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"Ja som vinič, vy ste ra

tolesti. Kto ostáva vo mne a 
ja v ňom, prináša veľa ovo
cia ..."

(Ján 15,5-6) DOZRIEVANIE
i r

SME VINICOU BOŽOU
Horúce slnko dýchlo do viníc, 

úroda dozrieva...
Málokto si vie predstaviť, aká ne

smierne namáhavá je práca vino
hradníka a kolko to stojí potu a zo- 
hýnania sa pri prezeraní kríkov, pri 
ich ošetrovaní a okopávaní. Nikto 
nevie pochopiť sklamanie majiteľa 
vinice, kerf vidí, že všetka jeho prá- 

, ca bola zbytočná, kerf vinou jar
ných mrazíkov visí na kríčkoch len 
tu a tam nejaký ten strapec hrozna 
s malými bobulkami, alebo kerf na
priek všetkej starostlivosti je vinica 
napadnutá "révokazom" a kríčky sú 
vyschnuté. Nikto však nevie prežiť 
tu nesmiernu radosť vinohradníka z 
peknej úrody bohatých strapcov 
hrozna a taktiež z toho, že hostia 
chvália dobré víno z takého hrozna, 
ktoré im ponúka na ochutnanie zo 
svojej pivnice.

Nie náhodou pripodobňuje Pán 
Ježiš život syojej cirkvi k vinici, keď

hovorí: "Ja som pravý vinič a môj 
otec je vinohradník... Ja som vinný 
kmeň, vy ste ratolesti." (Ján 15,1). 
To znamená, že naše farnosti sú 
vinicami Božími, kde kmeňom je 
Pán Ježiš v Duchu Svätom, vetvami 
sme my, každý jeden z nás. Pes
tovateľom je sám nebeský Otec, 
ktorý skrze svojho Syna dáva ra
tolestiam svojej vinice - nám - hojnú 
miazgu svojho slova, svojej lásky a 
ochrany, aby sme prinášali úrodu 
bohatého ovocia Ducha. Toto ovo
cie sa nazýva: láska, radosť, pokoj, 
trpezlivosť, láskavosť, dobrota, ver
nosť, tichosť a sebeoviádanie. (Gal. 
5,22). Také ratolesti, na ktorých sa 
neurodí dobré hrozno, takú vinicu, 
ktorá neprináša bohatú úrodu, mu
sí vinohradník odrezať od kmeňa, 
musí zrušiť. Teda farnosť, či jed
notlivci, ktorí nežijú z miazgy več
ného života, ktorá prichádza z kme
ňa - Vzkrieseného Krista - v tajom

stve sv. liturgie, tajomstvách Veče
re Pánovej, tí všetci sú suchými ra- 
toslesťami, neprinášajúcimi úrodu, 
sú zlou vinicou Božou a platia o 
nich slová: "Čo sa malo pre moju 
vinicu ešte urobiť, a ja som neuro
bil?" Keď som očakával, že vydá 
hrozno, ako to, že vydala odporné 
plánky? Teraz vám teda ukážem, čo 
so svojou vinicou urobím: Odstrá
nim jej ohradu a príde nanivoč, a 
bude pošliapaná. Urobím z nej 
púšť, nebude už obrezaná ani 
okopaná a vzíde bodfač a krovie, 
mrakom zakážem zavlažovať ju 
dažďom." (Iz 5,4-6). Takúto neúrod
nú hynúcu vinicu Božiu už nemôže 
zachrániť ani šikovný, organizátor
ský a rečnícky talentovaný kňaz, 
ani všelijaké injekcie rôznych akcií, 
podnikané duchovným správcom, 
farskou radou, v domnienke, že "sa 
predsa musí niečo urobiť, aby 

(Pokračovanie na strane 2.)



SLOVO STRANA 2 ČÍSLO 17/1992

Liturgický kalendár na 
mesiac september 1992

1 U Začiatok nového cirkevného
roku, Zbor presv. Bohorodičky, 
Simeon, úctyhodný

2 S Mamant, mučeník
3 Š Antim, biskup a mučeník
4 P Bábel antiochijský, arcibiskup,

mučeník
5 S Zachariáš, prorok

6 N TRINÁSTA NEDEĽA PO ZSD,
Zjavenie Michala archanjela v 
Kolosách HL. 4, Utiereň: Ev. 2

7 P Prípravný deň na sviatok
Narodenia Panny Márie,
Sozont, mučeník

8 U NARODENIE PANNY MÁRIE
9S Joachim a Anna, rodičia Panny 

Márie
10 Š Menodora a spoločnice,

mučenice
11 P Teodora Alexandrijská,

úctyhodná
12 S Zakončenie obdobia po

sviatku Narodenia Panny 
Márie, Autonóm, biskup a 
mučeník

13 N ŠTRNÁSTA NEDEĽA PO 
ZSD, NEDEĽA PRED 
POVÝŠENÍM SVÄTÉHO 
KRÍŽA, Hl. 5, Utiereň: Ev. 3

14 P POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
15 U Nikita, mučeník
16 S Eufémia, mučenica
17 Š Žofia a jej dcéry, mučenice
18 P Eufém Hortýnsky, vyznávač
19 S Trofim a spoločníci, mučeníci

20 N PÄTNÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, NEDEĽA PO POVÝŠENÍ 
SV. KRÍŽA, Eustach a 
spoločníci, mučeníci Hl. 6, 
Utiereň: Ev. 4

21 P Zakončenie sviatku
Povýšenia sv. Kríža, Kodrát, 
apoštol

22 U Fókus, biskup
23 S Počatie sv. Jána Krstiteľa
24 Š Tekla, mučenica
25 P Eufrozínia, úctyhodná
26 S Ján, apoštol a evanjelista

27 N ŠESTNÁSTA NEDEĽA PO 
ZSD, Kalistrát, mučeník, Hl. 7, 
Utiereň: Ev. 5

28 P Charitón, vyznávač
29 U Cyriak, vyznávač
30 S Gregor Arménsky, biskup a

mučeník

Úmysly apoštolátu na mesiac 
september 1992

1. Za postihnutých chorobou AIDS a za ¡ch príbuzných.
2. Aby chorí vedeli obetovať svoje utrpenie za väčšiu účinnosť misijného 

apoštolátu.
3. Aby si slovenský národ na orodovanie Sedem bolestnej Panny Márie 

zachoval kresťanskú identitu a cyrilometodské dedičstvo.
Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím požehnaním kazateľov, spo

vedníkov a duchovných radcov.

STRETNUTIE SO SVÄTÝMI
Sv. Joachim a Anna - 9. september

Sv. Joachim a Anna sú rodičmi Preblaho- 
slavenej Panny Márie. Boli to bohatí ľudia, ktorí 
príjmy zo svojho majetku delili na 3 čiastky. 
Jednu čiastku dávali na potreby chrámu, druhú 
dávali chudobným a z tretej žili. Boli už dosť 
pokročilého veku a ich srdcia zaplavil smútok, 
lebo Boh ich nepožehnal dietátom. Hoci sa to u 
Židov považovalo za hriech a stretávali sa s ne
pochopením, neprestávali konať dobročinnosť a 
modliť sa. Keď raz velkňaz Isachar nechcel 
prijaťz rúk Joachimových dary, smutný Joachim 
odišiel do lesov, kde sa na čistinách pásli jeho 
stáda a tam v smútku, pôste a modlitbe zotrval 
40 chĺ. Aj jeho manželka smútila a modlila sa v 
samote. Boh však vyslyšal jej modlitbu a zoslal 
anjela, ktorý jej oznámil túto správu. Plná vďaky 
ponáhľala sa do Jeruzalema vzdať vdáky Pá
novi. Rovnaké posolstvo zoslal Pán aj Joachi-

movi a ten takisto sa ponáhľal od stáda do 
chrámu, kde našiel svoju manželku. Obaja uve
rili, čo im Pán oznámil a keď neskôr sv. Anna 
porodila dcérku Máriu, zasvätili ju rodičia od 
troch rokov Bohu a Božej službe.

Východná liturgia spomína svätých rodičov 
Presvätej Panny Márie pri každej liturgii v pro- 
skomídii a stávajú sa tak pre nás sprostred
kovateľmi našich modlitieb k Pánu Ježišovi.

Z tradície je zaujímavou skutočnosťou aj to, že 
sv. Joachim bol z pokolenia Júdovho a sv. Anna 
bola dcérou kňaza Matthana. Ten mal so svojou 
ženou Máriou tri dcéry: Máriu, Sobu a Annu, matku 
Panny Márie. Soba mala dcéru Alžbetu, matku 
Jána Krstiteľa a najstaršia jeho dcéra Mária mala 
dve dcéry: Salome - matku apoštolov Jakuba a 
Jána. Teda všetko osobnosti, s ktorými sa stre
távame na stránkach Svätého písma.

SME VINICOU BOŽOU
(Pokračovanie zo strany 1.) 
farnosť nespala a aby sa v nej niečo 
dialo". Inak je tam, kde spoločenstvo 
Božieho ľudu v celku i v jednotlivcoch 
nesie ovocie Ducha Svätého. Tam Pán 
Boh každú ratolesť, ktorá nesie úrodu, 
čistí, aby potom niesla ešte hojnejšie 
ovocie. (15,2). Tam prichádza do rato
lesti voda večného života z Ježiša Kris
ta a spoločenstva okolo jeho stola. Tam 
Boh očisťuje srdce svojich verných od 
všetkého kazu a dáva v Pánovi Ježišovi 
život tým, "ktorí jeho hlas počujú, ktorí 
idú za ním, ktorí preto nezahynú a nikto 
ich nevyrve z jeho ruky." (Ján 10,27-28). 
Je však pravda, že Boh svojich verných 
všelijako skúša v pevnosti a statočnos
ti vo viere a kyprí pôdu, aby tomuto 
dobrému viniču a jeho ratolestiam do
dávala živiny pre ich korene a upevnila 
ich v pôde vinice, kam boli nebeským 
Otcom zasadené. Videl som raz obraz 
od istého akademického maliara, na 
ktorom bol vyobrazený Pán Ježiš, ako 
oral pole pluhom, do ktorého bol za
priahnutý diabol. Áno, aj zlo býva v prí
pade nutnosti v službe cieľom Božím 
asi tak, ako kladivo slúži kováčovi na 
skúšku kvality a kujnosti železa či oce
le. Ratolesti vinice Božej musia prejsť 
teda lisom utrpenia, bolesti a neseni 
Kristovho kríža, aby neskôr veľkosť ich 
dobrých plodov a kvalita sa mohli 
osvedčiť, že práca božského vinohrad
níka nebola marná a že sú hodné slúžiť 
jeho cieľom v tomto svete. Také skúšky 
a kyprenie pomocou ťažkostí sa nám, 
ľuďom, zdajú byť príliš náročné a tvrdé

a úprimne povieme, i nespravodlivé zo 
strany Boha, o ktorom veríme, a vieme, 
že nás miluje. Staré príslovie však vý
stižne hovorí: "Koho Pán Boh miluje, 
toho krížom navštevuje." Naviac ne
smieme zabúdať na slová Hospodina k 
prorokovi Izaiášovi: "Moje myšlienky 
nie sú myšlienky vaša a vaše cesty nie 
sú cesty moje - hovorí Hospodin. O koľ
ko totiž prevyšujú nebesia zem, o to sa 
líši moje správanie od vášho, moje my
slenie od vášho." (Iz 55,8-9). Či obsto
jíme v týchto skúškach dobre, či už ako 
jednotlivci alebo ako spoločenstvo, 
môžeme byť istí, že ovocie viery, nádeje 
a lásky, ktoré ponesieme, bude dobré a 
užitočné nielen pre vec Božiu, ale pre 
nás samých, pre naše farnosti, pre celú 
Cirkev. Nebudeme sa musieť obávať, že 
naše farnosti, naše chrámy budú polo
prázdne. Záleží len na tom, či my a naše 
rodiny sa chceme riadiťslo- vami toho, 
ktorí hovorí: "Zostaňte vo mne a ja vo 
vás. Ako ratolesť nemôže niesť ovocie 
sama od seba, ak nezostane pri kmeni, 
tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Kto 
zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie 
hojné ovocie, lebo bezo mňa nemôže
te nič urobiť. Ak zostanete vo mne a ak 
moje slová zostanú vo vás, proste o čo 
chcete, a stane sa vám." (Jan 15,4-5,7).

Kiež by si každý z nás prial byť ta
kouto zdravou vinicou a úrodnou rato
lesťou na TELE VZKRIESENÉHO KRIS
TA - CIRKVI. Kiež všetci s pomocou 
Božou prinášame pre JEHO KRÁĽOV
STVO čo najlepšiu úrodu.

o.PETR
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Panna Mária
vo východnej liturgii

Každý obrad v Cirkvi je svojrázny, má 
svoje vlastné duchovné bohatstvo a vy
značuje sa svojimi špecifickými vlastnos
ťami a liturgickými prvkami. Má svoje zá
kladné piliere, na ktorých je upevnené 
všetko ostatné a ktoré ho zvlášť charak
terizujú.

Jedným zo základných pilierov v na
šom východnom, byzantskom obrade je 
Matka Božia. Titul, ktorý jej na prvom 
mieste dáva východná Cirkev, je - Theo
tokos, Bohorodička. Stalo sa to na cir
kevnom sneme v Efeze (431). Tento titul 
vyjadruje jej najväčšiu hodnosť. Svätá Cir
kev vždy verila, že Ježiš Kristus, Jedno- 
rodený Syn Boží, sa narodil z Panny Má
rie. Táto pravda sa nachádza vo všetkých 
symboloch viery, lebo je to evanjeliová 
pravda. Termín Theotokos má pôvod u 
Origena, alebo aspoň vznikol v jeho dobe.

Byzantské liturgické texty často opa
kujú, že Mária počala "bez otca" toho, kto
rého Otec pred vekmi splodil "bez matky". 
Toto je výraz dobre známy už v antickej 
homiletike. Je to veľké tajomstvo zjavené 
samým Bohom. Mária ho prijala prostred
níctvom posolstva archanjela Gabriela, 
uverila mu a od chvíle počatia žila už len 
pre toho, ktorý sa vtelil do jej života a 
ktorého v Betleheme porodila. Práve pre 
Božie materstvo ju východná cirkev tak 
veľmi oslavuje a dáva jej mimoriadne 
miesto vo všetkých liturgických úkonoch.

VIERA DONOVALOVÁ-KLENKOVÁ

V súčasnosti
V súčasnosti - len dvoje detí! 
Odcudzí nám ich svet a čas. 
Mária, matka najvlastnejšia, 
tej svojej láske nauč nás!

Ty stále poznáš všetky deti, 
rozumieš deťom všetkých čias. 
Mária, matka najvernejšia, 
až k Božej láske priveď nás!

Ty vyčkávaš vždy toľké deti 
- zo všetkých končín, všetkých

rás!
Mária, matka najmúdrejšia, 
milovať mlčky nauč nás!

V svätej liturgii sa na ňu pamätá už v 
úvodných, prípravných modlitbách kňaza 
a potom vo všetkých troch hlavných čas
tiach sv. liturgie - v proskomídii, v liturgii 
katechumenov a v liturgii veriacich.

V PROSKOMÍDII
Kňaz sa už pred cárskymi dverami 

modlí: "Požehnaná panenská Bohorodič
ka, otvor nám bránu milosrdenstva. Nedaj 
zahynúť nám, čo v teba dúfame, ale zbav 
nás všetkých bied, lebo ty si spása kres
ťanského ľudu." Pred ikonou Bohorodičky 
zas recituje tropár: "Bohorodička, ty si pra
meň milosrdenstva. Učiň nás hodnými mi
losti, zhliadni na nás hriešnych, zjav ako 
vždy svoju silu, lebo v teba dúfame a k 
tebe s archanjelom Gabrielom voláme, ra
duj sa."

Ďalšia a celkom zvláštna spomienka 
na Bohorodičku je pri príprave obetných 
darov, pri prokomídii. Hneď po modlitbe 
nad "baránkom", zvláštna častica obetné
ho chleba, vyrezaná v tvare trojuholníka, 
sa položí na ľavej strane "baránka" a zná
zorňuje Bohorodičku. Kňaz recituje túto 
sprievodnú modlitbu: "Na česť a pamiatku 
Preblahoslavenej našej Bohorodičky a 
vždy Panny Márie a cez jej modlitby prijmi, 
Pane, túto obetu na svoj nebeský oltár." 
Až potom nasledujú spomienky na ostat
ných svätých, na cirkevných predstave
ných, na živých a mŕtvych, za ktorých kňaz 
túto svätú liturgiu obetuje.

