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J e ž i š ,  

ktorého si, Panna 
v Betleheme poro

dila

„Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomos
ti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné 
jeho cesty!“, píše sv. apoštol Pavol (Rim 11, 33). A na
ozaj, vidíme to i pri uskutočňovaní plánu vykúpenia 
ľudského pokolenia.

Podľa proroka Micheáša, miesto narodenia Vykupi
teľa sveta má byť mesto Betlehem (5, 2), z ktorého 
pochádzal kráľ Dávid. A Mária so sv. Jozefom žili v Na- 
zarete. Boh používa k tomuto svojmu plánu sčítanie 
ľudu. „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta 
vykonať súpis ľudu . . . “ (Lk 2 ,1 ).

„Vybral sa aj Jozef z galilejsého mesta Nazareta do 
Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, 
lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal 
zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po
žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôro
du. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho 
do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo 
miesta v hostinci“ (Lk 2, 4— 7).

A tu sa už pred nami odvíja ten dávno známy obraz 
z detstva: Nemluvniatko uložené v jasliach, Jozef 
s Máriou, betlehemskí pastieri a poklona troch mu
drcov z Východu. A anjelský zbor zvelebuje Boha, spie
vajúc: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14).

Po ôsmich dňoch od narodenia, dávajú mu meno 
Ježiš. A sv. evanjelista tu poznamenáva, že to bolo 
meno, „ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal 
v živote matky“ (Lk 2, 21).

Ak sledujeme priebeh udalosti od zvestovania až po 
narodenie, vidíme úplné odovzdanie sa Márie do Božej 
vôle. Odvtedy, čo povedala: „Nech sa mi stane podľa 
tvojho slova“ (Lk 1, 38), plnenie Božej vôle a dôvera 
v Božiu prozreteľnosť, ktorá síce dopúšťa, ale neopúš
ťa, Mária ochotne berie na seba námahu cesty do Bet
lehema, pokojne prijíma odpočinok v prázdnej maš
taľní za mestom, pretože nik nemal pre nich pochope
nia, ani miesta. A to preto, že „jeho milosrdenstvo 
z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja“ (Lk 
1,50),a čo skladajú v neho svoju dôveru. Naozaj mohla 
povedať slovami proroka a kráľa Dávida. „Ale mne

Tichá noc, svätá noc. Všetko spí, všetko sní. Sám len 
svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký  
Ježiško  spí, sní,), nebesky ticho spí, sn í (Vianočná pieseň)

dobre je byť v blízkosti Božej; uložiť v Pánu dôveru 
svoju“ (Ž 72, 28). Aké je to veľké poučenie pre nás!

Sv. František Saleský, učiteľ duchovného života, 
mal veľkú dôveru v Boha. Vedel, že ani smrť nemôže 
mu v tom nič pokaziť. Preto keď zomieral, niekoľko
krát opakoval: „Ten, ktorý vo mne dielo začal, tiež ho 
aj dokončí!

S takou dôverou v Boha prijímala Panna Mária každý 
údel svojho života —  od zvestovania, až po smrť. Nech 
je preto dôvera Panny Márie príkladom i posilou v na
šom živote, aby sme po búrlivom mori života mohli 
šťastne dôjsť do večného prístavu. Prosme ju o tom 
slovami tajomstva sv. ruženca: „Prečistá Panna Mária, 
ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme 
k nemu s dôverou pristupovali.“

o. František D a n c á k
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2. P
3. U
4. S

5. Š
6. P
7. S

D e c e m b e r

1. N 28. nedeľa po ZSD.
prorok

-Hl. 3. Utr. ev. 6. Naum,

Habakuk, prorok 
Sofoniáš, prorok
Barbora, mučenica. Ján Damascénsky, prepo- 
dobný
Sáva, prepodobný
Mikuláš, arcibiskup; divotvorca
Ambróz, biskup

8. N 29. nedeľa po ZSD. —  Hl. 4. Utr. ev. 7
Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky

9. P Patap, prepodobný
10. U Minas, Ermogen a Eugraf, mučeníci
11. S Daniel stípnik, prepodobný
12. Š Spiridon, biskup; prepodobný
13. P Eustrat a i., mučeníci. Lucia, mučenica
14. S Tyrs a i., mučeníci

15. N 30. nedeľa po ZSD. —  Nedeľa svätých Praot
cov. — Hl. 5. Utr. ev. 8. Eleutér, mučeník 
Zakončenie sviatku Nepoškvr. poč. Panny Márie

16. P Aggeáš, prorok
17. U Daniel, prorok
18. S Šebastián a i., mučeníci
19. Š Bonifác, mučeník
20. p Ignác Bohonosec, mučeník

Príprava na sviatok Narodenia Pána
21. s Juliána, mučenica

22. N Nedeľa pred Narodením Pána. — Svätých
Otcov. Hl. 6, Utr. ev. 9. Anastázia, mučenica

23. P Krétski mučeníci
24. U Predvečer Narodenia Pána

Eugénia, mučenica
25. s NARODENIE PÁNA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA.

— VIANOCE
26. š ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY A SV:

JOZEFA
27. p Sv. prvomučeník Štefan
28. s Nikomedskí mučeníci

29. N Nedeľa po Narodení Pána. —  Hl. 7. Utr. ev. 10.
Betlehemské deti, zavraždené Herodesom

30. P Anísia, mučenica
31. U Melánia Rímska, prepodobná

Zakončenie sviatku Narodenia Pána

V

Pokojné, požehnané a milostiplné vianočné 
sviatky a hojnosť Božej pomoci v novom roku 

želá redakcia S l o v a

•„Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, 
keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú 
vaše meno pre Syna človeka“ (Lk 6, 22). ,

O prešovskom biskupovi Pavlovi Gojdičovi OSBM sa dozvedá
me, že keď bol vo väznici v Kartouzach, že dozorcu väznice napa
dlo zapriahnuť do pluhu ako kone jeho a biskupa ThDr. Michala 
Buzalku a iného väzňa poveril úlohou pohoniča. Ale z úst veľkého 
vyznávača nikdy nebolo počuť slovo sťažnosti alebo odsúdenia. 
Takto bohatol nádejou na blahoslavensívo, ktoré Kristus sľúbil 
tým, ktorí trpia pre spravodlivosť a jeho meno. „Má spravodlivý 
utrpení veľa, lež zo všetkých ho vytrhúva Pán“ (Ž 33, 20). ,

•  „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou..., ale 
postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo“ (Lk
8 , 16).

Na hrobke kresťanského mladíka, pod krížom, je kytica ťažkých, 
bohatých klasov a okolo nich, nápis: „Boli plné!“

Taký bol aj život Panny Márie. Plný a krásny. „Preto niet sa čo 
čudovať, — hovorí koncil, — že sa u svätých Otcov ujal zvyk nazý
vať ju Bohorodičku celou svätou a bez akejkoľvek škvrny hriechu, 
sťaby nové stvorenie, dielo Svätého Ducha“ (Lum gent. 56). To je 
svieca, ktorú Boh postavil na svietnik, aby svietila všetkým, ktorí 
chcú vidieť Svetlo. Preto jej meno je životom spravodlivých, lebo 
pozýva k najvznešenejším čnostiam: k pokoju, čistote, trpezlivosti, 
nábožnosti a láske k Bohu a blížnym.

*

•  „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí... 
A naraz sa začali všetci vyhovárať“ (Lk 14, 16; 18).

Najväčší aténsky rečník Demostenes (384— 322) rečnil raz 
pred veľkým zástupom o láske k vlasti. Hovoril s ohromným zápa
lom, ale ľudia ho vôbec nepočúvali. Keď to spozoroval, nebadane 
začal rozprávať obyčajnú detskú rozprávku. A tu všetko stíchlo, 
napínalo uši, ba aj vstávali zo sedadiel, aby lepšie počuli, akoby 
im išlo o život.

Takí sme my. Starostlivosť o pozemské veci nás tak zaujme, že 
nemáme čas pre vyššie záujmy. V obsadenom rozvrhu hodín niet 
miesta pre modlitbu a bohoslužbu. Z týchto príčin sa začíname 
vyhovárať, ako títo pozvaní z podobenstva. Ich výhovorky: „Kúpil 
som pole... Kúpil som päť záprahov volov... Oženil som sa, a preto 
nemôžem prísť“ , sú typické aj pre dnešných kresťanov!

•  „A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta (Lk 2,
3).

Istý roľník, ktorý mal šestnásť dobre vychované deti, bol raz od 
suseda opýtaný, ako vychováva svoje deti. Roľník s úsmevom 
odpovedal: „Urobil som to veľmi ľahko. Len prvé dieťa som naučil 
okamžitej poslušnosti a tie ostatné ho už nasledovali. Kde všetci 
počúvajú, tam sa ľahko panuje.“

Poslušnosť je prvým stupňom pokory. Prejavila ju aj Svätá rodi
na, ktorá na rozkaz cisára Augusta vykonať súpis ľudu, prekonala 
dlhú a namahavú cestu, aj keď Panna Mária bola v požehnanom 
stave. Iste nebola to pre ňu ľahká cesta, ale ochotne poslúchla. 
Nasledujme ju v tom!

- f d -



V tých dňoch vyšiel r o z k a z  od cisára Augusta . . .
Aj v dávnej minulosti bývali svetskí vladári zvedaví, nad 

akým počtom svojho obyvateľstva vládnu, aké je  ich 
bohatstvo, aké dane im potom vyrubovať, resp. akú 
armádu treba držať na zaistenie vlastnej bezpečnosti. 
Takýto Súpis celého vtedajšieho sveta rímskej ríše zachytil 
ako historický rámec, pomocou ktorého určuje presný čas 
i miesto narodenia Spasiteľa sveta aj evanjelista Lukáš v 
druhej kapitole svojho evanjelia. I tento súpis akoby v sebe 
zahŕňal znamenie plnosti časov na uzavretie a rekapitulá
ciu jednej veľkej etapy ľudstva a začiatok novej, ktorú Boh 
jedinečne poznamenal tým, čo hovorí sv. Ján: „ Veď Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život" (Jn
3, 16). Či dal cisár Augustus pri tomto sčítaní ľudu zisťovať 
aj náboženskú príslušnosť obyvateľstva, to Lukášova 
správa neuvádza.

O takýchto výsledkoch sme sa však dozvedeli zo sčíta
nia ľudu, ktoré bolo 1/ našej vlasti tohoto roku. V otázke 
náboženskej príslušnosti výsledky tohoto sčítania sú pre 
nás katolíkov východného obradu veľmi pozoruhodné. Na 
jednej strane až zarážajúce a varujúce, no na druhej 
strane vyzývajúce k aktivite. Ak si zoberieme za základ na 
porovnanie výsledkov sčítanie ľudu z  1. marca 1950, kedy 
sa naposledy uvádzali ešte aj údaje o náboženskej prísluš
nosti, tak na Slovensku z celkového počtu obyvateľstva 
3 442 317 bola nás katolíkov východného obradu 225 500 
(6,55 %), katolíkov západného obradu 2 623 200 (76,2 %) 
a pravoslávnych 8 000 (0,23 %). Pri tohoročnom sčítaní 
ľudu (3. marca 1991) z  celkového počtu obyvateľov na 
Slovensku 5 263 935 bolo katolíkov východného obradu 
179.625 (3,4 %), teda pokles o 45 877 veriacich (!), katolí
kov západného obradu bolo 3 179 201 a vzrast oproti r. 
1950 o 556 001 veriacich a pravoslávnych bolo 34 244, 
čiže oproti r. 1950 vzrástol ich počet o 26 244.

