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“Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša
Krista a nášho zhromaždenia okolo neho,
prosím vás, bratia, nedajte sa hneďvyviesť z
rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom
ani listom, údajne naším, ako by už Pánov deň
nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým
spôsobom.”
2 Sol 2,1-3

Nedajte sa pomýliť a zviesť!
Jednou z najzávažnejších otázok
v živote každého človeka, ktorú si po
loží a musí si na ňu dať odpoveď, je aj
otázka konca sveta, ktorá sa aj dnes,
v závere druhého tisícročia, stáva pri
pohľade na súčasný stav sveta mi
moriadne aktuálnou. Pre nás - kresťa
nov - je to vlastne otázka druhého
príchodu Pána, ktorý uzavrie časné
dejiny sveta aj Cirkvi. Túto otázku da
li aj apoštoli Pánu Ježišovi: “Povedz
nám, kedy to bude a aké bude zna
menie tvojho príchodu a konca sve
ta?” (Mt 24,3). A vtedy im Ježiš dal
nasledujúcu odpoveď: “Dajte si po
zor, aby vás nikto nezviedol. Lebo
prídu mnohí v mojom mene a budú
hovoriť: Ja som mesiáš. A mnohých
zvedú. Budete počuť o vojnách a chý

ry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa
neplašili. To musí prísť, ale ešte ne
bude koniec. Lebo povstane národ
proti národu a kráľovstvo proti krá
ľovstvu. Miestami bude hlad a zeme
trasenie. Ale to všetko bude len za
čiatok útrap. Potom vás vydajú na
mučenie, budú vás zabíjať a všetky
národy vás budú nenávidieť pre moje
meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú
sa navzájom udávať a nenávidieť. Vy
stúpi mnoho falošných prorokov a
zvedú mnohých. A pretože sa roz
množí neprávosť, v mnohých vy
chladne láska. Ale kto vytrvá dokon
ca, bude spasený. Toto evanjelium
o kráľovstve sa bude hlásať po ce
lom svete na svedectvo všetkým
národom. A potom príde koniec.”

(Mt 24,4-14). Ježiš akoby osobitne
zdôraznil, keď líčil znaky konca sve
ta, pôsobenie falošných prorokov,
keď ďalej hovorí: “Lebo vystúpia fa
lošní mesiáši a falošní proroci a budú
robiť veľké znamenia a zázraky, aby
zviedli, ak je to možné, aj vyvole
ných.” (Mt 24,24)
Toto všetko bolo líčením znamení
blížiaceho sa konca, “Ale o tom dni
a o tej hodine nevie nik, ani nebes
kí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.”
(Mt 24,36). A na tieto Ježišove slová
ako by zabúdali všetci vo všetkých
nasledujúcich generáciách vrátane
tej našej. Už v prvotnej Cirkvi, kde sa
očakával skorý druhý príchod Pánov,
prichádzali pokušenia tohoto druhu (Pokračovanie na str. 2)

SLOVO

O MODLITBE
S DOSTOJEVSKÝM
V modlitbe, keď je úprimná, vždy sa
zablysne nový pocit. A s ním sa ukáže aj
nová myšlienka, ktorú si doteraz nepoznal
a ktorá ti vleje novú silu. Na základe toho
si uvedomíš, že modlitba má aj výchovný
význam. Nezabudni preto, ak len môžeš,
vysloviť v sebe každý deň aspoň - "Pane,
zmiluj sa nad tými, ktorí teraz stoja pred
Tvojou tvárou a skladajú účty zo svojho
života.” V každej hodine, ba v každom oka
mihu tisíce a tisíce ľudí odchádza... Lúči sa
s pozemským životom a ich duša sa posta
ví pred Božiu tvár. A kolkí z nich sú v tejto
poslednej chvíli života osamelí, nikto o nich
nevie a odchádzajú bez rozlúčky. A práve
tí žalujú... Vo chvíli ich odchodu sa však z
druhej strany sveta vznesie k Bohu tvoja
modlitba za spásu práve týchto duší. Tých
duší, ktoré si nikdy nepoznal, ani oni teba.
Aké to dojatie pre dušu stojacu práve pred
Bohom. Ani netušila doteraz, že niekto za
ňu prosí... Aký to pocit, spoznať aspoň vte
dy, že je na zemi človek, ktorý na ňu myslí,
ktorý sa za ňu modlí. A v tomto osudnom
okamihu aj Božie oko hľadí na túto dušu
milosrdnejšie... Lebo keď ty za ňu prosíš,
keď ty ju ľutuješ, o to viac je dobrotivý k nej
Boh, pretože On je nekonečne milosrdný.
Ak ty si miloval tú neznámu, opustenú du
šu, o to viac ju miluje On. A práve pre tvoju
prosbu o milosrdenstvo Boh jej rád od
pustí...
k
o. V. PETRAŠKO >
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SLOVO ŽIVOTA NA SEPTEMBER
“ Chcem teda, aby sa muži modlili na každom
mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok."
(1 Tim 2,8)

Tieto slová sú z prvého listu, ktorý píše svätý
Pavol svojmu učeníkovi Timotejovi. Patria do
skupiny obdivuhodných odporúčaní o poriadku
pri modlitbách v krestanských spoločenstvách,
ktoré posiela svojmu učeníkovi.Prvý list Timo
tejovi sa kladie do posledných rokov apoštol
ského života, preto sa v ňom situácia Cirkvi
ukazuje už v pomerne rozvinutom stave. Kres
ťanské posolstvo sa už stihlo rozšíriť vo viace
rých oblastiach Stredozemného mora. Väčšina
základov viery a krestanského života, ktoré po
ložili apoštoli, sa už upevnila a nastal čas mys
lieť na ich náukovú formuláciu a na ich organizo
vanie. V týchto súvislostiach a v tomto duchu
treba čítať aj tento verš.
‘ Chcem teda, aby sa muži modlili na každom
mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok."

V krestanských spoločenstvách už od po
čiatku spoločná modlitba zaujíma jedno z pr
vých miest, ľahko sa dá pochopiť, prečo je to
tak. Ježiš prisľúbil, že bude tam, kde sú dvaja
alebo traja zjednotení v jeho mene, a uistil o
účinnosti modlitby, ktorou sa jeho učeníci tak
to zjednotení obrátia na Otca v jeho mene.
(Mt 18,20)
KedykolVek sa teda kresťanské spoločen
stvo obráti na Večného Otca v Ježišovom me
ne, má istotu, že od neho dostane milosť, o
ktorú prosí.
“ Chcem teda, aby sa muži modlili na každom
mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok."

Lenže na to, aby modlitba spoločenstva ma
la túto účinnosť, sa vyžaduje, aby jej členovia
boli naozaj zjednotení v Ježišovom mene, čiže
sa vyžaduje, aby boli zjednotení vo vôli žiťjeho
slová, najmä prikázanie vzájomnej lásky. “S ru

kami zdvihnutými k nebu bez hnevu a bez há
dok” budú mať na zreteli práve túto Ježišovu
podmienku: čistota srdca, nesebeckosť, predo
všetkým však láska k bratom prejavovaná naj
mä v odpúštäní, v premáhaní súperenia, nevra
živosti, oddeľovania sa, a predovšetkým bariér,
všetkého, čo je proti jednote, ktorú on chce.
“Chcem teda, aby sa muži modlili na každom
mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok."

Ako teda budeme žlť slová života na tento
mesiac?
Budeme odhaľovať bohatstvo našich kres
ťanských spoločenstiev; budeme ich zhodno
covať ešte vernejšou a pozornejšou účasťou
na ich živote; budeme mať na zreteli nesmier
ny dar, ktorý nám dáva Ježiš skrze svoju prí
tomnosť zakaždým, keď sa zjednotíme v jeho
mene; vieme, ako táto Ježišova prítomnosť
vrcholí v slávení Eucharistie. V nej sa nám
darúva skutočný, osobne, každému z nás, aby
sme sa aj my v spojení s ním darovali Otcovi a
bratom.
Taktohlä by sme sa mali zúčastňovať na na
šich eucharistických stretnutiach, ochotní vyjsť
zo svojho individualizmu a izolácie, otvoriť sa
voči druhým, lepšie ich poznávať, navzájom sa
zaujímať o potreby, utrpenia a starosti. Mali by
sme sa usilovať najmä pomáhaťsi vzájomne žiť
Ježišove slová, predovšetkým jeho nové pri
kázanie vzájomnej lásky, aby sme si zaslúžili
mimoriadne účinky jeho prítomnosti medzi na
mi.
Tak potom zistíme nielen vzrast spojenia
našej duše s Bohom, ale aj rozšírenie jeho krá
ľovstva medzi nami; a oheň lásky, ktorý Ježiš
priniesol na zem, iste vyvolá, možno postupne,
ale nepochybne, ten požiar, po ktorom všetci
tak túžime.

