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Pri pohľade na nádhernú panorám u
šepkám Otče n á š ...
a ďakujem Bohu za nádherný zázrak stvorenia.

L áska - pram eň s lo b o d y
Kiež by si vedel že Boh neustále pri
chádza k tebe... Dar, ktorý Kristus vložil do
tvojej duše, je tak jedinečný, že pred ním
nemôžeš uniknúť. Uniknúť pred čím? Vari
pred jeho láskou, ktorá je nevyčerpateľ
ným prameňom slobody? Až sa okolo teba
budú vzdúvať ničiace vlny, sklamania, ne
chaj v sebe zaznieť hlas: "Daj mi, Pane,
schopnosť prijať tvoju lásku!" Prijímanie je
ho lásky, neustále ponúkanej... To je hreji
vý dych Evanjelia. V najvzdialenejších
končinách zeme práve tak, ako i v tvojom
okolí sú ľudia, ktorí nenechajú tento vnú
torný hlas v sebe zamíknuť. A práve oni sa
najviac blížia ku slobode. Skrze lásku, kto
rá im bola darovaná, sa pripravujú na pre
vzatie zodpovednosti. Oni budú medzi tý
mi, ktorí zmierňujú strasti nevinných,
zmenšujú utrpenia úplne bezbranných.
Oni budú mať odvahu zdieľať sa, hoci aj s
málom. Oni sa odvážia aj k riskantným
krokom, aby napomohli ľudskej slobode.
Aj v najhlbšej noci človeka sa nájdu tí, ktorí
ožívajú dohasínajúci plamienok. Z pokoj
nej modlitby čerpajú slobodnú vôľu odo
lávať tvrdým nárazom a ich duše preky

pujú nádejou. Ich život nás oslovuje otáz
kou: odkiaľ sa v nich berie toľká sloboda?
Zdá sa ti azda, že tvoja dôvera v
Zmŕtvychvstalého Krista je príliž krehká,
než aby si sa mohol vydať s nimi na túto
cestu? Niekedy si myslíš, že si Ho už
opustil, ale On je prítomný v tebe a nikdy
ťa neopustí. To je na Evanjeliu to nečaka
né. Vari nie sme my všetci Boží úbožiaci,
tak krehkí v Božích očiach? A predsa si
nás Boh volí, aby nám zveril tajomstvo
nádeje. Mnohí mladí ľudia, premožení po
chybnosťami, sa nedokážu s dôverou spo
ľahnúť na Krista, opustili ich tí, ktorým ich
Boh pri narodení zveril. V detstve sa v nich
otvorila prázdnota, ktorú nedokážu vyplniť.
Je to, ako keby chceli utekať, stále utekať
za nádejou v živote, za matkou, za otcom.
Keď ich srdce umiera, keď sa z hĺbky ich
vnútra ozývajú výkriky osamelosti, keď sa
z nich prediera posledná otázka: "ale kde
je vlastne Boh?", kto im dokáže vysvetliť,
že pre Boha "každá ľudská bytosť je po
svätná a zasvätená práve skrze zranenú
nevinnosť svojho detstva"? Pripamätaj si:
aj keď vo tvojom vnútri hlodajú temnoty

pochybností, neznamená to ešte, že by si
bol neverný. Nepozeraj viac na seba ako
na pustú zem... Nechaj na seba dopadnúť
rosu, tieto slzy rána, a v púšti tvojej duše
sa uhasí smäd po láske.
Ty, ktorý by si rád nasledoval Krista až
do svojho posledného výdychu, uvedom
si, že keď Boh stvoril človeka na svoj ob
raz, podujal sa i na riziko stvoriť ho slobod
ného a nie podriadeného ako nejaký au
tomat. Sloboda nesie meno obťažené ce
lou váhou minulosti. Je zbytočné predstie
rať slepotu. Koľko rôznych protirečivých
významov sa podkladalo slovu sloboda!
Ako len hrozne bola zneužívaná dôvera v
toto slovo! Čo by to bolo za slobodu, ktorá
by v službe sebeckým záujmom porušova
la slobodu ostatných! Dôležitý je prameň,
z ktorého sa sloboda čerpá. Sloboda sa
nedá dosiahnuť raz navždy. Je znovu a
znovu oživovaná bdelou pozornosťou, s
ktorou pristupujeme k prameňu, ku
Zmŕtvychvstalému Kristovi, a s ktorou ži
jeme život naplnený jeho láskou. Jeden z
prvých svedkov Evanjelia napísal tieto
(Pokračovanie na strane 2.)

SLOVO

Liturgický kútik
14. a u g u st - P ríp ra va na s v ia to k Zos n u tia - N a ne bovza tia P anny M árie

Na lit. - Antifóny denné
tropár a kondák predsviatku
prokimen a pričasten z piatku
Čítania - Rím 8, 28 - 30, Lk 10, 38 - 42,
15. a u g u st - Z o s n u tie - N a n e b o vza tie
Panny M árie (p riká za n ý s v ia to k )

Na lit. - Antifóny denné alebo
izobraziteľné, tropár, kondák,
prokimen a pričasten zo sviatku
Čítania - 1. Pet 2, 2 - 5, 9, Lk 1,46, 49,
Namiesto Dôstojné je...
Zvelebuj
Myrovanie
Do 23. augusta na lit. menlivé časti sa
berú ako na sviatok. Čítania ako sú v
Liturgických čítaniach. Zakončenie obdo
bia po sviatku Zosnutia je 23. augusta.
Menlivé časti sa berú na lit. ako na sa
motný sviatok.
16. a u g u st - nedeľa - 10. ne de ľa po
ZSD,
1. h las - P re n e se n ie o b ra z u
nášho Pána.

Utiereň - Ev. 10.
Na lit. - Antifóny nedeľné, tropár hlasu,
sviatku, Sláva, kondák hlasu I
teraz kondák Zosnutia prok.
a prič. nedeľné a sviatku
Čítania - 3. Jn 1,5 - 8 Mt 5, 20 - 22, 27
- 28, 33 - 34, 37. Namiesto
Dôstojné je... sa spieva
Zvelebuj.
23. a u g u st - nedeľa -1 1 . nedeľa po ZSD
- 2. hl. - Z a ko n če n ie o b d o b ia po Z osnutí B o h o ro d ič k y

Utiereň - Ev. 11.
Na lit. - Antifóny nedeľné, tropár hlasu
a sviatku, Sláva, kondák hlasu
I teraz kondák sviatku prok.
a prič. hlasu a sviatku
Čítania - 1. Sol 5, 1 - 6, Mk 6, 45 - 51
Namiesto Dôstojné je ... sa
spieva Zvelebuj.
29. augusta - Sťatie h la v y Jána K r s ti
teľa - Deň po kán ia

Na lit. - Antifóny každodenné, tropár
Sťatia... Sláva, kondák Sťatia...
I teraz zvyčajne, prok. a prič.
Sťatia...
30. au gu st -1 2 . nedeľa po ZSD - 3. hl.

Utiereň - Ev. 1.
Na lit. - Antifóny nedeľné, tropár a
kondák hlasu I teraz zvyčajne
prok. a prič. z nedele
Čítania- Heb 11,1 -2 ,4 ,8 ,1 1 ,1 7 - 19,
Lk 15, 1 - 10,
31. a u g u s t - U ložen ie pásu presv. B o 
h o ro d ič k y v chrá m e - k o n ie c c irk e v 
ného roku .

Na lit. - Antifóny každodenné alebo
izobraziteľné, tropár, kondák,
prokimen a pričasten sviatku
Čítania - Fil 1 ,7 - 14,
Lk 10, 38 - 42,
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Slovo života
NA AUGUST 1992
"Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
a šľahá každého, koho prijíma za syna."
(Hebr 12,6)
Tento verš je prevzatý z Knihy prísloví
(3,11-12), kde trest, ktorý ukladá rodič, sa
nepovažuje za potrestanie, ale za prejav lás
ky, ktorým sa sleduje pravé dobro dieťaťa.
Apoštol sa obracia na kresťanov, ktorí sú
vystavení skúške prenasledovania, pripomí
na im tieto slová, a povzbudzuje ich, aby za
skúškou, ktorú Boh dopustil, už nevideli kar
hanie, ale celkom zvláštnu otcovskú lásku.
"Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
a šľahá každého, koho prijíma za syna."
Tieto slová života nás vedú k čomusi, s
čím sme sa už stretli, dokonca nedávno:
význam a hodnota kresťanského utrpenia.
Kým sa však predtým zdôrazňovali skôr roz
ličné plody skúšok, ako je očista od našich
nedokonalostí, skúška našej vernosti, spolu
účasť na Kristových utrpeniach za spásu
sveta, teraz sa kladie dôraz na osobitnú Bo
žiu lásku k nám, ktorú takáto skúška obsa
huje. O skúške sa tu hovorí v súvise s prozreteľnostnou láskou, ktorou nás nebeský
Otec sprevádza a stará sa o každého z nás.
"Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
a šľahá každého, koho prijíma za syna."
Bezpochyby má každá skúška svoj pô
vod vždy v Božej láske. Lenže Slovo života
tohto mesiaca akoby nám chcelo zdôrazniť,
že ak budeme vytrvalo žlť podľa Ježišových
zásad, najmä ak ho budeme nasledovať a
dobre prijímať spolu s Ním skúšky, tak okrem
toho, že dosiahneme vyššie spomenuté ovo
cie, odhalíme v skúškach aj ďalší aspekt,
mimochodom najkrajší a najpôsobivejší, to
tiž to, že pre Boha nie sme Iba predmetom
nejakej všeobecnej, neupresnenej a akejsi
radovej lásky, ale lásky úplne osobnej, akú

má otec a matka ku každému zo svojich detí,
alebo akú má umelec, keď svoj umelecký
zápal, svoju pozornosť, svojho génia sústredúje na práve vytvárané dielo.
"Lebo koho Pán miluje, toho tresce,
a šľahá každého, koho prijíma za syna."
Ako teda budeme žiť Slovo života na
tento mesiac? S predsavzatím, že skúšky
prijmeme čo najlepšie a budeme v nich vidieť
predovšetkým tú osobnú lásku, ktorú má k
nám nebeský Otec, aby sme speli k neustále
dôvernejšiemu vzťahu s Ním.
Je totiž ľahké vidieť lásku Boha Otca v
zdravých životných radostiach, v prírodných
krásach, ktoré stvoril, v útechách ducha, kto
ré nám občas darúva, v dobrách, ktoré sú
plodom jeho prozreteľnosti; ťažšie je vidieť ju
vo chvíľach skúšky. Lenže my sme jeho sku
točnými deťmi vtedy, keď verí me v jeho lásku
aj v takých chvíľach, a predovšetkým v nich.
Takto budeme môcť dosiahnuť to, že bu
deme vidieť jeho lásku vo všetkých okol
nostiach nášho života, ktorý bude môcť byť
celý plný svetla. Zistíme, že aj to, čo dopustil
v našom doterajšom živote, sa nachádza v
pláne jeho celkom osobnej lásky k nám. Bu
deme môcť vidieť ako odčarovaní tie podivné
skutky, ktoré konal, pričom si neraz poslúžil
aj veľmi bolestivým dopustením. Budeme vi
dieť akoby z inej strany, že Boh riadil veci
nekonečnou múdrosťou a vedel vyťažiť dob
ro aj zo zlého. Vo všetkom, čo dopustil, na
koniec uvidíme najvhodnejšiu a najúčin
nejšiu cestu, ktorú pre nás zvolil, aby rozvíjal
s nami svoj zámer lásky.
V našom srdci sa tak zrodí velká láska k
Nemu, hlboká jednota, práve taká, akú treba
na to, aby sme boli kresťanmi, horlivými
kresťanmi.
Sľúbme si, že chceme takto žiť.
Chiara LUBICHOVÁ

Láska - prameň slobody
(Dokončenie zo str.1)

prevzaté slová:“A čo by som mal všemožné
vedomosti a čo by som mal vieru takú silnú,
že by som hory prenášal, a lásky by som ne
mal, ničím by som nebol. A čo by som rozdal
všetko svoje imanie, ba čo by som svoje telo
vydal do múk ohňa, a lásky by som nemal,
nič by mi to neosožilo”.
V tomto storočí zoslabla viera v rozsiah
lych čatiach sveta. Vznikli prázdne priestory,
v ktorých sa rozvíjajú prúdy religiozity s naj
rôznejším obsahom. Zoči-voči tomuto osla
beniu viery nás udržuje v bdelosti zmysel pre
zodpovednosť. Jednou z najdôležitejších ve
cí sa stáva pripravovať cesty pre Ježiša
Krista. Mnohí mladí ľudia majú v dnešnej
dobe veľký hlad po autentickosti viery, na
ktorú sa majú spoľahnúť. Môžeme vari po
tom byť prekvapení ich rozpakmi nad nedô-

slednosťou tých, ktorí sú rozdelení, hoci sa
odvolávajú na tú istú lásku Zmŕtvychvsta
lého Krista? Či existuje pre spojenie s Kris
tom priezračnejšia skutočnejšia skutočnosť,
než darovanie života tam, kde sa denno
denne uskutočňuje zmierenie v konkrétnej
podobe? Je tak dôležité pripomenúť si, že
Kristus neprišiel založiť dälšie náboženstvo,
ale ponúknuť možnosťspoločenstva s ním. A
keď toto jedinečné spoločenstvo, ktorým je
Kristove Telo, jeho Cirkev, podstupuje riziko
zmierenia, tak vtedy evanjelium je tak jasné,
že sa nemožno mýliť. Toto hovorí samo za
seba.
Budeš počuť Krista, ako ti hovorí:
"Poznám tvoje súženie a chudobu, ale si
bohatý." Bohatý čím? Bohatý jeho láskou,
ktorá je prameňom slobody, ukrytým v hlbine
tvojho bytia.
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SLOVO

STRANA 3

Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia
Sviatok Z osnutia (Nanebovzatia) Panny
Márie je pre veriacich celej katolíckej C irkvi
jedným z veľkých a do gm a ticky význam 
ných m ariánskych svia tko v potvrdených
dogmou o Nanebovzatí P. Márie s telom i
dušou, vyhlásenou 1.novem bra 1950 pápe
žom Piom XII. Jeho slávenie v m nohých na
šich chrámoch a pú tnych m iestach je záro
veň chrám ovým odpustovým sviatkom za
sväteným Nanebovzatej. Celkom prirodzene
by sme m ohli pri sam otnom fakte, že aj P.
Mária ukončila svoj pozem ský živo t, pred
pokladať akúsi nostalgiu, sviatok, aký zvyk
ne bývať pri poslednej rozlúčke detí so svo
jimi pozemskými m atkam i. Že to tak nie je v
prípade Márie, svedčí nám o tom nielen v ý 
stižný výraz, ktorý používajú katolíci vý
chodného obradu pri sm rti Panny Márie ako
"Zosnutie", "U snutie", "U spenie", ako bez
bolestný prechod z blaženosti včasnej do
večnej, ale najmä jej prekrásny chválospev
"M agnifikat", ktorý nám Cirkev predkladá k
čítaniu v Božom slove te jto slávnostnej li
turgie, ktorý nás napĺňa s kuto čnou radosťou
a zároveň nám dáva podnet k takému životu,
aby sme aj my m ohli takýto chválospev spie
vať vo svojom živote. Je to pre nás výzva k
mariánskemu životném u štýlu a teda k pra
vej mariánskej úcte.
Všimnime si teraz bližšie zvoleného mo
tívu v titule toh oto príhovoru a pokúsm e sa
spoločne hľadať výcho diská pre skvalitne
nie nášho náboženského života podľa Má
riinho príkladu. K e ď prišla Panna Mária ku
svojej príbuznej, tete A lžbete, aby jej zvesto
vala radostnú správu, že sa stala Matkou
Božou, Alžbeta ako prvá blahoslavila Máriu,
keď jej povedala: "B lahoslavená si, lebo si
uverila, že sa splní, čo ti Pán povedal" (Lk
1,45). Tu ju Alžbeta blahoslavila pre je j vieru,
ktorá v nej tvo rila pevný základ pre prijatie
všetkých živo tn ých situácií, aj tých najab
surdnejších, ktoré Boh projektoval v jej ži
vote a v živote jej syna Ježiša. A potom
nasledoval Máriin chválospev, v ktorom sa
ma prorocky hovori: "Hľa, od te jto chvíle

