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Miništranti z Košíc sa so svojim du
chovným otcom Gabrielom Széke- 
lyom počas pobytu Zboru sv. Cyrila 
a Metoda v Ríme dostali pre požeh
nanie až k Svätému Otcovi Jánovi 
Pavlovi II.

To som ja ,  n e b o j te  sa!
Udalosť, ktorú nám popísal sv. Ma

rek v 6. hlave vo veršoch 45-51 a ktorú 
nám Cirkev ponúka na 9. nedeľu po Zo
slaní Sv. Ducha, môže byť pre nás 
vďačnou témou na úvahu. Vďačná je o 
to viac, že je dnes mimoriadne aktuál
na. Pokúsme sa preto nájsť v nej jadro 
toho, čo nám Ježiš touto udalosťou 
chce povedať aj v našich súčasných 
pomeroch.

Keď sa vžijeme do situácie apoštolov 
pri zázračnom rozmnožení chleba, keď 
Kristom požehnané chleby a ryby oni sa
mi rozdávali päťtisícovému zástupu Ježi
šových poslucháčov, musíme uznať, že 
museli byť z toho v šoku, v údive a úžase 
nad svojím Majstrom a jeho mocou. Je
žiš im dal iste zároveň zažiť i radosť z 
toho, že môžu nakŕmiť tak početný zás
tup hladných ľudí bez výdavkov na ná
kup potravín. Ale čo mohlo ešte naviac v 
ich mysliach skrsnúť pri Kristovom tri
umfe nad hmotou - vychutnávanie rado
sti z úspechu zázraku, tomu chcel Ježiš 
okamžite zabrániť, keď ich hneď a ener
gicky prinútil nasadnúť na loď a kázal im 
preplaviť sa na druhý breh ku Betsaide. 
Podrobil ich skúške poslušnosti, skúš
ke nervov i skúške svalov a oni ho po
slúchli. Začali namáhavo veslovať na

rozbúrenom mori, pričom mali ešte aj 
silný vietor proti sebe a tmavé mračná 
nad sebou. On zostal so zástupmi sám 
a keď ich rozpustil, zvečerilo sa a tak 
sa utiahol na vrch, aby sa tam modlil. 
Modlil sa iste aj za svojich apoštolov, 
ktorí v tom istom čase uvažovali asi 
príliš ľudsky, povrchne a nechápavo. 
Možno hovorili o rastúcej Kristovej po
pularite medzi ľuďmi, ktorí by ho naj
radšej urobili svojim kráľom, aby svo
jou mocou im zaistil dostatok chleba, 
aby ich konečne oslobodil spod nad
vlády Rimanov a pod. Iste nezabúdali 
vo svojich úvahách na rast svojej slávy 
a výhod popri ňom, možno si ho už aj 
oni predstavovali ako mocného vládcu, 
kde sa aj im dostanú popredné miesta. 
S takýmito úvahami premiešanými so 
strachom z hrozivých vín mora, so sla
bým efektom svojich námah v tmavej no
ci sa im až nad ránom zjaví zrazu akási 
mátoha chodiaca po mori, ktorej sa na
ľakali a vykríkli. A v tom sa hneď ozval im 
dôverne známy hlas: "Vzchopte sa! To 
som ja, nebojte sa!" Potom vstúpil k nim 
na loď a vietor prestal. Oni boli z toho 
všetkého celí ohromení, lebo kvôli nim 
im opäť potvrdil, že je ozajstným zvrcho
vaným pánom nad všetkými.

(M k 6,50)
A tu sa nám začína odkrývať jadrom 

Božej pravdy z tejto state evanjelia pre 
nás v našich životných situáciách. Keď 
Pán všetkého a teda i Pán našich dejín 
urobí zázrak a daruje nám všetkým sío- 
bodu, sám nám dáva návod, čo po ta
komto zázraku má nasledovať-výjsť na 
vrch a modliť sa a nenechať sa strhnúť 
pokušením slávy, pompéznosti atrium- 
falizmu, ktorý sa hneď mieša s novým 
strachom z tmavej, neistej cesty na 
druhý breh, plnej hrozivých vín a proti- 
vetru. Aj pre nás v takýchto situáciách 
musí byť Ježiš nie mátohou, ale istotou 
pre pokojný príchod do bezpečného 
prístavu.

Vyvarovať sa nechápavosti a povr
chnosti v hodnotení Božích činov, ne
nechať sa pomýliť senzáciami a vystra
šiť strašidlami dejín je možné len vtedy, 
ak sa vyberieme spolu s Ježišom na 
vrch do samoty sa modliť a vtedy sa 
staneme skutočne zmužilými Pánový
mi učeníkmi súcimi na budovanie jeho 
kráľovstva aj v dnešnom rozháranom 
svete.

o. Dr. Jozef VOSKÁR
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Liturgický kalendár 
na mesiac august 1992

1 S Nájdenie svätého Kríža
a Makabejských mučeníkov

2 N ÔSMA NEDEĽA PO ZSD,
Prenesenie ostatkov sv. 
Štefana, prvomučeníka Hl. 7, 
Utiereň: Ev. 8

3 P Izák, Dalmát a Faust,
vyznávači

4 U Efezskí mučeníci
5 S Príprava na sviatok

Premenenia Pána
6 Š PREMENENIE PÁNA
7 P Dametius, mučeník
8 S Emilián, biskup a vyznávač

9 N DEVIATA NEDEĽA PO ZSD,
Matej, apoštol Hl. 8,
Utiereň: Ev. 9

10 P Vavrinec, mučeník
11 U Heuplas, mučeník
12 S Focián a Anicent, mučeníci
13 Š Zakončenie sviatku

Premenenia Pána,
Maxim, vyznávač

14 P Príprava na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie

15 S NANEBOVZATIE
PANNY MÁRIE

16 N DESIATA NEDEĽA PO ZSD,
Diomed, mučeník, 
Prenesenie obrazu nášho 
Pána Ježiša Krista Hl. 1, 
Utiereň: Ev. 10

17 P Mirón, mučeník
18 U Flór a Laur, mučeníci
19 S Andrej Stratilat, mučeník
20 Š Samuel, prorok
21 P JúdaTadeáš, apoštol
22 S Agatonik a spoločníci,

mučeníci

23 N JEDENÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, Zakončenie obdobia 
po sviatku Nanebovzatia 
Panny Márie, Lupus, 
mučeník Hl. 2, Utiereň: Ev. 11

24 P Eutych, biskup a mučeník
25 U Bartolomej a Titus, apoštoli
26 S Hadrián a Natália, mučeníci
27 Š Pimen Veľký, vyznávač
28 P Augustín, biskup a Mojžiš

Murín,vyznávač
29 S SŤATÍ E HLAVY SV. JÁNA

KRSTITEĽA

30 N DVANÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, Alexander, Ján a Pavol, 
carihradskí patriarchovia 
a Erika úctyhodná Hl. 3, 
Utiereň: Ev. 1

31 P

v _

Uloženie pásu presv. 
Bohorodičky v chráme

m

Úmysly apoštolátu na mesiac august 1992
1. Aby Európa znova objavila svoje kresťanské korene 
a otvorila sa problémom celého sveta.
2. Aby sa v krajinách s dlhou kresťanskou tradíciou obnovil 
plameň misionárského nadšenia.
3. Aby nás príklad Panny Márie, oslávenej s telom i dušou 
v nebi, povzbudzoval k jej nasledovaniu v pozemskom živo
te, aby sme sa raz s ňou mohli tešiť v nebeskej sláve.
Srdce Ježišovo, daj kňazom v duchovnej správe všetky 
potrebné milosti.

Premenenie Pána
Tajomstvo premenenia Pána je v úz

kom vzťahu s tajomstvom Ježišovej smrti 
a zmrtvýchvstania. Ako tomu bolo u Je
žiša, aj naše oslávenie a vzkriesenie sa 
začína našimi krížmi na zemi.

Brat, sestra, na osobnom kríži!
Dnešný deň premeňme na ústredný 

sviatok nádeje. Je to božská čnosť, ktorá 
vystriekla ako pramienok pri svätom krste. 
Cím viac je duša spojená s Bohom, čím sa 
viac rozvíja v milosti, tým je mohutnejšia i 
nádej. A čo je to nádej?

Je to horúca túžba po spojení, sply
nutí, stotožnení sa s Bohom, spojená s 
istotou. Rodí ju živá viera, z nej sa rozvíja. 
Čím sme osobne presvedčenejší o Bohu, 
jeho láske, tým viac túžime po ňom. Je to 
hnacia sila dopredu, do výšok. Na vrchole, 
pri splnení sa mení v absolútnu lásku.

Keď je to pravda, raduj sa, sestra - 
brat! Radujme sa!

Svätý Pavol bol taký preniknutý náde
jou na toto zjednotenie, že priam radosťou 
kričal a písal Rimanom: "Súdim však, že 
utrpenia terajšieho času nie sú rovné slá
ve, v ktorej sa máme zjaviť ... Vieme, že 
tým, čo Boha milujú, všetky veci sú na 
osoh... " (Rim 8,18-28). To sa stupňuje v 
takú istotu spásy, že nás to musí uchvátiť, 
keď volá:

Chrám Premenenia Pána v Toronte (Ka
nada), ktorý v r. 1987 posvätil otec biskup 
msgre. fíusnák.

"Ak Boh za nás, kto proti nám? Kto 
nás odlúči od lásky Kristovej" (Rim 8, 31- 
35). A pekne vymenúva tie príkoria, ktoré 
sa nás môžu dotýkať v každodennom ži
vote.

Apoštol národov si je istý, že niet ničo
ho a nikoho pod slnkom, čo by nás mohlo 
odlúčiť od Krista, keď po ňom vrúcne tú
žime.

Brat, sestra!
Predohrou našej hory Tábor je náš o- 

sobný kríž. Nie všetkých apoštolov pozval 
na horu Tábor. Chcel tým zdôrazniť, že len 
"vyvolení" budú hodní tohto tajomstva. Do
konca i tým zakázal o tom hovoriť pred
časne. Chcel tým povedať i nám:
- Tvoj kríž, tvoje prenasledovanie sa raz 
takto premení! Zjavenie som previedol na 
osamelom a vyvýšenom mieste.

V utrpení si aj ty, sestra-brat, celkom 
sám. Azda nik ťa nechápe, nik nepozná 
tvoje bezsenné noci, tvoje odlúčenie, vy
radenie... Ani nebadáš, ako sa premieňaš, 
akí ste inakší od prostredia. Túto prácu 
dokonáva vo vás Svätý Duch a moja Mat
ka. Poddajné duše dozrievajú potom na 
sväté Lidviny, Amálky, ktoré sú také u- 
chvátené osobnou horou Tábor-Kalváriou, 
že dokážu volať ako moji traja apoštoli: 
"Ostaňme tu!"

Tieto duše sa už vžili do tajomstva 
osobného premieňania, utrpenia - lebo 
každé tajomstvo má tento cieľ pre človeka
- a takto by chceli chváliť Otca.

Brat, sestra, výstup z prostredia a z 
výšky utpenia pozri na mňa. Som pred 
tebou Ježiš oslávený. Nehovor nikomu o 
milosti svojho kríža. Je to milosť pre teba. 
Iných sa to dotýka druhoradé. Zbadajú na 
tebe, že ťa nič nezlomilo, že si ich tajom
nou silou, lebo sa zastavia a povedia ticho 
i hlasno:
- Ako to, táto trpiaca duša, tento chorý, tento 
prenasledovaný človek je taký šťastný!

Brat, sestra, kňaz, zasvätená duša!
Budte šťastní, keď ste vyvolení Ježišom 

na premenenie utrpením! Dnešný sviatok 
nech nám všetkým pripomenie slová istého 
chlapčeka: "Aj ja sa premením!"

Áby ste žili v tejto nádeji, modlím sa za 
vás.

M. LIPTOVSKÁ
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Kráľovským plášťom je láska
"Milujte Pána celým svojím srdcom..." (Mt 22,37)

Ak sa spýtame, čo je láska, každý z nás 
si spomenie na odpoveď z katechizmu: je to 
cnosť, ktorú dostávame z neba, aby sme mi
lovali Boha z celého svojho srdca nadovšet
ko a blížneho svojho ako seba samého. Ale 
vy sa ma môžete spýtať, čo to znamená mi
lovať Boha nadovšetko. To znamená: dávať 
mu prednosť pred všetkým stvoreným, rad
šej stratiť majetok, dobrú povesť, rodičov, de
ti, priateltv, manželku či manžela, dokonca 
svoj život, akoby sme sa dopustili smrteľ
ného hriechu.

Svätý Augustín hovorí, že milovať Boha 
dokonale znamená milovať ho bez miery, do
konca i vtedy, keď by sme nemohli za svoju 
lásku očakávať nebo, alebo báť sa pekla, ak 
by sme ju nemali. Ak sa spýtate, aký k tomu 
máme dôvod, odpoviem vám, že ten jediný: 
Boh sám je hoden lásky bez miery. Ak ho 
ozaj milujeme tak, bez miery, nemôže nám 
ani utrpenie, prenasledovanie a pohŕdanie 
túto lásku, ktorou sme Bohu povinní, ani na
rušiť, ukradnúť, zničiť.

Sami predsa niekedy cítievame, ako sme 
nešťastní, ak nemilujeme Boha. Ak je človek 
stvorený pre božiu lásku, nemôže svoje šťas
tie nájsť inde - iba v Bohu samom. Aj keď by 
sme boli pánmi celého sveta, ale nemilovali 
by sme Boha, boli by sme po celý život len a

Viera D o n o va lo vá  - K lerikova

Volanie
Bože môj, v láske milosrdný,
Ty poznáš život človeka, 
i jeho dosah, jeho plány, 
čas, ktorým sa tu pretĺka.

Bože môj, s plným srdcom lásky, 
ktorý ma poznáš po mene!
Nehodná Tvojho oslovenia, 
túžim Ťa počuť v ozvene.

Radostným echom v mŕtvych skalách 
sprítomňovať si volanie.
Nech počuje aj dážď a vietor 
meno, čo navždy dal si mne.

len nešťastní. Ak si to chcete potvrdiť, len sa 
pýtajte a pozorujte ľudí, ktorí žijú bez lásky k 
Bohu. Pozrite na osoby, ktoré zanedbávajú 
modlitbu a sviatosti, nezúčastňujú sa na bo
hoslužbách, sv. liturgii, čo všetko strácajú a 
akou pustatinou je celý ich život. Lakomec 
nemôže byť nikdy šťastný, aj keď má veľa 
majetku, túži mať viac. Je snáď šťastný opi
lec, ktorý už vypil všetko, v čom dúfal, že 
nájde svoje šťastie? Čím viac pije, tým je 
nešťastnejší, tým viac prepadá svojej vášni. 
Pyšný ctižiadostivec nemá nikdy kľud, ne
prestáva sa báť, že ho niekto^ predstihne, 
koho si budú ľudia viac vážiť. Človek pom
stychtivý nemôže spať, vo dne i v noci ho 
prenasledujú myšlienky ako sa pomstiť čo 
najkrutejšie. A pozrite na človeka chlipného, 
ktorý hľadá svoje šťastie v scestnej teles
nosti: stráca dobrú povesť, majetok, zdravie 
a svoju dušu, a predsa nenachádza to, čo by 
ho mohlo uspokojiť. Prečo teda nemôžeme 
byť šťastní v ničom, čo sa nám zdá tak vábivé 
a plné prísľubov? Pretože sme stvorení pre 
Boha, neexistuje na tejto zemi nič, čo by nás 
mohlo uspokojiť a urobiť šťastným. Sme sle
pí, ak nezriadené lipneme na pozemskom 
živote a na jeho radostiach, tak rýchlo sa 
pomíňajúcich - inakšie povedané: ak lipneme 
na tom, čo nás môže urobiť iba nešťastnými. 
Iba ten je šťastný, kto sa vie odpútať od vecí 
stvorených a prilipne k Bohu. Kolko je tých 
dvadsaťročných, tridsaťročných, ba i viac 
ročných, ktorí ešte nikdy neprosili o túto lás
ku, ktorá je darom z neba, ako nás poučuje 
katechizmus. A tak sa nemôžeme ani diviť, 
že sme tak hmotne pozemskí a tak málo 
duchovní. Ale takéto správanie nás môže pri
viesť k nešťastnému koncu: k odluke od Boha 
po celú večnosť. Je vôbec možné, aby sme 
sa nechceli primknúť za každú cenu k tomu, 
kto je naším pravým šťastím?

