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Mikuláš KASARDA

Cyrilometodská púť
Leto  je . K las  n a k lo n e n ý  ako  kňaz  
v z la to m  o rn á te  p ri p re m e n en í.
I s lo vo  b ra to v  s o lú n s k y c h

ta k  v y k líč ilo  z b rázd . 
D arm o  ho ch ce li z h lin y  vyko re n iť.

M ilosťou  p ln í ťa a d e ts tv o m  rosná  púť 
k c y rilo m e to d s k ý m  ch rá m o m .
P ú tn ické  p ie sn e  s p ie v a  boží ľud 
n e d e ľn ým  ránom .

Ó, m á rn o tra tn ý  syn ,
v íta  ťa dom ov,
p re č  p laší p la n é  m e s ia ce .

Po rokoch  m íkvych  z v o n o v  
dnes  d u ša  ce lú  litu rg iu  
šťastím  p re sp ie va

a p re p la če .

Dedičstvo otcov
Každý kresťanský národ mal by si brať 

za výsostnú povinnosť poznať a sláviť 
tých mužov, ktorí v ňom ako prví zasiali 
semeno kresťanskej viery. Patrí ku kultúr
nosti veriaceho človeka vedieť, kto bo! 
prvým misionárom viery v jeho národe. 
Žiaľ, ešte sa nájdu u nás ľudia, ktorí cho
dievajú pravidelne do chrámu, ale o pô
vode kresťanstva na našom území neve
dia nič, alebo len veľmi málo.

Kresťanské náboženstvo sa začalo 
medzi našimi predkami udomácňovať eš
te pred príchodom sv. Cyrila a Metoda. 
Pravda, išlo o prvé sporadické pokusy 
cudzích misionárov vybudovať kresťan
skú vieru medzi Slovanmi. Najväčšou prí

činou neúspechu ich misie bola otázka 
jazyka. Lud nerozumel evanjeliu hlásané
mu cudzou rečou. A keďže cudzí m isioná
ri ani nepomýšľali naučiť sa reč ľudu, ten 
sa vzoprel prijať kresťanstvo od nich. Žia
dal m isionárov ovládajúcich slovanský ja 
zyk.

Takto sa na scénu našich národných 
dejín dostávajú sv. Bratia zo Solúna. O bi
dvaja v mladosti prešli školou východnej 
špirituality a vzdelanosti. Obidvom bola 
vlastná tradícia kresťanského Východu. 
Okrem toho vzišli z vyspelej gréckej kul
túry. Takto pripravení v roku 863 prišli na 
Veľkú Moravu budovať tu miestnu slovan
skú cirkev. Ich misionárske úspechy ne

majú v dejinách obdobu. Sv. Bratia na
priek tomu, že pochádzali z Grécka a 
neboli Slovanmi, dokázali zasadiť evanje
lium do domácej kultúry, ktorú rešpek
tovali. Teda nenanucovali našim predkom 
vyššiu grécku kultúru, ale rešpektujúc 
miestne kultúrne pomery, zaodiali ich 
plášťom kresťanskej viery. Tento proces 
inkulturácie výrazne ovplyvnil zdarný 
priebeh ich misionárskej práce. Veľkosť 
ich misie spočíva v tom, že nehľadali svo
ju slávu, ale vzrast Cirkvi - Božieho krá
ľovstva tu na zemi.

Sv. Metod vytvoril na našom území 
dobrú a účinnú cirkevnú štruktúru. Se
meno Božieho slova sa rozosialo od Nitry 
až na východné Slovensko. Prvá slovan
ská cirkev žije. O jej sformovaní si mô
žeme položiť otázku: Aký pohľad mali sv. 
Bratia na cirkev ako takú?

(Pokračovanie na str. 2)
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Liturgický kalendár 
na mesiac júl 1992

1 S Kozma a Damián, lekári
a divotvorcovia

2 Š Uloženie rúcha Panny Márie
v Blachernskom chráme

3 P Hyacint, mučeník
4 S Andrej Krétsky, biskup

5 N ŠTVRTÁ NEDEĽA PO ZSD,
SLOVANSÍ APOŠTOLI 
CYRILA METOD Hl. 3, 
Utiereň: Ev. 4

r

Úmysel apoštolátu na mesiac júl 1992
1. A b y  sa  o ch ra n a  ž iv o tn é h o  p ro s tre d ia , z a lo ž e n á  na úc te  k s tvo re n iu , 
s ta la  súčasťou  k resťanske j d u ch o vn o s ti.
2. A b y  p a s to ra čn á  s ta ro s tliv o s ť  o tu r is to v  a c e s tu jú c ic h  p o s ilň o va la  
z v ä z k y  so c iá ln e j a k resťanske j so lid á rn o s ti
3. A b y  d e ti a m lá d e ž  p o ča s  o d d ych u  n e za b ú d a li, že  naše  d u še  p o trebu jú  
vžd y  pokrm  a n e z a n e d b á va li n á b o že n ské  pov in no s ti.

Srdce Ježišovo, daj našim biskupom stále viac svetla, odvahy a 
apoštolskej horlivosti.

Dedičstvo otcov
6 P Atanáz Atosský, vyznávač
7 U Tomáš z Maleje, vyznávač
8 S Prokop, mučeník
9 Š Pankrác a Teodor Edeský,

mučeníci
10 P Anton Pečerský, vyznávač
11 S Eufémia, mučenica

12 N PIATA NEDEĽA PO ZSD,
Proklus a Hilár, mučeníci 
Hl. 4, Utiereň: Ev. 5

13 P Zbor archanjela Gabriela
14 U Akvilas, apoštol
15 S Vladimír Kijevský, úctyhodný
16 Š Atenogén, biskup a mučeník
17 P Marína (Margaréta), Bystrík

a spoločníci, mučeníci
18 S Emilián, mučeník

19 N ŠIESTA NEDEĽA PO ZSD,
NEDEĽA SV. OTCOV 
PRVÝCH ŠIESTICH 
KONCILOV, Makrína, 
sestra Bažila Velkého 
Hl. 5, Utiereň: Ev.6

20 P ELIÁŠ PROROK
21 U Šimon a Ján, vyznávači
22 S Mária Magdaléna
23 Š Trofim a Teofil, mučeníci
24 P Boris a Gleb, mučeníci
25 S Zosnutiesv. Anny, matky

presv. Bohorodičky

26 N SIEDMA NEDEĽA PO ZSD,
Hermolaj, mučeník a Paraska 
Hl. 6, Utiereň: Ev. 7

27 P Pantelejmon, veľkomučeník
28 U Prochor, Nikanor a Parmen,

apoštoli
29 S Kalinik, mučeník
30 Š Sila, apoštol
31 P Eudokim Spravodlivý

(Dokončenie zo str. 1)

Po prvé - sv. Bratia chápali C irkev 
nerozdelene. Videli len jednu Cirkev, kto
rú založil Kristus, a to bola a je  C irkev 
katolícka - všeobecná. Aj dejiny do čias 
sv. Bratov poznali len jednu Cirkev. Nikto 
dovtedy nemal skúsenosť s viacerými c ir
kvami, ktoré by prípadne boli proti sebe a 
navzájom sa vylučovali. Sv. Cyril a Metod 
poznali a vyznávali len jednu, svätú vše
obecnú C irkev a slovanskú cirkev ako jej 
časť.

Po druhé - pre sv. Bratov bol samo
zrejmý princíp jednoty Cirkvi v mnohosti. 
Jedna všeobecná Cirkev má viac obra
dov, liturgických rečí, m iestnych zvyklostí, 
ktoré ju  robia živou a pestrou. Ale vždy je 
to jedna Cirkev pod jednou viditeľnou hla
vou - pápežom. Tento princíp jednoty 
v mnohosti je  predchodcom dnešného 
ekumenického hnutia, o ktorom si m ys
líme, že súčasný vývoj pohne dopredu.

Po tretie - sv. Cyril a Metod chápali 
C irkev ako ortodoxnú. Tento výraz však 
spôsobil veľa nejasností, preto potrebuje 
vysvetlenie. "Ortodoxos" znamená v c ir
kevnom zmysle pravé učenie, plnosť vie
ry, celý nerozdelený register článkov vie
ry. Z toho vyplýva, že ortodoxná je tá 
cirkev, ktorá vlastní plnosť viery a je  spo
jená vernosťou náuky so všeobecnou C ir
kvou. Také je  chápanie sv. Bratov. O rto
doxná - pravoverná je každá cirkev, spo
jená so všeobecnou Cirkvou jednotou 
pravej nerozdielnej viery. A keby niektorá 
cirkev prestala byť časťou všeobecnej 
Cirkvi, narušila byjednotu, prestala by byť 
ortodoxnou - pravovernou. Na vysvetle
nie treba ešte dodať, že nový obsah poj
mu "pravoslávna" sa podčiarkovalo práve 
to, že neuznáva rímskeho biskupa za hla
vu cirkvi. Platí teda, že nový obsah pojmu 
"pravoslávny" sa nestotožňuje s tým ob
sahom, ktorý pod ním rozumeli sv. Cyril a 
Metod. Neinformovaní ľudia môžu túto 
skutočnosť zneužiť a povedať, že sv. Cyril 
a Metod boli pravoslávni v dnešnom vý
zname slova.

Prvá slovanská Cirkev napriek pre
kážkam, ktoré tu nebudeme rozvádzať, 
bola založená. Aké boli je j ďalšie osudy?

Do kvitnúceho rozvoja duchovného, 
mravného í liturgického života zasiahlo

v roku 887 násilné vyhnanie žiakov sv. 
Cyrila a Metoda za hranice Veľkej Mo
ravy. Podľa novších pohľadov, toto vy
hnanie nenarušilo pastoračnú činnosť mi
sie sv.Bratov. Vyhnaní boli žiaci iba z oko
lia Nitry, teda z centra, ale prakticky sa 
nenarušil cirkevný život ďalej na Východ 
od Nitry. Nemožno ho považovať za smr
teľnú ranu, akoby nastal zánik cirkevného 
života a slovanskej liturgie. Práve nao
pak. Vyhnaní skvelí mužovia išli ďalej na 
juh a pozakladali nové partikulárne cirkvi 
v dnešnom Bulharsku a Juhoslávii. Ani 
smrť sv. Metoda nemožno chápať ako tra
gédiu. Jeho m iesta sa ujal Gorazd, kto
rého sám arcibiskup Metod vyvolil a ktorý 
kráčal v intenciách Metodových. Proces 
odovzdávania odkazu bez prerušenia po
kračoval z generácie na generáciu.

Takto jednoducho prídeme k zisteniu, 
že dnešní gréckokatolíci sú priami a ne
odškriepiteľní pokračovatelia cyrilomé- 
todského dedičstva. My sme tí, ktorí sa 
hlásime spolu s rímskokatolíckou Cirkvou 
k odkazu sv. Cyrila a Metoda vo viere. 
Navyše my sa hlásime k odkazu sv. Cyrila 
a Metoda aj v obrade a špiritualite. Do
dnes sme udržiavali ako liturgickú reč 
popri slovenčine aj cirkevnoslovančinu. 
Dodnes sa zdravíme tými istými pozdrav
mi, ako naši otcovia pred 1100 rokmi.

Je na každom z nás, aby poznajúc 
poklad kresťanskej viery, poznával aj svoj 
cyrilometodský obrad, ktorý vyniká staro
bylou tradíciou a je  stále krásny. Odkaz 
sv. Bratov, ktorý vlastníme, nás napĺňa 
hrdosťou a zodpovednosťou, že dedič
stvo otcov zachováme aj pre budúce po
kolenia. Nie je nemoderné poznať okrem 
slovenčiny aj v cirkenoslovanskej reči 
"Otče náš". To je  súčasť nábožensko-kul- 
túrneho dedičstva otcov, ktoré máme 
pred dejinami zachovať.

Život cirkvi ide neustále ďalej. My sme 
povolaní, ba povinní rozvíjať ho na zá
klade cyrilometodských tradícií, ktoré sú 
nám vlastné. V opačnom prípade by sme 
sa vzdali vlastného a to nechceme. Preto 
končím slovami sv. liturgie: SPAS, BOŽE, 
LUD SVOJ A POŽEHNAJ DEDIČSTVO 
SVOJE.

o. Jozef TÓTH
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Slová, ktoré vám hovorím sú duch a život...
Všetci, čo chcete  svo je  duše krásnym i uzrieť, 
a všetci po radosti tú žiac i, 
a sveta tohto  hniloby sa pozbaviť  
a rajský život pre seba si objaviť  
a horiacem u ohňu navždy uniknúť, 
nuž čujte , čo vám  vlastný  rozum  hovorí, 
nuž dobre počuj, ce lý  národ sloviensky, 
vypočuj S lovo od B oha ti zoslané,
S lovo, čo hladné fudské duše nakŕm i,
S lovo, čo um aj srdce tvo je  posiln í,
S lovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.
O tom to  všetkom  my, bratia rozm ýšľajúc  
obraciam e sa na vás s radou, 
čo ľudí všetkých  odpúta  
od ž ivo ta  zv ieracieho , ž itia  sm ilného.
A by ste v cudzom  jazyku počúvajúc S lovo,
nepochopiteľné pre rozum ,
nevním ali ho čo zvona m edeného hlas.
Lebo sv. Pavol učil a povedal toto:
K eď m odlitbu svoju vzdávam  Bohu, 
chcem  radšej s lov päť vyriecť  
a rozum om  svojim  vyložiť, 
aby i všetci bratia rozum eli, 
než desať tis íc  s lov nezrozum iteľných.
Ktorýže č lovek to to  neporozum ie ?
Ktože neprijm e podobenstvo  m údre ?
Ako keď  te lo  svoj pokrm  nem á, 
skaza mu hrozí a ho ničí, 
tak aj duša každá upadá, 
keď  slovo Božie nepočúva.

(Ú ryvky z Prog lasu sv. Cyrila)

K ľahšiemu pochopeniu toho, čo sv. Cyril zanechal vo svo
jom Predslove (Proglase) ku sv. Evanjeliu aj pre nás súčasných 
katolíkov byzantsko-slovanského obradu, by sme si úvodom 
dovolili rozviesť praktický príklad, ktorého sme neraz aj sami 
svedkami pri čítaní Božieho slova vo sv. liturgii. Ak ten, čo číta 
v živom jazyku ľudu biblický text a v nepozornosti napr. vynechá, 
alebo skomolí určité slovo, alebo nezachová interpunkcie, na
miesto opytovacej vety ju  prečíta ako vetu oznamovaciu, môže 
dôjsť k vzniku nelogičnosti, nepravdy, ba až k teologickému 
bludu. Často môže vzniknúť dokonca aj komická situácia, ktorá 
vyvolá na tvárach tých, ktorí text dobre poznajú aj úsmev. Ak 
v čítanom texte čitateľ urobí viacero takýchto chýb, posluchá
čom sastráca pravý zmysel textu, ktorý je zmätkový a poslucháč 
zmätený. Keď pripustíme fakt, že väčšina našich veriacich 
správny text nepozná z vlastného pravidelného čítaniasv. písma 
a počuje ho len v rámci liturgie, zle a skomolené prečítaný text 
neprinesie želaný duchovný úžitok veriacemu. Takto by sme 
mohli logicky uzavrieť, že čím viac zle prečítaných skomolených 
slov by sa v čítanom texte vyskytlo, tým by bol pre nás menej 
zrozumiteľný a duchovne neúčinný. Podobne je to aj v cudzom 
jazyku. Duchovný úžitok z Božieho slova čítaného v cudzom 
jazyku má iba ten, kto rozumie všetkým slovám tohoto jazyka, 
kto rozumie len niektorým slovám, nemá z textu nič. (Možno iba 
približne vie, o čom je  reč). Počúva iba cudzie slová bez jasného 
obsahu, ktoré znejú ako medený zvonec. Vo sv. písme má totiž 
veľký význam každé slovo, ktoré určuje pravý zmysel čítaného 
textu.