Chrám
Nanebo
vzatia
(Uspenija)
Panny Márie v Jeru
zaleme a je j hrob,
miesta denne navšte
vované pútnikm i z ce
lého sveta.

blah osla viť ma budú všetky pokolenia (Lk
1,48). Pýtame sa, prečo tak odvážny výro k z
úst tak poníženého a pokorného nazaret
ského dievčaťa? Preto, že všetky veľké veci
v jej živote je j uro bil Pán, ktorý je m ocný a
ktorého Meno je sväté a preto ho tak velebí,
lebo jej duch jasá v Bohu Spasiteľovi svo
jom : Mária bola teda ponížená služobnica
Božia plná m ilosti, bola úplne zakotvená iba
v Bohu, mala nezlomnú dôveru výlučne v
Neho. Nič čo mala a čím bola, nepovažovala
za svoje, ale za Božie.
Ako sa p ln ili tieto prorocké Máriine slo
vá, že ju budú blahoslaviť, nám potvrdzuje aj
sv. Lukáš v 11 hlave vo verši 27., k e ď istá
žena zo zástupu Ježišových poslucháčov
zvolala: "B lahoslavený život, ktorý ťa nosil a
prsia, ktoré si požíval", načo Ježiš ih n e ď
reagoval výroko m : "S kô r sú blahoslavení tí,
čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho"
(Lk 11,28). Tým naznačil, že Mária nie je
blahoslavená pre pokvrné príbuzenstvo s
K ristom , ale pre duchovné príbuzenstvo,
ktoré je vyjadrené počúvaním a plnením Bo
žieho slova, v čom je Mária opäť pre nás
každého jedinečným vzorom . Tým to výro 
kom svoju matku neum enšil, ale ju práve
vyzdvihol.
Z uvedených b ib lických udalostí plynie
aj nám, súčasným kresťanom, vážny dôsle
dok pre prax kresťanského života. Marián
ska úcta v dejinách C irkvi mala svoj výrok
tak vo form ách, ako aj v obsahu. Mala svoje
vzostu py i svoje úpadky a to najmä vo svo
jich form ách ľudovej zbožnosti, v ktorých sa
úcta často m enila až v zbožťovanie Márie, čo
v C irkvi m alo za následok m noho napätí a
najmä reform átorských kritík. Mária je totiž
pokorná a ponížená služobnica Pánova, ale
nie je božstvo. Klaniam e sa iba Bohu, ale
Márii vzdávam e ako najdokonalejšiem u
stvoreniu plném u m ilosti - Bohorodičke na jvyššiu úctu. Pre nás ľudí všetkých po
kolení platí jej b ib lický vý ro k vyslovený v
Káne na svadbe: "U robte všetko, čo vám
povie (Jn 2,5). I pre tento jej vý ro k je Mária

Lk 1, 48
blahoslavená aj od nás, lebo nás smeruje ku
K ristovi, pretože K ristus je centrom aj pre
Máriu aj pre nás.
Teraz si postavm e otázku. Kto sa môže
nazvať, ale hlavne cítiť skutočným marián
skym ctiteľom ? Určite iba ten, čo robí všet
ko, čo nám ho vori K ristus vo svojom Evan
jeliu. Nič nám nemôže ani Mária dnes pove
dať naviac, čo nám už raz K ristus povedal.
Nikto nám nemôže už nič viac zjaviť, ako
nám zjavil sám K ristus, pričom zjavenie kon
čí smrťou posledného apoštola ako priame
ho svedka jeho vzkriesenia. Mária nás v ce
lých dejinách ako svoje deti iba napomína k
radikálnej zmene života, k pokániu, k zmie
reniu a toto je podstatným obsahom jej po
solstiev. K e ď s a zahľadíme pod vplyvom to
ho, čo sme tu hovorili, sami do seba, mnohí
azda m usím e povedať - nie som opravdivý
mariánsky ctiteľ, hoci sa modlievam ruže
nec, hoci chodím na m ariánske odpusty a
púte, hoci nevynechám ani jednu prvú ne
deľu v Litm anovej. Chýba mi praktický život
podľa Evanjelia v každodenných udalos
tiach od pondelka do soboty, v situáciách,
ktoré mi Boh projektuje a ponúka ako skúš
ky mojej viery, m ojej oddanosti Bohu, mojej
lásky k nemu cez lásku k blížnym.
Ak sme však našli tieto hodnoty v sebe,
sme naozaj m ariánski a budeme m ôcť s Má
riou zaspievať ten nádherný M agnifikat - Ve
lebí aj m oja duša Pána a aj môj duch jasá v
Bohu, m ojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na
poníženosť svojho služobníka a aj mňa budú
blahoslaviť, lebo veľké veci aj mne urobil
ten, ktorý je mocný a sväté je jeho Meno.
Na záver vám všetkým , ktorí sa nazývate
m ariánskym i ctiteľm i, prajem, aby ste si z
m ariánskych pútí a od pu sto v dom ov pri
niesli nie púťové ozdoby navešané na krku,
ale M áriine čno sti uložené do sŕdc.

o.RNDr. Jozef VOSKÁR

Sviatok Zosnutia Panny Márie
V tesnej blízkosti hradieb starého Jeruzalema
na vrchole hory Sion sa týči chrám Usnutia Panny
Márie (Dormitio Sanctae Mariae) z roku 1910.
Podľa dávnej tradície tu usnula Panna Mária a už
v staroveku na tomto posvätnom mieste postavili
kresťania chrám, ktorý bol v roku 1219 zničený.

Vo východnej Cirkvi sa už v 6.storočí slávil
15.august ako sviatok Usnutia Panny Márie, keď
že sa od prvých kresťanských čias tradovala uda
losť, ktorá to potvrdzovala. Opäť je to udalosť
spätá s nedôverčivosťou apoštola sv. Tomáša.
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K otázke cyrilom etodského
dedičstva
Osobitý a zaujímavý pohľad na
stále aktuálnu problematiku cyrilo
metodského dedičstva prinášame
z pera o. Mgr. Ivana Lazara Krmpotiča z Chorvátska, ktorý bol v uply
nulom desaťročí v neustálom kontak
te s náboženským dianím na Sloven
sku. Vlani zavital na Slovensko
a zúčastnil sa aj na Cyrilometodských slávnostiach v Michalovciach.
Na zasadnutí výboru Spolku sv. Cyri
la a Metoda sa k prítomným priho
voril peknou slovenčinou.
Odkedy v Českej a Slovenskej Fede
ratívnej Republike prišla k moci demokra
tická vláda, deň solúnskych Bratov sv.
Cyrila a Metoda sa slávi ako štátny svia
tok. Za bývalého totalitného systému,
keď sa spomínali sv. Bratia, hovorilo sa o
nich ako o tvorcoch slovienskej písom
nosti a zakladateľoch slovienskej kultúry,
ale úplne sa zamlčovala ich evanjelizač
ná práca, aj keď to bolo ich prvotné po
slanie: zriadiť a upevniť Cirkev na Veľkej
Morave medzi slovanskými kmeňmi po
dľa miery ich kultúry a jazyka. Taktiež sa
zamlčovala aj ich štátotvorno - spoločen
ská činnosť, hoci prekladom Nomokanonu - zbierky gréckych cirkevných a ob
čianskych predpisov a zákonov - prispô
sobili jeho uplatneniu na Veľkej Morave.
Na týchto cyrilometodských oslavách
v novšom čase, bez ohľadu či ide o osla
vy na Devíne, v Devínskej Novej Vsi, v
Nitre, v Michalovciach, či v Bratislave,
všade sa hovorí o dedičstve sv. Cyrila a
Metoda. Počas osláv sa obyčajne slúži
sv. liturgia podľa byzantsko - slovanské
ho obradu (grécko - katolícka liturgia sv.
Jána Zlatoustého v staroslovienskom ja 
zyku) a pritom sa v homíliách, slávnost
ných prejavoch i príhovoroch vyzdvihuje
i poukazuje na to, že je to sv. liturgia dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. To je síce
pravda, ale nie úplná, lebo táto sv. liturgia
je len jedna, síce vážnejšia čiastka dedič
stva, ale nie celé dedičstvo. Práve táto
skutočnosť, že dedičstvo sv. Cyrila a Me
toda je oveľa väčšie a širšie, než sa to
doteraz obyčajne spomínalo, ma povzbu
dilo, aby som touto kratšou , aj keď nie
striktnou vedeckou rozpravou o tejto ve
ci, poukázal na niektoré obmeny cyrilo metodského dedičstva a tým dopomohol
k jeho úplnejšiemu poznaniu i uznaniu.

Východná obmena
cyrilometodského
dedičstva
Slovenský národ, ktorý sa utvoril a
vyvinul z kmeňov, medzi ktorými účinko

vali sv. Cyril a Metod, dostal do vena
významnejší podiel z ich dedičstva. Po
vedomie na účinkovanie solúnskych Bra
tov žilo a zachovalo sa zvlášť na loka
litách Nitra, Devín. Okrem toho sa toto
povedomie prejavilo, žilo a zachovalo v
jeho rôznorodej kultúrnej tvorbe. Žilo
však a zachovalo sa aj v živom cirkev
nom podaní. Toto živé povedomie i po
danie udržiava sa a cez stáročia chráni a
zveľaďuje vo svojich členoch, ktorých na
zývame grécko - katolíci, biskupstvo východo - byzantského obradu - teraz sídli
v Prešove. Je to skutočnosť ešte nie do
statočne prebádaná a vyhodnotená nie
len v slovenských, ale aj v širších slo
vanských i celocirkevných kultúrnych
kruhoch.
Túto skutočnosť, že v dnešnom gréc
ko - katolíckom biskupstve na východ
nom Slovensku žije a udržiava sa nepre
trhnuté povedomie o cyrilo - metodskom
pôvode a dedičstve, tvorí východnú ob
menu - variant cyrilometodského dedič
stva, aj keď je to málo známy a uznávaný
fakt.
Jestvovanie nepretržitého povedomia
o cyrilometodskom pôvode a dedičstve
grécko - katolíkov na východnom Sloven
sku dosvedčujú viaceré písané doku
menty, ako napr. tzv. Spišské zlomky, Ostrožnické pergamenové zlomky, Svätoantonovský hlaholský dvojlist v obci Báč
pri Bratislave, a zvlášť tzv. Spišské mod
litby.
Oveľa väčšiu hodnotu však má fakt,
že na území terajšieho spišského bis
kupstva západného rímsko - katolíckeho
obradu už v XII. a XIII. storočí možno
nájsť celý rad farností východného obra
du, ako Porač, Závadku, Helcmanovce,
Olšavicu, Slovinky, Nižné Repaše, Osturňu, Kojšov, Olšavicu, o ktoré sa du
chovne starajú vtedajší spišskí prepošti
rímsko - katolíckeho obradu ešte dávno
pred Florentsko - ferrárským cirkevným
snemom. Táto skutočnosť poukazuje na
to, že sú to veriaci východného obradu,
ako ich dokumenty z tých časov uvádza
jú, že sú "graeci rítus - gréckeho obradu",
ktorí však nikdy nepretrhli svoje spojenie
s Rímom, a ktorí žili v symbióze s kato
líkmi západného obradu až natoľko, že sa
spomínajú v XIII. storočí aj dvaja biskupi
na Spiši, ktorí boli "graeci ritus - gréckeho
obradu": Jakub z Farkašoviec a istý Lu
káš.
Duchovnú starostlivosť o týchto veria
cich "graeci ritus - gréckeho obradu" pozdejšie preberá jágerský biskup.
Okrem toho pápež Lev X. píše zvlášt
ny list uhorskému a českému kráľovi Ľu

dovítovi II. Jagellonskému (r. 1521),
v ktorom aplikuje rozhodnutia Florentsko
- ferrarského cirkevného snemu aj na
týchto spomenutých veriacich, dobre
rozlišujúc pritom "našich" "graeci ritus gréckeho obradu", od tých druhých, ktorí
nie sú "naši".
K týmto katolíkom "graeci ritus - gréc
keho obradu" sa pozdejšie pripojujú aj tie
skupiny veriacich, ponajviac prisťahovaných katolíkov východného obradu, ktorí
vzišli zo známych únií v Breste, v Mukačeve, a niektorí aj z únie v Alba Júlii.
Všetko nás to vedie k uzáveru, že je to
ozajstné cyrilometodské dedičstvo, jeho
východná obmena - variant, ktorý cez
stáročia aj napriek všetkým ťažkostiam,
odolával rôznym nátlakom, a zachránil
sa, hoci len ako malá iskra vo svojej pô
vodnosti, verný svojej východnej byzant
skej liturgickej i právnej tradícii a v za
chovalej plnej jednote s nástupcami sv.
Petra - s pápežmi a zostal tak pravým
svedectvom jednej, nerozdelenej Cirkvi
Ježiša Krista.
Túto skutočnosť by bolo treba dôklad
nejšie preštudovať a viacej o nej písať
a takto potom vniesť do povedomia nielen
domácej cirkevnej pospolitosti na Slo
vensku,ale i ostatných slovanských národov,
(Pokračovanie na str. 5)

Ján IĹKO

Slovo
S lovo ro b í človeka človekom ,
v dobrom slove všetko
zaplesá.
S lovo dávno p re d vekom
o tv o rilo ľu ď o m nebesá
S lovo b o lo na p o čia tku veku,
v ňom je nesm ierna hodnota,
s lo vo je každém u človeku
ve ľký d a r k p ln o s ti života.
Slovo sa telom stalo. Zázrakom.
V ja s k y n n e j m aštali
v Betleheme.
S lovo ľu d í je neraz
nevďakom ,
a čím všetkým ... hoc to
nepoviem e.
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Č a k a jú c a m atka c irk e v
"Ježiš im povedal: "Ja som chlieb ži
vota. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude
hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude
žízniť."
(Ján 6,35)
V chudobnom rybárskom dom čeku nór
skeho severu žila staršia žena. Už pred m n o 
hými rokm i pochovala muža a je din ý syn
odišiel do sveta hľadať prácu a chlieb. Svo
jou usilovnosťou dosiahol slu šn é posta
venie a oženil sa. Mamke zo začiatku napísal
pár listov, ktoré zvyčajne ko n čili slovam i:
"Až budem m aťčas, prídem ." Roky p lynu li a
túžba po dom ove sa ozývala čoraz častejšie.
V m ysli ožívali spom ienky na detské roky,
chalúpku pri brehu mora, na m amku. S ne
smiernou túžbou zase ju uvidieť, zahľadieť
sa do jej tváre a ho voriť s ňou, m iešali sa
obavy, či ešte žije.
A tak jedného dňa rozochvené zaklopal
na dvere rodného dom u. Vyšla drobná,
zhrbená starenka. Chvíľu na seba m lčky p o 
zerali, a potom si padli do náručia. Plakala
od radosti, on jej hladil strieb rom pretká
vané vlasy a bozkával vráskavú tvár. Dlho sa
potom rozprávali a m am ka akoby z toho
stretnutia om ladla. K e ď s a sln ko schyľovalo
k západu, syn povedal: "M usím sa vrátiť."
Matka ho zdržiavala, aby zostal aspoň do
rána. Rozhliadol sa po chudobnej izbietke a
ospravedlňujúco povedal: "V e ď na to nie si
pripravená, m am ka." M lčky o tvo rila dvere

do malej kom ôrky, v ktorej bola čisto ustlaná
posteľ, na stole sviatočný ob rus a čerstvé
kvety. Spýtavo sa na ňu pozrel: 'T y si nie
koho čakala, m am ka?" So slzami v očiach
zašepkala. "Na teba som čakala, synáčik.
Každý deň, celých dvadsať rokov..."
Nie je nám tento príbeh dôverne známy?
V e ď ta kto čaká na svoje deti každá matka, i
matka Cirkev. M nohé tiež akoby zabudli. A le
môžeš ty, brat, sestra, dieťa Božie, zabudnúť
na to, že ťa tvoja matka Cirkev pri krste
privinu la radostne do svojej náruče?
Na to, ako si sa po prvý raz vyznal zo
svo jich detských previnení a prijal odpus
tenie od svojho nebeského Otca? - Na to,
ako si sa po prvý raz stretol s Pánom Je
žišom vo svätej E ucharistii? - Na to, ako si
jej potom po rokoch slávnostne sľuboval
vern osť a prijal pečať daru Ducha Svätého?
- Na to, ako spojila tvoju ruku s rukou by
tosti, ktorá je tvojím najvernejším sprievod
com života, s tvojou ženou, tvojím mužom?
- Na to, ako stála u tvo jh o lôžka v dňoch
bo le sti a slovam i lásky potešovala, posil
ňovala a povzbudzovala? Na to, ako si z jej
rú k prijal posvätné poslanie, aby si bol no
siteľom svetla lásky Božej, zjavenej v Je
žišovi K ristovi?
Viem, že si tak úplne nezabudol, že sa ti
občas zacnie po je j náruči, po jej blízkosti.
Len sa s tebou niečo podivné stalo. Ako
každá matka s trpezlivou láskou čakával a
čaká na príchod svojich detí, tak aj matka