Láska je prameň radosti a šťastia všet
kých svätých v nebi. Ó krása, tak stará a 
stále nová, kedy už budeme milovať iba te
ba? A teraz sa vás spýtam, čo je láska k 
blížnemu?

Podľa katechizmu by ste mali odpovedať: 
láska k blížnemu spočíva v tom, že ho milu
jeme ako seba samého, totiž tak, že všetko 
dobré, čo si prajeme pre seba, prajeme tiež

jemu. To je láska, bez ktorej nemôžeme dú
fať ani v nebo, ani v Božie priateľstvo. Ako 
bývajú nedostatkom takejto lásky znesveco- 
vané sviatosti, koľko duší privádza jej ne
dostatok do pekla! Ale na koho sa vzťahuje 
slovo blížny? Nie je nič ľahšieho ako si toto 
objasniť a pochopiť to. Cnosť lásky sa vzťa
huje na všetkých ľudí, na celý svet, tiež na 
tých, ktorí nám ublížili, uškodili dobrej po
vesti, ukrivdili nám, urazili nás, ktorí dokonca 
ohrozujú náš život. Aj tých všetkých musíme 
milovať ako seba, priať im všetko dobré, čo 
prajeme sebe. Nielen máme zakázané priať 
im niečo zlé, my im musíme preukazovať 
službu, kedykolVek ju budú potrebovať a je to 
v našich silách a možnostiach. Musíme sa 
tešiť z ich úspechov, byť smutnými ak ich 
stihne nejaký neúspech alebo nešťastie, mu
síme sa ich zastať, keď sa o nich nepekne 
hovorí, povedať, čo my o nich vieme dob
rého, nevyhýbať sa ich spoločnosti, dávať im 
dokonca prednosť pred tými, ktorým sme 
vdäční za nejakú službu. Áno, tak chce Boh, 
aby sme milovali svojho blížneho. Ak sa tak 
nechováme, musíme priznať, že nemilujeme 
ani blížneho ani Boha, sme zlými kresťanmi a 
budeme zavrhnutí. - Len sa pozrime, ako sa 
zachoval ku svojím bratom Jozef egyptský! 
Chceli ho predsa zabiť, hodili ho do vyschnu
tej cisterny, nakoniec ho predali do otroctva. 
Boh mu bol jedinou útechou (Gen 37). Ale 
pretože Boh nikdy neopustí tých, ktorí ho 
milujú, bolo Jozefovo poníženie zmenené na 
povýšenie tým väčšie.

Ako poznáme, že máme takú vzácnu 
vlastnosť, bez ktorej je naše náboženstvo iba 
preludom? Človek, ktorý má lásku, nie je 
pyšný. Netúži ovládať druhých. Neposudzuje 
ich chovanie. Nemyslí si, že iba on robí všet
ko dobre. Iných považuje za lepších ako je 
sám. Vyhýba sa všetkému, čo iných zarmu
cuje a bolí. Láska - to je kráľovský plášť, ktorý 
prikryje cudzie chyby. Vidíte, k tomu, aby 
sme milovali Boha a blížneho, nemusíme byť 
ani bohatí ani veľmi učení. Stačí, že sa chce
me páčiť Bohu vo všetkom čo robíme, že 
chceme preukazovať dobro dobrým i zlým, 
práve tak tým, ktorí nám ubližujú ako aj tým, 
ktorí nás milujú.

o. PETER

Iniciatíva Božia a iniciatíva človeka
Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi ded

iny, kde ho prijala do domu istá žena, 
menom Marta. Tá mala sestru menom 
Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a 
počúvala jeho slovo. A le Marta mala 
plno práce s obsluhou. Tu zastala a po
vedala: "Pane, nedbáš, že ma sestra ne
chá samu obsluhovať? Povedz jej, nech 
mi pomôže." Pán jej odpovedal: "Marta, 
Marta, staráš sa a znepokojuješ pre 
mnohé veci, a potrebné je len jedno. 
Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej 
neodníme." (Lk 10, 38-42)

Priznám sa, že ešte aj ako začiatočný

pastoračný kňaz som tomuto evanjeliu do
bre nerozumel a vyrušovalo ma, že sa 
čítalo na viaceré mariánske sviatky vo vý
chodnej liturgii. Teraz ten rozpačitý pocit 
nemám. Práve naopak. Ďakujem Spasi
teľovi za toto evanjelium, lebo práve ním 
nás veľmi oslovuje.

Náš Spasiteľ, Boží syn, putuje po ľud
ských cestách a zastavuje sa aj v ľud
ských príbytkoch. Evanjelium nám takúto 
scénu práve predstavilo. Marta prijala Je
žiša do svojho domu. Ukázala sa tu jej 
veľká aktivita. Iste Ježiša sprevádzali 
mnohí ľudia, ale neboli veľmi aktívni. Ich

počínanie sa skôr podobalo pasivite. Ježiš 
oceňuje aktivitu človeka. Vidíme to na prí
pade Zacheja, Márie v Káne Galilejskej, 
apoštolov, aj u Pavla a iných.

Marta bola aktívna, a preto Ježiš vošiel 
do jej domu. Mala aj sestru Máriu, ktorá 
neprejavila aktivitu, aby Ježiš vošiel do 
domu. Ale teraz nastáva obrat. Ježiš - Boh 
začína hovoriť. On je teraz aktívny a člo
vek má zaujať postoj tzv. pasivity - ako 
Mária. Ide o postoj vnímania, počúvania 
Boha, stíšenia sa pred ním. Jedinečne to 
vyjadrila práve Mária, sestra Marty. Marta

(Pokračovanie na str. 5.)
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Cyrilometodské slávnosti ’92

Spätosť viery 
a kultúry

Duchovné oslavy našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda prebiehali na 
viacerých miestach našej vlasti, predovšetkým však v Nitre, Velehrade a 
Devíne. Centrom týchto osláv pre gréckokatolíkov sa tohto roku stali Sečovce.

Spolok sv. Cyrila a Metoda od svojho obnovenia usporiadal už po dru
hýkrát Cyrilometodské slávnosti. Po vlaňajších - v Michalovciach - voľba padla 
na Sečovce, kde majú moderný cyrilometodský chrám, silnú členskú základňu 
i dobrých organizátorov. Do príprav na tieto oslavy sa zapojili nielen členovia 
výboru, ale aj miestna farská rada a mnohí ďalší, ktorí sa podieľali na jedno
tlivých častiach programu.

Trojdňové oslavy prebiehali týždeň po sviatku sv. Cyrila a Metoda a to v 
dňoch 10.-12. júla t.r. Treba povedať, že Spolok sv. Cyrila a Metoda dostal sa 
už do povedomia širokej verejnosti a každý, na koho sa organizátori obrátili, 
vychádzal im v ústrety.

Prvý deň v Trebišove
Cyrilometodské oslavy začali v Trebišove. Členovia výboru, zakladajúci 

členovia i hostia - medzi ktorými bol správca Matice slovenskej PhDr. Štefan 
Hanakovič, prednosta Okresného úradu v Trebišove Ing. František Kisty, Csc., 
prednosta mestského úradu Pavol Soták, riaditeľ Domu Matice slovenskej v 
Michalovciach PhDr. Ernest Sirochman a ďalší - sa zišli do Vlastivedného 
múzea, kde bola vernisáž výstavy Ikony. Riaditeľovi múzea PhDr. Jurajovi 
Žadanskému a jeho spolupracovníkom sa podarilo zhromaždiť nielen ume
lecky najhodnotnejšie ikony z východného Slovenska, ale aj ďalšie sakrálne 
exponáty - monštracie a bohoslužobné knihy východného obradu. Treba len 
dúfať, že Trebišovčania i návštevníci mesta zo širokého okolia využijú ďalšie 
dni do konca augusta t.r. na návštevu tejto hodnotnej expozície.

V ten istý deň bolo aj zasadnutie výboru za účasti zakladajúcich členov 
a hostí. Zasadnutie otvoril predseda spolku arcidekan o. Jozef Knežo. 
Schôdzu ďalej viedol podpredseda Ing. Vladimír Miroššay. Člen výboru o. 
Michal Hospodár z Popradu v svojom vystúpení dotkol sa otázky cyrilome- 
todskej tradície v našich dejinách a zdôraznil, že táto tradícia medzi grécko
katolíkmi bola vždy úprimná a spontánna, a preto ani nepovažovali za 
potrebné ju nejako zvlášť deklarovať. Zlatým ohnivkom v cyrilometodskej 
tradícii gréckokatolíkov je založenie spolku - Jednoty sv. Cyrila a Metoda - 
ktorého prvé valné zhromaždenie bolo 4.mája 1941 v Michalovciach. Jed
nota mala za cieľ starať sa o nábožensko-mravné a kultúrne povznesenie 
gréckokatolíkov a brániť ich záujmy. Ďalej budiť lásku k Cirkvi a jej sta
roslovienskemu obradu. Najväčšiu zásluhu na krátkej ale úspešnej činnosti 
Jednoty mali jej predsedovia - gen. vikár Jozef Zorvan a trebišovský ar
cidekan Vojtech Dudič, ktorého 25. výročie smrti si pripomenieme 16. sep
tembra t. r., ďalej správca spolku o. ThDr. Ján Murín, JuDr. Jozef Pichonský 
a mnohí ďalší. Po násilnom vyše štyridsaťročnom umlčaní vo vyoranej 
brázde pokračuje dnešný Spolok sv, Cyrila a Metoda.

Po tomto vystúpení predseda spolku odovzdal plakety zakladajúcim čle
nom jednotlivcom i kolektívom. Spolok má v súčasnosti 43 zakladajúcich 
členov. Kolektívnymi zakladujúcimi členmi sú i tieto naše farnosti - Iňačovce, 
Michalovce, Poša, Prešov, Ruská Nová Ves, Trhovište a Trebišov.

Po prejave správcu Matice slovenskej PhDr. Štefana Hanakoviča nastal 
významný akt. Obidve tieto ustanovizne podpísali zmluvu o spolupráci v ob
lasti ochrany literárnych a výtvarných náboženských diel, výmeny literárnej 
produkcie a propagácii kultúrno-náboženských predstaviteľov. Schôdzu po
zdravil aj miestny mládežnícky zbor pri chráme Uspenia presv. Bohorodičky.

Prvý deň Cyrilometodských osláv '92 bol zavŕšený sv. liturgiou v chráme, 
ktorú odslúžil a kázal pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR.

Ďalšie dva dni v Sečovciach
Cyrilometodské slávnosti '92 pokračovali v neďalekých Sečovciach. V 

sobotu, o 17. hodine sa občania mesta i hostia zišli na akte premenovania 
námesta na Námestie sv. Cyrila a Metoda. Po básni Mikuláša Kasardu Ná
mestie solúnskych bratov akt premenovania urobil zástupca primátora mesta 
Pavol Mikloš. Túto slávnostnú atmosféru umocnila miestna dychová hudba.

Ešte v ten istý deň bola v chráme sv. liturgia, ktorú odslúžil a kázal o. Milan 
Tomáš z Novosadu a po nej veľmi hodnotná akadémia na počesť solúnskych 
bratov, ktorú s mládežníckou skupinou pripravila sestra baziliánka Šebastiána 
V priebehu akadémie sa k prítomným vrúcnymi slovami prihovoril básnik 
Mikuláš Kasarda.

V nedeľu už od skorého rána sa do Sečoviec schádzali pútnici z bližšieho 
i vdialenejšieho okolia. Hneď ráno boli dve sv. liturgie - slovenskú odslúžil 
miestny správca farnosti o. Pavol Tirpák a po nej staroslovienska, ktorú od
slúžil o. Gabriel Nemeth zTrhovišťa.

Tesne pred pol jedenástou zavítal do Sečoviec o. biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR. Pred chrámom ho najprv privítali dievčatá a potom o. Pavol 
Tirpák, ktorý okrem iného pripomenul, za akých ťažkosti si Sečovčania po roku 
1968 vybudavali chrám sv. Cyrila a Metoda. Keď už bol chrám takmer hotový, 
museli časť veže zbúrať, lebo nebola po vôli vtedajšiemu totalitnému systému.

Vo vnútri chrámu po privítaní o. biskupa predsedom spolku o. Jozefom 
Knežom nasledoval milý obrad posvätenia spolkovej zástavy a archijerejská 
sv. liturgia, ktorou vyvrcholili cyrilometodské slávnosti.

O. biskup v svojej kázni zdôraznil význam príchodu sv. Cyrila a Metoda 
k našim predkom. Priniesli nielen kultúru a vzdelanosť, ale čo je prvé a najhlavnej
šie - Boží zákon. V odkaze sv. Cyrila a Metoda máme pokračovať aj dnes a to 
plnením Božieho zákona. Kresťania sa majú stať soľou zeme. O. biskup poukázal 
aj na súčasnú rozharanosť Slovanov a zdôraznil potrebu jednoty medzi nimi.

Pútnici v priebehu osláv prichádzali ďakovať a prosiť o pomoc pri záchrane 
a rozvíjaní cyrilometodského dedičstva ku klokočovskej Panne Márii, ktorej 
putovný obraz bol po tieto dni vystavený v chráme.

Cyrilometodské slávnosti '92 ukázali silu cyrilometodskej tradície. Tieto 
stovky a stovky prítomných, ktorí sa na slávnostiach zúčastnili, zadosťučinili 
výzve neznámeho autora kondaku k sv. Cyrilovi a Metodovi: Vzdajme úctu 
našim dvom učiteľom. - Oni nám preložili sväté Písmo - a odkryli poznania 
Boha. - Hojne z neho dnes čerpáme - a vás, svätý Cyril a Metod, velebíme. - 
Vrúcne orodujte za naše duše, - lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

P. KUŠNÍR

Mikuláš KASARDA

Námestie 
solúnskych bratov

Po cestách bez mena k nám prichádzali bratia 
a dnes tu majú svoje námestia a chrámy.
Len Slovom Božím boli vyzbrojení.
Patróni Európy. Postojte chvíľku s nami.

Na naše polia, krásne moravy 
zrná ste siali, slovo, ktoré lieči.
Dneska vás naše mesto oslávi.
A vy ho chráňte v každom ne bezpečí.

Solúnski bratia,
vy poslam i ste dobrej zvesti,
vy barbarov ste láskou premáhali.
Postojte s nami chvíľku na námestí, 
ktorému poctu mená vaše dali.

Snímky Ján Poprík
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Ostatky sv. Cyrila ■ Konštantína,
Apoštola Slovanov a patróna Európy

Keď Konštantín - Cyril zomrel 14. februára roku 869 v Ríme, bol 
vyhlásený deväťdňový smútok a potom mal byť pochovaný do hrobu, 
ktorý bol pripravený pre samého pápeža v Bazilike sv. Petra. Avšak 
Metod (rodný brat Cyrila) s tým nesúhlasil a požiadal pápeža Hadriána 
II. o dovolenie preniesť telo do Grécka. Chcel tak, ako sa sám vyjadril, 
splniť sľub daný Cyrilom a ním samým ich matke. Tento s lúb urobil pred 
odchodom na misiu. Išlo o slbb - že v prípade smrti jedného: z nich, ten 
druhý, ktorý to prežije, má vrátiť bratovo telo do “ich monastiera" na hore 
Olymp. (Talianska legenda, napísaná začiatkom 12. storočia.)

Táto požiadavka Metoda pápežom nebola prijatá, však Metod trval 
aspoň na tom, aby miestom posledného odpočinku jeho brata Cyrila bol 
kostol sv. Klimenta, ktorému priniesli ostatky sv. Klimenta. Tak sa aj 
stalo.

Ostatky sv. Cyrila ostali v bazilike sv. Klimenta až do roku 1798. V 
roku 1798 bol Rím obsadený francúzskym vojskom, ktoré pustošilo 
chrámy predovšetkým hľadajúc olovo na muníciu. Na nešťastie väčšina 
sv. ostatkov bola uložená v truhličkách práve z tohto kovu. Vtedy sv. 
ostatky vyhádzali na zem a olovenú truhličku vzali... Predpokladalo sa, 
že ostatky sv. Cyrila skončili práve takto...

