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Duchovná obnova v prešov
skej diecéze, ktorá prebieha
pod ochranou zázračnej ikony
klokočovskej Panny Márie sa
niesla v našich farnostiach v
priebehu mesiaca mája s ešte
väčším zanietením. Ľubica
Maľučká a Marcela Juhásová
vítajú o. biskupa M. Chautura
CSsR, ktorý zavítal dňa 19.
mája v rámci duchovnej obno
vy do farnosti Kráľovce.
(Reportáž na str. 13. - 14.)

Pravú slobodu dáva Boh
Bezstarostný úsmev dieťaťa, lás
kavý pohľad matky, modrá obloha,
svieži vzduch. Áno, aj tak by sa dala
definovať sloboda, ktorá rozvoniava
ako čerstvo upečený chlieb, ako spo
kojné zvráskavené dlane starej ma
my spočívajúce na hlávke vnuka.
Sloboda však je predovšetkým dar
neba. Skutočnú slobodu dáva iba
Boh. Všetko ostatné dobré je iba pro
striedkom k nej. Celé stáročia dejín
histórie sú toho dôkazom. Človek od
jakživa túži po slobode, po voľnosti.
Má to dané vo svojej prirodzenosti.
Sloboda mu dáva životné naplnenie.
Bez nej je otrokom. Nástrojom
kohosi iného. Už na začiatku cesty

na tejto zemi človek v raji následkom
prvého hriechu pociťuje neskonalú
bolesť nad stratou slobody. Bráni sa,
skrýva sa, niet však pomoci - zo
slobodného stáva sa otrok, vyhnaný
zo zeme, ktorá mala byť jeho rajom.
Hriechom prvých rodičov bolo na
túto zem zasiaté zlo, ktoré ovládlo
srdcia mnohých ľudí. Dedičný hriech
a náklonnosť každého človeka k
zlému, vedie k častej strate slobody.
Zlý duch, knieža tohoto sveta, má
svoju moc. Dôkazom toho je nie
dávna minulosť - obdobie vlády ko
munizmu. Avšak zároveň je dôka
zom, že pôvodca všetkého zla, padlý
anjel, vie, že tento boj je vopred pre

hraný. Zmieta sa v ukrutných boles
tiach od chvíle, kedy prišiel na túto
zem prisľúbený Mesiáš, vykupiteľ
sveta Ježiš Kristus, Boží Syn. On svo
jím zmŕtvychvstaním vrátil celému
ľudstvu to, čo vlastnými silami
nemohlo dosiahnuť. Dáva mu slo
bodu ducha. Aby táto sloboda mohla
prebývať v ľudských srdciach, po
siela nám Svätého Ducha, ktorý
napĺňa všetko tvorstvo láskou,
pokojom, darmi Boha, ktoré do
stávame z jeho milosti. Sloboda, to je
život bez hriechu. Božia sloboda žije
v srdciach ľudí, aj vtedy, keď sa zdá,
že nejestvuje, že jej niet.
Anton MESÁROŠ

SLOVO

Jozef TÓTH

Peter a Pavel
Jeden ho miloval,
druhý ho prenasledoval.
Bývali neďaleko seba:
promovaný farizej
a rybár.
Ich ulice sa nestýkajú.
More je zákon.
Zákon nie je more.
Jeden je zdravý,
druhý má srdce choré
pre Toho,
koho hľadajú.
Opačnou cestou išli,
a predsa na jedno miesto prišli.
Pól severu
a pól juhu.
Do srdca sveta.
A kde sa ich cesty prekrížili,
celkom sa k sebe priblížili
a spoznali sa.
Z jednej ulice, z jedného sveta.
Peter a Pavel
a On - Hľadaný
z Nazareta.
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mu cesty a poučovať ľud o jeho spáse, že sa
im odpustia hriety... (Lk 1, 30-32).
Ohromné! Ján vystihol, potvrdil, čo pove
dal o ňom anjel a čo predpovedal otec. Za
stavme sa I
- Preto som prišiel... Preto, aby som zjavil nie
SVÄTÝ JÁN KRSTITEĽ seba, ale toho, ktorý je jediný hodný pozor
nosti, poznania a lásky.
predchodca Ježiša Krista
- Preto, aby on rástol vo vašich očiach a ja v
(24. júna)
ňom ubúdal.
Okrem Panny Márie Ján Krstiteľ je jediný
- Preto, aby som ja prestal krstiť vodou a on
svätec, ktorého narodenie sa v Cirkvi slávi. Je
vás pokrstil Duchom Svätým.
predchodcom Pána Ježiša i čo sa týka naro
- Pretože on je Baránok Boží, ktorý sa za vás
denia i smrti. Jeho narodenie nám opisuje
obetuje, ktorý sníma vaše hriechy, preto "Ja
svätý Lukáš v prvej kapitole svojho evanjelia.
nie som hoden rozviazať mu remienky na
Najkrajšie svedecú/o vydal o ňom sám Pán
obuvi" (Jn 1, 27).
Ježiš: "Medzi narodenými zo žien nikto nie je
Ján sa nám predstavuje ako veľduch po
väčší ako Ján Krstiteľ." Zomrel mučeníckou
kory. On, ktorého narodením sa zaoberalo
smrťou: Galilejský štvrtvladár Herodes, preto
nebo, on, o ktorom Ježiš Učiteľ ako Mesiáš
že mu vyčítal, že odviedol svojmu bratovi
vyniesol "kádrový" posudok: "Nenarodil sa
manželku, dal ho uväzniť a neskôr i sťať.
väčší zo ženy... a preto, čo ste vyšli vidieť na
púšť ? Azda trstinu... človeka skvostu... mäk
P R E T O SO M P R IŠ IE L
kého rúcha ? O, nie! Viac ako proroka!"
V
dejinách lUdstva iba dve matky vedeli
Tento Ján vedel ustúpiť a zaradiť sa na
s istotou pred počatím, koho porodia a čo bude
miesto, ktoré mu patrí, lebo sa cítil byť len
poslaním ich synov. Prvá bola matka Jána Kr
hlasom, ktorý zvestoval Boha.
stiteľa, druhá bola najsvätejšia Panny, Matka
Pane Ježišu, keby sme vedeli častejšie
nášho Vykupiteľa. Ani Sára, matka Izákova, ani
zájsť na púšť, do ústrania, keby sme si vedeli
Anna, matka Samuelova, to tak presne neve
nájsť čas na uzobranosť v denných 15-minúdeli. Narodenie týchto synov nepredpovedal
tovkách meditácie, aspoň raz mesačne na
žiaden jasnovidec, ale samo nebo.
deň ticha v duchovnej obnove, aspoň raz
Alžbeta vedela prostredníctvom svojho
v roku na pár dní duchovných cvičení, určite
muža Zachariáša, a tomu to zvestoval anjel:
by sme i my poznali, prečo sme na svete.
"Budeš sa radovať a plesať, jeho narodenie
Prečo sme jjrišli v tomto storočí a nie
mnohých poteší... Mnohých zo synov izrael
v predošlom? Čo je naším osobitným po
ských obráti k Pánovi, ich Bohu..." (Lk 1,14 slaním?
17). Takto zvestoval anjel.
Ján sa od detstva utiahol na púšť. Najprv
Ked'sa Ján narodil, ked'nebo presvedčilo
sformoval seba, až potom si dovolil vystúpiť
pochybujúceho otca Zachariáša, ten osviete
a formovať druhých:
ný Duchom Božím sám spoznal jeho poslanie
a spieval o tom v duchu proroka: "A ty, chlap
"Prinášajte ovocie opravdivého pokánia...
ček, prorokom Najvyššieho volať sa budeš,
lebo sekera je už položená na korene stro
lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou pripravovať
mov" (Mt 3,4-12).

STRETNUTIA
SO S V Ä T Ý M I

Slovo života na jún
"Všetcisme boli napojeníjedným Duchom."
Svätý Pavol tu píše o charizmách,
čiže o tých nadprirodzených daroch,
ktoré Duch Svätý vzbudil medzi
kresťanmi v Korinte na službu a po
vzbudenie celého ľudstva. Je však
zjavné, že Duch Svätý ešte predtým,
než dal tieto dary činorodého
charakteru, bol pôvodcom všetkých
vnútorných milostí, všetkých darov
na posvätenie, ktoré majú za účel
vytvoriť z nás
božích synov,
Ježišových priateľov a zjednotiť nás
medzi sebou takým spôsobom, aby
sme s ním vytvárali jediné telo. Duch
Svätý - ako nám to apoštol v kon
texte umožňuje jasne pochopiť - je
prameňom všetkého kresťanského
života a tvorcom jednoty Cirkvi po
každej stránke.
"Všetci sme boli napojení jedným
Duchom."
Duch Svätý je predovšetkým
zdrojom toho nadprirodzeného svet

(Kor 12,13)

la, ktoré nám umožňuje vniknúť do
Ježišových slov, zakúšať ich a ne
chať ich usadiť sa v nás s celou ich
plnosťou. To On nás priťahuje, On
nás uchvacuje a pretvára cez tieto
slová. On je to, čo nás vnútri pre
sviedča a spôsobuje, že bez pochyb
nosti prilipneme k Ježišovi - Pravde.
Svätý Pavol to veľmi pekne vyjadril,
že máme Kristovo zmýšľanie (I Kor.
2,16)
Duch Svätý nám však predovšet
kým dáva novú silu. To on nás
uschopňuje uskutočňovať Ježišove
slová a prikázania, aj tie, ktoré sa
dakedy javia ako nedosiahnuteľné.
On nám dáva silu odporovať pokuše
niam, ísť proti prúdu, neustále za
čínať znova. On nám dáva schopnosť
milovať tak, ako miluje Ježiš.
Duch Svätý je vnútorná sloboda,
radosť, plnosť, nadšenie, odvaha,
sviežosť, trvalá novosť, zdroj života

a duchovnej plodnosti, činností
a udivujúcich podujatí pre dobro ľud
stva. Duch Svätý je duchom súladu,
pravého pokoja, spojenia a jednoty
medzi bratmi.
Ako budem žiť slová života tohto
mesiaca? Rozlične. Lepšie vykoná
vanou modlitbou budeme pozývať
Ducha Svätého vstúpiť do našich
sŕdc. Budeme pozornejšie počúvať
a sledovať jeho vnútorný hlas, kto
rým nás osvecuje a povzbudzuje
uskutočňovať Ježišove slová, priká
zanie vzájomnej lásky, konkrétnu
službu bratom, najmä nás pobáda,
aby sme boli tvorcami pokoja a jed
noty, kdekolVek sa ocitneme.
Predovšetkým si však tento me
siac zaumieňme lepšie objať ťažkosti
a skúšky, s ktorými sa stretneme,
majúc na pamäti, že práve skrze ťaž
kosti prijaté v jednote s Ježišom, čiže
skrze Kristov kríž, sa zrodí svetlo a
sila Ducha Svätého. Práve toto je to
"tajomstvo", aby sme mohli byť - ako
sa hovorí v tomto slove života - napo
jení Duchom Svätým, a aby sa Duch
v nás stal, ako vraví Ježiš, večným
prameňom živej vody (Jn 4,14).
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Buď svätí - alebo zatratení!
"Buďte svätí, pretože ja som svätý",
hovorí nám Pán (Levit 19,2). Prečo nám
dal Boh taký príkaz ? Sme jeho deti a ak
je svätý otec, mali by byť také aj jeho deti.
Len svätí môžu dúfať v ono šťastie, že sa
budú tešiť z prítomnosti Boha, ktorý je
svätosť sama. Je to skutočne obludné
nedorozumenie, ak je niekto kresťanom a
zotrváva v hriechu. Byť kresťanom zna
mená byť svätý. Áno, taká je pravda a
Cirkev nám ju neprestáva znovu a znovu
pripomínať. Aby túto pravdu hlboko vtisla
do našich sŕdc, predstavuje nám Boha
ako nekonečne svätého a bez prestania
posväcujúceho nesčíselné množstvo
svätcov, ktorí by nám pripomínali : "Uve
domte si, kresťania, že ste určení k tomu,
aby ste hľadeli na Boha a mali na ňom
účasť. Ale nedostane sa vám toho šťastia,
pokiaľ si behom pozemského života nevtlačíte do srdca jeho obraz, dokonalosť,
svätosť, bez ktorého nie je možné naň
hľadieť." Ak sa vám zdá, že nám je to
nemožné, že je to nad naše sily uvažovať
o svätosti Boha, uvažujme o tom ne
spočetnom množstve blažených bytostí,
mužov a žien, ľudí každého stavu a veku,
ktorí boli podrobení životným pod
mienkam, v ktorých žijeme aj my, vys
tavení rovnakým nebezpečenstvám, so
sklonom k hriechu tak ako my, napadaní
nepriateľmi, obklopení prekážkami - ako
my. Čo oni mohli, môžeme i my. Nemáme
žiadne ospravedlnenie, ktoré by nás zba
vovalo povinnosti pracovať na svojej
spáse, čo znamená stavať sa svätými.
Preto vám chcem ukázať po prvé v čom
svätosť spočíva a za druhé, že i my ju
môžeme - ba musíme získať - ako oni.
Máme totiž rovnaké prekážky a rovnakú
pomoc.
Svetskí ľudia, ktorí sa snažia zbaviť
povinnosti stať sa svätými, pretože by to
narušilo ich spôsob života, snažia sa nám
nahovoriť, že byť svätým znamená konať
niečo mimoriadneho, oslňujúceho - veno
vať sa mimoriadnym pobožnostiam,
neustále sa postiť, opustiť svet a uchýliť
sa do púšte svojej osamelosti a tam sa vo
dne v noci modliť. To všetko je bez
pochyby dobré, je to cesta mnohých svät
ca/. Ale Boh to nežiada od všetkých. Nie,
toto od nás naše sväté náboženstvo
nevyžaduje. Ba naopak. Hovorí nám:
"Pozdvihnite oči k nebu, či tí, ktorí sú tam
na nrvých miestach, robili niečo mimori
adneho a oslňujúceho. Kde sú zázraky
Panny Márie, svätého Jozefa, svätého
Jána Krstiteľa ? A vypočujte si, čo o tom
hovorí sám Pán Je žiš: "V súdny deň bude
veľa ľudí volať : Pane, Pane, či sme v
tvojom mene neprorokovali ako proroci ?
Nevyháňali zlých duchov? Nekonali zá
zraky ?" "Preč odo mňa, páchatelia ne
právosti," povie spravodlivý Sudca, "Čo
že ? Vy ste porúčali moru a nevedeli ste
porúčať svojim vášniam ? Vyháňali ste
zlých duchov - ale bili ste svojich otrokov.
Konali ste zázraky a nezachovávali
prikázania ? Preč odo mňa, zlorečení, do
ohňa večného! Robili ste veľké veci, ale