A tak je to aj s celou liturgiou v cirkevnoslovienskom texte. 
Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že k prehĺbeniu 
duchovného života, o ktorom sa dnes toľko hovorí aj v rámci 
duchovnej obnovy, je  predovšetkým dôležité a potrebné, aby 
veriaci hovorenej alebo spievanej modlitbe, hlásaniu a náuke 
evanjelia plne rozumeli a podľa toho potom aj žili. "Budťe plni- 
teľmi slova Božieho a nielen poslucháčm i..." (Jak l,22). Aj mod-

(Jn 6,63)
litba v našej liturgii pred čítaním evanjelia nám hovorí "... aby 
sme porozumeli pravdám evanjelia a podľa nich aj žili."

"Je pravdou, že dnes ľudia už málo rozumejú staroslovien
skemu textu a preto vyslovujú jednotlivé modlitby skomolené, 
automatickou zotrvačnosťou a bezmyšlienkovitou zvyklosťou. 
Je to poľutovaniahodný stav, ak niekto niečo hovorí a nevie, čo 
hovorí a pritom si myslí, že to tak má byť. Pre nezrozumiteľnosť 
stav, výrazov a celému textu dochádza často k vytváraniu takých

skomolenín, že z toho vznikajú 
niekedy až tragicky smiešne si
tuácie. A ako sa k tomu za
chováme my ? Trpíme to, ne
dbáme na to a možno ľahostaj
ne a nesvedomitú pozeráme, 
ako veriaci pre nezrozumiteľ
nosť našej krásnej liturgie plnej 
biblických textov v modlitbách 
a spevoch duševne krpatejú" 
(Dr. Pavol Rusnák, Slovo č. 10, 
1971).

"Slová, ktoré vám hovorím, 
sú duch a život (Jn 6,63). Kedy 
náš liturgický život bude vyjad
rený obsahom týchto Ježišo
vých slov? V súčasnosti sme 
svedkami toho, že niektorí naši 
veriaci sa domáhajú návratu 
staroslovienčiny aj tam, kde sa 
už zaviedol živý, hovorový ja 
zyk. Mnohí anonymní a neano
nymní pisatelia, horliaci za ta
kéto návraty, akoby zabudli, že 
je už vyše 20 rokov po II. Va
tikánskom koncile, kde Duch 
sv. a konciloví otcovia spolu so 
Svätým Otcom jasne povedali, 
že liturgia - oslava Boha - sa 
má pre Boží ľud odbavovaťv ži
vých zrozumiteľných jazykoch 
a nie v jazykoch mŕtvych, kto
rým už dnes sotva rozumejú aj 
všetci kňazi a tobôž už nie ve
riaci. Nevieme, či existujú u nás 
nejakí katolíci západného obra
du, ktorí by sa tak tvrdo, re
zolútne a zanovito domáhali 
návratu latinčiny do svojej litur
gie, ako to, žiaľ, robia naši nie
ktorí veriaci so staroslovenči
nou. Ešte sa nám však nestalo, 
aby tí, čo tvrdia, že nerozumejú 
slovenskej liturgii a žiadajú si 
staroslovienčinu, aby nám na
písali takúto žiadosť po staro
sloviensky. Liturgia má byťteda 
v rusínskom prostredí po rusín

sky, v maďarskom po maďarsky a v slovenskom po slovensky.
A tu sme u koreňa veci. Krása našej východnej liturgie 

umocnená hlavne u staršej generácie peknými spomienkami na 
mladosť so spevom, ktorý dokážu aj dnes spamäti spievať, aj 
dnes ich ťahá smerom dozadu, k obnove pekných zážitkov pre 
seba, ale nie pre mladú generáciu cirkvi, ktorej tieto návraty 
znamenajú dať sa uzavrieť do konzervy náboženského tradi
cionalizmu. Pri tom to slove si hádam môžeme dovoliť malú

(Pokračovanie na str. 4)
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Kto je  K r is tu s?
V dejinách ľudstva  s to jí m eno Je

žiša K rista vysoko  nad vše tky  mená, 
a do te j doby, keď vy re jne  vys tú p il, 
nevym izlo z pam äti ľudstva . Je to  zjav 
v dejinách pod ivuhodný, o jed ine lý , zá
hadný každého, kto chce vn ikn ú ť do 
ta jom stva jeho  osoby. Jedn i ho víta jú  
ako zasľúbeného Mesiáša, Božieho 
Syna, druhí vo svo je j pýche a za tv rd li- 
vosti srdca sa od neho odvraca jú . A le 
žiadny nejde oko lo  jeho  vznešenej 
osoby ľahosta jne  a bez povš im nu tia .

Jeho zázračné naroden ie  pôsobe
ním Svätého Ducha z Panny Márie, za
padlo často do zabudnutia . A le  sotva 
verejne vys tú p il a ob javu je  sa m edzi 
ľuďm i, jeho sláva začína rásť. K eď 
v nazaretskej synagóge svo jím  rodá
kom vykladá proroka  Izaiáša a hovorí, 
že prorocké s lovo  sa vyp lňu je  na ňom, 
že on je  ten očakávaný M esiáš, p o s lu 
cháči sú pohoršení jeho  s lovam i: -V a ri 
to  nie je  Jozefov syn? (Lk  4,22) A už ho 
vied li na v rcho l hory, o d k ia ľ ho chce li 
zhodiť. Ježiš však s bo lesťou odchá 
dza z Nazaretu, v k to rom  prežil svo ju  
m ladosť - a v iac sa do neho už nevrá til. 
S im eonove slová  povedané jeho  Mat
ke Márii v je ruza lem skom  chrám e, že 
bude znamením, "k to rém u  budú od 
po rovať' (Lk 2,34), doš li čo sko ro  na- 
p lenia.

Ježiš chodí po G alile i, uč i a koná 
zázraky. Viera, že povsta l nový p rorok, 
sa šíri medzi ľuďm i. P reto raz, bo lo  to  
v okolí Cézarey F ilipove j, opý ta l sa

svo jich  učen íkov: "Za koho pok lada jú  
ľud ia  Syna č loveka?  (M t 16,13). A oni 
odpoveda jú  váhavo. Podľa je dných  je 
to  Ján K rs tite ľ... Podľa d ru h ých  je  to  
E liáš... Podľa iných  je to  Jerem iáš, a le
bo n iek to rý  z prorokov... A le  podľa 
vás: k to s o m  ja? Á no , podľa vás! Podľa 
teba!... Š im on Peter odpoveda l v mene 
vše tkých : 'T y  s i M esiáš, Syn ž ivého 
B oha" (Mt 16,16).

Výjav, k to rý  sa s ta l v oko lí Cézarey 
F ilipove j, sa s tá le  opaku je : Za koho 
pok lada jú  ľud ia  Syna č loveka?  Je to  
súčasne  aj otázka pre každého z nás: 
A ty, čo  povieš? K to som  ja?  ... K lad ie  
nám tu  tiež  dnes a práve teraz. Ježiš sa 
nepýta, čo o honí hovo rí katech izm us, 
tým  m enej, čo o ňom  hovoria  dnešní 
teo lógov ia , čo je  v m óde o ňom ho
voriť. Pýta sa ale každého z nás preto, 
aby dos ta l o d p o ve ď n a p ro s to  osobnú .

Pre o d p o ve ď  nech nám poslúž ia  
s lová , k to ré  nachádzam e v našej l itu r 
g ii, v m od litbe  pred sv. p rijím an ím : 
"Verím , Pane a vyznávam , že ty  s i sku 
to čn e  K ris tus , Syn Boha živého, k to rý  
s i p riš ie l na sve t spas iť h riešn ikov, 
z k to rých  p rvým  som  ja ..." V te jto  od 
poved i je  vše tko : Jež iš  i my. A ta k  n iet 
iného mena na nebi a na zem i, v k to 
rom by bo li uzdravené vše tky  rany 
nášho v las tného  i sp o lo čen ské h o  ž i
vota. Sv. Ján nám o tom  hovo rí tak to : 
"A ko  M ojž iš  vyzd v ih o l na púš ti hada, 
ta k  m usí byť vyzd v ih n u tý  aj Syn č lo 
veka, aby každý, kto verí, mal v ňom

večný ž iv o t"  (Jn 3, 14-15). A le pod jed 
nou podm ienkou : že dokážem e odpo
vedať ako apoš to l Peter: 'T y  si Mesiáš, 
Syn ž ivého  B oha" (M t 16,16). To preto, 
že "p o trebu jem e  lenTeba, jed ineTeba, 
a n ikoho  iného... Jed ine  T y  m ôžeš vy
c ítiť  ako veľm i, s trašne  Ťa po trebu jú  na 
to m to  svete a v te jto  hod ine... Všetci 
Ťa po trebu jú , aj tí, k to rí o tom  nevedia, 
ba tí ešte väčšm i ako tí, k to rí o tom  
ved ia ..." (G. Papin i).

Boľo to  pred K onc ilom , v časoch, 
keď  do sem inára  P ozdných povolaní 
p riš ie l m ladý č lovek , robo tn ík . Veľm i 
tú ž il byť kňazom , ale akos i mu to  ne
š lo . S tre táva l sa s ťažkosťam i a často 
p richádza l k p redstaveném u, že odíde, 
že to  nevydrží. A le  p redstavený bol 
d o b rý  č lovek. O dpovedal, že je to  krí
za, že je  to  p rechodné, aby počkal, aby 
s i to  rozm ys le l... A le m lad ík  s tá le  viac 
a v iac  p richádza l nepoko jný  do svoje j 
izby. Jedného dňa už nevydrža l, a roz
h odo l sa, že odíde, s n ikým  sa ani 
ne roz lúč i. Pozrel sa na svo je  veci: má 
ich  zbaliť? O disť? B o j bo l d lhý. Nako
n iec vzal kúsok  kriedy, a na svo j ku for 
napísa l Petrove s lová  z Jánovho  evan
je lia : "Pane, a ku kom u by sme iš li?  Ty 
máš s lová  večného  ž ivo ta . My sme 
u ve rili a spozna li, že ty  s i Boží Svätý" 
(Jn 6, 68-69).

V še tkým  sa nám ponúka dvojaká 
cesta: B u ď  zahynúť na púš ti ž ivota  v 
nevere a m a lom yse ľnos ti, a lebo sa 
v rá tiť  ku K ris to v i. Š ťastný je  každý ten, 
k to  nachádza cestu  ku K ris tov i, padne 
k je h o  nohám  a z rozradostene j duše 
zvo lá  s a poš to lom  Tom ášom : "pán  
m ôj a Boh m ô j!"  (Jn 20,28).

o. F ran tišek DANCÁK

Slová, ktoré vám hovorím sú duch a život...
(Dokončenie zo str. 3)
poznámku. V živote cirkvi musíme rozoznávať tradíciu a tradi
cionalizmus. Tradícia je  praktický život cirkvi v tom - ktorom 
období, v konkrétnych podmienkach miestnej cirkví. Je vždy 
živá, dynamická, všetkých zjednocujúca okolo Krista. Žité Božie 
slovo pôsobením sv. Ducha v spoločenstve veriacich je životom 
v Bohu, je živou tradíciou cirkvi, ktorá v sebe zahŕňa všetko to, 
čo napomáha veriacemu viac sa priblížiť k Bohu. Čo už takúto 
funkciu v živote cirkvi nemá a neplní, patrí k tradicionalizmu, 
ktorý naopak je mŕtvy, statický. Je to konzervujúci a ducha 
ubíjajúci fenomén smerujúci od Krista. Ak sme v našej cirkvi pred 
40 rokmi dostali tvrdý úder, -ktorým ateistický nepriateľ chcel 
zničiť našu cirkev, tak sa pýtame, za akú, biblicky vzaté "never
nosť' sme museli tento úder prijať a od čoho nás Boh tým chcel 
očistiť, ak toto na nás dopustil ? C irkev je  nezničiteľná, čoho 
svedkami so skúsenosťami na vlastnej koži sme aj my, pretože 
sme tu, žijeme a chceme rásť v živej tradícii našej cirkvi, ktorá 
dnes nemôže pokračovať tým štýlom, kde skončiľä pred 40 
rokmi, ale musí prijať naplno závery II. Vatikánskeho koncilu a 
približovať sa k Bohu v tradícii ťažko prekráčaných 40 rokov 
neslobody. K eď  kňaz Ezdráš so zvyškami Izraela po návrate 
z Babylonského zajatia čítal Božie slovo, všetok ľud plakal od 
radosti a šťastia, že ho znova a doma počuť a že je  opäť na 
slobode. Kto z tých, čo sa dožadujú ešte aj čítania evanjelií 
vstaroslovienčine, plačú od radosti nad počutým Božím slovom, 
keď mu nerozumejú ? "Živé je  slovo Božie a účinné i ostrejšie 
ako dvojsečný meč." (Hebr. 4,12) Áno ale iba vtedy, keď mu

(Jn 6,63)
rozumiem, keď mi je  jasný obsah každého slova. T ak ako slová 
premenenia vosv. liturgii vyslovené kňazom majú moc premeniť 
podstatu chleba a vína na podstatu te la a krvi kristovej, tak moc 
Božieho slova má schopnosť premieňať aj nás, keď  ho vierou 
prijímame a rozumom chápeme. Nezrozumiteľné slová nikoho 
nezaväzujú vo svedomí zmeniť svoj život.

Jeden z horliteľov za zrozumiteľný liturgický jazyk zasa 
napísal, že jemu takáto požiadavka pripadá ako lízanie medu 
cez sklo, kde sladkosť a výživa Božieho slova takíto ľudia lížu 
cez sklo nezrozumiteľnosti.

V závere hádam je  potrebné spomenúť v rímskom obrade 
tých, ktorí neprijali, odmietli, ba popreli účinkovanie Ducha sv. 
na II. Vatikánskom koncile a tvrdo sa dožadujú platnosti záverov 
Tridentského koncilu z r. 1545-1963 k tradícii, ktorého sa ypátilD 
Okrem iného sa vrátili aj k liturgickej praxi s latinčinou pri 
bohoslužbách. Je to skupina arcibiskupa Lefébra (dnes už ne
bohého), ktorý sa nakoniec odtrhol od katolíckej cirkvi, od Svä
tého Otca a kolégia biskupov a ocitol sa v schizme. To isté by 
sa ľahko mohlo stať aj u tých, čo sa domáhajú mŕtveho tradicio
nalizmu aj v našom východnom obrade.

Buďme bdelí a chráňme si živútradíciu.súčasnej cirkvi, ktorá 
jedine dáva záruky istej, spoľahlivej cesty k Bohu a bola jasne 
nazanačená aj v úvodnom "Predslove" sv. Konštantína Cyrila. 
Držme sa aj jeho odkazu.

o. RNDr. J. VOSKÁR
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Pán František MlKLOŠKO - predseda odstupujúcej SNR, bol 
v uplynulom mesiaci na cestách po východnom Slovensku. Pri 
stretnutí s občanmi sa často vynárala otázka viažuca sa práve 
k tomuto teritóriu - situácia gréckokatolíckej cirkvi, náprava 
krívd, ktoré jej boli v m inulosti spôsobené. Všade kam pán 
Mikloško prišiel, bol obklopený ľudťni, ktorí mu chceli podaťruku, 
podpísať knihu, či aspoň povedať osobne niekoľko slcv. A on 
nikoho neodmietol, venoval pozornosť každému. S trpezlivosťou 
a s úsmevom podpisoval množstvo letákov, kníh a fotografií. Do 
zástupu ľudí, ktorí sa s ním chceli stretnúť, som sa zaradila i ja, 
aby som čitateľom Slova mohla priniesť nasledujúci rozhovor.

Pán Mikloško, napísali ste knihu "Nebudete ich môcť 
rozvrátiť', ktorej obsahom sú osudy katolíckej cirkvi na 
Slovensku v rokoch 1943-1989. Aký cieľ ste sledovali touto 
knihou ?

Pokúsil som sa zachytiť kapitolu zo života cirkvi na Sloven
sku v čase jej prenasledovania. Obsah vznikol na základe 
rôznych dokumentov, rozhovorov a osobných svedectiev. Táto 
kniha neprináša vyčerpávajúce faktá o živote cirkvi v spomí
naných rokoch. To som v knihe aj uviedol. Osudy gréckoka
tolíkov sú tam iba načrtnuté a to z jednoduchého dôvodu.