Za zmienku tiež stojí údaj, že na Slovensku sa možno 
e^te zo strachu nepriznalo k žiadnemu náboženstvu 
92p 414j2byyät§ľov a(51 Ť 185 sa vyznalo_ z-ateizmu^Jeda 
spolu [1 432 59§y27,21 %). Je to takmer jedna tretina slo- 

\ venskéTTcľóbyvateľstva, ktorá má k Bohul5Vď~rr&'gaíi vny, 
alebo ľahostajný pastoj.

/ Položme si teraz niekoľko zásadných otázok a pokúsme 
sa na ne dať úprimnú a pravdivú odpoveď. Kde sa nám 
stratili naši veriaci, prečo sa nám stratili a_čo máme robiť, 
aby šänám  i nad'äíéjTieštrácali.

Za posTédnycff 40 rokov prešli veriaci v našej vlasti —  
katolíci obidvoch obradov, pravoslávni i protestanti všet
kých denominácií tortúrou ateizácie a to všetkými jeho for
mami. Formami administratívno-politickými, formami skry
tými i otvorenými, násilím, donucovaním, zastrašovaním i 
vydieraním, ale najmä materializáciou, ktorá najviac likvi
dovala duchovné hodnoty veriacich. Tieto formy ateizácie 
žali svoju úrodu vo všetkých kresťanských cirkvách viac- 
menej rovnako. Do tohto procesu všeobecnej ateizácie 
vstúpil do života našej cirkvi r. 1950 okrem toho a j faktor 
politicko-administratívneho zásahu štátnej ateistickej moci
— likvidácia katolíckej cirkvi východného obradu. Tento 
kritický okamžik spôsobil rozptyl našich veriacich do troch 
hlavných smerov. Tí, ktorí s i chránili svoj obrad, prešli k 
pravoslávnym, tí, ktorí si chránili vieru otcov, vernosť Svä
tému Otcovi a k svojmu trpiacemu biskupovi Pavlovi Gojdi- 
čovi sa uchýlili buď do katakomb, ale hlavne ku svojim

katolíckym bratom západného obradu, a tí, čo ani nevede
li, čo s i majú chrániť, ateizovali a dali sa do služieb ateistic
kej moci, ktorá ich používala okrem iného i k rafinovaným 
formám ukrainizácie nášho rusínskeho etnika.

Po opätovnom obnovení našej cirkvi r. 1968, kedy sa už 
začali pomaly uvádzať do praxe závery Druhého vatikán
skeho koncilu o liturgii, časť našich veriacich uchýlených 1/ 
západnom obrade najmä v rodinách so zmiešaným obra
dom, alebo z  obáv k návratu k nezrozumiteľnému liturgic
kému jazyku uprednostnili v slovenskom etniku západný 
obrad, kde sa definitívne zaviedla v liturgii iba živá reč 
ľudu. Návrat našich bývalých veriacich z  pravoslávnej cir
kvi bol okrem iného prakticky zablokovaný a j neriešením  
majetko-právnych vzťahov, ktoré sa začali pomaly riešiť až 
v súčasnosti. Ak sa však pastoračné zavčasu neposta
ráme o našich veriacich v diaspóre (stredné, západné Slo
vensko, Čechy a Morava), ktorých je  tam približne 14 000, 
postupne sa nám úplne roztratia do tých istých prúdov, ako 
pri likvidácii našej cirkvi r. 1950.

Jozef..., bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, 
preto ju  zamýšľal potajom ky prepustiť. A ko  o tom uvažoval, zja
vil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: .Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, 
je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on 
vyslobodí svoj ľud z hriechov..." (Mt 1, 19— 21)

a



Mnohí z nás sa iste začudovali nad výsledkami sčítania 
ľudu, ktoré hovoria len o tom, koľko nás je, ale nič nepove
dia o tom, akí sme. Pravý obraz o nás, o hĺbke našej viery 
vie iba Boh —  na naše štástie. Asi by sme sa ešte viac 
zhrozili nad našim počtom. No nie počty rozhodovali napr. 
v dejinách židovského národa, ale dôvera v Božiu pomoc 
a jeho ochranu vo všetkých ťažkých životných skúškach 
tak Božieho ľudu v celku, ako aj každého jednotlivca oso
bitne. Len si pripomeňme aspoň boj Izraelitov s Amalekit- 
mi, keď vítázstvo záviselo len od Božej priazne, ktorú 
vyprosovali Mojžišove zdvihnuté ruky k nebu. A j výber 
bojovníkov v Gedeonovom vojsku je  krásnym príkladom, 
že dôvera v Božiu pomoc rozhodla o víťazstve s celkom  
malým počtom tých, ktorých Boh na to určil. Nakoniec i 
Ježišov výrok: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu 
Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12, 32), je  
našim povzbudením, že nie naše počty, ale naša kvalita 
bude rozhodovať, či budeme vedieť odbojovať dobrý boj 
svojho života a zachovať si vieru, aby aj nám Boh pripravil

veniec víťazstva, ako to o sebe hovorí s v. Pavol v Liste 
Timotejovi (2 Tim 4, 7).

Ak budeme m ať dôveru v Božiu pomoc a ochranu v kaž
dej našej životnej situácii, ak mu budeme skutočne veriť, 
dúfať v neho a nadovšetko ho milovať, ak nebude naše 
kresťanstvo len nedeľnou a sviatočnou ozdobou nášho 
života, ale mravným základom pre riešenie každodenných 
životných situácií, potom si s ľahkosťou zachováme i vieru 
otcov i náš krásny obrad a až potom nás začne aj pribúdať 
nie len z  pokrstených detí v našich rodinách, ale z neofytov 
pohanského sveta okolo nás. Takto pravdivo žitá a ohlaso
vaná viera v zmŕtvychvstalého Krista v kresťanskej praxi 
nášho života bude zárukou, že toto malé stádočko bude 
kvasom, soľou a svetlom sveta tak, ako nimi bola hŕstka 
Kristovi verných učeníkov v prvotnej cirkvi, ktorí premenili 
svojim pravdivým životom podľa Krista celý vtedajší 
pohanský svet na svet ľudskejší.

o. PhDr. Jozef V o s k á r

Z  histórie zborov 
nášho hatedrálneho chrámu

V prešovskom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
prvýkrát zaznel zborový spev v r. 1841, keď do chrámu 
zavítal užhorodský zbor bohoslovcov Harmónia, ktorý 
spieval sv. liturgiu pod vedením Konštantína Matezonské- 
ho, zakladateľa tohoto zboru. Je možné predpokladať, že 
po úspešnom vystúpení bohoslovcov z Užhorodu boli 
pokusy založiť zbor bohoslovcov aj v Prešove a pravdepo
dobne aj takýto zbor vznikol, ale pre toto tvrdenie nezacho
vali sa dôkazy. Tieto sú k dispozícii až od roku 1885.

Dirigentami zboru katedrálneho chrámu v Prešove boli:
1. Bartolomej Šaš (1885— 1901)
2. Ivan Kizák (1901— 1929)
3. Pavol Petrík (1930— 1933)
4. Anton Podhajecký (dirigoval ako študent teológie do 

r. 1933)
5. Emerich Sedlák (1933— 1949)
6. Juraj Bobák(1949— 1950)
Bartolomej Šaš —  bol kanonikom prešovskej eparchie 

v r. 1886— 1901. Okrem dirigovania zboru venoval sa aj 
komponovaniu. Skomponoval celú Službu Božiu ale aj ďal
šie duchovné skladby, ktoré bohužiaľ sa nezachovali 
okrem dvoch kolied a jednej veľkopôstnej piesne.

Ivan Kizák —  bol tiež kanonikom prešovského biskup
stva. V rokoch 1901— 1929 bol profesorom gréckokatolíc
keho Učiteľského seminára v Prešove. Pod jeho vedením 
sa katedrálny zbor stal veľmi známy. Pred svojou smrťou 
vyslovil želanie, aby jeho kompozície boli vydané tlačou, 
čo sa ale nepodarilo uskutočniť.

Pavol Petrík —  kňaz, vynikajúci hudobník, huslista. 
Pôsobil ako pedagóg na teologickej fakulte. Dirigoval aj 
spevokol Učiteľskej akadémie. Zomrel mladý vo veku 29 
rokov.

Anton Podhajecký — bol dirigentom katedrálneho 
zboru len niekoľko mesiacov. Bol to vynikajúci hudobník a 
skladateľ. Je autorom mnohých kompozícií duchovných aj 
národných piesní.

Emerich Sedlák —  bol profesorom morálky na teologic
kej fakulte v Prešove a od r. 1943 rektorom seminára. 
Medzi kňazmi eparchie sa snažil zozbierať kompozície 
našich autorov ale je ťažké zistiť nakoľko sa mu tento 
zámer podarilo realizovať, ani či existuje zbierka zozbiera
ných skladieb. Vlastné kompozície pravdepodobne nemal.

Juraj Bobák —  posledný z dirigentov prešovského 
katedrálneho zboru do likvidácie našej cirkvi r. 1950. Bol 
profesorom Učiteľskej akadémie v Prešove a zároveň diri
goval aj jej spevokol. Zomrel v r. 1979 v Komárne.

Súčasný starosloviensky zbor pri katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa vznikol 29. júla 1968 v období legalizácie 
našej cirkvi. Svojou činnosťou nadviazal na tradíciu chrá
mových zborov v sídle prešovského biskupstva. Zbor od 
jeho založenia až po súčasnosť diriguje Gabriel Mirossay. 
Určitý čas pôsobil v zbore ako hudobný odborník, dnes už 
nebohý Juraj Cimbora, známy prešovský hudobný sklada
teľ a upravovateľ ľudových rusínskych a slovenských pies
ní.

Spracoval, dr. Peter K r a j ň a k

*  Generálny dom sestier služobníc v Ríme, Via Cassia Antica, 104

N ie je  v tvo jej m oci predĺžiť  s i život, ani ho rozšíriť, ale 
iba prehĺbiť (Fock)
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Sviatok Narodenia 
Pána nášho Ježiša Krista

Pod sviatkom narodenia Pána nášho Ježiša Krista si 
každý predstavuje čosi iné. Jedni si mysiia, že tým 
hlavným je kupovanie a dávanie darčekov pod strom
ček . . .  Už mesiac či dva pred sviatkami behajú po 
obchodoch a zháňajú darčeky . . .

Iní si myslia, že je to posielanie vianočných pozdra
vov. A ozaj, pošty sú v tomto čase preplnené —  pras
kajú vo švíkoch . . .  A tie pozdravy? Na koľkých z nich 
sa píše o narodení Pána nášho Ježiša Krista? Píše sa 
na nich o „Veselých Vianociach“, „Šťastlivom Novom 
roku“, a pod.