C irkev by ťa rada uvítala vo svojom , v tvojom
dome. Tak rada by sa s tebou radovala z
tvo jich životných úspechov, z tvojh o zdra
via. Tak rada by odľahčila bremeno tvojich
starostí a bolestí a do uzlíčka ti na ďalšiu
cestu dala zo svojho skrom ného majetku
slo vo potešenia a povzbudenia.^ - Hovoríš,
že si zdravý a ešte plný sily? Že máš mi
lujúcu ženu, starostlivého muža a poslušné
deti? B u ď za to Pánu Bohu vďačný. A le tieto
dary neospravedlňujú tvoju výhovorku, že
ešte stále nemáš čas na matku Cirkev, pre
tože m usiš pre svojich drahých ešte to či
ono urobiť.
Viem,že máš rád svoju matku. Ale láska
sa nem usí prejavovať slovam i a ešte k tomu
na diaľku. Matka Cirkev túži ťa mať pod rod
nou strechou spoločného domu. Volá ťa. Za
iste v každodennom hluku m otorov a vý
buchov rakiet môže byť jej volanie oslabené,
ale lásku, ktorá sa zrodila v dňoch radosti a
vieru spečatenú vo vlnách rozbúreného ži
votného oceánu, takúto lásku nemôže pred
sa prehlušiť ani sebaistejšia búrka.
Z am ysli sa nad sebou. Nad svojou vďač
nosťou, ktorá je nádobou, ktorou sa meria
hĺbka kresťanskej viery a lásky. Ono sa totiž
aj tebe môže stať, že raz konečne budeš mať
čas, ale bude už neskoro. "Neskoro, nesko
ro, hrozné slovo, neskoro bude vtedy, až
uzavrie sa pred tebou blažená nebeská rí-

K otázke cyrilometodského dedičstva
(Pokračovanie zo strany 4.)

aby sa tak stala novým ekumenickým pod
netom nielen pre nich, ale aj pre celú Eu
rópu, ktorej sú sv. solúnski Bratia posta
vení popri sv. Benediktovi za spolupatrónov.

Západná obmena
cyrilometodského dedičstva
Popri vyššie spomenutej málo však
známej východnej obmene - variante cy
rilometodského dedičstva ešte menej je
známa vec, že toto dedičstvo má aj svoju
západnú obmenu - variant.
Známe je síce, že keď sv. Bratia prišli
na pozvanie kniežaťa Rastislava na Veľkú
Moravu, už našli v týchto priestoroch Cir
kev, ktorú tam zasadili svojou evanjelizač
nou prácou misionári zo Soľnohradu
(Salzburg) a z Pásová (Passau). Sv. so
lúnski Bratia preto týmto už pokrsteným
veriacim rímskeho obradu nevymieňali bo
hoslužobný obrad, ale sa usilovali týmto
slovanským kmeňom priblížiť a vysvetliť
evanjelium v im zrozumiteľnej reči, na čo
ich Rastislav aj bol pozval. Preto v záujme
tejto práce sv. Bratia, ktorí ešte zo svojho
rodného Solúna nosili v sebe dobré po
znatky slovienskeho jazyka, lebo v Solune
a v jeho okolí žil v tom čase veľký počet
Slovanov, utvorili pre túto reč novú abe
cedu, ktorú pomenovali hlaholika - podľa
slova " hlaholiť" - čo znamená hovoriť. Do
tejto reči potom preložili ponajprv evan
jeliové texty, ktoré používali pri bohosluž
be. Prvé slová, preložené do slovienskeho
jazyka, ako je známe, boli počiatkom Já
novho evanjelia: Iskony bi slovo i slpvo bi
u Boga i Bog bje slovo. Preložili aj Žaltár,

potom apoštolské lekcie / čítania /, a aj
sám bohoslužobný poriadok - " cerkovnyj
čin " ako i " utrnici i časovom i večernú i
pavečernici i tainei službje ". Potom na
sledoval žatým preklad celého Svätého
Písma i iných liturgických pomocných kníh,
a preložený bol tiež i Nomokanon ako zá
klad spoločenského zriadenia Cirkvi i spo
ločnosti.
Všetky spomenuté preklady dostali
schválenie aj od samého Ríma. Túto re
formu prijali nielen priami učeníci sv. Bra
tov, myslím pritom v prvom rade na tých
piatich, ktorých mená sú nám známe, ale
ai ovela širší kruh kňazov a rehoľníkov.
Niektorí autori myslia, že aj známe benediktínske opátstva, ako napríklad opát
stvo sv. Hypolita na Zobore, prevzali tuto
liturgickú reformu sv. Bratov.
Známe je medzitým, že všetci, ktorí
prijali cyrilometodskú liturgickú reformu,
museli sa jej pozdejšie zrieknuť, alebo
opustiť územie Veľkej Moravy.
Taktiež je známej že niekoľko najzná
mejších stúpencov uz spomínanej východ
ne/obm eny - variantu sa po odchode z
Veľkej Moravy najprv utiahlo do Preslavy,
do Bulharska, a potom na pobrežie Ochridského jazera. Myslím tu najmä na Klimenta, Nauma, Angalára a Sávu, spome
dzi ktorých prví dvaja tam vOchride otvorili
aj školu, ktorou za tridsať rokov jestvo
vania prešlo asi tri a pól tisíc žiakov. Tento
fakt je zatiaľ veľmi málo známou skutoč
nosťou, o ktorej by bolo treba oveľa viacej
písať a na ňu poukazovať, že sa totiž z
cyrilometodského dedičstva najviac za
chovalo práve na Ochride: od relikvií Klimenta i Nauma, tejto dvojice priamych

učeníkov sv. Cyrila a Metoda, až po kláš
tor, v ktorom oni žili a účinkovali, a po
hlaholikou písané dokumenty. Možno by
nadchádzajúce jubileum IIOO. výročia vy
sviacky sv. Klimenta za biskupa / 893 1993 / bolo veľmi vhodnou príležitosťou,
aby sa celý, alebo aspoň slovanský svet,
za pomoci aspoň jedného vedeckého
sympózia, ale tiež i veľkých ľudových zhro
maždení, zoznámil s veľkým bohatstvom
cyrilo-metodského dedičstva, ktoré má a
chráni v sebe prastarý Ochrid v Mace
dónsku.
O osude dedičov západnej obmeny variantu cyrilometodského dedičstva, o
oužívaní slovienskej reči v rímskych booslužobných obradoch pramene z tých
časov väčšinou mlčia, až na výnimku, keď
niektorých vyhnaných rehoľníkov z Veľkej
Moravy predávali v Benátkach ako otro
kov, a ktorých pravdepodobne vykúpili a
potom oslobodili ich rehoľní spolubratia
slovanskej krvi z kláštorov v Istrii, na os
trove v Krku a v chorvátskom prímorí.
Táto západná obmena dedičstva sv.
Bratov sa za istý čas ešte zachovala v
českom kláštore Sázava, ale po smrti opá
ta Prokopa bola aj tam zakázaná a mnísi
slovanské! bohoslužby r. 1097 boli odtiaľ
vyhnaní. Český kráľ Karol IV. pozdejšie - r.
1346 - povolal chorvátskyph benediktínov
z mesta Tfcon, na ostrove Cokovac pri Biograde na mori,do benediktínskeho opát
stva Emaus v Prahe, a tu sa to dedičstvo
umele udržiavalo, ale nikdy nepustilo hlb
šie korene, jedine, že túto časť Prahy pod
ľa tohto slovanského opátstva pomenovali
" Na Slovanech ".
(Pokračovanie v budúcom čísle.)
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Ty si kňaz naveky
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kos, evanjelium a liturgikon so slovom "AXIOS”, čím oznámil, že
novokňaz je hodný prevziať dar kňazstva a zachovať ho až do
osobného stretnutia s Pánom Ježišom.

Obloha zaliatá slnkom, ráno ako mnoho Iných rán, a predsa
iné. Zajtrajšie sa bude líšiť od tých predchádzajúcich prijatou
kňazskou mocou. Možno s takými, alebo podobnými pocitmi,
myšlienkami, vstupovali 2. augusta 1992 do katedrály sv. Jána
Krstiteľa v Prešove piati diakoni.
Na hodinových ručičkách bolo 9.30 h., keď sa rozozvučali
zvony katedrály, aby oznámili mestu Prešovu i celému svetu, že
sa stávame svedkami úžasnej udalosti - kňazskej vysviacky.
Radostný hlahol zvonov sprevádzal početné davy ľudí prichá
dzajúce do chrámu, aby boli účastníkmi tejto veľkej slávnosti. Kto
z nás si uvedomil veľkosť okamihu, veľkosť chvíle, ktorá sa v toto
nádherné dopoludnie odohrala? Lúče slnka, akoby symbolicky
ešte znásobili veľkosť tohto dňa. V eď od tejto chvíle Vladimír,
Peter, Daniel, Pavol a František milosťou Božou stávajú sa šíri
teľmi Božieho svetla a roznášateľml tej milosti, ktorú skrze ruky
diecezného biskupa dostali ako najväčší dar Boha - dar kňazstva.
Ako lúče slnka prenikajú naskrz každú tmu, tak kňazské lúče
milosti budú skrze ruky týchto novokňazov prenikať aj do naj
väčších hlbín ľudského srdca.

Obrady kňazskej vysviacky vysluhoval a diakonov pre potreby
svojej eparchie vysvätil za kňazov sídelný prešovský biskup
Mons. Ján Hirka. V dojímavom obrade ordinandi sústredene a
zbožne prijímali rukopoleženie svojho biskupa a ten zakryjúc
hlavu diakona odriekal formulu vkladania rúk ako podstatného
úkonu: "Božestvennaja blahodať.Jspolňajuščaja postavľajet
(Vladimíra, Petra, Daniela, Pavla a Františka) blahovijnaho dia
kona vo presvitera...
Po jekteniji otec biskup zdvihol posvätených a po modlitbe
odovzdal každému kňazské potreby: epitrachil, felón, kalich, dis-

V radostnej atmosfére potom novokňazi koncelebrovali svoju
prvú svätú liturgiu s otcom biskupom.
Keď sa po druhý raz naplno rozozvučali zvony prešovskej
katedrály, to už novokňazi spolu so svojim sídelným biskupom
Mons. Jánom Hirkom vychádzali z biskupskej rezidencie. Na
rynohých tvárach sa objavili úprimné slzy, dojatie. Nasledovali
gratulácie a radostný spev mládežníckeho prešovského zboru.
Pri pohľade na nádherné kytice kvetov pomyslel som si: Kiež by
dnešní novokňazi dostali od svojich veriacich aj také nádherné
duchovné kytice naplnené vrúcnymi modlitbami.
Milosti kňazstva od tejto chvíle budú rozdávať všetkým ľuďom.
Sviatosti tak prepotrebné pre život s Kristom budú vysluhovať deň
čo deň, možno často v pote tvári, vo chvíľach úzkostí, v únave ako
služobníci samého Boha. Kňazstvo je veľký dar. Uvedomujú si ho
svätenci, ich blízke rodiny, otcovia, mamy i spoločenstvo ve
riacich. Koľko svätých ružencov, sebazapieraní, obetí, svätých
liturgií sa vznieslo k Bohu, aby sa mohli z nich raz stať kňazi.
Myslime teda i my vo svojich modlitbách na tých, ktorí prijali
tohto roku kňazské svätenie, aby m ali vždy veľa síl, odvahy, lásky
a pokoja šíriť evanjelium, radostnú zvesť Ježiša Krista. Aby nás
mohli viesť stále bližšie k Bohu.
Text a foto: A. MESÁROŠ
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SLUŽBA VŠETKÝM
JE DAROM DUCHA SVÄTÉHO
(Homília otca biskupa Mons. Jána Hirku)
Každé svätenie v C irkvi je svä
tením v službe. K ristu s sa s ta l slu 
žobníkom k našej spáse. K aždý p o 
svätený má len ú časť na tejto p rv o t
nej službe nášho Spasiteľa. Je to
služba všetkým. Táto služba ľuď om
je darom Ducha Svätého. Čokoľvek
budú ro b iť títo svätenci a vysvätení,
budú to ro b iť zo s ily Ducha Svä
tého. Pod vedením Ducha a naplne
ní tým istým Duchom Svätým. Ako
služobníci Slova a oltára a ako slu 
žobníci Božieho ľudu. O rdinandi služobníci bratom a sestrám v Du
chu Svätom - stojíte na tom to m ies
te, v tejto katedrále a očakávate
svoju vysviacku. Cez vás chce Naj
svätejšia Trojica dávať dnešném u
svetu svoje Slovo, sviatosti, svetlo
a pomoc. Cez vás má dnešný člo 
vek nachádzať o d p o ve ď na svoju
neistotu, ú zkosť a osam otenosť. To
je charakteristika dnešného člove
ka. Preto vás táto služba potrebuje
celých, ce lý váš rozum i srdce - celý
váš život. Je pozoruhodné, že kde
sa udeľuje zjavne Duch Svätý, tam
prestávajú bežne zrozum iteľné pre
ja vy ľudské. Ľudia hovoria cudzím i
jazykmi, hlásajú, prorokujú. Áno,
takto i dnes všetci, k to rí sú naplne
ní Duchom Svätým hovoria inou re
čou než celý svet. H ovoria skutka
mi. Skutkam i lá sky a proroctvam i.
Tešia sa, radujú sa. Láska s lú ži v
tichosti, nenápadne, ale či Duch
Svätý nepotrebuje naše nadšenie,
ktoré tak chýba i dnešným kresťa
nom, i dnešným veriacim ? Či ne
potrebuje nesnívajúcich, neospalých, ale takých, k to rí vážne prijím a
jú Božie slová, zapaľujú v nás oheň
svojej lásky...? C irkev potrebuje,
aby ste ukazovali ž ivo t dôvery, o d 
danosti a radosti k Bohu. K to p ri
jíma Božie dary tak ako vy dnes
prijmete dar kňazstva, už m usí slú 
žiť bratom a sestrám. A tak i vy.
To neznamená presadzovať svo 
je idey, ale p rip ra vova ť cestu Pá
novi. Kto túži po m o ci a sláve, kto
sa svätením stáva Pánom, kto ne
chce poslúchať Cirkev a je j p red

stavených, už nepotrebuje iného
zlého ducha, lebo sa ním sám sta l h o vo rí duch o vný sp iso va te ľ Gerson. N eposlušnosť zatvorila nebo a
o tvo rila peklo. Naopak p o slu šn o sť
otvára nebo a zatvára peklo. Ne
poslušnosťou sa stáva človek bied
nym už tu na zemi. N eposlušnosť
Adam a a E vy uvrhla ich i nás do
časnej biedy, a po štol Pavol v liste
Rim anom hovorí, že za prieť vlastnú
vôľu má väčšiu cenu ako k rie s iť

m ŕtvych, ako m ŕtvym znovu daro
vať život. A k poslúchaš Boha, bude
ťa p o slú ch a ť i tvoje telo, ktoré je tak
odbojné p ro ti tvojej duši, h ovo rí is
tý d uch o vný spisovateľ. A k s i p od 
daný vyššiemu, podrobíš v sebe to,
čo je nižšie. A k odm ietneš p o slu š
nosť, n ik d y nedokážeš, aby tvoja
vášeň poslúchala tv o j rozum. Lep