Roku 1911 bol však na Rímskom vikariáte objavený dôležitý do
kument. Ide o svedectvo istého írskeho dominika, za prítomnosti kto
rého bola mramorová urna s ostatkami sv. Cyrila prenesená v tom istom 
roku (1798) z baziliky sv. Klimenta do Chiesa Nuova (v preklade Nový 
Kostol) a uložená po boku tela sv. Filipa Neriho. tento dokument z roku 
1798 je osvedčený notárom z daného obdobia.

Mramorová urna s ostatkami sv. Cyrila bola v Chiesa Nuova takmer 
rok. Roku 1799 ju komorník Lorenco Mattei preniesol do Lateránu. I keď 
sám Matei dohliadal na navrátenie sv. ostatkov do iných kostolov, ostat
ky sv. Cyrila neboli nikdy vrátené do sv. Klimenta.

Lorenco Mattei je poslednou známou osobou, ktorá sa dotýkala 
mramorovej urny s ostatkami. Tento muž bol lateránskym kanonikom 
(od r. 1771 do r. 1833). Strýka i brata mal kardinálov. Nakoniec i sám - 
vo veku 85 rokov sa stal kardinálom, avšak o desať dní na to zomrel. 
Mattei je významný šľachtický rod v Ríme. Jeho potomkovia - avšak iba 
po ženskej vetve žijú ešte dnes.

Roku 1963, rodina Aniti-Mattei dovolila prehliadnutie rodinného ar
chívu. Osobné dokumenty Lorenca Matteiho sa však nenašli. V rodinnej 
kaplnke sa však objavil relikviár, ktorý obsahoval 6 cm dlhú kosť s 
nápisom: "Ex ossibus s. Cyril M." Dokumenty, ktoré by potvrdzovali 
relikvára sa nenašli. Na relikvári sa však nachádza znak kardinála 
Alexandra Mattei,(rodného brata hore spomenutého Lorenca Matteiho), 
ktorý sa vrátil z exilu vo Francúzsku práve roku 1799. Tento znak 
nepriamo potvrdzuje pravosť ostatkov. Problémy nám robí písmeno "M." 
nachádzajúce sa v nápise na relikviári...V 18. storočí sa však sv. Cyril a 
sv. Metod v Ríme mylne pokladali za mučeníkov. Roku 1963 Svätá 
Stolica, vstúpila do jednania s rodinou Antici-Mattei, vo veci návratu

relikvií do baziliky sv. Klimenta v Ríme. Už v tom istom roku, Mbns. 
Andrej Grutka, biskup z Gary, Indiana, USA osobne preniesol, relikviár 
do Ríma a v prítomnosti kňažnej Antici-Mattei ho odovzdal pápežovi 
Pavlovi VI.

17. novembra roku 1963, na záver osláv 1100-tého výročia prijatia 
krestänstva slovanských národov, pápež Pavol VI., počas liturgie v 
bazilike sv. Klimenta uložil ostatky sv. Cyrila do oltára v bočnej kaplnke 
tejto baziliky.

Nachádzajú sa tu dodnes. V oltári za okrúhlym skleneným okien
kom sa nachádza skrinka zo zeleného ónyxu - a v nej kosťz ostatkov sv. 
Cyrila. Ako sprievodný materiál k tomu článku prinášame fotografiu - 
detail zo skrinky.. Na skrinke je nápis: "EX OSSIBUS S. CYRILLI SLA- 
VORUM APOŠTOLI".

Časť ostatkov sv. Cyrila sa však dnes nachádza i v Solúne (Tessalo- 
nike) v grécku - v meste, v ktorom sa narodili svätí slovanskí vierozvest- 
eovia" V novembri roku 1974 pápež Pavol VI. poslal konštantinopol- 
skému ekumenickému patriarchovi Dimitriosovi !. ostatky sv. Cyrila (v 
relikviári). Určil ich pre pravoslávnu cerkov, ktorá sa práve dokončila na 
počesť svätých bratov v meste, v ktorom sa narodili - v Solúne.

O aké ostatky išlo? Pravdepodobne - o časť kosti z baziliky sv. 
Klimenta v Ríme. Sv. Cyril sa takto stal príležitosťou velkého gesta zo 
strany pápeža Pavla VI...

Dňa 31. decembra roku 1980 pápež Ján Pavol II., apoštolským 
listom "Egregiae virtutus", vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za patrónov 
Európy.. Takto sa svätí bratia stali i oficiálne patrónmi Európy spolu so 
sv. Benediktom, ktorý bol vyhlásený za patróna Európy už v roku 1964 
pápežom Pavlom VI. Európa má teda dnes troch patrónov: jedného 
latinského a dvoch byzantských....

Vladimír MARIÁNSKY, OSBM, Rím

Detail oltára z baziliky sv. Klimenta v Ríme. Za okrúhlym skleneným 
okienkom sa nachádza skrinka zo zeleného ónyxu, v ktorej sa nachádza 
kosťz ostatkov sv. Cyrila. Pred sklom je  mreža v tvare kríža.

Iniciatíva Božia a iniciatíva človeka
(Dokončenie zo str. 3.)

však bola stále vo švungu, I vtedy, keď 
mala pribrzdiť a zostať pri Kristovi. V eď  
jeho slová patrili aj jej. Ona sa však veľmi 
nestarala o jeho slová. Jej išlo o jedno 
jediné, aby sa Ježiš u nej dobre cítil. Preto 
sa starala o pohostenie. Ale on vstúpil do 
jej príbytku práve preto, aby sa ona dobre 
cítila, aby počula slová života, aby sa na
učila svoju "aktivitu" meniť na "pasivitu" 
pred Bohom.

A ký je  obraz dnešného sveta a ľudí v 
ňom? Či nám všetci, skoro všetci nepri
pomínajú Martu a jej aktivitu? Veru aktivita 
a znovu aktivita. Je chvályhodná, očakáva 
ju od nás aj Boh, ale ju musíme vedieť aj 
stlmiť a zameniť za "pasivitu", keď  stojíme 
pred ním, keď On hovorí, keď usmerňuje 
našu cestu.

Zaiste všetci poznáme ľudí, ktorí sa

akosi nikdy nevedia zastaviť. Ani v práci, 
ani v reči, ani v inej aktivite. Ťažko je kon
taktovať s takýmito ľuďmi, veľmi ťažko sa 
dá takým ľuďom niečo povedať a to jed
noducho preto, že druhých nepripustia k 
slovu. Dialóg s nimi je nemožný, vždy ide 
len o monológ. Po ňom však vedia pove
dať, ako dobre sme si porozprávali, i keď 
ten druhý nepovedal takmer slovo.

Dnešný človek nevie stíchnuťpred Bo
hom, nevie prijať postoj Márie sediacej pri 
nohách Spasiteľa a počúvať jeho náuku. 
Ale keď  nepočujeme Boha, ako môžeme 
plniť jeho vôľu? Keď sa nevieme zastaviť, 
keď sa nevieme stíšiť, ako chceme, aby k 
nám prehovoril Boh? Keď počas modlitby 
sa správame ako stroj, ktorý nepozná od
dych, pauzu? Skúsme zameniť svoju prí
lišnú činnosť, aktivitu za pasivitu pred Bo
hom. Lebo len z "pasivity", čiže z pozor
ného počúvania Boha - ako Mária, nám 
vyplynie poznanie, čo máme predovšet

kým robiť, ako usmerňovať svoj apoštolát, 
aby bol ozaj účinný a Bohom požehnaný. 
Apoštolát, ktorý nepočuje potreby dru
hých, ktorý nevie o ľudských bolestiach a 
ťažkostiach, nemôže ľuďom pomôcť. 
Všimnime si Spasiteľovu "pasivitu" v prie
behu tridsiatich rokov utiahnutého naza
retského života. Aby ľuďom čo najlepšie 
poslúžil, snažil sa im najlepšie porozu
mieť, vnímal ich život, ich potreby, ich ťaž
kosti. Bol tak dlho v úzadí, aby videl a 
počul, vnímal a cítil, aby v konečnom dô
sledku použil tri plodné roky svojho života 
na účinný apoštolát medzi nami.

Marta a Mária nech sú nám svetlom. 
Marta v aktivite, ktorá však musí mať svoje 
hranice, Mária v pasivite vnímania všet
kého, čo Boh koná a hovorí, lebo to hovorí 
pre nás všetkých i pre každého osobne. 
Preto nebudtne egoisti a monológ zamie
ňajme za dialóg, pri ktorom budeme nielen
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Zo života vzácneho biskupa
Výročie narodenia i úmrtia vzác

neho otca biskupa Pavla Petra Goj- 
diča, ktoré sme si v našom časopise 
pripomenuli v predchádzajúcich 
číslach, nachádza stále živú odozvu 
a dostali sme do redakcie viacero 
ďalších materiálov. Je zrejmé, že sa 
ukazuje stále častejšie potreba uce
lenej, dokumentárne spracovanej 
publikácie o životných osudoch toh
to veľkého syna našej cirkvi.

Biskupská aktivita 
do roku 1947

Autor príspevku Anton Sučka nás 
upozornil na obsah publikácie o otcovi 
biskupovi Pavlovi Gojdičovi, ktorá vy
šla v Prešove v r. 1947 po rusínsky, 
z príležitosti 20. výročia jeho biskupskej 
vysviacky. Z jeho článku vyberáme stať 
o biskupskej činnosti otca Pavla.

V roku 1922 vstúpil otec Peter do 
kláštora otcov baziliánov a prijal meno 
Pavol. Stalo sa tak pre jeho skrom
nosť, pokoru a túžbu žiť v askéze 
a maximálne slúžiťsamému Bohu. Na
priek tomu Božia vôľa bola iná a tá ho 
predurčila na vysokú dušpastiersku 
činnosť v úlohe biskupa. V r. 1926 bol 
menovamý za apoštolského admini
strátora do Prešova a o rok za titulár- 
neho biskupa harpašského. Vysviac
ka bola v Ríme 25. III. 1927 v chráme 
sv. Klementa.

Nový, mladý biskup dostal teda na
miesto kláštornej malej cely veľkú vini
cu Pánovu, ktorá zaberala vtedy úze
mie celej dnešnej Cesko-Slovenskej 
republiky. Na tomto poli začal sa starať 
o povznesenie duchovného života klé
ru aj veriacich. Staral sa, aby boli 
v lepšom poriadku chrámy a iné úče
lové zariadenia. Dbal o správne vyko
návanie bohoslužieb, o dôstojné cho
vanie sa veriacich na bohoslužbách 
a na dôsledné zachovávanie sviatoč
ných dní. Svedomité navštevoval far
ností. Pripadla mu úloha riešiť aj ná
rodnostné otázky svojich veriacich. 
Bolo treba upravovať hranice biskup
stva, ktoré sa menili v dôsledku zmien 
štátnych hraníc. Na rozšírenom poli 
biskupstva zriaďoval nové farnosti, 
najmä v mestách, kde sa gréckoka
tolíci v poslednom období usadzovali. 
Tak vznikli farnosti v Prahe, v Brati
slave (1939), v Brne (1945), v Levoči 
a inde. Veľký, pozitívny ohlas malo 
zriadenie sirotinca v Prešove, pre kto

rý bola postavená nová krásna budova 
s kaplnkou v modernom štýle. V Pre
šove sa zriaďovali tiež internáty, muž
ské aj ženské kláštory, ktoré slúžili pre 
veriacu mládež aj pre dospelých. Bis
kup Pavol bol pri zriaďovaní aj me
cénom Ruského domu. Organizoval 
konferencie s nábožensko - náučným 
zameraním. Podporoval publicistickú 
a vydavateľskú činnosť. Okrem iného 
bol to časopis Blahovistnik a pri jeho 
redakcii zriadené vydavateľstvo Knihy 
Blahovistnika. Vydávanie publikácií 
slúžilo najmä pre potreby Rusínov 
a Ukrajincov, kedže pre gréckokatolí
kov - Slovákov vydávali potrebné slo
vensky písané publikácie misionári re- 
demptoristi v Michalovciach a zároveň 
sa rátalo s tým, že pre slovenských 
veriacich sú rovnako prístupné aj pub
likácie vydávané rimskokatolíkmi. Za 
účelom predaja tlače, papiernických a 
kostolných potrieb bola zriadená pre
dajňa "Petra".

Veľmi významným dielom Gojdičo- 
vým, z čoho aj on sám mal veľkú ra
dosť, bolo založenie Gréckokatolícke
ho gymnázia v Prešove (r. 1936). Toto 
gymnázium rád navštevoval, aby videl 
ako sa vzmáha. Navštevoval a pod
poroval aj učiteľskú akadémiu, Boho
slovecký seminár, kláštory, internáty 
a tiež aj chudobných veriacich v ich 
domácnostiach.

Mal rád mladých, pristavoval sa pri 
nich na ulici a pozhováral sa (tá po
tešujúca príležitosť sa stala aj autorovi 
tohto článku). V lete chodil oddýchnuť 
si do kláštora alebo do prírody, do 
vzdialených horských oblastí nášho 
kraja, napríklad na Spiš, kde sa rád 
stretával s ľuďmi pri práci na poli. Jeho 
biskupská činnosť bola naozaj mimo
riadne bohatá a v článku nie je ani 
zďaleka všetka pospomínaná.

Videl som umierať 
svätca

S biskupom Pavlom Gojdičom 
som prežil posledné mesiace jeho 
života v dôvernom priateľstve. 
Pri jeho smrteľnom lôžku som sa 
ocito l v nemocničnej cele leopol- 
dovskej väznice. Ako odsúdený na 
doživotie bol um iestnený v nem o
cničnej izbe č. 2, kde som bol oše 
trovateľom. Musím konštatovať ne
pravdivosť chýrov o jeho stigmách, 
avšak musel som vziať na vedom ie 
nespornú svätosť jeho života i jeho 
mučeníctvo pre vernost’C irkvi, jeho

lásku k ľuďom, i k tým, čo ho nená
videli.

Teraz uvediem niekoľko dôkazov 
jeho vyvolenosti. Jedného dňa sa vo 
väzenskej nemocnici objavil mne ne
známy dozorca. Prešiel po chodbe, 
vošiel aj do izieb a ľahostajne preletel 
pohľadom po väzňoch, pripútaných na 
lôžko. Jano, ktorý bol nielen odvážny, 
ale akiste dozorcu poznal, sa mu pri
hovoril: "Pán veliteľ, tamto leži ten pán 
biskup, čo ste ho onehdy dokopali, 
keď už nevládal robiť drepy. Však vie
te, potom sme ho v bezvedomí od
niesli..." Veliteľ sa začervenal, ale tvá
ril sa, že sa na nič nepamätá. Vtedy sa 
ozval väzeň Gojdič: "Nehnevajte sa na 
mňa, pán veliteľ. Odpustite mi, že som 
vás nahneval. Ale ja som vtedy naozaj 
nevládal cvičiť'. Niekedy sa z vyše
trovania vrátil nešťastný. Nemohol vy
hovieť požiadavkám vyšetrovateľov 
a to ho trápilo. Akože by mohol zradiť 
Cirkev, sv. Otca, veriacich, ktorých 
vždy viedol k vernosti? Sklamal veľkú 
šaržu. Dôstojník mu dokonca podal 
ruku a nestál ani o odrecitovanie hlá
senia. Usadil ho oproti sebe do kože
ného kresla. Vzápätí pristúpil k veci: 
"Excelencia, ak prijmete funkciu pa
triarchu pravoslávnej cirkvi v Česko
slovensku, som zmocnený uistiť vás, 
že z tejto miestnosti pôjdete rovno do 
Prešova. Môžete si myslieť a veriť čo
mu chcete, to nás nezaujíma, potre
bujem len váš súhlas s mojím návr
hom".

Biskup odsúdený na doživotie bol, 
pochopiteľne, takou ponukou prekva
pený. Požiadavke však nemohol vyho
vieť. Odmietol ju a zároveň poprosil 
dôstojníka o prepáčenie a pochope
nie. Počínanie väzňa predstaviteľa 
moci zarazilo. Keďsa spamätal z pre
kvapenia, pristúpil k biskupovi, položil 
mu ruku na plece a uznanlivo prehodil: 
"Páčite sa mi, starý. Vážim si vás". 
Stisol gombík pod stolom a privolal 
dozorcu, aby väzňa odviedol.