nič, čo by vám zabezpečilo moju lásku !"
Vidíte teda, že svätosť nezáleží v ko
naní niečoho mimoriadneho, ale vo ver
nom zachovávaní Božích príkazov a v pl
není povinností toho stavu, do ktorého
nás Boh povolal a postavil.
Pozorujeme, že nejaká celkom oby
čajná svetská osoba, ktorá verne plní
svoje všedné povinnosti, môže byť Bohu
príjemnejšia než tí, ktorí odišli na púšť.
Chcete vedieť kto je svätý podľa nášho
náboženstvá ? Svätý je človek, ktorý sa
bojí Boha, ktorý ho úprimne miluje a verne
mu slúži. Nedá sa unášaťpýchou, ovládať
sebeckou láskou. Je v pravde pokorný,
vo vlastných očiach malý. Ak nemá maje
tok, nezháňa sa po ňom. Ak ho nemá,
nelipne na ňom svojim srdcom. Je nepria
teľom nespravodlivého zisku a nespra
vodlivej mzdy. Svoju dušu a srdce ucho
váva v pokoji, nedá sa vyviesť z miery
urážkou alebo krivdou, ktorá sa mu deje.
Svojho nepriateľa miluje a nesnaží sa mu
pomstiť. Podľa svojich možností a schop
ností preukazuje služby svojim bližným,
aj so svojou troškou sa rád podelí s chu
dobným hľadá len Boha, svetské pocty sú
mu ničím. Jeho túha mieri k radostiam
nebeským, vo svetských zábavách ne
nachádza potešenie. Jeho šťastím je
slúžiť a páčiť sa Bohu. Rád sa zúčastňuje
bohoslužieb, svätej liturgie, posvecujesa
často sviatosťami, stará sa o svoju spásu.
Oškliví sa mu každá nečistota, pokiaľ
možno vyhýba sa špatným spoločnos
tiam, aby si v čistote uchoval telo a dušu.
Vo všetkom sa pridržiava Božej vôle,
v tom zmysle nesie trpezlivo kríže a trá
penia, ktoré na neho doľahnú. Nikoho za
to neobviňuje, uznáva, že božská spra
vodlivosť na neho dopadla za jeho
hriechy. Je dobrým otcom, spásu svojich
detí považuje za svoju prvoradú starosť,
predchádza ich dobrým príkladom a nikdy

im nedáva pohoršenie. Je vľúdnym
zamestnávateľom, k svojim podriadeným
sa chová ako brat. Je dobrým synom, má
úctu k otcovi a k matke, ctí ich príkazy
ako vôľu Božiu. Vo svojich nadriade
ných a v ich príkazoch vidí riadenie
alebo dopustenie Božie. Hľa - takého
človeka nazývajú ľudia človekom čest
ným, Boh ho nazýva svätým, veľkým
svätým. Zaslúži si plnosť chvály nie pre
to, že by vo svojom živote vykonal niečo
mimoriadneho, ale preto, že bol skúšaný
protivenstvami a bol uznaný dokonalým.
Jeho sláva potrvá večne. (Prísl. 31, 9^-10.)
Ale ono to tiež niečo stojí - poviete. Že to
dosť stojí, že to vyjde pekne draho ?
Pozrime sa na Dávida, ktorý sĺzami ľútosti
zmáčal svoj chlieb _a lôžko mal pre
močené od plaču. (Žalm 51, 10, 6, 7).
Myslíte si snáď, že to dosť nestálo takého
kráľa ? Myslíte, že mu bolo ľahké byť na
očiach celému kráľovstvu, byť terčom
vtipov a posmechu? A pozrite sa na takú
Máriu Magdalénu ! V preplnenej sieni sa
vrhne k Ježišovým nohám, verejne a
horúcim plačom sa vyznáva zo svojich
hriechov. (Lk 7.) A s Ježišom ide až pod
kríž (Ján 19, 25), po celé roky tuhým
pokánim uzmieruje poklesky svojej mla
dosti. Myslite, že ju to nič nestalo ? Zdá
sa mi, že nepokladáte za veľmi šťast
ných svätcov, ktorí činili takéto pokánie
a preliali toľko sĺz. Ale keby sme ako oni
dokázali rozpoznať hrôzu hriechu, aby
sme ako oni poznali dobrotu Boha, kto
rého sme urazili, keby sme ako oni mys
leli na peklo, ktoré sme si zaslúžili, na
svoju úbohú dušu, ktorú sme zatratili,
na krv Ježiša Krista, ktorú sme pre
márnili ! Keby takto naše srdce zmýšľalo,
akú záplavu sĺz by sme prelievali, aké
pokánie by sme si ukladali, len aby sme
sa pokúsili uzmieriť Božiu spravodlivosť,
ktorú sme ro zja trili! Domnievame sa, že
(Pokračovanie na 4. strane)
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ŽIVOT KRESŤANA NASLEDOVANIE KRISTA
Téma duchovnej obnovy na jún
Z ačia tkom jú n a sa u nás u s k u 
to čnili voľby. Boli sm e vyzvaní, aby
sm e sa rozhodli pre ko nkrétn e osoby,
ktorým do istej m ie ry d á va m e do rúk
svoje o s u d y - a m ali sa rozh o d n ú ť
súčasne i pre ko n kré tn y program ,
ktorý títo ľudia re p re ze n tu jú a ktorý
m ám e spolu s nim i u skuto čňo va ť...
Po o bo zná m e ní sa s Je žišo m K ris
tom , s je h o o sob ou a s je h o dielom
spásy je každý č lo v e k sú ča sn e v y 
zvaný, aby sa rozhodol, a by vo lil...
V čom spočíva tá to vo ľb a ? P re d o 
všetkým si m usím e uvedom iť, že to
nie je voľba niekoho, kto chce d osta ť
pom ocou našich h la sov p rá vom oc
n iečo robiť, za ujať nejaké d ô le žité
m iesto... P resný o p a k je p ra vdo u :
Ježiš to povedal otvorene: "N ie v y ste
si m ňa vyvolili, ale ja som si vyvo lil
vá s." (Jn 15, 16)

A k ste m ali m ožn osť p ozn ať Je žiša
Krista, ta k je to znak, že on sa nám
dal poznať, že on sa k nám - roz
ličným i ce stam i - priblížil. Ba viac:
sv. Pavol zd ôrazň uje , že Boh O te c si
nás vyvo lil e šte pred stvorením sveta
práve s tým úm yslom , aby sm e sa
sta li p od ob ným i o brazu je h o Syna,
kto rý je prvý v z k rie s e n ý z m ŕtvych...
T o všetko, čo Je žiš urobil pre našu
spásu, robil i k o nkrétn e pre nás, pre
našu záchranu. E va nje lista o tom h o 
vorí: "Je žiš m al zo m rie ť nielen za ž i
d o vský národ, ale aj aby zh ro m a ždil
vo s p o lo k roztra ten é d eti." (Jn 11,
51-52).
N apokon Ježiš nie je zá vislý od
našej voľby vo svojom postavení.
Pred svojím nanebovstúpením h ovo 
rí: "D aná m i je vše tka m oc na nebi i na
ze m i." (M t 28, 18) T úto "vše tku m oc"

Buď svätí - alebo zatratení!
(Dokončenie z 3. strany)
svätí dospelí bez práce k takejto prostote
a miernosti, že sa zriekali svojej vôle
vždycky, ke ď sa k tom u naskytla p ríle
žitosť ? To nie! Pripom eňm e si, čo o tom
hovorí svätý Pavol: "Nechápem , čo to ro 
bím! V e ď nekonám dobro, ktoré chcem,
ale robím zlo, ktoré nechcem ! Ja nešťast
ný človek! Kto ma oslobodí o d to h o to te la
hriechu ?" (Rím. 7). A ký boj podstupovali
prví kresťania, ke ď opúšťali svoje pohan
ské náboženstvo, ktoré lichotilo ich pu
dom, vášniam a sklonom ! Prijímali ná
boženstvo nové, ktoré m alo príkaz u kri
žovať poslušnosti svoje telo. D om nievate
sa, že František S aleský bol z ničoho nič
človekom tak miernym akým bol? Koľko
obetí a sebezáporu ho to asi stalo? Svätí
dozreli do svätosti až potom, keď priniesli
veľa obetí a sami sebe činili násilie.
Uviedol som, že m y mám e k dispozícii
tie isté prostriedky, ktoré mali oni. N e
mám e i m y predovšetkým krst, ktorý má
takú očistnú moc, a birm ovanie s mocou
posilňujúcou? Sviatosť zm ierenia, ktorá
vyhladzuje hriehy, sviatosť zjednotenia,
ktorá v nás rozm nožuje lásku a oslabuje
nízku žiadostivosť ? A čo sa týka Ježi
šových slov: neposlúcham e aj m y to, čo
oni počuli? "O pusť všetko a p o ď za
mnou!" Tým sa predsa obrátil svätý A n 
ton, František z A s s is ia nespočetné
m nožstvo iných. Alebo: "Čo človeku pro
speje, keby aj celý svet získal, ale utratí
svoju dušu ?" (Mt 16, 26). Nie sú to slová,

ktoré zo ctižiadostivého profesora na Sorbone urobili apoštola Indie - Františka
X averského ? N epočujem e ich tiež?
"Bedlite a m odlite sa bez prestania! "M i
lujte bližného ako seba!” Koľko ľudí sa
stalo svätým i, pretože tie to slová počuli.
A čo sa tý k a d o b ré h o p ríkla d u . A k o 
k o ľv e k sa d n e s n a rie k a nad s k a z e n o s 
ťou sv e ta , n e v id ím e e š te d n e s d o sť
kresťanov, k to rí nám m ô žu byť v z o 
ro m ? Ž e sa nám d o s tá v a m e n e j m ilo s tí
než s v ä tý m ? Len s p o č íta jte d o b ré
m y š lie n k y , v n u k n u tia , z rie k n u ť sa to h o
či o n o h o z lé h o zv y k u , p e s to v a ť tu či
onu d o b rú v la s tn o s ť, v y k o n a ť te n či
o n e n d o b rý s k u to k . V e ď aj v ý č itk y s v e 
d o m ia , s k ľú č e n o s ť a n e kľu d po h rie 
chu sú v e ľk o u m ilo sťo u . K o ľko s v ä t
cov, ktorí sú d n e s v nebi, d o s ta lo m e 
nej než m y ! K o ľko k re sťa n o v je dn e s
v p e kle , kto rí by sa boli s ta li sv ä tc a m i,
k e b y d o s ta li to ľk o , čo my! M ô že m e sa
sta ť s v ä tý m i a je n a šo u p o vin n o sťo u
p ra c o v a ť na tom . N ikd y n e s m ie m e za 
búdať, že sú len d ve m o ž n o s ti: žiť pre
neb o , ž iť pre p e klo , byť svä tý m , a le b o
byť z a tra te n ý m - tre tia m o žn o sť n ie je.
Na záver tieto slová - ak chceme, sta
neme sa svätým i, Boh nám neodoprie
svoju pomoc. Je našim Otcom, Z áchran
com, Priateľom. Túži vidieť nás oslobode
ných od všetkého zla, chce nás zaplaviť
už tu na svete svojou útechou ako predtu
chou nebeskej blahozvesti, ktorú si m u
sím e len priati
o. PETR
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dostal od svo jh o nebeského O tca a nie je zá v is lý od n ijakého človeka,
ba viac, ako píše sv. Pavol, touto m o
cou si Kristus podrobí každú vládu,
každú inú m oc... A k sm e predm etom
Je žišo ve j volby, tre b a povedať, že je
to voľba tej n ajúp rim ne jšej lásky. Sám
Je žiš te n to svoj vzťah k nám zn á 
zo rň u je o brazo m ženícha. To zn am e 
ná, že m iluje ľudstvo ako ce lo k - a s ú 
ča sne každého o sobitne - iniciatívnou
n ezištnou láskou. V prípade Krista
ako ženícha je jeh o láska k nám n aj
plnšie sp ojen á s poznaním toho, čo je
pre naše skutočné, trvalé dobro po
tre b n é - a to práve u skutočnil svojím
d ielom spásy.
N aša vo ľb a sa skôr podobá prí
padu dievčiny, ktorá stojí pred voľbou,
pred slob od ným rozhodnutím prijať
lásku m ladého m uža a na te jto láske
p osta viť celú svo ju budúcnosť...
K la sické m ie sto ta ke jto voľby na
ch ád zam e o p ä ť u sv. Jána: Po zm ŕ
tvych vsta ní sa Ježiš stretáva so sv o 
jim i apoštolm i na brehu ja z e ra a po
raňajkách, ktoré im pripravil, kladie
P etrovi o tázku : "Š im on, syn Jánov,
m ilu je š m a v ia c ako títo ?" - Peter
o d p o v e d a l: "Á no, Pane, ty vieš, že tá
m ilu je m !" Je žiš mu povedal: "Pas m o
je b arán ky!" Po treťom vyznaní lásky
a po tro jn á s o b n o m odovzdaní pa
stie rske j s ta ro s tliv o s ti o C irke v Ježiš
p ripom ína Petrovi, že táto je h o láska
sa bude m usieť o sved čiť i prijatím utr
pen ia a m učeníckej sm rti. Napokon
ho vyzýva: "N asleduj m a!" (Jn 21,
15-20).
A k te d a ch cem e hovoriť o živote
kresťana ako o nasledovaní Krista,
treb a, aby sm e čo n ajlepšie poznali
Je žišo vu lásku k nám a a by sm e sa
celkom rozhodli pre ve rn o sť jem u v úprim nom presvedčení, že iba
s ním m ám e trva lú budúcnosť. I ke ď
ešte n em ôžem e povedať s Petrom ,
že m ilujem e Je žiša vä čšm i než o stat
ní je h o n asled ovn íci, predsa treba,
aby sm e ho m ilo vali vä čšm i než všet
ky o s ta tn é b ytosti či hodnoty. On sám
to klad ie ako p odm ienku pre všetkých
svo jich nasledovníkov: "K to väčšm i
m ilu je o tca ale bo m atku ako mňa, nie
je m a hodný. A kto vä čšm i m iluje syna
ale bo dcéru ako m ňa, nie je m a hod
ný. Kto nevezm e svoj kríž a nenasle
duje ma, nie je ma hodný. Kto hľadá
a nájde svoj život, stratí ho: a kto stratí
svoj život pre m ňa, nájde ho." (Mt 10,
3 7-39)
M on s. F ra n tiš ek RÁBEK,
p o m o cn ý b iskup nitrianský
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Magnificat - zem nádeje
(Skúsenosť z Brazílie na našich televíznych
obrazovkách)
Zdá sa, že sme evanjelium zatiaľ úpl
v neľudských, ba priam zúfalých pod
ne nepochopili. Prečo? Lebo mu pripisu
mienkach, dostávajú vyše 2000 hektárov
jeme rozmer čisto duchovný, hoci ono má
pôdy od majiteľa, ktorý ju nedokáže vhod
rozmer aj ľudský, pretože Ježiš je Bone využívať a rozhodne sa jednu časť
hočlovek. Nevyzýva nás vari prosiť o kaž
darovať a druhú predať za štvrtinu ceny
dodenný chlieb, teda o konkrétne veci?
jednej nadácii, ktorá ju potom dá k dispo
Nehovorí Ježiš vetu: "Hľadajte najprv
zícií bezzemkom.
Kráľovstvo Božie a ostatné sa vám pri
Týmto však ešte nie je nič vyriešené.
dá?" Je jasné, že tým "ostatným" má na
Pôda je ešte obrábaná primitívnymi ná
mysli chlieb, bývanie, potraviny, obleče
strojmi, nedodržiavajú sa hygienické nor
nie, deti, rodinu atď.
my, žiadna lekárska starostlivosť, detská
Vo svete však pribúda ľudí, ktorí sú
presvedčení, že na tomto základe možno
vybudovať kresťanské sociálne učenie,
ekonomické a sociálne systémy.
V
súčasnosti vidíme, že staré a zabe
hané systémy ekonomiky viditeľne pre
stávajú fungovať, pretože planéta sa proti
nim búri, aby nezanikla. Socializmus, kto
rý devastoval, čo sa dalo, sa už úplne
zrútil. Kapitalizmus, dosiaľ najtvorivejší
ekonomický systém v dejinách , stojí na
pokraji krachu, pretože nedokáže sa vysporiadať s ohromnou biedou tretieho
sveta a s ekologickým ohrozením ľudstva.
Ale Ježiš je Boh, ktorý sa stal člove
kom. Či si myslíme, že nedorieši sociálne
problémy? On neprišiel iba na to, aby
zachránil našu dušu a priviedol nás do
raja. Prišiel aj na to, aby nás nasýtil, aby
sme nemali viac hlad. Jednou z jeho dô
ležitých činností bolo uzdravovanie cho
rých. Jeho život je skutočne ľudský a bož
ský zároveň. Keby sme náležíte pochopili
Ježiša, všetky naše problémy by boli vy
riešené...
Vo svete je stále viac ľudí, ktorí tomuto
uverili a ich konkrétne skúsenosti im
v tom dávajú zapravdu! O jednom pozitív
nom príklade hovorí taliansky dokumen
tárny film nazvaný MAGNIFIGAT - ZEM
NÁDEJE, ktorý uviedla Slovenská tele
vízia v sobotu dňa 2. mája o 16.00 hod. na
programe STV.
Nešlo v ňom o žiaden naružovo vy
maľovaný idylický obraz niekde ďaleko
v pralese, aký nám tak radi ponúkajú roz
úmrtnosťje veľmi vysoká. Niet pitnej vody,
ličné sekty. Je to príklad rýdzej NOVEJ
nie sú prístupové cesty. Kresťania z hnu
EVANJELIZÁCIE, príklad svedectva, kto
tia Focolare, do ktorého patril aj majiteľ,
ré je veľmi výrečné a presvedčivé. Je to
ktorý im tú pôdu daroval, sa rozhodli, že
skúsenosť, ktorá začala pred desiatimi
ich v tom nenechajú samých.
rokmi v zaostalej a biednej oblasti štátu
Maria de Jesus Nascimento, povo
Maranhao v severovýchodnej Brazílii
laním sociologička, sa vzdáva možnosti
obývanej chudobnými a nevzdelanými
kariéry v zamestnaní, opúšťa svoju pro
roľníkmi, nazývanými "posseiros", čiže
fesiu a prichádza medzi týchto roľníkcy,
bezzemkovia.
aby spolu s ich rodinami zdieľala ich osu
V
Brazílii polovica všetkých pozem
dy, aby "sa s nimi urobila jedno". Napriek
kov patrí necelým 2% najbohatším vlast
počiatočnej nedôvere a ťažkostiam, do
níkom - latifundistom, kým 10 miliónov
káže im pomáhať nielen radami, ale aj
robotníka/, ktorí tieto pozemky obrábajú konkrétnymi intervenciami u vlády pri rie
sú bezzemkovia, neraz vyháňaní zo svo
šení akútneho nedostatku potravín.
jich príbytkov, zaťažovaní vysokým ná
Keďže im rozpráva aj o bratskej láske
jomným, ktoré nedokážu platiť a preto sa
a túto aj konkrétne žije, jej príklad začína
masovo sťahujú do miest. Títo ľudia, žijúci

