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Poslanie pre zajtrajšok
Pred viac ako sto rokmi predvída! 

veľký ctiteľ Panny Márie sv. Ľudovít 
Grignion z Montfortu a neskôr po ňom 
autor jedinečného životopisu sv. Pavla 
Dr. Holzner, aká bude budúcnosť kňa
zov.

Pred viac ako desaťročím sa vy
slovil i slávny teológ Rahner, akým by 
mal byť kňaz zajtrajška, ak chce verne 
plniť svoje kňazské poslanie.

V prvom rade kňaz zajtrajška bude 
ešte menej ako dnes reprezentatom 
veľkej náboženskej spoločnosti, ktorá 
sa presadzuje mocou svojho spolo
čenského postavenia. Vo svojom úra
de sa nebude opierať- o svoju spolo
čenskú prestíž, ale o svoju osobnú vie
ru v Boha, svoj dobrý príklad a silu 
Ducha.

Bude musieť byť kňazom živej vie
ry, neochvejnej nádeje a úprimnej lás
ky. Veď kňazskému povolaniu sa ne

možno učiť ako remeslu. Ba dokonca 
sa ani neudeľuje pri kňazskej vysviac
ke, ak ho berieme v plnom význame. 
Kňazské povolanie to je charizma, dar 
(čosi ako básnický talent), ktorý kňaz 
dostáva od Boha, aby ho uplatnil v Cir
kvi a v ľudskej spoločnosti.

Do svojho povolania kňaz musí in
vestovať, vložiť celý svoj život so všet
kými slasťami a bolesťami, s úspechmi 
i neúspechmi. Kňaz zajtrajška bude 
mať účasť na tvrdom údele života svo
jich bratov a sestier. Pritom bude pev
ne presvedčený, že ľudské utrpenie 
má svoj pôvod a pravý zmysel v tajom
stve lásky, ktorá víťazí práve v kríži. 
Kňaz zajtrajška bude človekom, ktorý 
bude počúvať a vážiť si každého, aj 
keď bude sám spoločensky a politicky 
bezvýznamný. Bude človekom, ktoré
mu sa bude môcť dôverovať a na kto
rého sa možno spoľahnúť. Vo svätom

bláznovstve pre Krista bude brať na 
ramená vlastné ťarchy i bremená dru
hých a vlastným životom dokazovať, 
že sebazaprenie z lásky k Ukrižované
mu je možné a že ono jediné nás oslo
bodzuje. Kňaz zajtrajška si nebude 
môcť zakladať na spoločenskej moci 
Cirkvi, ale bude mať odvahu zostať 
bezmocným. Bude totiž veriť, že život 
sa rodí zo smrti a že nesebecká láska, 
kríž a milosť majú dostatok síl pre
svedčiť každého o tom, aby prijal svoj 
nepochopiteľný životný osud v nádeji, 
že tak dosiahne Božie milosrdenstvo a 
lásku. Kňaz zajtrajška bude človekom, 
ktorého povolanie len horkoťažko sa 
obháji pred svetom. Jeho úspešnosť 
bude zahalená Božím tajomstvom a 
kňaz nebude duchovným lekárom sta
romódneho typu. Dá zvíťaziť Bohu i ke
by sám podľahol. Uvidí milosť pôsobiť

(Dokončenie na strane 2.)
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Liturgický kútik
19. júl - 6. nedeľa po ZSD, Nedeľa sv. 
Otcov prvých šiestich koncilov, 5. hlas, 
Utieren Ev. 6
Farba: biela
Na liturgii
antifóny: nedeľné, tropár hlasu, Otcom 
Sláva: z hlasu kondák
I teraz: kondák Otcom,

Proklmen, pričasten podobne. 
Čítania nedele: Rim 8, 9:11-13

M t II, 25-30 
Svätým Otcom: Tit, 3, 8-15

Mt 5, 14-19
20. júl - prorok Eliáš
Farba: biela
Na liturgii
antifóny: každodenné, tropár prorokovi, 
Sláva: kondák prorokovi
I teraz: zvyčajne

Prokimen, pričasten prorokovi 
Čítania: Jak. 5, 13-20

Lk 4, 2 1-27
25. jút - Zosnutie sv. Anny
Farba: biela
Na liturgii
antifóny: každodenné, tropár zosnutia sv, 

Anny
Sláva i teraz: kondák tiež Proklmen a pie
seň na sv. prijímanie zo zosnutia sv. Anny 
Čítania: Gal. 4, 22-24: 26

Jn 14, 1-6
26. júl - 7. nedeľa po ZSD, 6. hlas, 
Utiereň Ev. 7
Farba: biela
Na liturgii
antifóny. nedeľné, tropár hlasu 
Sláva: kondák hlasu,
I teraz: zvyčajne

Prokimen, pričasten z hlasu 
Čítania: Jak 1, 17-18: 21-22

Mk 7, 31-37

STRETNUTIA 
SO SVÄTÝMI

Svätá Makrína,
sestra Bažila Veľkého 

(19. júl)
Takmer celá ich rodina bola svä

tá, prarodičia, rodičia, súrodenci.
Makrína bola najstaršou z desia

tich detí. Jej prvoku knihou, z ktorej sa 
učila bol Žaltár. Žalmy boli jej prvými 
modlitbami. Celé časti Svätého Pís
ma sa učila naspamäť. Boh ju ob
daroval hojnosťou schopností a hoci 
bola z bohatej rodiny, ovládala všet
ky domáce práce, práce na hospo
dárstve a bola znamenitou tkáčkou, 
ktorej výšivky okolie obdivovalo. Bo
la aj veľmi pekná a keď sa o ňu uchá
dzalo veľa vážených mládencov, ako 
15 ročná sa zasnúbila. Avšak jej mlá
denec krátko pred svadbou zomrel. 
Rozhodla sa zasvätiť svoj život 
a svoje panenstvo Bohu a odmietla 
ostatné ponuky k manželstvu. Po ot
covej smrti najprv pomáhala matke 
pri výchove detí a vedení domácnos
ti. Keď sa ostatní súrodenci osamo
statnili, prehovorila matku, aby sa 
zriekla majetku a sveta. Zbudovali 
kláštor v krásnom prostredí blízko 
hory Ivora, na úpätí ktorej sa neskôr 
usadil i sv. Bažil. Zostávajúci majetok 
rozdali chudobným. S nimi však

Poslanie pre zajtrajšok
(Dokončenie zo strany 1.) 
aj tam, kde nemohol udeliť sviatosť. Jej 
silu nebude merať štatistikami spovedí 
a predsa bude mať presvedčenie, že je 
Božím sluhom a poslom, a to i vzdor 
tomu, že Božie milosrdenstvo pôsobí 
mimo neho i bez neho. Vcelku možno 
povedať, že kňaz zajtrajška bude mu
žom s p r e b o d n u t ý m  s r d c o m .  
Prebodne ho svet bez Boha a vlastné 
neúspechy. Prebodne ho šialenstvo 
lásky a vedomie vlastnej úbohosti. No 
on sám bude pevne veriť, že len cez 
takéto srdce môže prúdiť sila jeho po
slania. Autorita jeho úradu, platnosť je
ho slova a účinnosť svätosti budú 
s milosťou Božou spásonosné len vte
dy, keď prejdú k ľuďom cez takéto srd
ce. Prízvukujem, že bude kňazom-mu- 
žom s prebodnutým srdcom, pretože 
povedie ľudí do najvnútornejších hĺ
bok srdca. Tieto hĺbky nájde však iba 
vtedy, keď bude prebodnutý láskou, 
ktorá víťazí v smrtí.

Je pravda, že takýmito majú byť 
kňazi všetkých čias, a nielen kňazi zaj
trajška. No predsa zajtrajšok bude v 
tejto veci prísnejší a náročnejší. Kňaz 
zajtrajška sa už nebude môcť opierať o 
svoju hodnosť a moc v Cirkvi, veď bu

de činný v d i a s p ó r e  n e v e r y  
a v Bohu odcudzenom svete. Akokoľ
vek sa veci majú, musíme priznať, že 
sa končia časy cisára Konštantína, a 
to nielen pre Cirkev, ale aj pre každého 
jednotlivého kňaza. On už nebude 
pápežom vo svojej vidieckej farnosti. 
Táto spoločnosť ho oberie o jeho 
výsady a spoločenskú prestíž. Pomaly 
mu ostane len to, čo patri k podstate 
kňazstva: byť človekom, ktorý verí, 
dúfa a miluje. Jeho situácia ho donúti, 
aby sa pýtal sám seba, čí je taký, to 
jest muž s prebodnutým srdcom, Boží 
chrám a prameň Ducha, z ktorého vy
viera jeho moc a dôveryhodnosť. Z 
toho všetkého vyplýva to, že: Kňaz za
jtrajška nájde zmysel svojho povo
lania, svoju "identitu", ak pohliadne 
na Pánovo Srdce.

Je to Srdce, ktoré vzalo na seba 
temnosti a hriechy sveta a svoju opus
tenosť od Boha vložilo do Otcových 
rúk. Srdce, ktoré nehľadalo inú moc, 
než moc odpúšťať a milovať. Srdce, 
ktoré bolo prebodnuté kopijou, aby sa 
stalo prameňom milosti. Hľa, Srdce, 
ktoré je súčasne stredom sveta. V ňom 
sa striedajú Boh a svet, večnosť a čas
nosť, život a smrť. Hľa, Srdce, v ktorom
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vstúpila do kláštora aj časť ich slu- 
žobníctva. Jej brat sv. Gregor opísal 
ich život v kláštore ako svätý, ich srd
cia boli tak očistené od všetkého po
zemského, že žili ako anjeli. Každú 
minútu pokladali za stratenú, ak bola 
obrátená na niečo pominuteľné.

V chýre svätosti, odovzdaná do 
vôle Božej, žehnajúc svoje deti zo
mrela jej matka sv. Emelia 8.5.375 
a po nej o štyri roky aj sv. Makrína.

Jej brat sv. Gregor Nysenský, kto
rý sa vrátil z vyhnanstva, aby aspoň 
posledné chvíle jej života bol v jej 
blízkosti o tom hovorí: "Keďsom  pri
šiel do kláštora, nenašiel som ju v 
chráme, ale chorú v cele. Neležala 
na lôžku, ale na zemi, na doske po
krytej vrecom. Namiesto podušky 
mala pod hlavou druhú dosku.

Po vykonaní nočných modlitieb 
a po krátkom odpočinku, keď nastalo 
ráno, cítil som, že je to jej posledné 
ráno. Zložila ruky, obrátila oči hore, 
dlho sa rozprávala s Bohom: Pane, 
Ty snom smrti nakrátko udelíš pokoj 
našim telám...Ty si zničil brány pek
la, zničil silu smrti a otvoril nám cestu 
ku vzkrieseniu. Daj, aby som opúšťa
júc toto telo, bola slobodná od každej 
poškvrny, aby si prijal moju dušu 
pred seba ako ľúbeznú vôňu. Po tej 
modlitbe poznamenala sv. krížom 
oči, ústa, srdce. Keď chcela zdvihnúť 
ruky, aby sa prežehnala, z pŕs jej vy
šiel dlhý a hlboký vzdych a jej život 
sa skončil súčasne s modlitbou.

sa zjednocuje Božstvo i človečenstvo 
v podstatnú jednotu, aby vstúpilo do 
existenčnej skutočnosti, a tak usku
točnili svoje dielo. V tomto Srdci sa 
zmieruje Boh a človek, vtelené Slovo a 
ľudské bytosti.

Prosme teda , bratia, Božského 
Majstra, aby sme vedeli zabúdať na se
ba, aby v smrteľnej opustenosti sňal 
naše viny a v našej službe nám po
máhal znášať útrapy dňa, aby na steble 
dozrelo semeno, ktoré dnes v zemi 
umiera, aby zajtra prinieslo novú úro
du: úrodu viery uprostred ohlušujúcej 
nevery, úrodu pevného presvedčenia o 
Božej exestencii uprostred sveta, kto
rý ľahkomyselne alebo zo strachu vy
hlasuje, že Boh je mŕtvy, úrodu vzá
jomnej lásky uprostred násilníckej 
vypočítavosti egoizmu, úrodu lásky 
ku krížu a odvahy umierať uprostred 
sveta, ktorý sa vychvaľuje víťazst
vom nad smrťou, ale v skutočnosti 
len schováva umierajúcich do ne
mocníc, predlžuje ich smrteľný zá
pas - a pritom sí myslí, že predlžuje 
ich život. Aby sme sa prebudili zo 
strachu a nespreneverili sa svojmu 
povolaniu, o ktorom sv. Pavol píše v 
liste Židom (7, 26): Excelsior caelis 
factus - vznešenejší nad nebesia je 
kňaz budúcnosti. Alter Christus.

o. František PAŇÁK S.J.
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Na prahu kňazskej služby
Po prvýkrát v histórii Gréckokatolíckej bohosloveckej fa

kulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove boli dňa 
1. júla I992 promovaní 14 absolventi. Medzi nimi duchovní ot
covia, ktorí z naliehavých potrieb eparchie odišli do pastorácie 
už pred rokom. Ovocím modlitieb veriacich eparchie je povola
nie 6 nových služobníkov vo vinici Pánovej, ktorí promóciou 
skončili štúdijnú prípravu na svoje poslanie. Ako kandidátom 
kňazstva im dňa 1. augusta 1992 o 8.oo hod. udelí otec biskup 
Mons. Ján Hirka diakonské svätenie a dňa 2.augusta o 10.00 
hod. kňazské svätenie v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Blažej KRASNOVSKÝ

Na cestu
K e ď  búrka z lovô le  bude zavýjať, 
že č lovek so srdcom  
by ani psa nevyhna l z  domu, 
ty  budeš vonku s tá ť ...

A m usíš ísť.

Nečasom  šľahaný sťa tŕňovou palicou, 
bez prístrešia ... A ko  Ježiš z  Nazareta.
C ez hriešne bahno budeš sa d ívať 
na zasľúbenú zem, 
p re lie va ť ka lich  utrpenia  
a s labnúcim i h las ivkam i ako básn ik  v exile  
rec itovať verš o odpúšťaní ...

Na križovatkách ciest, 
sklam aní a bolestí 
vždy nájdeš človeka. Ľudí.
N espoče tný zástup, 
v ktorom  je  Ježiš opustený  
a ty a lchým iou lásky  
m áš ho ukázať svetu.

Vladimír CAPCARA, 
nar. 16.1.1958, v Medzila
borciach, bytom: Roškov- 
ce, primície: 9. augusta 
1992 v Roškovciach.

Peter SABOL, 
nar. 15.1.1969 v Prešove, 
bytom: Prešov, farnosť: 
Prešov, primície:
9. augusta 1992 v Prešove.

Stanislav DIHENEŠČÍK, 
nar. 14.2.1959 v Slanskom 
Novom Meste, bytom: SI. 
N. Mesto, o. biskup ho 
vysiela na ďalšie štúdia.

Daniel ŠARIŠSKÝ, 
nar. 31.5.1964 v Lipanoch, 
bytom: Ďačov, č. 21, far
nosť Dačov, primície :
9 augusta 1992 v Dačove.

Pavol HALKO, OSBM, 
nar. 30.6.1956 vo Svidní
ku, bytom: farnosť Stročin 
č. 33, ordinácie: 2.8.1992, 
primície: 8.8.1992.

František TAKÁČ, 
nar. 9. mája 1969, bytom: 
Kalša, farnosť: Slanské 
Nové Mesto, primície: 9. 
augusta 1992 v Kalši.

SLOVO
na mesiac júl

'Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás 
a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je  
Cirkev." (Koi 1, 24)

Svätý Pavol, keď sa spoločenstvu v Ko- 
losách zdôveruje so svojimi utrpeniami, ktoré 
boli nevyhnutným sprievodným javom jeho a- 
poštolskej služby, nám odhaľuje, že všetky tie
to trápenia boli preňho pohnútkou k radosti, 
lebo sa premieňali na úžitok kresťanských 
spoločenstiev, čo založil. Tieto ťažkosti, ktoré 
prijímal s otvorenou náručou spojený s Je
žišom, prinášali Cirkvi nadprirodzený život, "do
pĺňali utrpenia", ktoré za nás znášal Kristus.

"Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás 
a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je  
Cirkev."

Takéto vyjadrenie nás na prvý pohľad 
môže prekvapiť. Čo tým chce apoštol pove-

ŽIVOTA
dať? Učí nás, že Kristove utrpenia majú neko
nečnú hodnotu a netreba ich vôbec dopĺňať. 
Odhaľuje nám však aj to, ako tieto Kristove 
utrpenia čakajú, že preniknú do nášho života, 
aby sa stali našimi. Ježiš nás volá, aby sa 
podelil s nami o svoje utrpenia, tá istá milosť, 
ktorú nám zaslúžil, pobáda nás objať utrpenie 
tak, ako ho objal on. Ježiš nás chce pridružiť k 
svojmu utrpeniu až potom, keď zaslúžil spásu 
pre celý svet, a povoláva nás zúčastniť sa na 
jeho diele spásy. Chcel nám darovať radosť 
nielen z viery v neho, ale aj z utrpenia pre 
neho a s ním (Fi! 1, 29). Takto môžeme 
dopĺňať Kristove utrpenia. Keďprijmeme to, že 
sním budeme trpieť, dovedieme s ním a v ňom 
dielo spásy k jeho zavŕšeniu.

'T eraz sa radujem v utrpeniach pre vás 
a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je  
Cirkev."

Ako budeme žiť Slovo života na tento me
siac? Budeme si pripomínaťa uskutočňovať dve 
vzácne poučenia, ktoré obsahuje. Predovšet

kým to, že utrpenie tým, že zjemňuje našu 
dušu a spôsobuje vzrast nášho spojenia s Je
žišom, robí nás aj kanálmi milostí pre svet. 
Zakaždým, keď objímeme utrpenie v jednote s 
Ježišom - všetky skúšky, všetky bolesti, všetky 
trápenia bez výhrady, bez rozdielu, bez zby
točného rozoberania -, staneme sa pravými 
Ježišovými priateľmi, jeho najbližšími spolu
pracovníkmi na diele spásy. Utrpenia, ktorými 
je posiatý náš pozemský život a ktoré svet 
odvrhuje ako čosi odpudzujúce a nezmyselné, 
majú v Božích plánoch nepredstaveteľnú hod
notu. Ide o cestu, ktorou on rozlieva milosť, čo 
spasí svet.

Toto Slovo života nám okrem toho 
pomáha objaviť prameň radosti. Opravdivá ra
dosť, tá vnútorná, hlboká, ktorú nám Ježiš 
prisľúbil a o ktorej sa tu zmieňuje svätý Pavol, 
táto radosť, čo napĺňa dušu a pre ktorú sme 
boli stvorení, tá nemôže vzísť z vyhľadávania 
pôžitkov, z egoistikého uspokojovania našich 
náruživostí, lež z námach, z obetí, ktoré 
prináša plnenie povinností, život podľa 
Ježišových slov, služba bratom, obety a 
námahy, všetko prijímané s láskou, prýštiacou 
z nadšenia v našom srdci.

Chiara LUBICHOVÁ
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S tátisíce veriacich kresťanov z celého 
Slovenska, ba i zo zahraničia, pu
tovalo v prvý júlový víkend do Levo
če, na najznámejšie pútnické miesto - Ma

riánsku horu. Katolícki veriaci sa sem schá
dzajú každoročne k nebeskej Matke Panne 
Márii. Prichádzajú na toto miesto so svojimi 
túžbami, prosbami, ale aj vdákou za všetky 
dobrodenia, ktoré im Boh udelil. Mnohí z 
nich tohto roku tu prišli posilniť svoju vieru a 
to prostredníctvom modlitieb, nábožných pi
esní, ale hlavne prostredníctvom slova, 
ktoré im zvestovali biskupi a kňazi. Toh
toročná Mariánska púť niesla sa v znamení 
sviatku svätého Cyrila a Metoda. Biskupi a 
kňazi vo svojich homíliach vyzdvihli prínos 
solúnskych bratov k rozvoju kresťanstva, 
duchovnej kultúry a písomníctva. Prihovorili 
sa mladým slovami Písma, poukázali na kult 
Panny Márie, ktorý je na Slovensku oso
bitne silný, na úlohu materstva a har
monického rodinného prostredia v procese 
mravnej a duchovnej obnovy spoločnosti. 
Už v sobotu dopoludnia prichádzali do 
Levoče početné skupinky mladých i starších 
veriacich. Prechádzajúc starobylou bránou 
levočských hradieb mali na svojich tvárach 
úsmev a radosť, ktoré vyjadrovali spevom a 
modlitbou svätého ruženca. Niektorí z nich 
prišli autobusmi, vlakmi, iní na bicykloch a 
mnohí z nich už tradične peši. Program púte 
sa začal v sobotu popoludní sviatosťou 
zmierenia a pokračoval svätými omšami, 
modlitbou svätého ruženca, krížovou cestou 
a to nepretržite po celú noc a vyvrcholil v 
nedeľu 5. júla slávnostnou svätou omšou na 
Mariánskej hore.

Slávnostná gréckokatolícka liturgia, kto
rú slúžil pomocný biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR, bola na Mariánskej hore rá
no o 7.00 h, pri ktorej spievali košický zbor 
pri chráme Presvätej Bohorodičky staros- 
lovienský a mládežnícky zbor z Prešova. 
V minoritskom chráme v Levoči za velkej 
účasti gréckokatolíckych veriacich, kde sa 
konali gréckokatolícke bohoslužby, bola 
slávnostná svätá liturgia o 10.00 h, ktorú 
slúžil otec biskup Mons. Milan Chautur 
CSsR. Prinášame vám podstatnú časť jeho 
homílle.

Nebo bez Boha nejestvuje
Aby sme mohli nájsť Boha a pomáhať 

ľuďom, treba si k tomu zvoliť správny 
spôsob. Hľadajme Boha a cez Boha hľa
dajme človeka. Takto robila Mária. Už od 
svojho útleho detstva hľadala Boha, aby 
cez Boha našla človeka a pomohla ľud
stvu. Tradícia hovorí, že už ako trojročné 
dievčatko bola uvedená do chrámu. Vý
chodný sviatok Vovedenia do chrámu

Levočská pu
prameň pokoja a lásky

hovorí o tom, že ona vtedy vstúpila až do 
svätyne svätých a potom jej život bol nie 
hľadaním Boha, ale kontaktovaním s Bo
hom. Až do toho okamihu, keď jej anjel 
povedal: "Staneš sa Matkou Božieho Sy
na." Vtedy jej upnutie na Boha alebo spo
jenia sa s Bohom bolo také bezprostred
né a silné, že ona už môže ísť k člove
kovi, aby mu prinášala pokoj. Prvá cesta 
Panny Márie po zvestovaní vedie k Alž
bete. Už s Bohom v srdci ide k svojej 
tete, lebo ju tam ženie láska k človekovi, 
ktorému treba pomôcť. Tieto jej cesty po
kračujú potom už po celý jej život až po 
dnes, lebo ona sa od Boha obracia k člo
vekovi, prináša mu Spasiteľa. A dnes 
nám prináša nové posolstvá, nové na
pomenutia, lebo len ten človek, ktorý do
káže Boha pojať do svojho plánu a života 
môže byť užitočný ľudstvu. Žiaľ, my, ľu
dia sme už takí, ako to opísal Carlo Ca- 
retto vo svojej knihe Boh, k to rý  prichá
dza. My by sme sa chceli starať o člo
veka, lebo ho vidíme a myslíme si, že 
najväčší dobrodinci ľudstva sú práve tí, 
ktorí sa začínajú starať o človeka, o jeho 
sociálne dobro. Mýlime sa, lebo človek 
ako taký sklamáva a v tomto sklamaní sa 
už skrýva zárodok i zlej služby človekovi. 
Pripomeniem vám historické udalosti. 
Ten, kto by chcel bez Boha pomáhať ľud
stvu, hrozí, že ľudstvo ponorí ešte do 
väčšieho nešťastia. Karol Marx a Fridrich 
Engels vo svojej filozofii rozvinuli úžas
nú myšlienku sociálnej pomoci člove
kovi, ale Boh sa tam nespomína. V tejto 
myšlienke pokračuje Lenin, ale Boha on 
neberie vážne, on chce pomáhať len člo
vekovi a preto rozpúta revolúciu, v ktorej 
sa množstvo ľudí topí v krvi a po revo
lúcii nastupuje doba "vraj pomoci" člo
vekovi - dráma stalinských čistiek. Na
stupuje doba totality, nastupuje doba, 
kedy sa človek zdegradoval, a tak na
miesto pomoci človeku sa títo velikáni 
stavajú nie priateľmi, ale nepriateľmi člo
veka. Žiaľ, človek sa nedal poučiť deji
nami ani dnes. Veľmi ľahko naletí sľubom 
politikov a neviem kohokoľvek iného, 
ktorí sľubujú pomoc človeku, že vyvedú 
spoločnosť z krízy. Na druhej strane člo
vek si nevšimne, kde pramení a na čom 
sa zakladá túžba týchto veľkých politikov

alebo ľudí, ktorí chcú pomáhať človeku. 
Nevšíma si skutočnosť, že najväčšiu 
službu ľudstvu urobili práve tí, ktorí boli 
hlboko zakorenení v Bohu, a nie tí, ktorí 
sa veľmi sústredili na človeka. Mária bola 
najprv hlboko zakorenená v Bohu, najprv 
do svojho plánu prijala to známe - fiat - 
staň sa, ako ty chceš, a od toho okamihu 
sa začína rozvíjať jej nádherný život po
moci človeku. Človeku nemôžu pomôcť 
tí, ktorí vo svojom srdci nenosia Boha - 
Lásku. Dom bez základu sa zrúti a človek 
bez Boha môže dopadnúť podobne. Naj
väčšími priateľmi a dobrodincami ľud
stva sú tí, ktorí o svojej viere nehovoria 
ústami, ale dokazujú to skutkami svojho 
života. Najväčšími dobrodincami sú tí, 
ktorí boli tak ako Mária, spojení s Bo
hom.

Brat, sestra, ak ti niekto bude sľu
bovať, že uskutoční raj na tejto zemi a 
pritom bude tvrdiť, že Boha neuznáva, 
never mu. Lebo nebo bez Boha nejest
vuje. Ak ti niekto bude sľubovať, že ti dá 
chleba, že ti dá prácu, ž« ti dá všetko čo 
potrebuješ a v jeho srdci nebude oprav
divá prežívaná viera v Boha, never mu, 
pretože títo ľudia z histórie sú už známi. 
Sme v dobe, v ktorej treba človeku po
môcť. Túto pomoc môžeme uskutočniť 
jedine v spojení s Bohom tak, ako to uro
bila Mária.

Pútnikov na Mariánskej hore v Levoči 
pred vrcholným bodom programu - slávnost
nou svätou omšou v nedeľu dopoludnia pri
vítal správca levočskej farnosti o. Dlugoš.

Drahí Mariánski pútnici,
naša levočská púť vrcholí. Okolo oltára 

sú zhromaždení otcovia biskupi zo zahra
ničia i z domova a naši drahí hostia. Chcem 
ich vo svojom mene, ako levočský farár pri
vítať. S nevšednou láskou a radosťou v srdci 
vítame našich dvoch slovenských biskupov 
žijúcich v zahraničí - hlavného celebranta 
svätej omše Mons. Dominika Hrušovského, 
a Mons. Jozefa Adamca, biskupa zo Spo
jených štátov; Mons. Eduarda Kojnoka, bis
kupa rožňavského, Mons. FrantiškaTondru, 
biskupa spišského. S láskou vítam Mons. 
Daniela Foltina, pápežského preláta a sud
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cu rímskej roty, Mons. Štefana Gaja, pá
pežského preláta a apoštolského protono- 
tára, Mons. Viktora Trstenského, ale s rov
nakou úctou vítam aj vás všetkých pútnikov 
z celého Slovenska, Čiech, Moravy, ale i zo 
zahraničia, z USA, Slovákov žijúcich v 
Poľsku a veriacich iných národností, ktorí 
ste priniesli obetu a námahu spojenú s touto 
púťou. Verím, že to, čo teraz spoločne pre
žijeme pri eucharistickej obeti obohatí náš 
kresťanský život.

Z homílie otca biskupa 
Dominika Hrušovského
Drahí spolubratia v biskupskej a 

kňazskej službe, drahí bratia a sestry!
V stredu na audiencii Svätý Otec sa 

prihovoril v Ríme slovenským pútnikom 
pripomínajúc dva sviatky, ktoré v tento 
týždeň slávime. Na prvom mieste 2. júla - 
sviatok Návštevy Panny Márie u Alžbety 
a dnes 5. júla - sviatok našich svätých 
vierozvestov Cyrila a Metoda. Svätý Otec 
zdôraznil ako Panna Mária, len čo sa doz
vedela o situácii v Alžbetinom živote 
považovala si za povinnosť ísť navštíviť 
svoju príbuznú, aby jej bola prítomná - 
nápomocná v potrebe. Svätý Cyril a Me
tod, len čo sa ukázala možnosť ohlasovať 
Krista naším predkom, hneď sa pustili na 
cestu a znamenajú pre nás pôvodcov 
našej kultúry a ohlasovateľov Kristovho 
posolstva v našom národe. Svätý Otec 
hneď z toho vyvodil aj praktické dôsled
ky. Hovoril, že tak ako Panna Mária, tak i 
sv. Cyril a Metod boli božími nástrojmi, 
aby šírili posväcovanie. Pri príchode 
Panny Márie do Alžbetinho domu bol Ján 
Krstiteľ v lone svojej Matky bol pos
vätený a podobne i svätý Cyril a Metod 
priniesli nám ten najväčší dar, ktorý ná
rod mohol vtedy dostať, vieru. Ich pro
stredníctvom sme bolí začlenení medzi 
kresťanské národy sveta a vlastne aj tam 
sme začali svoje dejinné jestvovanie. Aj 
dnes Boh rozdáva svoje dary skrze ľudí. 
Svätý Otec povedal jednoduchý záver: 
"Choďte a konajte aj vy takisto. Buďte 
rozdávateľmí Božích darov medzi ľud- 
mi." Nesmieme dnes zabudnúť, že náš 
národ dostal dar viery prostredníctvom 
sv. Cyrila a Metoda. Môžeme s istotou 
povedať, že aj mariánsku črtu dostal so- 
venský národ do vena od svojich viero
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zvestov Cyrila a Metoda. Obidvaja žili 
v Carihrade, kde sa v tom čase sústre
ďovala duchovná hĺbka a výška celého 
vtedajšieho východného sveta. V Cari
hrade úcta a láska k Panne Márii bola 
hlboko zakorenená a patrila k najvýraz
nejším prejavom náboženského života. 
Máme to historicky dokázané vo všet
kých prameňoch. V tomto ovzduší úcty, 
lásky k Panne Márii, žili aj sv. Cyril a Me
tod a túto úctu priniesli aj do našej vlasti. 
Jeden z najdôležitejších prameňov o ži
vote sv. Metoda hovorí, ako Metod roz
hodol krátko pred smrťou, aby jeho telo 
bolo pochované za oltárom chrámu Bo
horodičky. Chrám Bohorodičky, to je ur
čite chrám, ktorý vznikol z podnetu sv. 
Metoda, lebo on šíril túto úctu k Panne 
Márii. Určite nie náhodou pamiatka (lite
rárna) - modlitba k Panne Márii pochádza 
od slovanských vierozvestov. Úctu k 
Panne Márii náš národ výrazne prejavuje, 
a aj my, bratia a sestry ju demonštru
jeme svojou prítomnosťou na Mariánskej 
hore. Táto úcta k Matke Božej je jedným 
z najdôležitejších bodov cyrilometodské- 
ho dedičstva, ktoré dáva duchovnú iden
titu, duchovnú totožnosť, duchovnú tvár 
celému nášmu národu. Táto manifestač
ná púť má byť zakaždým obnovením vie
ry a vzťahu k Matke Božej - toho dedič
stva, ktoré nás spája s duchovnými ko- 
reňami nášho národa, nášho priľnutia ku 
kresťanstvu a k svätej Cirkvi.