Pred velkou amnestiou r. 1960 za
vítala do Leopoldova zdravotná kontrola. 
Lekár, pravdepodobne dobre informova
ný pracovník ministerstva vnútra, pri 
predstavovaní hospitalizovaných pacien
tov, netajil sa s radostou nad tým, že 
môže väzňovi Gojdičovi, odsúdenému 
na doživotný žalár oznámiť, že možno už 
na druhý deň pôjde domov, z dôvodov 
nevyliečiteľnej choroby má prerušený 
trest a on vraj videl rozhodnutie súdu
v tejto veci. x _(Pokračovanie na str. 7)



ČÍSLO 15/1992 STRANA 7 SLOVO

Zabudnuté poklady
V Boha veriaci človek vyjadruje svoju 

vieru navonok, postojmi v konkrétnych ži
votných situáciách a účasťou na nábožen
skom kulte, čo je prejav bohopocty. Kult 
vyjadruje a upravuje vzťahy medzi člove
kom a Bohom: Boh človeka volá a človek 
na toto volanie odpovedá. A to sa deje aj 
účasťou na kulte. Ale iba fyzická účasť 
nestačí. Vyžaduje sa účasť srdcom. Ináč 
Boh naše obety neprijíma. Prorok Samuel 
hovorí: "Či sa Pánovi tak páčia celopaly 
a obety ako poslušnosť jeho hlasu? Hfa, 
poslušnosť je lepšia než obeta, a pod
danosť než tuk baranov." (1 Sam 15, 22 ). 
Preto Ježiš učí, že Bohu sa treba klaňať 
v Duchu a pravde (porovn. Jn 4, 24 ) 
a varuje pred pokrytectvom slovami pro
roka Izaiáša: "Tento ľud len perami ma ctí, 
ale ich srdce je  ďaleko odo mňa. " ( Iz 29, 
13., Mt 15, 8 ) . A v podobenstve o mýt
nikovi a farizejovi odsúdil pokrytectvo fari
zeja, ktorý Zákon síce zachovával, ale nie 
z lásky, lež z povinnosti a pýchy, aby bol 
pokladaný za dokonalého. Uznáva však 
poníženosť mýtnika, ktorý - obrazne pove
dané - priniesol na oltár svoje srdce, keď 
vyznáva pokorne svoju hriešnosť.

Pozrime sa teraz na kult z hľadiska 
histórie.

Kult stojí hneď na začiatku dejín člo
veka. Človek totiž chcel vyjadriť svoju pod
riadenosť a úctu k Bohu. A tak so sku
točnosťou kultu objavujú sa v ňom a vyví
jajú prvky spoločné pre všetky nábožen
stvá: posvätné miesta, predmety , (svä
tyňa, archa, o ltá re ), osoby (leviti, kň a z i), 
posvätné obdobia (dni, sviatky), kultové

úkony (obety, očisťovania, obriezka, po
svätenia, motlitby, požehnania) , kultové 
predpisy ( príkazy a zákazy, pôsty ) . Do 
pohanských náboženstiev prenikajú aj ne
gatívne prvky: ľudské obety a kultová pros
titúcia, ktoré však Boh zavrhuje. V naj
dávnejšej epoche, do ktorej nám biblické 
dejiny dovoľujú nazrieť, obetný rituál sa 
vyznačuje jednoduchosťou: stavanie oltá
rov, vzývanie Božieho mena, obetovanie 
zvierat alebo plodov Zeme (Gn 4, 3, 12, 
7n) . Niet stáleho miesta. Obetuje sa tam, 
kde sa Boh prejavuje. Prijednoduchý oltár 
či prenosný staň svedčia svojím spôsobom 
o príležitostnej a provizórnej povahe staro
zákonných miest kultu. Niet špecializova
ných služobníkov na vykonávanie kultu: 
žertvy obetujú hlava rodiny alebo rodu, či 
kráľ. Za čias Mojžiša sa v Izraeli začína 
kult centralizovať, obetovať sa môže len na 
mieste, ktoré si vyvolí Boh a tým je jeho 
svätyňa, kde je prítomná Archa Zmluvy - 
znak jeho prítomnosti. V 11. - 10. stor. pred 
Kr. sa kult centralizuje v meste Jeruzalem, 
keď sa sem natrvalo prenáša Archa Zmlu
vy a začína sa výstavba chrámu. Okolo 
r. 70 po Kr. s pádom Jeruzalema zaniká aj 
kult Starého zákona.

O obradoch Starého zákona podrobne 
pojednáva 3 kniha Mojžišova - Levitikus. 
Rozoznáva niekoľko druhov krvavých aj 
nekrvavých obiet (celopal, pokrmová obe
ta, obeta za hriech, obeta náhrady - každá 
mala presný rituál), obrady požehnaní, po
svätení a očisťovaní.

Pre vonkajšie bohatstvo, ktorým staro
zákonný kult vplýval, plynulo veľké nebez

pečenstvo: lipnúť na obrade a zabudnúť na 
priamosť, poníženosť a čistotu srdca pred 
Bohom. Pred týmto omylom varujú Izra
elitov proroci. Ich ideu preberá aj Ježiš 
Kristus: totiž, že Boh ochotne prijíma obe
tované dary iba vtedy, ak ich človek obe
tuje so srdcom, schopným vo viere a podľa 
príkladu patriarchu Abraháma obetovať to, 
čo mu je najdrahšie. Ježiš starozákonný 
kult rešpektuje, putuje do Jeruzalema na 
sviatky, káže na kultových zhromažde
niach. Avšak preniká obrady Starého zá
kona svojou synovskou motlidbou a nako
niec starý kult prekonáva svojou vlastnou 
obetou, ktorú zveruje Cirkvi - svojmu mys
tickému telu.

Počiatky liturgického kultového života 
Cirkvi sa sprvu ešte viažu na sta rozákonný 
jeruzalemský chrám: apoštoli sa chodie
vajú do Chrámu modli ť a tam aj vyučujú ( Sk 
2,46., 5, 21 ) .  Avšak odčlenenie Cirkvi od 
Chrámu bolo nutné. Liturgický život prvot
nej Cirkvi spočíval vo vyučovaní a hlásaní 
Slova, v účasti na Eucharistii ( "lámanie 
chleba" ) a modlitbe. A keďže všetko, 
okrem Boha, podlieha zmene a vývoju, 
s tokom dejín sa menil a vyvíjal aj liturgický 
život Cirkvi až nadobudol dnešnú podobu: 
spoločné modlitby dostali pevnú štruktúru 
a spolu so sv. liturgiou tvoria základ litur
gického života v Cirkvi. Spoločnými mod
litbami Východnej byzanskej cirkvi sú: ve- 
čiereň, povečerie, polnočnica, utiereň a 
časy - hodinky, o ktorých význame by mal 
mať každý aspoň základné poznanie.

František TAKÁČ

Zo života vzácneho biskupa
(Dokončenie zo str. 6)

S jasotom sme privítali túto radost
nú správu. Dokonca aj pán biskup sa 
potešil, reakcia pána biskupa Hopká 
nás však trochu udivila.Tvrdil že pán 
biskup domov jednoducho ísť nemôže 
lebo musí vo väznici umrieť. Tak to 
vraj predpovedala Terézia Neuman- 
nová pri jednej návšteve v Konnen- 
sreute. V prítomnosti ešte dvoch cir
kevných hodnostárov povedala, že je
den z nich bude mučeníkom Cirkvi. Z 
týchto troch je živý už len Gojdič, teda 
jej proroctvo sa môže vzťahovať len na 
neho.

Prišla veľká amnestia. Veľa väz
ňov išlo domov, biskup Gojdič zostal 
v Leopoldove. Proroctvo Terézie 
Neumannovej sa malo onedlho vy
plniť... Biskup Gojdič sa veľmi tešil na 
stretnutie s Ježišom, nepreceňoval 
však svoje sily. Často mi hovoril: 
"Prosím ťa, nepohorši sa nado mnou, 
ak pri smrti prejavím strach. Pán Je
žiš bol Bohom a bál sa smrti. Ja som

len človek, hoci aj biskup". Veľa zna
mení predpovedalo, že finále veľkého 
života sa blíži.

(František ONDRUŠKA)

Charizma otca biskupa
Prednedávnom našu verejnosť 

vzrušila správa, že bývalý prezident 
Gustáv Husák prijal na smrteľnej po
steli sviatosti. K tomuto sa viaže úry
vok z článku talians kých novín Avennire: 

"Rím. Obrátenie na vieru exprezi
denta Česko-Slovenskej republiky 
predpovedal biskup, ktorý bol väznený 
spolu s týmto čelným funkcionárom ko
munistickej strany a neskôr aj preziden
tom Československej republiky. V päť
desiatych rokoch bol Gustáv Husák u- 
väznený na príkaz stalinistov. Tento 
osud spolu s ním zdieľal aj msgre Pa
vol Gojdič, biskup východného obradu 
z Prešova, zo Slovenska. Vysoký cir
kevný hodnostár počas častých roz
hovorov predpovedal Husákovi, že z 
väzenia vyjde na slobodu, stane sa z

neho velký pán a v roku 1968 získa aj 
veľkú moc. Že sa komunistický režim 
rozpadne a on sám že sa vráti do lona 
svojej materskej cirkvi..."

To potvrdil dälší biskup msgre Pavol 
Hnilica, bývalý spoluväzeň Husáka a Goj- 
diča, ten však už v roku 1960 odovzdal 
svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi.

"Presne sa pamätám," povedal bis
kup Hnilica, "na všetky tie hrozné chví
le, ktoré sme vo väzení spolu prežívali. 
Aj po mnohých rokoch veľa ľudí v Čes- 
ko-Slovensku pripisuje prešovskému 
biskupovi Gojdičovi charizmu vidieť do 
budúcnosti. Vedel o tom aj ten, kto ho 
ešte prednedávnom mučil, že má pred 
sebou človeka neobyčajných vlastnos
tí, pretože už vo väzení ho považovali 
za svätca, obdareného charizmami Du
cha svätého. Nie div, že krátko po jeho 
smrti sa v Ríme začal proces jeho bla
horečenia. Husákova konverzia pred 
smrťou ma nijako nezaskočila," pokra
čoval msgre Hnilica, "pretože silu svoj
ho návratu do Cirkvi našiel jednak vo 
výchove svojej matky, ale najmä vďaka 
neobyčajne silnému duchovnému 
vplyvu biskupa Gojdiča."
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Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc v Taliansku
(12. 6.-22. 6. 1992)
V tomto roku si pripomíname 100. 

výročie založenia Rádu Sestier služobníc 
Panny Márie. Aj to bol jeden z dôvodov, 
prečo sme sa vybrali na pútnický zájazd do 
Ríma. Pred cestou sme sa všetci tešili, no 
mali sme i obavy, pretože program bol 
veľmi bohatý a náročný.

O jeho náročnosti nás presvedčilo už 
prvé vystúpenie vo vatikánskom rozhlase, 
ktoré preverilo našu psychologickú pripra
venosť. Hneď po vysielaní sme začali pre
hliadku Ríma a to bazilikou sv. Pavla za 
hradbami. Zúčastnili sme sa i požehnania 
a modlitby Anjel Pána vedenej Svätým Ot
com.

Jedným z hlavných bodov nášho pro
gramu bola návšteva Domu sestier slu
žobníc, kde o. Gabriel Székely odslúžil rrro- 
leben k Božskému Srdcu a zbor uviedol 
koncert z liturgických skladieb i zo slo
venských, ukrajinských a poľských ľudo
vých piesní. Veľkým duchovným zážitkom 
pre nás bola návšteva chrámu sv. Sofie a 
aj malého seminára, ktorý vedie východná 
vetva otcov saleziánov. Hlboký dojem 
v nás zanechala aj účasť na liturgii vecier- 
ne, ktorá sa konala bez akýchkoľvek latini- 
začných prvkov a taktiež návšteva krypty, 
v ktorej je pochovaný Jozef kardinál Slipyj. 
Po skončení večierne náš zbor v príto
mnosti kňazov spieval chlapcom-semina- 
ristom. Jedinečným zážitkom bola i p re 
hliadka baziliky Svätej Márie Väčšej, 
chrámu sv. Pressedy, chrámu o. redem- 
ptoristov i chrámu sv. Petra v okovách.

Po prehliadke baziliky sv. Jána v Late- 
ráne nasledoval ďalší z hlavných bodov 
nášho programu a to sv. liturgia pri pozo
statkoch nášho vierozvestca sv. Cyrila, 
ktorú odslúžil o. Gabriel Székely. V ďalší 
deň sme mali sv. liturgiu pri hrobe sv. Jo- 
zafáta v bazilike sv. Petra. V ten deň nás 
čakala ešte jedna veľká návšteva. Vo svo
jom súkromnom byte nás prijal jeho emi
nencia Jozef kardinál Tomko, ktorý sa vy
jadril o svojom blízkom a dôvernom vzťahu 
k nám katolíkom byzantského obradu - 
a hneď nám to dokázal tým, že s nami 
zaspieval niekoľko piesn í liturgického ľudo
vého spevu.

Po skončení tejto návštevy sme boli 
v kláštore otcov baziliánov a v Slovenskom

ústave sv. Cyrila a Metoda, kde sg nám 
veľmi venoval nielen Mons. Štefan 
Vrablec, ale najmä biskup Dominik Hru- 
šovský, ktorého sme mohli nedávno vidieť 
aj na levočskom odpuste.

Vrcholom všetkého bola audiencia 
u Svätého Otca, ktorý i napriek veľkej úna
ve sa na všetkých usmieval a jeho oči 
vyjadrovali nekonečnú radosť a nesmiernu 
lásku. Po skončení hlavného programu au
diencie zbor Svätému Otcovi zaspieval je 
ho obľúbenú pieseň a odovzdal mu dary.

Na záver pobytu v Ríme nasledovala 
prehliadka chrámu sv. Šebastíána, kapln
ky Domine, quo vadis a chrámu sv. kríža. 
Krátkym oddychom bola ranná prehliadka 
San Marína a dvojdňový pobyt pri mori.

Najväčším mimorímskym zážitkom bo
la sv. liturgia v Cesenaticu pre miestnych 
veriacich. Po jej skončení a po príhovore 
o. Gabriela Székelya boli všetci aktéri sv. 
liturgie odmenení dlhotrvajúcim potles
kom. Nasledovala cesta do Benátok, sv. 
liturgia v chráme sv. Jána a Pavla a dlhá 
cesta do Viedne, kde sa nám podarilo od

slúžiť sv. liturgiu v dóme sv. Štefana. To 
bola bodka za množstvom zážitkov, z 
ktorých tešiť sa nám doprial náš Pán.

Na záver azda malé zhodnotenie. Vša
de, kde sme spievali, prichádzali za nami 
mnohí ľudia a pýtali sa, akú to liturgiu vlas
tne slúžime. Tieto nádherné byzantské 
spevy znejú ušiam mnohých poslucháčov 
na Zapade trocha exoticky, orientálne, no 
treba povedať, že všetci sledovali náš ob
rad a počúvali naše spevy veľmi pozorne. 
A nás hrial pocit, že sme aspoň trošku uká
zali krásu nášho byzantského obradu.

Šimon MARINČÁK

A n ežka  O LE JN ÍK O V Á

POŽEHNAJ NÁM, 
PANE...

Domov,
to  nie je pohodlie  presýtené 
luxusom  a ľuďm i.
Dom ov je  pre lačných, 
súkrom ie len pre dvoch, 
jeden d lhý biely stôl, 
ja k  cesta ku večnosti 
a váza plná kvetov 
voňavá a čistá, 
nebo s te lom  vzduchu, 
i veľké lono zeme, 
tváre, po ktorých prechádza

svetlo , a láska, 
ja k  dotyk krásnych slov, 
tak bezm ocných a ťažkých 
pred spravod livým  mlčaním.