Chiara LUBICHOVÁ

Nedajte sa pomýliť a zviesť!
(Dokončenie zo str. 1)

určovať roky, či dní konca sveta Sved
čí nám o tom aj citovaný úryvok z listu
sv. Pavla Solúnčanom v titule tohoto prí
hovoru čítaný na 16. nedeľu po Zoslaní
Sv. Ducha. Známy bol tiež a otcami prvých
storočí odsúdený blud tzv. chiliazmus,
ktorý vznikol zlým výkladom časti Zjave
nia sv. Jána (20,1-5). Túto biblickú knihu,
ktorá je exegeticky (z hľadiska jej výkladu)
najťažšou knihou Nového zákona, najviac
zneužívajú na zavádzanie veriacich do
bludov aj dnešní falošní proroci.
Problém znamení konca sveta bol
vždy v Cirkvi aktuálny a mal svoj výstraž
ný, varovný, ale aj vyzývajúci význam
k zmene života. Svedčí nám o tom napr.
prvý list sv. Pavla Timotejovi (4,1), kde
sv. Pavol hovorí: “Duch výslovne hovorí,
že v posledných časoch niektorí odpadnú
od viery a budú sa pridŕžať zvodných du
chov a učenia démonov, zvedení pokry
tectvom luhárov...” Pánovmu príchodu
bude teda predchádzať veľký odpad od
viery, čo nám potvrdzuje aj Ježišova otáz
ka: “Nájde Syn človeka vieru, keď príde?”
(Lk 18,8). V druhom liste Timotejovi (3,1-5)

sv. Pavol zasa píše: “Vedz, že v posled
ných dňoch nastanú nebezpečné časy.
Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodi
čom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suro
ví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví,
nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha,
budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu
budú popierať. A týchto sa chráň. Sv. Ján
apoštol vo svojom prvom liste (2,18) nás
takto oslovuje: "Deti moje, je posledná
hodina. Ako ste počuli, že príde antikrist,
tak teraz vystúpilo mnoho antikristov.
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás."
A ďalej pokračuje: “Duch, ktorý nevyzná
va Ježiša, nie je z Boha. To je duch anti
krista, o ktorom ste počuli, že príde a už
teraz je na svete” (1Jn 4,3). Tento Jánov
výrok nás uisťuje, že tí, čo aj v dnešných
časoch balamutia ľudí s predpoveďami
presných dní konca sveta, sú falošnými
prorokmi, ktorých spoznáme podľa toho,
že neuznávajú Krista za Božieho syna,
neveria v jeho Božstvo.
Keď sa teraz zahľadíme hlbšie na cha
rakteristiku znamení konca sveta z pre

došlých výrokov Sv. písma, napadne nás
myšlienka, či sa nediali také udalosti na
svete vždy a či ľudia neboli a či nié sú aj
teraz takí, ako ich vylíčil sv. Pavol Timo
tejovi? Ten koniec mohol nastať a môže
nastať hocikedy, ale o tom dni a o tej
hodine vie iba sám Otec. Pre nás majú byť
tieto znamenia vždy výzvou k bdelosti a k
pripravenosti vo svätosti života.
Aj hrôzy apokalyptických udalostí lí
čených vo Svätom písme sú pre nás kres
ťanov súčasťou radostnej zvesti o Božom
kráľovstve a príchode Pána a nie sú pre nás
zdrojom strachu, v ktorom by sme mali žiť,
keďže koniec môže prísť kedykoľvek.
Radosťou pre nás bude aj v týchto
situáciách Ježišov výrok: “...keď sa toto
všetko začne diať, vzpriamte sa, zdvihni
te hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie
(Lk 21,28).
Pre nás je dôležité žiť Evanjelium v
praxi našich každodenných udalostí a po
tom strach z posledných vecí nebude mať
miesto v našom živote. Nemáme sa čoho
báť, keď nám Ježiš hovorí: “Ja som s vami
po všetky dni až do skončenia sveta.”

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Zmeňte púšť na úrodnú oázu
"Keďputujem Balzamovým údolím, kde je
prameň vody, jesenné dažde plnia ho zur
čiacim potokom."
Ž 83, 7
Osemdesiaty tretí žalm je jedným z najkrajších pútnických
žalmov. Každý jeho verš je vyjadrením niektorého z pocitov
srdca túžiaceho po sieňach Pánových. Za spevu tohoto žalmu
putovali pútnici z rôznych strán a po rôznych cestách do chrámu
v Jeruzaleme. Ničím sa nedali odradiť, ani veľkou vzdialenos
ťou, ani počasím, ani pustou, neschodnou krajinou. Necítili
a nepoznali nič iba túhu po "sieňach Pánových" vo svätom
meste. A v siie tejto túžby dokázali prekonať každú prekážku,
v sile tejto túžby prešli i cez pusté údolie s niekoľkými za
krpatenými morušami, kde nebolo studní, ani inej vody na ob
čerstvenie, a kde mnohí zahynuli smädom. Ale oni v sile Pá
novej prešli, lebo Boha samého za studňu pokladali a on im
dával silu a posilňoval ich. Ten, ktorého silou je Boh, dokáže
prekonať mnohé, zdanlivo neprekonateľné prekážky, dokáže
uniesť ťažkosti a bolesti života, pod ktorými iní klesajú. Dalo by
sa iste dlho hovoriť o tom, ako Pán môže byť "občerstvením
v údolí sĺz a silou na púšti života". Pravda nielen to nám chce
povedať tento text, ktorý je možné preložiť aj takto: "Idúc cez
údolie plaču, vstudnicu ju premieňam..." alebo: "idúc cez pusté
údolie, studnicami ho posievam..." To sú tí, ktorí zmenia púšť v
oázu, údolie plaču v údolie radosti. Po ich prítomnosti nezos
tanú pusté miesta, rozvaliny a trosky, ale práve i na tých roz
valinách začne kvitnúť nový život, plnší, krajší a radostnejší.
Nešíria okolo seba plač, nemenia šťastie rodinné v údolie slz,
nie sú ako zlí duchovia z rozprávok, pod dotykom ktorých
všetko vychladne a skamenie. Práve naopak. Kam vstúpia,
obnovuje sa nádej, vracia sa viera, láska, radosť a kľud. Taký
život prinášal a šíril Pán Ježiš. Kam prišiel, všade so sebou
prinášal radosť, šťastie a kľud, dával útechu a nádej. Kde vidí
zármutok, prichádza potešiť, ako zázračnou mocou sníma bre
meno bolesti a preberá jeho väčšiu časť na seba. Odníma
úzkosť a strach a dáva ukľudnenie. Keď prichádza medzi ustra
šených učeníkov, ktorým úzkosť hľadí z očí, pozdravuje ich
ukľudňujúcim pozdravom: "Pokoj vám!” Aký kľud, aká radosť
a nádej sa šírila všade tam, kam vstúpil. Akoby nosil nebo so
sebou. Šíril ho okolo seba ako vôňu a šíril ďalej, cez hranice
času. Púšť mení v oázu, údolie moruší na občerstvujúcu studnicu.
A podobne i jeho učeníci. Čo dokázali svojou prítomnosťou,
slovom, modlitbou! Aká sila vychádzala z ich života, ako pô
sobila i za ich neprítomnosti a prinášala mnohé ovocie. Po
divným riadením Božím dostáva sa apoštol Pavol a Silas do
žalára vo Filipách medzi zlodejov, vrahov, vyvrheľov ľudskej
spoločnosti do mravnej púšte. Kruto zmučení a uvrhnutí do
najtemnejšieho žalára, nohy zovreté brvnom - spievali radostné
piesne o Bohu. - Väzňom sa tajil dych. Takéto piesne v týchto
miestach ešte nepočuli. Len zúfalstvo, nárek, preklínanie, zlo
rečenie, surovosť. A teraz týmto údolím plaču, touto mravnou
púšťou zavanul vánok raja. Tak to vyzerá tam, kde sa objavia
učeníci Ježiša Krista.
Ako nezbadať tú veľkú úlohu, tu veľkú samozrejmosť pre
kresťana, ktorá vyplýva z jeho vzťahu ku Kristovi a jeho Cirkvi.
Nedá iste veľa práce nájsť okolo seba nejakú pustatinu, nejaké
údolie plaču. Všade sú ľudia zranení životom, ktorí idú životom
dlhou, zaprášenou cestou v nemilosrdnej horúčave dňa, utr
penia a žiaľu. Všade je počuť vzdychy tých, ktorým je život
údolím sĺz a pustatinou, miestom holým a pustým, drsným a
kamenitým - údolím moruší bez občerstvujúcej vody. Ak sme
skutočnými kresťanmi, ak patríme Kristovi, potom môžeme a
máme meniť túto pustatinu, toto údolie plaču v studnicu čistej
vody, túto púšť v oázu, čo svojou prítomnosťou každý skutočný

krestan dokáže. Tým, ze ide udohm moruši, vytryskujú spod
jeho nôh pramene živej vody, dokáže zmeniť tvárnosť celej
krajiny. Nemusí ani veľa hovoriť, môže mlčať. Je v ňom oná
zvláštna sila, radosť a nádej, že i keď nič nerobí, predsa doty
kom jeho rúk vyrastajú ruže. Ak nie je tomu tak, nie je sku
točným kresťanom.
Je treba oddeliť sa od svojho "ja", nepozerať len na seba a
svoje vlastné trápenie, chcieť obšťastniť niekoho vo svojom
okolí, odstraňovať bolesti a trápenia druhých, nerobiť nikomu
život ťažším, ale chcieť, nesebecky chcieť, meniť "púšť" okolo
seba a "údolie plaču" blížnych v radostnú krajinu. Činom, slo
vom, myšlienkou, úsmevom i vlastnou vnútornou radosťou. Le
bo "kto sám nepociťuje radosť zo života, (zostáva naďalej podiv
ne ochrnutým katolíkom) nemôže ju dávať ani iným". Ak začne
me dávať radosť druhým, ak začneme pracovať pre radostnejší
život svojich blížnych, potom začnú pretekať pramene útechy i
na našich vlastných púšťach. Máme všetkým otvárať oči a srdce
k pochopeniu tejto dôležitosti a dávať dobrý príklad apoštolskej
horlivosti. Sme každodenne nabádaní k hlbšiemu zamysleniu
sa nad naším apoštolátom a uvažovať o prostriedkoch k jeho
úspešnému uskutočňovaniu. Náš apoštolát, to nemajú byť iba
slová, ale taktiež naše činy, skutky v rodine, na pracovisku, vo
svojom okolí. Je potrebné všetkým ľuďom odvážne a rozhodne
zvestovať živého Boha v Ježišovi Kristovi, ktorý bol poslaný pre
spásu všetkých, a to i svojím príkladným životom skutočného
kresťana, žiť pravdu, milovať pravdu. PRAVDA - to je Kristus,
ktorého poznávame, nasledujeme a vyznávame. Svätý Otec
Jan Pavol II. vyslovuje neustále prianie, aby sa všetci verní
podieľali na apoštoláte. Prijmime toto prianie, túto vôľu Svätého
Otca do svojich sŕdc, premieňajme púšť v úrodnú oázu.
____________________________________________o. PETR

Jozef TÓTH

Chválospev
Velebím ťa, Pane, na mojej rodnej zemi,
na poliach, ktoré nikdy moje neboli,
na riekach, ktoré večne utečú,
a pod stromami, ktoré si nevymenia miesta,
na zemi, dejisku veľkých drám.
A z kostí Vizigótov, Kvádov, Hunov a Avarov,
Slovanov a Maďarov,
Tatarov a Turkov
je len veľký chrám
a z tisícich úst sú len jedny ústa,
ako keď sa more do riek naspäť spúšťa
a potom rieky do mora.
Na okrajoch hrobov ešte stále straší
Sodoma a Gomora,
stroncium Kaina
a chvenie Ábela,
no duša moja v chvále sa zachvela
zo všetkých rečí
iba v reči Lásky
a v tichej pokore.
Pluh nie je nôž vraždy,
keď brázdy rozorie
a milión zŕn
si do nich mlkvo ľahne.
Ach, spánok života, pieseň na zbratanie...
Velebím ťa, Pane, velebím ťa, Pane.