šie je, ak budeš um ŕtvený vnútorne,
ako keby s i vracal živo ty skutočne
telesne mŕtvym . Boh zatajil svoje
zám ery pred nami, svoje plány s
nami, aby sme b o li bdelí, stále, aby
sme b o li pozorní, poslušn í a aby
sme rozm nožovali svoje zásluhy.
Vyžaduje o d nás p o slu šn o s ť člove
k o v i a nie priam o sebe. A k je ne
p o slu šn ý tvo j rozum alebo tvoja vô
ľa, stojíš na je d n e j nohe i v C irkvi a
tv o j sta v i tvoja spása sú veľmi la
bilné. Rozum a vôľa nesmú p ro ti
sebe bojovať. Príkladom toho je Ju
hoslávia. A k z lý duch bojuje proti
sebe, vtedy každé hospodárstvo
spustne, rozpadne sa. Rozum a vô
ľa m usia b y ť súhlasné s poslušnos
ťou, lebo ináč si znem ožňujú zá
slu h y a úspechy. Iný duchovný spi
so vate ľ hovorí: p o slu šn o sť má m ať
len je d n o oko. Pozerať na Boha, nie
na slabého človeka, kto rý môže m ať
a má chyby. Len na Boha, len vtedy
ostane poslušný. Bratia ordinandi,
tieto m yšlienky vám nechávam k
vašej kňazskej vysviacke, aby ste
prežívali svoje kňazstvo radostne,
šťastne.
P rítom ní rodičia i príbuzní na
šich novokňazov, ďakujem vám, že
ste ž ili tak, že do vášho domu, do
vašej ro d in y m ohol vstúp iť Kristus
a zavolať vášho syna, vnuka, vášho
príbuzného ku svojm u kňazstvu.
Zostaňte i naďalej verní svojim sy
nom v kňazskom živote. Drahí ve
ria c i! Zoberte s i kňazov so sebou a
žiadajte o d nich p oslu šn o sť Slovu
Božiemu, evanjeliu, p ln o s ti evanje
lia.
Nečakajte od nich, aby sa Vám
zm äkčilo prispôsobovali, ale poze
rajte na nich, ako na svojich naj
drahších spolubratov. Keby sme
raz na ko nci m o h li povedať - v
slzách a skúškach sme slú žili Pá
novi. Pomôžte nám v slzách i skúš
kach s lú ž iť kňazstvo vašim ne
sm rteľným dušiam, ale predovšet
kým Bohu. Porúčame Vás Bohu a
je h o m ilosti. Je ona d o sť silná, aby
nám pom áhala v duchovnej stavbe
našej osob n osti a vám svätenci k
prevzatiu dedičstva svätých.
Amen.
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Vďaka pane, za zázrak
stvorenia
Leto je v plnom prúde. Naše mestá
sa vyprázdnili. Na uliciach nevidieť tak
často uponáhľaných ľudí utekajúcich
za každodennou prácou. Mestský
ruch utíchol, je čas dovoleniek. Je
akosi prirodzené, že v tento čas väč
šina ľudí hľadá také miesta, kde do
jeho vnútra prúdi viac ticha a pokoja.
Takýmto miestom môže byť často prí
roda. Akýsi zvláštny pud vedie člo
veka neustále do jej lona. Človek

DODNES
ŤA HĽADÁM
Dodnes ťa hľadám v tráve,
čo svoje prsty dvíha k slnku,
keď v knihe kníh listujem
a čítam práve:
- Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.
Dodnes ťa hľadám v ruži,
čo pod oknom mi rastie
a čaká na svadobné rúcho,
svoje šťastie.
- Pokoj vám. Dodnes ťa hľadám v hlase
chrámových zvonov na poludnie,
ke ď po rebríku Anjel Pána
stúpa až pred trón Najvyššieho.
- Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Ty, Pane, vieš, že mám ťa rád,
že moje hľadanie je v tebe stále,
či bedlím, spím, či do kališkov srdca
sny svoje veľké, malé
nalievam pozorne a skromne,
Tá báseň spieva o tebe a o mne.

-

priam dychtí, aby sa tam čí m skôr mo
hol napiť z čistej a ničím neznehod
notenej vody, aby sa mohol z celej
šírky svojich pľúc nadýchnuťblahodárneho vzduchu, aby mohol pookriať na
duši i tele. Jeden z takýchto útekov
našej civilizácie som podnikol i ja. Po
časie mi prialo. Slnko sa ukrylo kdesi
za útesy skál. Bolo príjemne. Jemný
vánok ovieval namáhané telo. Ticho,
ktoré sa rozprestieralo Veľkou Stude
nou dolinou, prezrádzalo prítomnosť
samého Boha. V polovici cesty za
čínam pociťovať únavu, horský chod
ník sa otáča doprava. Stúpam, my
sliac na cieľ svojej cesty, na vrchol
dnešného výstupu. Potláčam únavu
dúškom vody, čo mi ešte zostala. V
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diaľke predo mnou sa vynárajú obrysy
Zbojníckej chaty. Na ľavo odomňa v
údolí sa trblieta priezračná voda ma
lých jazierok. Cieľ mám nadosah. Ešte
posledné namáhavé kroky a som ho
re. Stojím v zovretí hrdých skál. Tak
mer bez dychu. Pri pohľade na túto
panorámu, ktorá sa predomnou vy
nára ako na filmovom plátne, šepkám
modlitbu Otče náš...
Ďakujem Bohu za tento nádherný
zázrak stvorenia, za kvietok, ktorý sa
usmievajúc na mňa, kolíše na úbočí.
Ďakujem Bohu za blahodárnu vodu,
ktorá mi znovu dala sily, ďakujem za
lásku, ktorou Boh stvoril túto nádheru.
Ďakujem za život. Zavše, keď takto
kráčam horským chodníkom, stúpajúc
krok za krokom, vyššie a vyššie, uva
žujem o podobnosti tejto mojej cesty s
cestou životom.
Už padol súmrak na krajinu, keď
som zišiel do miest, kde majú ľudia
svoje obydlia.
Celý kraj sa ponoril do pokojnej
noci, aby zajtra mohol svitnúť nový
deň. Deň nových poznaní, zážitkov,
deň nových nádejí. Pane, daj, aby
som dokázal každý deň, všedný í svia
točný, prežívať ako taký výstup na
vrcholky hôr, k duchovným výšinám.
Aby som trpezlivo kráčal v krížoch í
bolestiach na pracovisku i na ulici za
Tebou. A keď od únavy klesnem pod
ťarchou životných starostí, daj sa mi
Ježišu napiť z Tvojho prameňa živej
vody.
*
T. MESÁROŠ
Dievčatá a chlapci,určite máte
veľa podobných zážitkov z práve sa
končiacich prázdnin, keďste silnej
šie pocítili Pánovu prítomnosť. Bu
deme radi, ak sa s nimi podelíte
prostredníctvom Slova s inými. Pri
vítame tiež vydarenú fotografiu,
ktorou zostanú sprítomnené vaše
zážitky na stránkach nášho časo
pisu.
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TALIANSKY PREZIDENT
SCALFARO VEĽKÝ
CTITEĽ PANNY MÁRIE
V priebehu storočí žilo množstvo význačných ľudí,
ktorí boli veľkými ctiteľmi Panny Márie. Piati to aj o
našom storočí, ba aj o dnešných časoch. Medzi sú
časnými veľkými mariánskymi ctiteľmi sú aj vynikajúci
politickí predstavitelia. V Taliansku patrí medzi nich
napríklad novozvolený prezident republiky Oscar Luigi
Scalfaro.
Keď sa na začiatku mája tohto roku v meste Rimini
zúčastnil na každoročnom stretnutí hnutia Obnova v
Duchu Svätom, prítomných 45 tisíc účastníkov priam
očaril svojimi myšlienkami o Panne Márii.
Osobnosť tohto talianskeho prezidenta predstavili
na stretnutí takto: Oscar Luigi Scalfaro je statočný
služobník národného spoločenstva, katolík priehľad
ný ako kryštáľová voda, presvedčený svedok Kristov
ho zmŕtvýchvstania, politik, ktorý nenadŕža nikomu,
kresťan, ktorý je takým v súkromí i na verejnosti, a to
bez vystatovania, ale s uváženou a priezračnou dô
slednosťou.
Treba k tomu dodať, že jeho mimoriadna úcta a
láska k Panne Márii je trvalým rozmerom jeho života.
Už dlhé roky je vedúcim fatimského mariánskeho hnu
tia Modrá armáda.
Z jeho improvizovanej prednášky o Panne Márii
rinásame pár myšlienok, v úvode Luigi Scalfaro pouázal na to, že dnešný svet prežíva veľkú krízu, lebo v
ňom chýba láska. A chýba v ňom aj modlitba. Zdô
raznil: Modlitba, to je dialóg plný lásky. Je nesmierne
doležíte modliťsa. Potrebujeme novoriť s Bohom. Pre
to vám ďakujem, že ste mi umožnili aspoň chvíľku sa
ponoriť do modlitby spolu s vami.
Potom sa zdôveril o svojom prekvapujúcom zvolení
za predsedu parlamentu iba pár dní predtým:
vaše pozvanie na toto stretnutie ma dojalo. V týchto
posledných dňoch Božia prozreteľnosť neprekazila,
aby sa so mnou odohrali isté veci na politickej scéne.
Preto som musel odrieknuť všetký ine záväzký. No za
každú cenu som musel prísť sems aby som mohol
hovoriť o Panne Márii. Lebo hovoriť o nej je pre mňa
príjemnejšie ako hovoriť o mojej drahej pozemskej
matke.
25. mája bol Scalfaro zvolený za prezidenta Ta
lianskej republiky. O dva dni neskoršie zložil pred se
nátormi a poslancami prísahu vernosti, že bude bed
livým "strážcom ústavy" a symbolom jednoty talian
skeho štátu. Potom predniesol svoj nádherný prejav,
viac ráz prerušovaný potleskom, v ktorom význačil
svoju úlobu prezidenta republiky. Hneď v úvode po
vedal: "Po vašom vyvolení som sa pozastavil v tichej
meditácii, žiadajúc silu, svetlo a schopnosť obetovat
sa od Boha, v Ktorého verím celým svojím úbohým
srdcom. Pozastavil som sa tiež a prosil som o ochranu
a odvahu od tej, ktorá "pokorná a „veľká, viac ako
stvorenie" je Matkou Boha a Matkou Človeka."
Je to prvý raz v dejinách Talianskej republiky, čo jej
novozvolený prezident vyznal takým dojímavým spô
sobom svoju vieru v Boha a svoju synovskú úctu k
Panne Márii. Sme istí, že Scalfaro bude katolíckym,
"mariánskym" prezidentom.

SLOBODA
A MRAVNÝ ZÁKON
Vyšiel si zo školských lavíc...? Práve dýchaš prvé dúšky
slobody? Otvára sa pred tebou skutočný život? Ktoiým
smerom sa vydávaš? Pán Ježiš ti vraví: "JA SOM CES
TA..." Azda o tom pochybuješ? - Kto sa plaví do New
Yorku, vidí zďaleka obrovskú sochu Slobody, ktorá je v
prístave ako symbol občianskych slobôd. Tato socha je

zároveň majákom, ktorý v noci svieti a dáva znamenie
lodiam na šírom mori, aby mali správnu orientáciu. A je to
zvláštne: každé ráno musia strážnici odpratať od nei ťažko
zranené alebo mŕtve vtáky, ktoré v noci leteli okolo tejto
sochy Slobody. Ako sa to mohlo stať? Uprostred nočnej
tmy, oslnené ostrým svetlom, ktoré vychádzalo zo sochy
Slobody, leteli vtáky priamo proti tomuto svetlu. Prudko
narazili na rozžiarené steny a mnohé tak nešťastne, že to
zaplatili ťažkým zranením alebo životom
Nemôže sa ti stať čosi podobné? Človek je iný než
ostatné živé stvorenia. Rozumom môže poznávať vyššie
súvislosti, na ktoré tieto stvorenia neprídu. Rozum mu
niekedy vraví, aby podrobil svoje prirodzené potreby vyš
ším cieľom a povinnostiam. Pre neho ako rozumnú a slo
bodnú bytosť existuje pkrem prirodzených zákonov ešte
jeden - zákon mravný. Človek je teda vyzvaný Bohom, aby
vedome a dobrovoľne zachovával Boží poriadok. Je to
krásne. A je to pre človeka česť. Skús si to všimnúť: Slo
bodné činy človeka sa riadia zvláštnym Božím zákonommravným zákonom. Sloboda nie je v tom, že robím, čo
chcem, ale v tom, že konám dobrovoľne spoznané dobro,
pretože ho chcem a odmietam zlo. Uvidíš, že stojí to za to
a že Ježiš sa stane pre teba naozaj Cestou.

Odpovedali ste správne?
Náš biblický prázdninový test sa stretol s dobrým ohlasom
a na otázky II. kola došlo 38 odpovedí, z ktorých18 bolo správ
nych. Z tých,čo zodpovedali správne všetkých 7 otázok sme
vyžrebovali troch, ktorým zasielame hodnotné náboženské kni
hy. Sú to:Peter Čornej, Kusín 83, Janík Potocký, Rakovec nad
Ondavou 301, Eliška Vokasová Slov. jednoty 36, KE.
Správne odpovede z II. kola:
1 - Lud do zasľúbenej zeme doviedol Jozue
2 - Jediná sudkyňa v SZ bola Debora
3 - Jedna z Jakubových žien sa volala Rachel
4 - Najmladší Jakubov syn bol Benjamín
5 - Starozákonných prorokov bolo 1 2 + 4
6 - Kníh SZ je 45.

Poznáte odpovede?
Tento raz očakávame od vás odpovede na otázky, ktoré
vychádzajú z katechizmu. Preto by vám nemalo robiť problémy
stručne a výstižne ich vyjadriť.
1. Aký je Boh?
2. Z ktorej knihy môžeme poznávať Boha?
3. Komu uškodil hriech prvých rodičov?
4. Prečo sa narodil Vykupiteľ - Pán Ježiš?
5. Kto bol svätý Jozef?
Odpovede očakávame do 4.9.1992.