SLOVO
priťahovať ostatných. Deň za dňom sa
začína rozbiehať malá revolúcia v živote
každého obyvateľa Magnificatu. Každý
mesiac sa snažia žiť jedno Slovo života.
A po čase žasnú nad účinkami žitého
Slova, ktoré spôsobuje nielen zmenu ich
mentality, ale prináša im aj radosť a pokoj,
ktoré predtým nepoznali. Učia sa novej
kultúre - kultúre dávania. A v dôsledku
toho Slovo začína vytvárať KONKRÉTNE
DIELA.
Kedže pociťujú zodpovednosť jeden
za druhého, vytvárajú spoločnú poklad
nicu, aby mohli podporovať tých, ktorí sú
na to odkázaní, ktorí sú chorí, alebo ne
vládzu pracovať.
Aby sa naučili novým pestovacím
technikám, do Magnificatu prichádzajú
odborníci, ktorí okrem vedenia odborných
kurzov aj pracujú spolu s miestnymi oby
vateľmi. Magnificat sa začína rozrastať
0 nové stavby a po čase sa o nich začína
zaujímať aj brazílska vláda, okolité oblasti
1zahraničie.
Keď v roku 1986 ich postihla ničivá
povodeň, obyvatelia sa nevzdali, ba prí
rodná katastrofa posilnila ich ducha soli
dárnosti. Postupne sa u nich buduje cen
trum služieb, ambulancia, škola, brazíl
ska vláda im pomôže vybudovať cestu,
ktorá ich spája s najbližším mestom. Pri
chádzajú peniaze na prvé murované do
my, zavádzajú elektrickú energiu, kopú
artézsku studňu. Brazílska vláda i niekto
ré zahraničné organizácie im veľmi radi
vychádzajú v ústrety, pretože vedia, že
peniaze, ktoré im dajú, budú využité
s maximálnou efektívnosťou, a že budú
využité pre rozvoj. Magnificat sa stáva
inšpiráciou a vzorom pre susedné komu
nity, ktoré sa chodia k nim učiť. Chodia
tam aj novinári, poslanci, organizujú sa
tam stretnutia s predstaviteľmi štátnych
orgánov, ktorých zaujímajú ich skúse
nosti.
Na spontánne otázky hostí, ktorí chcú
vedieť, ako sa toto všetko narodilo, odpo
vedajú vyrozprávaním svojej histórie
o tom, že všetko toto vyplynulo ako dôsle
dok žitého evanjelia, ktoré ich priviedlo
k uskutočňovaniu ozajstného spoločen
stva majetku.
História Magnificatu sa nekončí. Nie
je to naozaj žiadna idyla a ťažkosti majú
stále dosť. Sú však živým svedectvom
o tom, že evanjelium nie je utópia, že ak
sa žije radikálne, tak pozdvihuje človeka
a obnovuje spoločnosť. Evanjelium oproti
iným učeným teóriám je príliš nepatrné,
ako horčičné semienko. Avšak keď ho
pôda prijme, vyrastie z neho vysoký, ko
šatý a silný strom, ktorým žiadna víchrica
si neporadí, kým z ostatných pyšných
učení zostáva iba suchá a zvädnutá trá
va.
Musíme pevne veriť, že je možné vy
budovať raj na zemi. Ak sme ho dosiaľ
neuskutočnili, tak len preto, že sme ešte
plne neuverili evanjeliu. A to je naša chy
ba a nie evanjelia!
Mikuláš HUČKO
Košice
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PRO LIFE za objasnenie hodnôt života
Jedinečná atmosféra a humánny postoj k životu boli
charakteristickými črtami Svetového kongresu PRE
ŽIVOT, ktorý sa konal v dňoch 28. -31. 5. 1992 v Bratislave.
Ľudia z rôznych krajín sveta, rôznych profesií i vyznaní
sa v hlavnom meste Slovenska zišli, aby sa počas štyroch
dní venovali otázkam života - problémom jeho ochrany,
dôstojnosti a všetkému, čo s ním súvisí, aby si vymenili
skúsenosti i našli východiská.
Zastúpenie významných osobností jednotlivých krajín
či hnutí je vskutku teprezentatívne. Podujatie oficiálne
otvoril minister zdravotníctva SR Alojz Rakús. Po ňom
v krátkosti prehovoril čestný predseda kongresu, vzácny
hosť z Vatikánu kardinál A. Lopéz Trujillo. "Prišli sme
z rôznych častí sveta a sme tu veľmi srdečne vítaní."
povedal okrem iného. Hoci nie osobne, no predsa pros
tredníctvom zvláštneho posolstva sa účastníkom kongre
su prihovoril pápež Ján Pavol II. "Mentalita zameraná
proti životu sa už stala časťou súčasného myslenia a
predstavuje smrteľné nebezpečenstvo pre celú ľudskú
rodinu. Príslušníci hnutia Pro Ufe môžu prispieť k od
stráneniu súčasného zmätku v mravnom vedomí ľudí, k
jasnému rozoznaniu dobra a zla tým, že objasnia hodnotu
ľudského života, Cirkev, kresťania i všetci ľudia dobrej
vôle majú úlohu usmerniť orientáciu verejnej mienky na
potrestanie pôvodcov "masakrov nevinných na celom
svete, hovorí sa v krátkom posolstve"
Slovenskú politickú reprezentáciu na kongrese za
stúpi! predseda vlády SR Ján Čarnogurský. Vyjadril pre
svedčenie, že kongres prispeje k prehĺbeniu poznania, ale
aj k vytváraniu pozitívneho vzťahu k ľudskému životu
a k ďalším trvalým hodnotám.
Medzi čestnými hosťami predsedníctva boli ďalej pod
predseda vlády ČSFR Jozef Mikloško, metropolita Slov
enska trnavský arcibiskup Ján Sokol, apoštolský nuncius
v ČSSR G. Coppa, generálny biskup slovenskej evan
jelickej cirkvi a. v. Pavel Uhorskai, spišský biskup F. Tondra, K.F. Gunning - prezident Svetovej federácie lekárov
rešpektujúcich ľudský život a mnohí ďalší, všetko
významné osobnosti celosvetového hnutia Pro-life lekári,
filozofi, teológovia, demografi, s ktorými sa účastníci
mohli bližšie zoznámiť aj prostredníctvom nesporne zau
jímavých prednášok.
Tie sa niesli nielen v duchu vysokej odbornosti, ale aj
v duchu viery, v duchu podporujúcej modlitby. Popri ve
deckých poznakoch sa orientovali na konkrétne problémy
a potreby človeka.

JE PLOD SKUTOČNE
ĽUDSKOU BYTOSŤOU ?
Ž iv o t je n ajv ä č š í zá z ra k vesm íru
a č lo ve k je v rc h o lo m živ o ta .
M ožno ho p režiť iba raz.
Preto by s m e ho m ali n ap ln iť
stato čn osťou , d ô sto jn o sťo u a radosťou.
N em o žn o ho zo p akovať.

Posledný vedecký pokrok umožňuje podrobne skúmať
plod za rôznych podmienok a dáva kladnú odpoveď na
otázku, ČI JE PLOD SKUTOČNE ĽUDSKOU BYTOSŤOU
OD POČATIA ?
Nový ľudský život začína v okamžiku spojenia jadier
s dedičným materiálom otcovskej a materskej bunky (oocytu a spermie). Nijaké iné ohraničenie vzniku života
neexistuje. Od tejto chvíle začína kontinuálny vývoj, ktorý
končí až smrťou. Pôrod je iba prechodom. Všetky dedičné
vlastnosti sú založené v tomto momente.
Biologické vzťahy dieťaťa k matke a naopak sa za
čínajú vyvíjať ihneď po oplodnení. Vedci to definovali
pomocou rádioaktívne označených látok. Tak sa už na
"biologickej úrovni" odráža DIALOGICKÝ PRINCÍP ŽIVO
TA. Začína zázračná, stále rastúca komunikácia medzi
matkou a jej dieťaťom. Už od chvíle počatia ide o NE
SMRTEĽNÝ PRINCÍP ŽIVOTA, ktorý sa vyvíja podľa pres
ného harmonogramu a po 9 mesiacoch sa rodí na tento
svet ako DAR VESMÍRU, zverený ľudskej láske a sta-

MODLITBA
ZA NENARODENÉ DETI
Bože, Otče všetkých ľudí,
prijm i naše prosby za nenarodené deti,
ktoré sú ohrozené démonizmom
úmyselných potratov.
Zachráň ich pred nevýslovným zločinom
proti Tebe a proti nevinnému ľudskému životu.
Pane Ježišu Kriste, Syn Boží,
pre Orodovnicu našu Máriu, Tvoju Matku,
ktorá Ťa zrodila s takou láskou
a pre svätého Jozefa - muža pevnej viery,
ktorý bol Vám obom statočným ochrancom,
prosíme Ťa za životy nenarodených detí,
ktoré sú v nebezpečenstve zabitia v lone
svojich matiek,
zachráň ich pred skazou!
Bože Duchu Svätý,
daj rodičom týchto nenarodených detí,
zvlášť však ich matkám,
milosť a odvahu
donosiť svoje deti až ku pôrodu.
Najsvätejšia Trojica,
odvráť od rodičov taký krutý úmysel odstrániť bezmocného človeka,
ktorý je určený ž iť na tejto zemi,
aby spoluvytváral Tvoje kráľovstvo,
ktoré sa pre všetky Božie deti
naplno prejaví vo večnom spoločenstve vŤebe Trojjedinom Bohu v nepredstaviteľne láskyplnom šťastí.
Amen.
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rostlivosti. Už na 15. d eň sa o b ja vu jú prvé cie vy
a o niekoľko dní na to sa vy tv á ra n e sm ie rn y zá z ra k :
v prsiach 1,7 m ilim e tro v ve ľké h o e m b rya sa sp o ja dve
malé cievy a ich spojením vzn iká S R D C E , kto ré začína
pracovať už na 18. deň po počatí, z p o čia tku n ep ra vide ln e ,
ale od 21. dňa bije rytm icky a p re stá va až v m om ente
smrti.
Pri ve ľkosti n ece lých d voch m ilim e tro v m á e m b ryo
vlastný m ozog, kto rý p re be rá o rg a n izá ciu ď a lšie h o vývo ja
plodu. Koncom 8. týžd ň a je e m b ry o n á ln y vývo j skončený.
Jeho telo je už vytvo re né . Má d ĺžku tro c h centim etrov.
Moderná d efinícia p očiatku n ové ho živ o ta by te d a m ohla
znieť: N O V Ý IN D IV ID U Á L N Y Ž IV O T S V L A S T N Ý M G E 
NETICKÝM P R O G R A M O M . N osite ľm i g e n e ticke j in fo r
mácie sú chrom ozóm y, kto ré boli id e n tifiko va n é ako š p e 
cificky ľudské. Tým je b io lo g icky ja s n e d oká za n é , že
človek je od p ro vo p o čia tku č lo v e k a nem usí - a ko to tvrd il
Haeckel vo svojom B IO G E N E T IC K O M Z Á K O N E - p re 
chádzať behom in tra u te rin n é h o vývo ja vše tkým i v ýv o 
jovým i štá dia m i živo číšn ych druhov.
B lechschm idt na z á kla d e e m b ryo lo g ických štúdií d o 
kazuje, že práve rané štá diá ľud skéh o vývo ja sa veľm i
líšia od raných štádií iných druhov.
Podľa prof. MUDr. J. T ra p la oplod ne n ím že n ské h o
vajíčka vzn iká N O V É IN D IV ÍD U U M , ktoré je už od počatia
sam ostatným ľudským je d in co m , novým člen om ľudskej
spoločnosti.
K e ď je te d a plod ľudskou bytosťou, m á právo na život.
Právo narodiť sa. Právo na to, a by s p lo č n o s ťc h rá n ila je h o
život. Vzťah k ľudském u živo tu - aj k to m u , čo e šte n e p re 
šiel cez pôrod né ce sty - je sp o ľa h livým kritériom sku to čn e j
vyspelosti a p o kroko vosti sp oločn osti.
Som obhájcom n e n a ro d e n é h o živ o ta a z á sa d n e proti
potratovém u zlu, ktoré pre b u d ú cn o sť n ašich n árod ov
znam ená hotovú (na p ro g ra m o va n ú ? ) ka tastro fu. Lebo
potrat je d eštruktívny p rvo k rod in n ej h a rm ó n ie a sta b ility
rodiny a v širšom poňatí celej sp oločn osti.
A tak m ôžem e o z n a č iť p otrat za rako vin u na tele
spoločnosti.
Počtom p otratov sm e sa sku to čn e za ra dili m ed zi s v e 
tové veľm oci. V e ľm i sm u tn é prvenstvo!
Lenin svo jh o ča su vyrie ko l tú to m ú d ro s ť : "A k chcem e
zničiť nejaký národ, m usím e m u n ajprv z n ič iť m orálku.
Potom nám padne sám do lona ako zre lý plod."
Pri tejto p ríle žitosti n em ôžem n e sp o m e n ú ť veľkého
doktora z L am baréné A lb e rta S ch w e itze ra , kto rý c e lý svoj
život prežil v znam ení úcty a lá sky k živo tu a kto rý nás aj
po sm rti za väzu je b o jo va ť proti antíhu m á nn ym tradíciám .
R ozpam ätajm e sa na je h o vý ro k : "Ľ u d stvo zn ovu z n e p o 
kojuje DUCH ZLA , ktorý nás v sku to čn o sti vrh á n a z p ä ťo d
usilovnej cesty ku ku ltúre d u ch a do b arba rstva. Ž ije m e vo
veľmi n ebezpečnej dobe. Č lo v e k za čal o vlá d a ť prírodu
ptv, než sa naučil o vlá d a ť sám seba. Ľud stvo d ošlo ta k
ďaleko, že m ôže n a p ro g ra m o va ť ce lé s tvo re n stvo k s a 
movražde !"
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Nikdy nenarodené
deti
V
s tre d o ta lia n s k o m m este A q u ila vztýčil fra n 
tiš k á n s k y kňaz p rv ý p om ník n e n arod en ým deťom
na svete.
P rinášal p o tra to vé p lo dy na citorín postupne
je d e n za dru hým poča s tro c h rokov. P otom v d e 
ce m b ri (1991) v deň, k e ď si p ripo m ína m e H e
ro d eso v m a sa ke r n evin ia to k, ulo žil 40 m alých d re 
ve n ý c h tru h lič íe k d o s p o lo č n é h o hrobu. Na n á h ro b 
nom kam eni bolo n apísané "5 0-im m ilino m detí,
ktoré sa z a v ra ž d ia pri in te ru p c iá c h na ce lo m svete
v je d n o m roku."
T ejto u dalosti sa z ú č a s tn ila aj p ro cesia asi 200
m a tie k a detí, ktorá v tich om p ro te ste kráča la na
aqu ilský, sn eh om z a s ý p a n ý cintorín, v e d e n á bo
sým frátro m , so sivou bra do u p o vie va jú co u vo
vetre, kapucínom A n d re a D áscaniom . Prítom ní boli
aj iní kň azi a niekoľkí ve re jn í čin ite lia . K e ď táto
s k u p in a p rišla k hrobu, fra n tiš k á n Q u irin o Salom one sa začal m odliť: "Ó, m ôj Je žišu , z a chráň nás
od p eke ln éh o o h ň a ." Po skončení ce re m ó nie , ktorá
z a ča la o 11,30 h sa n e o b ja vili žia d n i odp orcovia ,
a vša k veľm i s k o ro po te jto u da lo sti sa o b ja v ili v ta 
lian skej te levízii a v tla č i h la sy o z n a č u jú c e celú
a kciu za ška nd ál. V ráťm e s a v ša k e š te k histórii
s a m o tn é h o pom níka. "S pô sob , akým sa z a o b c h á 
d za s tý m ito m a lič k ý m i m ŕtvo la m i je príšerný. O d 
h ad zujú sa do o d p a d o v ý c h nádob, pália sa, z m ra 
zujú sa, aby s a m ohli p ou žiť pri v ý ro b e kozm etiky...
non licet (to n em ôže byť d o v o le n é )," pove da l otec
D áscanío počas obradu. "D n es m ajú tie to d eti ve ľ
ký sviatok, byť ig n o ro v a n ý a z a v rh n u tý je horšie
a ko byť z a v ra ž d e n ý ." Ď alej frá te r D asca nio p o v e 
d al n ovinárom , že ta k ý to m o n u m e n t je p rvý svojho
dru hu na svete. A q u ils k ý a rc ib is k u p M ário
P eressin, kto rý bol tie ž z ú ča stn e n ý, n azva l te nto
pohreb "aktom o po zície voči zá ko n u 194, ktorý
v T a lia n sku d ovo ľu je d ob ro vo ľn é p re ru š e n ie te h o 
te n s tv a ." M on um en t o d h a lili a q u ils k ý sta ro sta
E nzo Lom bardi, kresťanský d e m o k ra t a s lá v n y ta 
lia n sky film o v ý režisé r F ranco Z e ffire lli. T e n to re 
ž is é r v e ľk o film u Je žiš z N aza re ta p ove da l "odteraz
by m al byť na každom cintoríne hrob pre takéto
d e ti." Z e ffire lli, ako sám p re zra dil, bo! h lb o ko d ojatý
sa m o tn ým obradom .
Prekl. z T he C a th o lic W o rld R eport, fe b ru á r 92
M artin M A R IN Č Á K