Stôl d lhý ja k  závoj, 
v ktorom ma povedieš 
pred oltár, 
aby sm e prija li 
a neboli už hladní, 
ani smädní, ani slabí, ani 
opustení
ani bez dom ova... 
lebo Ježiš nás prichýli.
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Milí mladí priatelia,
na stránkach časopisu SLOVO, dostávate svoj vlastný 
priestor. Chceme, aby tento priestor bol pre nás všetkých 
obohacujúci. Budeme sa snažiť, aby strana 9 bola pre Vás 
vždy zaujímavá. Okrem piesní, biblických testov, rôznych 
zábavných súťaží, budeme tu prinášať aktuálne udalosti zo 
života gréckokatolíckej mládeže.

Už v predchádzajúcich číslach sme načrtli obsah tejto 
stránky. K tomu, aby sa tieto riadky stali zaujímavými 
môžete prispieť aj Vy. Ako? Tým, že nám budete písať, 
napríklad svoje zážitky z prázdnin, o živote mládeže vo 
Vašej farnosti, o svojich problémoch, ale aj radostiach a 
podobne.

Ak Vás niečo zaujíma, pýtajte sa, radi Vám odpovieme. 
Na strane 9 nechceme písať len pre Vás, ale aj o Vás. K 
tomu je však potrebná vzájomná spolupráca. Už sa na ňu 
úprimne tešíme.

Vaša redakcia Slovo

Humor východných 
Otcov púšte

Na prelome III. a IV. storočia odchádzalo do púšte v Egypte, 
Sýrie a iných východných zemíčoraz viacej fudí, ktorí zasvätili svoj 
život Bohu. Zriekli sa všetkého (pozemského bohatstva, slávy, ...í, 
aby získali všetko (život bez konca v nekonečnom šťastí v nebi). 
Ich život na púšti bol plný nielen sebaobety, odriekania, pôstu a 
modlitby, ale i prekypujúcej čistej radosti a zdravého humoru. V eď 
i Sväté Písmo a Evanjelium, podľa ktorého si Otcovia púšte (prví 
"mnísi") zariaďovali život, na nespočetných miestach vyzýva k 
radosti a veselostí: "Radujte sa a veseľte sa, lebo vaša odmena 
je hojná v n e b i..." (Matúš 5,12) Bratia moji, hovorím vám, radujte 
sa v Pánovi..." (Filip.3,1)"Radujte sa bez prestania v Pánovi, 
znova vám hovorím: Radujte sa !..." Flp. 4,4Áj_Anjel Gabriel začal 
svoju radostnú novinu pri zvestovaní Prečistej Panne Márii 
slovami: "Raduj sa ! Milosti plná , Pán s tebou..."(Lk 1,28- (pozn: 
doslovný preklad gréckeho "chaire” je "raduj sa", nie "zdravas = 
buď zdravá"

Radosť je jedným z plodov Svätého Ducha (Gal. 5, 22-23) 
pripomíname to preto, lebo mnohí z nás majú pomýlený názor, že 
svätosťmusí byť spojená so smútkom a zamračenou tvarou. Práve 
opak je pravdou ! Pravá svätosť prekypuje radosťou a pokojom, 
o tom nás presvedčujú i staré životopisy, homílie a diela Otcov 
Východnej Cirkvi.

□ □ □
Abba Filemon uvažujúc o tom, že je  ešte len na 

počiatku svoje j cesty k dokonalosti, sa raz prechádzal 
blízko dediny. Na námestíčku uvidel k ŕde ľ sa hrajúcich  
chlapcov. O pýtal sa ich: - Ako sa hráte, m oji synkovia  ? - 
Bavíme sa na to, kto povie najväčšie klamstvo. - Och, za

PRICHÁDZAM PANE

m ojich čias sa takto nehrávalo l - Bravóóó, vyhral si, Otče I 
vykríkli chlapci razom.

□ □ □
Abba Makários i abba Besarion hovorili o jednom bratovi: - 

Nikdy som nepočul, aby rozprával o niekom niečo zlého, povedal 
prvý. A druhý na to: - Či to nie preto, že hovorí stále iba o sebe ? 

□ □ □
Jeden mladý mních prišiel po radu k  starcovi Mojžišovi: -Abba 

- povedal - rozumiem, že možno zhrešiť rukami, očami, ústami, 
ušami. Ale ako možno zhrešiť nosom ? Starec odpovedal: - 
Strkajúc ho do záležitostí iných.

Biblický test na prázdniny - III.
1. Medzi historické knihy Nového zákona patrí:

a) Štyri Evanjelia a Skutky apoštolov, b) Listy sv. 
apoštola Pavla, c) Zjavenie Jána

2. Na miesto Judáša bol losom vybraný za apoštola
a) Jozef prímením Barsabáš, b) Filip, c) Matej

3. V blízkosti ktorého mesta nastalo Šaulovo obrátenie ?
a) Jeruzalema, b) Damašku, c) Nazareta

4. V  ktorom meste urobil Pán Ježiš prvý zázrak ?
a) v Jerichu, b) v Emause, c) v Káne

5. Ktorými slovami povolal Pán Ježiš sv. Petra za apoštola ?
a) Nasleduj ma ! b) Zavez na hlbiny ! c) Podťe za mnou 
a urobím z vás rybárov ľu d í!

6. V ktorom evanjeliu Pán Ježiš seba volá Svetlom sveta ?
a) Lk 2, 25-35, b) Jn 1,1-14, c) Jn 8, 12

7. Ktorý z apoštolov nezomrel mučeníckou smrťou ?
a) Peter, b) Ján, c) Tomáš

Vaše odpovede čakáme do 23. 8. 92.

Odpovedali ste správne?
Na otázky I. kola nášho kvízu došlo 52 odpovedí, z ktorých 27 

bolo správnych. Riaditeľ biskupského úradu v Prešove o. Vladimír 
Tomko vyžreboval z tých, ktorí bezchybne zodpovedali všetkých 
sedem otázok,troch a zasielame im hodnotné náboženské knihy: 

Alžbeta Bábelová, Kolbasov Marta Kotuľáková, Dlhá Lúka 
Miriam Telekyová, Rakovec n/Ondavou

Úprimná vďaka redakcie patrí všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili 
a osobitne sme povďační za vavše milé pozdravy a hrejivé slová, 
ktoré ste k odpovediam pripojili. Želáme vám šťastie do ďalších kôl, 
aby sme si I touto formou obohacovali naše poznanie.

Správne odpovede: 1. -prvorodený syn je Kain 2. -Abrahám 
mal 100 rokov pri narodení Izáka 3. -druhá kniha Mojžišova - 
Exodus 4. -prvorodeným Izákovým synom je Ezau 5. -pobyt Izra- 
elcov v Egypte trval 430 rokov 6. -putovanie do zasľúbenej zeme 
trvalo 40 rokov 7. -Desatoro prijal Mojžiš na hore Sinai

Vravím že mám má-lo síl. Ty však tvrdíš to stačí.

mu-síš, len mi mu-síš vždy ve-rit. Daj mi ná-dej
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Nová evanjelizácia - 
nesmieme dielo všetkých

(Z príhovoru Svätého Otca českým a slovenským biskupom 
pri Ad Limina apostolorum)

Dobrý' a m ilosrdný Boh, "Otec sve
tiel, od ktorého je každý dobrý údel, kaž
dý dokonalý dar" (Jak 1, 16-17), dnes, 
po celých štyridsiatich rokoch, nám zno
va dožičil prežívať túto úchvatnú chvíľu 
kolegiality a bratskej jednoty.

Moje spom ienky na predchádzajúce 
návštevy "ad lim ina" sa prelínajú s bo
lestnými pocitmi. Pred desiatim i rokmi 
tu boli prítomní iba piati biskupi z Č esko
slovenska. Pred piatim i rokmi (1987) 
pán kardinál Tom ášek sám niesol bre
meno zástupcu episkopátu všetkých 
diecéz, ke ď  pri návšteve "ad lim ina" bol 
prítomný len on sám. Áno, tento Boží 
muž bol pre mňa sym bolom  viery a hr
dinstva jednej zdecim ovanej cirkvi, kto
rá však neprestala žiť. Aj k nemu dnes 
zalietavajú moje m yšlienky s hlbokou 
úctou a uznaním.

V  rokoch, v ktorých sa odohrali tieto 
dve návštevy "ad lim ina", m nohým  z 
vás, vážení a milí bratia, chýbala  s lo 
boda, lebo ste boli štátnym  aparátom  
donútení na takú prácu, ktorá vám zne
možňovala výkon posvätnej služby, ale
bo vás posielali do malých okrajových 
farností, kde vaše pôsobenie bolo hod
ne obmedzené. Tvrdo ste platili za ve r
nosť Kristovi a za lásku k Petrovi, ktorá 
vás tu, práve dnes, hneď  po modlitbe 
na Petrovom hrobe, z jednotila  s jeho 
nástupcom.

Vy, milí bratia, spolu so svojim i d ra 
hými kňazmi a so zástupm i odvážnych 
kresťanských spoločenstiev, "prišli s te z 
veľkého súženia", v ktorom bolo úsilie 
zadusiť cirkev a ktoré bolo vystavené 
neslýchané vytrvalém u policajném u ná
tlaku.

Po niekoľkých desaťročiach utrpenia 
a sužovania, prozreteľná a otcovská 
Božia ruka však vyviedla vaše národy 
na slobodu revolúciou, nazývanou 
"nežná", a to pre svoj nekrvavý a m ieru
milovný priebeh, ako aj preto, lebo uká
zala svetu odhodlanosť a odvahu tých, 
ktorí vytrvali spoločne so všetkým i zdra
vými silami. Po boku sociálnych, po litic
kých a kultúrnych síl práve cirkev do
stala popredné m iesto v spoločnosti.

Do všetkých diecéz sa vrátili biskupi. 
C irkevné štruktúry sa postupne spam ä
tali a teraz sa horlivo pracuje na tom, 
aby jednotlivé diecézy uskutočňovali 
smernice Druhého vatikánskeho koncilu.

Pre tieto príčiny cirkev vo vašich dra
hých národoch má pred sebou nalie
havú úlohu, ktorú m ôže dobre spln iť je 
dine s pomocou Ježiša Krista. Táto  úlo
ha má jediného spoločného m enovate

ľa: "novú evanjelizáciu". To to  je  odkaz, 
ktorý v októbri m inulého roka vám  všet
kým odovzdala Európska b iskupská sy
noda.

C elá pastoračná prax, ktorej budete 
musieť če liť budúcich päť rokov a aj 
vzhľadom  na blížiace sa tre tie  tisícročie, 
musí vychádzať zo spoločného úsilia o 
nové a živé, neúnavné a radostné hlá
sanie evanjelia.

Popri rozm anitých úsiliach vašej 
služby, na ktoré som poukázal, chcel by 
som ešte  vyzdvihnúť niektoré skutoč
nosti, ktoré majú upútať vašu pastorač
nú starostlivosť.

2 krefťanfkého

Počas posledných desaťročí mnohé 
rodiny vo vašej krajine zostali skutoč
nými svätyňam i viery, lásky a vernosti 
Kristovi a č irk v i. N ebezpečenstvá, ktoré 
dnes ohrozujú ich integritu, sú veľké. 
T reba, aby nová evanjelizácia v najvyš
šej m iere brala do úvahy duchovné po
treby rodiny.

Svätosť a nerozlučiteľnosť manželstva 
sa musia chrániť a ohlasovať všetkými 
silami, a to nielen ako podmienka na 
obranu posvätných práv spoločnosti a 
národa, ale predovšetkým ako hodnoty 
vzájomného zdokonaľovania sa manže
lov a ich najhlbšieho ľudského bohatstva. 
Rozvíjajúci sa život sa musí chrániť od 
okamihu počatia. Tu treba pokračovať vo 
výchove mladých generácií, aby objavili 
pravý zmysel lásky a zodpovedného ro
dičovstva.

V  m ládeži spočíva pádej budúcnosti 
cirkvi a spoločnosti. Ž iadam  vás, aby 
ste zintenzívnili svoju pozornosť k tejto 
vyvolenej a sľubnej časti vašich diecéz. 
H ľadiac do budúcnosti, na prvé m iesto 
sa musí dostať výchova nových gene
rácií. Preto je  veľm i naliehavé a neod
mysliteľné úsilie, ktoré máte venovať 
ohlasovaniu kresťanskej pravdy m láde
ži, a to najmä:

- prostredníctvom  presvedčivej a príťaž
livej katechézy, otvorenej modernému 
chápaniu;
- prostredníctvom  vyučovania  nábožen
stva v školách;
- prostredníctvom dôslednej sviatostnej 
pastorácie, osobitne prostredníctvom Eu- 
charistie a sviatosti zmierenia pre napre
dovanie vo viere a pre obrátenie;
- prostredníctvom  oživovania misionár
skeho ducha;
- prostredníctvom  životného projektu, 
ktorý sa odlišu je od priem ernosti a ktorý 
sm eru je  k žiarivým  výškam  dôslednosti 
evanjelia, pretože mladí sú veľmi ná
roční a neuspokoja sa s priemernosťou.

T  u treba brať do úvahy osobitné ob
lasti pastorácie, aby evanjelizácia, ktorú 
chce Synoda, mohla preniknúť k všet
kým vrstvám  m ládeže: myslím hlavne 
na univerzitných študentov, mladých 
pracujúcich, vo jakov základnej služby a 
arm ádu vo všeobecnosti.

Zdôraznil som, aby sa ekumenické 
vzťahy s bratm i iných kresťanských cir
kví a spoločenstiev, napriek niektorým 
sporným  problém om , niesli v  znamení 
vzá jom ného porozum enia a väčšej 
úprimnosti. V  te jto súvislosti vyjadrujem 
želanie, aby sa prostredníctvom rozho
vorov, preniknutých pochopením  a lás
kou, našla vyrovnaná a rozum ná brat
ská dohoda vo vzťahoch medzi drahou 
cirkvou gréckokato líckeho obradu, ktorá 
v m inulosti to ľko trpe la  a pravoslávnou 
cirkvou.

V  mene Božej Matky, ktorú si tak 
vrúcne uctievate vo  svojich svätyniach, 
zvo lávam  na vaše m ilované diecézy 
osobitnú Božiu ochranu.

V  mene Trojjediného Najsvätejšieho 
Boha Otca, Syna a Ducha Svätého vy
prosujem pre vás silu a radosť, aby ste 
boli skutočným i pastierm i Božej Cirkvi, 
ktorá je  v Čechách, na Morave a na 
S lovensku. Túto  C irkev z celého srdca 
požehnávam.
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Sestier karmelitaniek je na svete asi 
jedenásttisíc a vo veľkom počte pracujú 
medzi východnými kresťanmi najmä 
medzi Malabarcami v Indii, v Izraeli, v 
Sýrii a Libanone. Na moje prekvapenie, 
stretol som sa s nimi i počas môjho 
pobytu v USA.

Deň pred odchodom do Nowarku mi 
povedal o. J. Fecko: "Nemali by ste chuť 
navštíviť gr. kat. františkánsky kláštor ? 
Zároveň by sme sa pozreli aj k našim 
Karmelitkám. Žijú tu, neďaleko, len asi 
20 minút autom.”

"Podľne ! To je pre mňa prekvape
nie. Viem, že sú v USA františkáni. Stre
tol som sa s nimi už pred dvadsiatimi 
rokmi, ale o karmelitankách som ne
počul." Ráno sme ponavštevovali hroby 
rodičov a bratov o. Fecka. H neď po obe
de sme sa vydali na cestu. Františkán
sky kláštor je na okraji mestečka. Majú 
veľký, niekoľkohektárový pozemok. 
Kláštorná budova je rozsiahla. Chrám 
osobitne nemajú, len v rámci kláštora je 
veľká kaplnka. Pri výstavbe rátali s veľ
kým počtom povolaní, ale od päťdesia
tych rokov nastal veľký nedostatok re
hoľných povolaní vo všetkých reholiach, 
mužských i ženských. Podobne je to i u 
otcov benediktínov, v susednom štáte 
New Jersi, ktorí na obrovskej ploche nie
koľkých štvorcových kilometrov vybu
dovali veľké opátstvo s prekrásnym 
moderným kostolom. Na druhom konci 
parku postavili veľkú budovu cirkevnej 
školy, kde sa mali gymnazisti pripra-

Chrám sv. Leonarda v Bostone, vy
budovaný v roku 1873 v Bostonskej 
talianskej štvrti, je  prvým katolíckym 
kostolom na území New England, včítane 
štátu Massachussets. Kostol v neoro- 
manskom slohu stojí na rohu Hanover a 
Prince Streets. Celá štvrť je v Bostone 
známa ako North End. Keď som 13. júna 
vstúpil do hlavnej tepny talianskej štvrte, 
nebyť stavieb z tehál, nebol by som veril, 
že nie som niekde v okolí Neapole čí 77- 
voll. Prišiel som tu na 16. ročník festivalu 
sv. Antona z Pádový.