Milí čitatelia!
Od januára tohto roku vychádza časopis Slovo ako
dvojtýždenník. Iste neušlo Vašej pozornosti, že časo
pis postupne dostáva novú tvár, tak obsahovú ako aj
technickú. Dostávame od Vás vždy zopár listov, ktoré
sú kritické i menej kritické, či pochvalné. Vzhľadom na
výšku nákladu Slova je to však dosť málo na to, aby
sme si mohli vytvorit ucelenejší obraz o vašej spo
kojnosti, či nespokojnosti. Je našou prvoradou úlo
hou, aby časopis Slovo uspokojil čo najširšie spo
ločenstvo veriacich. Preto Vás prosíme, píšte nám o
všetkom, čo by mohlo pomôcť ešte vyššej úrovni ča
sopisu. Slovo, chce byť časopisom pre všetkých. Na
ším záujmom je písať o dianí v našej eparchii, ale tiež
aj o dianí mimo nej. Uvedomujeme si, že nie vždy sa
nám to plne darí. Stane sa, že o udalostiach, ktoré by
si zaslúžili priestor na stránkach časopisu Slovo nevie
me, a tak zostávajú žiaľbohu opomenuté. Vlastnými
silami nie sme schopní dozvedieť sa o všetkom. Preto
Vás opätovne prosíme o písomné informácie od Vás, z
ktorejkoľvek farnosti v Československu.
Vaša redakcia

SLOVO

2 kresťanského

■ Svätý Otec Ján Pavol II. bol v uto
rok podvečer 28. júla prepustený z
rímskej nemocnice Gemelli, kde sa tri
násť dní predtým podrobil operácii.
Pred svojím odchodom navštívil v ne
mocnici deti z oddelenia pediatrickej
onkológie, ktoré ho poprosili o náv
števu dojímavým listom.
Z nemocnice odcestoval Svätý
Otec do svojho letného sídla v Castelgandolfo, kde počas augusta bude
mať ešte rekonvalescenciu a svoj čas
venuje modlitbe a čítaniu. Jedine v
nedele na Anjel Pána sa bude stre
távať s veriacimi a pútnikmi.
Kvôli spomínanej operácii sa na
neskorší termín odložili apoštolské
návštevy Svätého Otca v Mexiku a
Nikarague. Termín jeho cesty do La
tinskej Ameriky, pri príležitosti 500. vý
ročia evanjelizácie, ostal nezmenený 12. októbra t. r.
■ Poľský katolícky týždenník Tygodnik Powszechny, do ktorého takmer
tri desaťročia prispieval aj terajší Svätý
Otec Ján Pavol II., obdržal cenu kar
dinála Koniga, ktorá bola tento rok
udelená po prvýkrát. Kardinál Kónig
uviedol, že krakovský týždenník a jeho
pracovníci môžu byť i v budúcnosti
mostom medzi Západom a Výcho
dom. Udelená cena oceňuje u tohto
časopisu skutočnosť, že bol v celom
komunistickom bloku jedinečným ča
sopisom, ktorý nikdy nepublikoval to,
čo nechcel a kvôli cenzúre dokázal aj
medzi riadkami vysloviť veľa.
■ Prvý kostol asýrskochaldejského
rítu v Paríži posvätil v júni t. r. Mons. R.
I. Bidawid, patriarcha a hlava chal
dejskej katolíckej cirkvi. Súčasne ot
voril aj Centrum pre orientálne cirkvi,
ktoré sa má venovať kultúrnym a ná
boženským požiadavkám tohto spo
ločenstva, štúdiu sýrčiny, aramejčiny,
liturgie, patrollógie. Podľa tradície
asýrskochaldejskú cirkev založil apoš
tol sv. Tomáš už v prvom storočí v
Mezopotámii (Irak, Irán, Sýria, Turec
ko) a v súčasnosti má táto katolícka
cirkev 4 milióny veriacich, a jej sidlo je
v Bagdade.
■ V júli na generálnej kapitule do
minikánov zvolili po prvýkrát za svojho
generálneho predstaveného Angliča
na. Je ním 47-ročný P. Timothy Radcliff, doterajší anglický provinciál.
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VYJDITE Z VEČERADLA
MEDZI MOJE DETI
Dňa 1. júla 1992 sa vo Valdragone v San
Marine konali duchovné cvičenia. Boli vo forme
Večeradla s biskupmi a kňazmi Mariánskeho
kňazského hnutia z Ameriky a Európy. Priná
šame vám základné myšlienky z posolstva z
tohto Večeradla.
Som veľmi rada, že vás, biskupov a kňazov
môjho Hnutia, ktorí ste tu prišli zo všetkých
národov Ameriky a Európy, vidím v takom hoj
nom počte v tomto stálom Večeradle modlitby a
bratstva.
Ja som tu uprostred vás. Som zjednotená s
vami a dávam silu vašej modlitbe, budujem me
dzi vami väčšie bratstvo. Pomáham vám rásť vo
vzájomnej láske, až kým sa nestanete jedno.
Stretávajte sa, poznávajte sa, milujte sa, po
máhajte si a kráčajte spolu s odvahou a dô
verou na ťažkej ceste bolestnej doby, ktorú pre
žívate.
V týchto dňoch vy ste útechou môjho bo
lestného Srdca. Vy oslovujte moje nepoškvrne
né Srdce. Vy ste povolaní k tomu, aby ste sa
stali nástrojmi víťazstva môjho nepoškvrneného
Srdca vo svete. Preto som vás tu povolala.
Preto som dosiahla mimoriadne vyliatie Du
cha svätého. V týchto dňoch som hlboko pô
sobila vo vašich srdciach a vo vašich dušiach,
aby som vás uschopnila uskutočniť môj velký
plán lásky a milosrdenstva.
Nadišla moja a vaša doba.
Nech vás všetci vidia, že ste moje malé deti,
ako kňazi, ktorí sa mi zasvätili a ako apoštoli
tejto poslednej doby.
Vaše svetlo má stále viac žiariť vo velkej
tme, ktorá zahalúje llidstvo a prenikla do Cirkvi.
Vaša kňazská láska nech bude znamením
mojej materinskej lásky medzi vami.
Nech vaša kňazská láska zostúpi ako ne
beská rosa na toto úbohé, choré a ranené llidstvo, vzdialené od Boha, obeť materialistickej a
ateistickej civilizácie, ktorá žije v otroctve hriechu,
nenávisti, nespútaného egoizmu a nečistoty.
Vaša kňazská láska nech bude jemným bal
zamom na hlboké a krvácajúce rany tejto vašej
doby.
Vyjdite z tohto Večeradla a chodte do všet
kých kútov sveta hľadať moje úbohé deti, ktoré
zablúdili a všetky privedie do bezpečného ovčinca môjho nepoškvrneného Srdca.
Vezmite za ruku deti, vystavené tolkým ne
bezpečenstvám, ktoré sú obeťami úkladov môj
ho protivníka. Dodávajte silu a odvahu m la
dým, aby ste ich vytrhli zo zvodov pôžitku a
nečistoty. Budte oporou rodinám, aby ž ili vo
svetosti a láske, aby boli vždy otvorené daru
života a takto boli uchránené pred veľkým
zlom rozvodov a prerušení tehotenstva. Pri
vádzajte do domu nebeského O tca m nohé
m oje hriešne deti. Pomáhajte slabým, ute
šujte chorých a dodávajte nádej zúfalým.

Vaša kňazská láska nech je odrazom lásky
božského a milosrdného Srdca Ježišovho a
môjho nepoškvrneného Srdca voči tomuto tak
chorému ľudstvu.
Nech vaša kňazská láska zostupuje ako
nebeská rosa na trpiacu a rozdelenú Cirkev,
ktorá nesie kríž na kalváriu svojho očistenia a
mučeníctva.
Preto vás žiadam, aby ste v Cirkvi pred
stavovali moje materstvo a milosrdenstvo.
Budte pevnou oporou pápežovi, pomáhajte
mu niesťjeho kríž, ktorý je dnes taký ťažký.
Pomáhajte vašim biskupom modlitbou, va
šou láskou a dobrým príkladom.
Predovšetkým nech vaša kňazská láska
bude rosou, ktorá zmierňuje hlboké rany mno
hých vašich spolubratov kňazov, ktorí úpejú pod
ťarchou velkých ťažskostí tejto doby očistenia a
velkého súženia.
Nikoho nesúdte. Milujte všetkých s než
nosťou môjho materinského Srdca.
Staňte sa teda vzácnymi nástrojmi triumfu
môjho nepoškvrneného Srdca vo svete.
Takto vytvárajte nové srdce novej Cirkvi,
ktorú ja formujem v nebeskej záhrade môjho
nepoškvrneného Srdca.
Veľkú radosť spôsobuje môjmu Srdcu vaše
úsilie pri šírení môjho diela Mariánskeho kňaz
ského hnutia vo vašich krajinách. Budte horliví
pri rozširovaní Večeradiel modlitby, o ktoré som
vás žiadala, a to medzi kňazmi, veriacimi i v
rodinách. Spolupracujte teda každý deň pri us
kutočňovaní môjho velkého plánu spásy a milo
srdenstva.
Vyjdite z tohto Večeradla obnovení Duchom
sv. ako odvážni apoštoli druhej evanjelizácie, ku
ktorej vás pozývam. Ja som vždy s vami. Ve
diem vás po bezpečnej ceste, ktorú ešte máte
prejsť.
Vás, vašich drahých a všetkých, ktorí sú
vám zverení, požehnávam v mene Otca i Syna
i Ducha svätého._________________________
ZO SEVERNÝCH ČIECH sme onesko
rene dostali smutnú správu. 7. júla t.r. po
dlhej chorobe odovzdal v Bulovke svoju
dušu Najvyššiemu vo veku nedožitých_83
rokov gréckokatolícky kňaz o. Július Žu
pan.
Narodil sa 20. septembra 1909 v obci
Veriaca na Podkarpatskej Rusi. Po vysvä
tení na kňaza v roku 1933 pôsobil v Hrabovčíku, Gelnici a Kojšove. Po roku 1950
žil v Čechách.
Pohreb zosnulého o.Júliusa bol vo
Frýdlante, kde bol pochovaný na miest
nom cintoríne.
Večná mu pamiatka a blažený pokoj!

O D IŠIEL O D V Á ŽN Y SVED O K
E V A N JE LIA
Dňa 4. augusta 1992 zomrel kardinál
František Tomášek, bývalý arcibiskup
pražský a prímas český. Jeho odchod je
mimoriadne veľkou stratou nielen pre
kresťanov v našej vlasti. Svätý Otec Ján
Pavol II. vyjadril hlboký zármutok nad
jeho úmrtím a zaslal terajšiemu pražské
mu arcibiskupovi Miloslavovi Vlkovi po

solstvo, v ktorom ocenil, že kardinál
Tomášek bol ako pevný dub, nikdy sa
nedal zastrašiť, aj keď mu bolo dlhé
roky zabraňované výkone biskupskej
misie. Bol skutočným pilierom cirkvi,
odvážnym svedkom evanjelia a sta
točným obrancom kresťanskej viery a
ľudských práv.
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V Eboli sa kňaz postavil
na odpor proti organizova
nému zločinu
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meste vylepil žlté plagáty obsahujúce výzvu:
"Milý občan mesta Eboli! Už viackrát si mi vo
svojich listoch vyjadril svoju podporu a chceš
aby som bojoval po tvojom boku proti nezá
konnostiam... Som na to pripravený." A pod tým

V jeho "byte" nie je tečúca voda, niet kú
peľne. Nechýba tu však rozmnožovací prístroj,
počítač a predovšetkým automatický telefónny
záznamník, ktorý prijíma anonymné telefonáty a dostáva ich desiatky - , v ktorých sa mu
zverujú obete násilia a zvole miestnej mafie.
Prichádzajú však aj vyhrážky: "Musíme ťa za
streliť... "
Don Nello sa vzbúril. Vzal do ruky telefón a
vyhlásil vojnu porušovaniu lúdských práv v ta
lianskom meste Eboli, meste s 35 tisíc oby

je telefónne číslo, na ktoré môžu občania volať,
číslo, ktoré je ich jedinou obranou.
A prichádzajú telefonáty. Desať, dvadsať,
tridsať a všetky hovoria o zvoli a nezákonnos
tiach. A medzi týmito sa občas ozve aj hlas plný

vateľmi. Jeho číslo je 651755. Po vytočení sa

svoju povinnosť, ktorá mu ako pastierovi pri

prihlási farský úrad Najsvätejšieho Srdca Je

rodzene náleží.

žišovho. Osoba na druhom konci linky sa zdô
veruje so svojím strachom z vydierania mafiou.

Často sa snaží zmiznúť eskorte, avšak ani
jeho veriaci z neho nespúšťajú oči a len čo

Don Nello pozorne počúva, všetko nahráva na
pásku a tú potom odovzdáva na polícii.
A toto sa lúd'om z mafie evidentne nepáči.

opúšťa svoj dom, ihneďto oznamujú na políciu.

Preto mu najprv zdemolovali auto, potom sa mu
začali vyhrážať smrťou a aby dokázali, že to
myslia smrteľne vážne, položili časovanú bom
bu do umyvárne školy, ktorú navštevuje 520

spájať, solidarizovať a aj keď strach nadälej
pretrváva, cítia, že je v ich silách túto situáciu
vyriešiť.

žiakov a kde don Nello učí náboženstvo. Ak by
bola bomba vybuchla, mohol z toho byť hrozný
masaker.
Don Nello má tridsať rokov, je štyri roky
kňazom. Farský kostol, kde pôsobí, je posta
vený z prefabrikátov a pred desiatimi rokmi ho
po ničivom zemetrasení postavila mestu ka
tolícka Charita. Don Nello obýva vedľajšiu bu
dovu, kde je však nútený z bezpečnostných
dôvodov spávaťv miestnosti, ktorá by mohla byť
garážou, skladom či priestorom na odkladanie
bicyklov, iba nie bytom. Musí sa tam zaobísťbez
tečúcej vody, bez kúpeľne. Má tam ale roz
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nenávisti a zloby: "Zabijeme ťa..." a hneďzloží.
Ľudia sa boja aj o svojho kňaza a bojí sa o
neho aj polícia. Preto Miestny úrad sa rozhodol,
že mu pridelí policajnú eskortu. Takto sa dvaja
policajti stali strážnymi anjelmi dona Nella, ktorý
proti tomu protestoval tvrdiac, že si plní iba

Radoví občania, predstavitelia mesta i pod
nikatelia sa postupne osmellijú, začínajú sa

ZBRANE dona NELLA
Azda to tuší, ba vie, aj mafia. Ich hlavným
nepriateľom však nadälej zostáva don Nello.
Rozhodnú sa preto ho zastrašiť v škole, kde
vyučuje náboženstvo. 19. decembra 1991 o 8.
30 hod, krátko potom ako don Nello vystúpil do
budovy, anonymný telefonát upozornil, že v
priestoroch školy sa nachádza bomba, ktorá má
zabiť kňaza. Na miesto prichádza polícia a po
dvoch hodinách hľadania našli pekne zabalený

myslím si, že nestačí iba kázať o pokoji a spra
vodlivosti a potom sa zavrieť do svojej izby a o
nič iné sa nestarať'.
Don Nello sa necíti dobre v koži populárnej
osobnosti. Odmieta vystupovať v televízii. Ho
vorí: "Bojím sa a mám strach. Nie som žiadny
Superman. Urobil som to iba preto, lebo si mys
lím, že zúfalstvo je hriechom, proti ktorému musí

"Toto je určite nejaký hlúpy prvoaprílový

človek niečo podniknúť'.
Na Vianoce napísal don Nello otvorený list
ľuďom mafie, ktorý bol vylepený v meste na
viacerých miestach a taktiež bol prečítaný v

Celá história sa začína v septembri pred

žart“ , zasmeje sa don Nello a chce balík niekam

kostole: "Mnohokrát som počul už o tebe, drahý

štyrmi rokmi. Pomaly a postupne don Nello za
čína prebúdzať v ľuďoch pocit občianskej dô

zahodiť. Boli to policajti, ktorí vďaka svojej du

brat, že páchaš zlo. Nepoznám tvoju tvár, tvoje

chaprítomnosti zachránili jeho i žiakov, ktorí

meno ani tvoj život, avšak poznám ľudí, ktorí

stojnosti. Vydáva noviny Dialóg, zakladá roz

všetci stáli vonku pred školou. Pretože vnútri

majú z teba strach. Som pevne rozhodnutý, že

hlasovú stanicu s názvom "Rádio Odvaha".