M UDr. Im rich B E N IC K Ý

KTO IM ODHLASUJE SMRŤ
Dnes často hovorím e o H ip p o kra to ve j prísahe pre le 
károv. Nemajte nám za zlé, že vám č a s ť z te jto prísahy
prinášame a prosíme vás, a by ste si ju prečítali. N ezaberie
vám to veľa času. V yp o ču jte si slo vá g e n iá ln e h o H ippokrata, lekára v rokoch 460-377 pred K ristom :

Spôsob svojho života zasvätím podľa svojich síl
a svedom ia prospechu chorých a budem ich chrániťpred
každou krivdou a neprávosťou. Ani prosbami sa nedám
usvedčiť o podaní sm rtiaceho lieku, ani sám k tomu ne
dám nikdy podnet. Rovnako tak neposkytnem žiadnej
žene prostriedok na vyhnanie plodu: zachovám vždy svoj
život i svoje um enie čisté a bez akejkoľvek viny.

SLOVO

STRANA 8

SPÁSA ĽUDSTVA
p r o s tr e d n íc tv o m Cirkvi
Uverejňujeme druhú časť príspevku,
ktorý odznel na sympóziu v poľskom
Opole. Je to výsledok tímovej práce
Mgr. J. Krajňáka, Mgr. J. Tótha a Mgr.
J. Vojskára.
Druhý vatikánsky koncil veľmi naliehavo
zobudil toto uspaté vedomie spolupatričnosti
a zjednotenia, a poukázal práve na hranice
Cirkvi, ktoré sa v Kristovej láske celkom strá
cajú a kde poslední sú zároveň prvými. Je to
práve princíp nekonečnej lásky, ktorej stred
a okraje splývajú. A v tomto duchu je spása iba
v Cirkvi, ktorá sa volá Kristus medzi nami I
A všetky hranice, ktoré vyznačil človek v Cirkvi,
Kristus v tej istej Cirkvi stiera I A v tom tkvie
univerzálna spása sveta !
Teologickými sentenciami - chápanými
úzkoprso - sa v minulosti zúžilo manévrovacie
pole dejín spásy. Dnes sme svedkami nových
interpretácií a jeho rozšírenia, v ktorom teolo
gická reflexia prehlbuje a uprednostňuje Kristocentrický charakter a všeobecnosť vykúpenia.
Odzrkadllije sa to aj v obnovujúcich sa dia
lógoch medzi pokrstenými a veriacimi v Krista.
Teda: Vraciame sa I Pretože tam, kde sa vzďa
ľovanie od centra výbuchu SLOVA a jeho lásky
k nám - stalo extrémnym ľudským experimen
tom, možno konštatovať iba potrebu návratu.
"Všetci, ktorí budú spasení, prijmú spásu
len skrze Ježiša Krista, dokonca aj vtedy,
keď nikdy o ňom nepočuli." (F. Krenzer :
Zajtra sa bude opäť veriť, Bratislava 1991) "Nik
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa."
(Jn 14/6,7) A Kristus je globálnou dimenziou
spásy! Len v tomto zmysle môžeme povedať
s M. Lutherom: "Mimo Cirkvi nikto nemôže
prísť k Pánovi Kristovi." (Velký katechizmus,
3. čl.) "...namiesto výroku - Mimo Cirkev niet
spásy, mail by sme povedať radšej pozitívne:
Všetci sú prostredníctvom Cirkvi vedení k spá
se. To je správne pochopený zmysel slova "sa
mospasiteľná Cirkev." (Opäť je citát zo sen
tencií F. Krenzera z diela : Zajtra sa bude opäť
veriť. (Bratislava, 1991 str. 149)
Po Kristovom príchode na túto zem, ne
môže byť nikto vyňatý z jeho spasiteľného a vy
kupiteľského diela. Niekto môže byť mimo Cir
kvi, ak ju chápeme ako viditeľné spoločenstvo,
do ktorého sa vstupuje krstom vody a Ducha,
ale nemôže byť nikto mimo Krista, ktorý je v tej
istej Cirkvi, kam sa vstupuje krstom túžby!
Per babtismum flaminis ! Paradoxne by
sme to mohli vyjadriť aj tak, že Kristus je takto
aj mimo Cirkvi. A to je smerovanie, predieranie
sa k TOMU, z ktorého, skrze ktorého a pre
ktorého je všetko - teda k Bohu ! Táto túžba je
zakódovaná do bytostných hlbín Ibdskej pri
rodzenosti a do llidského roztúženého srdca,
ktoré hľadá svoj zmysel. Nájdenie tohoto zmys
lu je nájdením šťastia!
Je mnoho Itidských faktorov, ktoré bránia
mnohým ľuďom pri vstupe do vnútorného
života Cirkvi prijatím právd viery a krstom vo
dy a Ducha. Na túto tému poznamenáva
M. Schmaus v knihe "Božie zjavenie", Rím
1988, str. 395:_"Je prakticky isté, že naprí
klad pre ľud] Ďalekého východu, menovite
pre Indov a Číňanov - formulácie zjavených
právd viery v aristotelovských pojmoch sú
veľmi ťažko prístupné. A naopak, možno
predpokladať, že mnohé obrazné vyjadrenia
a výrazy Písma chápu hneď a bez uvažova

nia, ktoré je potrebné pre náš spôsob po
znávania." Ľudské bariéry však, nech sú akokolVek velké a staré, neprekazia spasiteľné
dielo Slova, ktoré sa stalo Telom tu, na tejto
zemi. Teda nemáme viac cirkví - ak odhliadame
od partikulárnych jej lokálnych útvarov - i keď
sa samé takto nazývajú. Máme iba jednu Kris
tovu Cirkev, ako máme iba jedného Krista. Iba
že nie všetci majú rovnakú účasť na onom
"communio” - na spoločenstve s ním, teda na
spoločenstve veriacich a žijúcich Krista. Preto
i termíny ako sú rozchod, rozkol, mimo Cirkvi
a pod. sa týkajú predovšetkým vonkajších ja
vov Cirkvi. Co sa týka javov vnútorných, pre ne
je priliehavá reč II. vatikánskeho koncilu, ktorá
nehovorí o návrate, ale o zjednotení !T akto sa
dajú triezvo chápať aj unionistické hnutia minu
losti. Sú to hnutia jediného a toho istého or
ganizmu, ktorým je Cirkev, a to Cirkev Kristova.
K tejto problematike sa vracia viackrát
M. Schmaus vo svojej systematickej náuke vie
ry - vo zväzku Cirkev, ktorá v slovenčine vyšla
v Ríme roku 1977 - na strane 138 a 139. Citu
jeme: "NakolT<o nekatolícke kresťanské cir
kvi uskutočňujú niektoré spásne znaky
zvlášť živo, "ZNOVUZJEDNOTENIE" cirkví
by mohlo priniesť väčšiu plnosť a väčšie
bohatstvo v živote kresťanskej viery. Najmä
tie prvky, ktoré v nekatolíckych kresťan
ských spoločenstvách hrajú zvláštnu úlo
hu, mohli by dostať v "znovuzjednotenej"
Cirkvi väčší dôraz. Keby sa napríklad s Ka
tolíckou cirkvou zjednotilo pravoslávne
Rusko alebo luteránska Škandinávia, uplat
nili by sa pritom svojráznosti, ktoré sú od
lišné od latinských alebo anglosaských ná
rodov .Tým by sa živšie prejavila nielen jedinosť, ale aj s jedinosťou spojená katolicita
(správne treba rozumieť tomuto pojmu) teda všeobecnosť Cirkvi."
Ak hovoríme o katolíckej Cirkvi, s radostou
používame formulácie II. vatikánskeho koncilu:
"Keď koncil hovorí o jedinosti Cirkvi, nevraví
jednoducho, že jedna Cirkev, ako ju chcel mať
Kristus, je identická s cirkvou vedenou rímskym
pápežom, ale vraví, že Cirkev Ježiša Krista
jestvuje, čiže má podobu konkrétnu v katolíckej
Cirkvi, vedenej nástupcom Petrovým a s ním
spojenými biskupmi I Koncil však k tomu ihneď
dodáva: 'Táto konkrétna forma existencie
jednej Ježišovej Cirkvi v katolíckej Cirkvi
nevylučuje, že aj mimo jej zväzku sa nachá
dzajú viaceré prvky posväcovania a pravdy,
ktoré ako dary vlastné Cirkvi Kristovej
pobádajú ku katolíckej jednote." (LG, kon
štitúcia o Cirkvi, čl. 8., ďalej už citovaný autor
Michal Schmaus: Cirkev - strana I25 a I26;
takisto LG čl. 15. Zväzky Cirkvi s nekatolíckymi
kresťanmi.) Podľa Rahnera i pri členstve Cirkvi
možno rozlišovať medzi reálnym a túženým
členstvom. Potom možno aj vetu o samospasiteľnosti Cirkvi formulovať takto: "Príslušnosť
k Cirkvi je nutným prostriedkom spásy,
avšak pojem príslušnosti zahrňuje v tejto
vete tak skutočnú ako aj železnú prísluš
nosť." (Porovnaj: Schriften zur Theologie II.,
Einsideln, 1964, str. 5.)
Napokon do všeobecného vykupiteľského
diela Ježiša Krista, čiže aj do jeho Cirkví - patria
aj tí "kandidáti" spásy, ktorí neveria v Boha,
ateisti rôzneho druhu, pretože ich svedomie
ako anténový systém je takisto kontaminované
- zasiahnuté energiou velkého výbuchu
SLOVA. Stavanie betónových stien proti tomu
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to žiareniu života je tajomstvom zla - mystérium
iniquitatis - a tajomstvom slobodnej ľudskej vôle
(mystérium leberae voluntatis humanae). Život
né finále týchto ľudí sa nám takisto stráca v ta
jomstve, ale ako veriaci aj na tento ich úsek
života hľadíme s nádejou a dôverou v milosr
denstvo Božie, ktoré je bezpochyby a rovnako
prvkom spásy.
Časové i nadčasové pochopenie sentencie
"Extra Ecclesiam nulla salus" - tak ako sme to
načrtli, možno podložiť nasledujúcimi konšta
tovaniami : Situácia v Cirkvi za čias biskupa sv.
Cypriána bola poznamenaná napätím, ktorého
zdrojom boli rôzne bludné náuky a hrozil velký
rozkol ohľadom platnosti krstu vysluhovaného
heretikmi tých čias. Treba poznamenať, že
v danom prípade sa nachádzame v polovici
tretieho storočia. Svätý Cyprián ako autor tohto
výroku bol tak filozofom ako aj právnikom,
a preto tento jeho výrok bol súčastou postoja
apologétu, ktorý bránil jednotu všeobecnej Cir
kvi I Z tejto skutočnosti nám treba vychádzať aj
pri jeho kritickom prehodnocovaní a konfron
tácii s kerygmou a jej exegézou z pohľadu II.
všeobecného vatikánskeho snemu na Cirkev
ako sviatosť a znamenie spásy pre celý svet.
Kerygmatický základ tejto axiómy tvorí celý rad
faktov mnohonásobne podložených citátmi
z Písma, ktoré však tu nemienime vypočítavať.
Pre jednoznačné zorientovanie sa stačí pri
pomenúť biblické faktá z deji n spásy: Stvorenie
sveta a človeka. Pád človeka do hriechu nepo
slušnosti a prísľub záchrany. Vyvolenie Izraela
ako príprava na príchod Spasiteľa na tento svet.
Božie aktivity na záchranu človeka aj mimo
"vyvolený ľud boží”. Spomeňme si v tejto súvis
losti na proroka Jonáša a mesto Ninive, na
vdovu zo Sarepty, Naámana zo Sýrie a kráľa
Kýra... Už z tohoto sa dá uzatvárať, že všetky
končiny Zeme a všetky národy majú nárok uvidieťspásu nášho Boha. A navyše aktivity samé
ho Ježiša Krista akoby doplňujú a rozširujú
(Pokračovanie na 9. strane)