Drahí bratia a sestry,

svätý Ján Zlatoústy bol carihradským 
biskupom patriarchom a patril medzi naj
významnejších cirkevných učiteľov. Bol 
veľkým kazateľom, preto ho nazývajú 
Zlatoústym. On zhromažďoval okolo 
svojej kazateľnice veľké zástupy ľudí a 
často sa v jeho spisoch vyskytuje táto 
myšlienka: "Vidím zástupy ľudí, ktoré sa 
vlnia ako morské vlny." Aj zástupy levoč
ské sa vlnia ako tie morské vlny. Ale sv. 
Ján Zlatoústy poukazoval najmä na po
trebu tej konkrétnej praktickej lásky k 
blížnym. Keď tu vidíme veľké zástupy 
ako idú po ceste na Levočskú horu, roz
mýšľa človek kvôli čomu sem prichádza
jú. Prichádzajú sem ako k prameňu dob
ra, lásky, k Matke Božej, lebo v nej toto 
všetko nachádzajú.

Prosme našu Matku Pannu Máriu, 
aby nás všetkých prenikla svojím pohľa
dom, zahrnula svojou láskou, aby sme 
všetci odtiaľto odišli rozhodnutí, že ten 
dar, ktorý dostávame, budeme šíriť vôkol 
seba. Pri stretnutí Slovákov so Svätým 
Otcom na audiencii v Ríme často sa

vznáša prosba spojená s veľkou túžbou, 
aby Svätý Otec prišiel do Levoče. To sa 
určite raz uskutoční, ale k tomu je po
trebné, aby vaše srdcia boli preniknuté 
Božou milosťou, aby ste vždy nosili Kris
ta v sebe, aby ste ho roznášali do tejto 
spoločnosti. Ja k vaším prosbám pripá
jam slová: "Svätý Otče, do Levoče." Ne
zabudnite náš národ potrebuje Krista!

Na záver slávnostnej svätej omše otec 
biskup Mons. František Tondra poďakoval 
otcom biskupom i všetkým kňazom, re
hoľníkom a pútnikom, ktorí prišli na Marián
sku horu. Všetci prítomní veriaci prijali po
žehnanie od Svätého Otca, ktoré do Levoče 
priniesol otec biskup Mons. Dominik Hru- 
šovský. Ako vďaku poslali Svätému Otcovi 
Jánovi Pavlovi II. v mene všetkých pútnikov 
otcovia biskupi pozdravný telegram.

Nakoniec otec biskup Mons. František 
Tondra vyslovil poľutovanie na tým, že 
televízia, ktorá mala vysielať priamy prenos 
zo slávnostnej svätej omše (bolo to pláno
vané a tiež zverejnené v programoch te
levízie) z Mariánskej hory - neprišla. Až 2 dni 
pred púťou pracovníci STV na levočský úrad 
oznámili, že prenos nebudú vysielať.

Okrem duchovného bohatstva, ktoré 
každoročne Mariánska púť štedro rozdáva, 
si každý návštevník zaiste odniesol domov 
neopakovateľný zážitok z atmosféry , ktorá 
v tie dni v Levoči vládla. Duch pokoja a lásky 
vznášal sa nad Levočou, nenápadne 
vstúpiac do sŕdc pútnikov.

Text a foto: A. MESÁROŠ
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Vzácny prameň pre súčasnosť
Jednou z najmladších teologic

kých fakúlt v ČSFR je Teologická fa
kulta Juhočeskej univerzity v Čes
kých Budejoviciach, založená po 
"nežnej revolúcii". V pedagogickom 
zbore fakulty pôsobí aj gréckokato
lík Mgr. Jozef Grulich, ktorého sme 
poprosili o krátky rozhovor.

■ Na teologickej fakulte prednášate la
tinčinu a staroslovienčinu. Ako prijíma 
súčasný mladý človek tento náš liturgic
ký jazyk?
- Naše poslucháčky a poslucháči denné
ho štúdia prichádzajú na teologickú fakultu 
zo stredných škôl so znalosťou, že latinčina 
a staroslovienčina sú tzv. "mŕtvé jazyky". 
Staroslovenčina je prvým spisovným slo
vanským jazykom. Zakrátko si uvedomujú, 
že latinčina je úradným jazykom katolíckej 
Cirkvi na celom svete, jazyk liturgie (v kate
drálach rímskeho obradu) a vedy, taktiež 
oznamovacích prostriedkov - Rádio Vatica- 
na, teda jazyk plne užívaný a perspektívny.

A rovnako je tomu aj so staroslovenči
nou. Presvedčil som sa, ako hlboko, do
jemne a podmanivo na poslucháčov zapô
sobila gréckokatolícka liturgia sv. Jána Zla
toústeho, ktorú si vypočuli s kazety vydanej 
pod názvom "Hore srdcia", ktorú celebroval 
náš otec biskup Mons. Ján Hirka. Prostred
níctvom videokazety prežili tiež jeho chiroto- 
niu (biskupskú vysviacku), rovnako ako aj 
koncelebrovanú liturgiu gréckokatolíckych 
biskupov so Svätým Otcom Jánom Pavlom 
II. pri príležitosti tisíceho výročia pokresťan
čenia Rusi - Ukrajiny. Mnohí z poslucháčov 
si potom ešte zapožičali kazetu, aby si ju 
individuálne vypočuli spolu s príručkami 
Svätej liturgie gréckokatolíckeho obradu a 
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho.

Tak nás napomína apoštol Pavol. Ke
dysi Kolosanov, dnes nás.

Každý sme iný, vzájomne sa veľmi 
odlišujeme - a to vedie k neznášanlivosti. 
Ešte aj v manželstve, nielen medzi ná
rodmi.

A predsa sa máme vzájomne znášať. 
Božie Slovo nežiada nemožnosť. Ako 
často sa utešujeme pravdou, že Boh nás 
prijíma a miluje takých akí sme. A prečo 
my potom nechceme prijímať toho dru
hého takého aký je?

Boh nám v Kristovi všetko odpustil: 
prečo aj my neodpustíme? Boh nám den
ne odpúšťa, prečo aj my neodpúšťame? 
A ak skutočne neodpúšťame, potom 
svedčíme, že ani odpustenie od Boha 
sme neprijali a že oň ani nestojíme. A tým 
sa vlastne zavrhujeme.

Znášanlivosť je možná. Nie tak a vte
dy, keď sa môj blížny - či už manžel, či

Vystavené gréckokatolícke liturgické 
knihy na teologickej fakulte (Liturgikon, 
Evangeliár a i.), ktoré uputávali pozornosť 
svojou ne všednosťou, potvrdili skutočnosť, 
aký vzácny poklad našej mladej generácii 
a nám všetkým zanechali patróni Európy, 
solunskí bratia sv. Cyril a Metod.

■  Prednedávnom ste sa vrátili z púte do 
Svätej zeme. Čo pre vás znamenala?

Naplnenie najvrúcnejšieho priania a po
silu pre život z viery, ktorú som intenzívne 
pociťoval na všetkých miestach Svätej ze
me, ktoré sú posvätené životom, utrpením 
a zmrtvýchvstaním Ježiša Krista. Tieto doj
my umocňovalo vedomie, že Božieho Syna 
na Jeho pozemskej životnej ceste dopre- 
vádzala Bohorodička Panna Mária a môj pa
trón svätý Jozef.

Nečakané a tým príjemnejšie bolo pre 
mňa prekvapenie, že púte do Svätej zeme 
sme sa medzi troma desiatkami rímokato- 
líkov zúčastnili my dvaja gréckokatolíci. Ra
dostná pre nás bola skutočnosť, že pritom 
bol o. František Kozár, biritualista z olo
mouckej arcidiecézy. Snažili sme sa spestriť 
svojim podielom návštevu posvätných miest 
vo Svätej zemi. V Jeruzaleme na hore Sion 
v bazilike Dormition Abbey po svätej omši 
sme vzdali hold Bohorodičke našou piesňou 
“O Marije, Mati Boža", po speve "Svätý Bo
že" udelil o.František Kozár všetkým prítom
ným záverečné požehnanie. Tento náš "vý
chodný vstup" do programu púte bol ostat
nými pútnikmi vďačne prijatý. Pri svätej om
ši v Betleheme sme zaspievali k svätému 
prijímaniu "Vitaj miž nami Christe". Po čes
kej a slovenskej kolede sme pridali našu 
"Nebo i zemlja nyni toržestvujuť. Dôstojným 
záverom omše svätej v bazilike Božieho 
hrobu v Jeruzaleme bol veľkonočný hymnus 
"Christos Voskrese", ktorý sme ešte raz tíš
ko spievali pri vstupe do Božieho hrobu.

iný člen rodiny, či spolupracovník zmení 
na môj spôsob, na môj vkus, na moju 
povahu, ale vtedy, keď sa sám zmením. 
Keď vezmem na seba "ušľachtilosť zľu
tovania, dobroty, pokory, miernosti a tr
pezlivosti". Ak toto neurobíme, nikdy sa 
nedožijeme, že budeme pekne, harmo
nicky, znášanlivo žiť so svojimi blížnymi.

S každým človekom možno žiť zná
šanlivo. Znášanlivosť je možná. Jeden 
manžel 15 rokov opatroval svoju manžel
ku, duševne nemocnú, ktorá stratila pa
mäť, utekala z domu. Ani počuť nechcel 
o tom, že by ju dal do ústavu. Dokázal to, 
lebo mal pokoru, lásku, trpezlivosť.

Aj pre nás je nevyhnutné zaodieť sa 
láskou, ktorá je podľa apoštola Pavla do
konalým spojivom. Ona nás dokonale 
spája s naším neznášanlivým blížnym. 
Spája nás tak, že sa začneme znášať.

o. Mikuláš PAVLÍK

Pred ikonostasom baziliky (Božieho hrobu) 
potom ešte vrúcne znel spev "Krestu Tvo- 
jemu". V nedälekom chráme gréckokatolíc
keho patriarchátu zaznela ešte naša "Jek- 
tenija mirna". V hale letiska Ben Gurion vTel 
Avive bolo naše "Mnoholistvije" určené ria
diteľovi El Al Israel Airlines v ČSFR pánovi 
Ing. Bendovi, ktorý sa významne, s taktom 
a nevšednou pozornosťou podieľal na hlad
kom a bohatom priebehu zájazdu a tiež 
všetkým účastníkom púte.
■  Aké dojmy rezonujú vo vás najsilnej
šie?

Sú to dojmy z baziliky Božieho hrobu. 
Tam som si neporovnateľne častejšie než 
kdekoľvek inde v neopakovateľnom prostre
dí uvedomoval trvalé aktuálny význam Kris
tovej výkupnej obeti za ľudstvo všetkých 
čias. Pomyslel som prirodzene i na skutoč
nosť, že Kristovo Zmrtvýchvstanie podmie
nilo i zmrtvýchvstanie našej gréckokatolíckej 
Cirkvi po mnohých a bolestných skúškach.

Za rozhovor ďakuje 
Blažej KRASNOVSKÝ

Príbeh 
našich dní
Bol posledný týždeň pred svadbou Má

rie a Janka. Mladí ľudia, ktorí sa brali z lás
ky. Láska, ktorú k sebe cítili mala preklenúť 
aj tú najväčšiu prekážku ich začínajúceho 
sa spoločného života - zmiešanosť manžel
stva.

Katolíčka a reformovaný kresťan chceli 
spojiť svoje životy pred Bohom v katolíc
kom kostole.

Všetko bolo krásne. Iba ten posledný 
týždeň sa niesol zvláštnym závanom trp
kosti Jankových rodičov. Čím viac sa blížil 
deň, keď ich syn mal prijať sviatosť manžel
stva z rúk katolíckeho kňaza, tým viac v 
nich rástla nenávisť. "Nie! Nepôjdeš s ňou 
do jej kostola. Vedel si, čo je zač, mal si ju 
nechať na pokoji. Keď chce byť tvoja, musí 
sa nám podrobiť." Zaľúbený mladý muž 
všetko hrdinský niesol. 'Tak som to sľúbil 
a ten sľub aj dodržím, aj keby sa čo stalo." 
Rozrušený vyšiel von, aby nedal možnosť 
rodičom k ďalšiemu odhováraniu a uráž
kam, ktoré padali na jeho milú a s ňou i na 
celú katolícku cirkev.

Vonku už bola hlboká tma. Nasadol do 
auta a naštartoval. Vyrútil sa plnou rých
losťou k tej, ktorej chcel zajtra pred oltárom 
sľúbiť vernosť. Rachot karosérie a rinčanie 
skla v zlomku sekundy zmenil všetko.

Svadobné ráno sa premenilo na plač. 
Ženích čakal svoju nevestu, ale nemohol jej 
už dať viac svoj úsmev, svoju ruku, svoju 
lásku... Stuhnuté telo a vyhasnuté oči ne
túžili po pozemských slastiach. Telesná 
schránka bola prázdna a duša, ktorá v nej 
prebývala už bola pred Všemohúcim.

Ženích zachoval vernosť a Všemohúci 
rozhodol...

Marta KRÁĽOVA

Znášajte sa navzájom
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Nástroj Prozreteľnosti, muž Cirkvi
(otec biskup Pavol Peter Gojdič)

Osobnosť nášho blahej pamäti otca bis
kupa Pavla Petra Gojdiča je neustále stredo
bodom pozornosti veriacich i tlače. Jeho me
dailón prednedávnom priniesol český Katolíc
ky týdemík. Pohľad na neho sme vybrali zo 
samizdatu, ktorý vychádzal v čase, pre našu 
cirkev veľmi ťažkej. Dnes, v novej etape vývo
ja, sa od kresťana očakáva pozitívny duchovný 
postoj. A je to Pavol Gojdič, ktorý patrí k ne- 
mnohým, ale výrazným predstaviteľom také
hoto postoja. Je tak naším učiteľom.

Je povinnosťou každého krestana vydávať 
svedectvo Kristovi. V tom zmysle je našou po 
vinnosťou učiť sa u biskupa Pavla. Treba ho 
považovaťza dar Boha Cirkvi. A tak je potom aj 
výzvou.

Máme aj celkom osobitný dôvod zaujímať 
sa o Pavla Gojdiča. Naše cirkvi absolvovali 
tvrdú konfrontáciu viery a nevery. Dnes, ex 
post. hľadáme človeka, typ "kresťana v pre
nasledovaní” , ktorý v tejto konfrontácii čestne 
obstál, ktorý Krista, kresťanstvo, Cirkev repre
zentoval. Biskup Pavol takýmto reprezentan
tom je!

Máme, ako vidieť, dosť dôvodov zaujímať 
sa o Pavla Gojdiča. A dôvody sú pritom ak
tuálne i presvedčivé.

Žiaľ však, teraz a na tomto mieste nemô
žeme o živote, ani o práci ani o odkaze bisku
pa Pavla písať v takom rozsahu, ako by si to 
vec zaslúžila. Obmedzujeme sa iba na to, že 
podáme základné údaje o jeho živote a jeho 
ideový odkaz načrtneme tak, že sa pokúsime 
naznačiť hodnotu jednej historickej udalosti 
našich dejín, v ktorej Pavel Gojdič zohral cen
trálnu rolu.

Náš Učiteľ sa narodil dňa 17. júla 1888 
v Ruských Pekľanoch nedäléko Prešova. Je
ho starý otec bol "prostoľudin", človek z ľudu, 
otec, gréckokatolícky kňaz. Má v sebe tie zá
kladné zložky, ktoré tvoria Cirkev. Pri krste

Pamätníci života v blahej pamäti bis
kupa Gojdiča spomínajú jeho veľkú pozor
nosť, ktorú venoval otázkam výchovy deti a 
mládeže. Nebohý otec biskup často navšte
voval prešovské školy a na svojich vizi- 
táciach po farnostiach biskupstva zaradil 
návštevu školy vždy do svojho programu. 
Zaujímal sa o prospech žiakov a o prácu 
ich pedagógov. Vždy si našiel čas aj na 
návštevu sirotinca. Zvlášť mal rád malé de
ti. Rodičia prinášali na rukách svoje deti 
k o. biskupovi, aby ich požehnal a ten vždy 
s láskou požehnával svojich najmenších 
veriacich. Často hovoril: komu patrí mlá
dež, toho bude budúcnosť. V tejto súvis
losti upozorňoval, že najviac sa usilujú 
o získanie mládeže tí, ktorí svojimi protiná
boženskými názormi a teóriami mládež od 
Cirkvi a Boha odvrácajú... Koľko je v týchto 
slovách pravdy a poučenia aj pre dnešnú 
dobu!