Ešte dobre, že gréckokatolíci majú pozdrav: „Chris- 
tos raždajetsja“, a odpoveď naň: „Slávite jeho.“ Na 
mnohých gréckokatolíckych vianočných pozdravoch 
sa ešte i dnes objavuje tento radostný pozdrav plný 
teoiogickej hĺbky . . . ,  krásne vystihujúc podstatu 
sviatku.

Iní si mysiia, že podstata sviatku Narodenia spočíva 
v pekne ozdobenom vianočnom stromčeku — smreku, 
borovici, aiebo tí šťastnejší v jedličke . . .  A tí druhí v 
dobrom jedle na Svätý večer . . .

Avšak všetkým tým, horeuvedeným, unikla podstata 
sviatku. Dívajú sa na materiálne veci; duchovná —  tá 
hlavná stránka sviatku Narodenia sa stratila. Zaují
mavé však je, že podobne tomu bolo i v časoch sv. 
Jána Zlatoústeho v 4. storočí: Sv. Ján Zlatoústy päť 
dní pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista, takto napo
mínaš tých, čo neporozumeli podstate sviatkov:

„Nie je čudným to, že o telesné vecí sa staráte tak 
starostlivo: Už niekoľko dní predtým, ako nastane 
sviatok, vyberáte z truhlíc tie najlepšie šaty, dávate ich 
do poriadku, kupujete si obuv, robíte tie najlepšie prí
pravy, čo sa týka stola; vymýšľate množstvo všelija
kých jedál; všelijako sa obliekate, ozdobujete . . . ,  ale 
dušu nechávate nepovšimnutú, neočistenú, poškvrne
nú, umierajúcu od hiadu a zotrvávajúcu nečistou . . .  
Telo privádzate tu (do cerkvi) ozdobené, ale dušu 
nechávate obnaženú a v neporiadku.“ (Proti Anome- 
jom, Slovo šieste, 4, 755).

Sviatok Narodenia Pána nášho Ježiša Krista — je 
sviatkom pokoja a mieru, je sviatkom vnútornej vyrov
nanosti s Bohom a z toho vyplývajúce radosti. Vnú
tornú radosť získame úprimnou spoveďou, nezišt
nými dobrými skutkami, aktívnym zúčastňovam'm sa 
na bohoslužbách v cerkvi, prijatím Božej Eucharis- 
tie . . .  A v tom spočíva i hlavný princíp sviatku Naro
denia Ježiša Krista.

Vladimír Mariánsky, OSBM

Na nebi zažiari plno hviezd...

Na nebi zažiari p lno  h viezd
v D ohviezdny večer p ln ý  čara,
len jedna z nich svieti na cestu z  m nohých ciest,
len jednej nás upúta svetlo, žiara.

Len jedna v nás p reb u d í spom ienky  z detstva
na rodinnú idylu, lásku, poko j, zm ier,
len jedna  v nás vyvolá pocity šťastia znova,
ako by sm e práve hrali najobľúbenejšiu z detských hier.

Len jedna z tých hv iezd  je  naozaj pravá, 
tá hviezda svetla, hviezda B etlehem a .,
L en  jednej p ú ť  p o  oblohe nás upútavá, 
len jedna z nich je  pre svet dilema.

Ó, vlej ty hviezda Štedrého večera 
do tohto neistého sveta šera 
m ore lásky, m ore hrejivých slov 
a prem eň-pretvor tento svet zloby  
vo svet detskej pokory , 
vo svet detských snov.

Jevín Róbert

Na nebi zora jasne svietila, Betlehem  hviezdou  zažiaril, 
spasenia dobu nám  oznám ila, keď  sa Boh z Panny narodil. 
A b y  zem  s nebom  v jednotu  spojil. Preto sa Kristus narodil, 
preto sa Kristus narodil (Vianočná pieseň).

Úmysel Apoštolátu modlitby na december

1. Všeobecný úmysel Svätého Otca: Aby sa
mladé rodiny ochotne zúčastňovali na budovaní lep
šieho sveta.

2. Misijný úmysel Svätého Otca: Aby sa rodina 
stala spoľahlivou oporou misijnej evanjelizácie.

3. Úmysel Biskupskej konferencie Slovenska:
Aby sme mysleli na smrť a na posmrtný život.

Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudobných, 
starých, chorých a odkázaných na pomoc iných.
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Odevy kňaza na Východe 1
v  . —

Keď navštívime našu cerkov alebo latinský kostol, 
vidíme, že kňazi v oboch obradoch sú odlišne obleče
ní. Pozrime sa preto bližšie na oblečenie našich kňa
zov.

V prvých storočiach kresťanstva sa oblečenie kňa
zov —  presbyterov nejako zvlášť neodlišovalo od oble
čenia ľudí bežne používaného v tom čase. Samozrej
me, že keď sa prví kresťania schádzali na Božie litur
gie, prichádzali v tom najkrajšom, čo doma mali. Z úcty 
k Ježišovi Kristovi. Liturgia na Východe má vždy 
radostný charakter, preto išlo o odevy svetlej farby.

Podľa Ivana Dmitrijevského, známeho ruského litur- 
gistu, špeciálne kňazské rúcha majú dnes veľký 
význam, pretože navonok zobrazujú neviditeľné tajom
stvá, nabádajú veriacich k väčšej úcte a k lepšiemu 
pochopeniu duchovných vecí... Kto prvý použil špe
ciálne kňazské rúcha na Božej liturgii? V učebniciach 
dejín Cirkvi sa píše, že sv. Ján Zlatoústy ( f  407) v Kon- 
štantinopole...

Náš gréckokatolícky kňaz má päť základných 
súčiastok odevu. Niektorí liturgisti, napr. M. O. Popel, 
hovoria, že je ich päť preto, lebo je päť základných ľud
ských zmyslov (zrak, sluch, hmat...). Ide o tieto odevy:

1) STICHAR (alebo podriznik). Je to slovo gréckeho 
pôvodu. Pochádza zo slova STICHARION, ktoré v 
preklade znamená „priama línia“ . Už od 6. stor. máme 
zaručené správy, že kňazi nosili stichar. Išlo o stichar 
bielej farby. Podľa konštantinopolského patriarchu 
Hermana a Simeona Solúnskeho, biela farba je zna
kom čistoty a nepoškvrnenosti kňazov. Tiež sv. Ján 
Bohoslov (apoštol) videl v Apokalypse (7, 9— 17), že tí 
blahoslavení, ktorí oslavujú Boha pred jeho trónom a 
pred Baránkom, sú v bielych odevoch...

Na Východe sa vyvinul obyčaj, že stichar má byť i na 
spodnej časti ozdobený, napr. vkusnou výšivkou 
(najmä v slovanských krajoch)... a pod.

2) EPITRACHIĽ. Je to tiež gréckeho pôvodu. Je zlo
žené z dvoch gréckych slov: EPI —  v preklade zna
mená „na“ a TRACHULOS —  šija, krk. Pochádza z 
diakonského orara. Má sedem krížikov. Stredný je 
vyšitý na krku a ďalších šesť po dva a dva vpredu. 
Sedem krížikov predstavuje sedem sviatostí. Epitra- 
chiľ má siahať vždy poniže kolien kňaza.

Kňaz bol predtým diakonom. A tento stav mu už 
nikto nemôže odobrať. Preto diakonský orar ostáva, 
iba mení svoju formu. Epitrachiľ podľa Cirkevných uči
teľov predstavuje moc Svätého Ducha, ktorá bola daná 
kňazom, aby mohli vykonávať sviatosti.

Archimandrita Gavriil vo svojej Liturgike píše, že epi- 
trachile boli niekde ozdobované i zvončekmi, čo pred
stavovalo Svätého Ducha, ktorý zostupuje pri vykoná
vaní tajomstiev (sviatostí). Podľa toho istého liturgistu 
sa epitrachiľ v Cirkvi objavil nie skôr ako v 6. storočí. V 
gréckej cirkvi sa naň vyšívalo trikrát slovo AGIOS 
(svätý). Niekde v Grécku sa tak robí aj dnes.

3) POJAŠ (pás). Po grécky ZONE. Liturgista Gavriil 
hovorí, že medzi liturgické odevy bol zavedený podľa 
obyčajov starodávnych národov, ktoré nosili dlhý 
široký odev. Kňazi si ním sťahujú stichar.

Niekde na Východe pojasom sťahujú kňazi iba sti
char. Inde z praktických dôvodov i epitrachiľ.

Z duchovného hľadiska predstavuje Božiu silu, ktorá 
posilňuje kňaza v jeho službe. Podľa Simeona Solúnskeho 
(Traktát o chráme, hl. 40) predstavuje lention, ktorým sa 
prepásal Ježiš pri Poslednej večeri, keď umýval nohy uče
níkom.

Podľa liturgistu Dmitrijevského, i starozákonný Áron mal 
pojaš (Ex 28, 4). Pojaš zodpovedá i zlatým opaskom anje
lov, ktorí ich majú prepásané na prsiach (Zjv 1, 13; 15, 6). 
Je symbolom sily a pripravenosti ísť na ťažkú cestu spásy 
(viď slová, ktoré sa modlí kňaz, keď sa prepašuje).

4) NARUKAVNIKY (alebo poruči). Po grécky EPIMANI- 
KIA. Stichar má široké rukávy. Z praktických dôvodov je 
ich potrebné stiahnuť, aby sa mohlo ľahko manipulovať 
rukami. Obopínajú rukávy, aby sa nedotýkali Svätých 
Darov. Podľa Simeona Solúnskeho (O chráme, hl. 42), 
duchovne predstavujú putá, ktorými boli zviazané ruky 
Spasiteľa. Podľa Dmitrijevského, slúžia tiež ako znak prip
ravenosti kňaza bojovať s nepriateľom ľudskej duše (diab
lom).

*  1 — Stichar, 2 — epitrachiľ, 3 — pojaš, 4 — narukavnice, 5 — felon

Denis Guillaumme (archidiakon), tvrdí, že narukavniky 
sa objavili až v 11. storočí. Spočiatku ich užívali iba bisku
pi, ktorí ich používali pri krstení (aby si nezamočili rukávy
— krstilo sa ponáraním). Neskôr ich začali používať aj 
kňazi a diakoni.

5) FELON (alebo fenol). Podľa liturgistu Gavriila, toto 
slovo pochádza z gréckeho FAINOLION —  od slov: FAI- 
NETAI —  v slovenčine „zakrýva“ a OLOS —  v slovenčine 
„všetko“ .

Na Východe sa používal ešte v predkresťanských 
časoch. Chránil pred dažďom a zimou. O felone, ako 
bohoslužobnom rúchu po prvýkrát počujeme u sv. Jána 
Zlatoústeho ( |  407) v jeho Besede na 2 Tim 4, 13. Použí
vanie felona spomína i sv. Gregor Bohoslov (Naziánsky) ( f

e



390) a na Západe Izidor Sevilský ( f  636). Podľa slov sv. 
Jána Zlatoústeho a sv. Gregora Bohoslova, feion nám 
predstavuje večnú pravdu vyplnenú na zemi Ježišom Kris
tom.