SLOVO

STRANA 4

ČÍSLO 18/1992

Vezmi ma pod svoj ochranný plášť
Zakrátko začína mesiac október,
ktorý je zvláštnym spôsobom zasvä
tený úcte Panny Márie. Východná
Cirkev ho začína práve mariánskym
sviatkom, ktorým je tzv. Pokrov, teda
Ochrana presvätej Bohorodičky.
Aj keď sa sviatok Pokrova neza
raďuje k 12 tzv. veľkým sviatkom
liturgického roku, predsa v okruhu
slávností a spomienok, zvýrazňujú
cich mariánsky rozmer spirituality
kresťanského Východu, má svoje oso
bité postavenie. Dôkazom toho je aj
skutočnosť, že v našej prešovskej
eparchii je mu zasvätených 53 chrá
mov a teda pre veriacich v 53 obciach
je tento sviatok slávnostným odpus
tovým dňom. Tým 53. chrámom je fa r
ský chrám v Sedliciach, okres Vranov
nad Topľou, ktorého posviacka bola
len teraz nedávno - 30. augusta t.r.
Vznik sviatku Pokrova - Ochrany sa viaže k mystickému zážitku, k vide
niu, či zjaveniu sv. Andreja Jurodivého
a jeho spoločníka sv. Epifánia.
Sv. Andrej žil pravdepodobne v pr
vej polovici 10. storočia, avšak pres
nejšie správy o jeho živote máme iba
z neskorších hagiograficko-legendárnych záznamov. Podľa nich bol
sv. Andrej rodom Skýt, sluha bohaté
ho carihradského občana Teognosta.
Vyznačoval sa mimoriadnou nábož
nosťou a sklonom k rozjímavému
životu. Východná Cirkev ho zaradlije
medzi tzv. jurodivých. Čo to zna
mená? Jurodiví boli ľudia, ktorí svoj
hlboký náboženský život, často po
značený mystickými zážitkami, zakrý
vali, ba vlastne skrývali, za navonok
mimoriadnym, neusporiadaným, ako
by bláznivým správaním.
Podobne aj sv. Andrej trávil celé
noci v modlitbe a cez deň v chatrnom
oblečení blúdil mestom, znášajúc
hlad, nepohodu počasia, výsmech a
ústrky ľudí. Od Pána dostal dar pozna
nia ľudských sŕdc a dar proroctva. Aj
tieto svoje mimoriadne schopnosti vy
užíval pri napomínaní a náprave života
blížnych. “To, čo je svetu bláznivé,
vyvolil si Boh" - píše sv. apoštol Pavol
v 1. liste Korinťanom. Tak tomu bolo aj
v Andrejovom prípade. Pre neho bolo
spojenie s nadprirodzenom čímsi sa
mozrejmým a reálnym.
Počas nedeľnej vigílie - vsenočného bdenia - 1. októbra, pravdepodob
ne okolo roku 930, sa Andrej modlil v
chráme Bohorodičky v carihradskej
štvrti Blacherny, v sprievode svojho

učeníka priateľa, budúceho patriarchu
- Epifánia. Okolo štvrtej hodiny naraz
uvidel prichádzať, či lepšie povedané
približovaťsa, vznášajúc sa na oblaku,
od vchodových dverí chrámu, vzne
šenú, prekrásnu Pani. Spoznal v nej
Pannu Máriu. Neprichádzala sama,
v jej sprievode bol sv. Ján Krstiteľ
a sv. Ján Evanjelista, ako aj množstvo
iných svätcov a svätíc, v skvejúcich sa
rúchach. Z ich úst zaznieval krásny
spev. Keď sa Pani priblížila kam bónu
v prednej časti chrámu, pokľakla si na
obe kolená a dlhú chvíľu zotrvala v
modlitbe. Po jej prekrásnej tvári pritom
stekali slzy. Vtedy sa Andrej, vzruše
ný, obrátil k svojmu spoločníkovi
Epifániovi: “Vidíš aj ty našu Pani a Krá
ľovnú sveta? - ”Áno, duchovný otče" odpovedal tento.

Liturgické piesne a modlitby tohto
sviatku opisujú udalosť, tak aj jej hlbší
symbolický význam. Vidíme to naprí
klad vo veršoch, ktoré spievame na
večierni:

Jasajú zem i nebesia - Cirkev
šťastím žiari - a ľud Boží plesá, lebo Matka Božia spolu s anjel
skými zbormi, - s Predchodcom i
Jánom Bohoslovcom, - na čele
prorokov i apoštolov, - neviditeľne
vchádza do svätyne - a prosí Krista
za svoj verný ľud, - aby sa zmiloval
nad mestom tých, - čo jej sviatok
oslavujú.
Podobne na litiji spievame:

Všetci veriaci sme sa dnes zišli,
- aby sme oslávili Matku Krista Bo
ha, - nepoškvrnenú Kráľovnú ves
míru, Pannu prečistú, - ktorá v svo
jej dobrote ustavične spína ruky k
Synovi. Tak ju na oblakoch videl
ctihodný Andrej, - ako svojím
ochranným plášťom prikrýva ľud
stvo. - Preto jej vrúcne spievajme: Raduj sa naša ochrankyňa, - záštita
a útočište našich duší.
Tropár utierne už priamo aplikuje
symboliku tohto zjavenia na prítom
nosť a všetkých nás zainteresuje do
predpokladaného tajomstva:

Dnešný deň, Bohorodička, - ra
dostne oslavujeme pamiatku tvoj
ho zjavenia. - Pozeráme na tvoj svä
tý plášť, - zbav nás všetkého zlého.
- Pros nášho Boha, svojho syna
Krista, - aby spasil naše duše.

Po nejakom čase sa Pani priblížila
až k oltáru a tu pokračovala v mod
litbe. Po chvíli sa obrátila k veriacim,
zídeným v chráme, sňala zo svojej
hlavy závoj, či pokrývku, skvejúcu sa
nadprirodzeným svetlom, a slávnos
tne ju rozprestrela nad zhromažde
ným ľudom. Chrám sa naplnil nebes
kým jasom. Po nejakom čase sa toto
mimoriadne zjavenie skončilo. Túto
scénu môžeme veľmi často vidieť zo
brazenú aj na mnohých ikonách, ktoré
sa nachádzajú v našich chrámoch. Na
pamiatku tohto nebeského znamenia
a materinského príhovoru Panny Má
rie byzantská cirkev na 1. olďóbra
ustanovila Sviatok Pokrovu - Ochrany.

Obyvatelia Carihradu, ktorým sv.
Andrej oznámil toto mimoriadne zja
venie, veľmi dobre chápali jeho vý
znam. V eď mesto i celý štát boli vtom
čase zmietané vnútornými nepokojmi
a ohrozované aj vonkajším nebezpe
čenstvom. Prijali vážne a s vďačnos
ťou tento sym bolický úkon, ktorým
Panna Mária im i celému ľudstvu
potvrdila svoju úlohu orodovnice a
ochrankyne.
Dnešná doba nám i celému svetu
prináša takisto mnoho nepokoja a ne
bezpečenstiev. Nezabudnime sa teda
v našich potrebách a starostiach obra
cať na našu nebeskú Matku. Zvlášt
nym spôsobom tak môžeme konať v
mesiaci októbri, ktorý začína tak krás
nym a význačným sviatkom Pokrovu Ochrany presvätej Bohorodičky.
o. Cyril VASIĽ, S. J.
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Jednota
ako záchrana cirkvi a sveta
Jednota sa nevytvára iba súhrnom rovnakých
a výlučných prvkov, ale aj rôznorodými prvkami
zabudovanými do tvorivého procesu, ktoré svojou
existenciou i činnosťou utvárajú túto jednotu. Tak
je to v prírode: syntéza zeme, vody, slnka, vetra
udržuje v jednote vegetatívny i živočíšny svet, vo
vedeckom i technickom svete, kde rôznorodosť a
funkcia viacerých súčiastok stroja, či kompútra
utvára jednotu. V umeleckom svete syntéza
rôznych farieb vytvára jeden obraz a pod. Tak je to
však aj v duchovnom svete. Pluralita názorcv,
neprotiviacich sa prirodzenému zákonu a základ
ným ľudským právam, vytvára ľudskú jednotu,
ktorú voláme bratstvom. V oblasti náboženstva by
sme chceli hovoriť o nasmerovaní ľudí na jediného
Boha, Pôvodcu a cieľ všetkého. I toto nasme
rovanie je však smerovaním rôznych štruktúr,
rôznych náboženstiev. Ich jednota spočíva vo veľ
kom vyznaní Jediného. Nie je našou témou
hodnotiť tieto štruktúry, ale iba vysloviť optimistické
presvedčenie, že tieto štruktúry sú otvorené, a
preto ich môžeme aj zdokonaľovať, a to až na
najideálnejší projekt ľudstva, na bratstvo, a to na
bratstvo v Bohu. Pevnejší základ, ako nás poučili
dejiny, nejestvuje.
Nasledujúca úvaha sa chce venovať myšlien
kam tejto jednoty, a to predovšetkým jednote
Cirkvi. V 10. čísle nášho Slova bola krátka správa
o medzinárodnom ekumenickom sympóziu v Opoli (Poľsko), na ktorom sa zúčastnili aj dvaja
zástupcovia našej Gréckokatolíckej bohoslovec
kej fakulty UPJŠ v Prešove. Príspevok, ktorý tam
odznel, bol publikovaný v 11. a 12. 6'sle Slova.
Vraciame sa k tejto tematike.