Viera Donovalová

C irk v i !
Z a tv o je hra dy isto ty a lásky
ukryť sa s holým životom !
V nej B o žské Srdce prebodnuté
ja k p och od eň čnie nad svetom .
K nej kráča člo ve k - stelesnená
zrada,
pútnik, čo iba o b d ivu je čnosť,
zb ab elec, kto rý d o lásky sa
vkráda,
h riešn ik, čo prosí o milosť.
B e zp e čn á p e v n o s ť! M ilosrdná
m atka I
H ojnosť, čo u tišuje hlad.
Si n e zištn á ja k božie dary
- p ra m e n e d o b ro tivých rád.
K ropaje potu, božej krvi prúdy,
n etie kli iba náhodou.
T á s e b a že rtva vyku p u je ľudí
- z pokolení - úd za údom.
Za tv o je h ra db y isto ty a lásky
vc h á d z a m e božím životom .
C ez B o žské S rd ce prebodnuté
- v pevn ý a n ed ob ytn ý dom !
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O IKONÁCH
Niet hádam na svete východného chrámu,
v ktorom by sa nenachádzali ikony. Ba aj mno
hé rímskokatolícke kostoly zdobia pekné ikony,
najmä v Taliansku.
Východný chrám - presnejšie cerkev - je
stavaný tak, že svätyňu má oddelenú od lode
radom ikon, ktoré tvoria stenu, zvanú ikonostas. Veriaci má tak ikony v cerkvi stále pred
svojím zrakom. Tieto ikony, ktoré vníma pri
každej návšteve cerkvi, mocne vplývajú na jeho
dušu a ju formujú. V cerkvi sa spravidla nachá
dza aj tetrapod, na ktorom je ikona, ktorá sa
mení podľa sviatku alebo cirkevného obdobia a
je vystavená k uctievaniu. Napríklad počas veľ
konočného obdobia bola v cerkvách na tetrapode ikona vzkrieseného Krista. Táto ikona ve
riacich vítala v cerkvi a k nej smerovali kroky
veriacich, aby ju pobozkali. Naniektorých mies
tach veriaci zároveň prinášajú sviečky a zapallijú ich pri ikonách.
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Čo je vlastne ikona, čo nám predstavuje?
Základom ikony sa stala kristologická teo
lógia, ktorá charakterizovala prvé tisícročie
kresťanstva. Obraz je vo svojej podstate viditeľ
nosť viditeľnosti, kým ikona je viditeľnosť nevi
diteľnosti. Obraz vystihuje viditeľné, hmotné
formy a vlastnosti tvorstva, zatiaľ čo ikona vys
tihuje viditeľné, hmotné formy a vlastnosti Vte
leného, zjaveného, inak neviditeľného Boha.
Základom ikony je teda Bohočlovečenstvo Je
žiša Krista, nakolko nám to bolo zjavené cez
Vtelenie.
Ako tomu rozumieť? Neviditeľný Boh sa
nám dal spoznať vo svojom milovanom Synovi
- našom Spasiteľovi, ktorý popri svojej božskej
prirodzenosti sa odel aj našou llidskou pri
rodzenosťou. Obidve prirodzenosti sú v Ježišo
vi nerozlučne spojené s osobou Božieho Syna.
Ježiš Kristus je teda viditeľný vo svojich ľud
ských a Božských prejavoch, a preto ho vieme
tiež viditeľne namaľovať. Toto je základom iko
ny . Ako z uvedeného vyplýva, pravá ikona je len
ikona Ježiša Krista, alebo ikona, v ktorej sa
nachádza okrem iných osôb taktiež osoba Je
žiša Krista. Obraz Matky Božej je ikonou vtedy,
ak drží svojho syna. Byzantská cirkev vždy
mallije Bohorodičku so svojím Synom v náručí.
Obrazy svätých sú ikonou len v nevlastnom
zmysle, to jest nakolko zobrazujú Ježiša Krista
v jeho živote. Takisto obraz Nebeského Otca
a Svätého Ducha nie je ikonou vo vlastnom
zmysle, pretože ani Otec, ani Svätý Duch sa
nikdy nezjavili v llidskej podobe na tomto svete.
Ikona je viac ako len obraz, symbol, je
viditeľnosť skutočnosti. V západnej Cirkvi sa
obrazy pokladali len za výchovné náboženské
pomôcky pre tých, ktorí nevedeli čítať. Učili sa
náboženstvo z obrazov. Východná Cirkev ikony
chápala viac teologicky. Z toho istého dôvodu
nikdy nepoužívala trojdimenzionálne vyobraze
nia (akými sú sochy), pretože tieto príliš zdôraz
ňovali čisto hmotné a llidské vlastnosti zobra
zovanej osoby, čl veci. Východ vždy užíval dvojdimenzionálne predstavy, pretože lepšie vysti
hovali obidva výjavy z Kristovho života: jeho
llidskú a Božiu prirodzenosť.
Ikony - čo do štýlu - sú rozdielne od oby
čajných svätých obrázkov. Nepridržiavajú sa
presne určených reálnych plánov, farieb a vidi
teľných skutočností, ale skôr zdôrazňujú du

SPÁSA ĽUDSTVA
p r o s tr e d n íc tv o m Cirkvi
(Dokončenie z 8. strany)
všetko vykonané a naznačené v Starom záko
ne, keď napĺňa celý Zákon i prorokov. Aj v jeho
aktivitách nachádzame explicitný záujem o
spásu a záchranu každého človeka - teda aj
mimo vyvoleného Izraela.
Nebude od veci ak si na tomto mieste pri
pomenieme aspň príbeh so Samaritánkou, so
ženou Sýrofeničankou. V prvom prípade ide o
vodu na uhasenie smädu i o vodu prinášajúcu
život večný - a o klaňanie sa Bohu v duchu a
v pravde. V druhom prípade je reč o odro
binkách padajúcich pod stôl pre šteňatá - zo
stola hodujúcich. A toto dôvodenie nech uzavrú
Ježišove slová pri poslednej večeri : "...toto je
moje Telo, ktoré sa obetuje ... a toto je moja
Kry, ktorá sa vylieva ZA VÁS A ZA*VŠET
KÝCH - na odpustenie hriechov." Nie inak sa
to premietlo do liturgie eucharisickej obety, kto
rú Cirkev obetuje a prináša ZA VŠETKÝCH A
ZA VŠETKO (aklamácia po pozdvihovaní obe
tovaných a premenených darov - Lit. sv. Jána
Zlatoústeho aj BazilaVelkého.) A nakoniec ešte

jeden odkaz, vzťahujúci sa na Listsv. Pavla
apoštola Efezanom hl. I. verš 10.: "... v Kristovi
zjednotiť všetko, čo je na Zemi a čo je na
nebi."
Nuž, čo teda je všeobecná Cirkev, aká je
a akí sme my v nej? Myslím si, že v tom, čo sme
povedali, vyjadrili sme sa ádekvátne. V súhrne
si to ešte raz pripomeňme : Cirkev je božskoľudská ustanovizeň spásy, tajomné Telo Kris
tovo, a tak v nej rovnako ako v ŇOM sa má
zjednotiťvšetko. V jej llidskej i božskej dimenzii
a aktivitách, v životnej praxi a staroslivosti
o všetky božie deti! Práve v tom spočíva jej
otvorené náručie pre všetkých Ibdí všetkých
čias - aj času nášho ! Boh oslovoval a oslovuje
každého človeka prichádzajúceho na tento svet
a vytvára veľké llidské spločenstvá. Oslovuje
ho individuálne cez hlas svedomia aj prostred
níctvom všetkých velkých náboženstiev, orien
tujúcich ho na NEHO - na jedného, pravého
a živého Boha. A toto sú aj cesty, ktoré k nemu
vedú, vedú k Bohu aj k tomu, ktorého on ako
svojho Syna poslal na túto planétu a ktorý je
cestou, pravdou a životom. Cirkev je Kristovým

SLOVO
chovné perspektívy osôb. Tieto formy sú rôzne
podľa ducha doby a samotnej duchovnosti. Vo
všeobecnosti však ikony zdôrazňujú viacej du
chovnosť ako materiálnu presnosť, umeleckú
precíznosť a dokonalosť. Ikony nikdy nie sú
morálne urážlivé, ani sentimentálne uspokoji
vé, príjemné alebo dráždivé. Odvádzajú od tela
a jeho fyzickej krásy a povznášajú llidského
ducha k nestvorenej a duchovnej kráse a do
konalosti. Vytvárajú ducha modlitby, mysticiz
mu, Božej prítomnosti a pobožnosti. Je to svet
modlitby a odovzdanosti, ktoré odstraňujú
vzdialenosť medzi objektom a subjektom.
Velkí východní svätci ako Germanus, pat
riarcha konštantinopolský, sv. Ján Damascenský, veľký teológ tých čias, asv.TeodorStudita,
ktorý reformoval studitský kláštor, vytvorili teó
riu o ikone, ktorá bola počiatkom monumentál
neho umenia byzantskej klasickej doby: Ikona
je zrkadlom, v ktorom je zobrazený neviditeľný
svet.
Maliari ikon sa volajú ikonopisci. Najvýz
namnejším ikonopisným kódexom - zbierkou
predpisov, ako maľovaťikony, je Hermeneia. Je
to príručka, ktorú zostavil Dionýz z Furny, mních
kláštora na hore Athos v Grécku.
Ikony boli najskôr maľované na špeciálne
pripravenom dreve. Od šiesteho storočia sa
štýl malby ikon rozšíril z pôvodného dreva do
fresiek a mozaík. Okrem veľkých umelcov v
Byzancii môžeme sledovať aj velkých majstrov
ikon, ktorí patria do epochy ruskej ikonomalby.
Najslávnejším z nich je Andrej Rubľov.
Ikony do našich krajov sa dostali s prícho
dom solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda.
Ďakujeme Božej prozreteľnosti za tú krásu,
ktorá napĺňala radosťou a zbožnosťou srdcia
našich dávnych predkov a napĺňa aj nás.
Katolícka Cirkev - tak východná ako aj zá
padná - vždy ozdobovala svoje chrámy i svoje
domy svätými obrazmi. Uctievala ich, pretože
sväté obrazy boli najkrajším verejným vierovyz
naním tej najradostnejšej náboženskej skutoč
nosti, ktorou je prítomnosť Bohočloveka medzi
nami v Cirkvi, v Eucharistii, v Božom Slove a
v každom človekovi.
o. Ján BABJAK, SJ

dielom, je jeho pokračovatelkou inkorporovanou do dejín ľudstva tak, ako sa Kristus inkorporoval do llidského tela. Takto je Cirkev sú
časne aj tajomstvom a sviatotou spásy pre
všetkých ľudí sveta. Iba táto a takáto Cirkev má
perspektívu ! Nie je getom, ale otvoreným ná
ručím pre všetkých I Iba táto a takáto Cirkev má
perspektívu a šancu zmeniť sa opäť na jeden
ovčinec s jedným pastierom podľa želania, vý
povede a predpovede jej zakladateľa Ježiša
Krista.
Záverom už iba konštatovanie, žs sme sa
pokúsili načrtnúť prejednávanú problematiku
z hľadiska nášho spôsobu myslenia, videnia
a chápania tak univerzality spásy ako aj univerzality (katolicity) Kristovej Cirkvi. Netajíme sa
s tým, že nemáme nijaký iný, zvláštny "punkt
widzenia" a tvrdíme, že náš pohľad je pohľa
dom katolíckym, teda univerzalistickým. Ro
bíme všetko, čo je v našich silách, aby naše
praktické životné postoje boli autenticky Kristovské a mali za svoj charakteristický znak jeho
lásku k nám, k llidstvu a celému svetu. Bez
akýchkoľvek partikularistických prichutí a od
tieňov, pretože alebo sa všetci stretneme
v Kristovi, alebo sa nestretneme, nezídeme
a nezjednotíme vôbec.A pred tým druhým ako
alternatívou čias - nás Pán Boh uchovaj I
Mgr. Ján KRAJŇÁK,
prodekan Grkat. teolog. fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafarika v Prešove
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Z posolstva pápeža Jána Pavla II. k 26. svetovému dňu
spoločenských komunikatívnych prostriedkov - 31. mája 1992

Ohlasovanie Kristovej blahozvesti
v spoločenských komunikatívnych prostriedkoch
ťou po moci, hrabivosťou, sebec
tvom, alebo nedostatkom úcty k
ľudskému životu a ľudským prá
vam. Kresťania sú týmito udalosťa
mi a ich zdôvodňovaním zarmútení,
ale je to pre nich výzva, aby urobili
v tejto oblasti oveľa viac ako dote
raz. Zlo musia premáhať dobrom
(Rim 12, 21).

2 kresťanského

Už dvadsiaty šiesty raz slávi C ir
kev Svetový deň spoločenských ko
munikatívnych prostriedkov, čím pl
ní príkaz Druhého vatikánskeho
snemu.
Komunikatívne prostriedky - a
my tu nič z nich nevylučujem e - sú
vstupenkou každého človeka na
moderné námestie, kde sa m yšlien
ky prejavujú verejne, kde sa vym ie
ňajú idey, novoty idú z úst a infor
mácie každého druhu sa aj ďalej
podávajú aj prijímajú (porov. Redemptoris missio, 37). Za to všetko
chválime nášho Otca na nebesiach,
od ktorého "pochádza každý dobrý
účel a každý dokonalý dar"
(Jak 1,17).
Hoci tento deň slávime s rados
ťou a vďakou, je na druhej strane
nevyhnutne zakalený smútkom
a bolesťou. Práve prostriedky, ktoré
tu oceňujeme, stále nás upozorňujú
na ohraničenie našej ľudskosti, na
existenciu zla v jednotlivcovi i v spo
ločnosti, na nezmyselné násilie
a nespravodlivosť, ktoré si ľudia na
vzájom robia pod rozličnými zá
mienkami. Prostredníctvom maso
vých médií sa často ocitáme v situ
ácii bezmocných divákov, ktorí sa
zúčastňujú na hrozných neľudskos
tiach páchaných všade vo svete.
Teraz ich odôvodňujú historickou ri
valitou alebo radikalnym i predsud
kami, túžbou po pomste, dychtivos

O dpoveď kresťanov na zlo spo
číva predovšetkým v tom, že sa
správajú podľa evanjelia a vždy vý
raznejšie sprítomňujú posolstvo
spásy v Ježišovi Kristovi. Kresťania
musia rozprávať o Radostnej zvesti.

My máme Kristovo posolstvo a pre
nás je radosťou oznamovať ho kaž
dému človekovi dobrej vôle, ktorý je
ochotný počúvať.
Zvestujme ho najprv prostred
níctvom svedectva nasho života, le
bo - ako výstižne povedal pápež
Pavol VI. - "dnešný človek sa radšej
správa podľa svedkov ako podľa
učiteľov, a ak sa správa podľa uči
teľov, tak preto, že sú svedkami"
(Evang. nuntiandi, 41). Od nás sa
očakáva, že sme mestom, ktoré leží
na návrší, svetlom na svietniku, vi
diteľným pre každého. Naše svetlo
má svietit ako maják, ktorý ukazuje
istú cestu do pokojného prístavu
(porov. Mt 5, I3-I4).
Ak je náš individuálny a spolo
čenský život príkladom viery a hod
nôt, ku ktorým sa ako kresťania hlá
sime, potom sa pozornosť sveta
musí jednoducho všetkými komuni
katívnymi prostriedkami - za pred
pokladu, že pravdivo odzrkadľujú
skutočnosť - obrátiť na túto skutoč
nosť. Takéto ohlasovanie Kristovej
zvesti môže už vykonať veľa do
brého. Affé všeobecne účinné by
bolo takéto univerzálne svedectvo
členov Cirkvi!