Podľa Gavriila, felon kedysi nosili nielen kňazi ale aj bis
kupi. Vychádza zo starého rukopisu zo 16. storočia, v kto
rom sa píše, že „diakoni držia okraje jeho (biskupovho) 
felona...“ Felon metropolitov, patriarchov a biskupov sa 
odlišoval od bežných kňazských tým, že bolo na ňom 
našité veľké množstvo výrazných krížikov. Po grécky sa 
takýto „mnohokrížový“ felon volal POLYSTAURiON (mno- 
hokrížový). Podľa Simeona Solúnskeho, takýto felon sa 
volal „Strasti Spasiteľa“ .

■Podľa Dmitrijevského, felon spomína už sv. apoštol 
Pavol (2 Tim 4, 13), keď užíva grécke slovo FAILONON. 
Dmitrijevský tento plášť opisuje takto: V apoštolských 
časoch to bol plášť, ktoré dva konce boli zviazané. Neišlo 
o liturgický odev. Išlo o normálny plášť, ktorý sa mohol 
nosiť dvojakým spôsobom: alebo na oboch pleciach alebo 
iba na jednom, a druhé bolo nepokryté.

Podľa toho istého liturgistu, u Židov bol tento plášť v bež
nom používaní. Nosil ho i Ježiš Kristus (preto i naše rizy
—  felon, majú na vrchu zopnutie). Podobný felon sa 
dodnes používa v liturgii v koptskom a etiópskom obrade, 
tiež v Indii pri tamojších obradoch.

Archidiakon Denis Guillaumme hovorí, že felon sa vyvi
nul z oblečenia antických Rimanov. Že išlo o plášť s otvo
rom na hlavu. Gréci a nielen oni, ale i my gréckokatolíci, 
používame túto antickú formu. Rusi zvýšili zadnú časť 
felona a to až tak, že im skoro úplne zakrýva hlavu.

Tu možno povedať, že náš felon sa vyvinul alebo z pláš
ťa, preto má rozopnutie na vrchu, a neskoršie pre lepšiu 
manipulovateľnosť bol trocha zošitý —  avšak iba v byzan
tskom svete. Alebo sa vyvinul z plášťa s otvorom na hlavu.

Felon kňazov má mať iba jeden kríž —  na chrbte. Má byť 
dostatočne výrazný a veľký. Na felony s viacerými krížmi 
má právo iba biskup, metropolita alebo patriarcha.

Kríž na hrudi —  niekde na Východe je obyčaj, že kňazi 
nosia na hrudi kríž. (Nielen u pravoslávnych, ako sa mylne 
tvrdí, ale aj u gréckokatolíkov. Napr. gréckokatolíci v Juho
slávii, alebo jezuiti v Russicu v Ríme a pod.)

Guillaumme tvrdí, že spočiatku na to mali právo iba 
archimandriti, igumeni významných monastierov, arcikňa- 
zi, protopresbyteri...

Na konci minulého storočia, ruský cár Mikuláš II., priká
zal všetkým kňazom ruského impéria nosiť kríž na hrudi. 
Ten kríž má im pripomínať slová sv. apoštola Pavla Timo- 
tejovi: „Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale 
buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, 
v čistote“ (1 Tim 4, 12).

V Rusku kňazi s vyšším funkčným postavenímjTosia 
2— 3 kríže. Archimandriti veľkých monastierov 1 enkolpion 

—fpanägíä~šľ obrazom Bohorodičky alebo Ježiša Krista) a 
dva kríže, aby sa takto odlíšili od biskupov.

Naplečník z bielej látkyT^ôl'préBraTýôanatinikov. Popel 
píše, že v minulom storočí ho v Haliči nosili všetky tri stavy: 
teda diakoni, kňazi i biskupi. Avšak dnes sa už vo svete 
takmer nikde medzi gréckokatolíkmi nepoužíva, až na 
malé územné výnimky.
Nabederník — v niektorých východných cirkvách ho majú 
právo nosiť niektorí kňazi. Avšak v našej cirkvi v Česko— 
Slovensku sa nepoužíva. Používa ho iba biskup.

Čo sa týka farieb bohoslužobných rúch, podľa liturgistu 
Gavriila, v gréckej cirkvi sa používali vždy tieto starodávne 
farby: biela, červená á červeno-purpurová. Biela (alebo 
svetlá, napr. zlatá, strieborná) sa používala vždy a 
posledné dve farby iba počas Štyridsiatnice a pri zomre
lých.

Prvou farbou kňazských odevov bola vždy biela farba. 
Vždy mala prevahu —  v celej histórii cirkvi. O bielych ode
voch hovoria: sv. Gregor Bohoslov, sv. Atanáz Veľký, sv. 
Ján Zlatoústy, sv. Hieronym , historik Sozomen a ďalší. 
Gavriil hovorí, že podľa svedectva Sozomena, je vidieť, že 
už v 4. storočí biskupi a vyššie duchovenstvo v Konštanti- 
nopole nosilo odev i čiernej farby. Avšak nehovorí, či išlo o 
liturgický alebo všedný, každodenný odev.

Mikita vo svojom Typikone píše, že v latinskej cirkvi je 
päť farieb: biela, červená, zelená, fialová a čierna. Iné farby 
sa môžu používať, iba ak jedna z týchto je podkladová. 
Tiež hovorí, že vo východo-gréckej cirkvi, „čo sa týka farby 
cirkevných odevov, niet presného príkazu. Cirkevné knihy 
hovoria o svetlých, červených a čiernych rúchach.“

Podľa Mikitu, svetlé rúcha sa používajú na sviatočné 
dni, krvavo-červené v pôstne dni a čierne za zomrelých 
(„zaupokojné“ ). Jednotlivé farby vysvetľuje takto: biela 
farba symbolizuje nevinnosť, svätosť, radosť. Krvavo-čer- 
vená („bahrjaná“ —  sa zo staroslovienskeho jazyka prek
ladá ako krvavo-červená, nie ako fialová!) je symbolom 
žiaľu a pokánia. A čierna je symbolom smútku (Mikita, 
Typikon, Ungvar, 1901, str. 283— 284).

Vladimír Mariánsky, OSBM

Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval'mnoho ľudí. Keď na
dišla hodina večere, poslal svojho sluhu , aby povedal pozvaným: 
„Poďte, už je všetko pripravené." A naraz sa začali všetci vyhová
rať. .. (Čítanie z  evanjelia na 28. nedeľu po Z S  D —  Lk 14. í ň— 18)
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Sláva Bohu, česť Márii, pokoj nám

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

Libéjovice

Tu bol juvenát otcov redemptoris- 
tov. Juvenát obhospodarovali 
nemecké sestry sv. Hedvigy. V r. 
1946 ich odsunuli do západného 
Nemecka. Otcovia mali ťažký prob
lém s ekonomickým obsadením svo
jej inštitúcie. Prosili naše sestry, aby 
im v tom pomohli. V septembri 1946 
prišlo preto do Libéjovíc sedem 
našich sestier. Päť z nich v r. 1948 
uväznili so sestrami z Uherského Hra- 
dišťa. Pre nedostatok sestier len dve 
naše sestry išli na ich miesta. Praco
vali však len do konca augusta 1949, 
pretože školu a internát v Líbéjovi- 
ciach poštátnili. Sestry z Libéjovic sa 
preto pripojili k sestrám v Uherskom 
Hradišti do práce v nemocnici. O ich 
ďalšom osude sme písali v predchá
dzajúcej kapitole.

Kostolná pri Trenčíne

V r. 1950 sa Kostolná pri Trenčíne 
stala naším prechodným domovom. 
Ako už bolo predtým spomenuté, pri-

(8. pokračovanie)

cestovali sme tu 30. augusta 1950 
ráno o pol šiestej. Keď sme vtedy 
vystúpili z nákladného auta, v malých 
dverách vchodu do budovy charitného 
domu sa predstavila pani stredného 
veku. Bola to vedúca, ktorú sem dosa
dili štátne orgány, aby kontrolovala a 
riadila naše sestry. Zaviedla nás na 
chodbu, kde sme si zložili svoje veci. 
Prekvapilo nás, koľko je tu už sestier.
V domácej kaplnke bola práve sv.

liturgia. Pri týchto modlitbách sme boli 
odhodlaní, že napriek všetkému, čo 
nás očakáva, zostaneme verné 
svojmu rehoľnému povolaniu a do 
civilu nepôjdeme.

Po sv. liturgii sme sa privítali so 
všetkými sestrami rozličných kongre
gácií. Potom nám pridelili miestnosť 
na poschodí. Neboli v nej ani postele. 
A tak nám poslúžili tie, čo sme priviezli 
so sebou. Upratali sme celú budovu.
V tejto budove bol kláštor otcov 
redemptoristov, ktorých odtiaľto 
odviezli pred štyrmi mesiacmi.

O mesiac po príchode do Kostolnej 
doviezli nám mnoho pekných látok z 
Meríny, závod Trenčín. Takto sme tu 
boli zamestnané od 30. septembra 
1950 do 12. októbra 1951.

Život plynul tempom všedného dňa.
V izbe sme si urobili oltárik s podstav
com, pred ktorým sme sa spoločne 
modlili. Niektoré sestry sa modlili v 
kaplnke, niektoré v izbách. V kaplnke 
boli celodenné adorácie pred Najsv, 
Eucharistiou. Kto chcel, mohol adoro
vať kedykoľvek.

Tu do Kostolnej doviezli ešte dve 
naše sestry z Michaloviec. Všetky 
sme bývali v jednej izbe.

V marci 1951 v noci vypukol v dome 
veľký požiar. Všade po izbách bolo 
plno hustého dymu. Zobudila nás 
jedna sestra s výkrikom: „Horíme!“ S 
ručníkmi na ústach sme sa šťastne 
dostali na dvor. Keď prišla požiarna 
ochrana, niektoré sestry dostali z 
budovy cez okná dolu rebríkmi. Dve 
sestry si zlomili.nohy.

Tu sme si urobili ešte ročné exercí- 
cie a potom prišlo nové premiestňova
nie.

Mesiac október 1951 bol pre nás 
ďalšou skúškou. Rozdeľovali sestry. 
Mladé sestry odvážali do Čiech, star
šie na krátky čas zostávali v Kostol
nej. Tri naše sestry odchádzali, tri 
zostali.



Z Kostolnej staršie sestry premiest
ňovali do Modrej pri Pezinku. Bol to 
kláštor sestier uršuliniek. Tu sa dostali 
tri naše sestry. V Modrej 18. februára 
1952 zomrela naša sestra Longina 
Abrahamovičová. Po chrípke dostala 
zápal pľúc a zomrela. Tu je aj pocho
vaná.