Keď som túto knihu pripravoval, navštívil som asi v roku 
1988 istého kňaza v Košiciach a ten mi povedal, že má pripra
vený 600 stránkový text o te jto téme. Uznal som, že to bude 
lepšie, ak vyjde o gréckokatolíkoch samostatná štúdia. Preto je 
tam o nich len veľmi málo informácií.

Žiaľ táto téma dodnes nebola vydaná. To sú témy, ktoré 
sa viažu k minulosti. Prejdime k súčasnosti. Mali ste vplyv 
na utváranie podmienok života cirkví. Ako hodnotíte si
tuáciu gréckokatolíckej cirkvi v čase, keď končí volebné 
obdobie ?

Koaličná vláda si bola vedomá toho, že štát spôsobil v 
minulosti krivdu gréckokatolíckej cirkvi, ke ď ju  v apríli roku 1950 
úradne zrušil a násilím ju chcel pripojiť ku pravoslávnej. Túto 
situáciu nemohli napraviť obe tieto cirkvi, ale štát.

Vytvorili sme právne základy na riešenie tohto problému. 
V roku 1990 prijalo Predsedníctvo SNR zákonné opatrenie, 
ktorého cieľom bolo vrátenie majetku gréckokatolíckej cirkvi. 
Opatrenie žiadalo, aby sa obe cirkvi dohodli o prevode majetku. 
Nestalo sa tak, toto zákonné opatrenie sa neplnilo, preto bol 
určený vládny zmocnenec, aby sa táto záležitosť dala dopo- 
riadku.

Vláda skutočne robila všetko, aby sa tieto problémy usporia
dali. Bol to dlhý rad rokovaní, telefonátov, existuje o tom roz
siahla korešpondencia. V máji tohto roku bola uzavretá dohoda

medzi vládou a Pravoslávnym arcibiskupským úradom v Pre- 
šove. Obsahom dohody je odovzdanie 40 kostolov a 21 farských 
budov do júna  1992. Komplikovaná ostáva situácia len v okrese 
Michalovce.

Našou snahou bolo, aby sa usporiadanie vlastníckych práv 
dialo pokojným a dôstojným spôsobom, veď  sa jedná o dve 
kresťanské cirkvi, aj v pravoslávnych kostoloch je sviatostný 
Kristus. Niektorí gréckokatolíci so mnou možno nesúhlasia, ale 
nechcel som, aby vznikli nové problémy a nedorozumenia. 
Nechcel som stáť pri likvidácii žiadnej cirkvi v našej spoločnosti.

C irkev sa môže zlikvidovať len sama. Gréckokatolíci to veľmi 
dobre poznajú. Dokázali v m inulosti svoju silu. Dnes sa javia ako 
cirkev aktívna a životaschopná. Verím v ich veľkorysosť a som 
presvedčený, že im to bude vynahradené.

Pri spoločenských zmenách má veľký vplyv na dianie 
spoločnosti jej inteligencia. Ako sa zviditeľnila kresťanská 
inteligencia u nás ?

Myslím si, že je  tu istá štruktúra kresťanskej inteligencie. Jej 
časť tvoria ľudia v zrelom veku, dá sa povedať, že je  to tá staršia 
časť. Tá je trocha unavená. Je v situácii, keď  sa jej akoby ťažko 
začínalo znovu. Má za sebou život plný strádania, keď nemohla 
uplatniť svoj talent, naplniť svoje plány. My veľmi potrebujeme 
túto inteligenciu, ale mám pocit, že to, čo prichádza, čo je zdravé 
- je  generácia tridsiatnikov, štyridsiatnikov. To sú tí, ktorí vyrástli 
v našich spoločenstvách s úplným sebavedomím, s tým, že sú 
kresťania, že sa za to nehanbia. Sú to ľudia, ktorí majú ešte silu.

A zdá sa mi, že tu kdesi nastal obrovský posun. Táto kresťan
ská inteligencia chce vziať veci do svojich rúk. Badať to i v rámci 
angažovania sa na verejnosti. Bude to generácia bez kom
plexov, povedal by som pevne postavená, zastupujúca záujmy 
ľudí, ale s kresťanským svetonázorom a s kresťanským po
hľadom. Beztoho, aby som sa chcel dotknúťtej starej generácie, 
myslím si, že treba stavať na generácii tridsiatnikov a štyridsiat
nikov.

K eď bol nedávno v Košiciach americký profesor sloven
ského pôvodu Michal Novák povedal, že ak chceme žiť v slo
bodnej spoločnosti, musíme vytvoriť slobodný systém politický, 
ekonomický a kultúrny či morálny. Tieto tri časti spoločenského 
systému musia vznikať súčasne. Na moju otázku, čo nám naj
v iac bráni pri tvorbe nového morálneho systému, bez ktorého 
nemôže existovať slobodná spoločnosť, mal pán profesor jed
noduchú odpovedi Je to závisť

Čo nám podľa vás najviac prekáža pri prerode nášho 
spoločenského systému ?

Myslím, že okrem závisti je  to  akási existenciálna hranica, 
ktorú nevieme prekročiť. Hranica, kedy preberáme veci do svo
jich rúk a berieme za nich i zodpovednosť - všetci. My stále 
voláme po akomsi vodcovi, stále voláme po akomsi zásahu 
zhora. V určitej chvíli musí toto národné spoločenstvo, táto 
republika zobrať veci do svojich rúk a nečakať, že niekto druhý 
nás vyvedie z akejsi zakliatej zeme. Okrem závisti je  tu ešte 
jeden problém. Čaká nás. Neviem, akým spôsobom sa to môže 
udiať, ale je  to určitý existenciálny prerod, ktorý je  ako kliatba 
nad naším slovenským národom.

Kresťania v našej spoločnosti sú rozdelení. Stoja úplne 
na odlišných pozíciách, často zabúdajú na to, čo ich spája. 
Prečo k tomu došlo ?

Trocha to súvisí aj s tým, čo sme tu povedali. Je tu tá závisť. 
Nedovolíme vedľa seba vyrásť nejakému talentu. Nedovolíme, 
aby vynikol. Je to veľká prekážak, ktorá nám bráni vytvoriť 
jednotu.

Potom nasleduje akýsi komplex otroctva. Otrok na jednej 
strane kričí, že ho niekto prenasleduje, ohrozuje jeho slobodu, 
nedá mu žiť. Na strane druhej sa však nechce vyslobodiť, nevie 
sa vyslobodiť. Sme tak rozvadení ako nikdy. Myslím si, že jediné,

(Pokračovanie na str. 6.)
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čo nás môže zjednotiť, je  demokracia. Dodržiavanie základných 
princípov tolerancie jeden voči druhému. Nevidím inú možnosť.

Slovensko si nedokáže vytvoriť svoj vlastný postoj, kým tu 
nenastane situácia, kedy sa nikto nebude cítiť ohrozený. Tu sa 
stále niekto cíti ohrozený. Raz gréckokatolíci voči neviem komu, 
potom pravoslávni voči neviem komu, Maďari voči neviem ko
mu, Židia voči neviem komu, luteráni voči neviem komu. Stále 
je tu nejaká menšina, ktorá sa cíti byť zneistená. Potom nemôže 
vytvárať a prispievať k jednote. Musia tu byť zaručené práva 
i tých najmenších. To môže zabezpečiť len právne demokratický 
systém.

Verím, že potom tu nastane akýsi pokoj, potom sa môžeme 
pohnúť ďalej. Už východisko z te jto situácie nie je  dobré. Je tu 
napätie. Je tu stav, v ktorom sa nedá dobre existovať. To sa musí 
zmeniť. Až potom sa toto spoločenstvo môže tešiť zo svojich 
úspechov, zo svojej kultúry.

Spomínam si na prípady, kedy sa brzdili mnohé kultúrne 
aktivity vo vysokých inštitúciách v Bratislave, pretože tam bola 
závisť strach z konkurenice. Na jednej strane kričíme, na-

TRISHAGION - jediná vláda, 
jediná moc a Božstvo

Texty východnej liturgie sú teologicky hlboké a myšlienkovo 
bohaté a majú svoje nemenné a nenahraditeľné miesto v stavbe 
liturgického textu. Naši veriaci si častokrát ani neuvedomujú 
duchovnú rozmernosť vyslovovaných textov a svojim vnútorným 
nesústredením, ich mechanickým, či povrchným odriekaním sa 
ochudobňujú o duchovný zážitok a ich dialóg s Bohom sa stáva 
nedokonalým, účasť na svätej liturgii nenaplnená. V  zornom 
uhle tohoto poznatku skúsme sa tentokrát zamyslieť nad význa
mom známeho hymnu SVJATYJ BOŽE... TRISHAGIONU o kto
rom napísal sv. Ján z Damašku aj obsiahlu samostatnú prácu. 
Odpoveď je zároveň vysvetlením jednej zo základných teo lo
gických otázok učenia našej viery.

Totižto slová "Svätý Bože" vzťahujeme na Otca, neobmedzu
júc samozrejme božský titul len pre neho, lebo vieme, že i Syn 
je Bohom i Duch Svätý. A slová "Svätý Silný" vzťahujeme na 
Syna, neupierajúc túto Silu (moc) ani Otcovi, ani Duchu Svä
tému. A konečne-slovami Svätý Nesmrteľný sa obraciame k Du
chu Svätému, nevylučujúc z nesmrteľnosti ani Otca ani Syna. 
Veď na každú z osôb vzťahujeme všetky božské atribúty (vlast
nosti) bez rozdielu a rozlišovania. Nasledujeme tým príklad 
apoštola sv. Pavla, ktorý h o vo rí: "My máme len jediného Boha, 
Otca - od ktorého je  všetko a pre ktorého sme aj m y, a jediného 
Pána Ježiša, prostredníctvom ktorého je  všetko a prostredníct
vom ktorého sme aj my." Nasledujeme tiež sv. Gregora - teológa, 
ktorý na jednom mieste svojho spisu u č í: "Pre nás je  jeden Boh 
Otec, z ktorého je všetko, a jeden Pán Ježiš Kristus, prostred
níctvom ktorého je všetko a jeden Duch Svätý, v ktorom je 
všetko. Takto Trishagion ospevuje celú sv. Trojicu o čom sv. 
Gregor na inom mieste hovorí : Toto sväté svätých obklopené 
Serafínmi a ako trojitá svätosť oslavované je jedinou vládou, 
jedinou mocou a Božstvom... S tým to poznaním vyslovujme 
a snažme sa prežívať na svätej liturgii slová Trishagionu - Svätý 
Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný zmiluj sa nad nami. Tak 
ako sa spieva dnes spieva sa už od čias svätého štvrtého snemu 
v Chalcedóne v r. 787 a je  veľkým duchovným, teologickým 
a liturgickým dedičstvom východnej C irkvi a patrí svojim význa
mom k plnej katolíckosti a apoštolskosti Cirkvi.

S pracova l: Dr. Peter KRAJŇÁK

riekame, na strane druhej si sami vytvárame akýsi začarovaný 
otrocký kruh.

Pán predseda, keby sa vám mohlo splniť jedno veľké 
želanie, čo by ste si želali ?

Viete, stále nosím v sebe akýsi sen o Slovensku. Moja kniha, 
ktorú som napísal, bol istý sen o Slovensku. Slovensko, ktoré 
ešte vôbec seba nepozná. Slovensko, ktoré ešte nepozná svoje 
obrovské dary, talenty, svoju prívetivosť, pohostinnosť. Kiež by 
sa mi splnil môj sen o Slovensku!

Z celého srdca vám to želám. Ďakujem nielen za tento 
rozhovor, ale ďakujem vám i všetkým, ktorí sa usilovali 
pomôcť gréckokatolíkom.

Mária PEŠEKOVÁ

ytvr/]/u^

v  j  /ic /ln /l.' ^

Jozef TÓTH

Vyvolávač
(úryvok)

Zaznieva Slovo,
Prameň bytia,
Slovo človeka, Slovo Boha 
z kameňov na Devíne:
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj! 
A nazývame Boha Otcom 
v jazyku našej materi, 
svedectvo dvoch kamenných tabúľ, 
na nich glagolské litery.
Ach, Cyril -  Mojžiš 
Metod - Jozue, 
vezíri nášho národa.
Tisícročie pred Európou 
vo vodách Moravy a Nitry 
sa potopila poroba.
Ó Jordán sloviensky 
a čistý,
blahoslavíte Gospoda, 
blahoslavíte Gospoda!
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Zamyslenie sa nad svätým životom
Je opäť júl a pre našu eparchiu je 

to mesiac, v ktorom si pripomína deň 
narodenia i úmrtia svojho hrdinské
ho otca biskupa Pavla Gojdiča. V na
šom časopise Slovo sme si v marci 
pripomenuli 65. výročie jeho biskup
skej vysviacky a 17. júl je zas dňom 
jeho stoštvrtých narodením a 32. vý
ročím jeho úmrtia. Pri tejto príleži
tosti uverejňujeme o našom otcovi 
biskupovi dve spomienky z pera na
šich prispievateľov duchovných ot
cov, ktoré dokresľujú ľudský, du
chovný a biskupský profil tohto 
vzácneho syna našej eparchie, jej 
šiesteho sídelného biskupa.

Paberky života
Deň čo deň, viac a viac, blíži sa k nám 

hviezda nášho gréckokatolíckeho biskup
stva. Predtým tiež svietila, ale do tmavej 
noci nášho súročenstva. Dnes sa blíži rýchlo 
a z každej strany. Začínajú nám ju objavovať 
iní I mimo našej vlasti. Vlastne, treba si nám 
uvedomiť, že po sv. Jozafátovi nám zažiari 
ďalší briliant - človek, kňaz, rehoľník, biskup 
z nášho prostredia. Vedieťnapísaťjeho živo
topis bola by služba celej cirkvi a najmä 
nášmu pospolitému ľudu. Preto treba zbie
rať paberky z jeho života, a to tým i, ktorí tu 
ešte žijú, ktorých on vysvätil a vychovával. 
Pre nich sa totiž otec biskup Gojdič, už dnes 
jasne zračí ako velikán. Viem si predstaviť, 
čo to je osobnosť, najmä svätec, i keď sme 
si vtedy iba povrávali, - svätý je náš otec 
biskup! A tie paberky často ako zdrobneliny 
pestrofarebnej skvúcej sa mozaiky dokres
lia profil, aby bola raz vernejšia, hlbšia jeho 
biografia. Ide o všedné dni, ktoré som strávil 
za štyri roky v blízkosti otca biskupa, jednak 
v Prešove a jednak na jeho pastoračných 
cestách biskupstvom.

Bolo to v roku 1936. Otec biskup išiel do 
kraja nazvaného Makovica. Bolo treba pos- 
viacať v chudobnej dedinke novovybudo
vanú faru. Otec biskup mal auto. Išiel on, 
jeho riaditeľ, ceremonár a ja. Pred Svid
níkom zrána okolo šiestej, dostali sme de
fekt. Bolo chladno, hmla. Šofér vymieňal 
rezervu. Zrazu v rannom opare vidíme pred 
sebou šiator a z neho pomaly sa vydierajúce 
malé postavičky. Blížili sa k nám v húfe. Sú 
to olašské cigánčatá - nášmu otcovi bis
kupovi sa od radosti rozžiarili oči. Tešil sa 
malým a vždy mal pri sebe mešec s ko
vovými mincami. S akou radosťou im ich 
dával, s takou istou radosťou oni utekali späť 
do stanú. Zrazu vystúpi "kráľovná". Kráľov
ná putujúcich večných kočovníkov sa blíži 
bez rozpakov k otcovi biskupovi. "Pán, dajte 
mi dlaň a budem Vám veštiť'. Otec biskup 
sa jemne usmial a povedal: "Ó ja neverím 
vešteniu". Ale ona: "budete prekvapený" ... 
Nuž hovorí otec biskup, aby "dieťaťu prírody" 
neublížil ...- Dobre, ale povedz mi prvý raz, 
či ešte dostaneme defekt, kým prídeme na 
mieste. Čarodejnica na to: "óch Pane, ta 
prečo by ste nedostali, veď Boh je dobrý". A 
bolo po dälšom veštení.