bola zabalená ozajstná bomba. Pyrotechnici ju

budem zverejňovať a poukazovať na všetky tvo

Ihneď nato začína dostáveť listy - samozrejme
nepodpísané - pretože v tomto kraji by mohla
odvaha prisť pisateľa poriadne draho. Stojí v

potom na druhý deň zneškodnili za mestom.
Po tomto sa don Nello zatvára do svojej
izby, sadá si za stôl a píše biskupovi žiadosť o
preloženie. Keď sa to však dozvedeli študenti,

je činy, ale tak isto som pripravený ťa aj objať. Aj

množovací prístroj, počítač a magnetofón: "To
sú moje zbrane v boji proti mafii a nástroje,
pomocou ktorých môžem dávať lUd’om trochu
nádeje” , hovorí s hrdosťou v hlase.

nich napríklad: "Občania Eboli sa búria... Žia
dame pokoj a vzájomné rešpektovanie jeden
druhého...''.
Don Nello hovorí: "Zverujú sa mi s vyčí
ňaním a zvôľou mafie. Obviňujú ju zo zastra

balík s nápisom: "Toto je iba malé upozornenie,
ak nedostaneš rozum a nenecháš to".

protestovali: "Ak sa práve teraz vzdáme, cel
kom uvolníme pole mafii". A ihneď organizujú v
meste manifestáciu na znak solidarity s donom
Nellom, pričom musia prekonávať aj obavy svo
jich vlastných rodičov, ktorí ich od takýchto sme

ty máš určite svoje problémy a vieš, čo zna
mená utrpenie. Môžeš si kúpiť Ibdí, môžeš si
kúpiť veci, avšak radosť a pokoj si nikde a nikdy
nekúpiš. Tú môže daťiba čisté svedomie a Ježiš
Kristus. Tú môže dať iba nezištná láska k bra
tom. Sú Vianoce. Odhoď svoju tvrdú masku a
rozpomeň sa na to, že si človek, Božie dieťa.

mom: "Drahý otče, posielam Vám tento list, aby

Z dona Nella sa stáva symbol kňaza - bo

Predstav si v duchu tváre lúdí, ktorým si spô
sobil a stále spôsobuješ utrpenie. Prosím ťa:
nechaj to".

ste ho uverejnili a aby o ňom vedelo celé Eboli.

jovníka proti mafii. Jemu samému sa to nepáči
a vysvetiúje: "Poznám kňazov, ktorí trávia den

Toto bola situácia spred šiestich mesiacov.
Chceme však zistiť, ako sa celá vec ďalej vy

ne aj sedem hodín v spovednici a žiadnu slávu

šovania, vydierania i násilia". Medzi inými je aj
lístoček napísaný neistým a roztraseným pís

...Naše svedomie sa prebúdza. Nepodpisujem
sa, dúfam že ma pochopíte."

lých vystúpení odrádzajú.

Tieto listy ho pohli na to, aby na 5. de

za to nežnú. Keď sa to tak vezme, môj život je

víjala a vyvíja a keď to bude čitateľov Slova
zaujímať, budeme ich o tom informovať.

cembra 1991 vyhlásil "Deň proti mafii" a po

celkom pohodlný. Ja som iba obyčajný kňaz a

Podľa zahr. prameňov Mikuláš HUČKO
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POSVIACKA
V JASENOVE
V nedelil dňa 26. júla 1992 sa konala posviacka interiéru obnoveného
chrámu v Jasenove okr. Michalovce, ktorý je zasvätený svätému
prorokovi Eliášovi. O obnovenie chrámu postaveného v roku 1820 sa
zaslúžili veriaci spolu so správcom farnosti o. Andrejom Fejom. Posviacku
vykonal Mons. Ján HIRKA, za hojnej účasti kňazov, bohoslovcov a
veriacich obidvoch obradov michalovského dekanátu, ktorý tiež slúžil sv.
liturgiu a predniesol homiliu. Kedže na tento deň pripadol aj chrámový
sviatok, otec biskup vo svojej homílii povzbudil prítomných na biblickom
príbehu sv. proroka Eliáša, ktorý po veľkých životných útrapách stratil chuť
do života. Boh mu však poslal pomoc v pravý čas. Aj my môžeme zažiťa
neraz aj zažívame takýto stav bezradnosti. Ale Boh, tak ako v Eliášovom
živote, nám prichádza na pomoc vždy v pravý čas. Túto nádej by sme mali
m ať- zdôraznil o. biskup - stále na pamäti.

Otec biskup
P. P. Gojdič
v Lurdoch
Púť ku karmelskej
P. Márii
Sečovská Polianka je jediná farnosť v našom biskupstve, ktorej chrám
je zasvätený Panne Márii Karmelskej. Spomienka na Pannu Máriu Karmelskú podľa liturgického kalendára pripadla tohto roku na 16. júla. V
tento deň sa vo farnosti Sečovská Polianka začala trojdňová duchovná
obnova na tému: "Mária nás učí pevnejšej viere". Duchovnú obnovu
viedol správca farnosti Poša o. Michal Vasiľ. V sobotu večer po zavŕšení
duchovnej obnovy, vystúpili mládežníci z nm. kat. kostola v Sečovskej
Polianke s mariánskou akadémiou "Mária a mládež". V nedelil 19. júla
1992 bol v Sečovskej Polianke deň s veľkým "D". Po mládežníckej sv.
liturgii a sv. ruženci, privítali všetci veriaci spolu so správcom farnosti o.
Marekom Petrom medzi sebou o. biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý slúžil
slávnostnú sv. liturgiu a predniesol horní liu. V homílii o. biskup vyzdvihol
úctu k sv. škapuliaru, ale tiež poukázal na to, že samotný medailónik nás
nespasí, ale že je treba "konaťskutky lásky“ . Po skončení slávnostnej sv.
liturgie; ktorá bola o 10. 30 hod. o. Augustín Leukanič (bývalý správca
farnosti) zaobliekal tých, ktorí chceli do sv. škapuliara a tým ich prijal do
Bratstva P. Márie Karmelskej. Do tohto bratstva môžu vstúpiť všetci, bez
rozdielu stavu, vzdelania a veku. Ak sa chcete stať členmi Bratstva
Škapuliarskej P. Márii, prídťe o rok na púť do Sečovskej Polianky.

NOVÝ CHRÁM
V BAJANOCH

Dedina Bajany v Michalovskom okrese má do tisíc obyvateľov.
Približne po jednej tretine sú tu veriaci rímsko a gréckokatolíci, ako aj
evanjelickej cirkvi reformovanej. Vlastné kostoly mali rímskokatolícl a
evanjelická reformovaná cirkej. Aj gréckokatolíci sa rozhodli postaviť
si svoj chrám. S výstavbou začali vlani a ukončili ho v priebehu
jedného roka. Pri prácach výdatne brigádami pomáhali všetci občania
obce bez rozdielu vierovyznania. Postavili tak nádherný chrám, ktorý
je ďalšou dominantou obce . Bajany sú filiálkou farnosti Lekárovce do
ktorej patria aj Pinkovce. Farnosť spravuje duchovný Marek Roskoš.
V ned'eľu 26. júla za prítomnosti okolo 2500 veriacich a kňazov z
celej tejto oblasti v novom chrám e slúžil slávnostnú koncelebrovanú
svätú liturgiu pomocný svätiaci biskup prešovskej gréckokatolíckej
eparchie Mons. Milan C hauturC Ssr. Zároveň aj posvätil nový chrám.
V slávnostnej homílii medzi iným povedal, že naša viera sa nemá
sústreďovať len do chrámov, ale m á sa dostavať ďalej do verejnosti.
Slávnostný príhovor mal aj duchovný evanjelickej reformovanej cirkvi
Bartolomej Pandy, ktorý v príhovore povedal, že chrám má byť pra
meňom sily pre všetkých veriacich. Ocenil aj dobrú spoluprácu ve
riacich všetkých troch cirkví v obcí.
Nový chrám je zasvätený solunským bratom - sv. Cyrilovi a Metodovi
aje postavený v byzantskom slohu. Treba oceniť veriacich všetkých troch
arkví za príkladný prístup k výstavbe. Dokázali tak vo vefrni krátkom období
postaviť tak krásne dielo. Môžu byť príkladom pre veriacich občanov aj v
iných obciach a mestách nielen okresu Michalovce.

Mnohí naši veriaci využili v súčastnosti ponuku rôznych ces
tovných kancelárii a navštívili jedno z najznámejších mariánskych
miest na svete Lurdy. V minulosti a zvlášť pred niekoľkými de
siatkami rokov, dostať sa na toto pútnické miesto vo Francúzsku
nebolo vôbec jednoduché a len málokto mal to šťastie vidieť na
vlastné očí poväčšine z čítania známu Massabielskú jaskyňu, kde
sa v roku 1858 malej Bernadete Soubirousovej zjavila prvýkrát
Presvätá Bohorodička. Málokto však dnes už vie, že jedným z
cirkevných hodnostárov, ktorému sa dostalo pred 60-timi rokmi
tej milosti navštíviť Lurdy, bol aj otec biskup P. P. Gojdič.
V roku 1933 poprosil "Lurdský spolok" v Prahe biskupa Gojdíča, čí by sa neujal vedenia púť do Lúrd. Biskup Gojdič s návrhom
súhlasil a spolu s ním sa tejto cesty zúčastnili aj Mons. Emerich
Sedlák, Dr. Ernest Homičko a niekoľkí naši kňazi. Ostatní účastníci
zájazdu boli Česi, rímskokatolíci, ktorých takto doprevádzal na ich
púti gréckokatolícky biskup. Vladyka si našiel počas cesty pre
každého čas, prihováral sa spolucestujúcim milými slovami, čo
účastníci s vďakou prijímali. Vladyka Gojdič v Lurdoch pozdravil
aj miestneho biskupa. Naši pútnici sa po ceste zastavili v Paríži,
vo Verdune, v Lisieux a v iných mestách, kde mali možnosť vidieť
aj najvzácnejšie pamiatky. Všade, kde biskup Gojdič slúžil sv.
liturgiu vyvolal veľký záujem o náš východný obrad. V meste
Bordeaux navštívili účastníci zájazdu českú kolóniu. Domov sa
vrátili cez Miláno plní dojmov a duchovného povzbudenia z tejto
dlhej cesty prijatej jej účastníkmi a biskupom Gojdičom ako dar
Božej milosti a dobrotivosti.
Dr. Peter KRAJŇÁK
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Tradícia zjavení na Ľutinskej hôrke
Do roku 1855 bola Lutina filiálkou roz
siahlej hanigovskej farnosti. Avšak prišli
udalosti roku 1851 ( zjavenia ) a fara sa
presťahovala z Hanigoviec do Lutiny.
19. augusta 1851 ráno, asi okolo 9-tej
hodiny, na sviatok Premenenia Pána
(podľa starého kalendára), išla Zuzana Feketeová s tromi malými deťmi zbierať huby
na Lutinskú hôrku. Keď prišla na miesto,
kde teraz stojí pri prameňovej kaplnke svä
tý kríž, naľakaná si kľakla na zem, lebo
zbadala v bezprostrednej blízkosti sláv
nostne oblečeného biskupa, ktorý sa po
dobal na sv. Mikuláša na ikone miestneho
ikonostasu. Biskup sa ozval k pokľaknutej
žene s prísnym pohľadom a karhajúcim
hlasom a povedal: 11Dnes je veľký sviatok
Pána, zbožný ľud je v cerkvi a spieva na
liturgii, a ty tu zbieraš huby?"
Zuzana so strachom odpovedala " Otče, ja viem že je dnes sviatok, ale ja som
chudobná žena, mám muža, tri deti a ne
mám im čo dať na obed na stôl."
Svätec pokračoval: " Aj včera si mohla
nazbierať huby, nie dnes ráno! Preto Boh
trestá ľudstvo, lebo si neváži nedele a
sviatky, nechce počúvať svätú liturgiu a
namiesto chvály svojimi ústami uráža Bo
ha! Na pamiatku nášho stretnutia sa tu má
postaviť svätý kríž. Toto všetko povedz
svojmu duchovnému otcovi!" Pritom svä
tec zmizol.
Deti nič nevideli, ale boli tiež prestra
šené, lebo videli naľakanú matku. Nako
niec im mama zakázala o tejto udalosti
niekomu hovoriť. Zuzana o tom nehovorila
ani o. duchovnému, ani svojmu manželovi.
Svätec sa jej zjavoval na ceste v lese a
upozorňoval ju, aby splnila jeho príkazy.
Nakoniec povedal, že ak nepostavia na
určenom mieste kríž, Zuzana stratí reč.
Preto sa nakoniec odhodlala o. duchov
nému, Štefanovi Rojkovičovi, všetko po
vedať, ktorý jej ale neuveril. Neuverili jej
ani ľudia a nazvali ju " bláznivou ženou."
Jedného dňa ráno, keď zvonili na "An
jel Pána", v byte sa Zuzane opäť zjavil
svätec s posledným upozornením. Zuzana
hneď vybehla k richtárovi, aby sa k nej
prišiel pozrieť, ale keď tá prišli, richtár nič
nevidel ani nepočul, a preto tiež považoval
Zuzanu za bláznivú. Lenže v tento deň
Zuzana onemela. Hneď zavolali lekára.
Prišiel úradný lekár, prešovský (diecézny)
a tretí lekár - psychológ z Košíc. Tí zistili,
že Zuzana je telesne a duševne zdravá a
že strata reči je záhadná - nevysvetliteľná.
Otec Rojkovič sa rozhodol dať urobiť kríž a
postaviť ho tam, kde podľa Zuzany svätec
prikázal. Sám ho čoskoro posvätil. Pri po
sviacke zvolala Zuzana zreteľným hlasom:
"Zase je tam." O. Rojkovič ju uspokojil slo
vami: "Buďspokojná, aj ja ho vidím."
Odvtedy začala Zuzana rozprávať.
Miestny duchovný i veriaci jej začali veriť.

Po týchto udalostiach Zuzana skoro denne
chodila do lesa. Jedného dňa sa jej opäť
zjavil sv. Mikuláš na mieste, kde stojí kríž
pri hlavnej kaplnke. Požiadal ju, aby odo
vzdala o. duchovnému odkaz, aby na
mieste ich stretnutia bola postavená kapln
ka, zasvätená Nanebovzatiu Panny Má
rie. Na dôkaz ich stretnutia daroval sv.
Mikuláš Zuzane mariánsku ikonu, ktorú
mala dať o. duchovnému ako poklad bu
dúcej svätyne. Zuzana túto ikonu zaniesla
o. Rojkovičovi. Ten zvolal kurátorov, rich
tára, svedkov a spoločne dali ikonu do
pokladnice, pokladnicu zamkli. Jeden kľúč
ostal u otca Rojkoviča a druhý u hlavného
kurátora. Na druhý deň išla Zuzana na to
isté miesto, kde ju už čakal sv. Mikuláš.
Opäť jej daroval takú istú mariánsku ikonu.
Zuzana aj túto odniesla na faru. Otec Roj
kovič zvolal kurátorov a svedkov, bol tam
prítomný aj kňaz z Pečovskej Novej Vsi.
Otvoriac pokladnicu, s úžasom zistili, že
prvá ikona tam nie je. Táto udalosť im
pomohla uveriť Zuzane. Aj kňaz z Pečov
skej Novej Vsi si pred Zuzanou kľakol a
prosil ju o odpustenie, pretože predtým
tiež neveril a vysmieval ju. O týchto uda
lostiach spísali zápisnicu, ktorú o. Rojkovič
poslal na Gréckokatolícky biskupský úrad

do Prešova. Nasledovalo dôkladne vyšet
rovanie biskupského úradu a krajského le
kárskeho kolégia. Vyšetrovaním sa zistilo,
že Zuzana je duševne i telesne zdravá a
že obsah zjavenia v ničom neprotirečí vie
roučným a mravným zásadám katolíckej
cirkvi.
Výsledky vyšetrovania boli poslané do
Ríma na príslušnú kongregáciu. Kongre
gácia výsledky vyšetrovania schválila a
24.mája 1855 sv. Otec Pius IX. vydal dek
rét, v ktorom sú vypísané všetky odpustky,
ktoré možno na Lutínskej hôrke získať.
Po ukončení vyšetrovania sa začala
celoštátna zbierka na stavbu kaplnky.
Dvaja kurátori putovali cez Viedeň, Budín,
Transylvániu a Podkarpatsko. Začalo sa
veľké putovanie veriacich z celého Uhor
ska, Sedmohradska a Haliča na Lutinskú
hôrku. Pútnici prinášali kamene na stavbu
kaplnky a oporného múra.
Ďalšie kaplnky boli postavené od roku
1878 do roku 1930 a to: Prameňová kapln
ka, Kaplnky sv. Anny a Kaplnka sv. kríža,
Kaplnka pri prameni sv. Mikuláša.
Udalosti zázračných uzdravení z
prvých rokov po zjavení na Ľutinskej hôrke
sú zaznamenané v zápisnici, uloženej vo
Vatikánskych archívoch.