Dňa 12. októbra 1951 pri vchode do 
budovy kláštora v Kostolnej zastavil 
autobus. Obec obkľúčilo vojsko. V 
hosťovskej izbe kontrolovali všetky 
sestry podlä občianskeho preukazu. 
Mladšie sestry si museli zbaliť svoje 
veci a nastúpiť do autobusu. Odviezli 
ich do zamestnania v Krásnej Lipe, 
okr. Rumburk (severné Čechy).

Počas nášho pobytu v Kostolnej 
vznikla táto pieseň, ktorú sme zložili 
pri práci:

Charitny dom  v Kostolnej pri Trenčíne (Snímka: F. D.)

Kostolná, malá dedinka, 
pod trenčianskym hradom, 
stala sa naším domovom, 
v roku päťdesiatom.

Ku koncu leta teplého, 
v mesiaci auguste, 
prišli sme z nášho východu 
na autobuse.

Chceli sme pilne pracovať, '' 
v tom košickom kraji, 
no búrka nás rozohnala, 
čo sa svetom valí.

V mene Božom sme prijali, 
dopustenie z neba, 
a cestou Pána chválili, 
staň sa vôľa Božia.

Za spevu piesní nábožných, 
o pol šiestej ráno, 
keď už zmizli ranné zore, 
boli sme v kláštore.

Kaplnka v  Charitnom dome v Kostolnej 
pri Trenčíne (Snímka: F. D.)

A ká  smutná podívaná, 
všade plno špiny, 
chlapcov sa tu vystriedalo, 
asi tri turnusy.

Pustili sme sa do práce, 
hoci unavené,
a v krátkom čase prekážky, 
boli odstránené.

Po dvoch týždňoch prišli páni 
z továrne z Meriny,
'aby sme sa zapojili, 
všetky do výroby.

Od rána do večera, 
sedíme v továrni, 
štopkáme a vyšívame, 
kadejaké látky.

Krásna Lipa

Sú to Sudety —  české pohraničie
—  takmer na štátnej hranici. Ubytovali 
nás v budove „hrôzy“ . Bola to budova 
továrnika nemeckého pôvodu Dietri- 
cha. Nikto v nej nebýval. Hovorilo sa, 
že v nej straší, a preto ju tak aj pome
novali. Nás však v noci nič nestrašilo. 
Tu bývälo 80 sestier z rôznych kon
gregácií. Pracovali sme v továrni na 
pančuchy spolu s civilnými zamest
nancami na Vlčej Hore. Do práce nás 
vozili v- zatvorenej búdke. Nastupo
valo sa a vystupovalo po rebríku. 
Závod sa menoval ELITA a patril k 
Vansdorfu.

Našim sestrám dali úzku, dlhú izbu 
so skromným zariadením. Nasv. litur
giu sme chodievali do farského kosto

la. Neskoršie bola zriadená kaplnka v 
budove, v ktorej sme bývali. Aj tu si 
sestry odbavovali všetky predpísané 
modlitby a pobožnosti. Na raňajky sa 
chodilo v dvojstupe cez mesto na čele 
s referentkou do továrenskej kuchyne. 
Obedy nám vozili do továrne. Dvere 
budovy boli stále zamknuté.. Kľúče 
mala len referentka. Raz večer sme 
našli drevené rolety na všetkých 
oknách priklincované. Nedalo sa otvá
rať okná a vetrať. Sestry proti tomu 
protestovali a klince povyťahovali.

Pred Vianocami dve naše sestry 
ochoreli a ležali v nemocnici. Na Via
noce sa vrátili a tak sme si pripravili 
večeru podľa našich zvykov, čo sa 
dalo. Aj keď v takých podmienkach, 
všetkých nás ovládla sviatočná nála
da. Nebolo smutnej tváre. Všetky sme 
spievali vianočné koledy. Po večeri 
sme spoločne koledovali v každej izbe. 
Splynuli sme v jednu rodinu. Na Via
noce nás pozvali sestry Cyrilo- 
Metodky do Filipova. Pracovali v 
ústave pre debilné deti. Veľmi nás 
pohostili a tu sme zažili pekné chvíle 
šťastia našich kláštorov a spoločen
stva.

*

Na prácu v továrni si naše sestry 
čoskoro zvykli a tiež civilní zamest
nanci na nás. Boli to ženy z okolia. Na 
Vianoce nám pripravili milé prekvape
nie. Na stroji každá sestra našla dar
ček. Sestry im za to zaspievali koledy 
a rozprávali sa s nimi.

Duchovný život sme mali tiež zais
tený. Dali nám horlivého kňaza z
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Moravy. Bol nám veľkým pomocní
kom v duchovnom živote. No keď 
zbadali jeho dobrý vplyv na sestry, po 
krátkej dobe ho preložili. Ale aj tak 
tajne k nám prichádzal. Raz sme boli 
zamknuté v kostole a našla nás s ním 
referentka pri kázni. Nechala to bez 
následkov. Po ňom dali sestrám vlas
teneckého kňaza. Keďže v blízkom 
okolí nikde nebolo kňaza, boli sme 
nútení chodiť na jeho sv. liturgiu. 
Takto nás Pán skúšal rozličnými skúš
kami.

Po Novom roku 1952 sa začalo 
hovoriť, že odtiaľ odídeme. Vraj niet 
materiálu. Civilní zamestnanci žili len 
z práce v továrni. A tak začiatkom 
februára prišli páni a povedali nám, že 
nás za trest prekladajú na Moravu. My 
sme totiž vo sviatky nepracovali. Roz
delili nás na tri skupiny. Prvá išla do 
Medzimestia, druhá do Trutnova a tre
tia —  a medzi nimi aj naše sestry — 
do Malej Štahle na Moravu. Tu sme 
pracovali len od 15. októbra 1951 do 
20. februára 1952 —  štyri mesiace a 
päť dni. Dňa 21. februára 1952 o 
deviatej hodine autobus odviezol 33 
sestry do Malej Štahle.

Aj tu vznikla pieseň ako spomienka 
na Krásnu Lipu. Hľa, jedna z nich:

Na cestu sa zas dávame, 
v dialne kraje neznáme.
Krásnu Lipu opúšťame, 
so všetkým sa lúčime.

Nech je za to vďaka Bohu , 
čo dobrého nám doprial, 
že nás dosiaľ po celý čas, 
všetkých spolu zachoval.

S Bohom všetky vŕšky, kraje, 
s Bohom známa továreň, 
ktorá si nás za krátky čas, 
vyučila zároveň.

Už sa musíme rozlúčiť,
'  nebude nik žalostiť, 

veď sa stále ozývalo, 
že nechceme plán plniť.

Majte sa teda tu pekne, 
plňte plány radostne, 
veď m y smútiť nebudeme, 
so spevom odchádzame.

Podmaň si, Ježiš, všetko, 
však to m ôžeš dosť ľahko, 
my sme viacej nevládali, 
o pom oc ťa žiadali.

Požehnaj všetky miesta, 
kde sme sa nachádzali, 
a tvoje nezmierite dary, 
všetkým vyprosovali.

Vládni krajom, vládni svetom, 
odstráň každý nepokoj, 
nech sa zo všetkých strán, 
hrnie k tebe verných dietok roj.

A ž  dôjdeme v nové kraje, 
dopraj nám vždy nádeje, 
by sme ťa neopustili, 
v láske k tebe vzrástali.

Ó. ty veľký. Pane milý, 
sprevádzaj nás aj v čas zlý, 
by sme znova odhodlane, 
šli za tebou vždy verne!

(Zostavila sestra Veronika Zbih- 
lejová; pre tlač upravil o. F. D.)

(Pokračovanie v budúcom čísle)

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

December — Pokoj pri nevďaku 
a v krivdách

Za všetkých, čo trpia krivdy a 
nespravodlivosti, aby Pán svojím 
milosrdenstvom a láskou posilňoval 
ich vôľu pri konaní dobra a pomáhal 
im čestne a kresťansky prijímať 
všetky nepríjemnosti ich pozemského 
života.

Pane, vyslyš nás a zmiluj sa.

OaOBODOeoeOOBQOOOOBC>BOBOQOOOOQgOQQGaOQOOaOQeQOeQOeOOOOOOO

Obdivujú našu svätú liturgiu
Náš gréckokatolícky jezuita o. Ján B a b j a k časť tohto

ročného leta prežil v jezuitskej komunite Stella Matulina v 
Gorízii. Je to menšie mestečko na juhoslovanských hrani
ciach. Väčšia časť mesta sa rozkladá v Taliansku, menšia 
v Slovinsku. V Slovinsku má názov Nová Gorícia. Z troch 
strán je ohraničené pohorím a cez otvorenú južnú stranu 
je ľahký prístup k moru, ktoré je vzdialené asi tridsať kilo
metrov. V okolí sú veľké vinice.

Z jeho spomienok na tento pobyt nás zvlášť zaujala časť, 
v ktorej píše o tom, ako tamojší mladí ľudia obdivujú náš 
východný obrad a ako sa snažia preniknúť do hĺbok 
východnej špirituality. Natíska sa otázka, ako je to u nás. 
Osemnásť rokov zákazu našej cirkvi a ďalšie dve desaťro
čia jej potlačovania zanechali hlboké rany. Mnohí nemali 
možnosť poznať svoj starootcovský obrad a akosi bočia od 
našich chrámov. Nech aj tieto spomienky posilnia v nás 
našu vieru a tiež lásku k východnému obradu:

Čo tria najviac v kláštore upútalo, bola každodenná sv. 
liturgia večer o ôsm ej hodine. K  en Inka je  umiestnená m im o  
klauzúrv na prvom  poschodí. Priemerná účasť bola asi 25 
mladých chlapcov a dievčat. Slúžil m ladý o. Germano,

ktorý m á m im oriadne vzácny prístup k m ládeži. Jeho prího
vory hltala m ládež s o tvoreným i listami. Slávenie eucharis
tickej obety bolo pre m ňa zvláštne, povedal by som, nanaj
výš rodinné a celkom  spontánne. Zvláštnosťou bolo každo
denné prijím anie p o d  obojítn spôsobom , ktoré je v latin
skom  obrade skô r výn im kou. Ď alším  zvláštnym  javom v 
latinskej liturgii boli východné p ok lony  namiesto kľakania. 
N iektorí m la d í sa tiež prežehnávali východným  spôsobom. 
To pram ení, ako m i povedali, z  veľkej lásky k východnej

Malý vchod
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spiritualite. Tá sa tu prejavuje aj m nožstvom  ikon, ktoré  
majú v každej miestnosti. Vyrábajú si ich m lad í ľudia sami 
priamo v kláštore. Tiež som  si všim ol, že  na bielych koše
liach a tričkách majú pekne  vypísané starosloviensky  
Hospodi, pom ilu j.Nápisy zhotovuje  študent Peter zo  S lovin 
ska , ktorý pre zaujím avosť prichádza do kláštora na bo h o 
služby denne na bicykli.