ZO ŽIVOTA
MUKAČEVSKEJ EPARCHIE
Od apríla minulého roka začali vydávaťv Užhorode mesačník mukačevskej
eparchie Blahovisnyk. Časopis doteraz okrem iného uverejňoval na pokra
čovanie príspevok Tragické roky gréckokatolíckej Cirkvi na Zakarpatskú
(1944-1947), v ktorom boli vmontované aj pamäti biskupa - vyznavača
Alexandra Chiru (1897-1983). Od mája t.r. redakcia na pokračovanie uverej
ňuje seriál o prenasledovaných kňazoch po likvidácii tejto Cirkvi v 40. rokoch.
Jednou z foriem novej envajelizácie v mukačevskej eparchii sú nedeľné
školy pre mládež. V katedrálnom chráme Povýšenia sv.Kríža v Užhorode
takéto školy úspešne vedie o. Andrej Juraj Vaskov a o. Alexander Legeza.
Jednou z hlavných úloh týchto nedeľných škôl je príprava mladých ľudí na sv.
spoveď a sv. prijímanie.
V eparchii sa pomaly rozvíja aj vydavateľská činnosť. Do rúk čitateľov sa
najnovšie dostala útla publikácia o. Pavla Maďara, OSBM, pod názvom Dejiny
gréckokatolíckej Cirkvi.
Významnou udalosťou v Užhorode bola aj sv. liturgia, ktorú z iniciatívy
vedenia miestnej posádky odslúžil pre vojakov základnej služby o.J. Štilicha.
Na tejto v histórii posledných desaťročí prvej takejto sv. liturgii spieval Grécko
katolícky duchovný chor mesta Užhorod pod vedením Michala Orosa, ktorý sa
v týchto dňoch dožil 65 rokov.
-pk-
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Jubilujúca bratská eparchia
v ňom počiatky christiánizácie
v Maďarsku, na ktorej sa podieľali
rehoľníci východného, byzantského
obradu, ale dokončili kňazi západ
ného, latinského obradu. Postupne
kláštory východného obradu ustu
pujú a s nimi aj byzantská liturgia.
2. obdobie rozdelil do 13 kapitol.
V tom to období východný obrad po
silňujú rozličné kolonizácie. Vo
vznikajúcich kláštoroch sa vytvára
jú nové duchovné centrá. Obdobie
končí kánonickým ustanovením
mukačevskej eparchie v roku 1771,
ktorej sídlo so súhlasom cisárovnej
Márie Terézie preložil do Užhorodu
v roku 1776 mukačevský biskup
Andrej Bačinský.
3. obdobie má desať kapitol a začí
na historickou viedenskou synodou
gréckokatolíckych biskupov v roku
1773 a konä rokom 1920. Obdobie
vrcholí ustanovením Hájdudorog
skej eparchie so sídlom v Nyíregyháze v roku 1912.
4. obdobie autor komentuje v de
viatich kapitolách. Je to obdobie,
ktoré tvorí dejiny gréckokatolíkov
v M adársku od skončenia prvej
svetovej vojny až do dnešných dní.
Po prvej svetovej vojne vznikli nové
štátne hranice a gréckokatolíci
v Madársku patria nielen do hájdu
dorogskej eparchie, ale aj do apo
štolského exarchátu v Miškovci,
ktorý bol ustanovený v roku 1924.
V tomto najnovšom období došlo
k uznaniu madárského liturgického
jazyka, boli vybudované eparchiálne cirkevné ustanovizne, vydaná
m adárská modlitebná kniha a spev
ník a Svätá Stolica rozšírila práva
hájdudorogského biskupa na úze
Mukačevský gréckokatolícky
mie celého Maďarska.
biskup Mosn. Ivan SEMEDI na
vštívil na jar tohto roku Spojené
Zo spomínaného diela nás zvlášť
štáty americké. Pri tejto príleži
zaujala 9. kapitola druhého zväzku,
tosti 29. marca t.r. v Pittsburghu v ktorej autor stručne oboznam uje
ako to uviedol mesačník Blačitateľov s dejinami prešovskej
hovisnyk (Užhorod, č. 4/1992) eparchie a predstavuje jej jedno
okrem iného vyhlásil :
tlivých biskupov. Je však na škodu
V
priebehu dlhých desaťročí veci, že výklad reálii v tomto prípade
uzatvára v 30. rokoch nášho storo
gréckokatolícka Cirkev na Pod
čia.
karpatskú bola veľmi prenasledo
vaná. Vtedajší vládcovia sľubo
V roku 1943 v hájdudorogskej
vali raj na zemi a svetlú budúc
eparchii pôsobilo 146 kňazov.
nosť bez Cirkvi, bez kňazov. Čo
V rokou 1982 bol počet kňazov
sa dosiahlo touto politikou, je
eparchie spolu s rehoľníkmi 168. Z
nám všetkým známe. Ukázalo sa
nich malo 31 doktorát teológie.
pravdivým staré ľudové príslovie
Mnohí kňazi eparchie venovali sa
^ b e z Boha nedá sa ani krok, y
štúdiu v jednotlivých oblastiach te-

Tento rok je pre gréckokatolíkov
v susednej Maďarskej republike ju 
bilejným. 12. júna uplynie 85 rokov
od vydania buly Christifides Graeci,
ktorou pápež Pius X. potvrdil zalo
ženie Hájdudorogskej gréckokato
líckej eparchie. Jej prvým biskupom
sa stal náš rodák Štefan Miklósy,
ktorý pochádza z Rakovca nad O n
davou na Zemplíne, kde sa narodil
22. augusta 1857. Terajším sídel
ným biskupom je o. ThDr. Szilárd
Keresztes.
Jedným z cirkevných historikov
tejto eparchie je dr. István Pirigyi.
Pred dvoma rokmi vydal zaujímavú
publikáciu pod názvom A magyarországi gorogkatolikusok torténete
- Dejiny gréckokatolíkov žijúcich
v Maďarsku. V tomto dvojzväzko
vom diele sa zapodieva nielen deji
nami gréckokatolíckej cirkvi v Ma
ďarsku, ale dotýka sa aj osudov
gréckokatolíkov v susedných kra
jinách, lebo pôvodne všetci patrili
do rozsiahlej mukačevskej epar
chie. Tá sa rozprestierala v 13 žu
pách a zahrňovala 711 cirkevných
obcí vtedajšieho Uhorska.
Autor dejiny gréckokatolíkov
v Maďarsku rozdeiil do štyroch ob
dobí :
1. obdobie najstaršie - spracoval
v siedmich kapitolách. Zobrazil

C Z VYHLÁSENIA ^
MUKAČEVSKÉHO
BISKUPA

ológie. Často vo veľmi sťažených
podmienkach tvorili kompilačné i
samostatne práce, alebo prekladali
hodnotné diela z iných jazykov.
Svoje práce vydávali ako samostat
né diela, alebo uverejňovali v časo
pise Keleti gyház (Východná cirkev)
a Vigília
V období medzi dvoma svetový
mi vojnam i v hájdudorogskej epar
chii vydávali desať rozličných perio
dík, ako napr. Békesség (Pokoj),
Gorogkatolikus tudósitó (Gréckoka
tolícky informátor), Kelet (Východ),
Gorogkatolikus Lelkipásztor (Gréc
kokatolícky dušpastier), Gorogkato
likus Szemle (Gréckokatolícke po
hľady), Gorogkatolikus Éiet (Gréc
kokatolícky život) a i.
V
gréckokatolíckej tlači bolo
uverejnených množstvo rozličných
básní i prozaických útvarov. Stre
doškolský profesor P é te rT o ro k je
autorom diela Délibáb aVerhovináň
(1929) - Dúha nad Verchovinou. Je
to prvý román, ktorý zobrazuje život
gréckokatolíkov v Maďarsku. Stima
llona Tarjalyová stala sa známou
knihou Ékes virágszál (1946 a
1980) - Drahocenný kvietok. V ro
máne spracovala históriu obrazu
pútnického chrámu v Máriapócsi,
Z autorov divadelných hier je naj
znám ejší Jeno Zombory. Jeho hlav
né dielo - drámu Pilát - uviedlo na
scéne i Mestské divadlo v Segedíne.
Redaktor časopisu Keleti Egyház (Východná cirkev) sa svojho
času obrátil na svojich čitateľov
a žiadal, aby zaslali svoje knihy bo
hoslovcom. Z takto získaných kníh
redakcia urobila výber a ten zaradi
la do knižnice výskumnej spoloč
nosti Chrysostom os. Aj biskup dr.
Miklós Dudás žiadai svojich kňazov,
aby zozbierali a zaslali cenné knihy
do seminára. Po dobudovaní a roz
šírení budovy seminára vznikla
knižnica, ktorá bola schopná pojať
50 tisíc kníh.
Pri príležitosti vzácneho jubilea 80. výročia založenia hájdudorog
skej eparchie - pozdravujeme
gréckokatolíkov v krajine našich
južných susedov a prosíme Najvyš
šieho, aby aj nadälej požehnával
ich cirkevné spoločenstvo.,
M. S E R B ÍN

SLOVO

Zo života
eparchie
Nevšedná udalosť
V Prešove vo Františkánskom kostole sa
v sobotu dňa 16. 5.1992 o 10.30 h usku
točnila pekná slávnosť- prvé sväté prijímanie
nepočujúcich detí. Bolo to vari prvé prijíma
nie po dlhých 24 rokoch. Prijatiu sviatosti
predchádzala dvojročná príprava v Základ
nej škole internátnej pre nepočujúcich v Pre
šove. Zodpovednými za prípravu prvoprijímajúcich boli o. kaplán Martin Telefen a ka
techétka Darina Petríková. Deti sa pravidel
ne raz týždenne zúčastňovali svätej omše
v Saleziánskej kaplnke. Sv. omše celebro
vali o.kaplan Telefen a o. Jin Novotný. Ku
sviatosti pristúpilo 23 hluchonemých detí.
Svätú omšu v rimokatolíckom obrade slúžil
o. M. Chautur CSsR a o. Jin Novotný,
o. Lukáš z rehole sv. Františka, o. Jančišin,
správca gréckokatolíckej farnosti v Prešove,
a o.M. Telefen.

Posviacka nového chrámu
v Snine
Novému Božiemu domu sa 24. mája te
šili veriaci Sniny a jej okolia. Chrám zasvätili
Matke ustavičnej pomoci, posvätil ho otec
biskup M. Chautur CSsR. Prvú svätú liturgiu
v novom chráme slúžil správca farnosti
V. Saroka s viacerými kňazmi diecézy.

TURÍCE 1992 - stretnutie
na Fatimskú sobotu
Na Starých Horách neďaleko Banskej
Bystrice sa dňa 6-7. júna 1992 konala tra
dičná turičná púť, na ktorú bol bratmi redemptoristami pozvaný slúžiť v tamojšej ba
zilike sv. liturgiu Mons, o. M. Chautur CSsR,
pomocný biskup prešovskej diecézy. Pri sv.
liturgii o 18.00 h v sobotu 6. júna spieval
takttež starosloviensky zbor pôsobiaci pri ka
tedrálnom chráme Sv. Jána Krstiteľa v Pre
šove.

Prvé stretnutie
V chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove,
podobne ako na mnohých iných miestach
diecézy, po prvýkrát prijalo Pána Ježiša vyše
80 gréckokatolíckych detí. Otec biskup
Mons. M. Chautur CSsR v úvode pri osob
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nom rozhovore s deťmi na farskom dvore
pripomenul, aby neostalo iba pri tomto prvom
stretnutí s Pánom Ježišom, ale aby sa s ním
stretávali čo najčastejšie. V homílii zdôraznil
aj ich rodičom, aby chodievali pravidelne do
chrámu spolu so svojimi deťmi a takto im boli
dobrým príkladom v živote viery.
Po homílii o. biskup odišiel do obce Ihl'any, v okrese Poprad, kde sa konal prvý odpust pri lurdskej jaskyni.

koľko opatrovateliek čím by sa znížili celkové
náklady na realizovanie tábora. Okrem spo
mínaných aktivít SCHK prešovskej diecézy
vykonáva svoju poradenskú činnosť. V naj
bližšej dobe plánuje zriadiť výdajňu šatstva a
predajne pre núdznych. Bez Božej pomoci
aVašej priazne však zmôže len málo. SCHK
vás preto prosí o náklonnosť a podporu svo
jich snáh.

Odpustová slávnosť
v Michalovciach

Charita vás prosí o pomoc pre bez
vládnu ženu v meste Prešov. Ide o zaopa
trenie na 5 až 6 hodín denne s možnosťou
finančnej odmeny. Záujemci hláste sa na
adrese Slovenská katolícka charita, pra
covisko Hlavná 8 - B.Ú Prešov, čís. tel.
091 238 66.

V chráme Svätého Ducha v Michalov
ciach sa dňa 6.-7. júna konala odpustová
slávnosť. Svätú liturgiu spolu s viacerými
kňazmi slúžil Mons. Ivan Semedí, biskup užhorodský a Mons. M. Chautur CSsR, po
mocný prešovský biskup.

Časopis Nová zvesť
Dostalo sa nám do rúk prvé číslo časo
pisu Nová zvesť, ktorý vychádza s cirkevným
schválením banskobystrického sídelného
biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Časopis by
mal byť pomôckou pre modlitbovo-evanjelizačné skupiny aj pre jednotlivca/, ktorí sa
zaujímavjú o charizmatickú obnovu v Duchu
Svätom a často pre nedostatok informácií
z katolických zdrojcv, nachádzajú naplnenie
svojich túžob u oddelených bratov, so stratou
katolíckej identity. Tento časopis vydáva:
Združenie JAS, ul. J.C. Hronského 17,
960 01 Zvolen, a na uvedenej adrese si ho
môžete objednať.

Vydarená olympiáda
V dňoch 29.-31. 5. 1992 sa konala
v Prešove Medzinárodná športová olympiá
da pre sluchovo postihnuté deti. Vďaka
ochotným darcom (Deva Trebišov, Sabina
Sabinov, Mraziarne Prešov) mohla Sloven
ská katolícka charita sprostredkovať drobnú
pomoc pri jej príprave vo forme sladkej od
meny pre víťazov v jednotlivých disciplínach,
či spestrenia stravy pre všetkých účastníkov.

Zakladanie farských charít
V priebehu mesiaca mája začala Charita
v prešovskej diecéze pripravovať pomoc pri
zakladaní farských charit. Došlo tiež ku kon
traktu s novovznikajúcou charitou v Starej
Ľubovni.Tamojší farský úrad pripravuje letný
tábor pre 25 mentálne postihnutých detí
v Medzibrodí. Pracovníci charity prešovskej
diecézy sa pokúsia zabezpčiť pre deti nie

V
prvú májovú nedeľu, bola v gréckokatolíckej farnosti Kapišová milá
slávnosť Po dlhom očakávaní zavítal do tejto farnosti v okrese Svidník
biskup o. Milan Chautur, aby posvätil novú zakristiu a obnovený chrám.
Exteriér chrámu posvätil za asistencie kňazov, bohoslovcov a mi
ništrantov. V kázni poukázal na život Panny Márie, ktorá by mala byť
vzorom všetkým ženám, aby si uvedomili svoje poslanie a úlohu, ktorú
dostali od nášho Pána.
Na záver slávnosti spravca farnosti o. Ladislav Šedivý podäkoval
o. biskupovi za posviacku, kňazom za spoluúčasťa veriacim za obetavosť
a nadšenie, s akým pristupovali k práci na obnovení chrámu Narodenia
Panny Márie, súčasne poprosil veriacich o účasťpri oprave jeho vnútornej
časti.
Po krátkej obedňajšej prestávke si o. biskup našiel čas, aby sa stretol
v našom chráme na neformálnej besede s veriacimi farnosti. Skôr však
spolu s kňazmi odslúžili pred vyloženou Najsvätejšou eucharistiou po
božnosť a udelil všetkým prítomným sviatostné požehnanie.
Po skončení besedy už čakala kaplšovská gréckokatolícka mládež
na o. biskupa, aby sl spoločne na tunajšom ihrisku zašportovali. Program
o. biskupa v Kapišovej sa však ešte neskončil. Veriaci boli vyzvaní na
možnosť popoludňajšieho stretnutia s o. biskupom.