Slovo o Litm anovej
V druhú augustovú nedeľu ti
síce pútnikov navštívilo opäť ho
ru Zvir pri Litmanovej. Biskupský
úrad v Prešove pripravuje k prob
lému údajných zjavení na tomto
mieste brožúrku, z ktorej sme pre
našich čitateľov vybrali niekoľko
základných informácii.
5. august 1990. Slovensko - Stará
Ľubovňa - Litmanová - hora Zvir. Veľká
svahovitá lúka medzi lesmi, uprostred zru
bový senník, akým miestami ľudia vravia
majdan, trochu ďalej pred stromami stud
nička. Práve sem sa v nedeľu vybrali tri
deti Iveta Korčáková, Katka Česelková a
Mitko Ceselka. Hoci mali ísť na sv. liturgiu,
veľkú chuť na to nemali a dali prednosť
zbieraniu čučoriedok a opekaniu slaniny.
Deň bol pekný, nálada dobrá a deti si aj od
srdca zaspievali. Keď oheň dohorel, vošli
do chyžky, aby si pobrali veci a vrátili sa
domov.
Zrazu však - ako hovoria - počuli zvu
ky, pri ktorých stuhli od strachu: Z lesa sa
ozývalo praskanie a iné čudné zvuky, raz
slabšie, druhý raz silnejšie, a do dverí ako
keby niekto kamene hádzal. Katka počula,

akoby okolo senníka ktosi chodil. Skríkla:
Iveta, zatvorme dvere, ja sa bojím! Zvuky
boli čoraz silnejšie a deti sa báli, až im
dych vyrážalo. Po čase sa ozvalo silné
búchanie. Tu Mitko si spomenul, že na
náboženstve sa učili, že keďsa boja, treba
sa modliť. Pomodlili sa trikrát Otčenáš, Bohorodice (Zdravas), Anjeličku a Mária,
Matka naša, skry nás pod svoj plášť.
Vtom sa pred nimi vytvorila hmla a v tej
hmle deti uvideli postavu, držiacu v pravej
ruke ruženec, ľavou plášť. Postava si sad
la na lavičku. Deti sa na ňu zahľadeli a
dívali sa, dívali ani si pri tom neuvedomili,
že búchanie už prestalo. Katka vraví: Ivetka, ty vidíš čosi na lavičke? Vidím, odpo
vedala Ivetka, ja vidím Pannu Máriu. Ale aj
ja ju vidím, odpovedala Katka. Potom deti
začali sľubovať, že už budú chodiť na ná
boženstvo i do chrámu na bohoslužby a aj
na spoveď. Vtom od strachu deti vybehli
zo zrubu a bežali domov. Podľa ich výpovedí
Panna Mária išla asi dva kroky za nimi až k
potôčku, potom sa vzdialila od nich asi o
jeden meter. Keďsa otočili, vždy ju videli za
sebou. Pritom im bolo dobre a ľahko. Spre
vádzala ich až ku krížu pri dedine, kde si
kľakla a prežehnala sa. Deti v strachu po
kračovali v ceste a také aj prišli domov, kde
všetko vyrozprávali, lebo sa báli.
(Pokračovanie na strane 15.)
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Naša cirkev v kocke
Gréckokatolícka cirkev je súčasťou
všeobecnej, t.j. katolíckej cirkví, s ktorou je
vieroučné jednotná. Uznáva autoritu rím
skeho biskupa, odlišuje sa predovšetkým
svojím obradom. Názov cirkvi je málo vý
stižný, správnejší by bol názov: katolícka
cirkev byzantského (východného) obradu.
Gréckokatolícka cirkev má na území
našej republiky len jednu diecézu (eparchiu) so sídlom v Prešove, ktorá však za
hrňuje všetkých gréckokatolíkov na území
ČSFR. Toto biskupstvo spadá priamo pod
správu Svätej Stolice. Ustanovil ho pápež
Pius VII. bulou " Relata semper " zo dňa
22.9.1818. Odvtedy sa tu vystriedalo se
dem sídelných a dvaja svätiaci biskupi. Za
zmienku stojí uviesť aspoň krátko

životopisné portréty
posledných dvoch gréckokatolíckych bis
kupov, ktorí pre svoju vernosť Bohu, Cirk
vi a Svätej Stolici boli komunistickou vlá
dou väznení a jeden z nich - biskup Pavol
Peter Gojdič - zomrel vo väzení.
Mons. Pavol Peter Gojdič sa narodil
17.7.1888 v Ruských Pekľanoch na vý
chodnom Slovensku. Za kňaza bol vysvä
tený 27.8.1911, v roku 1922 vstúpil do
Rádu sv. Bažila Veľkého v Mukačeve a o
dva roky neskôr zložil rehoľné sľuby. Pô
sobil ako špirituál baziliánskeho internátu
v Užhorode, potom sa stal riaditeľom pre
šovskej kancelárie biskupa Dionýza Njaradiho, ktorý riadil prešovskú eparchiu ako
apoštolský administrátor v rokoch 1922 až
1926. V tomto roku po ňom preberá správu
diecézy ako apoštolský administrátor. Dňa
7.3.1927 bol menovaný titulárnym bisku
pom harpašským, biskupské svätenie pri
jal o osemnásť dní neskôr v Ríme. Po vy
svätení obdržal nový biskup od pápeža Pia
XI. zlatý kríž a pri tejto príležitosti Svätý
Otec povedal - ako budúcnosť ukázala prorocké slová: " Tento kríž je symbolom
všetkých ťažkých krížov, ktoré na tebe,
môj synu, zošle dobrotivý Pán v čase tvojej
apoštolskej činnosti."
Pri inštalácii za administrátora prešov
skej diecézy 29.2.1927 ohlásil biskup Goj
dič program svojho apoštolátu: S pomo
cou Božou chcem byť otcom sirôt, pomoc
níkom chudobných a tešiteľom zarmúte
ných. História potvrdila, že svoje heslo
splnil. Za jeho láskavý , pozorný a dobro
činný vzťah k ľuďom sa mu dostalo uzna
nia, keď ho volali "mužom zlatého
srdca".Svojím predsavzatiam zostal verný
až do smrti.
Biskup Gojdič obnovil a rozšíril boho
slovecké alumneum v Prešove a výuku
bohoslovia predĺžil na päť rokov. V roku
1936 otvoril gréckokatolícke ruské gym
názium v Prešove. Sestrám baziliánkam
tam vystaval domov s útulkom pre opus
tené deti.Horlivo navštevoval celú diecé

zu, aby poznal každú farnosť. Zvláštnu
starostlivosť venoval mládeži. V roku 1932
položil základný kameň k stavbe sirotinca
a
zveril
ho
sestrám
Služobni
ciam.Nezabúdal ani na svojich veriacich v
Čechách a na Morave. Rímska kongre
gácia mu v roku 1935 potvrdila zriadenie
prvej gréckokatolíckej farnosti v Prahe, v
roku 1939 v Bratislave a o šesť rokov ne
skôr v Brne.
Biskup Gojdič plne chápal dôležitosť
náboženskej tlače, a preto založil v Pre
šove vydavateľské stredisko, ktoré vydá
valo "Ruskoje Slovo", "Da prijdet cárstvije
tvoje", "Dušpastyr" a i.
V roku 1939 bol biskup Gojdič me
novaný apoštolským administrátorom čas
tí mukačevskej diecézy. Ako sídelný bi
skup prešovský gréckokatolíckeho obradu
bol intronizovaný 8.8.1940. Od roku 1946
bol splnomocnený administráciou všet
kých katolíkov východného obradu v Čes
koslovenskej republike.
Pri násilnej likvidácii gréckokatolíckej
cirkvi v ČSR bol biskup Gojdič v apríli 1950
uväznený a neskôr odsúdený k doživot
nému väzeniu. Vládnym dekrétom bola
gréckokatolícka cirkev pripojená pod prá
vomoc moskovského pravoslávneho pat
riarchu. V leopoldovskej väznici bol väz
nený spolu s JUDr. Gustávom Husákom,
neskorším prezidentom ČSSR, ktorému
predpovedal, že sa dostane na slobodu a
dosiahne vysoké funkcie, ale nebude mu
čo závidieť...
Hrdinský biskup Pavol Peter Gojdič za
choval vernosť katolíckej cirkvi a rímskemu
biskupovi. Ponúkané miesto pravoslávne
ho biskupa, spojené s okamžitým prepus
tením z väzenia, neprijal.Nezradil. Bol to
muž veľkých zásad a hlbokej viery. Zomrel
ako väzeň v Leopoldove v deň svojich 72.
narodenín, 17.jú!a 1960. Jeho telesné po
zostatky sú teraz uložené v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Uva
žuje sa o prípravnom procese blahoreče
nia tohoto veľkého syna našich národov.
Na záver životopisu mons. Gojdiča
uveďme, že tento biskup požiadal už v
roku 1940 v Ríme o pomocného biskupa.
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo do
stalo prvýkrát vo svojej histórií svätiaceho
biskupa, a to dňa 9.11.1946. Stal sa ním
ThDr.Bažil Hopko, titulárny biskup midilský. Narodený 21.4.1904 v Hrabskom, v
okrese Bardejov, za kňaza vysvätený
3.2.1929.
Biskupské svätenie prijal
11.5.1947. Otec biskup Hopko po násilnej
likvidácii gréckokatolíckej cirkvi bol spolu s
ostatnými kňazmi uväznený a potom žil v
internácii. Po smrti biskupa Gojdiča sa stal
pre všetkých katolíkov východného obra
du symbolom neochvejnej vernosti Svätej
Stolici a gréckokatolíckej viere.
Po tzv. Prešovskom sobore dňa
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28.4.1950 bola gréckokatolícka cirkev v
Československu zrušená a tým postavená
mimo zákon. Všetci veriaci boli úradne
prehlásení za pravoslávnych. Všetok ma
jetok gréckokatolíckej cirkvi bol daný pra
voslávnym. Gréckokatolícka cirkev sa sta
la obeťou nespravodlivosti a násilia.Kňazi
boli uväznení a potom poslaní do civilných
zamestnaní. Napriek všetkým utrpeniam
však veľká väčšina duchovenstva zostala
verná svojej materinskej cirkvi. Až "Praž
ská jar 1968" odstránila túto protizákonnú
situáciu. Činnosť gréckokatolíckej cirkvi
bola opäť obnovená uznesením českoslo
venskej vlády zo dňa 13.6.1968. Správy
diecézy sa v apríli 1969 ujal ordinár s prá
vami sídelného biskupa. Už v roku 1968
mohol začať pôsobiť v gréckokatolíckej
cirkvi i svätiaci biskup prešovský ThDr.
Bažil Hopko, ktorý zomrel v Prešove
23.7.1976. Odvtedy až do prevratných
udalostí v novembri 1989 nemala grécko
katolícka cirkev svojho biskupa. Novokňazov,ktorí v tom čase študovali na Rímsko
katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave, svätili gréckokatolícki
biskupi z Juhoslávie. Do roku 1983 to bol
mons. Joachim Segedi, biskup zo Záhre
bu, a od roku 1983 novomenovaný sídelný
biskup križevský mons. Slavomír Miklovš
(nar.16.5.1934).
V súčasnosti^ stojí v čele gréckoka
tolíckej cirkvi v Československu biskup
mons. Ján Hirka. Narodil sa 16.11.1923 v
Abranovciach, okres Prešov, za kňaza bol
vysvätený 31.7.1949. Po násilnej likvidácii
gréckokatolíckej cirkvi bol uväznený a po
tom pracoval v rôznych robotníckych pro
fesiách. V roku 1968 mu bol doručený z
Ríma dekrét o menovaní za ordinára s
právami rezidenčného biskupa v Prešove.
Tento dekrét však mohol byť realizovaný
až od 2.4.1969, kedy mu bol udelený štát
ny súhlas. Pre svoj neohrozený a nekom
promisný postoj komunistická vlada v
ČSSR nedovolila, aby mons. Hirka bol me
novaný Svätou Stolicou za biskupa v Pre
šove. Stalo sa tak až krátko po novembri
1989 - dňa 21.12.1989, kedy ho pápež Ján
Pavol II. menoval sídelným biskupom pre
šovskej eparchie. Biskupské svätenie pri
jal v Prešove 17.2.1990.

V súčasnosti
má gréckokatolícka cirkev v ČSFR tiež po
mocného biskupa. Dňa 11.1.1992 meno
val pápež Ján Pavol II. svätiacim bisku
pom v Prešove gréckokatolíckeho kňaza,
redemptorístu o. Milana Chautura, ktorý sa
tak stal druhým svätiacim biskupom v de
jinách prešovského gréckokatolíckeho bis
kupstva. Mons. Milan Chautur sa narodil
4.9.1957 vo Veľkej Poľane, okres Humenné, na východnom Slovensku. Za kňaza
bol vysvätený 14.6.1981. Pastoračné pô
sobil v Kalinové, Medzilaborciach, Smigovci, Porúbke a Humennom. Dňa
1.5.1990 bol menovaný viceprovinciálom
(Pokračovanie na strane 15.)

i

S lo v o o L itm a n o v e j
(Dokončenie zo strany 13.)