Už v sobotu od rána bola vystavená 
vysoká socha sv.Antóna pred vchodom 
do záhrady kostola. Festival sa začal o 
15 hod. slávnostným otvorením a de- 
viatníkom k sv. Antonovi. O 17 hod. sa 
podávali vo vetkej sále farskej budovy 
"Spaghetti supper" z prostriedkov, ktoré 
darovali veriaci. Nasledovali tri sväté om
še: talianska, anglická a taliansko-an- 
gllcká. V nedeľu boli sv. omše podobne.

Čo je pre nás stredoeuropánov nie 
bežné, bola procesia s dychovou hudbou 
hrajúcou melódie do pochodu. Takisto 
socha bola pre nás nezvyčajnou. Celá bo
la ovešaná dolárovými bankovkami z rúk 
dobrodincov. Za každý dolár obdržal dar
ca portrét-obrázok svätca. Pozoroval

vovať na kňazstvo. Dokonca tam ma
li asi 30 chlapcov, ktorých tam poslali 
gr. kat. biskupi. Ale školu viedli len ka
tolícki laici a kláštor bol skoro prázdny. 
Obývali ho len štyria kňazi a jeden no
vic.

Nedostatok kandidátov kňazstva 
mal aj náš biskup z Pasaiku, rodák z Ne- 
vického od Užhoroda, Mons. Dr. Michal 
Dudick. Je veľký ctiteľ sv. Terézky. Pre
to sa s dôverou obrátil na anglické rím- 
sko katolícke karmelitánky a prosil ich, 
aby aspoň štyri prestúpili na gr. kat. ob
rad a modlili sa za dobré kňazské po
volania. Prijali jeho ponuku. Zakúpili im 
veľký pozemok na konci mestečka Su- 
garloaf. Je to asi dva kilometre od kláš
tora otcov františkánov. Podľa potrieb 
ich rehole im vybudoval kláštor s príslu
šenstvom. V rámci areálu postavili 
neveľkú kaplnku aj pre verejnosť, ale 
čoskoro sa ukázalo, že je malá. Teraz 
na záhrade budujú neveľký chrám, lebo 
účasť na bohoslužbách sa zväčšovala a 
prekrásne spevy sestier priťahujú viac 
a viac veriacich gréckokatolíkov i rím- 
skokatolíkov. Po desiatich dňoch som 
mal možnosť navštíviť aj najdôstojnej
šieho otca biskupa Dudicka. Sám si 
upratúva, perie a varí raňajky i večere. 
Len obed má spoločný so zamestnan
cami biskupstva, lebo okrem biskupskej 
kancelárie má v rezidencii aj tlačiareň.

Hoci jeho diecéza je pomerne bo
hatá, sám žije ako opravdivý askéta. Už 
len múzeum, ktoré pre diecézu vybudo-

som, že v každej reštaurácii, cukrárni, ob
chode mali ozdobený portrét svätca na 
čelnej stene.

V nedeľu o 14 hod. niesli sochu sv. An
tona štyria mládenci na pleciach cez mes
to. Za nimi šla dychová hudba a veriaci, 
okolo stáli diváci a turisti. V tropickej 
horúčave a vlhku sme prechádzali krížom 
ulicami, procesia zastavovala na určitých 
miestach, dychovka hrala marianskú 
pútnickú pieseň... Sadol som si do lavice 
nádherného kostola, zadíval sa na oltár a 
započúval do mariánskej melódie... Zrazu 
sa mi zdalo, že som v minoritskom kostole 
v Levoči a zďaleka sa blíži procesia 
vracajúca sa z Mariánskej hory... A ve, ave 
Mária... V tom momente som si uvedomil, 
že som ďaleko od vlasti a na púti v Levoči 
tento rok budem chýbať. Zacnelo sa mi po 
Tatrách, Levoči, Klokočové...

Po troch hodinách sa procesia vrátila 
do chrámu a slávnosť bola zakončená 
požehnaním. Ľudia šli z kostola každý 
po svojom. Plný dojmov vracal som sa do 
prístavu, aby som sa občerstvil vánkom 
z mora. Vo mne znela známa melódia zo 
slávnosti a ešte stále som bol pripútaný 
k talianskej štvrti a soche sv. Antona...

Dr. Ján OLEJNÍK

val, má hodnotu niekoľkých miliónov ko
rún. Neodvážil som sa ho opýtať, koľko 
ho stál kláštor karmelitánok. Opýtal som 
sa ho však, kto teraz financuje sestry 
karmelitánky. Odpovedal mi, že sa živia 
sami, prácou svojich rúk, prípadne z ma
lých milodarov svojich priaznivcov. Môj 
záujem o nich však rástol. "Excelencia, 
a čo Vás viedlo k tomu, že ste si vybrali 
práve karmelitánky, aby sa modlili za 
povznesenie náboženského ducha vo 
vašej diecéze, a za horlivých kňazov a 
bohoslovcov ?"

"Otče, teraz je naša spoločnosť príliš 
zmaterializovaná. Všetko sa ženie za 
hmotným blahobytom. A naši veriaci ? 
Tí si z rodnej vlasti priniesli živú vieru a 
opravdivého náboženského ducha, tu si 
vybudovali svoje chrámy, školy a spo
ločenské miestnosti, aby si uchovali 
svoju vieru, svoje zvyky a svoje kultúrne 
bohatstvo, no teraz z veľkej časti opúš
ťajú to, čo bolo také drahé ich otcom. 
Mnohí zbohatli. Už necítia potrebu Bož
skej pomoci tak, ako ich otcovia. Zlato 
im je bohom. Celkove sme všetci zvlaž- 
neli. Zabudli sme na Ježišove slová: 
"Bezo mňa nič nemôžete ! Proste a bu
de vám dané !" - Aj duchovné osoby, 
naši kňazi, reholníci a reholničky veľa 
upustili zo svojej prvotnej horlivosti. Je 
pravda, že sa veľa káže, prednáša, 
"apoštoluje", ale je málo živých príkla
dov opravdivej zbožnosti. Nemáme prí
klady živej viery, opravdivých obetí, 
ducha kajúcnosti. Upadol záujem o 
kňazské a rehoľné povolania. Aj naše 
rehoľné sestry v snahe získať kandidát
ky, zriekli sa svojho tradičného kajúceho 
rúcha. Tak som sa obrátil na sestry kar
melitánky. Tie stále žijú podľa svojich 
tradícií, ktoré zdedili po svojej duchovnej 
Matke a učiteľke Cirkvi svätej Terézii. 
Zachovali si jej ducha i jej kajúce rúcho 
a podľa príkladu sv. Terézie z Lisieux 
ustavične sa modlia za dobré kňazské a 
rehoľné povolania. Vidíte, nesklamal 
som sa. Ani nie desať rokov uplynulo 
odvtedy čo, štyri staršie karmelitánky 
priniesli veľkú obetu. So súhlasom Svä
tej Stolice i svojich predstavených opus
tili svoj obrad a dokonale sa prispôsobili 
nášmu obradu. Myslím si, že ani v jed
nom gréckokatolíckom kláštore sa tak 
presne a s takou láskou nezachovavájú 
liturgické predpisy ako u nich.

A splnili sa aj očakávania ohľadne 
dobrých kňazských a rehoľných povola
ní ?

"Máme teraz plný počet seminaris
tov. Sú to dobrí a nádejní chlapci. Viem 
aj o niekoľkých dievčatách, ktoré pre 
zásluhy ich modlitieb vstúpili do rôznych 
reholí."

S Otcom biskupom som sa lúčil plný 
nadšenia. Potvrdil mi to, o čom som sa 
aj sám presvedčil počas pobytu v USA.

o. Štefan L AZOR

Osobitá slávnosť sv. Antona
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V predchádzajúcom čísle sme uviedli, 
že 1. júla boli na Gréckokatolíckej teolo
gickej fakulte UPJŠ v Prešove promovaní 
prví 14 absolventi. Prítomný slávnostný akt 
priniesol pre našu fakultu jednu nevšed- 
nosť- medzi absolventami bola promovaná 
na magistru teológie aj 32- ročná Markéta 
Maliňáková zo Zašova na Morave.(na obr.) 
Stala sa tak prvou ženou - laičkou, ktorá 
obdržala tento titul v Československu, z 
rúk dekana fakulty o. V. Poláčeka.

Potešujúcou je skutočnosť, že v tomto 
roku opäť vzrástol počet uchádzačov o teo
logické štúdia u nás. Ku koncu práve skon
čeného školského roku študovalo na našej 
fakulte v Prešove 152 poslucháčov, z toho 
75 bohoslovcov pre kňazské poslanie a 77 
laikov pre katechetické uplatnenie.

Pre nový školský rok 1992/93 sa o teo
logické štúdium uchádza 127 nových štu
dentov, z toho 32 bohoslovcov.

Prví absolventi

Zo života eparchie
Otec biskup medzi Focolármi

Dielo Máriino (Hnutie Focolare) patrí k najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcim duchovným hnutiam vo svete, ktoré sa snaží 
avanjelium najprv žiť, až potom o ňom hovoriť, alebo inak hlásať 
ho životom. Medzi stovky účastníkov tohto hnutia, ktorí sa stretli v 
Prešove, zavítal v sobotné dopoludnie 11. jú la otec biskup našej 
eparchie Mons. Ján Hirka. V nádhernej atmosfére duchovného 
spríbuznenia a jednoty sa vyznal účastníkom stretnutia zo svojho 
vzťahu k Dielu Máriinmu, z kontaktov pretrvávajúcich jeho členmi 
celé roky. Priblížil prítomným tiež obsah dní strávených počas Ad 
limina apostolorum v Ríme so svätým Otcom i s cirkevnou kúriou.

Posviacka 
základného kameňa

Najvýchodnejšie mestečko našej vlasti - Sobrance v okrese 
Michalovce v neďeľu 19. júla 1992 prežívalo milú slávnosť. Privítali 
tu pomocného svätiaceho biskupa prešovskej gréckokatolíckej 
eparchie Mons. Milana Chautura CSsR.

V tomto mestečku je gréckokatolícky chrám i fara v reštau
rovaných priestoroch starej zemianskej kúrie na Kúpeľnej ulici. 
Priestory nie sú veľmi vyhovujúce. Veriaci sa teda rozhodli po
staviť nový chrám i farskú budovu. Bude na mestkej komunikácií 
medzi Sobraneckým potokom a ulicou Gorkóho. Za prítomnosti 
kňazov a veriacich oboch obradov z celej sobraneckej oblasti 
pomocný svätiaci biskup Mons. Chautur CSsR tu slúžil konce- 
iebrovaný slávnostnú svätú liturgiu spolu s miestnym duchovným 
Jozefom Kellôm a okresným gróckokatolickým dekanom Micha
lom Moskaľom. Zároveň pri svätej liturgii posvätil základný kameň 
pre nový gréckokatolícky chrám a farskú budovu.

Týmto aktom sa začína výstavba nového chrámu, ktorý bude 
zasvätený Svätým sedempočetníkom - Sv. Cyrilovi a Metodovi a 
ich piatim žiakom sv. Gorazda, Klimenta, Naumana, Sávu a 
Angelára. Sobrančania majú päť súťažných návrhov na výstavbu 
nového chrámu. Z nich do konca júla vyberú ten, ktorý sa bude 
realizovať a potom sa urobí vykonávací projekt. S výstavbou 
základov chcú začať ešte v jesennom období a s ukončením rátajú 
v priebehu troch rokov - do roku 1995. Do sobraneckej farnosti, 
ktorú spravuje duchovný Jozef Kellô patria ešte obce Bunkovce 
a Nižná Rybnica.

V závere treba ešte pripomenúť, že sviatok Svätých sedem- 
početníkovjezaujímavýaneznámy. Zabúda sa, že spoločné dielo 
nemohli vytvoriť len sv. Cyril a Metod, ale mali aj svojich učeníkov 
- žiakov, tento sviatok je teraz zaradený už aj do cirkevného 
kalendára.

Ceiodiecézne stretnutie mládeže
Pastoračná komisia pri gréckokatolíckom biskupskom úrade v Pre

šove organizuje v dňoch od 18-20 augusta tohoto roku v rámci desaťročia 
duchovnej obnovy, 1. ceiodiecézne stretnutie mládeže na brehoch Ružin- 
skej priehrady - Košické Hámre. Stretnutie je určené pre mládež od 14 
rokov.

Program:
stretnutie s o. biskupmi 
diskusie s kňazmi a rehoľníkmi 
spev, spoločné hry, výlety do prírody 
Príchod je plánovaný 18.8.1992 do 16. hod.
Miesto konania: Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Okresného 

úradu Košice-mesto (Košické Hámre)
Autobusové spojenie: ČSAD Košice smer Opátka (vystúpiť na zas

távke Kameňolomu)
Vybavenie účastníkov: Spací vak, (prípadne môžťe so sebou zobrať 

aj staň, trvanlivé potraviny a osobné potreby
Prihlásiťsa treba u svojho správcu farnosti a zoznam poslať najneskôr 

do 9. augusta 92 na adresu:
Gréckokatolícky úrad Kojšov.
Bližšie informácie na tel. č. 0944/932 61
Toto stretnutie sa má niesť v duchu: Všetko prežiť s túžbou viac poznať 

Ježiša Krista i jeho cirkev a nájsťv cirkvi svoje správne miesto.

Odpust vo Svite
Gréckokatolícki veriaci vo Svite oslávili po prvýkrát na sviatok sv. 

Cyrila a Metoda svoj chrámový sviatok. Ich kaplnka sv. Cyrila a Metoda 
patrí do komplexu chrámu sv. Jozefa robotníka, ktorý vlani slávnostne 
posvätil Jozef kardinál Tomko. Sv. liturgiu slúžil a kázal o. Vojtech Boháč 
zo Sabinova. Na odpustovej sv. liturgii bol prítomný aj so svojimi farníkmi 
správca rímskokatolíckej farnosti o. Peter Fidermák a zúčastnil sa tiež ev. 
a. v. duchovný Ján Bakalár. Príležitostnú akadémiu nacvičila Ľuba Sre- 
maňaková.

NAŠI JUBILANTI
Ján Valko 6. 8. 1947
Jozef Duda 11.8. 1942
Pavol Cilli 10 .8 . 1947
Gabriel Németh 10.8. 1947
Vincent Nagy 17. 8. 1922
Ján Valko 19. 8. 1922
Peter Priputen 28. 8. 1932
Juraj Nižník 28. 8. 1932

na dôchodku 45 r. ordin.
Sar. Jastrabie 50 r. národ.
na dôchodku 45 r. ordin.
Trhovište 45 r. ordin.
Podhoroď 70 r. národ.
na dôchodku 70 r. národ.
Matiaška 60 r. ordin.
na dôchodku 60 r. ordin.

Vyprosme im v modlitbách mnohaja ľit, blahaja ľit.
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Putovanie obrazu klokočovskej Panny Márie
Milú udalosť prežívala farnosť Slanskó No

vé Mesto od 14. do 28. júna 1992, kde sme 
hostili putovný obraz Klokočovskej Panny Má
rie.

Dňa 14. júna o 15,00 veriaci farnosti prišli 
prevziať putovný obraz zo Zdoby. V tamojšom 
chráme d. o. Valentín Tkáč, správca farnosti 
Slanské Nové Mesto, prečítal modlitbu k Matke 
Božej a prevzal obraz. Veriaci zo Zdoby spolu so 
svojim o. Michalom Vasiľom doprevádzali obraz 
až do Slanského Nového Mesta. Tu na križo
vatke sa zhromaždili veriaci z oboch obcí a spo
lu sprevádzali obraz do chrámu Ducha Svätého. 
Tu bol obraz uložený na vopred vyzdobené 
miesto. Potom spoločne odslúžili moleben k 
Prečistej Bohorodičke. V hornílii o. Valentín Tkáč 
poďakoval veriacim zo Zdoby a prejavil nádej, 
že aj veriaci jeho farnosti budú dôstojnými hos
titeľmi Matky Božej. Vyzdvihol mariánsku úctu a 
odporúčal hlavne mládeži utiekať sa k Panne 
Márii. Potom sa s piesňou "S Bohom buď Mária" 
veriaci zo Zdoby rozlúčili s obrazom.