Keď sa dozvedeli, že som  jezuita  východného obradu, 
navrhli, aby som  im niekedy slúžil sv. liturgiu v staroslo- 
vienčine. Postarali sa o rozm nožen ie  liturgických textov a 
po príprave sm e slávili východnú liturgiu sv. Jána Z latoúste
ho. Jednoduchšie časti spievali, ostatné recitovali. V  ro z= 
m nožených textoch m ohli paralelne sledovať aj taliansky 
text. Na tejto sv. liturgii sa zúčastnilo vyše šesťdesiat m la
dých. Všetci sm e m ali h lboký duchovný zážitok . Chcem  
podčiarknuť, že  niektoré chórové spevy z  východnej liturgie 
mali u ž  nacvičené. S pod o b n o u  skutočnosťou som  sa stretol 
aj v b lízke j dedinke Sant Floriano. V  rozhovore s veriacimi 
vyjadrili svoj obdiv k  východnej liturgii a tiež sa pochválili,

V Ríme máme viacero komunít, v ktorých žijú gréckoka
tolíci. Sú to semináre, generálne domy. .. Priblížme si jednu 
z nich: komunitu baziliánov.

Gréckokatolícki baziliáni (Rád sv. Bažila Veľkého —  
alebo baziliáni sv. Jozafáta), vlastnia na jednom zo sied
mych rímskych pahorkov —  Aventíne, blízko pri rieke 
Tiber dosť veľký dom, postavený do tvaru veľkého písma 
„U “. Pri dome je  malá záhradka na kvety i zeleninu s po 
marančovými a citrónovými stromami. Okrem toho je  tu i 
malý parčík, v ktorom zo stromov prevládajú pínie a palmy, 
a z  kríkov bobkový list.

* Pohľad na vnútrajšok cerkvi otcov baziliánov v Ríme, v ktorej sa
baziliáni denne modlia svoj chŕ...

Ide o dom, v ktorom dnes žije okolo 45 mníchov —  bazi
liánov z celého sveta. Ide o členov Generálnej kúrie (naj
vyššieho vedenia Rádu); dvoch stálych bratov, ktorí sa 
starajú o bezporuchový priebeh života v dome, a študen
tov, ktorí sa zdržujú v Ríme iba prechodný čas: od dvoch 
do siedmych rokov. Väčšinu tvoria študenti. Študujú 
základné kurzy filozofie a teológie, a tí, ktorí to už úspešne

že m iestny cirkevný chór m á niektoré spevy nacvičené v sta- 
roslovienčine.

Otcovia jezu iti z  G orízie majú na starosti aj duchovnú  
správu rekreačného miesta v horách v Lorencagu. Je vzdia
lené od  G orízie 170 km . Pozostáva z troch veľkých chát, v 
ktorých je  ubytovanie pre 70 ľudí. Jeden týždeň som  tam  
zastupoval a celebroval sv. liturgie pre rekreantov. Tiež bola  
zaujím avá m odlitba  sv. ruženca, ktorú sa modlili u ž  za tm y  
prechádzan ím  oko lo  chát. Toto rekreačné stredisko patrí 
veriacim z G orízie a striedajú sa tu v lete i v zim e  v dvojtýž
denných turnusoch jednotlivci i celé rodiny. S lúži tiež k  
duchovným  cvičeniam. Bolo by zaiste k  veľkém u duchov
ném u úžitku , keby niektoré rekreačné strediská na Sloven
sku  slúžili pre kresťanské rodiny, kde by mali aj duchovnú  
posilu. Je to všetko len záležitosťou vôle a organizácie.

Počas pobytu  v G orízii bol som  m ilo prekvapený veľkou  
srdečnosťou a priateľstvom  tamojších otcov a všetkých ľudí, 
s k torým i som  tam prišiel do kontaktu.

zvládli, pokračujú v štúdiu —  špecializovaním sa na liturgi- 
ku, východné právo, dejiny, špiritualitu a pod.

Roku 1991 tu študujú príslušníci troch kontinentov: 
Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Ide o zástupcov 
z týchto krajín: Česko— Slovensko, Poľsko, Ukrajina, 
Rumunsko, Kanada, USA, Brazília a Argentína. Nateraz je  
najviac študentov z Brazílie, Kanady a Rumunska.

Študenti — baziliáni, denne navštevujú rôzne rímske 
univerzity, kde sa ako poslucháči zdokonaľujú v teórii filo
zofie a teológie. Škola je  väčšinou predpoludním. Pred
náša sa v talianskom jazyku, v menšej miere v anglickom. 
Popoludní sa študenti venujú modlitbe, štúdiu a rekreácii. 
Ide o študentský dom, preto sa kladie veľký dôraz na 
vytvorenie optimálnych podmienok pre štúdium. V pra
covné dni sa slúži večiereň, v nedele a sviatky aj utiereň; 
Božia liturgia je  každý deň. Okrem toho rozjímania, 
duchovné čítanie...

V tomto dome je  i sídlo slávneho historicko-vedeckého 
vydavateľstva tzv. ANALECTA, známeho predovšetkým  
svojimi knihami —  prácami na vysokej historickej úrovni.

M. V.

Baziliáni u Ríme
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Svetlo

*  Prepodobný S i m e o  n Stlpnik

Stípnici sú charakteristikou čudáckeho života niektorých 
rnmcHóv^^^samni^ov 5 BrsTOrôčíäTTItcrFfrňís Tšíšíäv a I i 
vysoké kaménňé^tfpy, s dostatočne veľkou plošinkou na 
vrchu. Na tejto plošine žili v tichosti a modlitbe. Jediný prí
stup na takýto stĺp bol po rebríku. Takto ľudia nemohli k 
ním prísť. Zo svojich stTpô\TT<azä1T ľudu hlboké duchovné 
kázne . . . Hoci sa nám dnes títo stípnici zdajú „čudákmi“ , 
tento spôsob života bol v danom období vo veľkej úcte. 
Naša mentalita sa zmenila. Preto to už 3Reš“ nemozerne 
pochopiť. . .

Keď S'-.ieon uvidel Daniela, dovolil mu, aby vystúpil po 
rebr'ku až celkom k nemu. Tu sa na neho hlboko zahľadel 
a požehnal ho.

Utri si slzy, ak si dodnes smútil, a tvoja tvár 
nech zažiari ako slnko.

To slnko, ktoré denne Božiu prírodu budí, tak 
zobúdzaj aj ty zaspaté duše niektorých ľudí.

Obnov ich polomŕtve korene.
Lebo bez nich si ako dutý spráchnivelý strom, 

ktorého vietor ulomí.
A on už nemôže prinášať ovocie, pretože nepoznal 

to, čo iným svieti na ceste.
To svetlo, ktoré iným ukazuje smer.
A  jeho život nech vo vašich srdciach sa už v pla

meň rozhorí.
A  nepodobajte sa mŕtvemu stromu, kým sa váš 

život neskončí, kým  nedôjde k  Otcovmu domu.
Monika M.

Prepodobný Daniel Stípnik
Narodil sa roku 409 v meste Maratha v provincii Samo- 

sata (v Sýrii). Už ako 5-ročného ho rodičia chceli dať do 
monastiera, ale igumen monastiera ho pre jeho nízky vek 
neprijal.

Ako 12-ročný bol nakoniec prijatý a prijal meno Daniel. 
Keď sa igumen monastiera vybral do Antiochie, vzal so 
sebou i Daniela. Na ceste navštívili Simeona Veľkého — 
stípnika z Deir Sem-an (jeho sviatok slávime 1. septem
bra).

Keď Daniel podrástol, žil tak svätým životom, že ho 
chceli vybrať za igumena — predstaveného monastiera. 
On to však odmietol. Neskôr od iš ie ľdo púšte, navštívil 
všetkých známejších pustovníkov v Palestíne a Sýrii. 
Takto putoval z pustovne do pustovne 5 rokov.

Keď mal 42 rokov, odišiel do Carihradu. Tu za mestom 
v jednej z jaskýň žil 9 rokov. Po smrti Simeona Stípnika, po 
videní, nasledoval svoj veľký životný príklad . . . Byzantský 
cisár, tiež Konštantinopolský (Carihradský) patriarcha mu 
chceli vzdať úctu, preto mu postavili stĺp z izbičkou na

pretože tentČfstlp stálHížJ<5''privrgtuj^aby „ neprechladol“
vode. NaTSmto štípe"Danie! prežil celý zvyšok svojho živo
ta. '

Mal veľký vplyv na duchovný život ľudu v Carihrade, i na 
samotného cisára, ktorí k nemu prichádzali veľmi čacto 
pre duchovné rady. Do vtedajších teologických problémov 
sa nemiešal. Zomrel ako 84-ročný dňa 11. decembra 493. 
Pochovali ho pod tým istým stĺpom, na ktorom prežil 

<>^Qých S g loROv^Jeho sviatok slávime v deň, keď zomrel
— teda keď sa narodil pre nebo, dňa 11. decembra. 

Východná cirkev mu dala titul „prepodobný“ —  „PRE-
veľmiPODOBNÝ“ , pretože bol mních a žil veľmi sväto. 
Naša cirkev tento titul dáva tým mníchom —1 svätcom, ktorí 
svojím životom sa veľmi pripodobnili (stali sa podobnými
—  prepodobnými) Ježišovi Kristovi, ktoŕyprišiel medzfnás, 
nielen preto, aby rias spaiíí?aIeT preto, aby nám ukázal, 
že i tu na zemi je možné žiť dokonalým kresťanským živo
tom. , ■" "

Jozafát
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Ešte vidno troch kráľov, ako  sa vracajú d o m o v , na 
východ, ešte počuť hlasy ich družiny, keď  do betlehem skej 
maštaľky prichádza aj štvrtý kráľ.

Prišiel zďaleka, preďalekú, z  ešte väčšej diaľky ako G aš
par, Melichar a Baltazár, z  ešte väčšej diaľky, ako je  východ  
slniečka.

A j on zazrel zázračnú hviezdu s dieťaťom aj on vzal krá
ľovský dar, tri velikánske biele perly a pobral sa za hviezdou  
k novonarodenému Kráľovi.

Ponáhľal sa, doputoval, u ž  je  tu, ale traja králi ho pred
behli. Prichádza posledný a navyše s p rá zd n ym i rukam i, 
nemá už ani jednu perlu  v opasku.

Pomaly, bojazlivo otvára dvere, za k torým i odpočíva  
Ježiško.

Hľa, pri nôžkach sa m u ligoce zlato a p ríjem ne vonia  
tymián a m yrha  — len on m u nemá čo dať, len on prišiel bez 
daru.

I  padá na kolená a pokorne  hovorí:
— O dpusť mi, Pane, že prichádzam  posledný a prepáč  

mi, že prichádzam  s p rázdnym i rukam i. N iesol som  ti tri 
veľké perly, ale ako som  pu tova l za troma kráľmi, cestou 
som prišiel o všetky.

Keď som  raz oddychoval v hostinci, videl som  tam na 
smrť chorého žobráka, ktorého chcel hostinský vyhod iť na 
ulicu, lebo nemal už ani haliera. Dal som  teda jednu  perlu  
hostinskému, aby až do sm rti chorého opatroval...

Keď sôm  putoval ú zkou , skalnatou dolinou, zazrel som  
zbojníkov, ako obkolesili bezbranného pocestného a chceli 
ho ozbíjať. Pocestný volal o pom oc, n u ž  som  zase vybral 
perlu a dal som  ju  zb o jn íkom , aby pocestném u darovali 
život i slobodu...