V LITURGII 
KATECHUMENOV

V tejto časti sv. liturgie sa spomienka 
na presvätú Bohorodičku opakuje niekoľ
kokrát. V mirnej jektenii sa spomína slo
vami: "Pri spomienke na presvätú, pre
čistú, preblahoslavenú, slávnu Vládkyňu 
našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a 
na všetkých svätých, seba samých, jeden 
druhému a celý svoj život Kristu Bohu od
dajme."

Po prvej antifonnej modlitbe sa spieva 
spev: "Dobre je vyznávať sa Pánovi a zve
lebovať tvoje meno, Najvyšší. Na príhovor 
Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás." Spo
mienka na Bohorodičku sa nachádza aj v 
speve: "Jednorodený Synu i Slovo Božie, 
Nesmrteľný, ktorý si pre naše spasenie 
ľudské telo vzal na seba z Presvätej Boho
rodičky a vždy Panny Márie a skutočným 
človekom sa stal. Ukrižovaný si bol, Kriste, 
Bože. Smrťou si zvíťazil nad smrťou. Jeden 
si zo svätej Trojice, oslavovaný a so Svä
tým Duchom. Spas nás." Ďalej je to v mod
litbe trojsvätej piesne. Záver modlitby znie: 
"... pomôž nám, aby sme ti pokorne slúžili

svätej Bohorodičky i všetkých svätých, v 
ktorých máš od vekov zaľúbenie."

V LITURGII VERIACICH
V tretej časti svätej liturgie - v liturgii ve

riacich - sa na Bohorodičku pamätá hneď 
po premenení nádherným a veľkolepým 
hymnom. Najprv sa kňaz modlí: "Osobitne 
ti prinášame túto obetu na česť presvätej, 
prečistej, preblahoslavenej, slávnej Vlád- 
kyni našej Bohorodičke a vždy Panny Má
rie..." a všetci veriaci spievajú: "Dôstojnéje 
zvelebovať ťa, Bohorodičku, vždy blaho
slavenú a nepoškvrnenú i Matku Boha 
nášho. Čestnejšia si ako cherubíni a ne
porovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez 
poškvrnenia si porodila Boha Slovo. Ako 
opravdivú Bohorodičku tá oslavujeme".

Po svätom prijímaní pri poďakovaní v 
závere modlitby prosíme: "...ochraňuj náš 
život a posilňuj naše kroky na úpenlivé 
prosby slávnej Bohorodičky a vždy Panny 
Márie i všetkých svätých."

Posledná spomienka na Bohorodičku 
v svätej liturgii je v modlitbe prepustenia 
pred záverečným požehnaním: "Kristus, 
pravý Boh náš, na orodovanie prečistej 
svojej Matky, svätých slávnych a vždy 
chválených apoštolov a svätého otca náš
ho Jána Zlatoústeho, ctihodných a svätých 
otcov našich a všetkých svätých, pretože 
je dobrý a miluje nás, nech sa nad nami 
zmiluje a spasí nás."

Aj z doteraz uvedeného vyplýva, aké 
podstatné miesto vo východnej liturgii svä
tého Jána Zlatoústeho zaujíma presvätá 

(Pokračovanie na 5.str.)
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Pokrstený sa podobá 
Kristovi

Môže to byť životné jubileum, alebo 
hoci stretnutie s niekým, kto so zvlášt
nou zodpovednosťou pristupuje k ži
votu, môže to byť náhla nutnosť urobiť 
vážne a ďalekosiahle rozhodnutie, mô
že to byť čokoľvek, čo niekedy človeka 
neodbytne privádza ku zváženiu a po
súdeniu vlastného života, k otázkam o 
jeho zmysle a orientácii. Kresťan, v zá
kladnom zmysle slova človek, ktorý bol 
pokrstený, nemôže v takej situácii pre
hliadnuť udalosť svätého krstu. Môže ju 
totiž prehliadnuť s poukázaním na to, že 
"kedysi" bol tiež pokrstený, ak sa však 
stále považuje za veriaceho v Krista, 
potom musi vziať do úvahy svoj krst. 
Ku všetkému, čo o svätom krste vie
me, treba uvedomelo pripojiť skutoč
nosť, že krst predstavuje životné učenie 
a životný program, a že zaväzuje po
krsteného k určitému spôsobu života.

"Všetci, ktori ste boli pokrstení v 
Kristu, Krista ste si obliekli", pripomína 
v tejto súvislosti apoštol Pavol (Gal. 
3,27). Obraz Boži v človeku, vtlačený 
Stvoriteľom, bol umocnený a konkre
tizovaný pri krste samotným Kristom. 
Pokrstený sa podobá Kristovi, stal sa 
Božim dieťaťom. "A keďže ste Kristovi, 
ste aj potomci Abrahámovi a dedičia 
podľa prisľúbenia", zdôrazňuje Písmo 
na adresu pokrstených (porovnaj Gal. 
3,29). Ďalej si treba uvedomiť, že krstom 
je človek včlenený do duchovného tela 
Kristovho, do cirkvi, ktorú Kristus oživil 
a posvätil svojím Duchom. Pokrstený 
nie je izolovanou bytosťou, opusteným 
alebo osamoteným jedincom uprostred 
sveta, ale je súčasťou spoločenstva, 
ktoré žije životom milosti. Ján XXIII. vo 
svojej encyklike Matka a učiteľka (odst. 
167) napísal, že život v cirkvi "znamená

obrodenie a vzkriesenie ľudí v Kristu. 
Kto však je v Kristovi obrodený a 
vzkriesený, nijako sa necíti obmedze
ný. Naopak, vie, že dosiahol pravú slo
bodu. Slobodným vzletom je priťaho
vaný k Bohu, a preto čini všetko, čo po
važuje za dobré a hodnotné". Pokrste
ný človek verí v Krista a ktorý v tejto 
viere prijima krstné dielo a z neho ply
núce záväzky a nároky, vždy znovu ob
javuje aj zmysel a cieľ svojho života. 
Poučený Kristom poznáva, čo je dobro 
a čo je hriech, poznáva cestu, ktorá ve
die k pravému šťastiu a k naplneniu 
života. Počuje tiež v hlbinách svojej du
še Kristovo dôverné pozvanie: "Poď za 
mnou!" Uvedomuje si, že treba sa roz
hodne vydať za Kristom a Krista nasle
dovať. Často ho ľaká Kristovo slovo o 
se baza póre a kríži, ak však prekoná tie
to ľudské obavy, pozná veľmi skoro 
Kristovu prítomnú pomoc a útechu. 
Kristus je totiž aj sila a radosť v duši, 
ktorá ho nasleduje, a prejavuje sa ako 
šťastie a pokoj.

Karol GITKIN

IDEME SPRÁVNOU CESTOU?
Myšlienky hýbu svetom. História ľud

stva a poslednej vojny poskytuje dostatok 
poučenia, nakoľko je dôležité, aby národ 
nebol vedený nejasnými myšlienkami, po
lopravdami a bludmi. V opačnom prípade 
potom myšlienky nielen hýbu svetom, ale 
aj zabíjajú a ničia jednotlivca i národ.

Slovenský národ mal od Boha ten veľ
ký dar, že u neho bola kolíska kresťanstva 
pre Slovanov a zachoval si po celé tisícro
čie svetlo pravej krestánskokatolíckej viery 
prinesenej solúnskymi Bratmi. Posledná 
svetová vojna však zmenila politickú a du
chovnú tvár nielen našej vlasti ale i stred
nej Európy, ba i celého sveta. Po druhej 
svetovej vojne práve v slovanských štá
toch zjavne bolo snahou odstrániť kres
ťanskú základňu kultúry v celom profile 
života človeka. A ľudia dostali sa do ot
roctva v službe mamone. Postupne človek 
bez správnej zásady života a "sýtený" ma
terialistickou marx-leninskou ideólogiou, 
čím ďalej, tým viac vykoľajoval z cesty, 
ktorú mu Boh určil. Ľudia takto prestali 
hľadať to, čo skutočne chybuje, nevenujú 
sa tomu, čo od nich Boh oprávnene žiada. 
Skoro na masovom základe objavovali sa 
bludní synovia a dcéry, ktorí opúšťali Otca 
z obavy, že stratia svoje postavenie, pri
vilégiá či zárobky. Tak tvrdohlavo opúšťali 
cesty Božie, začali žiť len tomuto svetu a 
postupne zabudli na svet duševný. V ľud
skej spoločnosti objavila sa takto skupina 
nevercov, ktorí neuznávajú nad sebou au
toritu Všemohúceho Boha. Ich poblúdenie 
by však nebolo tak katastrofálne, keby as
poň teraz s odstupom času a v zmenených 
spoločensko-politických podmienkach 
vstúpili do seba, uznali svoju duševnú sle
potu. Ale nie, mnohí poblúdení ani dnes 
neuznávajú. Oni sa v svojom duševnom 
mrzáctve tak stransformovali, že sa do

konca vysmievajú ľuďom duchovne úplne 
vyrovnaným. Ich srdcia odolávajú aj tam , 
kde by kameň už dávno povolil. Zatvrdilci 
sa nazdávajú, že sú moderní. Avšak "mo
derný" človek trpí duchovnou nemocou - 
neverou. Neuvedomuje si, že ani centi
meter nepridá ku svojmu vzrastu tým, že 
popiera, či preklína Boha a zneucťuje jeho 
Cirkev, pretože Boh neprestane byť, ani 
nestratí na sláve, avšak človek zomrie vte
dy, kedy On ho povolá na skladanie účtov. 
Aj Cicero vyhlásil, že "ešte nevidel, aby sa 
niekto tak bál smrti a Boha, ako tí, ktorí 
popierajú jestvovanie Boha a práve podľa 
vlastného tvrdenia by sa nemali čoho tak 
báť." Hrozivá je však myšlienka na to, že 
kniha života takého človeka bude samy 
priestupok a celý život naplnený neverou 
voči všetkému, čo je Božie. A z týchto 
omylov vyplýva nešťastie života mnohých 
ľudí ako tak povediac odmena za hriešnu 
lásku k hmotným statkom a nedbalosť o 
dušu a večný život. Je to preto, že si ne
uvedomujú odvekú skutočnosť, že nič si 
človek nedoniesol na tento svet a je isté, že 
ani nemôže nič odtiaľto odniesť i keď len 
tomu poniektori žijú.

Uvedomme si teda, kým nie je celkom 
neskoro, že nie je väčšej moci od Boha. Kto 
bojuje proti nemu, jeho Cirkvi, nemôže 
zvíťaziť, lebo On je nadovšetko silnejší a 
všemohúci. Ľudská spoločnosť tým, že sa 
vzďaľovala od Boha, namiesto pokoja, ktorý 
hľadala, nachádzala len trápne zmietanie sa 
akoby v horúčke. Blahobyt, o ktorý sa tak 
úzkostlivo starala, unikol pred jej snahou a 
nasledovalo sklamanie za sklamaním. Je to 
celkom pochopiteľné, lebo zlýhanie v pravde 
navodí nešťastie. Iba pravda a láska robí 
život šťastným. Mnohí ľudia - neveriaci - v 
svojom živote pochovali Ježiša Krista, avšak 
pozabudli, že pochovali "žriedlo života", kto

ré neostane pochované ani nepodľahne 
rozkladu.

Áno, človek má slobodnú vôľu a môže sa 
rozhodovať. "Môžeš Boha opustiť, ale ne
môžeš zabrániť, aby ťa hľadal. Môžeš Boha 
nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, abyťa mal 
rád. Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, Cir
kvi, ale nemôžeš zabrániť, aby k tebe hovoril. 
Môžeš si hľadať cesty, ale nemôžeš zabrá
niť, aby tá viedol. Môžeš Boha preklínať, ale 
nemôžeš zabrániť, aby bol." (Ján Pavol II.).

Postoj chvíľku a prehodnoť svoj dote
rajší život, aby si ešte včas zistil, ä ideš 
správnou cestou, aby si sa raz nehodnotil, 
že si svoj život premrhal. Život sa dá žiť len 
raz a keď sa zlomí os života, potom už je 
neskoro lamentovať. Uznaj, že niet väčšej 
mod od Boha. Všade, kde sa obzrieš, vidíš 
a cítiš pieseň Božiu. A ako krásne je žiť aj tu 
na Zemi, ale je potrebné vedieť žiť. A mnohí 
síce fyzicky žijú, ale sú mŕtvi, lebo neuzná
vajú dušu, len telo. Takto žijú celkom sve- 
társkym životom, naplneným hriešnou lás
kou k pozemským pominuteľným veciam a 
nedbalosťou o dušu a večný život. Človek 
tohto typu len vädne, odumiera, hynie, ak len 
telu dáva všetko, ak sa stará len o tento 
krátky a pominuteľný život a zabudol na svo
ju dušu, na večný život.

Nevedomosť ľudí je taká ohromná, že je 
veľmi málo tých, ktorí ozaj vedia, čo činia. Je 
najvyšší čas zamyslieť sa nad naším do
terajším životom a zorientovať sa, či ideme 
správnou cestou. Nožnicami sebazaprenia 
poorezujeme hriešne výhony našich vášní a 
náruživosti, aby sme boli schopní žiť plný 
život tela i duše. Áno, toto je život! Len vtedy, 
keď človek plný harmónie kráča cestou, kto
rú mu vytýčil Boh, je šťastný, lebo ide správ
nou cestou.

Ing. Emil RINÍK, CSc.



ČÍSLO 17/1992 STRANA 5 SLOVO

Spoveď je stále 
moderná

Spoveď nie je ľahká. Preto sa jej tiež hovorí 
sviatosť pokánia. Hrdý človek musí priznať dru
hému - posvätenému, ale tiež chybujúcemu - že 
neurobil, čo mal urobiťa robil to, čo nemal robiť. 
Spovedi sa dnes hovorí sviatosť zmierenia. Člo
vek sa zmieruje s Bohom tým, že vyznáva s 
lútosťou svoje viny a prosí Boha o odpustenie. 
Človek by sa rád oslobodil od povinnosti pri
znať: Hrešil som. Preto často namieta: Spoveď 
nie je časová! Pokiaľ je časový hriech a nedo
konalosť, dovtedy je časové hriech a nedoko
nalosť naprávať. Nad vchodom národnej svä
tyne starých Grékov - Apollonovho chrámu v 
Delfách - bol nápis: POZNAJ SÁM SEBA! - 
Spoveď nás núti zahľadieť sa jasnejšie do srd
ca, preskúšať pevnosť dobrých úmyslov a pre
dovšetkým myslieť na to, ako sa pokušení, prí
ležitosti ku hriechu vyvarovať. Ako časová je 
spoveď, vidíme na nesmiernom vzraste dušev
ných chorôb, často podmienených hriechom. 
Skúsenosť dokazuje, že vnútorné konflikty trýz
nia človeka tak neúprosne, že potrebuje uľaviť 
svojmu svedomiu. Prečo je dnes tolko neuróz? 
Prečo sa tolko lúdí utieka k psychoterapeutom? 
Tam sa musia podrobnejšie spovedať než v 
spovedelnici a často nie je v moci lekára im 
pomôcť. Určí diagnózu duševnej choroby - ale 
príčinu, ak je to hriech, podrobnejšie nemôže. 
Tým si vysvetlíme tzv. laickú spoveď, ktorá bý
vala zvykom napr. v nebezpečenstve smrti, ke
dy sa lúdia vyznávali z hriechu sebe navzájom, 
avšak bez sviatostného rozhrešenia. Misionári 
rozprávajú o pohanských domorodcoch, ktorí 
hovoria svoje hriechy čarodejníkovi. Alebo lite
rárne spovede - Goethem počnúc, cez Rou- 
sseoa až k sebaodhaľovaniu dnešných d ií. Áno 
- nech sa sebaláska vzpiera, lúdská prirodze
nosť tiahne I v modernej dobe - s nepatrnými 
výnimkami - k vyznaniu vín.