Charita prosí o pomoc

Stretnutie mládežníckych
gréckokatolíckych zborov
Pozývame vás na stretnutie gréckoka
tolíckych mládežníckych zborov, ktoré sa
uskutoční dňa 1. júla v chráme Narodenia
Panny Márie v Košiciach.
Program :
13.00 h privítanie otca biskupa
13.30 h otvorenie programu, počas ktoré
ho vystúpia jednotlivé zbory a uskutoční
sa beseda s o. biskupom
16.00 h mládežnícka svätá liturgia
17.30 h stretnutie mládeže s o. biskupom
vo farských priestoroch (pre zbory zo
vzdialenejších farností je možnosť ubyto
vania vo farskej budove.

V rámci Cyrilometodských
dní,
ktoré budú 4.-5. júla 1992 vTerchovej
na strednom Slovensku pri svätej liturgii
v noci zo soboty na nedeľu vystúpi aj
chrámový zbor z Prešova.

Letný tábor Lipovce
Kresťansko-demokratická mládež v
Prešove pripravuje pre deti letný tábor,
ktorý bude v oblasti Lipovce-Kosodrevina, v blíz- kosti Prešova, v termíne od 9.
do 16. augusta 1992. Náklady na 1 dieťa
činia 850.- Kčs. Časť týchto nákladov
vám môže uhradiť KDMS. Bližšie infor
mácie môžete dostať na prešovskom tel.
čísle KDH 091 344 62.

Posviacka chrámu v Kapišovej
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P o čú vajm e
vrúcny hlas...
Putovanie milostivého obrazu
klokočovskej Panny Márie

ktorú nám poskytuje naša nebeská Matka a vyzval nás k prehĺ
beniu úcty Panny Márie.
V stredu popoludní bol obraz prenesený na filiálnu obec
Chým, kde je postavený najstarší gréckokatolícky chrám (1238).
Bola odslúžená svätá liturgia, moleben k P. Márii, prihovoril sa
o. Sedlák, správca farnosti v Perine.
V piatok a sobotu si ikonu P. Márie uctili veriaci druhej
filiálnej obce - Komárovce. K prítomným sa prihováral o. Tibor
Seman, správca farnosti vo Veľkej Ide.
V nedeľu po svätej liturgii vo farskom chráme, nasledoval
moleben, obchod okolo chrámu a odovzdanie obrazu veriacim
z farnosti Chorváty.

F.Š.

TICHÝ POTOK
Dňa 2. apríla 1992 privítali verí aci z Tichého Potoka milostivý
obraz klokočovskej Panny Márie. Priniesli ho veriaci z Milpoša
spolu s o. Gajdošom. Na začiatku dediny obraz prevzali a za
spevu mariánskych piesní ho niesli do chrámu. V chráme bol
mariánsky moleben v rámci ktorého sa prihovoril duchovný otec
Gajdoš. Potom nasledovala svätá liturgia. Počas pobytu obrazu
veriaci sa modlievali svätý ruženec pred liturgiou a po nej
moleben k Panne Márii. V nedeľu mládežníci pripravili marián
sku akadémiu.
S milostivým obrazom sa rozlúčili 10. apríla mariánskym
molebenom a previezli ho za hojnej účasti veriacich do Bajeroviec.
Gréckokatolícky chrám v Tichom Potoku je zasvätený sviat
ku Nanebovzatia Panny Márie. Generálna oprava chrámu sa
uskutočnila za pôsobenia o. L. Lizáka. N a vežu bol daný medený
plech, bol vyhotovený nový bohostánok, chrám zvnútra i zvonku
bol pekne upravený.
správca farnosti

M.GAVALA

CESTICE
Je podvečer prvého dňa sviatku, slávneho zmrtvýchvstania
Pána Ježiša Krista. Cestou do chrámu ide procesia s krížom
a zástavami. Veľký počet veriacich prišiel privítať milostivý obraz
našej Matky, Panny Márie.
Zázračnú ikonu Panny Márie priniesli do Cestíc veriaci z ko
šickej farnosti na čele s o.dekanom G abrielom Székelym a člen
mi farskej rady.
Po stretnutí za hlaholu zvonov, preniesli spoločne obraz do
chrámu. Nasledovala mládežnícka akadémia. K oslave Panny
Márie prispeli aj naši bratia z Košíc^ ktorí zaspievali staroslo
viensky Christos Voskres a Prosíme Ta Divo. K veriacim oboch
farnosti sa prihovoril o. Gabriel Szekely na tému - história ikony
klokočovskej Panny Márie.
Najväčším zážitkom pre cestických veriacich bola návšteva
o. biskupa M. Chautura, ktorý v sprievode okresného dekana
nečakane zavítal do našej farnosti. Otca biskupa prívítal miestny
duchovný Michal Mašlej a starosta obce p. Š. Fedor.
V príhovore k veriacim o. biskup hovoril o veľkej pomoci,

BELŽA
Máj je pre nás veriacich jedným z najkrajších mesiacov
v roku, kedy sa so zvláštnou úctou obraciame k našej nebeskej
Matke, aby sme jej poďakovali za všetky dobrodenia, ktoré
ustavične preukazuje všetkým svojim detom. Májové pobož
nosti v malej farnosti Belža sa konali s ešte väčším zanietením
ako po iné roky, nakoľko 10. mája zavítal milostivý obraz kloko
čovskej Panny Márie, našej nebeskej Matky.
V tento túžobne očakávaný deň sa veriaci v sprievode čle
nov farskej rady Tibora Gábora a BartolomejaTakáča vypravili
autobusom do dedinky Hačava prevziať vzácny milostivý obraz.
Pri bráne cerkvi sa zhromaždili veriaci z celej dediny s miestnym
duchovným, ktorý dojatý ako všetci zhromaždení so slzami
radosti a vďačnosti privítal milostivý obraz.
O
15.00 h bola vyložená sv. Euchharistia, odslúžená eucha
ristická pobožnosť, po nej nasledoval spoločný sv. ruženec
a májová pobožnosť. Adorácia trvala do 19.00 h.
Pondelkom sa začal týždeň uctievania Panny Márie až do
nedele nasledovne:
Pondelok - o 15.00 h bola vyložená najsv. Eucharistia s eu
charistickou pobožnosťou, po nej spoločný sv. ruženec, ado
rácia a mariánske piesne. O 18.00 hsv. služba Božia venovaná
Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, obetovaná za požeh
nanie detí.
V utorok bola služba Božia venovaná Narodeniu Panny
Márie a obetovaná za rodičcv.
V stredu sv. služba Božia venovaná Uvedeniu Panny Márie
do chrámu, obetovaná za uzdravenie chorých.
Vo štvrtok sv. liturgia venovaná Zvestovaniu Panny Márie,
obetovaná ochrane školskej mládeže.
V piatok bol venovaný Ochrane Panny Márie (Pokrovu), sv.
liturgia obetovaná za duše v očistci. Všetky pobožnosti sa konali
za plnej účasti veriacich. Celý tento lýždeň bol zhodnotený
ústami jednej veriacej: "Každý deň tohto týždňa sme sa všetci
cítili ako na veľkom mariánskom odpuste."
V nedeľu nadišiel deň rozlúčenia s milostivým obrazom
Panny Márie. Veriaci farnosti Belža sa s obrazom lúčili so
smútkom, ale s vedomím, že láskavá Matka Božia musí navštíviť
aj ostatné svoje deti, potešiť ich v starostiach a povzbudiť ich vo
viere.
duchovný správca
farnosti

KRÁĽ.OVCE
Kráľovce sú sídlom gréckokatolíckej farnosti. Ležia v južnej
časti údolia rieky Torysy, blízko Košíc. Majú dnes asi 850 oby
vateľov, z ktorých je 166 gréckokatolíkov. Žijú v obci v bratskej
zhode a porozumení s rímskokatolíkmi a evanjelikmi. Jednu
tretinu obyvateľov tvorí rómske obyvateľstvo.
Táto farnosť je najväčšia v košickom dekanáte, patrí k nej 16
filiálnych obcí. Spolu s filiálkami má farnosť662 gréckokatolíkov.
Obec jestvovala už v 13. storočí. Dejiny hovoria, že keď sa
Matúš ČákTrenčiansky stretol v bitke pri Rozhanovciach s uhor
ským kráľom Karolom Róbertom z rodu Anjou, dňa 15. júna
1312, vtedy vojská kráľa Róberta predstierajúc ústup do Košíc
(Pokračovanie na 14. strane)
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(Dokončenie z 13. strany)
kráľa Karola Róberta dali vraj obci m eno "királynépe" - "krá
ľovský ľud". O obci sa zachovalo m álo písom ných dokladov. Pri
súpise obcí v roku 1828 Kráľovce sú uvedené ako obec so
slovensky hovoriacim obyvateľstvom .
Milostivý obraz klokočovskej Panny Márie slávnostne d o 
viezli veriaci obce Kráľovce dňa 17. m ája z farnosti Belža do
svojho chrámu, ktorý je zasvätený sviatku Z oslania Ducha Svä
tého. Privítania obrazu sa v hojnom počte zúčastnili veriaci
obidvoch obradov. Za spevu piesní "V klokočovskom chrám e
pekná krásna ruža... a Počúvajte vrúcny hlas..., niesli do chrám u
m ilostivý obraz Panny M árie mladé dievčatá spolu s duchovným
otcom J. Sm olnickým .
Program dvojtýždňovej duchovnej obnovy vo farnosti bol
vopred pripravený a trval každý deň od raných do neskorých
večerných hodín.
V
pondelok dňa 18.5. svätú liturgiu slúžil duchovný o. F.
Fedor z V arhaňoviec za doprovodu speváckeho zboru. Pred
každou liturgiou konali členovia svätého ruženca ružencovú
pobožnosť. R užencový spolok vo farnosti m á širokú členskú
základňu, tvoria ho ženy, m uži a mládež. V piatich ružiach je
O tec biskup h n e ď na začiatku homílie povedal, že sám
sústredených 75 členov. O organizovanie tohto spolku sa už
prišiel do tejto farnosti ako pútnik ku klokočovskej Panne Márii.
dlhé roky stará p. Ján Lacko, ktorý práve v tých dňoch oslávil
Prítomných veriacich vyzval k pokániu, upozornil na výzvu Pan
svoje 7 0 narodeniny.
ny M árie vc r atime za obrátenie hriešnikov. Pred milostivým
obrazom zasvätil všetkých prítom ných Panne Márii. Vo farnosti
žije ešte niekoľko veriacich, ktorí boli určitý čas väznení spolu
s o. biskupom Gojdičom . V eriaci mu venovali pietnu spomienku
a po o. biskupovi C hauturovi CSsR, mu poslali kyticu ruží k jeho
pamätníku.
V
stredu dňa 20.5._ navštívil farnosť duchovný o. Miron
Keruľ - Km ec z Nižného Zipova. Odslúžil svätú liturgiu a v homílii
sa zameral na dôležitosť plnenia Božích prikázaní v živote
veriaceho kresťana. Pri liturgii účinkoval spevácky zbor z Niž
ného Zipova.
D vadsiaty prvý máj bol vyhradený pre veriacich rímskokato
líckeho obradu. Svätú om šu slúžil d.o. A nton Majcher z Plos
kého, ktorý si v ten deň pripom enul 42. výročie svojej kňazskej
vysviacky.
V piatok 22.5. farnosť navštívil o. M. V asiľ so Zdoby so
svojim i veriacim i.
V sobotu 23.5. celý deň prichádzali k m ilostivém u obrazu
veriaci z okolitých dedín. Svätú liturgiu odslúžil m iestny du
chovný o. Sm olnický. Počas dní duchovnej obnovy pristúpil
V
utorok 19. m ája vo večerných hodinách do farnosti zavítal veľký počet veriacich k sviatosti zm ierenia, bolo podaných vyše
o. biskup M. C hautur CSsR. Jeho príchodom ožila celá farnosť.
1 000 svätých prijímaní.
V mene kurátorského zboru ho privítal Imrich Palaščák. Ľubica
V nedeľu 24. mája m ilostivý obraz prevzali veriaci do filiálnej
Maľučká a Marcela Juhászová ako reprezentky mladej cirkvi
obce Seniakovce. M iestny chrám je zasvätený sv. Cyrilovi a Me
privítali o. biskupa chlebom a soľou. N ajm ladšie dievčatká todovi. Počas troch dní prítomnosti Panny Márie klokočovskej
prváčky, mu zaspievali pieseň "Čakajú Ťa nástrahy..." Dekan
veriaci odbavili m oleben k Panne Márii a s duchovnými piesňami
košickej farnosti o. Szekely a správca farnosti duchovný o. Smola v adorácíi pred je j m ilostivým obrazom zotrvali až do pol
nický predstavili otcovi biskupovi farnosť v Kráľovcíach ako naj
nočných hodín. Duchovnej obnovy sa v tejto filiálnej obci zúčast
väčšiu v košickom dekanáte, ktorá žije čulým duchovným a ná
ňovali veriaci obidvoch obradov.
boženským životom. Z farnosti pochádzajú 2 rehoľnice rím sko
katolíckeho obradu a 1 patrí ku gréckokatolíckemu obradu, je
Nasledujúce tri dni m ilostivý obraz putoval do obce Čižatice,
služobnicou Nepoškvrneného srdca P. Márie. Kráľovskí veriaci sú
do chrámu, ktorý je zasvätený M atke Ustavičnej Pomoci. V
členmi Arm ády Svätého Kríža, je to spolok pre šírenie úcty Sv.
dedinke je prevažná väčšina veriacich rím skokatolíckeho obra
Kríža a podporu Svätých m iest v Palestíne, 12 veriaci sú členmi
du. Pobožnosti krížovej cesty a sväté liturgie slúžili duchovní
Spolku Sv. C yrila a Metoda v M ichalovciach. Privítania o. bis
otcovia obidvoch obradov.
kupa sa zúčastnil aj duchovný otec z Ploského, A nton Majcher.
Ďalším zastavením našej M atky bola obec Ortáše, kde si
m iestni veriaci svojpom ocne postavili Boží chrám, ktorý chcú
zasvätiť úcte sv. Jána Krstiteľa. V tejto dedinke sa zastavil aj
o. biskup dňa 19.mája v neskorých večerných hodinách. Mal
srdečný rozhovor s m iestnym i veriacim i. Udelil im požehnanie
Michal Kocák
1.6.1927 Veľká Trňa
65 rokov
s najsvätejšou eucharistiou a prisľúbil im posvätenie chrámu.
M ikuláš Janočko
6.6.1927 Ladom írová 65 rokov
V nedeľu dňa 31.5. bola milá slávnosť vo farskom chráme v
Juraj Nižník
12.6.1907 dôchodca
85 rokov
Kráľovcíach. Pred zrakom Panny Márie klokočovskej pristúpili
Peter Priputen
29.6.1907 M atiaška
85 rokov
najmenší k prvém u svätém u prijímaniu. V popoludňajších hodi
nách sa m iestni veriaci s veľkým dojatím rozlúčili s milostivým
Bohumil Č elustka, C SsR 20.6.1937 dôchodca
55 rokov
obrazom Panny M árie klokočovskej, ktorá na svojej púti pokra
Štefan Lazor, CSsR
13.6.1940 dôchodca
50 ordin.
čovala do farnosti K ošický Klečenov.
Jozef Čverčko, CSsR
2 4 6 .1 9 4 7 Stropkov
45 ordin.
J.SMOLNICKÝ,
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S t a n o v is k o k r e s ť a n a
k s v e d k o m J e h o v o v ý m a ich posolstvu
Navštevujú nás Svedkovia Jehovovi,
pretože ich čas súri. Podľa ich mienky v
bezprostrednej budúcnosti skončia 6000ročnó dejiny ľudstva. Generácia, ktorá má
počiatok v roku I9I4 by to mala zažiť. Sú
presvedčení, že len oni majú pravdu
a Boh panuje výlučne len v ich "Teokratickej organizácii". Preto cítia povinnosť,
čo možno najrýchlejšie získať ľudí pre
svoje spoločenstvo. Kto k nim nepatrí, je
nepriateľom Jehovu: má isté zatratenie.
Americký obchodník Russel od konca
minulého storočia (1872) bol povolaný
Jehovom znovunastoliť'pravdu", ktorá sa
stratila v cirkvách pôsobením diabla. Za
týmto účelom založil organizáciu "Stráž
na veža Biblie" a spoločenstvo traktátu.
Nad príslušníkmi tejto organizácie, ktorá
sa označila ako "pravdivé skúmanie Bib
lie" vládne Kristus od roku 1914 z neba.
"Vedúce zoskupenie" spoločnosti Stráž
nej veže sa považuje za "kanál Boha"
a prakticky si nárokuje absolútnu neomyl
nosť.
Svedkovia Jehovovi sú vyškolení tak,
aby pri každej príležitosti prostredníctvom
návštev v bytoch atzv. "domáceho štúdia
Biblie" vnucovali ľuďom svoje učenie. Pri
tom so zdvihnutým prstom poukazujú na
hrozby a smrteľné ohrozenia, ktorými
dnes trpí ľudstvo. To všetko Biblia presne
predpovedá: Sväté Písmo hovorí tiež, že
sa v týchto nebezpečenstvách predpove
dá i záhuba všetkých už spomenutých
"bezbožníkov", konkrétne nesvedčiacich.
Toto hrozivé posolstvo, zdanlivo podporo
vané biblickými argumentami, však ne
privedie ku kresťanskej slobode toho, kto
sa ním nechá ovplyvniť. Oveľa viac sa tu
manipuluje s prekrúcaním Biblie a stra
chom.