Výchove detí a mládeže bol veriacim 
venovaný aj osobitný pastiersky list o. bis
kupa Gojdiča uverejnený pod č. 5111/30 
z ktorého vyberáme niekoľko stále aktuál
nych myšlienok:
- Keďvás (rodičov) Boh obdaril deťmi, za-

dostal meno Peter. Na volanie Boha odpovedá 
kladne: na sviatok Uspenía - Zosnutía Bohoro
dičky v roku 1911 prvýkrát pristupuje k oltáru. 
Nasleduje volanie do rehole: v roku 1922 sa 
stáva synom sv. Bažila Veľkého. T u prijíma me
no Pavel. Prichádza aj ďalšie volanie: Cirkev 
ho volá do zboru svojich biskupov. Na sviatok 
Zvestovania Bohorodičky v roku 1927 je nad 
hrobom ar.Konštantina-Cyrila v Ríme konsek- 
rovaný. Preberá Prešovské gréckokatolícke 
biskupstvo. V relatívne krátkom čase z neho 
robí zrelý cirkevný organizmus.T ak po stránke 
organizačnej ako aj, a to najmä po stránke 
duchovnej. Velkú pozornosť venuje kňazom. 
Rozvíja liturgické-eucharistické i exercičné 
hnutia, zakladá a podporuje spolky, v tom naj
mä mariánske, po celej diecéze rozmiestňuje 
tak mužské ako aj ženské kláštory, veľkú sta
rostlivosť venuje tlači a ostatným prostriedkom 
katechizácie. Zakladá školy, internáty, siroti
nec. Je otcom všetkých. Stručne povedané: ak 
vezmeme prácu, biskup Pavol ňou svoj život 
naplnil vrchovato, ak vezmeme smer jeho ži
vota, povieme, že bol priamy, prostý. "Pros
toľudin" šiel cez kňazstvo, rehoľníctvo, cez 
hodnosť biskupa k rokom, v ktorých bol vy
zlečený nielen z rúcha, ale aj z dobrého mena. 
Šiel za svojím Majstrom, Povolávateľom. Dos
tal milosť trpleťa zomrieť vo väzení. Stalo sa to 
17. júla 1960.

Jeho život nie je niečím iba plnením Božej 
vôle. A darom Boha Cirkvi. Jedna udalosť nám 
túto skutočnosť môže priblížiť.

V roku 1950 sa viera, náboženstvo i všet
ky cirkvi Česko-Slovenska ocitli v najkritickej
šom momente svojich dejín. Rozhodlo sa, že 
budú zlikvidované. Nepriateľské sily boli velké, 
mali k dispozícii mimoriadne účinné prostried
ky , využívali priaznivé podmienky, bohaté skú
senosti atď. Boli k tomu - bezohľadné, a to 
v každom smere a v každom ohľade.

viazal vás nielen povinnosťou obstarávať 
pre nich každodenný chlieb a oblečenie, 
ale osobitne vám uložil povinnosť starať sa 
o ich dušu...
- Ste povinní starať sa tým viac o dušu 
detí, o čo cennejšia je duša ako telo...
- Povinnosťou rodičov je dávať v prvom 
rade dobrý príklad svojim deťom. Ale nielen 
príkladom, ale aj slovom sú rodičia povinní 
poučovať svoje deti...
- Základy zbožnosti dieťaťa sa vytvárajú 
v otcovskom dome...
- Koľko chlapcov a dievčat, keď je už ne
skoro, oplakávajú ľahkomyseľné hriechy 
svojej mladosti, ktoré ich na celý život uro
bili nešťastnými...
- Ak máte skutočne radi svoje deti a ch
cete pre nich len dobro, dávajte na nich 
zvlášť pozor vo veku dospievania...
- Nezabúdajte, že čo hriechom sa začína, 
plačom sa konči. Šťastné manželstvo sa 
ešte nikdy nezačalo hriechom...
- Ctite si vysoko svoje rodičovskéí posla
nie, ale majte strach zo svojej zodpoved
nosti, ktorá na vás spočíva...

Dr.P. KRAJŇÁK

A predstavme si túto sitáciu: tento obludný 
aparát celú svoju zlobu a nenávisť zameria - ako 
sa lúče cez šošovku zameriavajú do jedného 
bodu - na jednu osobu, do duše Pavla Gojdiča.

Plán na likvidáciu cirkví Československa 
bol rozdelený na kroky. Likvidátori Gréckoka
tolícku cirkev považovali za najslabšiu a za 
najzraniteľnejšiu. Ju určili na likvidáciu ako pr
vú. Jej plán mal byť rýchly a "dokonalý". Taký, 
ktorý ohromí. Aktivisti budú víťazstvom po
vzbudení, veriacim a cirkvám bude výstrahou, 
Zbaví ich vôle vzpierať sa.

Gréckokatolícka cirkev bola pre likvidátorov 
prvou “prekážkou", "bariérou", ktorú na ceste za 
cieľom mali prekročiť. Ostatné cirkvi - "kryla”.

Aj proces likvidácie Gréckokatolíckej 
cirkvi bol prepočítaný na kroky. Rozhodlo sa, 
že sa najprv zlomí, - alebo padne - jej biskup 
Pavol Gojdič. Padne autorita, padnú aj kňazi 
a poddajú sa i veriaci, Pavol Gojdič stál teda 
pred svojou Cirkvou tak, ako ona stála pred 
ostatnými cirkvami. Všetky sily, ako sme to už 
naznačili, sú v tomto prvom kroku sústredené 
proti Gojdičovi. Je úplne izolovaný. Získavajú 
ho sľubmi. Vyhrážajú sa mu. Organizuje sa 
úklad na jeho život. Psychicky sa ho pokúšajú 
zlomiť: tvrdia pred ním, že ľud i kňazi ho už 
ako jch zradcu opustil a odsúdil.

Človek, kňaz, rehoľník, biskup je sám. Čo 
nerobí a čo robí? Nikoho neobviňuje. Neho
vorí o nespravodlivosti, o krivde. Nevolá o 
pomstu. Nehľadá taktiku, nespolieha sa na 
diplomaciu, neuvažuje o rezignácii. Modlí sa. 
Vierou je u Boha, s Kristom, On, velkňaz, 
obetuje. Vôľu Otcovu bezpodmienečne pri
jíma. Vnára sa do paschálneho tajomstva.

Boh mu v tejto dramatickej chvíli jeho ži
vota - i dejín cirkví Československa - dáva 
milosť. Dostáva silu. Zostáva verný.

(Pokračovanie na strane 11.)

Jozef HAVRAN

Pri náhrobku
Pavla Petra Gojdiča
Vzácny to muž,
ktorý dodržiava prikázania Jeho, 
z tváre do tváre 
hľadieť mu bude naveky.

Vzácny to muž,
posila slabých v bezútešnom ráne, 
on lúčom Kristovej pravdy 
odrážal bezbožníctvo plané...

Vzácny to muž,
biskup - mučeník vo väzenskom hábe, 
z vernosti ku Kristovej Skale 
v najťažšej skúške vytrval, 
keď všetko zdalo sa byť márne.

Vzácny to muž, 
ktorý vstupuje do svätožiary 
a zástupom verných 
žehnajú posvätné jeho dlane.

Hľa, zázrak 
z milosti Tvojej, Panel

Starajte sa o dušu svojich detí
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Festival gréckokatolíckych mládežníckych
Košice ’92V krátkej histórii gréckokatolíckych mlá

dežníckych zborov bol 1. júl 1992 významný 
tým, že sa v tento deň uskutočnilo prvé stret
nutie speváckych zborov, ktoré vznikli za pos
ledné obdobie pri farnostiach v obciach a mes
tách. Stretnutie sa uskutočnilo v košickom 
chráme Presvätej Bohorodičky. Na podnet 
mladých košických kresťanov sa tohto stretnu
tia zúčastnilo 15 zborov, ktoré sa predstavili 
piesňami, ktoré najradšej a možno i najlepšie 
spievajú. Tento festival gréckokatolíckej mlá
deže bol bohatší tiež o účasť otca biskupa 
Mons.Milana Chautura, CSsR, o ktorom je 
známe, že je to biskup mladých. Medzi jedno
tlivými piesňami otec biskup ochotne odpove
dal na všetky otázky. Stretnutie gréckokato
líckych mládežníckych zborov sa začalo o 
13. hod molebenom k Božskému srdcu, potom 
pokračovalo besedou spojenou s prehliadkou 
jednotlivých zborov a o 16. hod popoludní v 
preplnenom chráme slúžil otec biskup svätú 
liturgiu. Po nej po krátkom občerstvení sa mlá
dež spolu s otcom biskupom Milanom stretla - 
ako ináč - pri športe na ihrisku. Vo večerných 
hodinách si prišli na svoje aj tí, ktorí radí tan
cujú a to na krestanskej diskotéke v prie
storoch farskej budovy. Pozitívne na tomto fes
tivale bolo predovšetkým to, že sa stretli tak
mer všetky zbory z celej prešovskej diecézy. 
Mnohí z nich sa videli po prvýkrát, spoznali sa, 
počuli nové piesne. Jedným slovom povedané 
toto stretnutie bolo obohacujúcim pre všet
kých. Takéto stretávanie vedie k stmeľovaniu 
celej diecézy, k spájaniu - jednote. Ktosi pove
dal, že spev obmäkčí aj najtvrdšie srdce. O to 
viac to platí ak je to spev krásny nielen na
vonok, ale predovšetkým je to spev llidského 
srdca, llidskej duše. A ešte jeden postreh, už 
samotný fakt, že tieto zbory pri svojich far
nostiach jestvujú, svedčí o tom, že sú to far
nosti, kde viera neodumiera, ale je stále živá.

Je potrebné úprimne poďakovať tým, ktorí 
toto stretnutie zorganizovali. Festival grécko
katolíckych zborov sa vydaril. Vyslovujeme 
prianie, aby sa toto stretnutie stalo tradíciou. 
Na záver vám predstavujeme účinkujúce zbory 
na festivale aspoň krátkymi údajmi o ich pô
sobení pri jednotlivých farnostiach.
RAKOVEC - počet členov 10, založený v roku 
1990, zbor vedie rehoľná sestra Anna. 
KOROMLA - počet členov 13, založený v roku 
1985, zbor vedie Daniela Tkáčová.
NOVOSAD - počet členov 21, založený v roku
1989, zbor vedú Miriam Majcherová a Juraj 
Tomáš
RUSKÁ NOVÁ VES - počet členov 12, založený 
v roku 1991, zbor vedie Zuzana Hirková 
PREŠOV - počet člnenov 35, založený v roku 
1981, zbor vedie Cyril Jančišin ml.
SEČOVSKÁ POLIANKA - počet členov 17, zalo
žený v roku 1992, zbor vedie Lucia Sabovčíková 
VRANOV ČEMERNÉ - počet členov 15, za
ložený v roku 1992, zbor vedie Jana Višňovská 
SEČOVCE - počet členov 29, zajožený v roku
1990, zbor vedie rehoľná sestra Šebastiana 
BELŽA - počet členov 13, založený v roku 1991, 
zbor vedú Iveta Škovranová a BartolomejT akáč 
JOVSA - počet členov 9
MICHALOVCE - počet členov 23, založený v 
roku 1983, zbor vedie Renáta Firdová 
SOBRANCE - počet členov 15, založený v ro
ku 1991, zbor vedie Ján Valiga 
ĎAČOV - počet členov 15, založený v roku 
1987, zbor vedie Anna Mojžišová 
TREBIŠOV - počet členov 17, založený v roku 
1989, zbor vedie Anna Bajužíková 
STARÁ ĽUBOVŇA - počet členov 20, založený 
v roku 1991, zbor vedie Marcela Lichváriková 

Spracoval: A. MESÁROŠ

zborov

Mladí katolíci východného  
obradu ako interpreti na I. 
Festivale gréckokatolíckyc 
mládežníckych zborov  v 
Košiciach
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Robotníčka v továrni - 
mučenica čistoty

(Ž ivo tný príbeh P ieriny  M orosin i sa stal pre m nohých m ladých ľudí podnetným )
Dňa 4. októbra 1987 vyhlásil Svätý Otec 

dve dievčatá za blahoslavené, ktoré za svo
ju čistotu podstúpili mučenícku smrť, a to 
Pierinu Morosini a Antóniu Mesina. Predsta
vujeme vám jednu z nich.

Pierina Morosini sa narodila v dedinke 
Fiobbio v Taliansku ako prvé z deviatich de
ti. Rodičia boli skromní a chudobní rolhíci. 
Ako 7 ročná pristúpila k prvému svätému 
prijímaniu a prijala sviatosť svätého birmo
vania. Obe sviatosti priniesli Pierine blaho- 
dáme účinky.

Po skončení základnej školy navštevo
vala remeselnícku krajčírsku školu. Potom 
pracovala ako robotníčka v textilnej fabrike 
Honegger v Albíno. Svojim zárobkom pri
spievala k udržiavaniu početnej rodiny, lebo 
otec sa stal neschopným práce. Pierina bola 
členkou Katolíckej akcie ženskej mládeže. 
Veľmi sa angažovala za kňazské a rehoľné 
povolania.

Dňa 27. apríla 1947 putovala do Rima a 
zúčastnila sa na beatiflkácií Márie Goretti. 
Táto jediná dlhšia cesta jej života zapôsobila 
na ňu hlbokým dojmom. Podľa Božieho plá
nu mal ju postihnúť ten istý osud ako Máriu 
Goretti.

Každý deň pred odchodom do fabriky 
zúčastnila sa svätej omši a pristúpila k svä
tému prijímaniu. Po ceste do kostola a do 
továrne modlila sa ruženec.

Dňa 4. apríla, po skončení práce v 
továrni, vybrala sa obvyklou cestou domov.

Celý rok sa teším na tieto chvíle, keď zo 
seba strasiem únavu a zhon všedného dňa, 
vyzlečiem sa z vyčerpanosti a stresov, ktoré 
nahlodávajú moju dušu, obnovím v sebe dô
veru, vernosťa lásku, zažijem zázrak premeny 
myšlienok, slov a skutkov, keď začnem horieť 
jedinou túžbou - páčiť sa Tebe, Pane.

Ale Ty predsa vieš, ako v kolotoči dovo
lenkového zhonu a napätia zabúdam na pravý 
oddych, ako sa stále ženiem za chymérou 
šťastia, všetko vychutnať a mať, vrhám sa do 
nezmyselných dobrodružstiev, kde všetko po
hlcujúc do seba stávam sa smetiarskym ko
šom, preplneným odpadkami leta. A tak moje 
dovolenkové dni sa končia s príchuťou clivotya 
smútku, z prázdneho srdca a vyprahnutého 
pohľadu.

Dnes prichádzam s prosbou prežiť inakšie 
dovolenku ako doteraz. Túžim zažiť stretnutie 
s Tebou, Pane, ako biblická Samaritánka pri 
studni Jakubovej. Mám popraskané pery, ba 
celé telo zmieta sa v morských vlnách, ktoré 
neuhasujú smäd, ale ešte viac rozpaľujú. V 
dňoch plných slnka úpenlivo prosím o zvla
ženie mojich perí - celej mojej bytosti, o dar 
živej vody, ktorú si ponúkol Samaritánke. Lebo 
aj ja chcem, aby sa mi vrátil čistý pohľad, ra
dostný úsmev a dobrota srdca.