Často počúvame, že spoveď je vynálezom 
kňazov. Kedy, kde a kým bola spoveď vynáj
dená? Vieme, že Galilei vynašiel teplomer, Gu
tenberg tlač, Schwarz strelný prach. Ktorý svä
tý, ktorý pápež, ktorý cirkevný Otec vynašiel - 
vymyslel spoved? Aj kňazi sa musia predsa 
spovedať - ako každý iný veriaci a majú sa 
spovedať častejšie a lepšie. Aký dôvod by mal 
kňaz k vynálezu? aké je to potešenie, sedieť 
hodiny a hodiny medzi dvoma drevenými ste

nami, v zime, v dusnom vzduchu a počúvať 
stále rovnaké a rovnaké ľudské prehrešenia? 
Sú azda kňazi zvedaví? Ale každý sa predsa 
môže spovedať, komu chce. Okrem toho o 
obsahu spovede nesmie kňaz hovoriť, inakšie 
ho stihnú najtážšie cirkevné tresty. Môžete na
mietať - Boh ma dobré pozná, vie všetko, načo 
mu to ešte raz rozprávat? Svoje hriechy ne
predkladám Bohu ako správy, ale ako osobné 
priznania. I diabol sl je vedomý svojej hriešnosti. 
Všeobecné vyznanie viny nestačí. Nemôžem ísť 
k lekárovi a povedať “Som chorý". Musím po
vedať, aké mám problémy, čo ma bolí. To platí 
aj o spovedi. Ostatne - spoveď nie je Iba vy
znanie hriechov, je to tiež ich odsúdenie, zrie
knutie sa ich, lútosť spojená s vôľou robiť za 
hriechy pokánie. Spoveď je súd, nie trestanie, 
ale súd milosti, po ktorom nasleduje oslobo
dzujúci výrok. Tertullián (zomrel r. 220) vraví: 
"Spovedbu vyznávame Pánovi svoje hriechy. 
Nie preto, že by ich nepoznal, ale preto, že 
vyznaním konáme pokánie a pokáním sa zmie
rujeme s Bohom." O praktických obtiažach spo
vede hovorí: "Niektorí sa hanbia a odkladajú 
spoveď z dňa na deň, s ohľadom viacej na 
hanbu ako na vyliečenie - spásu. Podobajú sa 
tomu, kto má tajnú nemoc a nepovie to lekárovi 
a tak svojou hanblivosťou zahynie.” V dnešnej 
dobe často počujeme "nemám z čoho by som 
sa spovedal". Egypťania dávali zomrelým do 
hrobu knihy mŕtvych. Bol to obhajovaci spis 
duše pred súdom Osirisovým. Mŕtvy tam vyra
túval svoje dobré skutky a zlé skutky - ktorých 
sa nedopustil. Tak to robí aj moderný človek. 
Potom skutočne nevie, z čoho sa spovedať.

Popierať chorobu nie je cesta ako sa jej 
zbaviť. Nemáš hriechy? Necítiš vinu? Buď si 
výnimka medzi llidhii a mohli by ťa hneď pre
hlásiť za svätého, alebo sa úprimne nepozeráš 
do svojho svedomia. Pokiaľ je človek sám k 
sebe pravdivý, vie, že je hriešnika že potrebuje 
Božie odpustenie. “Ak hovoríme, že nie sme 
hriešni, klameme sami seba". (1 Ján 1,8). "Ne
viem, čím to je, ale už nemám cit pre hriech. Je 
to zlé? - pýta sa jedna dáma svojho duchov
ného. Ten odpovie: "Áno, je to zlé". Hriech je 
ako rakovina v prvom štádiu. Cítime sa zdraví a 
netušíme, že v sebe nosíme smrť. To dodáva 
tajomnej chorobe zvláštnu nebezpečnosť. Keď

rakovinu "cítime", je  obvykle neskoro. "Naj
väčším zlom je vina!" hovorí Schiller. Beda ale, 
keď ju podceňujeme alebo popierame. V roku 
1940 napísal Pius XII.: "Najväčším hriechom je, 
že lúdia začali strácať zmysel pre hriech". Ak 
ideme do lesa, nepozorujeme zver. Ale ak je les 
obkľúčený lovcami, ukáže sa, kolko je  v ňom 
dravcov. Len preskúmajme dôkladne hlbiny 
svojej duše. Nie podlá detského spovedného 
zrkadla. Dobrá je k tomu pobožnosť pokánia - 
spoločné spytovanie svedomia. V minulosti, za 
komunistického režimu, kedy sme tajne robili 
prednášky z Písma svätého, mi raz jeden účas
tník, keďsa hovorilo o sviatosti zmierenia, uvie
dol, "že si vybaví celú vec s Bohom sám!". Od 
doby, kedy Kristus založil Cirkev, nie je od
pustenie hriechov bez Cirkvi. Je to vôľa Kris
tova. "Komu odpustíte hriechy, budú mu od
pustené, komu zadržíte, budú mu zadržané".

Hriech nie je súkromná záležitosť. Hriešnik 
škodí cirkevnému spoločenstvu - prinajmenšom 
pohoršením. Sv. Augusí n hovcri: "Nech nikto ne
hovorí: Robím tajne pred Bohom pokánie. Boh 
ma pozná, vie čo sa deje v mojom srdci. Potom 
by povedal zbytočne: čo rozviažete na zemi, bu
de rozviazané i na nebi: potom by bol služob
níkom Cirkvi zbytočne odovzdal klúče k moci". 
Často však počúvame, že spoveďaj tak nepomá
ha. Dovolte vtipnejší tón: Dedinčan hlási fará
rovi, že vystupuje z Cirkvi, pretože za dvetisíc 
rokov sa aj tak lúdia nepolepšili. Kňaz mu odpo
vie: "Už milióny rokov existuje voda a pozrite sa 
na svoj krk."

Spoveď nie je mechanické odpúšťanie. 
Nie je  to čistiaci stroj, do ktorého vhodíme 
svoje hriechy a druhou stranou vypadne do
konalý človek. So spoveďou musí byť spo
jená lú tosťa  dobrá vôľa sa polepšiť- inak je 
spoveď neplatná. Hovoríš, že spoveďou sa 
nestaneš lepším. Ale staneš sa lepším bez 
nej? Uváž! spoveď ničí nielen hriechy, ale 
čiastočne aj tresty za hriechy a dodáva ti 
m ilosť pomáhajúcu k dobrému. Jediná spo
veď  neurobí nikoho svätcom, ako pri jedi
nom cvičení na náradí sa z nás nestane 
olympijský víťaz. Jean Paul hovorí: "Keby 
človek vykorenil každý mesiac čo len jedinú 
chybu, potreboval by rok, aby sa stal člo
vekom a ešte pár rokov, aby sa stal an
jelom".

K sviatosti zmierenia - spovedi, nás nikto 
nenúti - iba pozýva. Kristus tu nestojí s bi
čom, ale s otvorenou náručou a s otvoreným 
srdcom. Kristus nám ponúka silu a útočište, 
nepremárnime túto šancu.

o. PETER

Panna Mária vo východnej liturgii
(Dokončenie zo str. 3.)
Bohorodlčka.Tu treba ešte spomenúť 

aj menlivé časti sv. liturgie - najmä marián
ske tropáry, kondáky a zvlášť bohorodič- 
níky. V nich sa tiež spomína a oslavuje 
Bohorodička.

A NA ZÁVER
Popredné miesto Matky Božej v na

šom východnom, byzantskom obrade

v svätej liturgii nie je náhodné, ale celkom 
zámerné. Dokumentuje miesto presvätej 
Bohorodičky v dejinách našej spásy. 
Obracia náš zrak na tú, ktorá už tak veľa 
pre nás urobila a neustále nám pomáha. 
Nezabúdajme, že jej prosby Všemohúci 
Boh vždy vyslyší, veď ona je Matkou Bo
žieho syna, ale tiež našou.

o. Ján BABJAK,S. J.

Tvoje narodenie, Bohorodička, 
Panna, - zvestovalo radosť celému 
svetu, - lebo z teba zažiarilo Slnko 
pravdy, Kristus, Boh náš, - ktorý zru
šil kliatbu hriechu a dal nám pože
hnanie. - Zvíťazil nad smrťou - a ob
daril nás večným životom.
(Tropár na sviatok Narodenia Panny Márie)



SLOVO STRANA 6 ČÍSLO 17/1992

Cyrilometodské dedičstvo
v Chorvátsku(Pokračovanie z 6.16)

Cyrilometodské dedičstvo západnej 
varianty sa v Chorvátsku rýchle a na veľ
kom priestrore rozšírilo a pustilo hlboké 
korene. Najpravdepodobnejšie skrze pr
vých solúnskych bratov z Veľkej Moravy, 
vyhnaných a potom v Benátkach za otro
kov predávaných a vykúpených. Za sotva 
štyridsať rokov sa tak dobre zachytilo me
dzi Chorvátmi v Istrii, na ostrove Krk i 
ostatných ostrovoch Kvarnerskóho zálivu 
i na chorvátskom prímorí v severnej Dal
mácii, že sa na Synode v Splite r. 925 na 
základe listu pápeža Jána X. prejedná
valo o "Methodii doctrina" - Metodovej 
náuke, ktorá sa s vedomým i tichým sú
hlasom biskupov týchto krajov vtiahla 
a rozrástla v Cirkvi u Chorvátov. Pápež 
v spomenutom liste žiada od chorváts
kych biskupov, aby sa liturgia konala 
v reči latinskej a nie "barbarskej".

Napriek nevôli Ríma, staroslovienči- 
na, ktorá sa neskôr stala staro- chorvát
skou verziou tohoto jazyka, sa zachovala 
v týchto krajoch nielen v omšiach s ľudom 
("missa cum populo"), ale bola prijatá naj
prv u benediktínov, a neskôr aj u jednej

Jozef TÓTH

Slovo
Do všetkých vecí, ktoré sú, 
sa zapísal Boh literami. 
Prečítať sa dajú iba srdcom 
a keď sme sami, 
sami.
Špliechajú vody, 
špliechajú príboje 
Svetlá,
život sa derie hore 
z koreňov, 
z hlušiny, 
zo zeme
a z pekla do strnísk 
bez nádeje.
Len Slovo 
Slovo Prapočiatku 
sa ako more 
súšou preleje 
do suchých korýt 
bez Slnovratu.
A tak sa stávame 
občanmi vesmírnymi, 
občanmi 
božieho štátu.

vetvy františkánskej charizmy ("terciá- 
rov"), ktorých pre hlaholskú bohoslužbu 
ľud až dodnes volá "glagoljaši" a to až do 
tej miery, že tento jazyk a hlaholské pís
mo sa stali i úradným jazykom a písmom 
všetkých ich modlitebníkov (breviárom), 
listín i úradných dokumentov, akými sú 
rehoľné pravidlá - (regule). Všetky tieto 
dokumenty boli písané v staro-chorváts- 
kom jazyku hlaholským písmom. Omša je 
opravdivá rímskokatolícka omša, zosta
vená spolu s breviárom podľa všetkých 
predpisov "rímskeho dvora", ako je to na- 
znamenané v tých Misáloch. Ba Žalmy 
a Ordinárium sv. omše (Kýrie, Glória, 
Crédo, Sanctus a Agnus Dei) a premen
livé čiastky (Introit, Gradual, Offertorium 
i Communio), všetko sa to spievalo v gre
goriánskom chorále, a to nielen rehoľníci, 
ale spieval to i všetok prítomný ľud.

Z tohoto intenzívneho liturgického ži
vota prešiel tento jazyk aj do verejného 
spoločenského života. Tak sa v tomto ja
zyku a hlaholským písmom píšu a poz- 
dejšie tlačia aj knihy poučného i zábav
ného charakteru. Prekladajú sa latinské 
a talianské knihy, zostavujú sa a píšu 
úradné dokumenty i listiny, v úradoch, ba 
aj na samom kráľovskom dvore. Najzná
mejší pomník hlaholského písma je "Baš- 
čanska ploča" (Baščanská tabuľa). Je to 
vlastne listina chorvátskeho kráľa Zvo- 
nimíra, ktorou daruje benediktínom jedno 
pole.

Všetky verejné spisy i listiny sa na 
priestore spomenutých krajov píšu hla
holikou v staro-chorvátskej verzii staro
slovienskeho jazyka. Ba i zákonníky, ako 
je "Vinodolski zakonik" z r. 1288, neskôr 
"Senjski zakonik", tiež množstvo iných 
dokumentov z tých čias.

Tento jazyk sa v Chorvátsku natoľko 
rozšíril, že pápež Inocent IV. dáva povo
lenie, aby sa bohoslužby v katedrále v 
Senji smeli konať v staro-chorvátskom ja
zyku, podľa "obyčaja v krajine", ako to 
stojí v liste spomenutého pápeža r. 1248.

Táto prax sa zachovala počas storočí 
i napriek nátlaku Benátok a pozdejšie i 
Rakúsko-Uhorska, ktorým práve tieto bo
hoslužby boli prekážkou uskutočňovať 
odnárodňovanie chorvátskeho obyvateľ
stva.

Keď sa neskôr, počas ďalších storočí, 
ukázalo hlaholské písmo ako menej prak
tické, urobili sa transkribované misále 
a breviáre písané latinkou. Tak sa táto 
prax zachovala až do našich dní, keď II. 
Vatikánsky snem uviedol do života cyrilo- 
metodskú ideu, že každému národu treba 
ohlasovať evanjelium v jeho rodnej reči a 
bohoslužby treba konať v materinskom 
jazyku každého jednotlivého národa.

Jestvujú dôkazy i svedectvá biskupov 
z II. Vatikánskeho snemu, csplitský arci
biskup Franic), že práve táto liturgia, vys
luhovaná počas zasadania snemu v sta
ro-chorvátskom jazyku, dobre otvorila oči 
viacerým prelátom, že sa s národným ja 
zykom, uvedeným do liturgie, nemusí 
stratiť veľké bohatstvo gregoriánskeho 
chorálu.

Aj po II. Vatikánskom sneme sa v bis
kupstvách v spomenutých krajoch Chor
vátska na významnejších cirkevných 
slávnostiach slúži táto hlaholská služba 
Božia v staro-chorvátskom jazyku, aby 
sa tak uchránila kontinuita tohoto jedi
nečného privilégia, ktoré túto západnú 
variantu cyrilometodského dedičstva 
uchovalo životu.

Potrebné je však spomenúť, že táto 
omša v staro-chorvátskom jazyku nebola 
dlho spojená so sv. Metodom, ako je to 
spomenuté v liste pápeža Jana X., a to z 
jednoduchej príčiny, že Cyrila a Metoda 
istý čas považovali za "heretikov", až 
kým ich pápež Lev XIII. svojou encykli- 
kovu "Grande munus" nevyhlásil za svä
tých pre celú, univerzálnu Cirkev. Preto 
sa táto liturgia nazýva niekedy Liturgiou 
sv. Petra, lebo je rímskou a Peter bol 
rímskym biskupom, naproti byzantskej li
turgii sv. Jána Zlatoústeho.

V chorvátskych krajoch sa spomenu
tá staro-slovienska omša nazývala "Litur
giou sv.Hieronyma", keďže sv.Hieronym, 
rodák z Dalmácie, prekladal sv.Písmo do 
latinčiny, a aby sa bránili od náhodilého 
upodozrievania z "Metodovej herezy", 
začali prehlasovať a tvrdiť, že sv.Hiero
nym preložil Sväté Písmo i do slovienske- 
ho jazyka, a tým aj liturgiu, čiže sv.omšu. 
V staro-slovienskych misáloch však vždy 
bol i zostal sviatok sv.bratov Cyrila a Me
toda, ako trvala pamiatka na zakladate
ľov liturgického hnutia.

Istotne by nebolo od veci, ba práve 
naopak by bolo dobré, keby sa na Slo
vensku, aspoň okolo sviatku sv. Bratov 
Cyrila a Metoda, alebo pri inej podobnej 
príležitosti, slúžila hoci len čiastočne táto 
staro-chorvátska sv.omša, aby sa tak 
mohla spoznať a dožiť celá šírka cyrilo- 
metodského dedičstva v liturgickom živo
te Cirkvi, ktorá bola v tom čase ešte je
dnotná. Mohli by sa spievať stále čiastky 
omše a možno i prefácia a Otče náš. Bolo 
by to nielen pekné gesto voči sv.bratom a 
ich dedičstvu, ale by sa tým prejavili naše 
hlboké spoločné národné i cirkevné ko
rene, veď z týchto koreňov zjednotenej 
Cirkvi bude rásť aj zjednotená Európa, 
ktorej sú spolupatróni sv.bratia Cyril 
a Metod.

Mgr. Ivan Lazar KRMPOTIC
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POVÝŠENIE
SVÄTÉHO

KRÍŽA
Kresťanský svet plesal. Veľký cisár 

Konštantín stal sa služobníkom Kris
tovho kríža, a tak sa viera šírila po 
celom okolitom svete. Po rokoch pre
nasledovania krv mučeníkov z radov 
prvých kresťanov prináša plody ovocia 
slobody.

Na jednom mieste je však stále 
smutno. V Jeruzaleme. Miesta, kde žil 
a zomrel Pán Ježiš sú poškvrnené po
hanskými svätyňami. Nedarí sa odha
liť tajomstvo Pánovho kríža a vzkrie
senia.