1. Jeden Kristus a jedna
Kristova cirkev
Vychádzame zo základného ekumenického
prameňa a faktu zjednotenia: z Kristovej Cirkvi.
Vychádzame z toho, do čoho sa máme aj vrátiť.
Z domu božieho - do domu božieho. Naša cesta
okolo sveta sa oblúkom vracia iba tam, odkiaľ sme
vyšli - dome«/, ako to výstižne už dávno napísal
anglický konvertita Chesterton. Tento boží oblúk je
stály, ako bol aj na počiatku. Kristus založil iba
jednu, jedinú Cirkev. Jeden dom. My, ľudia sme
však v tomto dome narobili priečky a klietky,
izolovali sme sa navzájom, a tak hľadiac zvonku,
máme dojem, že je to množstvo domov, labyrint
get, kde brat nepozná brata, alebo kde brat
nechce poznať brata. Zvnútra je to však jediný
monolitný dom. Dom Otcov. Je to typický ľudský
paradox : krst - jednotné zrno zasiate do jednej
role, prináša rôzne ovocie, ale častejšie iba trpký.
Ba hospodári (z akého popudu?) svojvoľne
presúvajú zrná a ornice na kamenisté okraje, na
púšť a vo svojej nevyspytateľnosti sa domnievajú,
že práve toto je lepšie miesto pre život.
Tento proces vystupovania z určeného miesta
a životného priestoru znamená nestabilitu,
rozvrat, protirečenie a z toho vyplývajúci ľudský
nesvár, nenávisť a všetko zlo. Každý systém,
vybudovaný na poriadku, má svoju životnosť iba
dovtedy, kým sa tento poriadok nenarúša. Platí to
pre svet prirodzený i nadprirodzený.
Cirkev je len jedna, aj keby sme sa delili my,
ľudia, na stovky cirkví. Rodina otca ostáva
rodinou, i keby sa jej členovia rozptýlili po celom
svete a pribrali si nových členov do rodiny.
Pokrvnosť rodiny a vzťahy jej synov k otcovi a
vzťahy otca k synom sa ničím nemôžu zrušiť a
zničiť. Ja ostanem synom svojho otca navždy. Je
to fakt synovstva. Takisto som v krste zrodený v
jednej Cirkvi. Mám iba jedného nebeského Otca a
jednu matku - Cirkev. A Cirkev je ďalej žijúci

Kristus medzi nami. Jeden a ten istý Kristus. Preto
nemôžeme mať viac Kristových cirkví, a to, čo
vyhlasujeme za mnoho, je len jedno. Sú to iba
kriedou naznačené čiary na jedinej tabuli.
Ľudské dejiny sa začali rodinou. Postupne sa
rozšírili na rody, kmene, mestá, kniežatstvá,
krajiny, štáty, až po spojené štáty. V ľude žije
skrytá túžba po zjednotení, lebo vojnu a zločin
môžu zastaviť a zlikvidovať iba praví a skutoční
bratia, otec a syn. Vývoj smeruje k jednote, a to v
mnohosti a rôznorodosti: ľudsky, hospodársky,
mravne i existenčne. Tým viac Cirkev, ktorá je
dokonalou spoločnosťou. V tejto Cirkvi je každý
rovnaký. Niet v nej ani Žida, ani Gréka, ani otroka,
ani slobodného. Deformáciu tejto náuky a praxe
robia práve iba ľudia, ktorí radi panujú, ale nechcú
sa dať opanovať nikým a ničím, ani láskou.
Otázka dialógu^ekumenizmu, jednoty je otáz
kou bytia ľudstva Čím je nás viac, tým sme od
seba ďalej. A keďbudemeuž telo pri tele, staneme
sa navzájom vrahmi, ak ten, čo bude pri nás stáť,
nebude naším otcom, bratom, matkou, sestrou.
Život nám to potvrdzuje.
Nuž, ale ak sme v jednej Cirkvi, načo sa
máme zjednocovať? Prečo máme viesť dialóg?
Pretože nie sme rovnako dobrí synovia a dcéry
Otca a matky. Strom, na ktorom žijeme, má v sebe
zabudovaný program, životný model a ten musíme
ako konáre stromu a lístie rešpektovať. Ináč sa na
tom istom strome objavia aj "suché ratolesti” a
zvädnuté lístie. Musíme byť stále napojený na
miazgu koreňov a zeme, v ktorej ten strom stojí. O
túto jednotu konárov a koreňov nám ide. Suché
konáre môžu byť tak dolu, ako aj hore. Miazgu
však môžeme dostať iba z koreňov. "Ja som pravý
vinič a Otec môj je vinohradník. Každú ratolesť na
mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú,
ktorá prináša ovocie, očistí, aby prinášala ešte
viac ovocia.” (Jn 15, 1-2) A ďalej hovorí Ježiš: "Ja
som vinič, vy ste ratolesti." (Jn 15,5) Cirkev musi
predbehnúť občianske spoločnosti a z občanov
musí vychovať bratov a priateľov. Toto je záchrana
sveta. Jediná Kristova Cirkev s u b s i s t u j e , teda
udržuje a bytostne udružuje všetky ľudský
pomenované cirkvi, ale nie ako samostatné, lež
ako participujúce na jej bytí a činnosti. Ale aj
v tomto rôznorodom účinkovaní cirkví, či spoločen
stiev existuje stred, stred kruhu, centrum, ohnisko
a prameň života, do ktorého a ku ktorému sa treba
vrátiť. Prirodzene, že nemôžeme hovoriť o Cirkvi,
či cirkvách, ak ide o spoločenstvá, ktoré sa v
zásadných otázkach nezhodujú s učením
Evanjelia alebo stratili vieru v Bohočloveka.

2. Kristológia
a ekleziológia
Nemôžeme hovoriť o Cirkvi a vynechať Krista.
Bol by to pokus analyzovať a definovať projekt bez
projektanta a jeho zámerov. Hneď na úvod však
musíme prijať jednu základnú pravdu, ktorá vy
lučuje všetky ostatné protiviace sa tvrdenia: Kris
tus neprišiel ani z Ríma, ani z Konstantinopolu, ani
z Wittenbergu, ani z Moskvy, ale z Nazareta. I jeho
projekt. I jeho dielo - Cirkev. Zázrak nad masami a
pri jej zakladaní sa stal v Jeruzaleme. Dalo sa tam
pokrstiť 3 000 a 5 000 ľudí, a to po reči sv. Petra,
ktorý ani nie pred hodinou bol ustráchaným kafarnaumským rybárom! Na zem zostúpila víchrica,
búrka Svätého Ducha, ktorý veje, buduje a pre
vracia čo a kedy chce! Tento prvotný organizmus
- Cirkev - je identifikovateľný iba vtedy, ak v tomto
organizme, ba presnejšie povedané, ak dušou
tohto organizmu je Duch Svätý. Tento svätodušný
prvok je znakom, ktorý potvrdzuje pravosť Cirkvi
Kristovej. Všetko ľudské,i keď pekné: príslušnosť

apoštolov a učeníkov ku Kristovi, ich viera,
náklonnosť, vernosť bez svätodušného prvku, sú
iba mŕtvym ľudským gestom, obradníctvom, žiakovstvom, spomienkou a zasvätením sa nejakému
spolku, či klubu. Nikdy však zázračným organi
zmom, ktorým a cez ktorý preteká boží život do
ľudského života, ba ktorý aj sám je božím životom.
Iba imitácia, odtlačky tohto Kristovho spoločen
stva, či Cirkvi, nie sú originálom, iba v podstate
odlišnými kópiami, či gýčmi, ktoré síce zohrávajú
neškodnú úlohu v dejinách ľudstva, ale nie sú
pravým a živým organizmom. Sú iba a nanajvýš
divou alebo suchou ratolesťou. A napriek tomu, a
je to jedinečná a hádam jediná výnimka, aj tieto
divé a suché ratolesti dostávajú miazgu pre svoj
život z jedného stromu. Sú to však výhonky bez
plodov a kvetov. Patria do jednoty stromu, ale
súčasne sú aj parazitmi na tom istom strome.
Hádam by to bolo výstižné vyjadrenie, ak by sme
povedali, že ak organizmus pri svojom reflektovaní
seba na otázku: Kto som, neodpovedá: Ja Kristus
(Ego Christus), nie je ani Kristovou Cirkvou,
Kristovým spoločenstvom. Aj tieto divé ratolesti sa
však musia otvoriť Tieto ratolesti sú totiž ľudia a
Boh môže vstúpiť iba do otvoreného ľudského
srdca. Strom totiž vyjadruje maximum, ratolesti
minimum.
Kristus je univerzálnym a jediným Spasiteľom
sveta. Túto spásu naprojektoval prostredníctvom
Inkarnácie - Vtelenia. Inkarnáciaje obrazne pove
dané rádioaktívnym slnkom, prežarujúcim všetko,
i to, čo ešte nenazývame kristovským či Kristo
vým, ale čo už je a bolo v ňom! Kristus mohol svet
spasiť, čiže vytiahnuť z bahna hriechu a voviesť do
večného života aj inými spôsobmi, bez toho, že by
sa bol dotkol svojím človečenstvom zeme. Ba ani
sa nemusel stať človekom. Takisto sa mohlo toto
pokračujúce spasiteľné dielo na svete realizovať aj
ináč ako prostredníctvom Cirkvi, jeho spoločen
stva, ale on si ho vyvolil tak ako vtelenie. On
Cirkev založil. T u bola a tu je. A musí sa poznať po
ovocí. Ten zdroj, ktorý zrodil Cirkev, musí byť
zjavný a účinný aj teraz. Je to svätodušný prvok,
ako sme už spomínali. Tento prvok nie je ľudský.
Jeho prítomnosť a jeho intenzita : v jednote, svä
tosti, všeobecnosti a apoštolskosti, ako to vyzná
vame, je kritériom, kde a do akej miery je prítomný.
I keď vieme, že Kristus sa nemôže deliť. Alebo
niekde je, alebo nie je. Táto prítomnosť je však
dimenzovaná naším ľudským zrakom, ktorý nikdy
nepokryje dimenzie božie, a to ani po fakte, že
nám dal svoje zjavenie! Teologicky a filozoficky by
sme sa mali vyjadriť: Kristus ako Boh je prítomný
všade, i v tých, ktorí ho ešte nepoznali vôbec alebo
len čiastočne, ale preniká každého. Jeho osobná
participácia na živote človeka je do tej vieiy, do
akej sa človek Bohu otvorí či už ako jedinec alebo
člen nejakého spoločenstva Prítomnosť Krista v
spoločenstve ľudstva pripomína intenzitu siločiar,
ktoré sú všade, ale nie sú rovnako účinné, lebo
človek kladie proti siločiaram betónové zátarasy.
Túto skutočnosť nám pripomína aj vzduch. Dos
tatok kyslíka je ideálny stupeň. Čím redší vzduch,
tým horšie a napokon je hranica možnosti, kde sa
ešte dá žiť, ale ťažko. Za touto hranicou sa človek
dusí.
Svet bez Boha a Krista nemôže existovať. Aj
nekresťanské náboženstvá sú zabudované do
božieho "teritória" a ani tí, čo sa dištancujú od
Boha, nie sú mimo Boha. Človek ho prijíma čo i len
cez štrbiny svojej duše. A prijíma ho práve cez
Cirkev, a to i vtedy, keď nie je v nej vôbec regis
trovaný. Je v nej však preto, že si Kristus ako
formu existencie pre vykupiteľské dielo určil práve
božsko-ľudské spoločenstvo - Cirkev. A Cirkev to
je Kristus medzi nami a v nás!