Nech tieto dni sú pre mňa výzvou ísť do 
školy poznania seba samého, mojich omylov a 
previnení, kde cez slzy ľútosti zažijem milosť 
odpustenia, ponárajúc sa do Božej múdrosti 
prebývajúcej v mojom vnútri, zažijem pravú 
duchovnú relaxáciu. Nech v týchto horúcich 
dňoch s Lazárovou sestrou Máriou sadnem si

Na osamelom mieste pri Monte Misma bola 
prepadnutá mužom, ktorý si na nej chcel 
uspokojiť svoje hriešne pudy. Udrel ju ťaž
kým kameňom do hlavy, ona sa zo všetkých 
síl bránila. Bil ju tak dlho, kým ju dotlkol. 
Domáci boli nespokojní, že sa Pierina načas 
nevrátila, preto sa hneď vybrali hľadať opoz- 
dené dievča. Plní starosti i hrôzy našli ju 
dok.aiičenú a v bezvedomí. Okamžite ju pre
viezli do nemocnice v Bergamo. Tu za dva 
dni zomrela. 4. apríla 1957. Chirurg, ktorý ju 
chcel zachrániť, bo! prítomný, keď vydýchla. 
Spontánne zvolal: "Máme novú Máriu Go
retti!"

Za blahoslavenú bola vyhlásená dňa 4. 
októbra 1987. Svätý Otec, Ján Pavol II. pri 
blahorečení povedal nasledovné slová: 
'Tešte sa so mnou a s celou Cirkvou, bratia 
a sestry, ktorí ste prišli do Ríma k blahore
čeniu Pieriny Morosini. Korene jej statoč
nosti pochádzajú z vášho okolia. Vyrástla 
medzi vami, pracovala ako robotníčka, aby 
zarábala každodenný chlieb pre svojich sú
rodenca/. Keď zistila, že sa môže stať svä
tou aj bez kláštora, žila intenzívny duchovný 
život, horlivo pracovala a apoštolovala za 
kňazské a rehoľné povolania. Jej modlitba, 
denná svätá omša a sväté prijímanie ju po
svätili a zasnúbili jej nebeskému ženíchovi. 
Desať rokov pracovala Pierina vo fabrike, 
trpeztlivo znášala ťažkosti robotníčky a takto 
sa nevedomky pripravila na mučenícku 
smrť. Bola opravdivou, čistou kresťanskou 
ženou.

k Tvojím nohám a budem počúvať slová več
ného života. Tak dostanem návod ako riešiť 
krížovku svojho životného príbehu.

Nech pri stretnutí s bratmi a sestrami zba
dám v nich najprv Teba. Nech nerastie vo mne 
nevšímavosť a ľahostajnosť k potrebám iných, 
nech viem zažať v tme ľudskej zloby a biedy 
Božie svetlo. Nech viem sa zastaviť a načúvať 
rečí vtáčikov, žasnúť nad východom slnka, byť 
uchvátený rannou rosou, žbínkotajúcim potô
čikom, čítať pozorne v božej knihe prírody. 
S pokorou a úctou v srdci blížiť sa k prírodným 
krásam, spoznať v nich Tvoju múdrosť a har
móniu.

Viem, Pane, je to veľa prosieb na jednu 
dovolenku, ale Ty sám najlepšie poznáš moje 
nespokojné srdce, len Ty ho môžeš uspokojiť, 
naplniť radosťou, aby sa vedelo tešiť z malič
kostí, aby vedelo načúvať Tvojmu zvestovaniu, 
lebo bez Tvojej pomoci bezmocnosť a slabosť 
otvárajú bránu môjho života. Preto túžim nájsť 
odpočinok v Tvojom náručí.

Viem, Pane, že celý môj život je  krátkou 
dovolenkou tu na zemi, z ktorej ma raz od
voláš. Nech každý deň je pre mňa vzácnou 
perlou, ktorú treba rozmnožiť a vydať počet z 
dpi sviatočných, všedných i dovolenkových. 
Čas svojho žitia chcem naplniť láskou a vďač
nosťou, aby raz, keď budem odvolaný z tohto 
sveta podlá Tvojho rozhodnutia, mohol som 
počuť tieto slová: "Správne, sluha dobrý a ver
ný. Bol si verným nad málom, ustanovím ťa 
nad mnohým: Vojdi do radosti svojho Pána:" 
(Mt 25,21).

o. Ján KARAS

Pred 30 rokmi na ceste domov sa staia 
mučenicou či stoly. Mučeníctvo bolo výsled
nicou jej kresťanského života. Jej kroky ne
prestali, ani neumlkli, ale naopak ukazujú 
jasnú cestu všetkým tým, ktorí túžia po kres
ťanskej evanjeliovej dokonalosti.

- H M -

Biblický test
1. Mojžišov nástupca, ktorý doviedol 
ľud do zasľúbenej zeme bol

a) Jozue, b) Áron, c) Zachariáš
2. Jediná známa sudkyňa v Starom 
zákone bola

a) Debora, b) Ašera, c) Rebeka
3. Jedna z Jakubových žien sa me
novala

a) Rebeka, b) Sára, c) Rachel
4. Ako sa volal najmladší syn Ja- 
kuba?

a) Jozef, b) Rúben, c) Benjamín
5. Starozákonných prorokov, kto
rých knihy tvoria Starý zákon bolo:

a) 4, b) 9, c) 12
6. Kníh Starého zákona je spolu:

a) 45, b) 39, c) 27
Vaše odpovede očakávame do 10.8.92

Obkreslí obrázok. Môžeš si ho potom aj vy
maľovať. Snaž sa žiť tak, aby si sa podobal(a) 
na tento obrázok: Moja mamka ma naučila 
toto: "Vždy keď pristúpiš k svätému prqímániu 
a máš už vo svojom srdci Ježiška, popros ho, 
aby na tvoj príhovor vyslobodil jednu dušičku 
z očistca: Určite ti tvoju prosbičku splní! Hoci 
som už dospelá, dodnes vyslovujem toto žela
nie. Učím aj teba takejto prosbe. Pre teba je to 
maličkosť, pre dušičku v očistci veľa.

Modlitba na dovolenku
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2 krefťanfkého

Svätý otec Ján Pavol II. slúžil na 
sviatok Najvätejšej Trojice svätú omšu, 
pri ktorej vysvätil 49 diakonov za kňa
zov z 18 krajín.Osemnásť z nich sú 
diecezní kňazi, jedenásti sú rehoľníkmi 
a ostatní 20 sú členovia Opus Dei.

V nedeľu 21. júna celebroval Svätý 
Otec pontifikálnu sv.omšu pred ma
riánskou svätyňou v Caravaggiu, kto
rou vyvrcholila jeho apoštolská cesta 
do severotalianskych diecéz Cremona, 
Lodi a Crema.

Pri s j . omši vyhlásil Svätý Otec za 
blahoslaveného pátra Francesca Spine- 
lliho (1853-1913), zakladateľa kongre
gácie sestier Najsvätejšej Sviatosti oltár
nej. Láska k eucharistickému Kristovi a 
služba chudobným a uskutočňovanie 
príkazu odpúštania, to je v skrátke život 
tohto blahoslaveného a základ poslania 
a charizmy kongregácie, ktorú založil.

Slovenskí biskupi 
so svojimi veriacimi 

okolo rímskeho pápeža
Dňa 24. júna sa konala generálna 

audiencia, ktorej sa zúčastnili aj biskupi 
z Čiech, Moravy a Sbvenska s vyše ti
síckou pútnikov z našej vlasti. Pri nej 
Svätý Otec hovoril o Cirkvi ako spolo
čenstve charizmatických darov a len cir
kevnej autorite prináleží právo posúdiť 
ich hodnotu a autentickosť. V závere au
diencie sa Svätý Otec prihovoril osobit
ne aj nám: Slovenskí biskupi so svojimi 
veriacimi okolo rimskeho pápeža - aký to 
krásny obraz jednoty Cirkvi. Veľmi si že
lám, aby sa táto jednota stále utužovala. 
Nech vám v tom pomáha apoštolské po
žehnanie, ktoré zo srdca udeľujem vám 
a veriacim všetkých diecéz Sbvenska.

Diplomatické aktivity 
Svätej stolice

Svätá stolica nadviazala diploma
tické styky s bývalými sovietskymi re
publikami - Arménskom, Azerbajdža
nom, Gruzínskom a Moldavskom - s 
úmyslom ďalej rozvíjať vzájomné pria
teľské styky. Preto Svätá stolica otvori 
v týchto krajinách apoštolskú nuncia- 
túru, kým spomínané republiky pošlú 
do Vatikánu svojich vyslancov.

V stredu 24. júna pápež Ján Pavol II. 
vymenoval apoštolského nuncia pre 
Sbvinsko. Stal sa ní m taliansky arcibis
kup Pierre Luigi Celata, doterajší apoš
tolský nuncius na Malte a v Republike 
San Marino. Diplomatické vzťahy medzi 
Svätou stolicou a Slovinskom boli nad
viazané 8. februára t.r.

Vyšiel nový Katalóg 
Rádu Svätého Bažila Veľkého

V júni tohto roku vyšiel v Ríme, 
pri príležitosti Generálnej kapituly Rá
du Sv. Bažila Veľkého, Katológ Rádu, 
v ktorom sú uvedené mená a údaje o 
všetkých baziliánoch na svete. Tento 
katalóg je významným preto, lebo sú 
v ňom uvedení i mnísi - baziliáni pro
vincií Česko-Slovenska, Ukrajiny, 
Rumunska a Maďarska.

Pozrime sa teraz na niektoré úda
je z daného katalógu baziliánov:

K 2.5. 1992 bolo na svete 569 
baziliánov. Z toho 267 je rom ni- 
chov (kňazov), 13 diakonov, 120 
scho lastikov (študu júcich  na kňa
zov), 47 stálych bratov a 122 novi
cov (bratov v novic iá te). Čo do 
počtu je  prekvapujúco na js ilne j
šou provinciou ha ličská (uk ra jin 
ská) provinc ia  so 175 m níchm i-ba- 
z iliánm i. Druhou na js ilne jšou p ro
vinciou je  provinc ia  brazílska so 
135 mníchmi. Česko-S lovenská 
provinc ia  sv. C yrila  a sv. Metoda v 
kata lógu uvádza 31 mníchov. Z 
te jto  provincie  mimo územia 
Č esko-S lovenska pôsobí, alebo 
sa pripravuje na svoje povolan ie, 
dvanásť mníchov.

V.M

■  SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II. 
oznámil, že plánované 8. svetové 
stretnutie mládeže sa uskutoční v 
auguste 1993 v severoamerickom 
meste Denver v štáte Colorado pod 
heslom: Ja som prišiel, aby mali život 
a aby ho mali hojnejšie.

■  .INŠTITÚT PRE SOCIOLOGICKÝ 
VÝSKUM zverejnil správu, že 59 % 
obyvateľov Moskvy je za zavedenie 
vyučovania náboženstva na štátnych 
stredných školách. Náboženstvo bo
lo na školách povinným predmetom v 
období cárskeho Ruska až do roku 
1917, kedy bolo zrušené. 35 % re
spondentov sa nazdáva, že Cirkev 
by mala mať oveľa aktívnejší podiel 
vo verejno-spoločenskom živote 
Ruska.

■  NA SVETOVEJ VÝSTAVE EXPO 
v španielskom meste Sevilla, ktorý 
sa koná v tomto roku pri príležitosti 
500. výročia objavenia Ameriky, sa 
zúčastňuje aj Svätá Stolica. Pavilón 
Svätej Stolice má tvar mapy a gréc
keho kríža, ktoré svedčia o službe 
Cirkvi pri rozvoji národov a jej dia
lógu s ľuďmi a kultúrou. Medzi ex
ponátmi sú rozličné umelecké diela, 
cenné dokumenty, katechizmy a ruk
opisy, ktoré hovoria o posolstve vy
kúpenia prinesenom misionármi do 
vzdialených krajín.

ORTODOXNÁ CIRKEV v Rumunsku 
bude podľa slov kuríjného kardinála 
Achille Sílvestriniho udržiavať s kato
líckou cirkvou, predovšetkým s gréc
kokatolíckou, dobré, bratské a srdeč
né vzťahy. Bol o tom ubezpečený pri 
svojej poslednej návšteve v Rumun
sku. Kardinál Silvestrini, prefekt vati
kánskej kongregácie pre orientálne 
cirkvi a hlava rumunskej ortodoxnej 
cirkvi, patriarcha Teoctist, sa zhodli na 
tom, že úsilie o navrátenie cirkevných 
budov a majetku musi viesť k uspoko
jivému riešeniu. Podľa názoru Silves- 
triniho nepredstavuje už otázka "unia- 
tov" v Rumunsku žiadnu prekážku pre 
dialóg medzi ortodoxnými a katolíkmi.

■  APOŠTOLSKÝ NUNCIUS V LIBA
NONE, arcibiskup Pablo Puente, sa 
stretol s prezidentom Eliášom Hraví m. 
Vatikán sa snaží o nové usporiadanie v 
Libanone, ktoré by zaistilo práva všet
kým náboženským spoločnostiam a 
vyriešilo situáciu asi 300 000 kresťan
ských uprchlíkov, ktorí boli vyhnaní po
čas vojny v Libanone z pohoria Shouf.

■  SYNODA ukrajinskej katolíckej cir
kvi, ktorá zasadala koncom mája vo 
Lvove, sa rozhodla vytvoriť novú štruk
túru cirkevného vedenia. "Patriarchálne 
kurie" bude zostavovať zo stálej synody, 
kancelára, ekonóma, predsedu patriar- 
chátného súdu, biskupov kurie a nie
koľkých komisií. K stálej synode budú 
patriť okrem najvyššej hlavy ukrajinskej 
cirkvi arcibiskupa ľvovského, kardinála 
Myroslava Lubačivského, štyria zvolení 
biskupi.

Synoda ukrajinskej cirkvi prebieha
la podľa smerníc nového zákonníka 
pre východné cirkvi, ktorý bol schvá
lený v minuulom roku. Podľa neho má 
hlava ukrajinskej katolíckej cirkvi viac 
kompetencií ako doteraz. Aj všetky 
rozhodnutia synody nadobudnú plat
nosť iba vtedy, keď ich ona vyhlási.

Na synode sa prerokúvala aj otáz
ka nových diecéznych hraníc a nových 
diecéz mimo územia Ukrajiny, v Bielo
rusku a v pobaltských štátoch.
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Ste svetlo sveta
Vo vydavateľstve LÚČ vydali knihu Ste 

svetlo sveta, autorom ktorej je kardinál Ján 
Chryzostom Korec. Vyberáme z nej tieto myš
lienky:

Všetkým nám bolo povedané, že máme 
svietiťj že naše svetlo má svietiť tak, aby 
ľudia videli naše dobré skutky a chválili 
Boha... A všetci máme byť soľou. Soľou, 
ktorá udržuje v zdraví a dáva chuť. Nie so
ľou zvetranou, ktorá je len na pošliapanie... 
Nestačí nám hovoriť, že sa modlíme, že si 
robíme duchovné čítania a duchovné ob
novy. K čomu sa obnovujeme: K oddychu? 
Alebo k činnosti? Raz sa nás na to všetko 
budú pýtať. Pri poslednom súde sa nám

Veriaci v
Po výsledkoch generálnej previerky 

nášho kresťanstva som si spomenul na 
humorný obrázok zo starých čias, ktorý 
pochopia len deti, ktoré majú babku da
kde na dedine. Sám neviem, prečo sa 
sliepka "podkladá" aj kačacími vajcami. 
Kvočke dajú kačacie vajcia. Trpezlivo se
dí. Káčatká sa vyliahnu, má ich rada, 
chráni ich, ale keď kačky uzrú vodu, 
vbehnú do nej a zúfalá kvočka ich márne 
odhovára, prosí, varuje, alebo čaká.

Slovensko sme v naivnej nevedomo
sti po celé desaťročia predávali vo svete 
ako veriace, nábožné, oddané a posluš
né. Prvá skúška neomylne ukázala, že 
sme inde, čosi sme sa naučili, dospeli 
sme do iného sveta, v ktorom sa učíme 
plávať a milovaná kvočka je smiešna, ak 
si myslí, že sa pokorne vrátime do jej 
základnej školy alebo pod jej starostlivé 
krídla.