Konštantínova matka sv. Helena 
napriek pokročilému veku odoberá sa 
na púť do Jeruzalema, po stopách Je
žišových. Na miestach, kde podľa tra
dície sa odohralo finále Ježišovho po
zemského života našla množstvo ruín 
z pohanských svätýň a budov. Spolu s 
Makáriom, jeruzalemským biskupom, 
dali tieto rumoviská vyviesť za hradby 
mesta a začali s vykopávkami. S Bo
žou pomocou našli jaskyňu, kde bol 
Kristov hrob. Potvrdili im to aj tri kríže, 
ktoré vzápätí našli neďaleko od hrobu. 
Našla sa aj tabuľka s nápisom Ježiš 
Nazaretský, kráľ židovský, ako aj klin
ce. Nebolo pochýb o veľkosti tohto 
objavu pre kresťanský svet. Zostával 
jediný otáznik: Ktorý z krížov je pravý, 
teda Kristov kríž. Sv. Makárius poradil 
spasnú myšlienku, aby všetky tri kríže 
boli odnesené k zbožnej chorej žene a 
ľud bude v modlitbách prosiť nebes
kého Otca o vyjavenie, ktorý kríž patril 
jeho Synovi. A naozaj, pri dotýkaní sa 
chorej týchto krížov, po dotyku jed
ného z nich náhle vyzdravela. Sv. He
lena a sv. Makárius i prítomní duchov

ní vzdali hneď úctu a poklonu Kristov
mu krížu. Potom sv. Makárius vystúpil 
na vyvýšené miesto a zdvihol do výš
ky Kristov kríž, ďakoval Bohu za tento 
nesmierny dar pre mladú Cirkev a že
hnal ním prítomný zástup. Ľud v úcte 
padol na kolená, klaňajúc sa Vládcovi, 
Jeho krížu a oslavoval Jeho vzkrie
senie.

Hľa, kríž - znamenie, ktoré rozdeľu
je svet na dva tábory. Svätý kríž - kto 
sa ti oddá a prijme ťa, stáva sa pre svet 
bláznom, kto sa však vzoprie, stáva sa 
viac ako bláznom pred Bohom, lebo 
neprijal Božiu logiku.

Prví kresťania znamením kríža sa 
rozlišovali od pohanov. Stovky muče
níkov kráčalo s krížom na popravisko. 
Väzni si toto znamenie vyrývali do 
stien žalára. Len my, moderní kres
ťania - schovávame neraz kríž do skríň 
či na nenápadné miesta v byte, aby 
sme ním nenarušili moderné bytové 
umenie. Aké miesto má kríž v mojom 
byte? Aké v mojom vnútri?

Blažej KRASNOVSKÝ

Pod krížom
Pod krížom kľačím. Utrápený. 
Pohľad mi núka obraz Tvojej

obety.
Kľačím a ... Príde chvíľa zmeny? 
krz naskrz bolesťou som

odetý.

Nevládzem. Pane, odním mi ten
kríž,

ukáž mi inú z Tvojich ciest... 
Láskavou rukou bolesť vo mne

stíš,
aby som ho už nemusel viac

niesť...

Hľadím a hľadím... Na Teba. - 
Veď z kríža ujal som sa vlády 
nad smrťou. To je  cesta do

neba.-
šepkáš a vo mne rúcaš hradby,

v ktorých som dosiaľ býval bez
obáv

a keď mnou naskrz prúdia
voje slová

cítim, že keď ma zajtra opäť
strhne dav 

vo vlastnom kríži objímem Ťa
znova.

Liturgický kútik na 
mesiac september

1. septembra - utorok - Začiatok nového 
cirkevného roku Simeon Úctyhodný
Antifóny: z 1. septembra (LČ 347) Tropár, 

kondák, prokimen a pričasten z 
1. septembra

Čítania: I. Jn 4,19-21, Lk 4,14-22,
Farba: biela
Antifóny: nedelhé Tropár, kondák, prok. 

pričasten z hlasu
Čítania: Rím 11,33-36, LK 13, 6-9,
Farba: biela
6. september - 13.nedeľa po ZSD, Zjave
nie sv. Michala archanjela v Kolosách 
4.hlas, Utieren: Ev. 2
Antifíny: nedeľné Tropár, kondák, prok. 

pričasten z hlasu
Čítania: Rím 11,33-36, Lk. 11,27-28,
Farba: biela
7. septembra - utorok - Príprava na svia
tok Narodenia Panny Márie
Antifóny: denné Tropár, kondák,

prokimen, pričasten zo dňa 
prípravy

Čítania: Ef. 2,19-22, Lk. 11,27-28,
Farba: biela
8. septembra - utorok - Narodenie Pan
ny Márie
Antifóny: zo sviatku (LČ 351) Tropár,

kondák, prokimen, pričasten zo 
sviatku Zvelebovanie zo sviatku

Čítania: Fil. 2,5-11, Lk. 1,46-49,
Prepustenie: zo sviatku Myrovanie.
Farba: modrá alebo biela

Na sv. lit. do oddania sviatku sa okrem 
čítaní menlivé čiastky berú tak, ako na svia
tok.
9. septembra - streda - Joachim a Anna, 
rodičia Panny Márie

Zakončenie sviatku je  12. septembra, 
všetko sa berie ako 8. septembra. 12. sep
tembra je zároveň sobota pred Povýšením 
sv.Kríža.
13. septembra - nedeľa - 14. nedeľa po 
ZSD, nedeľa pred Povýšením sv.Kríža
hlas: 5, Ev. na utierni: 3
Antifóny: nedeľné Tropár, kondák,

prokimen, pričasten z hlasu 
Čítania: Gal. 3,11-14, Mt. 12,15-21,
Farba: biela
14. septembra - pondelok - Povýšenie 
svätého Kríža - pôstny deň

Na utierni po velkom chválospeve sa 
podlá predpisu vykladá sv.Kríž.
Na liturgii: Antifóny, pieseň vchodu, tropár, 
kondák, prokimen, pričasten zo sviatku. Na
miesto Svätý Bože: Tvojmu Krížu 3x (raz 
kňaz dvakrát veriaci)
Čítania: I. Kor 1,18-24, Jn 19,6,12-20,

25-28, Zvelebovanie zo sviatku. 
Farba: bordová
až do zakončenia obdobia po Povýšení 
sv.Kríža Na liturgii až do zakončenia 21. 
septembra sa menlivé čiastky berú násle- 
dovne:

Antifóny, tropár, kondák, prokimen, pri
časten, Tvojmu krížu, zo sviatku.
Pieseň vchodu: Podhie, pokloňme sa a pa
dnime pred Kristom, spas nás, Synu Boží, 
za nás ukrižovaný. My ti spievame: Aleluja. 
19. septembra - sobota po Povýšení sv. 
Kríža - poriadok ako v iné dni obdobia po
sviatku _ . ., _ _ o í aZostavil: o. V. BOHÁČ
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Mladí hľadajú 
svoje korene
Roduverný Slovák opúšťal rodnú hrudu iba v najťažších skúškach, 

keď ho prenasledoval had alebo nepriatelia. Mnohí Slováci sa však túžili 
vrátiť. Ich návrat bol však nežiaducim pre predošlú totalitnú vládu. A tak 
zahraniční Slováci hľadali spôsob, ako sa stretnúť a utvrdiť vo svojej 
národnej identite. Často sa tak stretávali na rôznych festivaloch zame
raných na folklórne tradície a vieru otcov. V  jednote myslí a sŕdc pre
ciťovali otčinu. Prejavovali tak svoju lásku ku Slovensku, lásku, bez ktorej 
by túto zem nemohli volať domovom.

V roku 1980 v nemeckom Waldkraiburgu sa uskutočnil prvý svetový 
festival slovenskej mládeže, ktorý bol znamením svetu, že Slováci žijú 
a sú hrdí na svoje národné korene. Ďalšie festivaly sa uskutočnili každé 
tri roky. Až do roku 1989 boli v slovenských komunitách v šírom svete, 
avšak mimo svojej otčiny. No účastníkov piateho festivalu víta po páde 
totality už Slovensko. Prijíma ich s otvorenou náručou a od 12.7. 1992 
ich celý týždeň zhromaždlije v Martine - vo svojom srdci. Matica slo
venská pripravila na toto podujatie bohatý program Bol tu priestor na 
duchovný vzrast, zábavu, aj na vzdelávanie.

Tento svojím spôsobom výnimočný festival otvorili traja otcovia bis
kupi slávením sv.omše. Otec biskup Baláž privítal dvoch biskupov zo 
zahraničia a to otca biskupa D. Hrušovského a D. Kaľatu, ktorí sym
bolicky odovzdali festivalovú štafetu do rúk Slovenska.

O. Baláž v kázni pripomenul: Ako sa naša slovenská história začala 
odvíjať od príchodu sv.Cyríla a Metoda prinesením kresťanskej kultúry, 
tak aj počas tohto festivalu máme smerovať k týmto koreňom. Medzi 
mnohými kňazmi, ktorí koncelebrovali pri tejto sv. omši, bol i kňaz 
východného obradu - pôsobiaci v Kanade. Večer sa uskutočnilo na 
miestnom amfiteátri oficiálne otvorenie.

Počas celého týždňa boli ráno sv. omše pre účastníkov festivalu, na 
ktorých kázali o.biskupi zo zahraničia. Z vlastných skúseností nás v nich 
poučili a vystríhali pred možným morálnym zlom donášaným k nám zo 
Západu spolu s reformami v ekonomike. Po omši nasledovalo dvoj
hodinové pásmo prednášok spojených s otázkami poslucháčov na tému 
'Viera a dnešok” . Viedli ich striedavo evanjelickí bratia a katolíci.

V utorok sa prednáška pátra Hlinku uskutočnila vonku na tráve. 
Prednášateľ sa v nej zameral na cestu ku šťastnému kresťanskému 
životu. Ako povedal, treba k tomu tri veci: zmysel pre dobrodružstvo, 
zmysel pre humor a vieru. Zdôraznil, že bez jedného z týchto troch 
bodov kresťan nie je  skutočne veriacim. - Bez zmyslu pre dobrodružstvo 
zostáva človek na pôvodnej rovine poznania a nechce sa mu ťahať 
vyššie, za novým poznaním. - Bez zmyslu pre humor sa človek stáva 
odmeraným a nespoločenským. - Ak je človek bez viery, je úplne spust
nutý, lebo ho nič nenapĺňa a nemá nič pevné, o čo by sa mohol oprieť.

Na ďalší deň sa s nemenším záujmom diskutovalo o konkrétnych 
problémoch mladých s otcom biskupom Balážom a rimsko-katolíckyml 
bohoslovcami. V stredu sa slova ujali evanjelickí bohoslovci, ktorí svoju

na Slovensku
prednášku o viere spestrili aj scénkou podľa podobenstva o vzácnej 
perle. Perla bola taká vzácna, že kupujúci za ňu musel daťnielen všetok 
majetok, ale aj seba. Tým chceli povedať, že viera je osobný postoj 
a nedá sa kúpiť.

Na prednáške sa zúčastnili aj katolícki biskupi a po obede sa konali 
ekumenické bohoslužby. Diskutovalo sa aj o ekumenických snahách 
v dnešnom rozdelenom svete.

V piatok prednášali dvaja biskupi: otec Kaľata a otec M. Chautur. 
Úvod patril nášmu o. biskupovi, ktorý využil túto príležitosť na objasnenie 
smutnej histórie slovenských gréckokatolíkov, ktorá je žiaľ málo známa 
pre bratov západného obradu a najmä tých v zahraničí. Otec Kaľata 
naopak hovoril o emigrácii Slovákov a ojej príičinách. Oboznámil nás aj 
s históriou a pôvodom tohto festivalu.

Predposledný deň bol vyvrcholením týchto prednášok, keď slovo 
mal otec kardinál Korec.

Vo svete je teraz približne dva milióny Slovákov. Najviac ich odchá
dzalo z východného Slovenska, (boli teda zväčša gréckokatolíci), do 
USA, kde je ich dnes okolo 1,5 milióna.

V súčasnosti sa však v USA hlási ku gréckokatolíkom iba okolo 100 
tisíc Slovákov. Škoda však, že keď ich deti prišli na tento festival, nemali 
možnosť zúčastniť sa svätej liturgie východného obradu a chýbali aj 
kontakty s gréckokatolíckou mládežou.

Verme však, že o tri roky na ďalšom festivale bude takýchto aktivít 
ešte viac.

Mário VOROŇÁK

Mládež má mnoho 
krásnych hodnôt...

Na V. svetovom festivale slovenskej mládeže v Martine sa zúčastnil aj 
otec biskup Mons. Dominik Kafafa.

Otec biskup, zúčastnili ste sa všetkých svetových festivalov slovenskej 
mládeže. Ako by ste charakterizovali tento, ktorý bol prvý raz na Slovensku?

-  To sú úplne iné rozmery. Kým na iných festivaloch sme mali okolo 900 
■ 1000 ľudí, tu sú ich tisíce. Tam sme mali našu mládež zo Západnej Európy 
- Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Švédska, mali sme mladých z USA, 
Kanady, ale to sa nedá porovnať. Tu sú teraz konečne mladí ľudia aj zo 
Slovenska. Tá idea, tá fakľa, ktorú sme doniesli na Slovensko, sa rozhorela. 
A ja dúfam, že sa tu na Slovensku bude šíriť je j plameň.

Otec biskup, celý týždeň ste prežili medzi mladými Slovákmi z celého 
sveta. Čo myslíte, aká budúcnosť ich čaká, aké majú perspektívy?

-  Mládež má dnes mnoho krásnych hodnôt, ale sa aj ťažko orientuje. 
Preto my, v našej práci s mládežou, chceli sme im dať vždy túto orientáciu. 
Stáť pri nich, byť s nimi, hovoriť s nimi, pomáhať im duchovne, vo viere, aby si 
uchovali svoju náboženskú a národnú identitu. To sa do určitej miery darilo. 
Dúfam, že toto spoločenstvo nezanikne, že potrvá a svetový festival sloven
skej mládeže prispeje k tomu, aby toto spoločenstvo rástlo a prehlbovalo sa.

Verfm, že Pán Boh, ktorý pomáhal Slovákom prekonať tak ťažké dejiny 
v minulosti, nás ani teraz neopustí.

(SKATES)

Verím, Pane 92
V Horných Kočkovciach sa uskutočnil 

v dňoch 21. - 23. 8. 1992 ďalší ročník hu
dobného festivalu Verím, Pane. Bolo to 
veľké rodinné stretnutie priaznivcov kres
ťanskej mládežníckej hudby. Jeho súčas
ťou bola aj výstava hudobných nástrojov 
a ozvučovacej techniky, ako aj burza do
brej vôle, na ktorej sa dali získať pekné 
nahrávky piesní na kazetách, platniach, 
ale I notový materiál. Vo vydavateľstve 
ZRNO vyšla k tomuto festivalu knižka 
pod rovnakým názvom Verím, Pane.

Súčasťou programu festivalu bolí aj 
sväté omše a 22. 8. aj vysluhovanie svä
tej liturgie východného obradu. Medzi 
účinkujúcimi boli aj skupiny a zbory 
z našej eparchle.

1»
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Veľký dar pre nás
Keď pred skoro tromi desaťročiami zaz

nelo od oltárov rímskokatolíckych kostolov 
slovenské slovo namiesto latinského, bolo to 
dq'ímavé a - láskyplné. Akoby veriaci odrazu 
priamo počuli láskavý hlas Pána a tak jas 
nejšle videli, počuli a prežívali, čo dovtedy 
často len tušili. Túto radostnú premenu pre
žívali vtedy aj mnohí z nás - gréckokatolíka/, 
lebo našu cirkev štátna moc násilne umlčala. 
Medzi nimi som bol aj ja. A hoci chladná 
vznešenosť latinčiny mi nebola celkom cu
dzia, ba dokonca som sl v  jej zvukoch ľu- 
boval, jednako na mňa to slovenské slovo 
zapôsobilo ako vôňa čerstvého chleba. Zo 
symbolického obrazu svätej omše sa na nás 
nielenže pozerala láskavá tvár Krista, ale on 
sám, keď medzi nás ticho vstúpil, akoby sa 
nám priamo prihovoril, potešoval a posil
ňoval nás.