V čase od 14. do 21. júna sa veriaci z obce 
snažili byť prítomní v čo najväčšom počte na 
každodenných liturgiách. Každý deň sa slúžili 
pobožnosti k Matke Božej. Navštívili nás aj o. 
Jozef Orenič zo Zemplínskej Teplice a o. Štefan 
Ištvaník CSsR z Michaloviec. Obaja otcovia nás 
povzbudili v mariánskej úcte a opravdivej viere 
v Ježiša Krista.

V nedelú 21. júna bola ďalšia milá udalosť. 
Osemnásť detí z farnosti po prvýkrát prijalo Pá
na Ježiša. I táto radostná udalosť bola znáso
bená prítomnosťou obrazu Klokočovskej Panny 
Márie, ktorej deti porúčali svoje duše a prosili ju 
o ochranu. V ten istý deň sa do chrámu Ducha 
Svätého prišla Panne pokloniť aj rimsko-katolíc- 
ka mládež zo Slanca. Za prítomnosti našich 
veriacich predviedli pekné pásmo modlitieb, 
úvah a piesní o Matke Božej.

V pondelok 22. júna, za hojnej účasti veria
cich, mládeže a detí, za spevu mariánskych 
plesní, odprevadili obraz zo Slanského Nového 
Mesta na hranicu chotára. Tam ho prevzali ve
riaci z filiálnej obce Kalša. Prvoprijímajúce deti 
utvorili okolo obrazu venček a takto ho odpre
vádzali až do chrámu Nanebovzatia Panny Má
rie. Potom spoločne veriaci zo Slanského No
vého Mesta a Kalše boli prítomní nasv. liturgii,

ktorú celebroval o. Valentín Tkáč, za asistencie 
miestnych klerikov a bohoslovca. Po sv. liturgii 
klerici odslúžili moleben ku Presvätej Bohoro
dičke. I túto obec navštívil o. Štefan Ištvaník 
CSsR, ktorého kázne a príhovory nezostali bez 
odozvy v našich srdciach.

V nedelú 28. júna sa kalšanskí veriaci ro
zlúčili s obrazom, ktorý bol opäť prenesený do 
chrámu Ducha Svätého v Šlanskom Novom 
Meste. Popoludní o 14,00 sa zišli veriaci oboch 
obcí na spoločný ruženec. Po ňom, už aj za 
účasti veriacich zo Sečoviec, bol odslúžený ma
riánsky moleben. Po skončení molebenu a ďa
kovnej modlitbe o. Valentín Tkáč odovzdal obraz 
o. Pavlovi Tirpákovi, pričom všetkým veriacim 
povedal niekolko povzbudivých slcv. Potom 
sme sa všetci spoločne odobrali do Sečoviec, 
kde bol obraz položený na čestné miesto v chrá-

Ťažko je slovami bežného spravo
dajstva opísať krásu, ktorej bolo sved
kami v Pánskej záhrade v Hertníku 
3000 divákov na II. ročníku slávnosti 
"Duchovnej a národnej piesne Hertnik 
92". Použijem preto radšej slovo bás
nika - Nech slová našich piesní na všet
ky strany vietor ženie, by srdciam, kto
ré žijú v tiesni zaniesli tiché potešenie."

Prehliadka duchovnej a národnej 
piesne, ktorú zorganizovali Obecný 
úrad, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Miestna organizácia Matice slovenskej, 
Obecné kultúrne stredisko v Hertníku a 
Regionálne kultúrne stredisko v Barde
jove, chce byť v rajóne horného Šariša 
dôkazom vernosti nášho fúdu k národ
ným a duchovným tradíciám Slovenska.

Na pódiu sa postupne predstavili 
Mládežnícky zbor z Bartošoviec, Mlá
dežnícky spevokol z Dlhej Lúky, Róm
sky súbor - DEVLESKERE ČHAVE - Bo
žie deti z Bardejova, Detský zbor "Mla
dosť' z Bardejovskej Novej Vsi, Chrá
mový zbor sv. Egídia z Bardejova, do
máci Chrámový spevokol z Hertníka,

me sv. Cyrila a Metoda. Po ďakovnej modlitbe 
a poďakovaní o. Pavla Tirpáka sme sa s pies
ňou "s Bohom buď Mária..." rozišli do svojich 
domovov.

Počas celých 14. dní sme prichádzali k 
Matke Božej na rady, prosby, ba i na zdôvere
nie sa s problémami svojich sŕdc. Počas tých
to dvoch týždňov sa nám v srdciach zahniez
dila radosť a láska, akú je schopná rozdávať 
len Matka nás všetkých. I keď nám je smutno, 
že obraz od nás odchádza, predsa si všetci 
uvedomujeme, že Panna je tu s nami navždy. 
Tá, Ktorá nám má byť príkladom v pokore, 
láske a trpezlivosti, nás nikdy neopustí. Preto 
volajme s Pannou Máriou: 'Velebí duša moja 
Pána a zaplesal duch môj v Bohu, mojom 
Spasiteľovi..."

Chrámový spevokol z Raslavíc, Matič
ný spevokol zo Zborová, Miešaný chrá
mový zbor sv. Egídia z Bardejova, 
Grécko-katolícky chrámový zbor, do
spelí a mládež z Bardejova.

Pôsobivý záver nevšednej akcie 
odznel v podaní sólistu spevohry Di
vadla Jonáša Záhorského z Prešova 
pána Štefana Rančíka, rodáka z Hert
níka, ktorý sa predstavil známou slo
venskou piesňou hudobného sklada
teľa Gejzu Dusíka z operety "Hrnčiar
sky bál" Najkrajší kút. A úplne na zá
ver sa divákom predstavili všetky hu
dobné telesá spoločnou piesňou zo 
známej operety Oskara Nedbala 
"Poľská krv".

Účinkujúcim a všetkým divákom za 
účasť na II. ročníku duchovnej a národ
nej piesne Hertnik 92 vyjadril svoje po
ďakovanie pán Ján Pataky, starosta 
obce Hertníkva správca farnosti z Kra- 
čunoviec o. Šechný. PhDr. Ján Suráň, 
riaditeľ Regionálneho kultúrneho stre
diska v Bardejove odovzdal vedúcim 
zborov upomienkové suveníry.

bohoslovec Marián

Duchovná a národná pieseň Hertnik 92

Baziliáda zo štvrtého storočia?
Sv. Bažil Veľký (329-379), zakladateľ 

mníšstva v modernom zmysle a najväčší 
teológ o Svätom Duchu v dejinách 
Cirkvi, sa nezaoberal iba modlitbou, 
pôstom, teológiou, organizáciou ba- 
ziliánskych monastierov, ale sa zaoberal 
i mládežou. Išlo mu najmä o mládež 
opustenú, ktorá sa vtedy bezcieľne po
nevierala po ázijskej Kapadócii a o s i
roty.

Preto dal postaviť mestečko: Baziliá- 
du. Išlo o mestečko pre opustených: boli 
tam nemocnice, školy, sirotince... A to 
všetko vo štvrtom storočí! Niektorí preto 
pokladajú sv. Bažila Veľkého i za zaklada
teľa moderných nemocníc, v ktorých sa 
chudobní liečili bezplatne.

Bažiliáni a baziliánky v Česko-Slo- 
vensku sa preto rozhodli využiť tretí rok 
slobody v našej vlasti a to tým, že sa 
budú venovať rusínskej m ládeži. Založili 
preto krátkodobú Baziliádu (šesťdňovú)

na fare u jeromnícha Metoda M. Bilančí- 
ka, OSBM v Kamienke v okrese Stará 
Ľubovňa.

Zišlo sa spolu 8 dievčat a 12 chlap
cov vo veku od 6 do 15 rokov. Baziliáda 
dostala oficiálny názov: KAMIENSKA 
LETNÁ BAZILIADA. Uskutočnila sa od 
6. do 11. 7. 1992. Na tom to stretnutí ru
sínskej m ládeže bolo krásne i to, že sa 
na jeho akciách zúčastnili i miestne deti.

O duchovný i telesný pokrm detí sa 
staral jeromních Jozef, OSBM, traja bratia 
baziliáni a tri sestry baziliánky. Tohtoročná 
Baziliáda priamo naväzuje na minuloroč
ný "Letný tábor v Čabinách", avšak mala 
svoje špecifikum: voňala exoticky. Prečo?

Mali sme česť privítať na nej hostí - 
dvoch baziliánov ukrajinského pôvodu z 
ďalekej Brazílie, ktorí trávia svoje letné 
prázdniny v Česko-Slovensku. Ako Bra
zílčania, najväčší úspech u detí zožali svo
jim i vycibrenými kúskami vo futbale...

Deti si to možno ani neuvedomili - ale 
prežili šesťdňové duchovné cvičenia: Nie
len sa hrali a športovali, ale denne mali i 
svätú liturgiu s kázňou a okrem toho as
poň dvakrát duchovné slovo o dĺžke od 20 
do 40 minút. Okrem toho nechýbali krátke 
modlitby po celý deň. Hlavnou myšlienkou 
duchovného slova bolo toto:

Pán Boh je láska, všetkých nás bez 
rozdielu miluje. I my ho máme milovať. 
Svoju lásku k nemu prejavujeme láskou k 
blížnemu. Miluje sa nie hlavou - rozumom, 
ale SRDCOM. V tomto fakte spočíva sku
točná svätosť.

Zo športových akcií prevládali túry v 
prekrásnej prírode, ale nechýbalo ani kú
panie sa v Ružbachoch a opekanie slanin
ky, či návšteva v Litmanovej, kde nás po
hostili výbornými haluškami so syrom. 
Verme, že táto akcia s gréckokatolíckou 
mládežou zo strany baziliánov a baziliá- 
niek nebola poslednou tohto roku, a že sa 
dožijeme v slobode i tretieho ročníka celej 
série Baziliád (na budúci rok)...

účastník VM



SLOVO STRANA 14 ČÍSLO 15/1992

Litmanová
Výročia, ktoré nie sú okrúhle, zvy

čajne prehliadame. V mesiaci 
august - 5 .augusta 1992 - si 
pripomíname druhé výročie zvláš
tnej udalosti, ktorá rozvírila nábo
ženskú hladinu i aktivitu a m arián
sku úctu na Hore Zvir v obci L it
manová. Nemôžeme si preto nevši
mnúť spomínané výročie. O čo ide?

5. augusta 1990 podľa tvdenia 
Ivety Korčákovej a Kataríny Češe- 
lekovej sa im zjavila v senníku 
Prečistá Bohorodička. Od toho času 
najpr nepravidelne, neskôr pra
videlne - každú prvú nedeľu v 
mesiaci podľa ich tvrdenia sa im

údajne zjavuje. Pri údajnom zjavení, 
dievčatá dostávajú od nej posolstvo.

Správa o údajných zjaveniach v 
krátkom čase rozprúdila mohutné prú
dy pútnikov na horu Zvir. Cirkevná au
torita - diecézny biskup na základe 
svojho úradu sa začal prípadom za
oberať. Podľa praxe ustanovuje na 
skúmanie udalosti komisiu zloženú z 
patričných odborníkov. Najprv len prí
ležitostne, neskôr z pastoračných dô
vodov dáva súhlas k vykonávaniu bo
hoslužieb na hore Zvir, na prvom 
mieste k slúženiu svätých liturgií. Vo 
svojom prípise JE. MOns. Ján Hirka 
zdôrazňuje, že vykonávanie bohoslu
žieb, nie je uznaním pravosti udalosti,

ktoré sa stali známymi medzi časom aj 
v zahraničí, ale ide o službu putujúcim 
veriacim.

Ohľadom skúmania pravosti zjavení 
v liste píše:

" Všetkých Vás ako biskup eparchie 
s plnou zodpovednostou žiadam o 
trpezlivosť.

Milujme svojich blížnych, modlíme 
sa, zmierujme sa s hnevníkmi, robme 
pokánie, vyprosujme si pravú úctu k 
Matke Božej. Ak sa o toto my sami 
nebudeme snažiť, nepomôže nám ani 
sebahorlivejšie chodenie na tieto 
miesta."

Modlitba, pôst, pokánie a dobré sku
tky nech sú tie znaky aj pre nás, ktoré sú 
rozpoznávajúcim znakom príťažlivých 
kresťanov a mariánskych ctiteľov.

O. V. BOHÁČ

Z listov čitateľov
Som jedna z nadšených odo- 

berateliek dvojtýždenníka Slovo a 
netrpezlivo čakám každé číslo, kto
ré veľmi rada čítam. Odoberám ho 
od roku 1990 a po objednaní vyše 
roka trvalo, kým častou urgenciou 
poštovej služby konečne som ho 
dostala. Odoberám aj Katolícke no
viny, kde je rubrika Opýtali ste sa... 
na ktorú odpovedajú. Veľmi by som 
si priala, aby aj v časopise Slovo 
bola zavedená.

E. ŠRÁMKOVÁ, Handlová

Redemptoristi 
na východnom Slovensku

Dňa 1. augusta uplynulo 205 
rokov od chvíle, keď tento  svet opus
til sv. Alfonz Liguori, zakladateľ 
rehole redemptoristov, biskup, cir
kevný učiteľ, spisovateľ. Odvtedy sa 
jeho následovníci rozišli do mnohých 
krajín sveta k tým, čo najviac potre
bujú duchovnú pomoc. Svoje trvalé 
korene majú i u nás.

Vzhľadom na nedostatok infor

mácii o tomto rehoľnom spoločen
stve rozhodli sa redemptoristi v Mi
chalovciach vydať jeho stručnú 
charakteristiku v brožúrke "Sv. A l
fonz a rehoľa redemptoristov na vý
chodnom Slovensku". Útla knižočka 
prináša životopisné údaje o sv. A l
fonzovi, myšlienky z jeho diel, ako aj 
chronológiu zo života redemptoris
tov východného obradu u nás.

Spýtali ste sa...
V Slove č. 6 Bule píšete: "Ťa 

menujem za titulárneho biskupa 
Kresimenského..." môžete nám 
to vysvetliť, čo je to Kresimsky? 
V tom istom čísle píšete na stra
ne č. 15, že o. M. Chautur, CSsR 
sa stretol aj s bohoslovcami a 
postulantmi. Čo znamená slovo 
postulant?

V priebehu dejín niektoré d ie 
cézy (biskupstvá) zanikli a vošlo do 
tradície Cirkvi, že dnešní pomocní 
svätiaci biskupi dostávajú hodnosť 
čestného titu lu tzv. titu lárnych 
biskupov týchto zaniknutých dié- 
cez. A tak náš otec biskup Milan 
Chatur, CSsR bol vymenovaný za 
titulárného biskupa kresimenského 
a pomocného biskupa prešovské
ho.

Postu lant je  ten, k torý sa ešte 
len chce stať b o h o s lo vco m , ž ia 
d a te ľ o p r ija t ie  na b o h o s lo 

ve ckú  f a k u lt u (n a p r. č e rs tv í m a tu 
ra n ti)

o. J. VOSKÁR
Ako je to so zrovnoprávnením 

cirkevného sobáša s civilným?
Prijatím zákona č. 234/1992 Zb. 

došlo k zrovnoprávneniu cirkevného 
sobáša s civilným. Za týmto účelom 
dostali biskupské úrady pokyn z mi
nisterstva vnútra, z ktorého vyberáme 
podstatnú časť, potrebnú pre naše 
osvojenie si.