Aký je ten slovenský národ? V ničom 
sa podstatne nelíši od ostatných európ
skych národov, až v tom, že bol príliš 
trpezlivý, stratil svoju raz už nadobud
nutú štátnosť, ale nezmeškal dorásť ako 
národ kultúrny, ale i sekularizovaný, kto
rý sa i napriek tomu vo svojej veľkej väč
šine nezriekol svojich základných 
kresťanských postojov.

nebudú klásť natoľko otázky o našich mod
litbách čí hrdinských asketických skutkoch 
ako skôr o tom, či sme naozaj mali radi Pán

Vybrali sme...
Boha a v ňom ľudí činnou láskou. Opýtajú 
sa nás, či pri styku s nami niekto duchovne 
vyrástol, či sme niekoho občerstvili a ob
novili, kto sa v styku s nami duchovne roz
vinul - slovom, aká tvorivá bola naša po
dobnosť s Bohom, ktorý je tvorivý, pretvára 
ľudí a chce, aby sme aj my pomáhali v jeho

V súčasnej dobe viac ako osemde
siat percent veriacich je v politickej emi
grácii. Nie z misionárskeho poslania, ani 
z vášne byť v srdci sveta, všade tam, kde 
sa dejú dôležité veci, ale z núdze. Z ne
dostatku múdreho, kresťanského politic
kého programu. Veriaci sú práve v tom 
veriacimi, že sa nezriekajú svojho sna 
vybudovať život na tomto svete na tých 
istých princípoch, ako sa im to darí či 
nedarí v ich súkromnom či rodinnom ži
vote. Necítia sa povolaní pre ideálny 
svet, ale pre svet taký, aký je, so všet
kými jeho kladnými i zápornými strán
kami, s vášňami i cnosťami a hlavne 
s ohrozeným a zraniteľným človekom, 
ako nás to naučil zakladateľ našej civi
lizácie, ktorý žil v podobnom svete a "kde 
chodil, dobre robil."

Majú porozumenie pre svoju repre
zentáciu, ktorá sa nenaučila reč, lebo 
brána do tých škôl im bola zapečatená 
sedmorými zámkami, ale tiež nie sú 
ochotní počúvať a poslúchať ľudí, ktorí sú 
nekompetentní a nevedia učívať moc, 
alebo ju zneužívajú.

Až kresťania v rozličných stranách 
a hnutiach pochopia, o čo ide, že je ohro
zená jednota a spravodlivosť vo svete, 
sloboda, etika a všetky mravné a kul-

diele meniť tvár sveta. Máme utvárať okolo 
seba kresťanskú atmosféru života - najprv 
svedomitej práce, priateľstva, spolupráce, 
porozumenia a obetavosti, potom atmos
féru viery... Kto sa o toto usiluje tam, kde 
býva, kde pracuje a kdekoľvek sa stretá 
s ľuďmi - ten má apoštolského ducha, ten 
plní svoje poslanie...

Našou úlohou ako veriacich je ukazovať 
svetu Ježiša Krista - svedčiť o Kristovi. My 
sme tento výraz nahradili čímsi neutrálnym 
- "dávať príklad". To je dobré, aleje to málo. 
Kresťanstvo nie je len etika. Kresťanský ži
vot nie je len mravný život. Je to aj viera 
a život v Bohu. Byť Kristovým svedkom je 
nielen súkromný život, ale i verejný či - 
osobne sa zasadiť za vec Kristovu. Svedčiť 
treba popri všetkej náhlivosti a nervozite 
našich čias podľa možnosti životom i slo
vom...

túrne hodnoty, ktorým my veríme, a že je 
našou úlohou tieto hodnoty nielen vyzná
vať, ale svetu sprostredkovať, až sa na
učíme chápať svet, ktorý bol, je a v do
hľadnej dobe aj bude v "prekérnej" si
tuácii (často naším zlyhaním), máme 
možnosť ukázať svetu cestu, ktorá platí 
pre každú situáciu. Je to cesta lásky, 
aplikovaná na konkrétne situácie každo
denného života ako múdrosť, služba, od
pustenie, hlbšie porozumenie, cesta lás
ky, ktorá by mala platiť aj pre verejný a 
spoločenský život. Musíme mať odvahu 
podstúpiť riziko stať sa dobrí, až smiešni. 
Táto moc lásky je iného druhu než moc 
peňazí, ale je jediná, ktorá zjednocuje a 
presviedča.

Keďže máme v tele historickú skú
senosť zajatia v Babylónii, v Egypte, 
s mocou Ríma, stredovekých cisárov 
a novovekých tyranií, nemám strach, že 
by sme neprežili. Ťažšie je voliť každý 
ďalší krok a naše ideály národné či kres
ťanské urýchľovať na udalosť, alebo spo
maľovať na proces. Všade, kde sú kres
ťania, je aj kresťanská demokracia a ne
pochybujem o tom, že bude aj u nás.

Anton SRHOLEC 
(prevzaté zo Slovenskej nedele)

neveriacom svete

Nástroj Prozreteľnosti, muž Cirkvi
(Dokončenie zo strany 7.)

Tu, na tomto stretnutí Božieho a llidského 
je tajomstvo Pavla Gojdiča. Tu je aj kľúč k 
poznaniu dejín sledovaného obdobia, tu  je prí
spevok, ktorý Gojdič, verný Božiemu hlasu, 
vkladá do tradície Cirkvi. Tu je aj jeho odkaz, 
jeho návrh - alternatíva postoja kresťana v ta
kých podmienkach.

Ten, kto sa na situáciu pozerá zvonku, az
da povie: Pavol Gojdič zmaril výpočty prvého 
kroku. Zachránil tým Gréckokatolícku cirkev 
i cirkvi ostatné. Veď možno takmer rukolapne 
dokázať, že podľa príkladu svojho arcipastiera 
vernými zostávajú aj jeho kňazi a veriaci. Celá 
jeho Cirkev. Plány na likvidáciu sa museli mo
difikovať.

Výraz "zmaril" nevyjadruje podstatu posto
ja biskupa Pavla. On proti nikomu nebojoval,

nad nikým nechcel zvíťaziť. Biskupov postoj 
bol čírym pozitívom. Je prirodzené, že krivdu, 
nespravodlivosť vnímal. Na situáciu reagoval 
tým, že sa vhodil do náručia vykupujúceho 
Krista. Do tohto náručia, do Srdca Kristovho so 
sebou vnášal aj nepriateľov, aj ateizmus-ateis- 
tcrv, likvidátorov.

Prípad, ktorý sme načrtli, naznačuje, že 
Prozreteľnosť svojmu služobníkovi Petrovi- 
Pavlovi zverila miesto, na ktorom sa mal 
osvedčiť voči Bohu, voči Cirkvi aj voči svetu. 
A on v spolupráci s Božou milosťou sa plne 
osvedčil. Stal sa nástrojom Prozreteľnosti, mu
žom Cirkvi, príkladom budúcim generáciám. 
Je kľúčom k poznaniu posledného obdobia na
šich cirkevných dejin a je modelom nielen 
kresťana v prenasledovaní, ale najmä kresťana 
v budovaní.

Silueta biskupa Pavla Gojdiča dostáva, 
ako vidíme, konkrétne obrysy. Veril. Išiel za 
Božím hlasom. Spoznal znaky časov. S Bo
žou milosťou spolupracoval. Do svojej mod
litby, do Boha, pojal všetkých, aj nepriateľov.

Boh tým, že mu dal silu vydržať ťažké 
skúšky, Ho potvrdil. Jeho príhovor za nás sme 
takmer rukolapne pociťovali. Veríme, že po 
tom, čo biskup Pavel Gojdič vydal svojou smr
ťou svedectvo Bohu, verný Boh vydá svedec
tvo Jemu.

Pozn.: Boží ľud sa modlí, aby Cirkev ká- 
nonicky preskúmala život, dielo, smrť i činnosť 
biskupa Pavla Gojdiča. Svätý Duch v tomto 
zmysle roznecuje najmä srdcia tých, ktorí Mu 
boli Prozreteľnosťou zverení, ktorých duchov
ne formoval. Tí Mu svojím životom majú vydať 
svedectvo.

Náboženstvo a súčasnosť 
3/1988 - samizdat
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Milostivý obraz Panny Márie klokočovskej v Zdobe
Veriaci farnosti Sady nad Torysou - 

Zdoba, ktorá sa nachádza v blízkosti Ko
šíc, žili v čase od 7. do 14. júna v zna
mení duchovnej obnovy. Po tieto dni bol 
tu milostivý obraz Panny Márie klokočov
skej. Z Košického Klečenova obraz pri
viezli farníci do Zdoby spolu s o. Cyrilom 
Vasiľom, Štefanom Keruľom-Kmecom a 
správcom farnosti z Košického Klečeno
va o. Vladimírom Petraškom. Privítania 
milostivého obrazu sa zúčastnil veľký 
počet veriacich, za spevu mariánskych 
piesní. Procesia na čele s krížom pre
chádzala celou dedinou do chrámu.

ROHÁ
A lta re d e lla  P a t r ia  
A u te l de la  p a t r ie  
A lta r  o f  the  N a tion  
A lta r  des V a te rla n d e s

u  'wo. iJo^ts

x 'Ci.

^  ^  lu . C 4™. Zo I I
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^0'lLLA. (J^

^  ^ 0 ,  4 $

Varhaňovce 
z úst Sv. Otca

Bolo nás šesť pútnikov z Varhaňo- 
viec, ktorí sme sa vydali na púť do Rí
ma prostredníctvom CK Galatour Pre
šov. Bolo to v týždni, keď všetci bis
kupi ČSFR konali v Ríme návštevu "ad 
limina apostolorum".

Cesta autobusom je trochu únav
ná, ale skracovali sme si ju spoloč
nými modlitbami sv. ruženca, spevmi a 
videofilmami s kresťanskou tematikou. 
Kedže s nami cestoval aj jeden du
chovný otec, ani jeden deň sme neboli 
bez sv. liturgie.

Prehliadka mesta Ríma a Vatikánu 
bola krátka, ale bohatá na zážitky. Naj
väčší zážitok bol však na audiencii u 
Svätého Otca, kde sme sa stretli so 
všetkými slovenskými biskupmi. Keď 
Svätý Otec pozdravoval slovenských 
pútnikov a povedal ... pozdravujem 
pútnikov z Varhaňoviec..., naša radosť 
sa ešte znásobila. Večer v Ústave 
sv. Cyrila a Metoda sme sa zúčastnili 
na koncelebrovanej sv. liturgii so všet
kými slovenskými biskupmi a kňazmi 
prítomnými v Ústave. Pozdravil nás 
riaditeľ Ústavu o. biskup Hrušovský.

Unavení, ale duchovne povzbudení 
vrátili sme sa do všedného života, aby 
sme nielen spomínali, ale aj obohaco
vali svoj kresťanský život.

Jana FEDOROVÁ

V niektorých domoch, kade sprievod 
prechádzal, veriaci vyzdobili svoje okna zá
palnými sviečkami a obrazmi Panny Márie.

Skupina dievčat recitovala mariánske 
piesne a recitovala zborovú báseň "Buď 
pozdravená Mária..." Potom bol mole- 
ben, pri ktorom kázal o.Cyril Vasiľ. Vo

Zo života 
eparchie

svojom príhovore vyzdvihol voľbu Panny 
Márie, ktorou dala súhlas k príchodu Sy
na Božieho na túto zem. Aj naša správna 
voľba je rozhodujúca pre našu spásu. 
Privítanie bolo ukončené modlitbou svä
tého ruženca. Veriaci ešte dlho ostali v ti
chej modlitbe pred milostivým obrazom.

Program v nasledujúcich dňoch sa 
začínal vždy večer o pol šiestej modlit
bou svätého ruženca, potom bola úvaha 
o Panne Márii, nasledovala svätá litur
gia, ktorú celebroval a kázal každý deň 
iný kňaz. V pondelok to bol o. Cyril Vasiľ, 
v utorok pre veľkú radosť a povzbudenie

veriacich navštívil našu farnosť o. biskup 
Mons. Milan Chautur. V stredu to bol o. 
Ján Smolnický, vo štvrtok o. Michal Vasiľ 
ml. z Poše a v piatok o. Miron Keruľ- 
Kmecz Nižného Zipova. V sobotu miest
ny duchovný Michal Vasiľ vyzval veria
cich k zhodnoteniu celej týždennej sláv
nosti a duchovnej obnovy, ale nie po
sudzovaním kazateľov, ale nakoľko ich 
povzbudivé slová každého veriaceho pri
blížili našej nebeskej Matke, aby sme sa 
stali viac jej dobrými deťmi.

V nedeľu 14. júna pri svätej liturgii 
pristúpili prvoprijímajúd k svätému pri
jímaniu a pred milostivým obrazom sa 
zasvätili Panne Máriii.

V popoludňajších hodinách molebe- 
nom k Panne Márii a modlitbou zasvätenia 
sa veriaci bozkom a s dojatím so sĺzami v 
očiach lúčili s milostivým obrazom. Či to 
bolo z dojatia, túžby po dokonalosti, alebo 
poznaní svojej nehodnosti, ťažko povedať, 
ale rozhodne to bol prejav lásky.

Milostivý obraz Panny Márie si odniesli 
veriaci do Slanského Nového Mesta.

Ostáva už len poďakovať Matke Bo
žej a zároveň ju poprosiť, aby nezabudla 
na svoj ľud a svojou ochranou a materin
skou nehou ho chránila a viedla.

- mv -

Košická výzva Slovákom
V čase,

keď po 40-ročnom spolužití v protiľudskom experimente sme položili kreh
ké základy parlamentnej demokracie, ktoré treba posilňovať,

keď všetko nasvedčuje tomu, že vydržať v tomto odhodlaní vyžaduje od 
každého z nás oveľa viac síl, ako sme si mysleli koncom roku I989,

keď nám hrozí pokušenie opäť raz podľahnúť neodskúšanému novému 
experimentu, zdôvodnenému iba teoretic i^, ktorý nám zdanlivo sľubuje cestu 
pohodlnejšiu,

keď patríme Európe a ak chceme byť jej pevnou súčasťou, musíme k nej 
patriť organicky, prirodzene,

keď máme túto možnosť, musíme ísť pre nás v súčasnosti ťažšou cestou, 
ale odskúšanou, životaschopnou a úspešnou, na ktorej už uspeli viaceré 
krajiny,

keď je spochybňované demokratické zmýšľanie a konanie mnohoročných 
odporcov totalitného režimu,

podporte
dodržiavanie ústavnosti a zákonnosti v duchu a v litere v každej oblasti 

občianskeho života,
dodržiavanie slobody slova a prejavu vo všetkých masmédiách,
dodržiavanie zásad pozitívnej politiky namiesto urážok, invektív, šírenia 

deštrukcie, poloprávd a nenávisti ako osobnej, tak aj skupinovej.
Tretej cesty niet a demokracia nemá žiadnu rovnocennú alternatívu. Mô

žeme ju trvalé udržať iba vtedy, keď  sa nebudeme báť verejne vyjadriť svoj 
názor.

V Košiciach 1 . - 2 .  júla 1992 Lev BUKOVSKÝ, rektor UPJŠ v Košiciach

Medzi signatármi výzvy sú aj osobnosti nášho duchovného života :
Alojz TKÁČ, rímskokatolícky biskup, Košice,
Ján HIRKA, sídelný biskup grécko-kat. cirkvi, Prešov,
Milan CHAUTUR, pomocný biskup grécko-kat. cirkvi, Preš«/,
Július FILO, biskup ev. a. v. cirkvi, Košice,
Vladinír POLÁČEK, dekan Teologickej bohosloveckej grécko-katol. fakulty, Prešov, 
Ján KRAJNÁK, prodekan Teologickej bohosloveckej grécko-katol. fakulty, Prešov, 
Jozef TOTH, profesor Teologickej bohosloveckej grécko-katol. fakulty, Prešov.
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Klokočovská Presvätá Bohorodička
v SečovciachSobota, 4. júla t.r. niečo po tretej ho

dine popoludní. Typická letná horúčava, 
keď smädná zem i človek prahnú po 
kvapkách osviežujúceho dažďa. Cestou 
som zašiel do Chrámu sv. Cyrila a Me
toda v Sečovciach. Na moje prekvapenie 
- v laviciach na takýto čas dosť mládeže. 
Vpredu naľavo od oltára vystavený putu
júci obraz klokočovskej Panny Márie. Za 
oltárom pod cyrilom etodským krížom tr
pezlivo spovedá správca farnosti o. Pa
vol Tirpák.

Venoval sa mi ozaj krátko, lebo svia
tosť zmierenia vysluhoval iba sám. Aj tak 
som sa však dozvedel toho dosť.