Treba však pripomenúť aj výzor o. bisku
pa. Čierne vlasy, modré oči. Tvár jemná,

alabastrová - hladká, bez jedinej vrásky. Mal 
svoj podmaňujúci osobný šarm, jemný ús
mev. Reč mal tichú, kľudnú, bez zbytočných 
emócií, úsudok plne vyrovnaný, zvrchovaný 
a prostý. Povrchný človek by povedal - jed
noduchý. Ale v tom bolo čaro. Nedal pocítiť 
rozumovú prevahu a to z úcty k Bohu i k 
človeku. Často vravieval: "čo mám, to som 
iba dostal". Nikto sa neopováži! zapochy
bovať o ním vyslovenej pravde, lebo bola 
jasná ako slnko.

Mal každého človeka rád. Každého, no 
najviac chudobného, pokorného a biedne
ho. To boli jeho opravdiví národovci.

Spomienky 
na otca biskupa

Ako malý chlapec som mal možnosť 
viackrát vidieť o. biskupa zblízka. Či už v 
Ľudovej cirkevnej škole, v katedrále, aíe aj 
v biskupskej rezidencii. Môj otec totiž podľa 
potreby dopĺňal v rezidencii zásoby dreva, 
či potravín. Raz, keď sme takto zložili z voza 
kapustu, matka o. biskupa, ktorá dozerala 
na chod domácnosti a bola to rázna, ener
gická pani, pozvala nás hore a tam otvorila 
dvere do izbičky o. biskupa a s divným roz
horčením, s trochou rozpakcw, ale aj mate
rinskej hrdosti oslovila otca: "No len sa po
zrite! Co mám s ním robiť?" Otvorila skriňu. 
"Včera tu ešte bolo dvoje nohavíc a dnes už 
len jedny. Zase ich komusi daroval." Ešte 
čosi sa s otcom rozprávali, ale ja som už 
nevnímal. Mal som detské predstavy z roz
právok o tom, ako bývajú princovia a všetci 
veľmoži, medzi ktorých som vo svojej det
skej predstavivosti rátal aj o. biskupa. A tu! 
Na stene veľký kríž, pod ním kľakadlo, ďalej 
malý stolík a drevená stolička. Potom skriňa 
a železná posteľ. Ani stopy po nádhere, 
ktorú som obdivoval v katedrále pri obrade. 
Bol som celý zmätený a ani som nevedel 
ako chutí zákusok, ktorý mi matka o. bis
kupa strčila do ruky.

Po tejto skúsenosti som už pozornejšie 
sledoval a počúval vždy, keď sa doma o 
o. biskupovi rozprávalo.

Otec biskup vo svojom voľnom čase 
často navštevoval mestskú štvrť, zvanú vte
dy ľudovo Argentína (za ihriskom Tatrana). 
T am poznal skoro každú rodinu a vedel o ich 
radostiach i starostiach. Bolo to v čase hos
podárskej krízy v rokoch I929-34. Veľmi má
lo obyvateľov Argentíny malo stálu prácu. 
Bieda bola veľká, no o. biskup potešoval a 
pomáhal. Sprostredkoval niektorým pre
chodnú prácu, doporučil niektorých chlap
cov do učenia u remeselníka/, niektorým 
chorým poslal známeho lekára. Len čo sa 
tam ukázal, obstáli ho deti, z ktorých mnohé 
poznal po mene. Vo vrecku sa vždy našlo 
jablko, nejaký halierik, alebo nejaký obrázok 
a ešte pre každého pohladenie. Najviac 
však sledoval rodiny s dorastajúcimi diev
čatami. Mnohým sprostredkoval prácu v tak
zvaných "Ruských školách", či "Alumneu", 
alebo prácu pomocnice v domácnosti v rodi
nách známych profesorov a advokáta/. 
Častokrát by bo! mnohé z týchto dievčat 
čaka! nešťastný osud. ulica... Otec biskup 
ich pred týmto nešťastím zachraňoval. V 
"Argentíne" ho volali anjelom. Neskoršie, 
presne v roku I942, keď som ako vojak slúžil

v tamojších kasárňach, mi niekolkí ľudia ti
eto udalosti potvrdili. Ale vtedy už bolo práce 
viacej a bieda ustupovala aj z "Argentíny".

Cez vojnu a po nej sa vynorilo veľa pro
blémov a starostí. Neskôr, ako vieme, sa 
začal vyvíjať veľký tlak na poľnohospodárov, 
tendencia pre kolektivizáciu mala vzrasta
júci charakter. V týchto ťažkých časoch nás 
ohúrila správa, že náš o. biskup je v spojení 
s Benderovcami. Už vtedy sme pochopili, že 
nastáva prenasledovanie cirkvi. Vedeli sme, 
že o o. biskupa má záujem polícia, ale sprá
vy, ktoré prenikali z rezidencie boli zmätené 
a protirečivé. Raz, keď som šiel pešo do 
Prešova skratkou okolo židovského cinto
rína, zastihol ma ranný dážď, preto som sa 
schoval pod odkvap na schody jedného ro
dinného domu, ktorý stál na mieste teraj
šieho domu smútku. Pozdravil som domácu 
pani, ktorá vyšla pred dvere pozrieť sa, kto 
tam stojí. Po chvíľke rozhovoru, keď som jej 
povedal, že som z Fulianky a že tam sú 
gréckokatolíci, prišla reč aj na nášho o. bis
kupa. Pani trocha rozpačito začala rozprá
vať:

"Moja dcéra mala priateľa ešte zo školy. 
Ale rozišli sa, lebo on nastúpil k ŠtB. Ona 
nastúpila do práce v úrade. Po čase sa 
stretli kdesi na zábave. On sedel pri stole a 
stále pil. Neskôr však začal byť hlučný a 
trieskal po stole. Dcéra sa ho snažila utíšiť. 
Po chvíli sa jej to podarilo, prestal trieskať a 
už len opakoval: "Mňa z neho porazí! Mňa z 
neho určite porazí!" Dcéra bola zvedavá o 
kom hovorí, nuž sa ho na to opýtala. A on jej 
odpovedal: "Mám služby pri biskupovi. 
Striedame sa po štyroch hodinách. Už sa to 
nedá vydržať. Keďvojdem do jeho izby, či je 
to ráno, alebo večer, on len kľačí a modlí sa. 
Po celý čas, čo som tam, nevstane z kľa
kadla. Už som zúfalý. Nadávam mu, ale on 
nič. Keby ma aspoň opľul, alebo mi čokolVek 
povedal. Nakoniec ešte uverím tomu, že on 
je svätec a ja vinný a že to on stráži mňa..." 
Tu kdesi pretrhla domáca pani svoje rozprá
vanie, kedže sa ozval hlas, ktorý ju volal 
dnu. Nevedno, či domáci pán, alebo niekto 
iný nechcel, aby sa pred jeho dverami roz
právali reči na tému, vo vtedajšom čase 
veľmi chúlostivú. Veď nikto nevedel, s kým 
ten druhý môže byť spojený. Mne sa však 
natrvalo vrylo do pamäti to, čo som počul.

Kalvária cirkvi začínala. Cítili sme, čo sa 
stane. Onedlho zakázali činnosť gréckoka
tolíckej cirkvi. Do radov veriacich prenikala 
často beznádej. Otca biskupa, stovky kňa
zov a rehoľníkov zatvorili. Mnohí gréckoka
tolíci z filiálok fuiianskej fary povyberali svo
je krstné listy z farskej matriky, ktorú spra
voval pravoslávny duchovný, aby vystúpili z 
vtedy režimom ustanovenej pravoslávnej 
cirkvi, do ktorej boli automaticky začlenení. 
A vzápätí na to sa začali zúčastňovať obra
dov rímskokatolíckej cirkvi vo svojich ob
ciach.

Dnes môžeme povedať, že modlitby 
nášho svätého biskupa a našich veriacich 
bo!! vyslyšané. Teraz máme slobodu a má
me jej až toľko, že sa častokrát rozhodujeme 
nesprávne. Je len na nás, aby sme si de
dičstvo otcov udržali a zveľadili. A pritom 
nám môžepomôcťžiarivý príklad nášho otca 
biskupa Gojdiča.

Štefan MARINČÁK
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Gréckokatolíci po nežnej revolúcii
Ohliadnutie za uplynulým obdobím

Pri hodnotení minulých dvoch rokov 
často počujeme zjednodušené a zavádza
júce tvrdenia: Vláda pre nás nič neurobila. 
Naše problémy nie sú vyriešené atď. V tých
to situáciách často zabúdame na to, čo sme 
získali i na to, že na živote Cirkvi sa podieľa 
každý kresťan. Naša sloboda nám rýchlo 
zovšednela. Strácame často trpezlivosť i 
zmysel pre argumentáciu i fakty a nechá
vame sa strhnúť pesimistickými náladami, 
ktoré vedú k pasivite. Spokojíme sa často 
konštatovaním, "že tu sa predsa nič nezme
nilo"!

Aká je skutočnosť? Zamyslime sa nad 
tým práve v súvislosti so situáciou gréckoka
tolíkov a riešením problémov, ktoré sa nás 
bezprostredne dotýkajú.

V apríli tohto roku uplynulo 42 rokov od 
tragickej akcie "P". Likvidácia našej cirkvi sa 
realizovala rýchlo, premyslene a používala 
"dobre osvedčenú metódu" dezinformácie. 
Šírenie nepravdivých, klamlivých informácií 
viedlo k šíreniu neistoty a strachu. V dobovej 
tlači by sme si mohli prečítať, že "gréckoka
tolícka cirkev sama a dobrovoľne rozhodla 
o svojej lividácii". Ďalším nezmyslom, ktorý 
sa cieľavedome šíril medzi dedinským ľu
dom bolo, že "podpis na prestúpenie do 
pravoslávnej cirkvi je len taká maličkosť. 
Veď kňazi ostanú ďalej na farách, budú so 
svojimi veriacimi a budú slúžiť bohoslužby 
východného obradu" atď. Len jeden podpis 
bol potrebný, aby sa toto mohlo uskutočniť

Mnohých tieto informácie zmiatli, a za
strašili. Splnili svoju funkcu, pretože časť im 
podľahla.

Väčšina kňazov i veriacich vedela, aké 
klamlivé boli tieto výroky. Mnohí si zachovali 
pevný a rozhodný postoj. Išli do väzenia, 
obetovali svoje zdravie, životy, aby duchov
ne vyrástli. Viera bola jediná a skutočná

hodnota, ktorej sa držali - pevne držali. Ne
vymenili ju za misu šošovice a neklaňali sa 
zlatému teľaťu.

V týchto ťažkých dňoch naši otcovia 
nemali zrak zahmlený pýchou a nedali sa 
viesť cestou, na ktorej by sa viera 
považovala za vec druhoradú. Ich postoj bol 
jasný a pevný a oni vedeli, kde je ich miesto.

Hlboká viera, obeta, skutky a modlitby 
priniesli svoje plody. Naša cirkev bola v roku 
1968 obnovená, ale majetko-právne otázky 
zostali nevyriešené.

Po revolúcii v roku 1989 sa tento pro
blém v celej šírke znovu otvoril. V roku 1990 
prijalo Predsedníctvo SNR zákonné opa
trenie. V ňom bolo jasne formulované, že 
štát neoprávnene zobral gréckokatolíckej 
cirkvi majetok. Jej vlastnícke právo bolo 
uznané v plnej výške. Riešenie dostalo 
právnu podobu. Zákon určil aj spôsob odo
vzdávania majetku gréckokatolíckej cirkvi.

Opatrenie žiadalo, aby sa obe cirkvi do
hodli o prevode majetku, prípadne o dočas
nom spoluužívaní. Bol určený aj čas,dokedy 
sa mali dohodnúť, žiaľ sa tak neudialo.

Vláda v snahe riešiť túto záležitosť určila 
vládneho zmocnenca. Jeho poslaním bolo 
rozhodnúť o tomto probléme v konkrétnych 
objektoch. Znamenalo to, že vlastníkom ma
jetku definitívne ostáva gréckokatlícka cirkev. 
Účasť vládneho zmocnenca mala upraviť 
podmienky užívania pre jednu i druhú cirkev.

Zákonné opatrenie sa žiaľ neplnilo, pra
voslávni ostali v budovách a vlastníkov igno
rovali. To sa stalo zdrojom napätia a mno
hých napádaní.

Zákonné opatrenie sa vzťahovalo pri
bližne na 200 objekto/. V apríli 1992 bolo asi 
150 objektov vrátených pôvodnému vlast
níkovi.

Vláda vyvinula obrovské úsilie, realizo
vala množstvo jednaní, stretnutí, individuál
nych rokovaní, telefonáto/, existuje o tom 
rozsiahla korešpondencia. Len s predsta
viteľmi pravoslávnej cirkvi sa uskutočnili ro
kovania v tomto roku vo februári, dvakrát v 
marci, v apríli i v máji.

Výsledkom je dohoda uzavretá 5. mája 
1992 medzi vládou zastúpenou JUDr. Já
nom Čarnogurským a Pravoslávnym arci
biskupským úradom Prešov zastúpeným 
ThDr. Nikolajom o postupnom odovzdaní 
kostolov gréckokatolíckej cirkvi. Obsahom 
dohody je odovzdanie 30 kostolov do 
31.5.1992. Desať ďalších kostolov má byť 
vrátených do 30. júna 1992. Dohoda sa 
vzťahuje aj na 21 farských budov.

Predseda vtedajšej vlády Ján Čarnogur- 
ský i predseda SNR František Mikloško rie
šili tento problém s plnou zodpovednosťou 
a snahou nájsť to najlepšie riešenie.

To sú faktá, ktoré musia rozumní ľudia 
brať do úvahy a na základe ich poznania 
hodnotiť. Tvrdenie opačného charakteru je 
nepravdivé, smeruje k dezinformovanosti a 
k rozdeleniu gréckokatolíkov. Jeho cieľom je 
osobný prospech a kariéra jednotlivocv.

Ďakujme Bohu, že máme svojich bisku
pov, kňazcv, rehoľníka/, máme seminár. Je 
to tak málo?

Možno príde obdobie skúšok, možno bu
deme musieť i my čosi obetovať pre svoju 
Cirka/, pre svoju vieru. Dokážeme to? Ne
podľahneme hlasu falošných prorokov, ktorí 
zahrajú na strunu našej ľudskej pýchy a 
kývneme na ich volanie, keď budú tvrdiť, že 
je tu čosi viac ako náš Hospodin? Zlaté teľa 
môže mať inú aktualizovanú podobu...

Mária PEŠEKOVÁ

Dokonalosť treba dosiahnuť
V celej Cirkvi a chvála Bohu aj u nás sa 

rozbieha desaťročie duchovnej obnovy. U 
mnohých je badať túžbu po ozajstnej ob
nove. Po takej, ktorá by sa začala v hĺbke 
duše a ovplyvnila všedný deň človeka do 
najhlbších detailov. Popri tejto túžbe člo
veka, ktorá je vlastná vari každému je tu aj 
to druhé, neochota hýbať sa. Obnoviť sa 
znamená priznať, že niečo nie je v poriadku. 
Po tomto poznaní je treba vykročiť na cestu 
dokonalosti. Keď zalistujeme v náučnom 
slovníku a hľadáme význam slova dokonalý, 
nájdeme tam napríklad: "Dokonalý je ten, 
kto koná všetko tak, že to nemá ani naj
menšiu chybu..." (Palazzi). Filozofi hovoria, 
že bytosť je dokonalá, keď jej nechýba nič, 
čo patrí k jej prirodzenosti (Aristoteles, sv. 
Tomáš Akvinský). Jedine Boh je dokonalý v 
absolútnom zmysle. Človek na tomto svete 
sa musí uspokojiť s relatívnou (čiastkovou) 
dokonalosťou, ktorá ho približuje k svätým. 
Táto dokonalosť sa zakladá na učení a prí
klade Ježiša Krista a nazýva sa kresťanská.

Dokonalosťnespočíva v tom, že sa mno
ho a dlho modlíme, že konáme prísne teles
né pokánie, v duchovných útechách, v či
noch, ktoré budia obdiv, v členstve v mno

hých náboženských spolkoch, vo vstupe do 
kňazského a rehoľného stavu.