Ivetkina matka vzala dcéru a vybrala
sa s ňou ku Katke, aby si overila, či si
dievča nevymýšľa. Obe pri výpovediach
usedavo plakali. Ivetkina matka si položila
otázku: môžu tieto dievčatá klamať, je
možné, žeby si vymýšľali? Veď ako matka
som vždy vedela odhadnúť, kedy moje die
ťa hovorí pravdu a kedy klame! Azda teraz
môj materinský cit zlyháva? Nakoniec to
mu uverila.
Katkina matka, keď sa na druhý deň
večer vracala z práce, tak si pomyslela:
Panna Mária, daj mi nejaký viditeľný znak,
aby som vedela, že moje dievčatá nekla
mú! A hneď tú noc mala sen. Ako roz-

Naša cirkev v kocke
(Dokončenie 2 0 strany 14.)
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rehole redemptoristov východného obradu. Bis
kupské svätenie prijal 29.2.1992 v Prešove. Vo
svojich 34 rokoch sa mons. Milan Chautur stal
najmladším biskupom katolíckej cirkvi na svete.
Za zmienku stojí uviesť, že Slováci východ
ného obradu, žijúci v zahraničí, majú tiež svoje
biskupstvo. Je ním Gréckokatolícke biskupstvo
sv. Cyrila a Metoda v Toronte, v Kanade, ktoré
založil pápež Ján Pavol II. dňa 13.10.1980.
Rovnako ako prešovské biskupstvo spadá aj
biskupstvo v Toronte priamo pod správu Svätej
Stolice. Prvým biskupom od jeho založenia j^ ,
mons. Michal Rusnak, redemptorista (CSsR).
Narodil sa 21.8.1921 v Beaverdale (USA), or
dinovaný za kňaza 4.7.1949, od 25.8.1964 titulárny biskup zernický, biskupské svätenie prijal
2.1.1965.
Prešovské gréckokatolícke biskupstvo má
celkom 204 farností s 214 duchovnými a asi 300
tisíc veriacich v Slovenskej republike a okolo 40
tisíc na území Českej republiky. Pri poslednom
sčítaní llidu, uskutočnenom v ČSFR dňa
3.3.1991, sa na Slovensku z celkového počtu
5 268 935 občanov prihlásilo ku gréckokatolíc
kej cirkvi iba 179 623 veriacich (3,4 percenta) a
v Českej republike 8 774 ľudí, čo je 0,085 per
centa. Takýto značný rozdiel v počtoch je z
oficiálnych cirkevných miest zdôvodňovaný fak
tom, že mnohí veriaci, žijúci na východnom Slo
vensku, sa v súčasnej rozbúrenej dobe nevy
jasnených vzťahov medzi gréckokatolíckou a
pravoslávnou cirkvou, jednoducho k svojej cirk
vi neprihlásili. Na území Českej republiky má
gréckokatolícka cirkev tri farnosti - v Prahe,
Brne a Liberci. (Bližšie informácie prináša ďalší
článok).
Bohoslovci študujú na Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulte v Prešove, ktorá je jednou
zo siedmich fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Ša
fárika V Košiciach.
Pre potreby veriacich vydáva gréckokato
lícka cirkev dvojtýždenník SLOVO a mesačník
BLAHOVISTNIK (rusínsky a ukrajinsky) a kaž
doročne Gréckokatolícky kalendár. Gréckoka
tolíci majú svoj kultúrno-náboženský Spolok sv.
Cyrila a Metoda s účelovým zariadením Byzant
s predajňami v Michalovciach, Prešove a Po
prade.
Na záver nášho medajlónku gréckokato
líckej cirkvi v Československu adresa ústredia
cirkvi: Gréckokatolícky biskupský úrad, Hlavná
1,080 01 Prešov, tel. 091/ 34622 - 091/22814,
FAX 091/22723
Jozef PAĽA

práva, videla Pannu Máriu so zeleným
vencom. Pýtala sa jej, prečo má ten zelený
veniec. Odpovedala jej, že je to preto, že
je Panna a že má čisté srdce. Taktiež sa
jej opýtala, či je pravda, čo dievčatá roz
právajú. Podľa Katkinej matky ju Matka
Božia uistila, že nemá o ničom pochybo
vať, ale veriť.
Koncom augusta sa opäť vybrali n a to
miesto na hore Zvír. Pomodlili sa a vtom
opäť zbadali veľkú hmlu a z nej sa začali
vynárať obrysy Panny Márie. Nerozpráva
la sa s nimi, ani im nič neodkázala.
8. december 1990 - Bol sviatok Nepo
škvrneného počatia Prečistej Panny Má
rie.Litmanovský chrám bol plný ľudí aj z
okolitých dedín a farností a slávnostnú
svätú liturgiu celebroval o. duchovný Dr.
Podhajecký. Po nej sa sprievod so spe
vom pobral na Zvír. Dievčatá z farnosti boli
poobliekané v bielom a niesli sochu Panny
Márie. Katka a Ivetka sa pomodlili svoju
zvyčajnú modlitbu Maria, Matka naša... a
o tom, čo videli, rozprávajú toto:
" Všetci spoločne sme sa začali modliť
svätý ruženec. Vtom sa ukázala hmla, po
tom obrysy sediacej Panny Márie. Bola
oblečená celá v bielom, pekné biele šaty,
biely plášť a biely závoj. V zopätých rukách
držala bielu ľaľiu a dívala sa na nás šťast
ným pohľadom. Boli sme nadšené z toho,
že Panna Mária sa na nás usmieva. Po
vedala, že si praje, aby na sviatok Na
rodenia jej Syna sa na jej obľúbenom
mieste slávila svätá liturgia a aby tam ľudia
prijímali Telo a Krv Isusa Christa.
Po tomto ostala Panna Mária ticho a ja
som jej položila otázku týkajúcu sa tety,
ktorej zať zanechal ženu i deti. Matka Bo
žia jej odkázala, aby nestrácala nádej, aby
sa postila stredu a piatok a aby sa denne
modlila ruženec. Potom som jej povedala,
že niektoré ženy zo susednej dediny ne
chcú veriť, žeby sa mohla toľkokrát zjavo
vať. Panna Mária sa nato usmiala a po
vedala: " Ja sa zjavujem toľkokrát, koľ

kokrát je to potrebné."
Potom sa začala vzďaľovať s úsme
vom v takých istých obrysoch, ako sa zja
vila.
Nepoškvrnená Čistota bola medzi na
mi počas prvej desiatky ruženca. Potom
sme rozmýšľali už len nad tým, čo nám
odkázala. Po svätom ruženci sme odišli k
vode a keď sme sa vracali späť, obklopili
nás ľudia a pýtali si od nás krížiky na čelo.
20. januar 1991 - " Panna Mária bola
veľmi smutná. Povedala nám, že je jej veľ
mi smutno, že sa jej deti navzájom vraždia,
hoci Ona je naša milovaná Matka. Táto
katastrofa ( vojna v Perskom zálive ) ne
bola v súlade s Božou vôľou, pretože už
niekoľko rokov vo svete prevláda diabol.
Preto, keď moje deti budú iba čakať na
katastrofu, tak tá aj príde! Avšak ak sa
odhodlajú a oddajú sa do Božích rúk a keď
budú vravieť" staň sa vôľa Božia", tak ich
katastrofa obíde. Pretože ja prídem v pravý
čas.
Ja som vaša milovaná matka a mojim
drahým deťom radím, aby teraz v tejto do
be nosili pri sebe posvätné veci, pretože
diabol nemá takú veľkú moc."
3. marec 1991 - " Panna Mária sa na
nás usmiala a oslovila nás: Moje drahé
deti! Prichádzam preto, lebo moji najbližší,
ktorých si od začiatku svojho života cením,
urážajú nášho nebeského Otca a môjho
Jednorodeného Syna a mne ako vašej
Matke to spôsobuje bolesť.
Potom povedala: Od dnešnej nedele
budem tu vždy, ale vaše oči ma uvidia a
tvoje srdce počuje iba každú prvú nedeľu.
Je to preto, lebo väčšina z vás sa na prvý
piatok vyspovedá a potom si dokáže moje
slová vziat k srdcu a rozmýšľať nad nimi.

Všetkým našim čitateľom pripo
míname, že stanovisko biskupské
ho úradu k tejto problematike uve
rejnené viackrát v Slove zostáva
nezmenené.

Gréckokatolíci
v Českej republike
Podľa štatistiky z roku 1950 žilo v
českých zemiach spolu 32 862 grécko
katolíkov. Bolo ich tam však zaiste viac.
O ich duchovné potreby sa starali tri
násti kňazi v dvanástich mestách a ob
ciach. Najstaršia farnosť bola v Prahe u sv. Klimenta (1935) a v Brne (1937). Hoci
gréckokatolícka cirkev bola v tom istom
roku zakázaná, veriaci sa i po štyroch
desaťročiach hlásia k svojej Cirkvi.
Aj v českých zemiach dochádza v
súčasnom období k obnove nábožen
ského života. Doteraz k jedinej ústred
nej gréckokatolíckej farnosti v Prahe,
ktorej činnosť bola obnovená v roku
1968, pribudol od mája t. r. dekanát v
Liberci. Biskup mons. Ján Hirka usta
novil tam za dekana o. Kornela Baláža,
ktorý doteraz pôsobil ako kaplán v Pra
he a v Michalovciach. Pre Moravu a
Sliezsko bol zriadený dekanát v Brne a
za jeho dekana bol ustanovený o. Pavel

Vácha. Aj táto farnosť bola obnovená už
v roku 1968, ale jej duchovnému správ
covi o. J. Hradílovi bol v roku 1973 odo
bratý štátny súhlas bez udania dôvodu.
Početne gréckokatolícke spoločen
stvo v Ostrave-Karvinej navštívil v júni
t. r. pomocný prešovský biskup Mons.
Milan Chautur, CSsR, ktorý v chráme
sv. Jozefa odslúžil archijerejskú sv. li
turgiu a kázal. Počas bohoslužby účin
koval Zbor pri katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa z Prešova pod vedením
Gabriela Miroššaya. Aj v tomto meste i
v ďalších sa počíta s ustanovením sa
mostatných farností.
Gréckokatolícky farský úrad v Pra
he vydáva pre gréckokatolíkov v Če
chách občasník pod názvom Jediným
serdcem. Je to súčasne aj edicia, v kto
rej bola už vydaná modlitebná knižka
pre gréckokatolíkov.
-pk-
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Aktívna
stabilita
Moderné lietadlá, ktoré sú úplne riadené počítač
mi, sú konštruované tak, že ich ťažisko neleži v rovine
súmernosti stroja. Takéto lietadlo "samo nedrží
smer", ale riadiace systémy v každom okamihu citlivo
udržiavajú všetky parametre letu podľa určených pro
gramov.
Podobná situácia je v ľudskom živote. Naše ťažis
ko nie je umiestnené súmerne vzhľadom na priestory
pozemského a budúceho života. Viac sme ťahaní k
zemi. Ochotne skúšame všetky bludné cesty a keď sa
nám ukáže tá pravá, hneď máme proti nej dostatok
argumentov. Neustále prejavujeme snahu chytiť sa
všetkého, čo by mohlo spochybniť našu životnú prav
du. Keď porovnávame náš život s Božím slovom, zis
ťujeme, že to, čo sa nám najviac prieči, je práve v
súlade s týmto Slovom. Máme nedostatok ochoty ne
zaujaté prijať náuku Božiu.
Pravda je Posolstvo nebeského Otca, je určením
dráhy nášho života smerom k nekonečnej kráse a
láske. Táto pravda nás odkazuje do budúcnosti, ktorá
je reálne prisľúbená Spasiteľovým zmŕtvychvstaním.
Istota viery je tu istotou nádeje, že prelomením škrupi
ny priestoru a času nastáva sloboda, celkom nový
život, v ktorom bude všetko ponorené v čistej, prav
divej a nádhernej láske, kde nebude ničoho, čo by
mohlo ohroziť plnosť šťastia. Preto má význam a je
bytostne dôležité neustále prekonávať asymetrickú
polohu nášho ťažiska. Stabilita životnej cesty sa zís
kava nepretržitou cielenou aktivitou. Je potrebné zno
vu a znovu obnovovať svoju vieru, upevňovať nádej a
zosilňovať lásku.
Vynára sa - v týchto súvislostiach - podobný postoj
voči vernosti. Vernosť nespočíva v pasívnom nerobe
ní ničoho zlého. Naša vernosť Bohu, Cirkvi, v rodine,
v manželstve, v okolitom spoločenstve má mať cha
rakter aktívneho postoja nášho srdca, ktoré bdelo
smeruje k narastaniu zjednocujúcej lásky.
Ľudské bytie je vždy darom a úlohou. Prijímajme s
vďakou dary bytia a prijímajme ochotne aj jeho úlohy.
M. STANISLAV

Modlitby za novú
evanjelizáciu
je názov 64 stranovej brožovanej knižky, ktorú zostavil P. Tom
Forrest, CSsR, riaditeľ celosvetovej iniciatívy EVANJELIZÁCIA
2000. Knižka obsahuje modlitby na rôzne príležitosti a situácie: pri
cestovaní, s malými deťmi, pri čítaní a sledovaní správ, pri pomá
haní trpiacim, na rodinnej slávnosti, keď sme s deťmi... Slovenské
vydanie ( stojí 10 Kčs ) si možno objednať na adrese: Kláštor
redemptoristov, Puškinova 1,811 04 Bratislava

□ Chcete vedieť, aké kresťanské publikácie v Česko
slovensku vyšli za posledné dva roky? Katalóg týchto kniž
ných titulov m ôžete získať zdarma na adrese: Altak, 26 401
Sedlčany 71. Na uvedenej adrese m áte m ožnosťobjednaťsi
niektorý zo 600 titulov náboženskej literatúry.

Program púte Ľutina 1992
BAZILIKA MINOR
22. 8.1 992 - sobota
16. 15 h sv.ruženec
17. 00 h - program mladých
2 1 .0 0 h sv. liturgia
22. 30 h moleben
23. 8.1992 - nedeľa
sv. ruženec
0. 00 h 3. 00 h sv. liturgia
5. 00 h sv. liturgia
7. 00 h sv. liturgia
MARIÁNSKA HORA
22. 8. 1992 - sobota
15. 00 h 16. 00 h -

svätenie vody
moleben

17. 00
18. 00
20. 00
2 1 .0 0

hvečlereň
hsv. liturgia
h - program mladých
hprogram
s. služobníc
22. 00 h krížová cesta
23. 8 .1 992 - nedeľa
0. 00 h 2. 30 h 3. 30 h 6.
7.
8.
10.

00
00
00
00

hhhh-

sv. liturgia
sv. ruženec
eucharistická
pobožnost
sv. liturgia
moleben
sv. liturgia
slávnostná
sv. liturgia

Pozvánky na stretnutia
V rámci desaťročia duchovnej obnovy organizuje pasto
račná komisia pri Gréckokatolíckom biskupskom úrade v Prešove celodiecézne stretnutie mládeže na brehoch Ružínskej prie
hrady - Košické Hámre. Stretnutie sa uskutoční od 18. augusta
( odpoludnia ) do 20. augusta. V bohatom programe hier, výle
tov nebudú chýbať ani stretnutia s otcami biskupmi, kňazmi,
rehoľníkmi. Očakávame krásnu atmosféru vytvorenú veľkým
počtom mladých poznávajúcich a milujúcich Pána Ježiša.
□ □□
V dňoch 26. - 28. augusta sa uskutoční v Prahe 5, Liebknechtova 57 Medzinárodný seminár pre evanjelizáciu Rómov,
ktorý by mal dať mnoho podnetov pre túto problematickú oblasť
pastorácie. Zároveň sa od 28. 8. do 30. 8. uskutoční stretnutie
veriacich Rómov z celého Československa. Organizátori po
dujatia sa obrátili na našu redakciu, aby sme zverejnili tiež
kontaktnú-adresu v prípade vášho záujmu: Matica rómska,
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5-Stodúlky, telefón
02-52 53 51.

Sympózium

V dňoch 7. - 10. septem bra 1992 sa v Bratislave uskutoční
sym pózium NOVÁ EVANJELIZÁCIA s m edzinárodnou účasťou. Us
poriadateľm i sym pózia sú Teologický inštitút sv. Alojza, Spoločnosť
Ježišova na Slovensku a Hnutie kresťanských spoločenstiev mlá
deže. Medzi prednášajúcim i hosťami zo zahraničia bude riaditeľ
európskeho úradu EVANJELIZÁCIA 2000 P. Manuel Casanova, z
domácich hostí otec biskup Baláž, ktorý bude hovoriť o poslednej
rímskej synode a reevanjelizácii Európy. Cieľom sym pózia je hľadať
možnosti účinnejšieho ohlasovania evanjelia i nových iniciatív evanjelizácie na Slovensku. Je určené kňazom, rehoľníkom a laikom, ktorí
sa angažujú v ohlasovaní evanjelia. Prihlášku alebo ďalšie infor
mácie si možno vyžiadať na adrese: HKSM, Špitálska 7, 811 08
Bratislava, telefón 07-53874

Zil v službe slovu
Dňa 29. júla sme si pripomenuli 15. výročie od smrti prof. Dr. Jána
Stanislava, jedného z najväčších osobností slovenskej vzdelanosti v
tomto storočí. Z nesmierne plodného a rozsiahleho diela si osobitne
vážime práce venované odkazu sv. Cyrila a Metoda a dejín nášho
slovenského jazyka. Napriek nepriaznivým politicko -spoločenským
pomerom trpezlivo približoval jednotlivým generáciám poslanie solúnskych bratov, odhaľoval hĺbku a zmysel ich misie. Pritom sám ako
vysokoškolský profesor zotrval pevne vo viere k Bohu a národu.
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