V nedeľu pred sviatkom sv. apoštolov 
Petra a Pavla sme išli pre putujúci obraz 
do Slanského Nového Mesta. A novo- 
mešťania spolu so svojím duchovným 
Valentínom Tkáčom odprevadili milostivý 
obraz až k nám do Sečoviec. Na okraji 
mesta nás už očakával sprievod, ktorý 
takto v mohutnej riave ho doprevadil až 
do nášho chrámu.
■ A ako prežívajú milostivé dni sečov
skí veriaci?

Programy sú si v jednotlivých farnos
tiach dosť podobné. Jednotlivé dni aj u 
nás sú vyhradené určitým skupinám ľudí 
a sväté liturgie striedajú molebeny, sv. 
ruženec a akadémie. Teší ma, že počas

pobytu klokočovskej Matky Božej domi
nujú členovia mládežníckeho zboru pod 
vedením sestry baziliánky Šebastiány 
Vansačovej. Vďaka za duchovnú výpomoc 
o. Jánovi Parnahayovi a o. Andrejovi J. 
Zavackému, OSBM. Denne máme okolo 
dvesto sv. prijímaní. Štyri dni milostivý 
obraz pobudne vo filiálnej obci - v chráme 
Narodenia Panny Márie v Trnávke, kde ke
dysi bolo pôvodne sídlo našej farnosti. 
Obraz sa do Sečoviec ešte vráti a po Cyri- 
lometodských slávnostiach sa od nás vydá 
na ďalšiu cestu - do farnosti Bačkov.

Pochopil som, že o. Pavol má sku
točne naponáhlo a že mladí ľudia ho ča
kajú.

V predsieni chrámu som si ešte stačil 
všimnúť starostlivou rukou napísané na 
vývesnej tabuli stručné dejiny farnosti 
i príťažlivý plagát s Hložníkovým sv. Cy
rilom a Metodom a podrobným progra
mom pripravovaných Cyrilometodských 
osláv, ktoré v tomto roku trošku onesko
rene poriada ústredne v tomto meste 
Spolok sv. Cyrila a Metoda.

Po rozlúčke s chrámom i milostivým 
obrazom ma napadla myšlienka: Naši 
predkovia dôverne putovali do Klokočo

vá, aby pred obrazom Panny Márie ďa
kovali za pomoc v ich denných staros
tiach a prosili o ochranu pre ďalšie dni 
života. Teraz - v období desaťročnej du
chovnej obnovy - klokočovská Panna 
Mária sama putuje za svojimi po našich 
mestách, mestečkách i dedinách.

Tri sečovské zvony - sv. Jána Krsti
teľa, sv. Mikuláša i sv. Petra a Pavla - 
zvolávajú každý den do Božieho domu. 
Kiežby ich volanie počuli od tejto chvíle 
ozaj všetci žijúci v tomto typickom zem
plínskom meste.

- p k -

Skladateľ Tibor Andrašovan
skomponoval Oratórium, ktoré 
venoval pamiatke sv. Cyrila 
a Metoda. Dielo vzniklo pred 
piatimi rokmi na verše Jána 
Hollého a Andreja Sládkoviča. 
Jeho premiéra bola pri príleži
tosti tohtoročného sviatku sv. 
Cyrila a Metoda v Dóme sv. 
Martina v Bratislave.

Drahá perla
Menej známym, ale veľmi milým 

pútnickým miestom na území prešov- 
ského gréckokatolíckeho biskupstva je 
obec Šašová.

Nachádza sa neďaleko okresného 
mesta Bardejov. Ako filiálna obec patri 
do farnosti Ortutová.

Chrám je zasvätený Zosnutiu pre
svätej Bohorodičky - Nanebovzatiu 
Panny Márie. Ikona, ktorá priťahuje 
pútnikov, sa nachádza na dôstojne pri
pravenom a ozdobenom bočnom oltári 
šašovského chrámu. Ikona do roku 
1842 bola súčasťou ikonostasu v dre
venom chráme, ktorý stál dosť ďaleko 
za dedinou.

Pre veľkú vzdialenosť pôvodného 
chrámu od obce sa rozhodlo, že sa 
postaví nový chrám - murovaný. 
O udelenie pozemku požiadali m iest
neho vlastníka pozemku. I keď mal 
dosť zeme, nebol ochotný prepustiť po
trebnú časť. V čase negatívneho po
stoja vlastníka, obraz sa niekoľkokrát 
zjavil na mieste, kde stojí dnešný mu
rovaný chrám. Táto udalosť zjavenia 
sa milostivého obrazu pohlo skupáňa k 
udeleniu súhlasu s vybudovaním chrá
mu na jeho pozemku, ba čo viac, po

zemok na tento účel daroval. Výstav
ba chrámu sa ukončila v roku 1842 
a v tom istom roku milostivý obraz pre
niesli do nového chrámu.

Veriaci k milostivému obrazu pri
chádzali aj do nového chrámu. Viera, 
modlitba, príhovor Bohorodičky i osob
ný kontakt s milostivým obrazom, mali 
za následok i mimoriadne vyslyšania a 
uzdravenia.

O hodnovernosti vyslyšaní i mimo
riadnych uzdravení, ako aj o staroby
losti m imoriadnej úcty k šašovskej iko
ne svedčí aj vzácny dokument. Je ním 
list pápeža Pía VI. z 30. júna 1779, v 
ktorom sa hovorí o udelení plnomoc- 
ných odpustkov Pápežom Piom VI. pre 
chrám v Šašovej na sedem rokov'. Vy
hlásenie tejto radostnej správy v Ša
šovej bolo 21. augusta 1779. Nariadili 
ho na základe spomínaného prípisu 
Andrej Bačínský, gréckokatolícky 
biskup mukačevský, pod právomoc 
ktorého Šašová patrila, ako aj jágerský 
rímskokatolícky biskup gróf Karol Es- 
terházy.

Dokument podľa kanonickej vizítá- 
cie z roku 1834 bol uložený v chráme 
na najsvätejšom mieste - vo

svätostánku. Uvedená kanonická vizi- 
tácia spomína milostivý obraz ako "mi- 
raculosa" - zázračný.

Neďaleko chrámu je prameň, pri 
ktorom v roku 1888 vystavili kaplnku. 
Podobne ako chrám, aj kaplnka je zas
vätená Zosnutiu našej nebeskej Mat
ky. Prameňu sa od najstarších čias pri
pisuje účinnosť na očné nemoci.

Človek, aj veriaci kresťan, neraz je 
zaslepený aj duchovne. V tichom 
a skromnom, ale dôstojnom prostredí 
milostivej ikony v Šašovej, Mária nám 
ponúka nadobudnutie jasného pohľa
du na náplň nášho života na Zemi, ale 
aj na jeho perspektívu po smrtí.

Život s Bohom vo večnosti je zmys
lom a cieľom našej pozemskej existen
cie. Je to najdrahocennejšia perla pre 
každého kresťana. K získaniu, alebo 
upevneniu sa v odhodlaní putovať po
zemskou cestou mariánskym duchom, 
neváhajme sa k jej starobylej ikone - 
Ikone v Šašovej vybrať a prosiť o milosť 
jasného a správneho pohľadu - z hľa
diska večného života.

Odpustová slávnosť v tomto ro
ku bude 9. augusta. Duchovný pro
gram začína už v sobotu od 17. ho
diny, trvá celú noc a v nedeľu je 
slávnostná biskupská svätá liturgia.

Vojtech BOHÁČ
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S t a r o s lo v ie n s k e  O t č e  náš
Terchovský kostol zasvätený sv. Cy

rilovi a Metodovi predstavuje architekto
nickú dominantu obce a celej malebnej 
doliny pod Veľkým Rozsutcom. Najnov
šia éra terchovského chrámu je neod
mysliteľne spojená s osobnosťou dôstoj
ného pána dekana Jozefa Šabu. Práve 
za jeho pôsobenia sa stal z neho sku
točný cyrilometodský stánok Boží. A keď
že je najväčším chrámom na území Slo
venska zasväteným solúnskym viero
zvestom sv. Cyrilovi a Metodovi, konajú 
sa vTerchovej od r. 1990 Cyrilometodské 
dni. Podujatie si už stihlo nájsť svoje dô
stojné miesto v kalendári významných 
slovenských kultúrnych akcií. Jeho orga

nizátori chcú prispieť k oživeniu slávneho 
historického odkazu byzantskej misie 
a takouto formou prehĺbiť posilnenie ná
rodného sebauvedomenia a vlastnej ná
rodnej identity. Po vydarených prvých 
dvoch ročníkoch uskutočnil sa v dňoch 3. 
- 5. júla III. ročník Cyrilometodských dní, 
ktorého sa aj tohoto roku zúčastnili pre
šovský starosloviensky zbor pri katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa. V rámci 
programu podujatia spieval pri polnočnej 
gréckokatolíckej sv. liturgii, ktorú slúžili o. 
Jozef Mašlej a o. Jozef Vaško z Užhorodu.

Liturgické piesne v podaní zboru zvý
raznili jedinečné bohatstvo, nezvyčajnú 
krásu a duchovné hodnoty východnej by-

V minulých dňoch 
privítali otcovia re- 
demptoristi v Micha
lovciach vo svojom 
chráme Ducha Svä
tého vzácnu návšte
vu. Bol ňou užhorod- 
ský gréckokatolícky 
biskup Mons. Ivan 
Semedi. Slúžil aj 
slávnostnú koncele- 
brovanú svätú litur
giu v slovenčine. Na 
snime ho vidíme pri 
ceste do chrámu v 
sprievode kňazov.

Text a foto: 
Karol PIRNAGA

Slávnosť v Malej Poľane
Každoročne koncom mesiaca júna sa 

veriaci - ctitelia Božského Srdca schá
dzajú na odpustovú slávnosť do chrámu 
zasväteného Božskému Srdcu v Malej 
Poľane vo Svidníckom dekanáte. Aj tohto 
roku v dňoch 27. a 28. júna sme prežívali 
duchovnú obnovu a zasvätenie sa Bož
skému srdcu. Program sa začal v sobotu 
veľkou večernou a pokračoval ďalšími 
pobožnostami v chráme, ktorý bol otvo
rený pre pútnikov po celú noc. Slávnosť 
vyvrcholila konceleborovanou sv. litur
giou za účasti okresného dekana Andre
ja Dujčáka, kňazov svidníckeho a hu-

menského dekanátu a veriacich zo ši
rokého okolia.

V homílii o.dekan Andrej Dujčák roz
vinul Kristovu výzvu: "Podte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate..." Nastavil zr
kadlo dnešnému človeku, aký je a záro
veň poukázal na istotu, ktorú dáva Bož
ské srdce nášho Spasiteľa.

Slávnosť zakončil miestny duchovný 
o. Emil Sičák poďakovaním a výzvou, 
aby úcta Božského Srdca sa prehlbovala 
najmä medzi mládežou a v mladých rodi
nách.

J. K.

Sviatok v Lehnave
Miestni občania Lehnavy každoročne svä

tia deň Perenesenija moščej, t.j. svätých ostat
kov velkého cirkevného otca sv. Mikuláša.

Patrónom gréckokatolíckej farnosti je síce 
sv. Ján Krstiteľ, ale májový obecný sviatok 
sv. Mikuláša je spojený so slávnostnou pútou 
k posvätnému miestu, na ktorom ešte pred 
640 rokmi stál monastier otcov Baziliánov na 
nedälekom vŕšku zvanom Ostrež.

"Žijeme v naliehavej prítomnosti. Za nami 
je minulosť, pred nami budúcnosť, minulosť je 
Istá a nezmeniteľná, je príkladom a poučením 
pre prítomnosť', hovoril účastníkom slávnost
nej púte duchovný otec a okresný dekan Vasiľ 
Feckanič.

Na túto bohatú a pohnutú minulosť myslel 
každý, čo sa mohol zúčastniť 24. mája cy- 
rllometodejskej svätej liturgie na posvätnom

mieste v murovanej kapllci, na úpätí monastyr- 
ského miesta, ktorú s takou láskou a starostli
vosťou postavili a dodnes udržujú chvályhodní 
a pobožní Lehnavčania.

Slávnostnú svätú liturgiu slúžil vicearchi- 
diakon Vasiľ Feckanič, spolu s d.o. Mikulášom 
Pavlíkom a Milanom Kuzmiakom.

Tejto slávnostnej liturgii predchádzal úvod 
slávnosti vo farskom kostole na návrší, zbudo
vanom v nevšednej forme utešenej gréckej ba
ziliky v podobe svätého kríža. Svätú liturgiu 
slúžil duchovný otec Mikuláš Pavlík z Lipníka, 
správca lehnavskej farnosti. Nádhera baziliky, 
utešené malby svätých otcov a iné výjavy 
z dejín cirkvi tak upútali prítomných pútnikov, 
že neraz siahli k fotografickým aparátom.

Púť zanechala v radoch veriacich neza
budnuteľné dojmy, precítené slovami sv. Pís
ma: Hľa ja som s Vami po všetky dni až do 
skončenia sveta.

Michal POPOVIČ

zantskej bohoslužby. Zaradenie grécko
katolíckej liturgie do programu tejto kul
túrnej akcie už aj minulého roku bolo 
vhodným a priekopníckym počinom jej 
organizátorov a určite prispelo k napl
neniu skromného želania dp. Jozefa Sa- 
bu, aby IM. ročník osláv sv. Cyrila a Me
toda prehĺbil úctu k obidvom svätcom a 
vieru v Boha podľa známych slov: De
dičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

Dr. Peter KRAJŇAK

Spýtali ste sa...
Do ktorých štátov (svetadielov) 

sa rozišli apoštoli po zoslaní Ducha 
Svätého? Medzi pravoslávnymi sa 
stretám s tým, že sv. Andrej je zakla
dateľom ich viery...

(joma)

Apoštoli sa rozišli ohlasovať evan
jelium predovšetkým do krajin vtedaj
šej Rímskej ríše, kde boli roztrúsení 
Židia, ale aj pohania, ktorých Kristus 
tiež vykúpil a sú určení ku spáse. Naj
viac konkrétností o pobyte a ces
tách pri tejto apoštolskej práci máme 
o sv. Pavlovi, ktorý prešiel k pohanom 
v Grécku, na Cypre a na ďalších ostro
voch Egejského mora, v Malej Ázii 
(terajšie Turecko) a v Taliansku, kde aj 
nakoniec mučeníckou smrťou zomrel 
v Ríme. Písomné doklady o tom máme 
vo sv.r Písme (Skutky a listy apoštol
ské). Udaj o jeho pobyte v Španielsku 
sa zachoval len v tradícii a niektorí au
tori vyslovujú o tom pochybnosti. Sv. 
Peter napr. išiel do Antiochie a potom 
do Ríma, kde bol ukrižovaný dolu hla
vou. Sv. Tomáš mal svoju misijnú ces
tu v Perzii (terajší Irán) a dostal sa až 
do Južnej Indie, čo archeologicky bá
datelia hovoria v prospech tohoto tvr
denia tradície.

Sv. Ondrej pôsobil v krajinách oko
lo Čierneho mora a nakoniec šiel do 
Achajska v južnom Grécku, kde bol 
v meste Patrase aj ukrižovaný na kríži 
v podobe písmena X. Telesné pozo
statky sv. Ondreja boli uložené v Pa
trase až do 4. storočia a potom boli 
prenesené do Carihradu ako hlavného 
mesta Byzantskej riše, aby aj tu boli 
vzácne relikvie jedného z veľkých apo
štolov, keď v Ríme boli Peter a Pavol.
V 13. st. v čase križiackych vojen 
(a tiež byzantsko - tureckých) boli pre
nesené do Talianska, kde jeho hlavu 
r. 1462 uložili v chráme sv. Petra.
V rámci ekumentických snáh pápež 
Pavol VI. vrátil túto vzácnu relikviu 
pravoslávnej cirkvi a bola uložená na 
pôvodné miesto v Patrase.

Kto tvrdí o tom, že sv. Ondrej 
založil Pravoslávnu cirkev na východe, 
by preukázal iba veľké nevedomosti z 
cirkevných dejín, z ktorých vieme, že 
východný rozkol nastal až r. 1054.