Jozef TÓTH
(Pokračovanie)
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vierou, krstom a životom. Mohli by sme si to
prirovnať k lietadlu: keďje už raz zostrojené,
tak každý človek má možnosť lietať - či túto
možnosť prijme, či mu na nej záleží - to závisí
od neho...
V tomto prirovnaní je však aj velká ne
presnosť v prípade nášho “vyzdvihnutia” ,
má Božiu vôľu a všetky ostatné vlastnosti.
ktoré nám umožnil Ježiš svojím Vtelením,
Táto pravda o Ježišovi Kristovi, doložená Bo
nejde iba o nejaké vznesenie sa do “bytost
žím zjavením, dala v prvých storočiach Cirkvi
ných výšav”, ktoré nás vôbec nemusí lákať a
nepriamo podnet na vznik viacerých kristoradšej sa budeme spokojne venovať našim
logických bludov. Tieto bludné názory neboli
pozemským radostiam a starostiam... Tu tre
VenAecKetkJcýrro. veearcCv, aie odrazov aV\ prav
ba mať stále na zreteli, že ide o možnosť
du o vykúpení a tým samu spásu. V e ď a k
spojenia sa s Bohom v láske, o účasť na jeho
k nám v Ježišovi z Nazaretu neprišiel Boh,
živote, o dar “ adoptívneho synovstva”. Táto
tak naša nádej na večnú záchranu je iluzór
“účasť na Božej prirodzenosti" je pred naším
na: ak on nezachránil, nepovýšil celú ľudskú
zrakom ukrytá, nedostupná nášmu vnímaniu
prirodzenosť a všetky jej zložky na božskú
- vieme o jej realite. Opäť o tom hovorí veľmi
úroveň - ako by sme to od neho mohli čakať
jasne apoštol Ján: “Pozrite, akú veľkú lásku
pre seba? Cirkevní učitelia tých čias zdôraz
nám daroval otec : voláme sa Božími deťmi a
ňujú: “ Len to bolo vykúpené, čo bolo prijaté?”
nimi aj sme... Milovaní, teraz sme Božími
(Čiže, čo Boží Syn prijal, s čím sa skutočne
deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme.
zjednotil.)
Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu
Pravdu o Ježišovi Kristovi sformulovala
podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký
Cirkev, pod vedením Ducha Svätého, na svo
je." (1 Jn 3,1-2)
jich prvých konciloch: Nicei (325), v Cari
hrade (381), v Efeze (431) a v Chalcedóne
František RÁBEK
(451). V nicejskocarihradskom “ Kréde" vy
nitriansky pom ocný biskup
znávame s celou Cirkvou:... Veríme v jedné
ho Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna
Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými
Anežka OLEJNÍKOVÁ
vekmi: Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravé
ho Boha z Boha pravého, splodeného, nie
stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze
neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a
pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou
Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom..."
Ako vidíme, touto formuláciou Cirkev ne
Z gotického oblúka
vytvorila pravdu o Ježišovi Kristovi, ale vy
vyšlo svetlo
jadrila tú pravdu, ktorú od počiatku prijala
od apoštolov, bezprostredných svedkov Ježi
so zlomenými
šovho života a učenia.
rukami.
Je dôležité, aby sme si ešte povedali, ako
Dotklo sa
Cirkev odpovedala na otázku, čo spája v Je
Tvojej bytosti,
žišovi jeho božskú a ľudskú prirodzenost?
Pane...
Opäť na základe vyjadrení samého Ježiša
Nosia aj ľudia
Krista v evanjeliách, Cirkev odpovedala, že
Ježiš má dve prirodzenosti, ale je iba jednou
v sebe
osobou - a to osobou Božieho Slova. Teda
takýto druh
Ježiš Kristus je jedinou božsko-ľudskou by
lásky?
tosťou. V ňom sú obe prirodzenosti zjedno
Kľačím
a padám
tené, ale nezmiešané, možno povedať, kaž
ešte hlbšie
dá je sama sebou.
do horiaceho dna
Toto “vyzdvihnutie" človeka uskutočnil
Syn Boží pre spásu nás všetkých, každého
svojej ničoty.
povoláva na účasť na “ Božej prirodzenosti”.
Vidím Ťa.
Evanjelista Ján píše: “Tým, ktorí ho prijali, dal
Na bielych
moc staťsa Božími deťmi." (Jn 1,12)
roztvorených ramenách
Sv. Pavol v liste Rimanom hovorí: “Sám
držíš celý svet,
Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že
i moju zahanbenú tvár,
sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj
dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia.”
i moju krv, i slzy, i slová
(Rím, 8, 16-17)
i bezmocnosť.
Napokon uvedbie ešte sv. Petra: “ (Boh)
nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbe
Krehká a zraniteľná
nia, aby sme sa skrze ne stali účastnými na
zabáram tvár
božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, kto
do Tvojho ramena.
ré je vo svete...” (2 Pt 1,4)
Ochráň ma
Tieto miesta z Písma nám jasne hovoria,
svetlom
že k tejto “výške” života s Bohom, ktorú do
svojej Lásky.
siahol Ježiš ako človek následkom Vtelenia,
sme povolaní aj my - ak sa k nemu pripojíme

Kristus - Bohočlovek
Z TÉMY DUCHOVNEJ OBNOVY NA SEPTEMBER
Ľudia, ktorí si zvolili za svoje životné po
volanie zachráňovať životy druhých, použí
vajú pri tejto službe rozličné prostriedky; na
príklad záchranná akcia lekára má nádej na
úspech vtedy, keď je lekár vystrojený dobrýkeď má k dispozícií účinné lieky a všetky
možné prístroje a nástroje, prostredníctvom
ktorých môže zachrániť ohrozený ľudský ži
vot...Takto lekári zachránili už druhýkrát
rýchlym, ale vysoko odborným zásahom ži
vot Svätého Otca...
O Ježišovi Kristovi veríme, že je Božím
Synom, ktorý nás prišiel zachrániť. Aké pro
striedky použil Ježiš pri tejto najdôležitejšej
a najťažšej záchrannej akcii, ktorá rozhodla
o budúcnosti celého ľudstva? Apoštol Pavol
v liste Efezanom píše: Ježiš Kristus, hoci má
božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rov
nosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého,
vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný
ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokla
daný za človeka..."(2,6-7). Išlo o záchranu,
ktorá spočívala v obnovení vzťahu človeka s
Bohom. A pri tejto záchrane si Boží Syn ako
“prostriedok" neberie nejaké technické vymo
ženosti - ale práve celého človeka, také isté
telo a dušu, ako mali tí, ktorých prišiel za
chrániť.
Jánovo evanjelium hovorí o tomto okami
hu, keď večné Božie Slovo prijalo ľudskú
prirodzenosť ako nástroj spásy, týmito slova
mi: "A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami” (1,14).
Možno povedať, že dielo našej záchrany
spočiva v dvoch operáciách "vyzdvihnutia
človeka" a "rozvinutia jeho schopnosti"
(stručne by sme mohli povedať, že je to "by
tostná" a "dynamická" stránka vykúpenia).
Pri “vyzdvihnutí” človeka tu nemyslíme na
nejaké vynesenie do výšky, ako napríklad
lietadlom či raketou. Ide tu nie o priestorové,
ale bytostné vyzdvihnutie - asi tak, ako keďje
niekto zvolený za prezidenta, nemusí bývať
ani o poschodie vyššie ako predtým - a pred
sa je “najvyššie postaveným“ mužom v kra
jine.
Boží Syn sa stal človekom. Ako Boh ne
prestal byť tým, ä m bol od večnosti, ale v
okamihu vtelenia pri Zvestovaní sa pôsobe
ním Ducha Svätého zjednotil s "kompletnou“
ľudskou prirodzenosťou. Uskutočnilo sa “vy
zdvihnutie" človeka: jeden konkrétny človek,
Ježiš z Nazaretu, stal sa Božím Synom,
účastným na Božom živote, na Božej priro
dzenosti. Niet väčšieho povýšenia človeka,
ako to, ktoré sa odohralo pri Zvestovamí a pri
Narodení v Betleheme!
Použili sme výraz, že Boží Syn sa zjedno
til s “kompletnou" ľudskou prirodzenosťou - to
znamená, že sa stal skutočným človekom:
mal ľudské telo a ľudskú dušu, ľudský rozum
a vôľu, ľudský cit a psychiku. Pretože však
Boží Syn zostáva i po vtelení nezmenený, je
tým istým Bohom ako Otec i duch Svätý (čiže
má božskú prirodzenosť), ako božská osoba