Dokonalosť je láska. Iba ten sa môže 
nazývať dokonalým kresťanom, kto miluje 
Boha z celého srdca a blížneho tak, ako nás 
miloval Ježiš Kristus. Svätý František Sa- 
leský povedal: "Nepoznám inú dokonalosť 
než milovať Boha celým srdcom."

Istá legenda hovorí: Keď bol evanjelista 
Ján už veľmi starý a nevládny a do spo
ločenstva veriacich ho museli priniesť lebo 
sám nevládal, kázal tým, ktorí ho počúvali: 
"Milujte sa!" A tieto slová opakoval do neko
nečna. Bratia zo spoločenstva ho zato kriti
zovali: T o  už nevie nič iné povedať?" Keď 
sato Ján dozvedel, povedal im: "Nič iné som 
sa od Pána Ježiša nenaučil, len to, že mám 
milovať a ja to stále robím."

Táto dokonalosť má podklad vo svätom 
Písme: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, 
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, 
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle 
a svojho blížneho ako seba samého!" (Lk 
10, 27-28)

Z týchto slov vyplýva, že dokonalosť 
spočíva v skutkoch lásky. Láska sa preja
vuje v zachovávaní Božích príkazov a živo

tom podľa evanjelia.
Ten, kto sa rozhodol naplniť slová sv. 

Lukáša vo svojom živote, Boha musi milovať 
úplne, to znamená prijať v celom rozsahu 
všetko, čo Boh vyžaduje. To isté platí vo 
vzťahu a láske k blížnemu. Človek miluje 
seba samého neobmedzene. Ak je doko
nalý, musí neobmedzene milovať aj svojho 
blížneho.

K tomuto cieľu dokonalosti, majú všetci 
smerovať. Predstavme si také neskutočné 
prirovnanie: Pri stole sedí sv. František z 
Asisi, k nemu príde človek, udrie ho po hlave 
a povie: T y  nedokonalý hlupák!" Co urobí 
sv. František? Preto, že je dokonalý a svätý 
odpovie: "Máš pravdu!" Mohli by sme vy
kresliť aj inú situáciu a to človeka nedokona
lého. Ako by reagoval? Možno by vrátil, 
možno aj dvakrát, lebo by bol nedokonalý a 
nie svätý. Môžeme sa na chvíľu zamyslieť, 
môžeme sa duchovne utešiť, môžeme urobiť 
čin, ktorý vzbudí obdiv, môžeme byťčlenmi 
mnohých náboženských spolkov, môžeme 
byť kňazom alebo rehoľníkom, ale nemusí
me byť dokonalí a svätí. Nikoho neviaže 
povinnosť, že musí byť skutočne dokonalý. 
Ale všetci máme pracovať na svojom zdo
konaľovaní. Je to cieľ, ktorý máme dosiah- 
núť: priznať každý sebe, že niečo nie je v 
poriadku.

o. František PUČI, dekan
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Pre prázdninové chvíle s Pánom
Skončil sa školský rok. Vysvedčenia sú rozdané, brány 

škôl sa zatvorili a pred nami sú dva mesiace prázdnin. Slnko 
vykuklo spoza zamračenej oblohy. Košaté koruny stromov 
radostne sa pohrávajú s vetrom. Nádherné zákutia drahého 
Slovenska sa začínajú čoraz viac zapĺňať ľuďmi dychtiacimi 
po odpočinku, po spočinutí v náručí prírody.

Z kúpalísk počuť radostný džavot detí a v alejach stro
mov na lavičkách často vydávať starkých a starké, ktorí sa 
kochajú nad veľkým zázrakom zeme, ktorú stvoril Boh. Nič 
z toho čo na tejto zemi je nádherné a dobré nevzniklo 
samoúčelné. Táto harmónia prírody, tieto ľúbozvučné akor
dy súladu, dávajú najdokonalejšiemu stvoreniu - človekovi 
poznávať najveľkolepejšiu bytosť celého vesmíru - večného 
Boha.

Skúsme cez tieto chvíle odpočinku, cez tieto chvíle voľ
na prázdnin zanášaťtúto myšlienku do svojho vnútra  Skús
me poznávať Boha v jeho prírode. Nikde inde snáď nie je 
Boh tak pochopiteľný ako práve v nej. Keď vkročíte na 
posvätnú pôdu prírody započúvajte sa do jej nádhernej 
melódie, ktorá svojim lístím, šumom vetra, spevom vtáčika, 
žblnkotom potoka, hovorí o láske Boha. Nenechajte si ujsť 
túto jedinečnú príležitosť na stretnutie sa s ním. Tak ako 
najtvrdšie srdce človeka obmäkčí detská radosť, tak božia 
príroda otvára srdce tých, ktorí na kamenných dlažbách 
našich ulíc nedokážu otvoriť svoje vnútro, svoje zmysly, na 
vnímanie Stvoriteľa.

Sám z vlastnej skúsenosti môžem dosvedčiť o nespo
četných zážitkoch, ktoré Boh skrze prírodu vykonal v mo
jom srdci. Keď stojíte na vrchole rysov jedného z naj
vyšších štítov našich hôr - Vysokých Tatier, keď vôkol vás 
sú iba skaly a vy uprostred v zovretí týchto skál v údolí pri 
horskom jazere spinate ruky k modlitbe, vtedy sa vo vás 
niečo láme, pýcha, istota, spokojnosť so sebou samým, 
vtedy tak ako voda sa čisti dotykom tisícich kamienkov, tak 
sa čisti duša človeka.

V tom okamihu si uvedomíte veľkosť Božiu a jeho ve
lebu. Takto očistení od všetkých nánosov civilizácie napl
není silou Božou, vrátite sa domov a začnete nový boj už 
snáď inými prostriedkami - láskou voči zlu v tomto svete, 
voči hriechu, bolesti a neistote. Prajem všetkým nám, aby 
sme počas tohoto leta v ktoromkoľvek kúte sveta stretli sa 
so svojim Bohom a takto posilnení priniesli ho do svojich 
domovov, šíriac jeho lásku a pokoj vôkol seba.

t. m.

Biblický test
Tento biblický test zo Starého zákona nám nielenže môže na

povedať, aké máme vedomosti zo Svätého písma, ale za predpok
ladu, že Vaša odpoveď na všetky otázky bude správna, vylosujeme 
spomedzi všetkých odpovedí troch výhercov, ktorých odmeníme 
knihami.

1. Ako sa volal prvorodený syn našich prvých rodičov Adama a 
Evy?

a) Ábel, b) Noe, c) Kain
2. Koľko rokov mal Abrahám keď sa mu narodil syn Izák’

a) 99, b) 175, c) 100
3. V ktorej knihe Mojžišovej sa píše o ustanovení sudcov?

a) Genezis, b) Exodus, c) Leviticus
4. Prvorodený syn Izáka sa menoval

a) Jakub, b) Jozef, c) Ezau
5. Pobyt Izraelcov v Egypte trval

a) 430 rokov, b) 400 rokov, c) 600 rokov
6. Koľko rokov putoval izraelský národ do zasľúbenej zeme?

a) 400 rokov, b) 40 rokov, c) 77 rokov,
7. Na ktorom vrchu dal Boh Mojžišovi dve kamenné tabule s Desa
torom Božích prikázaní?

a) Horeb, b)Tábor, c) Sinai

Vaše odpovede očakávame do 25. júia tohoto roku.

HLASY TICHA
Aby sme mohli vo svojom živote pocítiť blízkosť Boha, aby sme 

sa s ním mohli spojiť a aby sme si uvedomili, aké potrebné je obrátiť 
sa a môcť hľadieť na svet očami Božského srdca - je nevyhnutné 
vytvoriťokolo seba "púšť". Ticho je tým najvhodnejším priestorom a 
príležitosťou k tomu, aby Boh mohol prehovoriť k človeku. Volba 
ticha je prvým a základným krokom cesty konverzie.

František z Paoly sa otvoril Božiemu hlasu i pochopeniu potrieb 
svojej doby práve tým, že už v mladosti dal prednosť pustine a 
samote jaskyne.

I ty sa snaž nájsťznovu vo svojom živote význam ticha a mlčania, 
nájsť samého seba v skúsenosti púšte. Nič okolo seba nezmeníš, 
ak nebudeš mať odvahu k mlčaniu a tichu, k načúvaniu a rozjímaniu.

9. HOSPODIN MÔJ PÁN

vys-ta-val pre slnko staň, na kra-JI ne-ba na vy-ni-

múd-ro u - ti-nil Bo -že. r.em je pl-ná Tvojho stvorenstva.

Pá-no-va chvála nech tr-vá na - vfcdy.ro svojich dLel nech sa lešl

krásna zen, strom i trá-va na nej.
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Prípad ESCRIVA2 kresíaníkého

Vo štvrtok, 4. júna odišiel Svätý 
Otec Ján Pavol II. na svoju 55. za
hraničnú cestu. Viedla na africký 
kontinent a bola to jeho 9. apoštol
ská cesta medzi tunajších veria
cich. Smerovala do Angoly a na 
ostrovy Svätý Tomáš a Princov o- 
strov.

Prvou zastávkou Svätého Otca 
bola Luanda, hlavné mesto Angoly. 
Luandská arcidiecéza bola za
ložená r. 1940 a žije v nej milión 
katolíkov. Arcibiskupovi kardinálo
vi Alexandrovi Donascimentovi 
pomáha v pastorácii dvanásť die
céznych a 59 rehoľných kňazov, 54 
ostatných rehoľníkov a 200 rehoľ
ných sestier. Medzi misionármi v 
Angole je najviac Portugalcov. 
(234), Španielov je 104, Talianov 
98, Mexičanov 88 a Brazílčanov 75.

Milióny Angolčanov očakávali 
od pápeža posolstvo zmierenia pre 
svoju krajinu. Príležitosťou na pas
toračnú návštevu Jána Pavla II. je 
päťsté výročie evanjelizácie Ango
ly, ktorá sa začala príchodom por
tugalských misionárov r. 1491.

Svätý Otec tu prišiel osláviť 
okrem evanjelia znovu nájdený po
koj. V centre Luandy stále horí pla
meň. Je pamätníkom pokoja. An- 
goičania dúfajú, že nikdy nezhas
ne.

Po privítaní na letisku Svätý 
Otec povedal: 'Teraz som k vám 
prišieí ako pútnik lásky a nádeje. 
Prinášam so sebou radostné po
solstvo zmierenia a pokoja pre ten
to milovaný národ."

Počas pobytu mal Ján Pavol II. 
slávnostnú s v, omšu pre veriacich 
v meste Huambo. Ústrednou té
mou bohoslužby bolo: spravodli
vosť, pokoj a ľudské práva. Zúčast
nilo sa na nej vyše 150 tisíc ľudí. V 
homílii okrem iného povedai: 
"Spravodlivosť, po ktorej tak ľud 
túži, je nedokonalá bez lásky, ktorá 
vedie k solidarite, odpúšťaniu a k 
odstráneniu diskriminácie. Na do
siahnutie tohto cieľa ponúka Cir
kev svoje úsilie.

Milí čitatelia, ponúkame Vám člá
nok, ktorý jasne poukazuje na prakti
ky proticírkevných a protinábožen
ských síl, ako sa zneužívajú média na 
šírenie lži. Svetské média nemajú 
vždy naozajstný záujem o celkové a 
skutočne pravdivé objasnenie prípa
du. Na verejnosť vždy zapôsobí viac 
to, čo je prvé a ohurujúce (hoci ne
pravdivé), ako to, čo príde neskôr a 
je menej ohromujúce. Takéto praktiky 
sa už dlhodobo používajú v zahra
ničí. Tento trend možno však pozoro
vať aj v našej domácej tlačí, ktorá nie 
je  príliš naklonená cirkvi a šíreniu 
kresťanstva vôbec. Tento článok, kto
rý Vám predkladáme, je iba jedným z 
nespočetného množstva príkladov, 
akou formou sa šíria medzi ľuďmi 
nepravdy. Nech je  nám názorným po
učením, aby sme nepodliehali sile 
demagógie zlého ducha, aby sme 
boli ostražití ako hady a svoj vlastný 
názor budovali na láske, v konfron
tácii so skutočnou pravdou.

Redakcia SLOVO

Rímska tlač, ktorá je často prudko an- 
tiklerikálna, v nedávnych týždňoch s veľ
kou dôležitosťou uverejňovala senzačné 
obvinenia prominentných cirkevných č i
novníkov a cirkevných hnutí. Spôsob, 
akým tlač podáva tieto správy vrhá svetlo 
na polemickú atmosféru, v ktorej pôsobia 
a pracujú predstaviteliaVatikánu. Najsen
začnejšie obvinenia boli tie, ktoré sa 
vzniesli proti zakladateľovi Opus Dei, 
Msgr. Jose Mária Escriva de Balaguer, 
ktorý zomrel v roku 1975, a ktorý bol 
blahorečený I7. mája 1992. V americkom 
Newsweeku článok s názvom "Pochybný 
svätý" bol zdrojom prvej plejády takýchto 
článkov (talianska tlač sa opiera o väč
šinu amerických časopisov a cituje ich 
ako "dôveryhodné"). Tento článok s pod
titulom "Je zakladateľ Opus Dei vhodný 
na kanonizáciu?" bol zameraný na unáh
lenosť a výnimočnosť procesu Escrivovej 
beatifikácie, konanej I7. mája t.r., a prí
padnej kanonizácie. Č lánok napísaný ná
boženským editorom, katolíkom, Ke- 
nethom Woodwardom citoval tvrdenia bý
valých členov Opus Dei, ktorí tvrdili, že 
Escriva nerešpektoval pápežov Jána 
XXIII. a Pavla VI. a že považoval Opus 
Dei za "nadradenú nad Cirkvou vo svä
tosti".

Najšokujúcejšie obvinenie však bolo 
to, že Escriva bránil Adolfa Hitlera. Tlač 
citovala otca Vladimíra Feltzmana, ktorý 
po 22 rokoch rezignoval z Opus Dei v 
roku 1985 a ten o Escrivovi povedal: "Po
vedal mi, že Hitler bol nespravodlivo ob
vinený z vraždy 6 miliónov Židov. V  sku
točnosti ich zabil iba 4 m ilióny”.

Toto stačilo, aby 7. januára obvinenia 
voči Escrivovmu antisemitizmu a voči po
ukazovanej unáhlenosti cirkvi v procese 
jeho beatifikácie prišli ako blesk z jas
ného neba. Tlač chrlila titulky: "Búrka z 
USA nad Opus Dei". A lebo "Zakladateľ 
obdivoval Hitlera", či T e n to  svätý bol Hit
lerov fanúšik". Ďalší podtitul hovoril, že 
Escriva bol vyhlásený za svätého, čo sa 
ešte nestalo. Takýto typ nepresnosti ale i 
rôznych prekrútení pokračoval v celom 
článku, ktorý napísal Paolo Passarini z 
Washingtonu.

Newsweek citoval talianskeho kardi
nála na dôchodku Silvia Oddiho. Ten ho
voril, že zhon okolo vyhlásenia Escriva za 
svätého priniesol Opus Dei viac škody 
ako osohu.

Taliansky denník La Stampa vo svojej 
verzii však zmenil význam citácii. Podľa 
toho Silvio Oddi hovoril: táto kanonizácia, 
snaha o ňu môže spôsobiť cirkvi viac ško
dy ako osohu."

Takýto príklad nasledovali aj ďalšie 
rímske denníky. La Republica, denník s 
najväčším počtom výtlačkov v Taliansku, 
uviedol síce túto story na 12. strane, ale 
za to s titulom 'Tento svätý obdivoval 
Hitlera". Lavičiarsky II Mattino vytlačil 
"Escriva nacista!" V článku autor písal, že 
Escriva podľa Newsweek bol nacista a 
veľký obdivovateľ Hitlera a nikdy si ne
nechal ujsť príležitosť, aby minimalizoval 
holocaust.