N ie je kresťanské
to, čo učia Svedkovia Jehovovi. Popierajú
Kristovo božstvo. Ježiš je pre nich stvo
rením, ktorý pred svojim prevtelením bol
archanjlom Michaelom, vzdal sa svojej
duchovnej podstaty a stal sa smrteľným
človekom, Ježišom. Po svojej smrti sa
stal nesmrteľnou duchovnou bytosťou.
- My kresťania veríme, že Ježiš je pra
vý Boh. Evanjelium o ňom hovorí: "Na
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bol Boh." (Jn 1,1)
Ježiš je tiež pravý človek. Pri svojom
vtelení prejavil svoju rovnosť s Bohom, ...
ale zriekol sa seba samého, vzal si pri
rodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom.
(Fil.2,7)
S popieraním Kristovho božstva je úz
ko spojené zavrhnutie učenia o Najsvä
tejšej Trojici, ktoré Svedkovia Jehovovi
mylne chápu ako mnohobožstvo.
- Vo svedectve Nového zákona sa
však zreteľne prejavujú tri božské osoby,
ktoré sú si navzájom rovnocenné a pritom
sa od seba líšia. V príkaze o krste (Mt.
28,19: "...krstite ich v mene Otca i Syna i
Ducha Svätého...") sú vymenované tri
božské osoby za sebou. Napriek tomu
ostáva jedinečnosť Boha nenarušená:
"Veď jeden a ten istý Boh ospravedlňu
je..." (Rim. 3,30)

Len 144 000
je podľa učenia Svedkov Jehovových po
volaných k tomu, aby dosiahli najvyšší
stupeň svätosti, t.j. sú zboštení vládnuť
s Kristom v nebeskej sláve. Zbytok Sved
kov Jehovových "ľudia podobní ovciam"
budú žiť na novej zemi, v novonastolenom raji, ktorýsi predstavujú ako dokona
lé pozemské šťastie. Kto nie je Svedkom
Jehovovým, bude vytretý z "Božej pa

AJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

začína sa s po
mocou Božou spĺňať dávna túžba miestnych gréckoka
tolíkov - výstavba chrámu. Bude zasvätený sviatku Pre
menenia Pána.
Stavebné práce sú už v plnom prúde, ale tamojšie
cirkevné spoločenstvo i pri maximálnej obetavosti nemá
na pokrytie všetkých nákladov dostatok finančných pro
striedkov. Preto Gréckokatolícky farský úrad v Levoči
v snahe pomôcť urýchliť výstavbu tohto Božieho domu
obracia sa na všetkých veriacich, aby svojimi finančnými
darmi podporili úsilie spišskonovoveských veriacich.
Svoje dary posielajte na číslo účtu :
SŠTSP Spišská Nová Ves 1013445-599/0900.

SLOVO
mäti" a nebude viac existovať. Svedkovia
Jehovovi nepoznajú večné zatratenie.
Biblia nemenuje len symbolické čís
lo 144 000 (Zj. 7,4), ale nasledovne hovorí
o "veľkom zástupe", ktorý nemôže nik
spočítať (Zj 7,9), ktorý je u Krista. Všetci
budú vzkriesení, "tí, čo páchali zlo, budú
vzkriesení pre súd" (Jn 5,29): "Títo pôjdu
do večného utrpenia a spravodliví do ži
vota večného". (Mt 25,46) V terajšom ži
vote nejestvuje pre ľudí, ktorí nepatria k
vyvoleným 144 000 žiadne skutočné spo
ločenstvo milosti a života s Bohom, resp.
s Kristom. Sú vylúčení z prijímania, ne
smú sa označovať bratmi a sestrami Je
žiša, táto výsada patrí len 144 000, len oni
sú pomazaní Duchom Svätým.
Oproti tomu vidí Biblia bez pochýb
život Boha cez Ježiša Krista v Duchu
Svätom ako centrum kresťanskej existen
cie: "...Nedostali ste ducha otrokov, aby
zasa budil (vo vás) strach, ale ste dostali
Ducha synov, v ktorom voláme: Abba!
Otče! Tento Duch svedčí spolu s duchom
našim, že sme dietkami Božími. Ak sme
však dietkami, sme aj dedičmi, a to de
dičmi Božími a spoludedičmi Kristovými.
Ako s ním trpíme, tak s ním budeme aj
oslávení". (Rim 8,15-17)

A ni h u m an itu ,
ani lásku k blížnem u
ktoré jestvujú všade okolo ich spoločen
stva nenájdeme u Svedkov Jehovových,
Ľudskú podporu a poskytnutie pomoci
núdznych odmietajú a nepodieľajú sa na
sociálnych dielach: je "nezmyselné veno
vať život a výkonnosť svetu, ktorý speje
ku koncu" (Wahrer Fríede und Sicherheit,
woher zu erwarten? 130).
Biblia však považuje práve činorodú
lásku k blížnemu za rozhodujúcu, za skú
šobný kameň Božieho zákona nad člove
kom. Ježiš hovorí: "Veru, hovorím Vám,
čo ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili..., čok
oľvek ste neurobili jednému z týchto naj
menších, ani mne ste (to) neurobili.” (Mt
25, 40-45).
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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NOVÉ PRIKÁZANIE
V nádhernej a nesmierne závažnej testamentárnej reči
nám Spasiteľ odovzdal nové prikázanie - aby sme sa na
vzájom milovali tak, ako on miloval nás. Láska patrí do sféry
tajomstva a nie do sféry problému, preto sa nedá presne
definovať. Evanjelium lásku stotožňuje so životom, s poz
naním a uchovávaním Božieho života v nás. Tí, čo navzájom
nežijú v kresťanskej láske, nežijú plným životom. Zriekanie
sa sebectva znamená napojenie na prúd života, ktorý smeruje
k plnosti. Kto sa nedokáže zriekať egoizmu, vylučuje sa
z tohoto prúdenia.
Láska sa uskutočňuje v ťažkostiach všedných dní, pri
dotyku s hranami každodenných medziľudských vzťahov.
Realizuje sa nie v slovách, ale v skutkoch a v pravdivých
postojoch, keď sa otvára srdce pred hmotnou a duchovnou
núdzou našich blížnych, pred ich utrpením a tiež aj pred ich
nechápavosťou.
V Ježišovom novom prikázaní je vyslovená aj norma - aká
veľká má byť naša láska. Normou je horizont Božej lásky
k nám. Vierou a životom poznávame akou úžasnou láskou
nás miluje Boh. My sa obyčajne uspokojujeme tým, že medzi
sebou ako-tak vychádzame. To stačí k malému životu. Spa
siteľ nás pozýva k veľkej láske a ponúka sa nám ako darca
veľkého života. Boží život v nás - to je láska, ktorou sa
vzájomne milujeme.
Niekedy stotožňujeme lásku s citom. Láska nie je cit. Cit
len sprevádza lásku. Cit je v nás, tak ako je v nás napríklad
krvný obeh. Láska - to je ovzdušie medzi nami a blížnymi,
priestor, v ktorom prúdi naše oslovenie druhého a naša pod
pora jeho života.
Láska sa musí osvedčiť vo viditeľnom svete, musí byť
inkarnovaná a aktívne obývať priestor medzi ľuďmi. Je tiež
poznaním Božej reality - v takej miere, ako milujeme, sa nám
dáva poznať Pán Boh. Lebo on sám je Láska.

Milé deti a mládež !
Konči sa školský rok 1991/92. Dňa 30. júna 1992 tj. v utorok
■ v deň, k e ď sa vám rozdajú vysvedčenia - o 10,30 hod. bude v
katedrálnom chráme sy. Jána Krstiteľa v Prešove slúžená sv.
liturgia, na ktorú srdečne pozývame žiakov a študentov
všetkých prešovských škôl. Príďte sa poďakovať Pánu Ježišovi
za všetky dary a milosti, ktoré ste od Neho v tomto školskom
roku dostali.
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, stredisko Prešov od
kúpi za dohodnuté ceny dobové projekty, grafické znázornenie,
pohľadnice a fotografie historických budov alebo urbanistických cel
kov z celého Slovenska. Svoje ponuky zasielajte na adresu;
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti, Hlavná ul.č. 115,
Prešov, telefón : 230-90, 230-91

Súkromná
firma
ponúka farským úradom služby, ktoré zvečnia a vždy pripomenú
krásne, príjemné a nezabudnuteľné chvíle z prvého svätého
prijímania a podobných udalostí - krst, birmovanie.
Všetko na kvalitný materiál firmy Fuji a všetko za expresný čas.
Formát 9 x 1 3 - 7 Kčs
Formát 1 3 x 1 8 - 1 4 Kčs
Zároveň ponúkame ateliérne služby - fotoateliér Opál,
ul. M. Benku, sídl. Sekčov, č.t. 091 / 541 43.
Pokiaľ reagujete na našu ponuku, ozvite sa nám na č.t.
091 222 22.
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DETI A KRESŤANSKÁ RODINA
Blíži sa koniec školského roka. Na dvere pomaly ale isto
klope vítaný hosť - prázdniny. Na tieto chvíle sa tešia pre
dovšetkým deti a mládež, ale aj my, pracujúci radi sa vytrhneme
z víru každodenných povinností. Nie sú však prázdniny ako
prázdniny. Vo chvíľach voľna, deti by nemali zostať ponechané
ulici, nude, ale mali by to byťprázdniny zmysluplné. Okrem vody,
slnka, zelených lúk a modrej oblohy, ktoré prázdniny ponúkajú
sú v určitom zmysle aj nebezpečenstvom. Často sú príležitosťou
k hriechu, preto treba vždycky zvážiť, kam moja dcéra, syn cez
prázdniny ide a s kým. To platí hlavne pre dospievajúcu mládež.
Tých menších zvykneme dávať do rôznych táborov, kde
možno nie je zabezpečená ani základná kresťanská povinnosť
účasti v nedeľu na celej svätej liturgii. Preto treba zohľadniť túto
požiadavku pri výbere letného tábora, prípadne vybrať pre deti
taký, kde sú nedeľné bohoslužby zabezpečené. Obzvlášť teraz
mysiím na deti, ktoré v poslednú májovú nedeľu prijali Pána
Ježiša po prvý krát do svojich srdiečok. Ak chceme, aby z našich
detí mohli vyrásť zrelí, plnohodnotní kresťania, musíme semien
ko ich viery polievať, ošetrovať, burinu plieť, starať sa. Prvým
svätým prijímaním sa cesta ich viery, alebo poznávania Ježiša
Krista nekončí. Sväté príjímanie je len akoby odrazový mostík,
začiatkom na ceste k svätosti, na ceste k spáse. Tak ako
rastlinku, ktorú zasadíme do zeme, je potrebné polievať, starať
sa o ňu, aby nevyschla, tak aj o vieru vašich detí sa treba starať.
A to častým stretávaním sa s Pánom Ježišom. Nedovoľme, aby
zážitok zo stretnutia sa so živým Ježišom Kristom počas prázd
nin nebodaj celkom vyschol. Chodievajme s nimi do chrámu
(u babky, pri mori v horách a inde) s vedomím, že aj cez
prázdniny.na nich čaká Ježiš v príjemnom chládku horúcich dní,
aby nás všetkých spoločne občerstvoval svojou láskou, sebou
samým.
A. MESÁROŠ

PAXTOUR
K resťanská c esto vn á k an celária V á s pozýva

POĎTE S NAMI DO SVÄTEJ ZEME
8-dňové pútnické zájazdy po stopách nášho Spasiteľa
v termínoch :
8 .-1 5. sep tem b ra a 15. - 22. s ep tem b ra 1992
Po mimoriadnej úspešnosti a vypredaných jarných tur
nusoch, využite jedinečnú príležitosť návštevy Svätej zeme
v septembrových termínoch, k prežitiu Svätého týždňa
v Galiley, Nazarete, Jerichu, Betleheme a Jeruzaleme
s návštevou hory Blahoslavenstiev, hory Tábor, Mŕtveho
mora, prejazdom cez Júdsku púšť, Olivovej hory, Getsemanskej záhrady a ďalších miest so sprievodom sloven
ského duchovného otca ThDr. Jána Majerníka, ktorý na
významných miestach celebruje aj sväté omše.
Cena 21 990. -Kčs za osobu, v ktorej je zarátané: letecká
doprava moderným Boeingom do Tel Avivu a späť, 6x
kvalitné hotelové ubytovanie v 2-lôžkových izbách s prísl.,
večere a raňajky počas zájazdu, transféry, výlety po Svätej
zemi so vstupmi, víza, sprievodca a poistenie.
P rih láš ky a in fo rm á c ie v c es to v n e j kancelárii
P A X TO U R
Bratislava, Žabotova 2, tel. 495 522 a 495 523
Trenčín, Obrancov mieru 24, tel. 31686
Banská Bystrica, Skuteckého 4, tel. 25 227
Humenné, Kukorelliho ul., tel. 5 895
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