MUSÍM SI
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Kňaz - osobitá prítomnosť Krista
KATECHETICKÉ SLOVO Z PRIMÍCIÍ V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE
Sviatosť čo aj naznačí, to aj spôsobí.
Čo však naznačuje sviatosť kňazstva,
aby sme vedeli povedať, čo ona spôso
buje? Sviatosť kňazstva naznačuje, že
kňaz je druhý Kristus.
Sviatosť kňazstva naznačuje prítom
nosť Krista v Božom ľude. A čo spôso
buje Kristus? Čo urobil konkrétne pre
teba, brat, sestra?
Ježiš Kristus prišiel ohlásiť spásu.
Ježiš Kristus bol poslaný od Otca, aby ti
ohlásil oslobodenie. Ježiš prišiel do Nazareta a číta z proroka Izaiáša: “Duch
Pána je nado mnou a pomazal a poslal
ma ohlásiť blahozvesť chudobným. A
vzápätí hneď vysvetľuje, v čom spočíva
táto blahozvesť pre chudobných, blaho
zvesť pre jednoduchých, pre tých, ktorí
sú ochotní prijať túto zvesť. Hovorí: "Tá
to blahozvesť spočíva v tom, že zajatí
budú oslobodení, slepí uvidia a utláčaní
a zajatí budú prepustení na slobodu.
Ježiš Kristus robí vo svojej funkcii,
pre teba brat, sestra. Neprijať Ježiša
Krista za Spasiteľa znamená cítiť sa za
jatým, cítiťsa zajatcom svojich hriechov,
svojich vášní. Cítiťsa spútaný, neschop
ný prelomiť celý tento zakliaty kruh pre
človeka. Každý z nás to môže pocítiť.
Ježiš prichádza oslobodiť teba, i mňa.
Ale ak sa niekto nachádza v postoji, že
nepotrebuje oslobodenie od Ježiša Kris
ta, že nepotrebuje jeho vyslobodenie,
potom mu je Ježiš zbytočný. Ježiš pri
chádza, aby ti zvestoval postoj Otcov,
postoj Nebeského Otca voči-tebe. Tento
postoj sa nezmenil. Božia láska od stvo
renia sveta nikdy neprestala voči svoj
mu stvorenstvu, Božia láska je vždy rov
naká a Ježiš prichádza, aby ti o tom dal
dôkaz. Potom Ježiš po prečítaní spome
nutej state od Izaiáša dodal: “ Dnes sa
splnilo slovo, ktoré si práve počul, preto
že pred tebou je nový kňaz. Kňaz, ktorý
ti ohlási slobodu v Ježišovi Kristovi, pred
tebou je kňaz, ktorý ti ohlasuje, že ty
nemusíš otročiť svojim hriechom, pred
tebou stojí človek, ktorý ti ohlási, že
uvidíš nové skutočnosti, že tvoje oči uvi
dia, čo iní nevideli. A tvoje uši budú
počuť, čo iní nepočujú.
Dnes sa splnili slová Písma, lebo
dnes ti Boh dáva nového kňaza. V tej
to chvíli sa aktualizuje táto sviatosť, le
bo Boh poslal svojho Syna a posiela ho
v novom kňazovi. To je človek podobný
tebe, ale vyňatý spomedzi ľudu. Nikto
z vás si nemôže toto poslanie osobovať,
prijíma ho len vtedy^keď ho Boh povolá,
keď ho Boh pošle. Človek má veľký odporvoči kázaniu, proti napomínaniu. Ale
kňaz ti nebude hovoriť uspokoj sa so
svojím životom. Kňaz ti nebude hovoriť,
že v tvojom živote je všetko v poriadku,
ale práve naopak. Kňaz ti chce otvoriť

oči, aby si videl svoje zajatie, aby si cítil
svoju slepotu, aby si pocítil útlak svojich
hriechov. Preto samozrejme, keďdiabol
útočí na cirkev, útočí vždy na túto fun
kciu, na túto sviatosť, na poslanie kňa
zov. Nezáleží na tom, kto ti hovorí zvesť,
ak vyhráš tri milióny korún, je ti to jedno,
či ti túto zvesť priniesol nejaký tulák ale
bo ja. To je poverenie, ktoré sme dostali
a z toho titulu má toto poverenie každý
kňaz, či horší v tvojich očiach, či lepší.
On má poverenie ohlásiť ti oslobodenie
v Kristovi. Zo všetkého, z čoho ťa nemô
že oslobodiť zákon, oslobodí ťa Kristus.
Isteže, keby ti niekto ohlasoval nejakú
dôležitú správu, budeš od neho poža
dovať nejaké to poverenie. Kto ťa po
slal? Ako sa mi preukážeš, že toto, čo
hovoríš, je pravda? Od koho máš toto
právo hovoriť? Každý kňaz má svoje
poverenie. Biskup položil ruky na hlavu
mužovi a poslal ho túto radostnú zvesť
ohlasovať, na biskupa položil ruky iný
biskup, a na toho prvého položil ruky
sám Ježiš Kristus. Ak odmietaš v duchu
slová, ktoré ti kňaz hovorí, ty protestuješ
proti celému radu, celému úmyslu, ktorý
mal Ježiš Kristus so spásou ľudstva.

Protestuješ proti samému Ježišovi Kris
tovi. Brat, sestra, prijmi to s pokorou a
radosťou, my nemáme iné slová, ktoré
by sme ti povedali. Je chybou, ak sa
niektorí kňazi púšťajú do nejakých do
brodružstiev mimo tohto poľa. Tam kňaz
veľmi rýchlo hynie. Ale ak vstúpi kňaz na
evanjeliovú pôdu, tam mu brat, sestra
uver! Nekonfrontuj jeho názory stým, čo
ti hovorí mimo, alebo z jeho správania je človek. Konfrontuj ho vždy slovami
Ježiša Krista. Ak sa zhodujú, prijímaj ho
ako samého Ježiša Krista. V každej
sviatosti jestvujú dve čiastky - čiastka,
ktorá je neomylná, čiastka, ktorá sa
vždy uskutoční (keď niekto krstí a má
tento úmysel, sviatosť krstu je stoper
centne vyslúžená, keď niekto je vysvä
teným kňazom a má úmysel konsekrovať chlieb a víno, to sa vždy premení).
Ale je tu druhá čiastka vysluhovania
sviatosti a to je to, akým spôsobom sa
vysluhuje. Ako zbožne ju vysluhujeme,
ako zbožne ju ty prijímaš, pretože äm
zbožnejšie vysluhovanie, tým väčšia
užitočnosť aj pre kňaza, ktorý ju vyslu
huje pre vysluhovateľa, a tak isto väčšia
užitočnosť a väčší počet milosti pre to
ho, kto ich prijíma.
o. Peter RUSNÁK

Potrebuje ma Boh?
Áno, Boh ma potrebuje - a v tom je
moja hodnota.
Odkedy ma stvoril - odvtedy ma aj
potrebuje.
Potrebuje ma pre seba. Potrebuje
ma, aby mu bolo so mnou dobre, aby
mal zo mňa radosť. Preto ma aj v
Kristovi vykúpil, lebo ma chcel mať pri
sebe v nebi na veky vekov. A viem, že
keby som s ním nechcel žiť, zarmútil by
som ho, bolestne by som sa dotkol jeho
srdca, jeho večitej lásky. Sklamal by
som ho. A stratil by som sa. Lebo keby
ma už Boh nemohol potrebovať, lebo ja
som odmietol s ním žiť, komu by som
bol ešte potrebný? Kto by ma iný
potreboval a na aký dlhý čas?
Ale Boh ma potrebuje aj preto, že
ma chce použiť na pomoc mojim
blížnym. Niekto potrebuje pomoc,
niekto sa modlí, volá o pomoc. Á vtedy
Boh chce poslať práve mňa. Pôjdem,
poslúchnem? A čo ak nepôjdem,
neposlúchnem
ho?
Čo
ak
ho
neposlúchnem a nepôjdem ani k
vlastnému otcovi, či vlastnej mame,
ktori sú nemocní a slabí? Stratím na
hodnote. Klesnem v Božích očiach a
stanem sa nepotrebným v Božích
úmysloch i Božom milosrdenstve. A ak
ma Boh nemôže použiť na pomoc