V nasledujúci deň potom, čo sa v tlači 
objavili tieto články, hlavný predstavitelia 
Opus Dei v Ríme vydali prehlásenie, v 
ktorom popreli známe trvrdenia a okam
žite pozvali rímskych novinárov na tla
čovú konferenciu. Počas nej bol premie
taný film s Escrivovho stretnutia pod ho
lým nebom s davom asi 5 tisíc ľudí v 
Caracase vo Venezuele 14. februára 
1975. V tomto film e mladý bradatý muž z 
davu chcel položiť Escrivovi otázku: "Ot- 
če, som Žid", začal. Escriva ho prerušil: 
"Poviem Ti, že milujem Židov, pretože 
milujem Ježiša Krista, ktorý je Žid. Neho
vorím -bol-, ale hovorím -je-. Ježiš žije a 
je  Žid tak ako aj Ty. Druhá láska môjho 
života je  Židovka - Mária, najsvätejšia 
Matka Ježišova. A teraz mi polož svoju 
o tázku."A  mladý muž mu povedal: "Ďaku
jem Vám otče, myslím, že už ste mi na 
moju otázku odpovedali".

Spomínaná tlačová konferencia a te
lefonické rozhovory viedli k ďalšej zápla
ve článkov prinášajúcich oficiálnu odpo
veď  Opus Dei na obvinenia Newsweeku.

Nakoniec polemiky skončili a celý 
spor zdanlivo upadá do zabudnutia práve 
tak neočakávane, ako sa bol vynoril. Kde 
však, medzi všetkými tým ito obvineniami, 
bola pravda? Nezdá sa, že by talianska 
tlač sledovala túto otázku.

(Z The Catolic world Report 2/92 
preložil M.Marinčak)
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Gréckokatolícky kríž v
Východná Cirkev sa mohla opäť zjednotiť s 

Rímom len tam, kde to dovoľovala politická si
tuácia. Bolo tomu tak najprv v Poľsko-litovskom 
kráľovstve, kde bola v Breste roku 1596 ukra
jinskými a bieloruskými pravoslávnymi biskupmi 
vyhlásená únia s Rímom. Ďalší návrat sa usku
točnil podpísaním cirkevnej únie v roku 1649 v 
Užhorode. Na území dnešného Rumunska bola 
únia prijata v meste Alba-lulia (Gyulafehervár) 
velkým synodom 15. septembra 1700. V roku 
1721 bolo ustanovené biskupstvo vo Fogarasi, 
ďalšie veľkovaradinské biskupstvo na prosbu 
cisárovnej Márie Terézie ustanovil pápež Pius 
VI. dňa 16. júna 1777 v Oradei (Nagyvarád). V 
roku 1853 boli ustanovené ďalšie dve buskup- 
stva, najprv v Satú Mare (Szamosujvár) a o pol 
roka pozdejšie v Lugoj. Zlom v slobodnej čin
nosti gréckokatolíckej cirkvi nastal po druhej 
svetovej vojne, a to všade tam, kde sa za pomoci 
Moskvy dostali k moci komunisti. Na území zá
padnej Ukrajiny to bolo už začiatkom roku 1946, 
na Podkarpatskej Rusi na jeseň 1919 a v Česko
slovensku v roku 1950.

V Rumunsku komunistická vláda zabrá
nila slobodné vyznávanie gréckokatolíckej vie
ry dekrétom z 1. decembra 1948. Práve v tento 
deň sa mala konať slávnosť na pamiatku trid
siateho výročia zjednotenia Rumunska, ku kto
rému došlo 1.12.1918 v meste Alba-lulia na 
zhromaždení delegátov zastupujúcich Rumu
nov zo Sedmohradska, Baňatú, regiónu Kris a 
Maramures. Rozhodnutie, ktoré vtedy prokla
movalo zjednotenie, prečítali dvaja prítomní 
vysokí cirkevní hodnostári. Boli to pravoslávny 
metropolita Miron Crystea z Caransebes a 
gréckokatolícky metropolita Juliu Hosu z Cluj- 
Gerla. Miron Crystea menovaný v 20 rokoch 
ako prvý rumunský patriarcha, už v deň výročia 
nežil, zatiaľ čo gréckokatolícky metropolita 
Juliu Hosu mohol na udalosť pred 30 rokmi 
spomínať len vo väzenskej cele, do ktorej sa 
dostal koncom novembra 1948. Po dlhom väz
není bol neskôr internovaný v kláštore Cal- 
duresan a tam sa dozvedel, že ho pápež Pavel 
VI. vymenoval "in pectore" (t.j. tajne) v roku 
1967 za kardinála.

Dekrét o zákaze činnosti gréckokatolíckej 
cirkvi nebol vecou náhody, ale súčasťou z Mos
kvy riadenej kampane, ktorá sa uskutočňovala 
v roku po 23. auguste 1944, keď kráľ Michal 
vydal rozkaz o ukončení vojenskej činnosti a 
uvoľnení fronty, aby Červená armáda mohla 
bez odporu obsadiť celú krajinu.

Už od septembra 1944 komunistická tlač, 
za pomoci novinárov, väčšinou dopravených 
nákladnými autami Červenej armády, rozpú-

Albánsky komunistický režim zo všet
kých tzv. socialistických štátov najostrejšie 
vystupoval proti náboženstvu. V roku I967 
vyhlásil vtedajší vodca Enver Hodža pred
tým prevažne moslimské Albánsko ako prvý 
ateistický štát na svete. Tvrdý stalinský re
žim silne utláčal nielen moslimov, ale aj 
malé náboženské skupiny veriacich všet
kých cirkví. V Albánsku žije v súčasnosti 417 
tisíc katolických veriacich, čo je šestina všet
kého obyvateľstva a stará sa o nich dvad
saťšesť kňazcv. Dnes sa obnovilo zatiaľ 
dvadsaťpäť kostolov, ktoré za bývalého reži
mu slúžili ako skladiská, tanečné sály a pod.

V poslednej dobe svetovú verejnosť zau
jali dve správy zo života katolíckej cirkvi v 
Albánsku. Prvá bola o významnej oslave 
sviatku Panny Márie, Matky dobrej racV, pa
trónky Albánska, ktorá sa konala 26. apríla v

tala útok proti pravoslávnej Cirkvi, ktorú obvinil 
z kolaborácie s nacistami. Súčasne sovietski 
agenti dávali na vedomie, že je možné tomu 
uniknúť, keď bude v tejto veci intervenovať 
ruská pravoslávna cirkev. Inak povedané, žia
dali od vedenia rumunskej cirkvi, aby neotáľalo 
s vydaním deklarácie podriadenosti moskov
skému patriarchovi, za čo im on velko- dušne 
daruje nevinu. Vedenie pravoslávnej cirkvi ml
čalo a nedalo sa zastrašiť. Boli však dve vý
nimky. Pop Burducia z jednej predmestskej 
farnosti Bukurešti poslal zo strachu, pretože 
bol členom pravicového hnutia "Železná gar
da" dopis do komunistických novín Scintea, v 
ktorom vyjadruje, či v 1945, keď zvláštny 
zmocnenec Stalina, predtým generálny pro
kurátor ZSSR Andrej Vyšinskij prišiel do Ru
munska ustanoviť prvú komunistickú vládu, 
žiadal, aby ministrom pre cirkevné záležitosti 
bol vymenovaný pop. Jedna vysoká komunis
tická funkcionárka si spomenula na list uverej
nený v Scintei. Obrátila sa na jeho autora a ten 
sa stal ministrom. Je nutné dodať, že neskôr 
sa tento pop dostal ako člen akejsi delegácie 
na západ, odkiaľ sa nevrátil a obdržal azyl v 
Mexiku.

Druhý prípad bol vážnejší, pretože sa jed
nalo o metropolitu. Trpel chronickou žalúdoč
nou chorobou a táto skutočnosť pravdepodob
ne ovplyvnila jeho postoj, ktorý bol poddajný k 
sovietskym hrozbám. V septembri 1944 poslal 
do Moskvy list patriarchovi Alexejovi, v ktorom 
písal: "Ustanovenie po roku 1700 uniackej cir
kvi spojené s cirkvou rímskych pápežov osla
bilo jednotu rumunského národa". Ďalej tvrdil, 
že to bola príčina neskorších politických omy
lov, akým bola napríklad účasť Rumunska na 
strane hitlerovského Nemecka vo vojne proti 
ZSSR. Bolo to perfidné obvinenie gréckoka
tolíckeho kléru, ktoré bolo vsunuté do úst pra
voslávnemu metropolitovi sovietskymi agen- 
tami a bolo prvým krokom kočierneniu grécko
katolíckej cirkvi v Rumunsku. Rumunský pra
voslávny klérus však odmietol toto nevydarené 
vyhlásenie svojho metropolitu. Boli si vedomí, 
že nie je možné obviniť gréckokatolícku cirkev 
z viny za rozhodnutie v roku 1941 o účasti 
Rumunska vo vojne so ZSSR. Väčšina grécko
katolíkov žila totiž v severnom Sedmohradsku, 
Maramuresi a regiónu Kris, to je na území, 
ktoré bolo už v auguste 1940 anektované Ma
ďarom, to je takmer trištvrť roka pred vypuk
nutím vojny.

Ohováračská kampaň na určitý čas stratila 
na sile, keď Juliu Mániu, sám gréckokatolík a 
predseda Národnej roľníckej strany, poukázal

meste Skutari. Slávnu bohoslužbu slúžil bý
valý viedenský arcibiskup kardinál Franz 
Konig. Za prítomnosti asi desaťtisíc veria
cich apoštolský nuncius v Albánsku, arcibis
kup Ivan Dias zasvätil celý albánsky národ 
Panne Márii.

Druhou, nemenej významnou správou 
bola návšteva terajšieho albánskeho prezi
denta Saliho Berisha, víťaza marcových vo
lieb v Albánsku, u pápeža Jána Pavla II., ktorá 
sa uskutočnila 7. mája vo Vatikáne. Najvyšší 
predstaviteľ Albánska navštívil po prvýkrát 
hlavu katolíckej cirkvi. Podľa oznámenia va
tikánskeho hovorcu, podäkoval albánsky pre
zident pápežovi za podporu v najťažších ro
koch krutej vlády v históri Albánska. Pápež 
vyjadril uspokojenie nad krokmi, ktoré Albán
sko urobilo na ceste k novej demokracii.

(KT)

Rumunsku
na odvážnu pomoc gréckokatlíckych kňazov 
pri záchrane Židov pred ich deportáciou do 
koncentračného tábora z územia obsadených 
Maďarskom. Z rumunského územia, ktoré bo
lo pod správou bukureštskej vlády, nebol nikto 
odsunutý do koncentračného tábora. V lete 
1947 bol Juliu Mániu odsúdený na doživotné 
väzenie a Národná roľnícka strana bola roz
pustená. To znamenalo zánik jediného silne
jšieho ochrancu gréckokatolíckej cirkvi. Komu
nistická vláda začala presadzovaťheslo "jeden 
štát, jedna cirkev", Pravoslávny metropolita zo 
Sedmohradska upovedomil gréckokatolíckeho 
arcibiskupa Júlia Hosu, že Moskva prijala roz
hodnutie odstrániť gréckokatolícku cirkev a 
žiadal ho, aby na tento plán pristúpil. Za to 
obdrží hodnosť pravoslávneho metropolitu v 
Moldavsku. Arcibiskup Hosu nielenže s roz
horčením odmietol tento návrh, ale keď v júli 
1947 cez Cluj cestoval moskovský patriarcha, 
odmietol sa zúčastniť jeho privítania, ktoré or
ganizovala komunistická vláda. Komunisti sa 
tiež snažili vyvolať rozkol vo vnútri gréckoka
tolíckej cirkvi vytvorením organizácie "pokro
kových kňazov". Arcibiskup Juliu Hosu adres
oval 3. septembra 1948 všetkým kňazom vý
zvu, aby zostali vetní svojej cirkvi a svoj postoj 
aby za žiadnu cenu nemenili, lebo "čo zna
mená utrpenie a odriekanie v dočasnom živote 
oproti sláve večnej viery". V rozpore s platným 
právom vláda zakázala gréckokatolíckym bis
kupom menovať profesorov cirkevných škôl a 
ministerstvo osvety zastavilo vyplácanie mzdy 
učiteľom, pretože odmietli prijať učebnice mar
xizmu.

Dňa 19. júla 1948 bukureštská komunis
tická vláda vypovedala konkordát uzavretý s 
Vatikánom v roku 1929 a 3. augusta boli zru
šené cirkevné školy. O deň neskôr boli za
kázané cirkevné nakladateľstvá. 18. októbra 
bolí uväznení traja gréckokatolícki biskupi.
3. septembra bol odvolaný gréckokatolícky bis
kup Jon Suciu, ktorý sa však nepodriadil tomu
to rozhodnutiu. Pešky obchádzal semohrad- 
ské dediny a povzbudzoval veriacich zachovať 
vernosť svojej cirkvi. Uväznený bol 29. októbra 
a zomrel vo väzení v máji 1953. Celkom v dobe 
prenasledovania našlo päť gréckokatolíckych 
biskupov smrť v koncentračných táboroch. 
2. októbra 1948 sa na mítingu zorganizova
nom v komunistickom štýle za prítomnosti 
osôb, ktoré nepatrili do gréckokatolíckej ciikvi, 
odohrala smutná fraška "návratu gréckoka
tolíckej cirkvi do lona pravoslávia”.

A aká je situácia v rumunskej gréckoka
tolíckej cirkvi, ktorá mala v roku 1948 cez 1,6 
miliónov členov dnes? Stále veľmi smutná. 
Vedenie pravoslávnej cirkvi nie je ochotné na- 
vrátiťgréckokatolíckej cirkvi chrámy a fary, kto
ré im boli v roku 1948 násilne odobrané. Dote
raz bolo vrátených len niekolko chrámov. Po
žiadavky s Rímom zjednotených gréckokato
líkov odmietajú nielen pravoslávni duchovní, 
ale aj noviny a rozhlas. Pravoslávna cirkev sa 
teší podpore i zo strany Fronty národnej spásy 
a prezidenta llieska. Vytýkajú gréckokatolí
kom, že sú za odtrhnutie Transylvánie, kde žije 
väčšina veriaich Rumunska. Prezident lliesku 
sľúbil gréckokatolíckej cirkvi pri prevzatí moci 
lepšie existenčné podmienky, zatiaľ však zo
stalo pri sľuboch. Pravoslávny patriarcha bu
kureštský Teocist, vyzýval pred rokom k pre
rušeniu dialógu s katolíckou cirkvou za ponti
fikátu Jána Pavla II., pokiaľ bude podporovať 
výbojnosť gréckokatolíkov vo východnej 
Európe. Gréckokatolíkom sa dostáva podpory 
len od vedenia rímskokatolíckej cirkvi v Ru
munsku. Bukureštský arcibiskup I. Rubu sa 
postavil za gréckokatolícku cirkev a energicky 
odmietol obvinenia patriarchu Teocista.

J. ČÁSLAVKA

Albánsko znovu verí v Krista
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AD LIMINA - HISTORICKÁ UDALOSŤ
V dňoch I9. až 27. júna uskutočnili všetci slovenskí biskupi 

návštevu v Ríme "ad limina Apostolorum". Medzi nimi boli aj otcovia 
biskupi našej eparchie Mons. Ján Hirka a Mons. Milan Chautur.

Je povinnosťou diecéznych biskupov podávať každých päť rokov 
správu Svätej Stolici o stave svojej diecézy. Návšteva biskupov v 
Ríme "ad limina" obsahuje tri podstatné body programu:
- púť a úcta hrobov kniežat apoštolov, ktorá má predovšetkým 

historický charakter (slávenie liturgii).
- stretnutie so Svätým Otcom, pozostávajúce z osobného rozho

voru každého biskupa so Svätým Otcom, ako aj zo spoločnej 
audiencie a spoločnej koncelebrácie sv. omše

- kontakty s úradmi Rímskej kúrie, kde sa riešia jednotlivé vecné 
problémy a žiadosti diecéznych biskupov, ku ktorým je potrebné 
stanovisko, či vysvetlenie Svätej Stolice.

Nielen pre otcov biskupov, ale pre celú našu cirkevnú provinciu 
Slovenska je táto návšteva historická, kedže za posledných vyše 
40 rokov nebola situácia, aby sa jej zúčastnili biskupi všetkých 
diecéz na Slovensku a naviac za hojnej účasti veriacich. Tým sa 
naplnil jej podstatný pastoračný zmysel a jednota našej partikulárnej 
cirkvi s hlavou Cirkvi.