Ale aj v tomto novom ovzduší mi často v 
mysli zaznievali mnohohlasné a vrúcne 
modlitby i spevy našej cirkevnoslovienskej 
liturgie, ktoré som dlhé roky počúval v chrá
me redemptorlstov v Michalovciach a inde. 
Ba v ušiach mi zneli celé pasáže našej li
turgie, ako som si ich osvojil z úst kňazcv, 
lektora/, chrámových zborov a veriacich 
okolo seba. Stále ma však znepokojovalo, 
že som nevedel naplno prežívať obsah tých
to modlitieb a hymnických spevov, lebo som 
Im dokonale nerozumel. Často som Iba tušil, 
o čo prosíme a ako oslavujeme a velebíme 
Najvyššieho. Ponoriť sa s hlbokou vrúcnos
ťou do tajov svätej liturgie som nedokázal. 
Chýbal tu kontakt obsahu textov s vnútrom, 
slovo nerezonovalo v duši naplno, jeho prí
ťažlivá moc sa málo dotýkala mysle, zostala 
akoby utajená. Okrem toho ma zne
pokojovala jeho deformovaná a nejednotná 
výslovnosť, ktorá, priznám sa, trápi ma do

dnes. Pre ľudí, čo majú cit pre slovo, jeho 
obsah, jasnú formu I účinnosť, nie je to ma
ličkosť. Nedostatky a najmä nedbalosti vo 
výslovnosti ľahko môžu vyvolať nechuť k po
užívaniu slova a skaliť tak radosť z krásneho 
textu. Profesori latinčiny nás naučili jej jed
notnej a správnej výslovnosti, ako sa ona 
tradovala v našom stredoeurópskom regió
ne od dávnych čias; tu nás teda nijaká ne
istota neznepokojovala. Cirkevnoslovienči- 
na, naša bohoslužobná reč, zostala však pre 
nás velkou neznámou, poľom, na ktorom 
každý pracoval, ako vedel. Tú sme sa na 
školách neučili. A tak jeden vyslovoval jej 
slová mäkko, Iný tvrdo, jeden výslovnosťou 
prezrádzal svoj slovenský, Iný rusínsky, 
ukrajinský či maďarský pôvod. Už len pre- 
žehnávanle vyvolávalo ťažkosti. Za detstva 
ma naučili takto: Vo imja Otca I Syna I svla- 
taho Ducha, amlň. V modlitebnej knižke 
Chváľme Boha, ktorú zostavil a vydal Pavol 
Splšák v roku 1942, prežehnávame sa tým i
to slovami: V imä Otca I Syna i svätaho 
Ducha, amin. Ani táto dvojrečová modlite
bná knižka nám teda nepomohla spoznať 
správnu výslovnosť textov našej liturgie a 
pobožností, Iba prehĺbila našu bezradnosť, 
lebo sa jej cirkevná reč značne odlišovala od 
našich v praxi osvojených znalostí. A táto 
neistota trvá dodnes.

Keď teda pred nejakým časom zaznelo 
aj od znovaožlvených našich oltárov 
namiesto komolenej cirkevnej slovlenčiny 
spisovné slovenské slovo rovnako ako aj z 
chrámových lodí, bol to pre nás velký a neo
ceniteľný dar. V ňom nám napino zažiarila 
krása a hĺbka našej liturgie. V ňom sa nám s 
plnou účinnosťou ponúka dosiaľ čiastočne 
zahalený obraz Kristovej obety a milosti. 
Preto ma udivuje snaha niektorých spolu-

veriacich vrátiť sa k niekdajšej bohoslužob
nej reči na úkor slovenčiry, živej reči ľudu. 
Zaiste, počúvať kvalitne naspievanú staro
sloviensku liturgiu je podmanivé. Nejeden 
náš či cudzí poslucháč sa dal uniesť mocným 
dojmom, ktorý ona vie vyvolať a netajil sa 
obdivom. Ale ten obdiv sa týkal výlučne von
kajšej stránky liturgie, nie jej obsahu a po
slania. Domnievam sa, že dojatie z krásy 
slova bez jeho hlbokého pochopenia rov
nako ako aj dojem z velebnosti melódie ne
stačí poskytnúť duši dary, ktoré bohoslužba 
človeku sprostredkuje. Slovo má silu, ktorá 
sa naplno uvoľňuje Iba pre toho človeka, čo 
ho má v m ysli, srdci I v duši ako čosi by
tostne vlastného. Potom pozná aj jeho ce
nu v susedstve Iných slov a tak vie prijať 
poslanie, ktoré prináša. Pre Slováka má 
takúto moc predovšetkým slovenské 
liturgické slovo. Svojou zrozumiteľnosťou 
nám nielenže sprostredkúva krásu 
bohoslužby, ale má schopnosť poskytnúť 
nám aj vyššie a cennejšie hodnoty v nej 
ukryté.

Obávam sa, že ak nebudeme tieto hod
noty vedome hľadať, uspokojíme sa iba s 
estetickou stránkou našich bohoslužieb, 
ktoré sa takto stanú pre nás akýmsi ume
leckým prejavom. Istý teoretik tvrdí, že 
umelecké die lo  je iba vtedy dostatočne 
účinné, ak ho zahaľuje závoj tajomnosti. 
Málo zrozum iteľné slovo v liturgii túto ta
jom nosť poskytuje, preto nás aj podma
ňuje. Nechcem sa uspokojiť iba touto jeho 
vlastnosťou a chodiť do chrámu za umením, 
aby som sa tak nedostal medzi tých, čo sa 
bezducho pridŕžajú litery zákona. Umenie 
život Iba odráža. Božie slovo je život sám.

Alexander ROMANOV

Ako obdarúva Boh

Venované
žene

Ponáhľam sa k žene. Po dlhšom 
čase. Už som doma. Spomienky le
tia, slastné i strastné. - Čo by si uro
bil, keby som ti umrela ? - Nerob mi 
zlú náladu. Vieš, že ešte stále 
chcem byť kňazom, hoci mi to do
teraz nevyšlo. Preto by som sa dru
hýkrát neoženil. Takže nemusíš žia
rliť. A okrem toho, som starší ako ty, 
takže mám právo skôr zomrieť.

Nestalo sa tak. Odišla prvá, 46 - 
ročná. Na jej hrobe čítam: - Buď 
vôľa tvoja. - Kriste, je to ťažké, vra
víš však ! - Kto neberie svoj kríž 
a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 
Nuž beriem teda svoj kríž, akoby ten 
z nášho spoločného hrobu a vle
čiem ho domov. Nenesiem ho sám.

Pomáhajú mi ho niesť deti s rodi
nami aj všetci dobrí ľudia. Smrť 
a hrob nie sú poslednými stanicami 
nášho jestvovania. - Radujte sa 
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu 
v nebi.

□ □ □
V septembri mám vysviacku. Tak 

predsa budem kňazom. Svoju prvú 
sv. liturgiu nebudem však vysluho
vať za manželku, ale za tých, ktorí 
sa stavajú proti Kristovi a ktorým 
hrozí horšie ako smrť - skutočnosť 
pekla, večného utrpenia. Aby po
chopili, že je nebezpečné rúhať sa 
nebu. A nech sa vrátia... Zo zľu
tovania samých nad sebou. A o to 
spoločne prosme.

MUDr. Ján VASIĽ

Dňa 6. septembra 1992 udelí 
prešovský sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka sviatosť kňazstva Dr. 
Jánovi Vasiľovi a tajomníkovi teo
logickej fakulty Mikulášovi Blaš- 
čákovi.

Viera Donovalová -  

Klerikova

Plod života
Uprostred raja jeden strom 
mal zakázané plody.
Bol božej kliatby úkrytom. 
Poznaním ľudskej biedy.

Na zemi stojí vprostred bied 
Kristov kríž - drevo hany. 
Ponúka nám len jeden plod 
- tvoj, Matka! Požehnaný.

Je to plod tvojho života.
Je to plod večnej LÁSKY. 
Ach, človek, teraz odmieta 
dobro a život rajský!
Matkina prosba pohla ťa 
dať za nás život - z lásky.
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Pápežské 
misijné diela

2 kresfanfkého

i

■ V nedeľu, 2. augusta t  r. sa Svätý Otec po 
prvýkrát stretol s pútnikmi po svojom návrate 
z polikliniky Gemelli. Stretnutie sa uskutočnilo 
v Castelgandolfe a Svätý Otec pozdravil pri 
ňom tak miestne obyvateľstvo, ako aj tamoj
ších hostí a pútnikov, i tých, ktorí sa pros
tredníctvom rozhlasu a televízie spojili s ním 
počas poludňajšej modlitby Anjel Pána. Za
vŕšením tohto stretnutia bolo apoštolské po
žehnanie Svätého Otca a krátke pozdravy je
dnotlivých skupín pútnikov v najdôležitejších 
svetových rečiach. Pri stretnutí Svätý Otec 
zveril do rúk" Našej Panne anjelov" - patrónke 
Costa Rici, ktorej slávnosť sa v túto nedeľu 
konala, svoju cestu i konanie IV. generálneho 
zhromaždenia latinsko - amerických biskupov.
■ Na počesť 100. výročia narodenia niekdaj
šieho kardinála Józsefa Mindszentyho, maďar
ského prímasa z Ostrihomu, vydala maďarská 
poštová správa známku s jeho portrétom. Ten
to kardinál bol od sklonku štyridsiatych rokov 
až do roku 1956 väzňom a potom žil až do roku 
1971 vo "vnútornom exile" na veľvyslanectve 
USA v Budapeští. Neskôr žil vo vyhnanstve v 
Rakúsku, odkiaľ sa dostal do Vatikánu. Dnes je 
pochovaný v Ostrihome.
■ Rad osobností vo Vatikáne sa snaží urý
chliť proces blahorečenia pápeža Jána XXIII., 
ktorý sa začal v roku 1974, teda 11 rokov po 
jeho smrti. V súčasností je už pripravené "Su- 
marium" - súhrn všetkých svedeckých výpo
vedí. Ĺud Boží na všetkých kontinentoch už 
celé roky uctieva tohto pápeža ako svätca a 
prosí o príhovory.
■ Sväté miesta vo Svätej Zemi sú od roku 
1219zverené františkánom. V týchto dňoch bol 
introrizovaný nový kustos Svätej Zeme, fran
tiškán p. Giuseppe Nazzaro. Túto funkciu by 
mal vykonávať 6 rokov a podliehajú mu všetci 
františkáni okolitých štátov.

Mnohí zo staršej generácie budú 
ešte pamätať, ako krásne rozkvitali 
misijné spolky na Slovensku pod ve
dením našich otcov biskupov: najdô
stojnejšieho otca arcibiskupa Mgr. K. 
Kmetka, Mgr. Škrábika, Mgr. Necze- 
ya a pána kanonika Mgr. Formáneka, 
že Slovensko vtedy sa dostalo až na 
prvé miesto na svete v tejto misijnej 
činnosti. Túto tak krásne prekvitajúcu 
misijnú činnosť chcel udusiť, ba cel
kom vykynožiť, minulý totalitný re
žim...

Len čo zasvitol deň náboženskej 
slobody a náboženskej obrody na 
Slovensku, Svätý Otec pri svojej náv
števe na Slovensku a návštevách 
Slovákov v Ríme, ako aj náš otec kar
dinál Jozef Tomko začali nás upo
vedomovať, že celá cirkev je vlastne 
misionárska Cirkev, že v nej treba 
znova oživiť misijné cítenie a zod
povednosť všetkých veriacich o pre
hĺbenie a rozšírenie evanjelia na ce
lom svete, zvlášť v dnešnej dobe...

Za týmto cieľom sa medzitým vo 
všeobecnej Cirkvi vyvinuli misijné 
spolky na dobre zorganizované Pá
pežské misijné diela. Ich cieľom je 
predovšetkým - vzbudzovať a oživo
vať v celom Božom ľude povedomie 
univerzálneho misijného ducha, vy
dať svedectvo tohto misionárskeho 
ducha spoluprácou pri diele evanjeli- 
zácie na celom svete tak duchovne,

ako aj hmotne (solidárnou hmotnou 
spoluprácou pri diele tejto evanjeli- 
zácie), - informovať o živote a potre
bách svetových misií - a tak vytvoriť 
ducha solidárnosti a zodpovednosti 
ohľadom evanjelizácie sveta,

Konkrétne ide o tieto štyri diela:
PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELO 

ŠÍRENIA VIERY
Misionárska výchova, informácie 

a budenie misijného povedomia a zo
dpovednosti celého Božieho ľudu so 
solidárnou duchovnou a hmotnou 
podporou pri evanjelizácii celého 
sveta, zvlášť v misijných zemiach 
a u tých, ktorí to najviac potrebujú, je 
hlavnou úlohou Diela.

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELO 
SV. PETRA APOŠTOLA 

Oboznamovať Boží ľud s potreba
mi (a pomocou) a pri výchove domo
rodého kléru a rehoľných povolaní 
v misijných cirkvách (duchovnou i 
hmotnou pomocou).

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELO 
DETINSTVA JEŽIŠOVHO 

Má pomôcť vychovávateľom budiť 
u detí a mládeže univerzálne misijné 
povedomie a pocit solidárnosti, na
pomáhať duchovne a hmotne deťom 
a mládeži v týchto krajoch, ktoré sú 
na tom duchovne i hmotne horšie. 

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELO 
JEDNOTY KŇAZOV 

A REHOĽNÍKOV 
Vzbudzovať misionárske povedo

mie a zodpovednosť u kňazov, re
hoľníkov, sekulárnych inštitútorov, 
kandidátov kňazstva a novicov, viesť 
a inšpirovať boží ľud v misijnom po
vedomí a misijnej zodpovednosti 
v evanjelizácii sveta.

Pápežské misijné diela tvoria pre 
každú diecézu špecifické a hlavné in
štitúcie pre výchovu k celosvetovému 
misionárskemu zmýšľaniu v službe 
ohlasovania evanjelia. V každej kra
jine si Biskupská konferencia zvolí 
Misijnú komisiu pre Biskupskú kon
ferenciu a jej tajomníka. Pre Misijnú 
komisiu Biskupskej konferencie Slo
venska bol zvolený Mgr. Alojz Tkáč 
a jeho tajomníkom p. Juraj Vojenčiak, 
SVD.
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O pravde a tolerancii
V honbe za senzáciami dávajú hro

madné zdeľovacie prostriedky niektorých 
zemí slobodného sveta neúmernú pub
licitu i vnútrocirkevným problémom, na- 
viac pritom mnohokrát nedbajú na kri
tické a objektívne hodnotenia svojich 
podkladov. Na druhej strane sa niekedy 
nedostáva pochopenia a tolerancie pre 
kritické hlasy, za ktorými sa hneď vidia 
zlé úmysly a nie snaha o nápravu a po
lepšenie. Tejto problematike sa dotkol aj 
viedenský arcibiskup kardinál Franz Kö
nig v rozhovore pre tlačovú agentúru Kath- 
press.

Prejavil v ňom svoje znepokojenie 
nad "pribúdajúcou verejnou paušálnou 
kritikou cirkvi a kresťanskej viery". Táto 
paušálna kritika už nerozlišuje medzi 
oprávnenými požiadavkami a z predsud
kov vyplývajúcimi útočnými výpadmi, po
sťažoval sa kardinál.

Cirkev sa neobáva kritiky, konštato
val, a citoval z dokumentov druhého vati- 
kánského koncilu, ako "najostrejšiu se
bakritiku":

" I v súčasnej dobe cirkev vie, aký 
veľký je odstup medzi posolstvom, ktoré 
hlása, a ľudskou úbohosťou tých, ktorým 
je evanjelium zverené."

Realita cirkvi by sa však nevystihla, 
keby do zorného poľa verejnosti boli sta
vané výhradne jej chyby- "to by bolo, ako 
by sme posudzovali človeka len podľa 
jeho negatívnych vlastností".

Kardinál König vidí celý rad príčin, 
ktoré ( predovšetkým v západoeurópskej 
a severoamerickej oblasti) vedú k pre
hnanej kritike cirkvi, ktorá je naviac žive
ná, predovšetkým tiež " dobovými javmi 
konkrétneho života c irkv i".

Už od začiatku bolo kresťanské po
solstvo " provokáciou " a je teda za ňu 
považované i dnes."  Ježišove slová, ako 
nám ich zachovalo Markovo evanjelium : 
Obrátťe sa a verte evanjeliu", nie žiad
nym ľahkým receptom k pohodlnému ži
votu. A to pociťujú ľudia v spoločnosti, 
ktorá kladie hlavný dôraz na materiálne 
hodnoty, zrejme viac, než kedykoľvek 
predtým.

Ďalej vo svojom rozhovore kardinál 
König uviedol, že mnoho ľudí je dnes po
hnutých a fascinovaných Ježišom a jeho 
posolstvom, pretože však cíti, že "dobrá 
správa evanjelia vyžaduje zmenu vlas
tného konkrétneho života ", vyhľadávajú 
v ľudskej sfére cirkvi trecie plochy, aby 
nemuseli z evanjelia vyvodiť patričné dô
sledky.

"Bohužiaľ, mnohým ľudom v našej se- 
kularizovanej kultúre sa úplne vytráca 
pojem, čím cirkev vlastne je, " konštatuje 
s ľútosťou kardinál König.

Kresťanská cirkev je väčšinou chá
paná ako záujmový zväzok, ako spolo
čenská veleorganizácia, ako internacio
nálna inštitúcia, a potom už je len krôčik 
k predsudkom, že " takú cirkev nemohol 
v žiadnom prípade Ježiš chcieť'.

Kardinál König zdôrazňuje, že cirkev 
nie je produktom ľudskej panovačnosti, 
ale " Ježišom iniciovanou formou, aby 
v každej generácii bolo stále znovu mo
žné stretnutie s Bohom a jeho posols
tvom o ceste a cieli človeka".