blížnym, nemôže ma takého potrebovať
ani ako večného spoločníka v nebi.
Ale je to to isté - Boh ma potrebuje.
A Boh ma potrebuje najmä vo veci
evanjelia, vo veci večnej záchrany,
večnej spásy.
Pohan Kornélius sa modlí, volá o
pomoc. Vtedy Boh posiela k nemu
anjela a on ho upozorňuje na apoštola
Petra, ktorého má Kornélius pozvať do
svojho domu. Boh potreboval Petra.
Peter poslúchne a ide. Kornélia poučí,
ba pokrstí celú rodinu.
Ďalší pohan, Etiópčan, sa vezie na
koči z Jeruzalema domov a číta proroka
Izaiáša, a ničomu nerozumie. Aie chce
porozumieť. Boh to vidí. Čo urobí?
Pošle k nemu diakona Filipa. On ho
poučí a pokrstí. A tak Boh potrebuje aj
mňa.
Ak si takto počínam, nasledujem
vlastne Krista, ktorý vo všetkom
poslúchol svojho Otca, ale najmä v
tom, že nás všetkých vykúpil a
zachránil pre večnosť. Z tejto pomoci
žijeme a budeme žiť na veky.
A teraz posiela mňa, lebo ma
potrebuje.
A samozrejme, že aj teba.
Mikuláš PAULÍK
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C elo d iecézn e
stretn u tie m ládeže
V dňoch od 18. 8. do 20. 8. sa konalo
celodiecézne stretnutie gréckokatolíckej
mládeže v blízkosti ružínskej priehrady.
Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo zblí
ženie sa mladých zo všetkých častí našej
eparchie, vzájomná komunikácia a to
najhlavnejšie - žiť Ježišovu lásku. Takéto
podujatie bolo organizované prvýkrát
a znamenalo pre organizátorov, ale aj
účastníkov tohto stretnutia, množstvo si
tuácií, v ktorých sa prejavili tie naj
základnejšie znaky kresťana - láska, tr
pezlivosť, ohľaduplnosť a jednota.
Ešte pred začatím stretnutia sa vy
noril obrovský problém: veľké množstvo
prihlásených a malá kapacita ubytova
cích priestorov. No hneď po prvých ho
dinách sa prejavilo krásne poznanie: aby
som mohol byť účastný tohto stretnutia,
tak znesiem aj trochu nepohodlia a ťaž
kostí.
Program tohto podujatia bol jednodu
chý, zameraný na regeneráciu síl aj viery.
Večer po príchode bol večerom zo
znamovacím. Po oficiálnom zahájení
a privítaní účastníkov stretnutia sa pred
stavili kňazi, ktorí boli prítomní na tomto
stretnutí a potom nasledovalo predsta
vovanie jednotlivých účastníkov podľa
farností z ktorých prišli. Hoci toto zozna
movanie bolo dosť dlhé (pre veľký počet
účastníkov - vyše 350), pomocou humoru
o. Kelloa a spevu náboženských piesní
čas rýchlo ubehol. Večer už v objatí tmy,
ktorá dokázala pretrhnúť všetky rušivé
vplyvy okolia, predniesol o. Mojžiš du
chovné zamyslenie na tému Abrahám Boží priateľ, ktoré priam nútilo všetkých
prítomných, aby nielen verili v Boha, ale
aby Bohu aj uverili. Večernou modlitbou
sa prvý deň ukončil.
Druhý deň sa niesol v znamení voľ
nosti a oddychu. Pravdaže, aj tu sa vyná
rali problémy, no nad všetkými panovala
kresťanská láska. Bolo to vidieť napríklad
na reakcii mladých, keď ich organizátori
poprosili, aby sa nechodili kúpať na prie
hradu. V prvej chvíli rozčarovanie a skla

manie. No potom ochota zrieknuť sa kú
pania a žiť jednotu a lásku.
Hneď ráno sa začínal deň sv.liturgiou
celebrovanou o. Mojžišom a koncelebrovanou prítomnými kňazmi. Pri tejto uda
losti treba hádam podotknúť jedno: Bolo
tu skutočne cítiť, hmatateľne cítiť, Svä
tého Ducha, ktorý riadi svet a ľudí.
Po liturgii a raňajkách sa toto ohrom
né množstvo ľudí rozdelilo na malé sku
pinky vedené kňazmi, rehoľnými sestra
mi a bohoslovcami. Tieto skupinky sa vy
tvárali losovaním a tak v jednej skupinke
boli mladí z mnohých farností, čo bolo
veľmi dobré, pretože sa takto mládež viac
zblížila a mohli si aj vymieňať navzájom
svoje skúsenosti a dojmy zo svojich far
ností. V týchto skupinkách sa potom diev
čatá a chlapci navzájom bližšie predsta
vovali, živo diskutovali, spievali a hlavne
prežívali počuté duchovné slová.
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Po chutnom obede, ktorý pripravili re
hoľné sestry a voľnom čase, ktorý sa nie
sol v znamení netrpezlivého očakávania
otca biskupa, sa účastníci stretnutia zhro
maždili, aby privítali J. E. Mons, Jána
Hirku. Jeho srdečný a úprimný prejav,
v ktorom povzbudzoval mladých k väčšej
ochote žiť Ježišovu lásku, mať väčšiu
ochotu k sebaovládaniu a jeho prosba,
aby svojimi modlitbami a obetami vytvorili
akúsi základňu pre odpustovú slávnosť
v Lutine, viedlo mladých k otvorenosti
a úprimnosti. Prejavilo sato najmä množ
stvom otázok, na ktoré o. biskup odpo
vedal. Vo večerných hodinách sa potom
s mládežou a kňazmi rozlúčil. Deň sa
znovu ukončil duchovným zamyslením
a modlitbou.
V tomto duchu sa niesol aj posledný
deň. Atmosféra tohto stretnutia bola sku
točne nádherná. Dokazovalo to množs
tvo usmiatých tvárí, aj anketa, ktorá sa
usporiadala, a potom vyhodnocovala.
Vieme, že mladí ľudia sú dosť kritickí a to
sa prejavilo aj tu. Na otázku: Čo sa Vám
nepáči v Cirkvi a vo farnosti - sa väčšinou
vyskytovali odpovede typu: dvojtvárnosť
kresťanov a nedostatok lásky, ohľadupl
nosti a porozumenia.
Na otázku: Čo sa Vám tu páčilo - pre
važne odpovedali: láska, jednota, poro
zumenie, ohľaduplnosť. Teda jednou ve
tou, bolo nám tu fajn. Mladí ľudia sa na
vlastnej skúsenosti presvedčili, ako chuti
pravý život kresťana s radosťami aj sta
rosťami, no vždy naplnený Ježišovoi
láskou a radosťou.
Kiežby sa aj v riadnom každoden
nom živote žila táto láska, aby sa mohl
priamo na nás uskutočňovať Ježišove
slová: "Podľa toho poznajú všetci, že ste
mojimi učeníkmi ak sa budete navzájon
milovať." (Jn 13,35).
o. LEONTÍľ
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BOH ŤA VOLÁ...
(Z myšlienok zo spoločných zamyslení, prednesených
na stretnutí mládeže)
Prvé zamyslenie:
Abrahám - Boží priateľ

Druhé spoločné zamyslenie:
Boh je náš spojenec

Mnohí z vás sa iste pýtali, čo to bude za
stretnutie. Nuž mladý človek, plný túžob, plný
elánu, plný krásnych predstáv o svojej budúc
nosti, hľadá možnosti, ako naplniť svoje sny.
Hľadá niekoho, alebo niečo, čo by jeho sny
naozaj naplnilo.
Lenže práve v tomto mladom veku sa člove
ku ponúka všeličo: ponúka sa mu pravé šťastie,
ale tiež sa mu ponúka náhražka šťastia, čo si iba
nahovára, že je štástím. A preto je veľmi dôle
žité, aby sme sa správne rozhodli, správne si
vybrali.
Možno ste už počuli meno Carlo Carreto.
Bol to taliansky náboženský spisovateľ, veľmi
aktívny kresťan - katolík. Pracoval v Katolíckej
akcii. A zrazu, napriek tomu, že práce bolo
veľa, že mnohí ľudia naňho čakali, aby im
hovoril o Bohu, napriek tomu odchádza na
púšť... Počul v duši Božie volanie: nechaj toto
všetko a poď, kam ti ja ukážem. A on ide...
Tento Carlo Carreto nebol prvý, koho si Boh
takto povolal. Pred ním ich bolo iste veľa, ale
spomeňme Abraháma. Abrahám počul Božie
volanie. Mal možnosť odmietnuť. Dlhé roky žil
vo svojej krajine a teraz ju mal opustiť. Všetko
mal opustiť a ísť do neznáma, do neistoty.
Abrahám však počúvol Božiu výzvu pretože
uveril Bohu...
V dejinách spásy je mnoho ľudí, ktorí uve
rili Bohu, počnúc Abrahámom, cez Pannu
Máriu i Čaria Carreta. A iste je tu niekto medzi
nami, kto by mohol rozprávať o tom, že uveril
Bohu a Boh ho nesklamal. A istotne je tu
takých medzi nami viacej. Vlastne, Ideálne by
bolo, keby sme medzi nich patrili všetci. A prá
ve preto sme tu.
Preto je potrebné, aby sme si všetci uve
domili: či som to ja, kňaz, či je to bohoslovec,
alebo rehoľná sestra, čl je to ktorýkoľvek chla
pec či dievča... aby sme si uvedomili všetci, že
Boh má volá, aby som mu uveril. Nie je to
náhoda, že som dnes tu. Náhody nejestvujú.
Boh je ten, ktorý nás dnes tu povolal. To On
povedal: zanechaj domov, zanechaj rodičov,
prácu a poď, ja chcem vstúpiť do tvojho života.
Chcem tvoj život naplniť opravdivou láskou,
ktorú získaš len vtedy, ak mi uveríš, ak uveríš,
že som Božím Synom, ktorý z lásky prišiel na
zem, aby ťa vykúpil. Ak uveríš, že aj teraz ťa
milujem a chcem len tvoje dobro, že som tvo
jim pastierom. A nakoniec citát z knihy Čaria
Carreta Púšť uprostred mesta:
“Každý človek má svoju cestu. Je najkraj
šou vtedy, ak ju nám ponúka Boh. Želať si
nejakú inú, je hlúpe... Nemaj strach, keďťa Boh
volá, ale sa neboj ani vtedy, keď mlčí. Nemaj
strach, keď od teba žiada dajakú obeť, a neboj
sa túto obeť skutočne priniesť. Nemaj strach, ak
ti dá do daru snúbenca či snúbenicu, ale sa ani
neboj, keď ti nedá nikoho. Boh je velký vo
svojom volaní, velký vo svojich dielach, veiký v
dobrých skutkoch, ktoré konáme. Čo má pre
nás v živote cenu, je to, aby sme kráčali v Bo
žej prítomnosti a nestrácali dôveru, že On nás
vedie.”

Boh nás nenecháva samých. Keď sme sa
rozhodli ísť za ním, on nás nikdy neopustí. Na
vždy ostáva naším spojencom. Dôkazom toho
sú dejiny izraelského národa, hrdinská smrťsv.
Tomáša Moruša a mnohých, mnohých dálších:
Vo svätom krste sme uzavreli svoju osobnú
zmluvu, osobné spojenectvo s Bohom a už veľa
ráz sme nedodržali túto zmluvu, lenže Boh ostá
va vždy verný. Pekne to vyjadril sv. apoštol
Pavolv2. listeTimotejovi (2, 12-13)“Akvytrvá
me, s ním budeme aj kraľovať. Ak sme neverní,
on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť ne
môže." Preto nás dnes Boh pozýva, aby sme
svoj život prežívali s tým vedomím, že On nás
vedie, On je náš spojenec. Napriek ťažkostiam,
napriek problémom... Skúsme si uvedomiť, že
Boh je mojím spojencom, že on má ma radšej,
ako ja sám seba. A on robí oveľa viac ako ja
preto, aby som ja bol v živote šťastný, opravdivo
štästný. Uverme dnes tomu!