NAŠI JUBILANTI
Ján Hrustič 1.7.1952
Viktor Skorodenský,

Ruská Poruba 40 r. ordin.

síd. kanonik 18.7.1937
Vladimír Petraško 22.7.1912 
Eliáš Baláž 22.7.1917
Michal Michlík 29.7.1942
Július Pukan 31.7.1932

, Vyprosme im v modlitbách Mnohaja lít, blahaja lit

Košice 55 r. ordin.
Koš. Klečenov 80 r. národ,
kap. Levoča 75 r. národ.
Vyškovce 50 r. národ,
dôchodca 60 r. národ.

Pozývame Vás na Cyrilometodské slávnosti ’92 v Sečov
ciach v dňoch 10. až 12. júla 1992, ktoré vyvrcholia v nedeľu 
12. júla o 10.00 hodine v chráme sv. Cyrila a Metoda ar- 
chijerejskou sv. liturgiou biskupa Mons. Milana Chautura, 
CSsR.

Podrobný program je na plagátoch.
Spolok sv. Cyrila a Metoda

PREDNÝ POHĽAD na budúci gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a 
Metoda v Porúbke, vo farnosti Koromlä, okr. Michalovce. Jeho základný 
kameň posvätil 10. mája t.r. o.biskup Mons.Milan Chautur CSsR, ako 
sme to uviedli v prechádzajúcom čísle.

V popoludňajších hodinách navštívil otec biskup farský chrám v 
Koromli, kde sa po eucharistickej pobožnosti prihovoril k veriacim. Po 
návšteve fary a obhliadke rozbudovanej prístavby farskej budovy nasle
dovala ďalšia zastávka v Detskom domove v Koromli. Vychovávatelia 
a pracovníci detského domova ukázali otcov biskupovi jedáleň, spo
ločenskú miestnosť i telocvičňu. Z telocvične viedla prehliadka na 
ihrisko, kde čakali chlapci a dievčatá z dediny i z domova, s ktorými si 
otec biskup zahral futbal a volejbal. Po rozhovore s mládežou a po 
modlitbe sv. ruženca sme sa s otcom biskupom rozlúčili.

Posviacka nového oltára a ikonostasu v Čabalovciach
Dňa 17. mája t.r. bola v Čabalovciach milá slávnosť. Bola tu 

posviacka vynoveného oltára a ikonostasu. Na posviacke sa zúčast
nil aj pom.biskup o. Milan Chautur CSsR, ktorý vykonal posviacku a 
celebroval sv. liturgiu.

Milého hosťa vrele a srdečne privítali za prítomnosti 14 kňazov 
a vyše 300 veriacich, deti a zástupcovia kurátorského zboru.

Pre čabalovských farníkov bola to vzácna návšteva vladyku, 
lebo posledná vizitácia sa uskutočnila ešte v r.1929 blaženej pamäti 
vladykomP. Gojdičom a od toho času uplynulo 63 rokcv.

- pb-

Obnovený Misionár
V týchto dňoch sa nám po veľmi dlhom čase dostáva do rúk 

obnovený časopis duchovného slova našich otcov redemptoristov - 
mesačník Misionár. S jeho nultým číslom sme sa mohli zoznámiť už 
počas turičných odpustových slávností v chráme Svätého Ducha 
o.redemptoristov v Michalovciach.

Misionára začala vydávať zakladateľská generácia gréckokato
líckych redemptoristov práve pred 50 rokmi. Za krátky čas sa stal 
veľmi obľúbeným časopisom našich veriacich. Súčasne bol vest
níkom členov Bratstva Božského Srdca a arcibratstva sv. ruženca, 
ktorých počet rýchlo rástol. Už v októbrovom čísle 1943 mohol o. 
Ján Ďurkáň CSsR, konštatovať, že za členov sv. ruženca sa hlási 
18 700 veriacich.

Misionár vychádzal v ťažkých rokoch druhej svetovej vojny a 
otcovia redemptoristi dokázali pokračovať v jeho vydávaní takmer 
bez prerušenia hneď po prechode frontu v roku 1944. Bohužiaľ, v 
januári 1949 prvým číslom 8. ročníka časopis musel na 42 rokov 
zaniknúť. Vo funkcii redkatora sa v priebehu ôsmich rokov vystriedali 
dvaja redemptoristi - o. F.A. Fiala a o. Ján Ďurkáň, vo funkcii 
zodpovedného redaktora o. Jozef Fail a o.F.A. Fiala.

Obnovenému časopisu Misionár otcov redemptoristov v Micha
lovciach želáme, aby s pomocou Svätého Ducha našiel si čím skôr 
cestu k ľudským srdciam a jej redakcii na čele s o. Štefanom 
Ištvánikom CSsR, a všetkým, ktorí sa akýmkolVek spôsobom po
dieľajú na jeho vydávaní, veľa Božieho požehnania pri formovaní 
potrebného kresťanského povedomia širokej čitateľskej verejnosti.
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O. arcidekan Pavol ROKICZKY
(40 rokov od smrti - 100 rokov od narodenia)

Narodil sa 9.7.1892 v Humenskom Rokytove. Zomrel 5. 7. 
1952.

Bohoslužba za otca Pavla bude vgr.kat. chráme v Košiciach 
dňa 5. júla o 18.00 h.

Tušíme v ňom prvého hrdinu - mučeníka našej farnosti. 
Tichý, opovrhujúci ľudským velebením, duchom i telom velikán.

Pevný - istý v úsudkoch, názoroch, zrchovaný v polemike. Pri 
prenasledovaní prototyp. Tvrdý ako skala, pevný ako dub - 
neochvejná osobnosť... nie trstina vetrom klátená (Mt 11,7).

Raz mi predvídavo povedal: "s tebou by som chcel čisťiťzemiaky 
vo väzení". Splnilo sa. On ich strúhal vo väzení, ja som zberal na 
poli v Čechách.

V roku 1969 v Košiciach, najskôr ako sa len dalo, sme mu 
postavili na večnú pamiatku symbolickú mramorovú dosku "spína
júcich rúk ku krížu", ktorej sa dodnes sa jej v predsieni chrámu pietne 
dotýkajú ruky zbožných.

o. VIKTOR

Z lis tu  deťom
Dobrotivý pán Boh postavil teraz Vášho otca pred ťažkú 

skúšku, bez ktorej človek nemôže pred jeho tvárou o sebe 
povedať, že plne prežil život. Po 8 dní trvajúcom nahováraní a 
vyhrážok, ktorým i ma štátny aparát chcel prinútiť na to, aby som 
svoju kňazskú službu vykonával v pravoslávnej cirkvi, včera dňa 
13. apríla 1950 na základe úradného rozhodnutia MSNV  v Ko
šiciach a za pom oci bezpečnostného aparátu odobrali od nás 
pre pravoslávnu cirkev chrám a faru. Takže milé deti, ostal som 
bez chrámu a veriacich, hoci títo stále krúžia nechápavo so 
slzam i v očiach okolo uzavretého chrámu. Nevieme, aký osud 
nás čaká, sn á ď  spoločne, alebo možno aj odlúčene budeme 
m usieť opustiť náš byt.

O dva týždne došlo k násilnému vysťahovaniu obyvateľov 
farskej budovy (celkom 5 rodín) bez pridelenia náhradných 
bytov.

Začiatkom mája bol P. Rokiczky spolu s dvoma kaplánmi 
o. Demkom a o. Janočkom eskortovaný do kláštora v Báču na 
Žitnom ostrove, kde postupne boli sústredení ďalší gréckoka
tolícki kňazi spolu s o. biskupmi Gojdičom a Hopkom.

Neskôr bol obvinený z velezrady a ďalších ťažkých trestných 
činov, no na pojednávaní na Štátnom súde v Bratislave, napriek 
vtedajším justičným praktikám, podarilo sa ho odsúdiť iba na 18 
mesiacov pre neoznámenie trestného činu. Výkon trestu na
stúpil v Leopoldove, kde bol do konca roku 1951. Odtiaľ bol 
premiestnený do llavy, kde pre tvrdé zaobchádzanie a veľkú 
stratu na váhe ťažko onemocnel. V apríli 1952 sa vrátil domov 
ťažko chorý a hneď musel byť hospitalizovaný v/iem ocnici. Po 
krátkom čase však riaditeľ nemocnice dostal od ŠtB príkaz, aby 
ho z nemocnice odstránil, pretože jeho pobyt v Košiciach ohro
zuje činnosť pravoslávnej cirkvi. Ako ťažko chorý bol prevezený 
do nemocnice v Prahe - Bohnice, kde mal vydatú dcéru. V tejto 
nemocnici krátko potom, dňa 5. júla 1952 zomrel.

Spomienka k 100. výročiu narodenín 
prešovského pápežského rytiera 
akad. maliara Mikuláša Jordana

(7. jún 1892 -16. apríl 1977)
Významným medzníkom v jeho živote bol rok 1930. Odvtedy na 

viac ako dve desaťročia sa stal diecéznym maliarom gréckokato- 
lického biskupstva v Prešove. Tu sa uplatnili jeho skúsenosti zo 
štúdií na Akadémii výtvarného umenia v Budapešti (1912-14), kde 
sa dostal na odporúčanie majstva Pavla Szlnyei - Merseho z Jarov- 
níc. Profesori Eduard Bailo aTeodor Zemplényi (ináč prešovský 
rodák) vštepili mu lásku k portrétnej malbe (s ktorou začal v súvi
slosti so zdrojom obživy). Okrem rodinných portrétov za cenné sa 
považujú portréty význačných predstaviteľov vtedajšej doby (napr. 
biskupa P. Gojdiča).

Bol pravidelným návštevníkom kostolov, kde okrem zbožnosti 
ho uputávali najmä nástenné malby. Presvedčil sa, že kostolíky 
nášho regiónu skrývajú nesmieme poklady, z ktorých mnohé bolo 
treba opraviť, obnoviť a zachovať pre budúce generácie. K mož
nostiam reštaurátorstva týchto sakrálnych malieb potreboval doklad 
kompetentnosti, preto r. 1938 opäť odchádza na štúdium do reš
taurátorských laboratórií Szépmuvészeti múzea v Budapešti. Ťažko 
sa dá vyratúvať, koľko stoviek tabuľových obrazov, nástenných 
malieb, grafík, fresiek, plastík, oltárnych a cirkevných pamiatkových

objektov zachránil, zreštauroval a konzervoval. Pod jeho rukami 
dostal novú tvár oltár Narodenia Pána a sochy od majstra Pavla 
v Levoči. V Banskej Bystrici to bol oltár svätej Barbory a všetky 
gotické sochy od spomenutého majstra Pavla. V Snine dva oltárne 
obrazy od Ignáca Raškoviča. Tak k maliarom freskovej chrámovej 
malby, akými bol na Západnom Slovensku napr. Edmund Massányi 
z Nitry, pribudol v osobe M. Jordana ďalší sakrálny tvorca. Z jeho 
figurálnych kompozícií s biblickou tématikou za zmienku stojí secco 
Krst na rieke Jordán. Pozdnejšie sgrafito Sv. Trojice na františkán
skom kostole. ^

"Za výsledky dosiahnuté na poli cirkevnej malby" dostal vr. 1937 
od pápeža Ria XI. záslužný kríž Pro ecclesiaet pontífice a neskoršie 
pápežské vyznamenanie !. stupňa, Rytiersky komandantský rad - 
veľký kríž svätého Silvestra s hviezdou a Rytiersky rad - Malý kríž 
svätého Silvestra. K tomu patril čierny odev pápežskeého rytiera s 
klobúkom a mečom. Aj minulá vrchnosť bola nútená si všimnúť a 
uznať jeho kvality. V roku 1963 bol menovaný Slovenskou národnou 
radou za štátneho reštaurátora a konzervátora pamiatkových objek
tov. V roku 1967 k 75. narodeninám bol vyznamenaný prezidentom 
republiky Za vynikajúcu prácu. V roku 1973 dostal Cenu mesta 
Prešova.

Vyjadrenia k jeho osobe a tvorbe od biskupov prešovskej die
cézy, kanonikov, dekanov a popredných predstaviteľov kultúrneho 
života sú veľmi kladné. Bol považovaný za čestného a dobrého 
človeka, skromného umelca, ktorý pracoval rukou, srdcom, očami, 
vnímal všetkými zmyslami.

(z prejavu doc. J. Mušku)
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S tan o v isko  kresťana
k s v e d k o m  J e h o v o v ý m  a ich p o s o ls tv u

(Dokončenie z čísla 12)

Biblia
... Svedkovia Jehovovi s ňou pracujú veľ

mi obratne a zručne nachádzajú citáty pre 
svoje tvrdenia, podávajú síce Bibliu ako jediný 
zdroj viery, ale pritom učia: "Ak milujeme Je
hovu a organizáciu jeho ľudu, nebudeme ne
dôverčiví, ale budeme ako hovorí Biblia (!), 
veriť všetko, totiž všetko to, čo nám podáva 
"Strážna veža''... (Zum Predigtdienst befähigt, 
s.156). Svojvoľne a bezohľadne narábajú 
s Bibliou a bez výberu zoradújú jednotlivé tex
ty k sebe, nedbajúc na ich súvislosti. V tomto 
zmysle treba upozorniť na to, že ich "nový 
svetový preklad" Biblie obsahuje mnohé sfal
šovania. Tak sa necháva všetko "biblicky do
kazovať', čo hovorí organizácia Strážnej veže.

Svedkovia Jehovovi sa odvolávajú na Bib
liu, ktorá im nepatrí. Biblia je knihou Cirkvi. 
Ona totiž učí, ktoré knihy patria do Biblie. Ak 
teda Svedkovia Jehovovi neuznávajú Cirkev, 
potom ako vedia, ktoré spisy tvoria Bibliu? 
Svedkovia Jehovovi sú v skutočnosti bez Bib
lie.

...a výpočty konca sveta
sú obľúbené témy Svedkov Jehovových. Bib
lické číselné údaje majú často symbolické vý
znamy. Svedkovia Jehovovi naproti tomu po
užívajú Bibliu ako počtovú knihu a vypočítali 
už koniec sveta na roky 1914, 1918, 1925, 
1975. Keď to neprišlo, pripravili sa Svedkovia 
Jehovovi každý raz na to, že dostanú "jasnej
šie svetlo" od Boha. Teraz Svedkovia Jehovovi 
vyhlasujú, že posledná generácia llrdí začala

svoj život v roku 1914. Uskutočnenie pozem
ského raja preto môže byť otázkou krátkeho 
času.

- Proti tomu stoja slová Kristove:"... Nie je 
vašou vecou poznať časy alebo chvíle..." 
(Skut. ap. 1,7). Nevieme, kedy príde Pán, vie
me len, že koniec príde neočakávane. Preto 
neustále pre nás platí: "Majte sa na pozore! 
Bedlite, lebo neviete, kedy príde čas." (Mk 
13,33)

Pri stretnutí
so Svedkami Jehovovými nie je možný rozho
vor v pravom zmysle slova. Nemajú "zmysel 
pre argumenty druhých", ale vedú vlastné mo
nológy, "ako magnetofónová páska“ (W. Bartz: 
Sekten heute, s.138). Ekumenické vychádza
nie si v ústrety je v prípade Svedkov Jeho
vových nepoužiteľné, pretože sa vedome sta
vajú proti každému spoločenstvu veriacich.
- Vyznajte jasne svoju vieru.
- Je ľahkomyselným nechať sa zatiahnuť do 
debaty bez predbežných vedomostí.
- Nekupujte od Svedkov Jehovových žiadne 
písomnosti: má to za následok ďalšie "pokusy" 
o "obrátenie" a podporuje to organizáciu 
"Strážnej veže".
- Máme bratskú zodpovednosť za všetkých, 
ktorí sú okolo nás ohrození Svedkami Jeho
vovými v rodine, v spoločenstve, v dome a na 
pracovisku.

ČO ROBIŤ, KEĎ SA ŠVA M I POKÚŠA
JÚ NADVIAZAŤ ROZHOVOR?