Osiala m i už len jedna perla, aspoň tú som  ti chcel zacho
vať.

Keď som  však prechádzal neveľkým  m estečkom , práve ho  
podpálili ukru tn í H erodesovi vojaci, bili ľud í a malé deti 
hádzali do ohňa. Zazrel so m -a lo  vysoký  vojak trhá m atke  
2 rúk chlapčeka a chce ho hodiť do plam eňov. M atka, šia
lená od bolesti, hodila sa pred  neho, ale jeho  srdce bolo z  ka  
meňa. Siahol som  teda tretí raz do opaska a dal som  m u  
poslednú perlu, aby sa nad m atkou  i dieťaťom zľutoval. 
Úbohá žena si pritisla chlapca k  srdcu a utekala s n ím  do  
lesa, aby ho zachránila pred  ostatným i vo jakm i...

N u ž  odpusť mi, odpusť, Pane, že sa ti teraz nem ám  čím  
zavďačiť!

K ráľ dokončil svoje priznanie  a v m aštaľke sa rozhostilo  
ticho.

Panna Mária berie Ježiška na ruky, ale Ježiško  sa obračia 
ku  kráľovi, vystiera k  nem u ručičky,, hladká ho p o  tvári, po  
prázdnych  dlaniach, láskavo sa naňho usmieva.

Kráľ rozum ie, prečo ho hladká, prečo sa naňho usmieva.
I  vstáva štvrtý kráľ od  východu a vracia sa dom ov šťastný, 

prešťastný, lebo jeho  dobré sku tky  sa Ježiškovi zapáčili väč
šm i ako  perly, ba väčšmi ako  dary troch kráľov.

Maroš Madačov

*  Svätý veľkňaz Mikuláš, Kristus Boh, ťa dal za príklad viery, a za 
vzor svätosti tvojím ovečkám. V Myrách si šíril vôňu myra a svo
jou náukou si všetkých osvecoval. Bol si obrancom vdov a sirôt. 
Preto pros aj za spásu našich duší (Z  litije sviatku)

Tajom ne si sa narodil v jaskyn i, Spasiteľ. A le  nebo vyslalo 
svoju hviezdu, aby rozhlásilo tvoj p ríchod  a priviedla m udr
cov, aby sa ti v živej viere klaňali (Tropár v predvečer Naro
denia Pána)

D nes anjeli na nebesiach spievajú. Spolu  s nim i ľudia jasa
jú. Všetko tvorstvo sa raduje, že sa v Betleheme narodil Pán 
a Spasiteľ. U ž je  koniec nástraham pekla. Kristus bude vlád
n u ť na veky (Z  litije sviatku Narodenia Pána)
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2 kresťanského

* Rozhodnutie pápeža Jána Pavla II. vymenovať 
Mons. Antonína Líšku, pomocného biskupa pražského, za 
českobudéjovického biskupa oznámil 28. 08. 1991 apošt. 
nuncius Giovanni Coppa. Zároveň Svätý Otec vymenoval 
Mons. Jaroslava Škarvadu, tit. biskupa litomyšlianskeho, 
za pomocného biskupa pražskej arcidiecézy (KN).

* Dňa 6. septembra t. r. oznámil Svätý Otec senegal- 
ským pútnikov v Castel Gandolfo, že v druhej polovici 
februára 1992 navštívi ich vlasť a dve susedné krajiny — 
Gambiu a Guineu-Bissau (Kat. týdeník).

* Po vymenovaní arcibiskupa Jozefa Uhaca, pôvo
dom Chorváta, doterajšieho nuncia v Bonne, za sekretára 
kongregácie pre evanjelizáciu národov, na jeho miesto bol 
menovaný arcibiskup Lajos Kada, doterajší sekretár kon
gregácie pre bohoslužby a sviatosti (KN).

* Dňa 24. augusta 1991 uplynulo 40 rokov odvtedy, čo 
bol otcom biskupom Pavlom Hnílicom vysvätený za bis
kupa otec Ján Chryzostom Korec, prvý kardinál na nitrian
skom stolci (KN).

* V dňoch 11. až 15. augusta t. r. sa v poľskom meste 
Lublíne konal Teologický kongres strednej a východnej 
Európy. Miestom rokovania bola Lublinská katolícka uni
verzita a na podujatí sa zúčastnilo 220 účastníkov zo 17 
krajín. Téma kongresu bola: Cirkev, svedok totalitného 
systému. Z našej eparchie boli na kongrese dvaja zástup
covia —  Mgr. Ján Krajňak, prodekan Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty v Prešove a Mgr. Jozef Tóth, profe
sor tejto fakulty. O našej cirkvi za uplynulé štyri desaťročia 
referoval Mgr. Ján Krajňak (P. K.).

* V dňoch 29. až 31. augusta t. r. sa za účasti takmer 
400 účastníkov z dvadsiatich krajín Európy konal v Kónig- 
steine (NSR) 41. medzinárodný kongres KIRCHE IN NOT  
pod názvom Východná Európa v prenikavej zmene spolo
čenských pomerov: Bude Cirkev potrebná? (KN).

* Veľký záujem o rehoľné povolania sa ukazuje 
v ukrajinskej katolíckej cirkvi na Ukrajine. Od povolenia cir
kvi v novembri 1989 sa vynorili mnohí rehoľníci z podze
mia. Po pol druha roku slobody majú baziliáni, redempto- 
risti a studiti vyše 250 členov. Ženské rehole —  baziliánky, 
služobnice nepoškvrnenej Panny Márie, sestry Svätej 
Rodiny, sestry sv. Jozefa, sestry sv. Jozafáta, vincentky a 
studitky, majú vyše 700 sestier. Generálna predstavená 
kongregácie sestier služobníc sestra Františka Byblová, sa 
snaží kongregáciu zreorganizovať. Kongregácia má 150 
sestier, a asi polovica je ešte spred roka 1946 (KN).

* V Rumunsku žijú v šiestich diecézach asi tri milióny 
katolíkov. Okrem toho je v Rumunsku päť gréckokatolíc
kych biskupstiev a ešte arménskokatolícka jurisdikčná 
oblasť s apošt. administrátorom na čele (KN).

* V noci z 3. na 4. seprembra 1991 zomrei v Paríži vo 
veku 95 rokov jeden z najväčších súčasných teológov a

súčasne najstarší kardinál sveta Henri de Lubac. Kardinál 
Henri de Lubac bol jedným z troch kardinálov, ktorí nemali 
biskupské svätenie (Kat. týdeník).

Skupina 136 zbožných pútnikov, v ktorej boli študentky Cir
kevnej zdravotníckej školy v Prešove, a z kruhov našich zná
mych a priateľov, vybrala sa na troch autobusoch na púť do 
Lurd a Ríma.

Naša púť sa niesla v znamení hlbokej duchovnej obnovy. 
V priebehu dvanásť dní sme si každý deň vypočuli dve 
duchovné náuky, pomodlili sme sa sv. ruženec a boli sme prí
tomní na sv. liturgii.

Cez Viedeň a Mníchov sme pricestovali do Lurd, kde sme si 
oddýchli v tamojšom autokempingu. V jaskyni zjavenia o. 
protoihumen Marián Potáš, OSBM, vedúci nášho zájazdu, 
odslúžil sv. liturgiu, pri ktorej zazneli naše prekrásne piesne 
na počesť presv. Bohorodičky. Večer sme sa zúčastnili na 
slávnostnej procesii so sviečkami v rukách spolu s tisíckami 
pútnikov z celého sveta, ktorí tu prišli vyprosiť milostí od 
presv. Bohorodičky pre dušu i telo.

Na druhý deň sme sa zúčastnili na Službe Božej v našej 
gréckokatolíckej cerkvi. Otec prelát Vasil Prijma, správca 
tohto chrámu i priľahlého hotela pre našich pútnikov, so 
slzami v očiach poďakoval nám za krásne spevy, ktoré kedysi 
počúval v mladých rokoch vo svojom rodnom kraji, kde žijú 
Lemkovia.

Šťastne sme prešli Alpy a prišli sme do Večného mesta, do 
Ríma. Prezreli sme si starobylé pamiatky Ríma a v popolud
ňajších hodinách sme sa okúpali v mori. V stredu sme sa 
zúčastnili na audiencii u Svätého Otca, ktorý nás privítal a 
požehnal. Navštívili sme tiež múzea, katakomby, Koloseum, 
chrám sv. Pavla za hradbami, Albano — kláštor otcov studi- 
tov a grécky baziliánsky kláštor.

Najkrajšie zážitky sme si odniesli z návštevy a prehliadky 
chrámu sv. Petra. Táto bazilika svojou velebou a krásnou 
architektúrou priedčí všetky chrámy sveta. Tam, pri oltári sv. 
Bažila Veľkého, nad hrobom sv. veľkomučeníka Jozafáta, 
OSBM, sme slúžili sv. liturgiu. Pri odchode z chrámu sme sa 
poklonili aj Sedembolestnej Panny Márie a obdivovali sme 
toto nádherné dielo geniálneho sochára Michelangela.

V nedeľu sme slúžili sv. liturgiu, ktorú vysielal vatikánsky 
rozhlas. Slúžil ju a kázeň povedal o. Marián Potáš, OSBM.

Na pozvanie J. E. Mons. D. Hrušovského sme navštívili Slo
venský ústav sv. Cyrila a Metoda, kde pre nás slúžil sám otec 
biskup sv: omšu v západnom obrade a povedal dojímavú 
kázeň. Bolo pre nás pripravené aj malé občerstvenie, pri kto
rom každý dostal po dve knihy. Vedúci našej púte sa poďako
val za milé prijatie, pri čom zdôraznil, že aké je to krásne, keď 
ľudia odlišných obradov a rozličných národností dokážu 
nájsť spoločnú reč, vzájomne sa pochopiť a preukazovať si 
lásku.

Cestou späť sme sa zastavili v chýrnych Benátkach, kde 
sme si prezreli chrám sv. Marka a nad jeho hrobom sme si 
vypočuli sv. liturgiu.

Po krátkom oddychu sme sa ponáhľali domov, pretože 
mnohí z nás sa museli vrátiť k svojim každodenným povin
nostiam.

Vďaka Pánu Bohu za krásne zážitky, Panne Márii za pomoc 
a ochranu a nášmu vedúcemu púte o. protoihumenovi Mariá
novi Potášovi, OSBM, za organizáciu tohto podujatia s jeho 
bohatým programom.