Čo cirkev skutočne je, vyjadril pre- 
gnantne II. vatikánsky koncil: " Cirkev, 
súčasne viditeľné zhromaždenie i du
chovné spoločenstvo, ide spoločnou ces
tou s celým ľudstvom a zakúša s celým

Výstavba seminára 
v Užhorode

V Užhorode - v katastri obce Minaj - 
vyrastá nová budova bohosloveckého se
minára mukačevskej gréckokatolíckej epar- 
chie.

Jeho základný kameň bol slávnostne 
posvätený 28. júna tr. Po archijerejskej sv. 
liturgii, ktorú spolu s hajdúdorogským bis
kupom Mons.Szilárdom Keresztesom z 
ďarskej republiky, pomocným mukačev
ským biskupom Mons. Josifom Holovačom 
a početnými kňazmi odslúžil v katedrálnom 
chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode bis
kup Mons. Ivan Semedi, sa mohutná pro
cesia vydala na miesto budúceho seminára. 
Základný kameň za prítomnosti domácich i 
zahraničných hostí, kňazov, bohoslovcov a 
veľkého počtu veriacich posvätil biskup 
Mons. Ivan Semedi.

Bohoslovecký seminár bol pôvodne za
ložený v roku 1747 v Mukačeve, ale biskup 
Andrej Bačinský ho v roku 1778 preniesol 
do Užhorodu, kde jestvoval až do násilnej 
pravoslavizácie tejto bratskej eparchie po

druhej svetovej vojne.
V užhorodskom seminári sa na kňazské 

povolanie pripravovali aj naši kňazi, a to až 
do roku 1880, keď biskup Mikuláš Tóth za
ložil bohoslovecký seminár v Prešove. Bu
dúci kňazi z časti slovenského územia, kto
ré i naďalej patrilo do mukačevskej epar
chie, študovali aj naďalej v Užhorode, a to 
až do roku 1939, keď vtedajšia Podkarpat
ská Rus bola okupovaná hortyovským Ma
ďarskom. Z týchto farností bola na Sloven
sku vytvorená apoštolská administratúra 
mukačevskej eparchie. V súčasnosti všetci 
gréckokatolíci Českej a Slovenskej Fede
ratívnej Republiky patria pod jurisdikciu 
prešovského biskupa a bohoslovci študujú 
na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove.

Nová budova tak veľmi potrebného se
minára v Užhorode sa buduje z príspevkov 
veriacich tejto eparchie a darov krajanov zo 
zahraničia.

( P k )

svetom rovnaké pozemské osudy. Je tak 
do určitej miery kvasom a dušou ľudskej 
spoločnosti, ktorú je treba obnoviť v Kris
tovi a premeniť v rodinu Božiu."

Kritika cirkvi vzplanie vždy obzvlášť 
prudko vtedy, keď sa cirkev ako "spo
ločenstvo viery" musí ohraničiť, aby zos
tala verná celému svojmu poslaniu. Ta
kéto "ohraničenia" sú však nutné vtedy, 
keď v subjektívných názoroch miznú hra
nice a "z viery v Krista sa stáva len citová 
záležitosť, ktorú je najlepšie analizovať 
metódami hlbinnej psychológie".

Keď cirkev berie vážne svoju "vernosť 
Kristovi a jeho posolstvu, potom je tiež 
povinná ohradiť sa proti názorom a pos
tojom, ktoré sú v rozpore s touto ver
nosťou", zdôraznil kardilnál König. 'To 
však nemôže každý jednotlivý veriaci 
urobiť sám pre seba, k tomu potrebuje 
spoločenstvo veriacich celých generácií 
a náhľad tých, ktorí nesú zvláštnu zod
povednosť, teda biskupov."

Pritom je však treba mať na zreteli, že 
cirkev nie je v prvom rade hierarchický 
členená inštitúcia, v ktorej" plná moc a 
poznanie viery sú sprostredkované len 
úradom": ale tiež treba vylúčiť " model 
podľa schémy demokratických zákla
dov".

Kardinál König sa prihovára za to, aby 
tie to " vzhľadom k evanjeliu nutné ohrani
čenia" boli prevádzané tak, aby sme sa 
dostali z odsudzovadch schém. Musí byť 
však možné povedať i na verejnosti: Ten
to alebo tamten názor nie je zlučiteľný 
s Ježišovým posolstvom spásy.

Toto ohraničenie by malo prebehnúť" 
v lojálnom rešpekte ku inému názoru", 
ale tiež" bez silných kompromisov". Kar
dinál König ktomu hovorí:" Dnes je tomu, 
bohužiaľ, tak, že na verejností sa pri kaž
dom takom ohraničení prebudí obvyklá 
emócia: mocní biskupi proti bezmocným 
teológom, publicistom atď. a potom hneď 
padne s lovo " inkvizícia".

"Myslím, že úradní predstavitelia cir
kvi pri týchto obvykle bolestných ohra
ničeniach nedokážu vždy hovoriť dneš
nou rečou. Ale pochybnosti o spôsob pre
vedenia nemôžu viesť k záveru, že učiteľ
ský úrad cirkvi nemá právo prehlásiť ta
kéto ohraničenia. V tomto zmysle musí 
cirkev zastávať sa pravdy, ale prejavovať 
i toleranciu k iným presvedčeniam."

Nakoniec zdôraznil kardinál König, že 
podľa neho k ničomu nevedie, keď sa 
"nutné a prirodzené" napätia v cirkvi 
prekrývajú "obrazmi nepriateľa". Cirkev - 
a to sú všetci pokrstení, nielen biskupi, 
kňazi atď. - sa musí učiť žiť "jednotu v 
mnohosti". To je dnes o to dôležitejšie, že 
cirkev už definitívne nie je "európskou 
záležitosťou, ale svetovou cirkvou”.

Z českého časopisu Setkání spracoval 
A. MESÁROŠ
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Zo života eparchie

PRIMÍCIE 
V STROČÍNE

V to slnečné ráno 8. augusta zvonili zvony na veži malého chrámu 
Nanebovzatia Panny Márie v Stročíne v okrese Svidník akosi slávnost
nejšie ako inokedy. Zvolávali veriacich na bohoslužby v deň, ktorý vstúpil 
do histórie tejto obce ako deň primičnej sv. liturgie o. Pavla Petra Halku, 
člena Rádu sv. Bažila Velkého. S velkou radosťou v srdci sa schádzali 
veriaci obce, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky Rádu sv. Bažila Velkého, ale 
prichádzali aj veriaci z okolitých obcí, z Prešova a ďalších miest. Slávnost
ný sprievod, ktorý sprevádzal primicianta od jeho rodného domu do 
chrámu vítal pred chrámom nápis Ty si kňaz naveky podľa radu Melchi- 
zedechovho. Po vstupe do chrámu zaznel v podaní prešovského staroslo- 
vienského zboru slávnostný chorál Vošiel jesi jereju vo cerkov Boha 
vyšňaho... Novokňaza doprevádzal pred oltár otec privinciál Rádu sv. 
Bažila Velkého v ČSFR Dr. Marián Potáš. Tu primicianta privítal správca 
filiálky Stročín o. Vasil Kočemba. Vyslovil v mene svojom aj v veriacich 
rodnej obce novokňaza radosť nad skutočnosťou, že môže prežívať túto 
krásnu chvílb a tešiť sa z daru sviatosti kňazstva, ktorý dostal z milosti 
Božej ich rodák o. Peter. V príležitostnej homílii sa veriacim a novokňazovi 
prihovoril o. provinciál Potáš. Z osobných vlastností novokňaza poukázal 
najmä na jeho skromnosťa zbožnosť, lásku k východnému obradu, pevnú 
vôlii a odhodlanie stať sa kňazom a rehoľníkom a to aj napriek všetkým 
prekážkam a ťažkostiam, ktoré mu stáli v ceste k tomuto cielú. V eď  je 
takmer neuveriteľné, že na štúdium bohoslovia sa uchádzal osemkrát. 
Vrchovaté splnil svoj sllíb nebohej matke, ktorá ho na smrteľnej posteli 
prosila o poslušnosť Bohu, pevnú vieru a vernosť Cirkvi. Otec Potáš 
vyslovil presvedčenie, že o. Peter bude nielen dobrým kňazom, ale ako 
rehoľník bude verne zachovávať tradície a plniť poslanie rádu baziliánov, 
tejto najstaršej a v minulosti tak ťažko skúšanej rehole. Na záver homílie 
o. Potáš vyzval prítomných rodičov, aby podľa vzoru rodičov o. Halku 
vychovávali a viedli tiež svoje deti k láske k Bohu a vzbudzovali v nich 
túžbu po sviatosti kňazstva a rehoľnom živote. Slová vďaky, ktoré vyslovil 
na záver svojej primičnej sv. liturgie o. Halko, patrili v prvom rade Všemo
húcemu Bohu a tiež nebeskej Matke, na ktorú sa vždy v svojich modlit
bách s dôverou obracal a prosil o pomoc. Vrúcne poďakoval aj svojmu 
otcovi, nebohej matke, o. provinciálovi M. Potášovi, celej rodine a všetkým 
svojim dobrotincom a veriacim, ktori na neho mysleli v svojich modlitbách. 
Primičná sv. liturgia bola na záver po slávnostnom požehnaní primicianta 
ukončená pápežskou hymnou a mohutným Mnoholitstviem v podaní zboru.

(-Krajň-)

SVEDECTVO Z OÁZY 
NEPOŠKVRNENEJ

Moiím cieľom na začiatku Oázy bolo obrátenie. Chcela som 
zmeniťseba, svoje správanie, pretože som cítila, že pomaly upa
dám. Cítila som vo svojom srdci veľkú prázdnotu. Veľa som od 
tejto Oázy očakávala.

O teoretické vedomosti má obohatili hodiny liturgickej školy. 
Lepšie som spoznala náš obrad a lepšie budem odpovedať na 
otázky tých, ktorí náš obrad nevedia alebo nechcú pochopiť. 
Najviac zážitkov mám asi zo Stánku stretnutia. Zo začiatku som 
sa nevedela utíšiť vo svojom srdci, ale predložila som sa Pánovi 
taká, aká som. Uvedomila som si, aká som slabá, že bez Pána nič 
nezmôžem, že nedokážem ani ústa otvoriť a nie ešte vydať zo 
seba hlas. Neviem presne, v ktorý deň to bolo, ale pri Stánku 
stretnutia som pocítila veľkú radosť v srdci. Nevedela som, čo sa 
to so mnou deje. A tu sa ku mne prihovoril Ježiš: "Lenka, ja ťa 
milujem!" Cítila som, že keď sa otvorím tejto láske, ak ju prijmem, 
nájdem nový život, do môjho srdca sa opäť vráti pokoj a radosť 
zo všetkého, čo okolo mňa je. A ja  som sa tejto láske otvorila. Z  
chrámu som potom ťažko odchádzala a bolo mi jasné, že keď  ma 
On miluje, ja  nemôžem ostať chladná. Veď často sa v mojom okolí 
stáva, že keď chlapec má rád dievča takou láskou, ktorá ho 
dokáže zmeniť k  dobrému, že by pre ňu aj zomrel a dievča ostáva 
chladné, usudzujem, že nie je  hodná jeho lásky. Tak isto to môže 
dopadnúť so mnou, keď viem, že Ježiš ma miluje, že za mňa 
zomrel na kríži a ja  si to nebudem všímať. Preto chcem Ježiša 
milovať vo svojich bratoch a sestrách, chcem sa plne odovzdať 
do jeho rúk, chcem byťjeho nástrojom, chcem plniť Jeho vôľu. To 
všetko môžem dosiahnuť len vtedy, keď mu darujem celý svoj 
život.

Lenka

Čo nedeľa, čo sviatok - to 
potešujúce správy o tom, že s 
pomocou Božou sa podarilo 
dokončiť započató dielo - vý
stavbu chrámu, dokončenie in
teriéru, opravu chrámu zvon
ku, postavenie ikonostasu a 
podobne. V našich farnostiach 
dobiehajú to, čo nemohli urobiť 
v predchádzajúcich desaťro
čiach.

V sobotu, 15. augusta t.r. 
na sviatok Uspenia Presv. Bo
horodičky o.biskup Mons.Mi
lan Chautur, CSsR, navštívil 
Zemplínske Jastrabie, okr.

POSVIACKA
CHRÁMOV

Trebišov, kde posvätil zre
konštruovaný chrám, odslúžil 
archijerejskú sv. liturgiu a po
vzbudil tamojších veriacich.

V ten istý deň v popolud
ňajších hodinách zavítal aj do 
Ňagova v okrese Humenné, 
kde posvätil miestny dvesto
ročný chrám po jeho vonkajšej 
obnove.

ODPUSŤ V TREBIŠOVE
Tohtoročný chrámový us- 

penský odpust v Trebišove 
predchádzal tomuto sviatku. 
Bol už v nedeľu, 9. augusta t.r., 
aby sa veriaci mohli v dňoch 
15.-16. augusta zúčastniť na 
klokočovskom odpuste. Od
pustovú sv. liturgiu odslúžil a

kázal ich niekdajší dlhoročný 
duchovný otec arcidekan Juraj 
Kocák. Spoluslúžil o.Miroslav 
Dancák z Vojčíc a o.Mirón 
Kmec-Keruľ z Nižného Žipova. 
Aj trebišovský odpust pozna
čila rekordná letná horúčava.

SPOMIENKY
NA PRÁZDNINY

Skupina chlapcov a diev
čat z Popradu využila tohto
ročné prázdniny aj na krátky 
pobyt v Oľšavici. V dvoch tur
nusoch navštívili svojich ro
vesníkov v tejto farnosti. Nad
viazali priateľstvá, upevnili

kontakty. O duchovné potreby 
sa postarali obidvaja duchovní 
otcovia - o.Michal Hospodár i 
domáci o.Miroslav Gavaľa. Na 
spoločne strávené dní zostali 
všetkým pekné spomienky.

-mg-

Odpust v Šašovej
Vyše päťtisíe veriacich sa zúčastnilo v nedeľu, 9. augusta t. r. 

na milej odpustovej slávnosti v obci Šašová (farnosť Ortuťová), 
ktorá leží nedaľeko okresného mesta Bardejov.

Chrám je zasvätený Zosnutiu presvätej Bohorodičky. Vzácna 
ikona, ktorá je umiestnená v chráme na pravom bočnom oltári, 
priťahuje tu veriacich už od dávnych čias. Svedčí o tom aj vzácny 
dokument, list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa hovorí 
o udelení plnomocných odpustkov pápežom Piom VI. pre chrám 
v Šašovej na sedem rokov.

Šašová takto patrí k najstarším pútnickým miestam na území 
prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, ktoré bolo v minulosti 
neraz nepravom zabudnuté. V tomto roku, aj zásluhou okresného 
dekana o. Pavla Chanátha z Bardejova, dostalo sa toto pútnické 
miesto do povedomia veriacich horného Šariša.

Odpustové slávnosti sa začali už v sobotu sv. liturgiou a po 
nej svätením vody pri prameni vody, pri ktorom v roku 1888 bola 
postavená kaplnka, nedávno veľmi pekne obnovená, ktorá dô
stojne slúži pre tento účel. Večer a celú noc pokračoval duchovný 
program, počas ktorého vystúpil rím. kat. mládežnícky zbor z 
Dlhej Lúky a gr. kat. mládežnícky zbor z Bardejova. Veľmi prí
jemne zapôsobil na prítomných pútnikov gr. kat. chrámový zbor z 
Bardejova pod vedením p. Ivice Hanisovej, ktorý spieval pri sláv
nostnej sv. liturgii v nedeľu predpoludním, ktorú slúžil o. Mons. 
Milan Chautur, pomocný prešovský biskup, s kňazmi bardejov
ského dekanátu.