1. Nehovorte so Svedkami Jehovovými nikdy 
sami. Povedzte im, že si k rozhovoru pozvete

kňaza. Spravidla to odmietnu. Tak odmietnite 
rozhovor aj Vy.
2. Neprijímajte ich literatúru, ktorá je veľmi rafi
novane usporiadaná a dokáže človeka zmiasť.
3. Myslíte na to, že sú to ľudia, ktorých veľká 
totalitná organizácia zviedla bludným učením.
4. Myslite na to, že staťsa Svedkom Jehovovým 
znamená dostať sa do ich úplnej závislosti. Celá 
rada Svedkov Jehovových, pokiaľ boli vyslo
bodení z tejto moci, o sebe napísala, že boli 
otrokmi "strážnej veže učenia". Byť Svedkom 
Jehovovým znamená skutočné otroctvo.
5. Svedkovia Jehovovi sú dobre školení, ako 
začať rozhovor. Majú o tom dokonca spis - 
Rady, ako odpovedať na otázky. Čo k tomu 
patrí? Najprv zalichotia svojmu poslucháčovi, 
že je inteligentný človek a že dokáže kriticky 
posúdiť učenie svojej cirkvi. Potom začnú ho
voriť o zlých pomeroch vo svete - s tým v 
podstate každý súhlasí. Hovoria o Pánu Je
žišovi, aby vzbudili dojem, že sú dôveryhodní 
kresťania. PresviedčajúVás, že im ide o rozho
vor a že nemajú v úmysle niekoho získať, čí 
nabádaťk výstupu z Cirkvi. V skutočnosti je to 
jediný úmysel a cieľ ich rozhovoru. Sú inštru
ovaní, aby nenapádali cirkevné učenie, ale 
radšej získavali Vašu priazeň.

Na prvý krát pôsobia sympaticky, ale keď 
prichádzajú častejšie, stanú sa nepríjemne do
tieravými. Nakoniec neviete, ako sa ich zbaviť. 
Zasypú Vás citátmi z Biblie, takže robia dojem, 
že majú Bibliu preštudovanú. V skutočnosti 
argumentujú citátmi ľubovoľne vybranými bez 
súvislosti. Snažia sa viesť k tzv. štúdiu, ktorého 
zmyslom je zapliest’Vás do myšlienkovej siete 
ich vlastného chápania. Vy ste voči nim bez
mocní, pretože neviete takto ľubovoľne chrliť 
citáty z Biblie.

6. Preto odmietajte návštevy Svedkov Je
hovových. Odmietajte s nimi debatovať. Ich 
cieľom nie je rozhovor, upresnenie, ale cie
ľavedomý tlak, ktorý Vás má privesť k odpadu 
od viery.

Biskupská konferencia Slovenska 1992

KRÁSNOM PRO
STREDÍ ĹUTINSKÝCH  
HOR, posledný ja rn ý  deň 
tohto roku 20.6.1992, sa 
uskutočnilo výletné stret
nutie prešovských detí, 
p ri príležitosti MDD. Naj
p rv  sa všetci spolu so 
správcom prešovskej far
nosti, dekanom Cyrilom  
Jančišinom stretli v bazi
like M inor v Ĺutine, kde sa 
spoločne pom odlili a za
spievali mariánske p ies
ne a potom už nasledo
vali rôzne zábavné súťa
že a hry, ktoré boli odm e
nené nejedným cukrí
kom. A j vďaka vydarené
mu počasiu, bolo toto 
stretnutie viac, ako vyda
reným podujatím. Je po 
trebné ešte pripomenúť, 
že všetky náklady boli 
hradené z  účtu m iestne
ho farského klubu Slo
venského Orla.

Predajňa 
BYZANT 

v Michalovciach

p o n ú k a

MOTLITEBNÍKY
"Matka Ustavičnej 

pomoci" a iné.

Objednávky 
na č. t.

0946 /  229 73 
večer.
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Spolok
s v. Cyrila a Metoda

NAŠI JUBILANTI
V júli t.r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši členovia: 

50 ROKOV - Júlia Brežinská zo Zemplínskeho Jastabia a 
Mirón Kuzma zo Slivníka.
60 ROKOV - Mária Olexová zo Zbudze, Anna Pavlova z 
Levoče a Michal Rom ančík z Vysokej nad Uhom,
70 ROKOV - Michal Ciberej z_ Milhostova, Ján Fedor z 
Košíc, Ján Mati zo Zemplínskej Širokej, Zuzana Pastyriko- 
vá z Vysokej nad Uhom a Michal Šimko z Breziny.
75 ROKOV - Eliáš Baláž z Levoče, Ferdinand Surový z 
Iňačoviec a Anna Štefanová z Trhovišťa.
80 ROKOV - Ján Huzinec z Trebišova, Barbora Mattová z 
Bunkoviec a Anna Tirpáková z Trnavy pri Laborci.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí na 
Mnoho rokov, šťastných rokcv.

■  VYDAVATEĽSTVO BYZANT Spolku sv. Cyrila a Metoda 
vydalo kazetu pod názvom Liturgia sv.Jána Zlatoústeho. Nahral 
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme Narodenia Panny Márie v 
Košiciach Svätú liturgiu slúžil o.Gabriel Székely a 42 -členný 
zbor dirigoval Šimon Marinčák. V sólach spieva Gabriela Štili- 
chová, Anna Dojčáková, Mária Sedláková, Ing. Ján Hrušovský 
a Mikuláš Čisárik. Nahrané v Kresťanskom klube v marci 1992. 
Zvuková réžia Jaroslav Fabián, hudobná réžia Rudolf Hentšel. 
Kazetu dostať v predajniach Byzant v Michalovciach, Prešove a 
Poprade.
■  VIACERÉ INFORMAČNÉ PROSTRIEDKY priniesli správu 
o tom, že Spolok sv. Cyrila a Metoda organizuje celonárodnú 
zbierku na výstavbu súsošia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Výbor 
Spolku sv. Cyrila a Metoda v M ichalovciach na dotazy o tejto 
iniciatíve odpovedá, že túto snahu pani Evy Švecovej nepod
poruje a rozhodne sa stavia proti využívaniu a zneužívaniu 
mena nášho spolku pre tento cieľ. Výbor súčasne dáva na 
vedomie, že pani Eva Švecová nie je  členkou nášho spolku.

ZBOR SV. CYRILA A METODA pri Chráme narodenia Panny Márie v 
Košiciach sa 12. júna tr. vydal na púť do Večného Mesta. Čakalo ho 
mmnoho vystúpení. Už v najbližšiu nedeľu spieval počas sv. Iiturgle1 ktorú 
vysielal vatikánsky rozhlas. Na snímke zľava umelecký vedúci Šimon 
Marinčák, o. Gabriel Székely a organizačná vedúca Mária Labaničová 
tesne pred odchodom z Košíc.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Andrej Bodnár, Horovce 50 Kčs, Zuzana Drabová, Ložín 50 Kčs, 

VasiľFejda, Trebišov 100 Kčs, Alžbeta Fitzová, Poprad 150 Kčs, Anna 
Hricová, Fijaš 50 Kčs, Anna Chomjaková, Lubovec 150 Kčs, Mária 
Mikitová, Laškovce 200 Kčs, Štefan Pinkovský, Lekárovce 50 Kčs, 
Mária Prepiorová, Michalovce 50 Kčs, Helena Rudišinová, Radvaň 
nad Laborcom 50 Kčs, Peter Semko, Nižný Hrabovec 50 Kčs, Ing. Ján 
Soták, Hlinné 50 Kčs, Mária Suváková, Svidník 100 Kčs, Ing. Michal 
Timko, Somerville (USA) 1 000 Kčs, ArtnaTormová, Ložín 50 Kčs.

Veriaci z Kráľoviec 500 Kčs.
Z obce Čertižné po 50 Kčs prispeli: Mária Galajdová, Anna Hrin- 

kaničová, Júlia Kostinková, Mária Kuliková, Anna Kuliková, Mária 
Melničkáková, Andrej Prejsa, Júlia Semancová, Júlia Vravcová, 
Anna Zozuľáková a Júlia Zozuľáková.

Za vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať.
Dary na Spolok s/.Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou 

vzor "A" - na účet SŠTSP Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na 
poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedte, 
že ide o čiar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

Ladislav ŽIHAL
(1908-1992)

V piatok 12. júna t.r. sme sa na košickom 
cintoríne sv.Rozálie v hojnom počte rozlúčili 
so známym stredoškolským profesorom La
dislavom Žihalom. Pohrebné obrady odslúžil 
a kázal o.kanonik Viktor Skorodenský.

Ladislav Žihal sa narodil 23. decembra 
1908. Už ako 19-ročný nastúpil do učiteľ
ských služieb. Najprv pôsobil na cirkevnej 
ľudovej škole v Uličskom Krivom a Zemplín
skom Hradište a od roku 1933 na Meštian
skej škole v Trebíšove, kde bol v rokoch 
1936-43 aj riaditeľom. Jeho zásluhou sa táto 
škola stala svojou úrovňou známou v celom 
širokom okolí. V čase vrcholenia druhej sve
tovej vojny pôsobil v Humennom a Brati
slave. V roku 1945 sa natrvalo usadil v Ko
šiciach, kde učil na meštianskej škole a gym
náziu a plných 19 rokov pred ochodom do

dôchodku na strednej priemyselnej škole 
strojníckej.

Hneď po založení Jednoty sv. Cyrila a 
Metoda sa stal jej zakladajúcim členom. Pri
spieval do spolkovej tlače, najmä do kalen
dárov, ale hlavne pomáhal v organiačných 
otázkach druhému predsedovi našej kultúr- 
no-náboženskej ustanovizne arcidekanovi 
Vojtechovi Dudičovi.

Do posledných svojich síl pravidelne pri
chádzal do nášho chrámu v Košiciach a s 
radosťou prijal správu o obnovení činnosti 
nášho Spolku sv.Cyrila a Metoda.

Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 9. júna 
1992.

V,osobe profesora LadislavaŽihala strá
came verného syna gréckokatolíckej Cirkvi, 
dobrého človeka a nadšeného a obetavého 
pedagóga, na ktorého si s láskou spomínajú 
a hrdo sa k nemu hlásia vdäční jeho žiaci 
všade, kde pôsobil. Blažený pokoj a večná 
pamiatka.

P. KUŠNÍR
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O ŠŤASTÍ
Pán Boh nás stvoril preto, aby sme boli šťastní. Po prvom 

páde a vyhnaní z raja prichádza život poznamenaný námahou, 
utrpením a hriechom. Spasiteľ potom vykupiteľským dielom 
zmenil stav sveta, priniesol radosťdarom, prísľubom a pozvaním 
k večnému šťastiu.

Každý z nás túži po šťastí, ale predstavy šťastia sú rôzne, ba 
aj protichodné. V skutočnosti smer šťastia človeka nie je taký 
ľubovoľný, ako sa to na prvý pohľad zdá. Nesmierny prúd života, 
do ktorého patríme, húževnato a neúnavne vystupuje k väčšej 
slobode,k väčšej vnímavosti, k väčšej súdržnosti a duchovnosti. 
Preto pravé šťastie súvisí s narastajúcou mierou života, s príli
vom jeho kvality, sviežosti a s jeho perspektívou do budúcna. 
Štastie je najskôr výsledkom osobného pohybu dopredu - rastu, 
ďalej je výsledkom zjednocujúcej lásky v ľudskom spoločenstve 
a konečne trvalé šťastie je v zjednotení s Bohom ako s neko
nečným a večným Šťastím.

V prvom rade má byť človek plne sebou samým, má sa 
zdokonaľovať fyzicky, Intelektuálne a morálne, má vnášať stále 
viac usporiadania a jednoty do svojich myšlienok, citov a do 
svojho správania. Poznáme šťastie z úspechu získaného po 
vynaložení veľkého úsilia, radosť z toho, že sa vytvorilo niečo 
nové. Šťastie sa spája s tvorbou, pričom najvyšší druh tvorby je 
tvorba seba samého.

Na ďalšej úrovni života je potrebné vykročiť zo seba a 
zjednocovať sa s druhými, vytvárať spoločenstvo, ktoré je 
udržované kresťanskou láskou. Tu prichádza šťastie v rámci 
zjednocujúcej lásky, ktorá povznáša k vyššej dôstojnosti, ktorá 
prináša doplnenie a obohatenie novou dokonalosťou.

Aby človek dosiahol šťastie, ktoré nemôže stratiť, musí sa 
spolu so spoločenstvom blížnych privteliť a podriadiť centru, 
ktoré nás presahuje, prevyšuje a je večné. Toto šťastie je v 
úplnom spoločenstve s Bohom, preto žime tak, aby posledné 
naše slovo bolo - Šťastie.

M. STANISLAV

CIRKEVNÁ ŠKOLA VO SVIDNÍKU
Na základe žiadosti Gréckokatolíckeho biskupstva Prešov zriadilo 

svojím listom zo dňa 2. júna 1992 Ministerstvo školstva, mládeže a športu 
SR Cirkevnú základnú školu sv. Juraja vo Svidníku a zaradilo ju do siete 
základných škôl.

V OSTRAVE PREDPOKLADY 
PRE VZNIK FARNOSTI

V slávnostnej atmosfére a za veľkej účasti veriacich niesla sa sv. 
liturgia v ostravskom chráme sv.Jozefa dňa 13. júna, ktorú celebroval 
otec biskup Mons.MilanChautur, CSsR. Bola prvou archijerejskou gréc
kokatolíckou sv. liturgiou v tomto regióne ČSFR a znamenala začiatok 
novej etapy duchovného života pre takmer 500 gréckokatolíkov žijúcich 
v tejto významnej priemyselnej oblasti severnej Moravy. Ako sa vyjadril 
pri stretnutí s veriacimi otec biskup v Ostrave sú vytvorené všetky 
predpoklady pre zriadenie samostatnej gréckokatolíckej farnosti. Aj tu pri 
a/, liturgii vystúpil náš prešovský starosloviensky katedrálny zbor.

- Kraj -

MORAVSKO-SLIEZSKÝ DEKANÁT
so sídlom v Brne zriadil o biskup Mons.Ján Hlrka od 1. mája t.r. 

Duchovnom správou je poverený kňaz - birltuallsta o. Ing. Pavel Vácha, 
farár v Domaslavlclach.

NA POČIATKU BOLO SLOVO...
znel názov literárno-dramatického pásma, ktorého organizá- 

rom boli Okresná knižnica, M iestny odbor Matice Slovenskej a 
Mestský úrad v Prešove. Podujatie, sa uskutočnilo v obradnej 
sieni Mestského úradu dňa 17. júna a bolo venované pamiatke 
sv.Cyrila a Metoda, ich životu a pôsobeniu na Veľkej Morave. 
Vhodným vyplnením programu bolo vystúpenie nášho spevoko
lu pod vedením p. M lrossaya najmä zaspievaním skladby J. 
Clmboru V česť Kirlla i Metodija a ďalších príležitostných piesní 
z repertoáru zboru.

Zároveň bola v Centrálnej požičovni Okresnej knižnice inšta
lovaná tém atická výstava kníh:
- z historických prameňov a misií Konštantína a Metoda
- životopisy Konštantína a Metoda
- z archeologických nálezov Veľkej Moravy
- knižné dary Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme

- Kraj -

ODPUSTY S ÚČASŤOU OTCA BISKUPA
5. júl - Levoča, Nitra 

12. júl - Stropkov, Sečovce 
19. júl - Sečovská Polianka, Sobrance 
26. júl - Bajany, Jaseňov 

9. august - Šašova 
16. august - Klokočov, Buková Hôrka 
23. august - Lutina 
30. august - Cirč 

6. september - Košice

PAXTOUR
Kresťanská cestovná kancelária Vás pozýva

POĎTE S NAMI DO SVÄTEJ ZEME
8-dňové pútnické zájazdy po stopách nášho Spasiteľa 

v termínoch :

8.-15. septembra a 15. - 22. septembra 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, Jeríchu, Betleheme a Jeruzaleme 
s návštevou hory Blahoslavenstiev, hory Tábor, Mŕtveho 
mora, prejazdom cez Júdsku púšť, Olivovej hory, Getse- 
manskej 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.

Prihlášky a informácie v cestovnej kancelárii 
P A X T O 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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