Forma uzavretia manželstva (člá
nok 2)

(1) Vyhlásenie o uzavretí manžel
stva urobia muž a žena pred prísluš
ným orgánom povereným viesť ma
triky alebo pred príslušným orgánom 
cirkvi (§ 4 zákona č. 94/1963 Zb. v 
znení zákona č. 234/1992 Zb. a § 4a 
zákona č. 234/1992 Zb.) (2) O uzavretí 
manželstva sa spíše zápisnica na 
predpísanom tlačive. Zápisnicu pod
píšu manželia, svedkovia, sobášiaci, 
zapisovateľ, prípadne aj tlmočník ak sa 
zúčastnil na obrade (§ 49 vyhlášky č. 
22/1977 Zb.) (3) Orgán cirkvi, pred 
ktorým došlo k uzavretiu manželstva je 
povinný bezodkladne doručiť záp is

nicu o uzavretí manželstva s uve- 
dením skutočnostípotrebnýchna zá
pis do matriky (§ 11 zákona č. 
268/1949 Zb. o m atrikách) obvodné- 
m uúradu-m atrike , vobvode ktorého 
sa uzavrelo m anželstvo (§4  a ods. 4 
zákonač. 234/1992Zb.)(4)Podm ien- 
kyuzavretiam anželstva ustanovené 
zákonom o rodine č. 94/1963 Zb. v 
znení neskorších predpisov platia aj 
pri uzavieraní manželstva cirkevnou 
form ou(§4bzákonač. 234/1992Zb.).

Zápis zmeny stavu v občianskom 
preukaze (článok 4)

(1) Zmenu zápisu rodinného sta
vu v občianskom preukaze po uza
vretí manželstva vykoná matrikár. Pri 
uzavretí manželstva pred orgánom 
cirkvi vykoná zmenu zápisu matrikár 
po obdržaní zápisnice o uzavretí 
manželstva od príslušného orgánu 
cirkvi. Podľa § 9 vyhlášky FMV č. 
119/1984 Zb. v znení vyhlášky FMV 
č. 178/1988 Zb. je občan povinný 
predložiťobčiansky preukaz na zápis 
zmeny stavu príslušnému obvodné
mu úradu - matrike. (2) O tejto povin
nosti informuje snúbencov po uza
vretí manželstva orgán cirkvi, pred 
ktorým bolo manželstvo uzavreté.
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

NAŠI JU B IL A N T I
V auguste t. r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši 

členovia:
50 ROKOV - Ján Brandič z Vysokej nad Uhom, Mária Havri- 
lová z Trebišova, Mária Ivaňová z Trebišova a Ružena Puš- 
karíková z Malčíc.
60 ROKOV - Júlia Durajová zo Šumiaca.
70 R O K O V -Juraj D ud ičz Kuzmíc, František Ferfákz Novo- 
sadu, Ján Genco z Baian, Anna Hohošová zo Sečoviec, 
Anna Semková z Nižného Hrabovca a Mária Zebegneyova
z Trhovištá.
75 ROKOV - Mária Brudňáková zo Svidníka, Andrej Kraus
zo Stanče a Zuzana Racová z Malých Ozoroviec.
80 ROKOV - Anna Demčišáková z Moravan a Mária Zvirin-
ská z Radvane nad Laborcom.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí na 
mnoho roKov, šťastných rokov.

S T E D R E  S R D C IA
Na podporu spolku sv.Cyrila a Metoda prispeli:
Mária Molnárová, Kalša 100 Kčs, Emília Šrámková, Han

dlová 150 Kčs, Irena Tomečková, Prešov 450 Kčs.
Po 50 Kčs prispeli:
Z obce Abramovce - Imrich Hirka, Helena Krajňáková, Ka

tarína Krajňáková a Ján Medvedz.
Z obce Bunkovce - Anna Bencová, Helena Ciháková, Anna 

Kopiková, Barbora Mattová a Zuzana Sauličová.
Z obce Šamudovce - Ján Andrejko, Zuzana Cejkovská, 

Anna Fedorová a Anton Kostovčík.
Za vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať.
Dary na Spolok sv.Cyrila a Metoda posielajte poštovou pou

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

■  SPOLOK SV. CYRILA A METODA vydal vkusné cyrilometodské 
odznaky. Sú okrúhleho tvaru velkosti pätkorunáčky. Na čiernom pod
klade je spolkový znak, vôkol neho na svetlohnedom podklade názov 
nášho spolku. Celý odznak má bielu obrubu. Odznak si môžete kúpiť 
v predajniach Byzant v Michalovciach, Prešove a Poprade.

■  NA SLÁVNOSTNOM ZASADNUTÍ VÝBORU Spolku sv.Cyrila 
a Metoda dňa 10. júla t. r. vTrebišove boli zakladajúcimčlenom spolku 
udelené medaily zakladajúcich členov. Oznamujeme všetkým, ktorí si 
medaily do Trebišova neprišli prevziať, že im budú udelené prí
ležitostne.

■  VÝSTAVA IKONY, ktorá pri príležitosti Cyrilometodských sláv
ností '92 bola inštalovaná vo Vlastivednom múzeu v Trebišove, je 
otvorená denne do konca augusta t. r. Nezabudnite ju navštíviť 
v uvedenom termíne.

B VYDÁV ATĽSTVO BYZANT Spolku sv. Cyrila a Metoda má vtlačí 
výber z diela o. Michala Lacku, S. J., pod názvom Gréckokatolíkom. 
O. Michal Lacko, S. J., (1920-1982) žil v Ríme a počas celého svojho 
plodného života písal o prenasledovaných gréckokatolíkoch na Slo
vensku a gréckokatolíkov vo svete organizoval. V zborníku je bohatý 
výber článkov, ktoré publikoval na Západe a majú čo povedať aj 
dnešnému čitateľovi. V týchto dňoch sa dostal do tlače aj Kalendár 
gréckokatolíkov na rok 1993.

Kongregácia
Po 17. novembri 1989 v našej vlasti 

znova verejne pôsobia rôzne mužské i ženské 
rehole a kongregácie. V duchu svojich 
zakladateľov a podľa svojich stanov venujú 
sa rôznym druhom apoštolátu. Po 40 ročnej 
púšti je práca všetkých reholí veľmi potrebná. 
Prvý krok, ktorý museli podniknúť bez 
výnimky, bolo získať svoje priestory, kláštory 
a iné objekty, nevyhnutné pre plnenie svojho 
poslania. Všetci vieme, ako ťažko sa robil 
tento krok. Druhý krok, ktorý rehoľníci museli 
urobiť, bolo zaradenie sa do práce v svojom 
špecifickom poslaní. Každá rehoľa má plniť 
svoje poslanie, ktorým má slúžiť Božiemu 
ľudu.

Od mája 1990 pôsobia na východnom 
Slovensku - v Humennom - sestry cyrilome- 
todky. Usadili sa nedaleko gréckokatolíckeho 
chrámu.

Kto sú sestry cyrilometodky?
Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda 

je plodom cyrilometodskej úcty a zjednoco
vacích snáh, ktorých ohniskom bol Velehrad. 
Je to kongregácia slovanská, apoštolská, 
diecézneho práva. Jej cieľom je výchova

Sestier sv. Cv
dievčenskej mládeže a najmä podpora zje
dnocovacích snáh medzi slovanskými rtárod- 
mi a tiež diela kresťanskej lásky.

Duchovným otcom tejto kongregácie je 
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan 
(1851-1923).Pretože mu ležalo na srdci zje
dnotenie kresťanov, zvolával na Velehrad 
unionistické zjazdy. Vedel, že zjednotenie sa 
musí uskutočňovať len láskou, vzájomným 
poznávaním, modlitbou a obetami. Preto na 
podporu svojich snáh chcel založiťslovanskú 
kongregáciu. Jej založenia sa však nedožil.

Zakladatelkou kongregácie sa stala sestra 
Mária Ružena Nesvadbová (1878- 1963). 
Pôvodne bola dominikánkou a so živým zá
ujmom sledovala unionistické - dnes by sme 
povedali ekumenické - hnutie. Pri zakladaní 
kongregácie jej pomáhal arcibiskup ThDr. 
Leopold Prečan a prelát ThDr. Ján Srámek. 
Svätý Otec Pius XI. udelil súhlas založiť 
kongregáciu 17. augusta 1927. Arcibiskup 
Precan potvrdil stanový kongregácie 8. sep
tembra 1928.

Generálny dom sestier cyriiometodiek 
bol zriadený v roku 1929 v Brne. Pri ňom bol

rila a Metoda
aj novicát. Do roku 1949 sestry cyrilome
todky pôsobili v exercičných domoch, v so
ciálnych ústavoch, v špecializovaných det
ských domovoch, v penziónoch, pôsobili aj 
ako katechétky a vychovávateľky na rôznych 
miestach.

Idea cyrilometodská našla v matke- Za
kladateľke horlivú pokračovateiku v diele 
a odkaze sv. solúnskych bratov. Aby viera, 
ktorú nám títo slovanskí apoštoli priniesli 
z Východu, mohla prinášať ovocie, pri gene
rálnom dome v Brne vybudovali roku 1933 
radové dievčenské gymnázium a tak umož
nili vzdelanie katolíckym dievčatám.

V súčastnosti je vyše 120 sestier cyrilo- 
metodiek, z nich 15 na Slovensku.

Tešíme sa, že sestry cyrilometodky za
čali pôsobiť aj na východnom Slovensku, kde 
svoje hlavné poslanie môžu plniť čo najlep
šie.

A v závere si dovoľujem vysloviť aj túžbu 
- mať sestry cyrilometodky východného ob
radu.

o. Ján BABJAK, S. J.
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MANKURT V NAS
Svetoznámy kirgizský spisovateľ Ajtmatov v románe 

Deň dlhší ako ľudský vek podáva historickú črtu o jed
nom divokom kmeni nomádov ázijskej púšte, ktorí svo
jich zajatcov - otrokov zbavovali pamäti cielenými tor- 
túrami. Otrok zbavený pamäti sa nazýval mankurt. Man- 
kurt nevedel, kto je, odkiaľ pochádza, z akého kmeňa, 
nevedel ako sa volá, nepamätal sa na detstvo, ani na 
otca, na matku - neuvedomoval si, že je človek. Mankurt 
uznával iba svojich pánov. Keď mu nahovorili, že jeho 
vlastná matka, ktorá skryte prichádzavšia s úmyslom ho 
zachrániť, je jeho najväčší nepriateľ, tak matku zabíja.

Je tu zdôraznený nesmierny význam pamäti. Každá 
mohútnosť, ktorou Boh obdaril človeka, konštituuje je
ho ľudskú veľkosť. Náš duch prostredníctvom pamäti 
udržuje identitu osobnosti v priebehu života. Pamäťou a 
predvídaním sa povznášame nad tokom času, uvolňu- 
jeme balvany sebeckých túžob a hmotárstva. Keď pa
mäť a predvídanie chýbajú, nastáva úplný súhlas s vply
vom bezprostrednej prítomnosti a naša aktivita sa po
tom podobá na aktivitu hmoty.

Aj v našich podmienkach môžeme konať podobne ako 
mankurt. Keď sa sami zbavíme bohatstva pamäti, keď 
zabudneme na svoj pôvod detí Božích, na príslušnosť do 
rodiny veriacich, na formáciu kresťanskou európskou kul
túrou, na náuku Evanjelia, na vernosť povolaniu, ktorého 
sa nám dostalo. Každému z nás prináša život neustále 
situácie, v ktorých sa treba záväzne rozhodnúť, v ktorých 
treba odolať pokušeniu, najmä pokušeniu zbaviť sa bre
mena ľudskosti. Ak v týchto prípadoch nedáme priestor 
pamäti, je veľmi pravdepodobné, že dáme priestor skra
tovému jednaniu mankurta. Žiaľ, dochádza až k takým 
zabudnutiam, že človek zabíja svoje nenarodené deti, lebo 
si nahovára, že sú nepriateľom jeho blahobytu.

Ani na chvíľku nesmieme zabudnúť, k akej slobode 
sme povolaní a ako ľahko si sami kladieme ruky do 
otrockých reťazí. Buďme vďační Pánovi za dar pamäti. 
Pomocou tohto daru si uvoľňujme dych pre sviežosť 
života, pre hlbokú vieru a opravdivú lásku.

M. STANISLAV

□  SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE na zosnulýchjazykovedných pracov
níkov a učiteľov slovenčiny - J. Stanislava, J. Stolca, E. Paulinyho, J. 
Ružičku, J. Oravca, B, Letza, H. Barteka, A. Jánošíka, Š, Peciara a 
ďalších - usporiadal Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave.

Stretnutiu predchádzala sv. omša, ktorú v dóme sv. Martina koncele
brovali dvaja niekdajší pracovníci ústavu - o. Dr. Š. Vragaš, ktorý aj kázal, 
a náš gréckokatolícky kňaz o. Dr. J. Pavlovič, ktorý pri tejto príležitosti 
odkončil panychídu.

Úvodné slovo na stretnutí, na ktorom boli prítomní mnohí priami 
príbuzní zosnulých, spolupracovníci a ich žiaci, predniesol prejav Dr. Ján 
Doruľa, riaditeľ jazykovedného ústavu. Živými spomienkami i kritickými 
poznámkami prispel nestor slovenskej jazykovedy prof. L. Novák. Emo
tívny, sugestívny a úprimný prejav mal aj o. Dr. Š. Vragaš, ktorý v 
súčasnosti pôsobí vo Viedni. Aj ďalší vystupujúci sa s úctou a láskou 
vyjadrovali o diele a ľudských vlastnostiach zosnulých jazykovedcov.

□  V RÁMCI DESAŤROČIA DUCHOVNEJ OBNOVY na Slovensku kaž
dú prvú sobotu v mesiaci je pobožnosť - fatimskej-mariánskej soboty v 
ILutine so začiatkom a 10,00 hod a v Klokočové o 9,00 hod. Najbližšie je 
fatimská sobota 1. augusta 1992 a po nej 5. septembra. Pozývame
všetkých ctiteľov Panny Márie. „  ........................... ...

Pastoracna komisia pri B.U. Prešov

Dodáme kvalitné lisované uhlie do kadidiel cirkevným a 
súkromným predajniam i jednotlivcom. Skúšobnú vzorku 
zašlem zdarma. Zasielame na dobierku najmenej 10 ks za 
50.- Kčs.

Helena Holanová, Hukovice 110, 742 53 Nový Jlcín

P Michael

PROS|

N ová ed íc ia
ZVON, české katolícke nakladateľstvo, Spálená 8, Praha vy

dalo prvé 2 tituly z novej edície KRESŤANSKÉ OSOBNOSTI. 
Kniha Benedikt z Nursie predstavuje otca západných mníchov, 
spolupatróna Európy sv. Benedikta. Michael PRO.S.J. je púta
vým životopisom nového blahoslaveného, ktorý nám približuje aj 
dobu prenasledovania v Mexiku pred 60 rokmi.

P o zv á n k a  d o  K lo k o č o v á
Odpustová slávnosť a púť k milostivému obrazu Panny Márie v Kloko
čové sa uskutoční v dňoch 15. a l  6. augusta 1992 s týmto programom:

SOBOTA 15. augusta:
16.00 - sv. liturgia so zahájením odpustu
17.00- pásmo mladých
18.30 - mariánsky moleben
19.00 - večiereň s litiou
20.00 - sv. liturgia
21.30 - beseda s prítomnými duchovnými otcami eparchie
22.30 - krížová cesta so sviečkovým sprievodom
23.30 - bolestný ruženec

NEDEĽA 16. augusta:
00.00 - sv. liturgia
01.00 - moleben k Božskému srdcu
02.00 - llidový spev, mariánske piesne
03.00 - sv. liturgia, vyloženie Eucharistie, poklona,

požehnanie s Eucharistiou
05.00 - sv. liturgia
06.30 - utiereň
08.00 - sv. liturgia staroslovienská
09.30- ruženec
10.00- pásmo mladých
10.30- slávnostná sv. liturgia

VERBUM sa vracia
Po druhej svetovej vojne začal vvKošiciach vychádzať časopis 

pre kresťanskú kultúru - VERBUM. Časopis sa ani nestačil dobre 
rozbehnúť a v roku 1948 musel zo známych príčin zaniknúť.

V týchto dňoch vyšlo prvé obnovujúce číslo Verbumu (III. roč
ník). Aj naďalej chce byť časopisom pre náročnejších čitateľov, 
ktorý si zachováva svoju pôvodnú koncepciu i úpravu. Vydáva ho 
vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave. Zodpovedným redaktorom je 
PhDr. Juraj Chovan, CSc.

Redakcia tohto štvrťročníka predpokladá prejsť na mesačnú pe
riodicitu s tým, že časopis bude vychádzať v Košiciach. Adresa 
redakcie: Novákova 6, 036 01 Martin.
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