Prítomní veriaci, posilnení slovami otca biskupa, a krásne 
prežitými chvíľami s Pannou Máriou, našou nebeskou Matkou, 
ktoré boli umocnené príjemným prostredím, sa veriaci veľmi ťažko 
lúčili s týmto milým mariánskym pútnickým miestom. A preto sa 
rozchádzali s predsavzatím, že o rok tu prídu znovu - a vo väčšom 
počte. (F. D.)
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Svätá Madona,  
chcem tvoj ím dieťaťom byť

Putovanie milostivého obrazu klokočovskej Panny Márie
Farnosť BACKOV
Už týždeň pred privítaním obrazu klo

kočovskej Panny Márie žila farnosť Bač- 
kov prípravami na túto udalosť. Chrám za
svätený sv. Michalovi archanjelovi sa na
pĺňal vo všedné dni veriacimi viac ako ino
kedy. A čo je potešiteľné, objavili sa i mla
dí, ktorých doteraz bolo v cerkvi sotva vi
dieť. Sformovala sa skupina dievčat, ktoré 
nacvičili nádherné mariánske piesne a 
básne pod vedením M.Kosťovej. V nedeľu, 
12. júla niečo po 17. h slávnostný sprievod 
zo Sečoviec prináša milostivý obraz bač- 
kovčanom, ktorí aj napriek dáždivému po
čatiu sa zišli v hojnom počte a v procesii za 
hlaholu zvonov a spevu mariánskych pies
ní priniesli obraz do chrámu. Ctihodní otco
via Tirpák a Džogan, bohoslovci Molnár a 
Cap i veriaci oboch obradov privítali medzi 
sebou nečakanú návštevu, ktorá v prítom
ných vyvolala novú vlnu radosti - otca bis
kupa Mons.Milana Chautura. Prišiel na
priek tomu, že po veľkolepých cyrilome- 
todských slávnostiach v Sečovciach, po 
popoludní strávenom s mládežou, mohol 
už pomýšľať na cestu do Prešova. Aký bol 
svieži, s úsmevom pre Bačkovčanov. Pri
pojil sa k spevu mladých, ktorí pripravili 
uvítací program. Jeho slová boli iskrami, 
ktoré zapálili plameň lásky v srdciach ve
riacich k Matke Božej. V tejto farnosti sme 
ich potrebovali viac ako suchá zem vlahu. 
Obloha rosila, a práve tak padali milosti do 
prítomných sŕdc. A ako kedysi slzil mi
lostivý obraz, tak teraz slzili oči Bačkov
čanov od dojatia. Takúto slávnosť táto far
nosť nepozná... K atmosfére prispela i 
nádherná výzdoba, záplava kvetov aran
žovaných 3 sestričkami dominikánkami, 
ktoré žijú v Bačkove v rodinnom dome, 
patriacom Charite. Zázračný obraz spojil 
veriacich oboch obradov, ktorí v minulosti 
neraz narušili medzi sebou zákon Kris
tovej lásky. Program mimoriadneho týžd
ňa začínal pobožnosťou popoludní, hoci 
chrám bol k modlitbe a adorácii otvorený 
po celý deň. Striedal sa sv. ruženec s 
molebenom a sv. liturgiou a potom na
sledovala modlitba zasväcujúca raz detí, 
mládež, inokedy rodiny, chorých, starých. 
Život vo farnosti ožil a mnohí konečne mali 
čas na modlitbu, ktorú zvyčajne zaned
bávali kvôli práci, hriadke zeleniny či upra
tovaniu. Svätú liturgiu vysluhovali okrem 
miestneho duchovného otca Jána Džoga- 
na aj duchovní otcovia z inej farnosti. Ve
riaci privítali medzi sebou svojho rodáka o. 
Gabriela Németha, ktorý tu v Bačkove mal 
primičnú sv. liturgiu pred 55 rokmi. Oz
dobou stretnutí bola aj prítomnosť4 sestri

čiek baziliánok z Trebišova, ktoré mate
riálmi vypomohli pri príprave programov 
mladých.

Bačkov sa hrdí aj tým, že mladším kňa
zom - rodákom z obce je o.Miron Keruľ- 
Kmec, pôsobiaci v súčasnosti vo farnosti 
Nižný Žipov. Žipovčania sprevádzali svoj
ho duchovného otca a plný autobus ich 
doviezol na túto milú slávnosť. Pri svätej 
liturgii asistovali aj bohoslovci Molnár, Os- 
tapčuk, Kmec a ďalší, čím dodávali dôs
tojnosť týmto slávnostiam. O týždeň v ne
deľu množstvo veriacich odprevadilo mi
lostivý obraz do filiálnej obce Dargov, kde 
ich očakávali veriaci s o. Dancákom ml., 
pôsobiacim vo Vojčiciach. Dargovský 
chrám ešte nie je ukončený a jeho vy
sviacka sa očakáva 27. septembra. Mi
lostivý obraz mohol byť preto uložený iba v 
jednom drevenom dome z čias II.svetovej 
vojfny. Tu ho veriaci strážili, pred prípad
nými zlodejmi, aj v noci. Ovocie duchovnej 
obnovy malo hneďsvoje prvé účinky tak v 
návštevnosti chrámu, ako aj v počte veria
cich pristupujúcich k sviatosti zmierenia. 
Ťažko je opísať aj atmosféru, ktorou dý
chala dedina. Nápevy melódií, znejúcich z 
dievčenských hláskov, akoby obopínali 
dedinu. Mládež, deti i starši si pospevovali 
nejednu z piesní a mladík, siahajúci často 
na tranzistor, si teraz radšej nôtil o 
Madone. "Madona, svätá Madona, chcem 
Tvojím dieťaťom byť. O dovoľ, svätá 
Madona, v náručie Tvoje sa skryť." Bač- 
kovčania v jej náruči naozaj našli po tieto 
dni radosť, pokoj a ochranu. A veríme, že 
im navždy zostane.

Spracované podľa MK a AN

Farnosť DVORIANKY
Radostne sa ozýval hlas zvonov v 

Dvoriankach 2. augusta t. r. vítajúci mi
lostivý obraz klokočovskej Panny Márie. 
Veriaci tejto farnosti spolu so svojím du
chovným otcom Michalom Kučerom išli 
mu v ústrety do Stankoviec. Po odslúžení 
eucharistickej pobožnosti o. Miroslavom 
Dancákom, adm. farnosti Stankovce, a o. 
Michalom Kučerom a po rozlúčke s ob
razom v chráme Ochrany Panny Márie v 
Stankovciach vydali sa na cestu do Dvo
rianok. Na križovatke v Dvoriankach čakali 
ďalší veriaci, aby v sprievode s milostivým 
obrazom, ktorý už niesli dievčatá z oboch 
farností za hlaholu zvonov, prišli do chrá
mu Nanebovzatia Panny Márie. Tam du
chovný správca farnosti privítal milostivý 
obraz i veriacich, ktorí mu prišli vzdať úctu 
a preukázať lásku. Pannu Máriu v chráme 
privítal aj dievčenský zbor krásnymi ma

riánskymi piesňami, básňou i modlitbou k 
Panne Márii. Po privítaní o. Michal Kučera 
spolu s o. Miroslavom Dancákom a bo
hoslovcom Petrom Drotárom odslúžili po
božnosť k Presvätej Bohorodičke. Bola to 
nevšedná duchovná radosť, ktorá napĺňa
la srdcia veriacich a pokračovala každý 
deň do 9. augusta. V čase prítomnosti mi
lostivého obrazu farnosť navštívili aj du
chovní otcovia iných farností so svojimi 
veriacimi. Milá bola prítomnosť o. Jozefa 
Kendru, rím. kat. správcu farnosti z Par- 
chovan, so svojimi veriacimi v pondelok, 
aby odslúžením sv. omše a slovom Božím 
preukázal úctu milostivému obrazu Panny 
Márie a aby všetkých veriacich povzbudil 
k mariánskej úcte a láske. Farnosť nav
štívili aj o. Ján Krlička, kanonik, správca 
farnosti Sačurov, o. Miroslav Dancák, 
správca farnosti Vojčice, a o. Peter Orenič, 
správca farnosti Stanča, aby odslúžili sv. 
liturgiu, pobožnosť k Presvätej Bohorodič
ke a povedali slovo božie. Celý týždeň 
veriaci zvlášť preukazovali detinskú lásku 
svojej nebeskej matke modlitbou sv. ru
ženca, pobožnosťou k Panne Márii, ale 
hlavne tým, že v hojnom počte pristupovali 
k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu. 
Prichádzali starí i mladí, chorí i zdraví, aby 
pred milostivým obrazom klokočovskej 
Panny Márie otvárali svoje srdcia dokorán, 
aby sa Márii vyžalovali, aby jej poďakovali, 
ale aj poprosili o pomoc a jej ochranu. 
Človek, ponechaný sám na seba, je slabý, 
preto potrebuje pomoc, pomoc vyššiu, po
moc Panny Márie. Veď ona už mnohým 
pomohla a iste pomôže aj nám, ak s vierou 
a dôverou budeme k nej prichádzať a o 
pomoc ju prosiť.

Farnosť sa s milostivým obrazom klo
kočovskej Panny Márie rozlúčila 9. augus
ta po požehnaní s Najsv. Eucharistiou a po 
speve dievčenského zboru a dospelých. 
Veriaci z Vojčíc so svojím duchovným 
správcom o. Miroslavom Dancákom prišli 
naproti obrazu klokočovskej Panny Márie 
až do Dvorianok. Po rozlúčke v chráme 
veriaci oboch farností odviezli obraz do 
Vojčíc.

Týždenný pobyt milostivého obrazu P. 
Márie v Dvoriankach bol veľkou duchov
nou radosťou, na ktorú sa nedá zabudnúť, 
ale aj veľkým povzbudením vo viere. Ve
riaci si zvlášť uvedomili slová kondáku 
"Nemáme inej pomoci, nemáme inej ná
deje - okrem teba, Bohorodička. Ty nám 
pomáhaj, lebo v teba dúfame - a tebou sa 
chválime. Sme tvoji služobníci, nedopusť, 
aby sme boli zahanbení.

o. Michal KUČERA
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Desaťtisíce pútnikov 
v Litmanovej

v druhú augustovú nedeľu sa na hore Zvir pri Lit
manovej zišlo desaťtisíce veriacich, aby si pripomenuli 
druhé výročie údajných zjavení Panny Márie. Azda ne
bolo na Slovensku okresu, ktorý by nefiguroval na ŠPZ 
autobusov, ktorých pod horou parkovalo vyše tisíc. A 
nechýbali ani pútnici z Moravy, Čiech či Poľska. Bis
kupský úrad v Prešove už predtým rozhodol, že v záujme 
duchovných potrieb pútnikov budú pre nich na tomto 
mieste slúžené sv. liturgie. A tak v nedeľu, 9. augusta bol 
program pre pútnikov na hore naozaj bohatý. Moderoval 
ho o. Vojtech Boháč, ktorý bol aj hlavným celebrantom sv. 
liturgie tak slovenskej ako i staroslovienskej. Spolu s ním 
koncelebrovali sv. liturgiu dve desiatky kňazov, ktorí v 
páľave dňa sa striedali pri spovedaní nespočetného zá
stupu veriacich.

Čas medzi svätými liturgiami vystriedali modlitby a 
programy mladých z rôznych častí Slovenska. Okrem 
staroľubovianskeho zboru, účinkujúceho pri bohosluž
bách, tu bol súbor Melódia až z Pov. Bystrice. Mládež 
spievala, recitovala básne, hrala na rôznych nástrojoch, 
prednášala k nebu svoje meditácie.

Stretnutie veriacich na hore Zvir sa skončilo okolo 
druhej popoludní, keď po modlitbe sv. ruženca obe diev
čatá - vizionárky - predniesli prítomným posolstvo Panny 
Márie.

Klokočovská 
odpustová slávnosť
V známom pútnickom mieste - v Klokočové, v okrese 

Michalovce, sa v dňoch 15.-16.  augusta konala odpus
tová slávnosť. Niesla sa pod heslom "Utiekame sa kTebe, 
Bohorodička, a prosíme o záchranu". Zúčastnil sa jej aj 
pomocný svätiaci biskup prešovskej gréckokatolíckej 
eparchie Mons. Milan Chautur, CSsR, za veľkej účasti 
kňazov, bohoslovcov a tisícov pútnikov najmä z východ
ného Slovenska.

Odpustová slávnosť sa začala v sobotu a program 
prebiehal nepretržite celú noc a pokračoval v nedeľu. 
Začal sa o 16. 00 hod. svätou liturgiou a slávnostným 
otvorením odpustovej slávnosti. V ďalšom programe sa 
predstavili chrámové mládežnícke súbory. Dažďová prie
trž narušila časť nočného programu, neodradila však ve
riacich od nočnej adorácie ani od trpezlivého vyčkávania 
na okamih zmierenia vo svätej spovedi. Vyvrcholením 
klokočovskej púte bola v nedeľu predpoludním konce- 
lebrovaná slávnostná svätá liturgia, ktorú celebroval otec 
biskup Milan Chautur s prítomnými kňazmi za asistencie 
bohoslovcov.

V znamení cirkevných osláv 100.výročia narodenia 
Dr. Štefana Héseka prebiehal víkend v dňoch 8.-9. augusta 
v Humenskom okrese. Tento rímskokatolícky kňaz, národný 
buditeľ, pôsobil v Udavskom v rokoch 1918-1939. Oslavy 
v tejto obci sa začali slávnostnou svätou omšou, ktorú cele
broval tamojší rodák kardinál Jozef Tomko, prefekt vati
kánskej Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Svätú om
šu s ním koncelebrovali biskupi Mons. Ján Hirka a Mons. 
Alojz Tkáč.

í NAŠI JUBILANTI ^
ThDr. Štefan Ujhelyi 4.9.1912 Bratislava 80 r. národ. 

Michal Szerdy 

Ing. Juraj Riník 

Kornel Baláž 

Ján Sabol 

Gabriel Németh 

Vasiľ Kočemba 

Ján Parnahaj 

Michal Merva 

Ján Šimon

Vyprosme ii

Vybrali sme...
Prežili ste počas svojho pôsobenia na poste biskupa 

nejaký mimoriadny alebo nezabudnuteľný zážitok?
To je otázka, ktorú redakcia Slovenského denníka adre

sovala o. biskupovi Mons. Milanovi Chauturovi, CSsR, po 
piatich mesiacoch jeho biskupskej služby. Jeho odpoveď 
uverejnil Slovenský denník dňa 10. augusta t. r. O. biskup 
odpovedal takto:

Nie som zástancom krásných alebo vzletlých slov. 
Za tých päť mesiacov svojej biskupskej služby som 
nezažil nič mimoriadne, ani fascinujúce. Pre mňa osob
ne fakt, že ľudia majú vo svojich srdciach vieru v Boha 
a cirkev, i napriek všetkým ťažkostiam, ktoré tu boli 
počas uplynulých 40 rokov, je ten najväčší a najkrajší 
zážitok, ktorý som ako biskup zažil a ktorý pretrváva. 
Prejavuje sa to pri každej púti, pri každej posviacke 
chrámu. Človek cíti, že ľudia tam nechodia zo zveda
vosti alebo preto, že sa tam niečo deje, že ich tam niekto 
posiela. Prídu a čakajú, že im biskup povie niečo, čo 
pomôže vyriešiť ich problémy, čo ich posunie bližšie 
k Bohu.

Môže si biskup želať niečo krajšie?

Určite to viete...
Na tretiu časť nášho prázdninového biblického testu 

došlo 40 odpovedí, z ktorých bolo správnych ^ .V y ž re 
bovali týchto šťastlivcov z radov tých, čo správne zod
povedali všetky otázky:

1. Gabriel Vladimír Kulakov,
Miodova 16/5, Warszawa 00246, Poľsko

2. Fecíková Mária, Baskova 2, Levoča
3. Greško Jozef, Nižný Hrušov - Kyjov
Správne odpovede: 1a, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c 7b.
Tentoraz Vám predkladáme základné otázky z viero

uky a správne odpovede očakávame od Vás do 17. 9. 92. 
Nové titu ly náboženskej literatúry čakajú na Vás.

1. Kto je Duch Svätý 5. Aké časti má sviatosť
2. Čo je Cirkev? 6. Čo je svedomie?
3. Čo sú sviatosti? 7. Čo je hriech?
4. Ktoré sviatosti poznáš?

5.9.1937 duchovný n.o 55 r. ordin.

5.9.1922 Lastovce 70 r. národ.

14.9.1952 Liberec 40 r. národ.

9.9.1952 Dúbravka 40 r. národ.

23.9.1922 Trhovište 70 r. národ.

23.9.1937 Hrabovčík 55 r. národ.

28.9.1922 Vyš. Nemecké 70 r. národ.

20.9.1917 duchovný n.o 75 r. národ.

28. 9.1947 duchovný n.o 45 r. ordin.

v modlitbách Mnohaja lit., blahaja lit.
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

Pred posviackou chrámu v Kazimíri

Naše chrámy 
sv. Cyrila a Metoda

Najstarší gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda na Slovensku je 
v Podproči, vo farnosti Olšavica, okr. Spišská Nová Ves. Tento barokový 
chrám z roku 1801 bol pôvodne zasvätený Presv. Bohorodičky, ale jeho 
patrocínium zmenili pri oprave chrámu v roku 1882. Podpročje dnes len 
chatovou osadou a žiada sa nielen pravidelná údržba tohto chrámu, ale 
aj jeho generálna oprava.

Ďalšie chrámy a kaplnky sv. Cyrila a Metoda pribúdali takto: Orlov - 
1925,Stropkov-1948, Sečovce - 1970, Seniakovce -1990, Svit a Kysta 
- 1991 a Bajany - 1992.