Účastník púte
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Kronika otca biskupa
J. E. Mons. Ján H i r k a ,  prešovský biskup, bol od 26. 

augusta do 17. septembra 1991 na návšteve gréckokato
líckej metropolie v USA a Kanade. —  V dňoch 12. a 13. 
septembra 1991 sa v Spišskom Podhradí zúčastnil na 
sympóziu o cirkevnom práve. — Dňa 19. septembra 1991 
v Trebišove pochoval o. Jána Peju, gr.- kat. duchovného na 
odpočinku. — Dňa 22. septembra 1991, v Chmeľovej 
(okr. Bardejov) posvätil obnovený chrám. —  Dňa 23. 
septembra 1991 sa v Olomouci zúčastnil na pohrebe 
metropolitu Moravy, olomouckého arcibiskupa Mons. 
ThDr. Františka Vaňáka. —  Dňa 24. septembra 1991 bol 
na otvorení začatia škol. roku na Univerzite P. J. Šafárika, 
ktoré bolo v Divadle J. Záhorského v Prešove. —  Dňa 25. 
septembra 1991 na Biskupskom úrade v Prešove sa stre
tol s krajanmi z USA. —  Dňa 26. septemra 1991 v Sečov
ciach pochoval sestru Pavlínu z rádu sv. Bažila Veľkého.
— Dňa 28. septembra 1991 navštívil farnosť Ihľany, kde 
pozdravil o. kanonika Sergeja Kovča pri príležitosti 50. 
výročia kňazstva. Pri tejto príležitosti posvätil novozria
denú kaplnku lurdskej Panny Márie. —  Dňa 29. septem
bra 1991 v Drienove posvätil obnovený chrám. —  V popo
ludňajších hodinách (15h) v Nacinej Vsi posvätil základný 
kameň pre stavbu chrámu. Aj tu slúžil sv. liturgiu a povedal 
homíliu. —  Dňa 30. septembra 1991 v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove otvoril nový školský 
rok na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove. 
Pre tejto príležitosti slúžil sv. liturgiu a povedaľkázeň. —  V 
tento deň posvätil kaplnku a internát v Cirkevnej zdravot
níckej školy v Prešove.

Pápež menoval novú hlavu východným cirkvám
Svätý Otec Ján Pavol II. menoval dňa 12. júla 1991 kardinála 

Achille Silvestrini, za nového prefekta Kongregácie pre 
východné cirkvi.

Kardinál Achille Silvestrini sa narodil roku 1923 v talian
skom meste Brisighella. Kňazom sa stal roku 1946. Počas 
svojej tridsaťpäťročnej práce na Štátnom sekretariáte vo Vati
káne, reprezentoval Vatikán na rôznych konferenciách o ná 
boženskej slobode, kontrole zbraní a mieru. Zúčastnil sa i na 
Helsinskej konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe 
roku 1973 a roku 1975 v Ženeve na Konferencii o nešírení 
nukleárnych zbraní. Kardinálom bol menovaný roku 1988.

Kardinál A. Silvestrini tak nahradil vo funkcii hlavy Kongre
gácie pre východné cirkvi kardinála D. Šimona Lourdasamy- 
ho, ktorého funkčné obdobie sa skončilo minulého roku. Kar
dinál Lourdusamy (67-ročný) bol hospitalizovaný tejto jari, ale 
Vatikán v júli t. r. nekomentoval jeho zdravotný stav.

Kardinál A. Silvestrini sa takto stál hlavou Kongregácie, 
ktorá má pod sebou (¿J cirkví východných obradov. Je to 
spolu 12 miliónov katolíkov východných obradov na celom 
svete. Pod túto kongregáciu patríme aj my gréckokatolíci.

(Podľa The Byzantine Catholie Wolrld, zo 4. augusta 1991 pri
pravil J. T.).

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

mínajú títo duchovní otcovia:
Gejza S e m a n —  65 rokov od narodenia (3. 12.1926); 

Vladimír M o l č á n y i  —  60 rokov od ordinácie ,(6. 12.
1931); ------""

Mikuláš Č e č k o  —  65 rokov od narodenia (17. 12. 
1926);
Vojtech H a v a s s i  —  75 rokov od narodenia (27. 12. 
1916).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit! ,

N A Š U Z O S N U L
©

V sobotu na sviatok Povýšenia sv. Kríža dňa 14. septem
bra 1991 bol na večnosť povolaný

Mons. ThDr. FRANTIŠEK VAŇ Á K, arcibiskup olo
moucký a metropolita moravský.

Narodil sa 28. júna 1916 vo Vojtéchove. Na kňaza bol 
vysvätený 5. júla 1941 v Olomouci. Plnosť kňazskej moci a 
služby prijal biskupskou vysviackou dňa 26. augusta 1989 
v Olomouci. Za arcibiskupa ho menoval Svätý Otec Ján 
Pavol II. dňa 2. decembra 1989. V utrpení posledných 
dňoch dal príklad pokornej statočnosti a vernej lásky.

Pohreb zosnulého otca orcibiskupa bol v pondelok 23. 
septembra 1991 v olomouckej katedrále sv. Václava, a v 
ten istý deň v bazilike Panny Márie na sv. Hostýne, kde 
bude jeho telo očakávať deň vzkriesenia.

VEČNÁ MU PAMIATKA!

Naše hroby

Dňa 13. septembra 1991 usnul v Pánovi v 84. roku svojho 
života a v 58. roku kňazstva

o Ján P ej a, asesor, gréckokatolícky duchovný na 

odpočinku v Trebišove,
*

Zosnulý sa narodil 18. júla 1907 v Hriadkoch. Na kňaza bol 
vysvätený 12. júla 1933. Pôsobil vo farnosti Ladomírov a Las-
tomír.

Zádušnú sv. liturgiu a pohrebné obrady vykonal J. E. Mons. 
Ján Hi r ka ,  prešovský biskup, dňa 19. septembra 1991 v Tre
bišove.

VIČNAJA JEMU PAMJAŤ!

Za doterajšiu spoluprácu všetkým naším dopiso
vateľom, spolupracovníkom, priaznivcom a čitate
ľom úprimne ďakuje

František D a n c á k , vedúci redaktor 
Slova a Blahovistnika
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Spolok 
s v. Cyrila a Metoda

Spomienkové stretnutie
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Gréckoka

tolícky farský úrad v Košiciach boli iniciátormi košickej spo
mienky na 20. výročie úmrtia zaslúžilého kultúrno-nábo- 
ženského predstaviteľa gréckokatolíkov JUDr. Jozefa 
Pichonského.

Po si/, liturgii, ktorú za hojnej účasti širokej verejnosti 
celebroval s ďalším i spoluslúžiacimi predseda Spolku si/. 
Cyrila a Metoda o. arcidekan Jozef Knežo z Vysokej nad 
Uhom, nasledoval kultúrno-náboženský program. Vlastnú 
báseň in memoriam JUDr. Jozefovi Pichonskému prednie
sol básnik Blažej Krasnovský. Jeho život a dielo prib lížil a 
zhodnotil o. PhDr. Michal Fedor, CSc., S J a prostredníc
tvom ukážok s jeho myšlienkami prítomných oboznámil 
herec Jozef Hodorovský. Počas sv. liturgie i v programe 
účinkoval Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod 
vedením nového dirigenta Šimona Marinčáka.

Stretnutie v známej košickej Pyramíde na triede SNP č. 
39, kde sa pravidelne každú nedeľu konajú naše bohosluž
by, predchádzala panychída na cintoríne sv. Rozálie 
v/ Košiciach, kde bol na sviatok Povýšenia sv. kríža dňa 14. 
septembra 1971 pochovaný za veľkej účasti širokej verej
nosti.

JUDr. Jozef Pichonský je  vzorom vernosti cyrilometod- 
skej viere a obradu našich otcov, nezištnosti a obdivuhod
nej sebažertvy. Jeho životným heslom bolo: Radšej nežiť, 
ako ž iť pre nič a naprázdno.

- p k -

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 päťdesiatympiatym narodeninám blahoželáme:

Michalovi Drobňakovi zo Sečoviec, Anne Kusovej zo 
Sečoviec, Júlii Špesovej z Prešova, Zuzane Labačovej z 
Michaloviec, Helene Stoilovej zo Zemplínskeho Jastrabia, 
Márii Hromjakovej z Tichého Potoka, Márii Hossuovej z 
Vysokej nad Uhom, Alžbete Zorvanovej z Popradu, Joze
fovi Jenčíkovi z Popradu, Irene Miklošovej z Jastrabia nad

Topľou, Jozefovi Zubkovi z Nižného Hrabovca, Františkovi 
Kandráčovi zo Slivníka, Štefanovi Ihnátovi z Lekároviec, 
Pavlovi Dancákovi z Nového Ruskova, Anne Koščovej zo 
Sečoviec, Michalovi Zubáľovi z Olšavice, Štefanovi Horňa- 
kovi z Kuzmíc, Jolane Tačárovej zo Slivníka, Alžbete 
Paškovej z Koňuše, Márii Petriľakovej zo Sabinova, Ernes
tovi Praščakovi z Petríkoviec, Márii Litvákovej z Novosadu, 
Ernestovi Ňachajovi z Ruskej Novej Vsi, Anne Čerevkovej 
z Radvane nad Laborcom, Konštantínovi Goczemu z 
Popradu, Márii Tamášovej zo Sečoviec, Jozefovi Verbov- 
skému z Ďačova, Miroslavovi Vološinovi zo Stretávky, 
Jurajovi Kačalovi z Choňkoviec a Márii Revesovej z Vyso
kej nad Uhom.

K päťdesiatym narodeninám blahoželáme:

Alexandrovi Romanovi z Nového Ruskova, Štefanovi 
Dankovi z Kysty, Vojtechovi Girmanovi z Hrane, Jánovi 
Sabolovi z Fulianky, Helene Petrovej zo Svidníka, Mikulá
šovi Salontayovi z Trhovišťa, Anne Bodlákovej zo Svidní
ka, Gabriele Leščákovej z Fulianky, Monike Mudroňovej z 
Prešova, Jánovi Figeľovi z Hrane, Terézii Hud’ovej zo Zbu- 
dze, Júlii Kulínovej z Michalian a Andrejovi Takáčovi zo 
Zdoby.

Mnoho rokov — šťastných rokov!
(Ján Poprík)

I

M Á M E  Č LE N SK É  L EG ITIM ÁC IE . Je na nich zobrazený 
farebný znak nášho spolku , zverejnený kondák k sv. Cyrilovi a 
Metodovi, členské číslo podľa poradia , v akom do ústredia prichá
dzajú jednotlivé prihlášky za členov a samozrejmé —  osobné dáta 
členov i dátum vyhotovenia členských legitimácií. Medzi prvými, 
ktorí dostali legitimácie, boli členovia výboru. Odovzdal im ich 
predsed'a spolku arcidekan o. Jozef Knežo na 5. zasadaní výboru 
dňa 30. augusta t. r. Členovia dostávajú legitimácie postupne, ako 
na túto náročnú prácu stačia naše dobrovoľné pracovné sily. ČLEN
SKO U  P O D IE LO V O U  KN IH O U  na rok 1991 je na základe roz
hodnutie výboru spolku Gréckokatolícky kalendár na rok 1992.

f  ............  ' -  ^
Poďakovanie

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 
a organizácii spomienkovej slávnosti, konanej dňa
9. septembra 1991 v Košiciach, pri príležitosti 20. 
výročia úmrtia nášho drahého JUDr. Jozefa 
Pichonského.

^ Božena Pichonská s rodinou J
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