O misijných cestách ostatných 
apoštolov sa možno dozvedieť len 
z cirkevnej tradície, čo nepotvrdzujú 
však dôkazy zo sv. písma.

o. J. VOSKÁR
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Oskár Formánek, S.J. - 
osobnosť katakomb

"Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú 
súdom, budú vás bičovať vo svojich 
synagógach a pre mňa vás budú vlá
čiť pred vladárov a kráľov, aby ste vy
dali svedectvo im aj pohanom."

(Mt 10, 17-18)

21. júla tohoto roku uplynie práve 
rok, čo Pán života a smrti povolal k sebe 
jednu z veľkých postáv trpiacej Cirkvi u 
nás za posledných 40 rokov, jezuitu pát
ra Oskára Formánka.

Narodil sa 7. septembra 1915 na 
sviatok blahoslavených Košických muče
níkov v Lysej pod Makytou ako prvý z je
denástich detí. Ťažké detstvo v chudob
nej roľníckej rodine bolo predzvesťou eš
te ťažšieho života, keď sa sám musel 
tvrdo prebíjať životom v zložitých ekono
mických, sociálnych i politických pome
roch. Ako 10 ročný bol u strýka - učiteľa 
v Nosiciach a potom išiel do gymnázia 
v Trenčíne, kde ho za účasť na Pribino
vých oslavách v Nitre vyhodili pred ma
turitou zo školy. Roku 1934 vstúpil do 
rehole jezuitov v Ružomberku, odkiaľ po 
roku odišiel na štúdiá teológie do Ins- 
bruku a do Zágrebu. Roku 1942 sa vrátil 
domov do vojnových pomerov, pričom 
pôsobil ako profesor dejín a matematiky 
v Ružomberku a v Levoči. Po skončení 
vojny bol vysvätený za kňaza a krátko 
pôsobil ako kaplán v Ružomberku. Po 
násilnom zrušení reholí r. 1950 bol v inter
načnom tábore v Podolínci, odkiaľ sa mu

podarilo ujsť a dva roky sa skrývať. Bol 
však vysliedený a zavretý najprv v Žiline, 
potom v Prahe na Pankráci a vo Valdi
ciach, kde zažil tvrdosť komunistického 
väzenia za vyše päť rokov. Po amnestii 
sa vracia do Púchova, kde pracoval 
v Geodézii. Potom odchádza do Prešova 
a pracuje najprv vo Východoslovenských 
žriedlach a neskoršie 5 rokov ako sklad
ník v Mestskom stavebnom podniku. Ro
ku 1968, kedy sa na krátku dobu do roku 
1970 dostal do verejnej pastorácie, stačil 
ukázať svoje vysoké kvality veriacim, ale 
zároveň aj svoju "nebezpečnosť' vteda
jšej štátnej moci, pre ktorú prakticky až 
do novembra 1989 boi pod jej stálym tla
kom. Domové prehliadky, nekonečné vy- 
šetrovačky, súdy a neustále sledovanie 
sa stalo akoby jeho druhou prirodzenos
ťou. V takýchto pomeroch intenzívne 
s radosťou a apoštolským nadšením pra
coval, nedal sa zastrašiť a keď bol, ako 
sám hovorieval "v ringu", vydával tie naj
lepšie svedectvá o svojej veľkej láske ku 
Kristovi a jeho Cirkvi, ktorú statočne ob
hajoval na súdoch, kde sa vždy bránil 
sám ako vynikajúci znalec zákonov a ob
hajca ľudských práv. Jeho obhajobné re
či na súdoch slúžili mnohým ako pomôc
ka a povzbudenie v náboženských pro
cesoch, ktorých bolo u nás stále dosť.

No ľudské sily nie sú nevyčerpateľné. 
Ťarcha práce pri formovaní tých, ktorých 
mal na starosti a psychická záťaž pre
nasledovania prekročila svoje hranice 
a preto pri pokročilom stupni cukrovky

a vysokom tlaku (niekedy aj 120/260 I) 
prekonal roku 1985 mozgovú príhodu, 
ktorá mu znemožnila pokračovať v na
sadenom tempe. Napriek svojmu handi
capu bol vždy k dispozícii tým, s ktorými 
žil a zdieľal ich trápenia a bolesti, so sta
rými a chorými ľudVni v Dome dôchodcov 
v Prešove, kde do posledných chvíľ svoj
ho života spovedal, slúžil sväté omše 
a roznášal Eucharistiu. 3. 7.1992 nás, 
ktorí sme s ním žili celé roky v katakom- 
bách Cirkvi neprestával nikdy povzbu
dzovať k pravdivosti nášho života v du
chu evanjelia.

Svoj život dôsledne prežíval podľa 
hesla jezuitov - "Omnia ad majorem Dei 
glóriám" - Všetko pre väčšiu slávu Božiu. 
Ešte aj jeho pohreb bol potvrdením tejto 
pravdy v jeho živote.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

Chrám v Pustom Čemernom obnovený

Gréckokatolícki veriaci z Pustého Čemerného vítajú pomoc
ného prešovského biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, 
v obnovenom chráme.

Milú slávnosť zažili naši veriaci v Pustom Čemernom v okre
se Michalovce, keď medzi sebou v nedeľu, 14. júna t.r. privítali 
pomocného prešovského biskupa Mons. Milana Chautura, 
CSsR, ktorý im prišiel posvätiť obnovený chrám.

Obec Pusté Čemerné sa spomína už v 1. polovici 14. sto
ročia. Podľa listu Jágerskej kapituly z arcibiskupskej vizitácie je 
zrejmé, že pred rokom 1330 bola v obci kamenná kaplnka, 
ktorá bola zasvätená sv. Alžbete Uhorskej. Na základe po
dobných dokumentov vŕšok, na ktorom je postavený dnešný 
chrám, je umelého pôvodu a datuje sa do čias tureckého pan
stva v Uhorsku. Pôvodný chrám v obci bol drevený. Ako farnosť 
sa Pusté Čemerné spomína už pred rokom 1750.Terajší muro
vaný chrám bol postavený v roku 1761 a zasvätený sv. Mikulá
šovi. V roku 1941 počas rozsiahlej rekonštrukcie bola pribudo- 
vaná sväteňa. Chrám posvätil gen. vikár o. Anton Tink a pri tejto 
príležitosti bol chrám zasvätený Všetkým svätým.

V jeseni minulého roku začali veriaci pod vedením svojho 
duchovného s obnovou chrámu a to zvnútra i zvonku. Úsilie 
obetavých veriacich bolo odmenené návštevou otca biskupa, 
ktorý za asistencie kňazov z okolitých farností obidvoch obra
dov obnovený chrám posvätil a zároveň odslúžil aj odpustovú 
sv. liturgiu. Počasie v ten deň síce Pustočemerčancom nepria
lo, ale ani to neskalilo úprimnú radosť všetkých, ktorí sa na tejto 
slávnosti zišli.

Snímka: Ján POPRÍK o. Michal IVANKO
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Podobenstvo 
o pšeničnom zrne

Je tu čas žatvy. Dozrievajú klasy, ktoré z každého 
zasiateho zrna prinášajú mnohonásobnú úrodu. Keby 
zasiate zrná neodumreii, keby sa celé nedali k dis
pozícii premene rastu, nebolo by zlatej nádhery no
vého života pšeničných lánov. Tuto metamorfózu po
užil Spasiteľ na vysvetlenie jednej z najzávažnejších 
a najťažších zákonitostí sveta. Bolesť sa premieňa na 
život, utrpenie na radosť, obeta na svetlo práve tak, 
ako odumiera zrno, aby vyklíčilo z temnej zeme 
k svetlu a znásobilo svoju hodnotu.

Nekonečná pravda Božích svetov, ktorá ďaleko 
presahuje naše chápanie, je na strane svetla a lásky. 
V tomto priestore možno jedine žiť veľkú pravdu živo
ta. Božie svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milujú 
tmu. Človek má preto rád viac tmu ako svetlo, lebo sa 
mu zdá, že v tme je sám sebe pánom, že tam môže 
suverénne rozhodovať o sebe a nik mu svetlom prav
dy nenarušuje zdanlivú autonómiu. Opakuje saprvot- 
né pokúšenie: budete ako Boh, nik vam nemá co pri
kazovať, alebo zakazovať. A tak človeku akosi chutí 
vládnuť, hoci aj vo falošnom a nepravdivom priestore, 
kde je tma a dusno.

S podobenstvom o pšeničnom zrne súvisia bla- 
hostavenstvá, ktoré Spasiteľ vyslovil v kázaní na ho
re. Osem blahoslavenstíev tvorí prvky spektra, do kto
rého sa rozvinie podobenstvo, tak ako sa slnečné 
svetlo rozloží do farieb dúhy. Trpiaci, chudobní, hla
dujúci, plačúci, milosrdní, čistého srdca, pokojami- 
lovní, prenasledovaní pre spravodlivosť, sú blahosla
vení, lebo ich čaká istota zajtrajška. Zajtra budú po
tešení, nasýtení, dosiahnu Božie kráľovstvo, uvidia 
Boha, dostanú noví život, ktorý vyklíči z premeny ich 
utrpenia. Veci budúce prevyšujú utrpenie vecí prítom
ných, veci prítomné majú svoj zmysel vo veciach bu
dúcich a su cestou k veciam posledným.

V podobenstve o pšeničnom zrne a v blahoslaven- 
stvách je nám zverená nádej. Touto nádejou sme pri
ťahovaní k Bohu. Sila tejto príťažlivosti nie je už väz
bou poslušnosti, ale väzbou lásky. Služba Bohu ne
znamená poddanstvo alebo neslobodu. Je to služba 
výsostne kráľovská, má nádheru svätosti a majestát 
vyznamenania.

M. STANISLAV

Prázdniny na Hore sv. Klimenta
Spoločenstvo sv. Gorazda a jeho bratov - Živé dedičstvo v spolu

práci s Maticou svätoklimentskom, Národnou jednotou s/. Cyrila a Me
toda a Moravským občianskym hnutím, usporiada v dňoch 25.7.- 2.8. 
1992 letné ekumenické duchovné cvičenie na Hore sv. Klimenta. Jedná 
sa o devätdňový pobyt duchovno-rekreačného charakteru v krásnom, 
neporušenom prostredí chŕbitských lesov, zameraný na vnútornú očistu 
(príležitosť k sviatosti zmierenia), hlbšie poznanie kresťanských zákla
dov našich národov, historického vývoja cirkvi, vzťahov medzi západom 
a východom, spirituality krestanského východu. Súčasťou duchovnej 
náplne budú i spoločné modlitby, liturgie v západnom i východnom 
obrade, ako aj neformálne besedy s prítomnými kňazmi. Do programu 
sú zaradené i prednášky niektorých osobností nášho kultúrneho života.

Účastníci pobytu budú bývať vo vlastných Stanoch (je potrebné si 
zabezpečiť i spacie vaky a karimatku). Vzhľadom k tomu, že doposiaľ 
nie je známy presný počet účastníkov, nemôžeme bez predchádza
júceho konkrétneho dohovoru zabezpečiť spoločné stravovanie. Bližšie 
informácie je možné získať na telefóne 5.(05) 232 11 linka 254 a (05) 75 
63 64 linka 48 - Petra Zerhauová (v priebehu dňa), večer na tel. číslo 
(05) 77 30 32 -_ Ing. Petr Blížkovský, alebo písomným dotazom na 
adrese: SGAD - ŽD, Jakubská 11, Brno 602 00.

Dňa 18. 6. 1992 sa uskutoč
nila v poradí už štvrtá cesta na 
Ukrajinu s humanitárnou pomo
cou od dobrovoľných darcov z na
šej diecézy. Zásielka obsahovala 
asi 7500 kg šatstva a asi 2300 kg 
potravín. Jej časť bola odoslaná 
do Kyjevskej oblasti, zvyšok zos
tal v Užhorode, odkiaľ sa vyex
peduje podlá potreby do rôznych 
kútov tejto diecézy.

Pre najbližšie obdobie sa no
vé expedície nepripravujú. S ďal
šou pomocou sa ráta len v prí
pade prosby, alebo náhlej situá
cie s možnostou priameho kon
taktu s postihnutou oblasťou.

Zbierka šatstva a potravín 
však nie je pozastavená. V prí
pade, že by mal niekto záujem 
pomôcť núdznym z nášho mes
ta, alebo podporiť zriadenie vý
dajne šatstva a potravín môže 
svoje príspevky (šatstvo, alebo 
trvanlivé potraviny) nosiť aj na- 
dälej na známu adresu. Sľúbená 
sv. liturgia za obetavých darcov, 
ktorí prispeli svojim dielom k rea
lizácii pomoci pre Ukrajinu sa ko
nala v sobotu 27. 6. 1992 
o 18.00 h.

Charita
V mesiaci júli pokračujú ak

tivity diecéznej charity poraden
skou službou a pomocou núdz
nym (v malom - šatstvo a potra
viny, vybavovanie úradných do
kladov a pod.)

V priebehu júna sa podarilo 
zabezpečiťaj príspevky od niekoľ
kých ochotných darcov na pod
poru letného detského tábora 
v Medzibrodí pre 25 mentálne po
stihnutých detí.

Prihlásili sa aj prvé dobrovoľ
nícky, ktoré majú záujem pomôcť 
ako opatrovatelky. V priebehu júla 
by sa mali prípravy ukončiť a u- 
skutočniť zhodnotenie príspevkov 
od jednotlivých dobrovoľných po
mocníkov a darcov, na základe 
ktorého sa vykonajú konkrétne 
prípravy pre uskutočnenie tábora.

Bližšie informácie o našej čin
nosti, ale aj o tom, ako môžete 
svojim dielom pomôcť, dostanete 
na adrese: SKCH prešovskej die
cézy, Hlavná 8, 080 01 Prešov, 
č.t. 238 66.

□  OTCOVIA BAZILIÁNI sa rozhodli pokračovať vo vydávaní mesač
níka Blahovistnik. Jeho hlavným redaktorom je o. Dr. Marian Potaš, 
OSBM. Adresa redakcie: Otcovia Baziliáni, Vajanského č. 31, 080 01 
Preša/, te. 091/341 83.
□  TREBIŠOVSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ZBOR milo prekvapil návštevní
kov farského úradu Uspenia presv. Bohorodičky akadémiou na počesť 
slovanskách apoštolov sv. Cyrila a Metoda. Pásmo zostavil Ing. Juraj 
Hospodár, zbor dirigovala Anna Bajužíková.

Tábor pre volbu životného povolania
Pre mládež od 16 do 25 rokov, ktorý chcú hodnotne prežiťsvoj život, 

realizovať sa, ale zatiaľ nemajú jasno, či sa oženiť, vydať, aiebo či vstúpiť 
do rehole, alebo stať sa kňazom, otcovia Jezuiti usporiadajú tábor pre 
volbu životného povolania, ktorým chcú pomôcťzorientovaťsa a poskyt
núť informácie, návody a návrhy, ako postupovať pri takej životne dô
ležitej volbe.

Termíny: 1.- 10. 8.1992 a 10. - 20. 8.1992.
Miesto: Na hrebeni Tríbečských vrchov v lokalite Bresovo, - Jedľové 

Kostoläny.
Prihlášky prijíma a ďalšie informácie všetkým záujemcom poskytne 

p. Bernard Mišovič, Kostolná 1,811 01, Bratislava, tel. čís. 07/333-262.

VOĽNÉ MIESTA 
na zahraničné zájazdy

1. Vatikán - Assisi - Rimini - Benátky 
Termín: 24.8. - 29.8. 1992 a 5.10. - 10.10.1992 
Cena: 2000.-Kčs
2. Lurdy - 6 dní - 3000.- Kčs 
1 x ubytovanie s raňajkami
Termín: 20.7.- 25.7.1992 a 27.7. -1.8.1992
3. Lurdy - Fatima - 5500.- Kčs 
3 x ubytovanie s raňajkami 
Termín: 21.9. 1992 - 1.10.1992
V prípade záujmu hláste sa ihneď na telefóne 
číslo 091/ 237 67 (v priebehu pracovného dňa).

Prijmeme pestúnku k deťom. Na veku nezáleží.
Informácie 0963 92 636.
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