V nedeľu, 13. septembra t. r. o. biskup Mons. Milan Chautur, SSsR, 
posvätí ďalší chrám sv. Cyrila a Metoda v Kazimíri, vo farnosti Brezina, 
okr. Trebišcv.

Obetaví kazimírski veriaci tento chrám dotvorili tak, že k staršej lodi 
schátralého chrámu, ktorý získali od evanjelikov a. v., pribudovali vežu, 
chór a sakristiu a zariadili interiér. Chrám oplotili a do veže hodlajú vsadiť 
zvony. Na posviacke chrámu v Kazimíri očakávajú účasť veriacich 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, s ktorými spoločne chcú vzdať vdäku 
Najvyššiemu za duchovné dedičstvo sv. Cyrila a Metoda.

V súčasnosti je  vo výstavbe Chrám sv. Cyrila a Metoda v Naclnej Vsi 
a Porubke, okres Michalovce a 19. júla t. r. o. biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR, posvätil základný kameň pre Chrám Sedempočetníkov 
v Sobranciach.

P. KUŠNÍR

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

50 ROKOV - Miloslava Gliganičová z Nižnej Rybnice, Juraj Kiš 
z Vysokej nad Uhom, Ružena Puľaková zo Zbudze, Emília Sa- 
taková zo Zálužíc a Michal Stanko z Humenného.
60 ROKOV - Vilma Čornejová z Kusína, MUDr. Juraj Duda 
z Michaloviec, ŠtefanChvostaľz Lastom íraaJánŠ im az Breziny. 
70_ ROKOV - Anna Hirková z Abranoviec, Michal Janočko 
z Čičavy, o.Gabriel Németh z Trhovišťa, o.Ján Parnahaj z Vyš
ného Nemeckého, Mária Prigancová z Radvane nad Laborcom 
a Anna Staneková z Drienice.
75 ROKOV - Anna Dancáková zo Zdoby.
80 ROKOV - Anna Frančáková zo Svidníka, Mária Girmanová z 
Hrane a o.ThDr.Štefan Ujhelyi z Bratislavy.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí 
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Ondrej Balabas, Ľubica 50 Kčs, Mária Balabasová, Ľubica 

50 Kčs, Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda, Oľšavica 200 
Kčs, Mária Dlužaninová, Kusín 50 Kčs, o. Miroslav Gavafa, 
Oľšavica 250 Kčs, Anna Gordonová, Kladno 50 Kčs, Ján 
Jusko, Sečovce 100 Kčs, Mária Kopcová, Zemplínska Teplica 
50 Kčs, Alžbeta Mlynárčiková, Levoča 100 Kčs, Mária a Iveta 
Poľanská, Jakubany 100 Kčs, Anna Potomová, Šandal 100 
Kčs, Vasiľ Rudišin, Radvaň nad Laborcom 50 Kčs, Helena 
Tureková, Brusník 50 Kčs, Anna Vargová, Trebišov 50 Kčs.

Za vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať.
Dary na Spolok sv. Cyrila a „Metoda posielajte poštovou 

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

Téza o tom, že gréckokatolíci 
na Slovensku sú priamymi dedič
mi sv. Cyrila a Metoda, je  dnes už 
nielen dokázaná, ale aj všeobec
ne uznávaná. Je však zaujímavé, 
že cyrilometodské hnutie práve 
medzi slovenskými gréckokato
líkm i sa v celej ich pohnutej histó
rii šírilo viac-menej živelne. Bolo 
to vinou nepriaznivých pomerov. 
Situácia začala byť priaznivejšou 
až po založení ich kultúrno-nábo-

ženskej ustanovizne - Jednoty sv. 
Cyrila a Metoda v Michalovciach.

V tomto spolku sa stretla hŕs
tka obetavých kňazov a nadšenej 
inteligencie a postavila s i za cieľ 
pôsobiť na formovanie kultúrno-

mej akcie "P" pravoslavizácie - 
v Trebišove. Odvtedy žil na dô
chodku v Košiciach. Zomrel deväť 
mesiacov pred povolením činnosti 
našej cirkvi. A j jeho pohreb vyznel 
ako tichá manifestácia nepovole-

v

chai po sebe najkrajšie výsledky 
nielen svedomitej a horlivej kňaz
skej práce, ale a j pamiatku prí
kladného kňazského života.

Pre jeho skromnosť, tichosť 
a milú povahu si ho obľúbili veriaci 
i všetci kňazi. K eď  sme začali 
hnutie slovenských gréckokatolí
kov, vedené Jednotou sv. Cyrila a 
Metoda, neváhal sa zapojiť s ce
lou svojou osobnosťou, lebo videl 
v tom záujem gréckokatolíckej ve
ci.

O. Vojtech DUDIC
(1884 - 1967)

náboženského povedomia svojich 
rodákov. V prvom období jestvo
vania spolku (1941-1950) sa na 
jeho čele vystriedali dvaja pred
sedovia - gen. vikár Jozef Zorvan 
a po ňom trebišovský arcidekan 
Vojtech Dudič. 16. septembra t. r. 
uplynie štvrťstoročie od jeho smrti, 
a preto mu venujeme našu vďač
nú spomienku.

O. Vojtech Dudič sa narodil v 
známej kňazskej rodine 16. apríla 
1884 v  Pustom Čemernom, okr. 
Michalovce. Po maturitnej skúške 
študoval teológiu v Užhorode, kde 
v roku 1906 bol vysvätený za kňa
za. Ako kaplán pôsobil v Muka- 
čeve a ako farár v Lastomíri 
(1912-1914), vo Vojčiciach 
(1914-1936) a potom až do zná-

nej cirkvi, ktorá sa neochvejne 
hlásila o svoje základné ľudské 
práva,o ktoré je j veriacich obral 
tzv. prešovský sobor dňa 28. ap
ríla 1950. Je pochovaný v rodin
nej hrobke na cintoríne sv. Rozálie 
v Košiciach.

V roku 1944 pri príležitosti je 
ho životných šesťdesiatin vtedajší 
správca jednoty sv. Cyrila a Me
toda o. ThDr. Ján Murín (1913 - 
1990) o ňom okrem iného napí
sal:

"Všade, kde účinkoval, zane

súc  na čele najväčšej farno
sti, prijíma aj funkciu druhého 
predsedu našej náboženskej us
tanovizne a túto považuje nie za 
čestnú, ale pracovnú funkciu. Ak
tívne sa účastní našej práce, orga
nizovania, radí povzbudzuje a ob
raňuje našu vec." (Jednota sv. Cy
rila a Metoda, 1944, roč. III., č. 4, 
s. 4 - S).

Áno, jeho pamiatka v cirkvi 
i  v našej spolkovej činnosti zos
táva stále živá.

P. KUŠNÍR

Neodškriepiteľná zásluha nášho spolku je v tom, že 
cyrilometodskou myšlienkou podchytil všetkých našich 
veriacich a vedel vzbudiť nevšedný záujem a lásku k na
šim cirkevným veciam.

(o. Vojtech DUDIČ, 1947)
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O osobnosti
Často počujeme, že na rôznych úsekoch nášho spo- J 

ločenského života chýbajú osobnosti. Niet ich dosť 
v politike, v kultúre, v školstve, vo vedeckom, ba aj 
v náboženskom svete. Čo charakterizuje človeka, kto
rého považujeme za osobnosť? Prečo každý z nás sa má 
usilovať o to, aby zo seba vytvoril osobnosť?

V prvom rade je osobnosť charakterizovaná stálym 
vnútorným pulzovaním pripravenosti, ochoty a otvo
renosti k službe v rámci svojho povolania. Zdôraznená 
je tu otvorenosť a vnútorná sloboda. Osobnosť je bytosť 
nezaujatá, nepreplnená sama sebou, nie je väznená 
vlastným cítením, túžbami a úzkosťami. Je pripravená 
záväzne ponúknuť svoje schopnosti všetkému kladné
mu a premeniť životné okolnosti na príležitosti vytvoriť 
niečo nové a dobré. Spolupracuje s osudom, ale pozná- i; 
menáva ho vlastným znakom. Osobnosť sa neuchyľuje 
k anonymite, berie na seba zodpovednosť za svoje činy 
a slová a to tak pred sebou, ako aj pred druhými.

Osobnosť vníma existenciu druhých ako jedineč
ných stvorení, ako obrazov Božích a v plnej miere ju 
rešpektuje. Nechápe druhého ako nejaký mechanizmus, 
pre ktorý odhaduje spôsob fungovania, a z ktorého prijí
ma len to, čo uzná za vhodné. Pre osobnosť je poznanie 
inej bytosti neoddeliteľné od lásky, od kresťanskej 
lásky.

Osobnosť sa nedíva ani na svoj život z hľadiska 
čistého výnosu, ale smeruje von zo seba, je pripravená 
obetovať sa veci, ktorá ju presahuje. Charakterizuje ju 
vôľa, ktorou prekonáva daný rámec života. Ako krité
rium správnosti postupu použiva neustále overovanie 
hodnotou pravdy a hodnotou spravodlivosti. Vidíme, že 
nemôže existovať osobnosť bez kresťanských čností, 
najmä bez statočnosti, pokory a lásky. Preto z tváre 
osobnosti vyžaruje pôsobivé svetlo vytvárané kompo- 
nentami sily a jemnosti. Toto svetlo doznieva z raja, kde 
malo komponenty života a svätosti.

V týchto septembrových dňoch začína na našich 
školách nový školský role Prosme Ducha svätého, aby 
všetkých, ktorí sa zúčastňujú na procese výchovy a 
vzdelávania, obdaroval svojimi darmi, aby nám potom 
do života prišlo čo najviac budúcich osobnosti.

M. STANISLAV

PROSFORA - recept 
sestry Severiny

Sestry služobnice z Ríma nám zaslali recept na pečenie prosfor a p o 
prosili nás o jeho uverejnenie. Vyhovujem e ich prosbe a dúfam e, že to 
čitatelia príjmu s pochopením  a pomôže tým , ktorí ho potrebujú.

Do veľkej hlbokej m isky dáme: 3/8 litra teplej vody, 1/4 lyžičky suchého  
droždia. To nech postoji 5 min., alebo viac. Do toho pridáme 1 liter m úky nie 
veľmi plný. Hnecf zapravíme a m iesim e. Najprv v  miske, potom dáme na 
dosku a miesime 1/2 hodiny. Počas m iesenia po 6-7 m inútach prerežeme 
nožom na 3 miestach. Veľmi záleží na tom, či m iesim e ťažko alebo ľahko. 
Posledných 8-10 minút cesto dobre zm iesim e dokopy, aby nepuklo pri pe
čení. Na konci miesenia 3-krát hodím e cesto zhora na dosku. Potom dáme 
cesto do nádobky, aby rástlo v teplej m iestnosti 1 hodinu (prikryté). Rúru 
nahrejeme 15 m inút pred pečením na 250°C.

Pred pečením prepichneme prosforu veľkou ihlou, aby nebola deravá a 
mokrou rukou navlhčíme cesto.

Pečieme 1/2 hodiny. Po upečení dáme do ručníka alebo čistej utierky 
namočenej a dobre vyžmýkanej, položíme do nádobky a prikryjeme. Nech 
takto postoji niekoľko hodín. Potom dáme do igelitového vrecka a na druhý  
deň krájame ostrým nožom.

Chvíle prežité s Pannou Máriou

Pane, dobre je nám tu
Vo štvrtok, 13. augusta t. r., v deň zakončenia sviatku Premenenia Pána, 

vybrali sme sa na spoločný výlet do Litmanovej. Účastníkmi boli rodičia so svojimi 
deťmi z farnosti Bardejov a Kružlov, sprevádzaní svojimi duchovnými otcami.

Počasie nám žičilo a tak už predpoludním sme boli na hore Zvŕ, kde pri kaplnke 
sme odslúžili moleben k Panne Márii. Stretnutie pokračovalo duchovným rozjí
maním a  modlitbou sv. ruženca. Náš pobyt na tomto vrchu vyvrcholil pri spoločnom 
posedení pri vatre, ktorý nám spríjemnila svojimi spevmi rodina Revilakových z 
Bardejova. Prijemne nás potešil aj nečakaný príchod Anny Servickej, známej 
sólistky rusínskych piesní, ktorá s nami zotrvala nielen na modlitbách, ale nám 
zaspievala aj niekoľko piesní. V  závere sme sa pomodlili sv. ruženec, ktorý viedli 
naše deti. A nakoniec nechýbali ani športové hry, ktoré už pokračovali pod horou.

Náš spoločný výlet, počas ktorého sme sa navzájom spoznali a zblížili, sa pred 
večerom skončil. Za tento milý duchovný zážitok i za  krásne prežité chvíle s Pannou 
Máriou treba vysloviť poďakovanie p. Petríkovej z Bardejova, ktorá toto stretnutie 
nielen zorganizovala, ale aj s materskou starostlivosťou viedla. A dojatí zážitkami 
sme sa rozchádzali, že v takýchto stretnutiach budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Z listov čitateľov
V  našej redakčnej pošte sa objavil aj kritický názor na článok "Sen o demo

kratickom Slovensku", ktorý sme publikovali v č. 13. Vzhľadom na spôsob jeho 
chápania, s ktorým sa stretáme aj v dennom živote, rozhodli sme sa zaradiť ho do 
našej rubriky. Čitateľ S. Černák v závere svojho dlhšieho listu píše: "Uverejnenie 
fotografie "Mikloška” považujem za hrubú urážku nás gr. katolíkov vTelgárte a 
časopis sa stal KDHckým propagačným pamfletom."

Hodnotenie sveta okolo nás je jedným z prejavov nášho vzťahu k nemu. 
Hodnotíme prostredie, veď okolo nás, prácu, politiku, ľudí, vzťahy medzi nimi, ich 
správanie... Všetci pritom uplatňujeme svoje vlastné kritériá. Aké sú? Aké kritériá 
sú prvoradé pre nás, kresťanov? Nakoľko vieme dať do súladu otázky pravdy a 
poznania, lásky a spravodlivosti? Vieme rozlíšiť hranicu vlastného úsudku od 
posudzovania a odsúdenia tak, aby sme nesúdili, ak nechceme byť sami súdení? 
Nezdá sa nám, že bez dejinného poznania i poznania širších súvislostí súčasného 
diania sa jednoducho i my, kresťania, pridávame k formovanému davovému názoru, 
kritizujeme a tvárime sa ako urazení, podvedení, múdri a  spravodliví, viniac za 
všetko práve tých, ktorí vystupovali v spoločensko-politickom živote v záujme 
uplatnenia kresťanskej demokracie... Uvítame v časopise každú konštruktívnu 
kritiku a sme radi, ak za vašej pomoci sa nám darí približovať duchovný život v našej 
eparchii, ale aj v kresťanskom svete, ak prispievame svojím dielom k upevňovaniu 
spoločenstva v našej cirkvi, i vôbec všetkých veriacich. Snažíme sa však o obraz z 
nadhľadu, oslobodený od vplyvov iných masmédií, ktorým, ako občania kresťania 
neraz podliehajú... Náš postoj nemôže byť iný, len kresťanský, ktorý v sebe 
integruje všetko dobre aj z postoja občianskeho, resp. ho dotvára a pretvára. Nie 
naopak.

PÄXŤOÍJRA
kresťanská cestovná kancelária Vás pozýva

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

v termínoch:
17.-24. novembra a 24. novembra-1. decembra 1992

Po mimoriadnom úspechu a vypredaných jarných i septem
brových turnusoch využite jedinečnú príležitosť návštevy Svätej 
zeme i v novembrových termínoch. Prežijete svätý týždeň v Galilei, 
Nazarete, Jerichu, Betleheme a Jeruzaleme s návštevou hory Bla- 
hoslavensti©/, hory Tábor, Mŕtveho mora, prejazdom cez Júdsku 
púšť, Olivovej hory, Getsemanskej záhrady a ďalších biblických 
miest so sprievodom duchovného otca ThDr. Jána Majemíka, ktorý 
na významných miestach celebruje aj sväté omše.

Cena 22 990.- Kčs za osobu, v ktorej je zarátané: letecká 
doprava moderným Boeingom do TEL Avivu a späť, 6x kvalitné 
hotelové ubytovanie v 2-lôž. izbách s príslušenstvom, večere a 
raňajky počas zájazdu, transféry, výlety po Svätej zemi so vstupmi, 
víza, sprievodca a poistenie.

Prihlášky a informácie v cestovnej kancelárii 
PAXTOUR

Bratislava, Žabotova 2, tel. 495 522 a 495 523 
Trenčín, Kniežatá Pribinu 24, tel. 31 686 
Banská Bystrica, Skuteckého 4, tel. 25 227 
Humenné, Kukorelliho ul., tel. 5 895.
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