Tretie spoločné zamyslenie:
Kristus - jeden z nás!
Božie volanie, Božie spojenectvo s nami, to
je veľký prejav Božej lásky voči nám. Mnohí
lúdia sa dokázali obetovať z lásky ku svojim
blížnym. Spomeňme Čaria Carreta, ktorý zane
chal úspech medzi ľudhii, teplé papuče a odišiel
medzi Tuaregov na púšť, medzi tých najúbo
hejších, aby ukázal, že aj tam sa dá žiť Evan
jelium Ježiša Krista. Spomeňme tiež Alberta
Schweitzera, ktorý podobne odchádza do Afri
ky, aby tam pomáhal... Boh vo svojej láske išiel
oveľa ďalej. Lebo On: najvyššia a najdokona
lejšia bytosťsa stal jedným z nás. Prišiel na túto
zem, lebo videl našu biedu, lebo videl, že my
sami si nevieme ani nemôžeme pomôcť, stal sa
človekom, stal sa jedným z nás z lásky. Sv. Pa
vol o tom hovorí, že sa “zriekol svojej božskej
prirodzenosti a obliekol si našu lúdskú prirodze
nosť, aby nám dal účasť na večne radostnom a
večne šťastnom živote v Bohu a s Bohom...
Boh chce, aby sme si uvedomili túto skutoč
nosť a zaujali k tomu svoj postoj... Treba prijať
Krista za svojho priateľa Vykupiteľa, za sprie
vodcu na ceste životom... Ako to urobiť?
Nájdime si čas každý deň na osobné stret
nutie s Kristom pri modlitbe. Nech to nie je niečo
len odriekané, ale stretnutie s niekým, komu na
mne záleží, kto ma má úprimne rád. Porozprá
vajme mu o svojich bolestiach a radostiach, aj
problémoch a on istotne dá síl bolesť niesť,
radosť znásobiť, problém vyriešiť. Uverme pre
to, že Boh je láska. Uverme, že Boh nám daro
val Krista - Lásku, aby bol stále pri nás. Uverme,
že Boh chce, aby sme mali podiel na jeho več
nom živote lásky.

Štvrté spoločné zamyslenie:
Sme nový Boží ľud
Potrebujeme jeden druhého, sme na sebe
závislí. Tisíce zväzkov nás spája však s Bohom
Otcom, s Ježišom Kristom, so Svätým Duchom.
Kristus založil počas svojho pozemského účin
kovania svoje spoločenstvo - Cirkev. Táto sa
začína rozšírovaťpo Zoslaní Sv. Ducha.

SLOVO
Čo zjednocuje Cirkev - nový Boží lúd?
1. spoločná viera, živená Božím slovom
2. spoločným slávením eucharistie
3. vzájomnou láskou, ktorá z nás vytvára jedinú
velkú rodinu Božích detí.
Hoci nie sme všetci kňazi, ale predsa, ako
plnohodnotní členovia Cirkvi, nového Božieho
lúdu, najmä činnú účasť na celom živote Cirkvi.
A snažme sa preniknúť svet kresťanským du
chom. Naše úsilie bude korunovať úspech len
vtedy, keď sa budeme usilovať byť ozajstnými
Kristovými svedkami uprostred ľudskej spoloč
nosti.
Aby sa nám to darilo, k tomu nech nám
pomôže spomienka na udalosť, ktorú opisuje
evanjelista Lukáš: Dvaja z Ježišových učeníkov
utekajú z Jeruzalema, lebo Ježiš je už tretí deň
v hrobe, sú smutní plní strachu. Prečo išli spolu?
Zjednocoval ich strach. Zrazu sa k nim pripojil
Ježiš a otvoril im Písma. Prišiel k nim Ježiš so
svojim slovom a vzbudzuje v nich vieru v seba.
Potom s nimi slávi eucharistiu a potom ich spája
ozajstnou bratskou láskou. Dovtedy ich spájali
len spoločné obavy o budúcnosť, spoločný
strach, ale teraz láska. Dajme si teraz predsa
vzatie, že sa budeme usilovať v našich famostich byť novým Božím ľudom. A budeme sa tiež
usilovať vytvárať ho podobne ako títo učeníci:
cez počúvanie Ježiša v jeho slove; cez spoloč
né slávenie eucharistie - sv. liturgie a cez vzá
jomnú lásku.

o. Milan MOJŽIŠ

VYZNANIE
Dovofte ml, prosím, aby som sa s Vami po
delila o svoj zážitok z prázdnin, o svoje stret
nutie s Bohom.
Som obyčajné, šestnásťročné dievča. Moji
blízki príbuzní boli odjakživa nábožensky zalo
žení ľudia. Už ako malé dievčatko som rada cho
dila na sväté liturgie. V dedine, kde žijem, pre
vláda gréckokatolícke vierovyznanie. I ja som
gréckokatolíčka.
Priľnula som k našej viere celým svojím srd
com. Ako 14-ročná som dostala alopéciu - vy
padávanie vlasov. Choroba a následné po
nižovanie v internáte zo mňa urobili samotárku.
Prestala som navštevovať chrám boží. Nie, ne
poľavila moja viera, len som už nemohla zniesť
pohľady ľudí. Zvedavé, výsmešné, súcitné.
Lieky nepomáhali. Na rad prišla paroch
ňa, a tým ďalšie výsmechy v škole a v okolí
medzi rovesníkmi. Nakoniec ostávala iba ne
mocnica.
Odišla som tam v máji. S veľkou nádejou, po
druhýkrát. Bola som vlastne rada, že odchá
dzam z prostredia, kde som vo väčšej miere
nachadzaia viac výsmech než porozumenie. Ale
na Bratislavu som sa tešila aj z iného dôvodu.
Vedela som, že nebudem sama.
Vďaka mojej priateľke som sa zoznámila
s Milosrdnými sestrami Svätého Kríža. Zvlášť so
sestrou Charitas. Tá sa ma ujala. A vtedy sa pre
mňa začali dva najkrajšie mesiace, aké som kedy
zažila. Začala som navštevovať kostoly, čítať
časopisy s náboženskou tematikou a nevyne
chala som ani jednú svätú liturgiu v nemocnici.
Bol to krásny pocit, veriť, že je ešte niekto
okrem lekárov, kto mi môže pomôcť. Spoznala
som tú úžasnú silu modlitby a som presved
čená, že práve ona ma uzdravila.
Je celkom možné, že sa do nemocnice ešte
vrátim. Moju vieru to však neoslabí. Som šťas
tná, že som katolíčkou východného obradu a do
smrti za to budem Bohu cfekovať.
Vierka Č.

SLOVO

KRONIKA
sídelného biskupa
Mons.Jána Hirku
1. 8. Vysviacka 6 kandidátov na diakonov
a slúženie sv. liturgie
2. 8. Ordinácie novokňazov
v katedrálnom chráme
10. 8. Jednanie s námestníkom ministra
kultúry
11.8. Návšteva apoštolského nuncia
V Prahe
12. 8. Účasť na pohrebe pána kardinála
Tomáška v Prahe
15.8. Posviacka chrámu Vojkovce, okr.
Svidník
16. 8. Odpustová slávnosť na Bukovej
hôrke
22. 8. Koncelebrácia sv. liturgie k 40.
výročiu kňazského a 65 r. životného
jubilea Mons.Daniela Faltina z Ríma
za spoluúčasti spišského
pomocného biskupa Andreja Imricha
a ďalších kňazov
23. 8. Odpustová slávnosť v ILutine
26. 8. Účasť na biskupskej konferencii
v Banskej Bystrici
27. 8. Prijatie zahraničných hostí zo
Švajčiarska
29. 8. Návšteva farnosti Matiška
a rozlúčka s otcom Priputenom,
arcidekanom, z príležitosti jeho
odchodu do dôchodku

2 kresťanfkého

■ Pre svoju rekonvalescenciu odriekol
Svätý Otec všetky aj zvyčajné veľké stre
dajšie generálne audiencie, ba aj prvosobotné modlitby ruženca. Po prepustení z
nemocnice odporúčali lekári pápežovi dvoj
mesačný odpočinok v Castel Gandoife. Sú
časne sa anulovali apoštolské cesty Svä
tého Otca do Mexika, Nikaraguy a Jamajky,
ktoré sa mali uskutočniť koncom októbra
tohto roka. Potvrdila sa, ako sme už o tom
referovali, iba cesta do San Dominga 12.
októbra na otvorenie generálneho zhroma
ždenia Latinskoamerickej biskupskej kon
ferencie (CELÁM).
■ V stredu, 26. augusta boli exhumované
telesné pozostatky kardinála Jozefa Slipého, hlavy gréckokatolíckej ukrajinskej cir
kvi, v rímskej prokatedrále sv. Sofie. Lieta
dlom ich prevezú do Ľvova a uložia do hro
bky v tamojšej katedrále sv. Juraja.
■ Kardinál Slipyj umrel v Ríme vo vyhna
nstve, keď predtým strávil osemnásť rokov
v stalinskom gulagu. Splní sa tak jeho žela
nie, ktoré vyslovil pred smrťou: Ak sa splní
moja predtucha a dôjde k vzkrieseniu našej
svätej Cirkvi a ukrajinského národa, prevezte moju rakvu, v ktorej budem odpo
čívať, do našej ukrajinskej vlasti.
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■ Apoštolským listom z 15. augusta sa
Svätý Otec Ján Pavol II. chcel pripojiť k
slávnosti prenesenia pozostatkov neohro
zeného obhajcu práv gréckokatolíckej cir
kvi na Ukrajine kardinála Slipého. Zdôraznil
v ňom: "Dôverujeme, že tento verný a mú
dry služobník je v láske svojho Pána pripus
tený do velebnosti Boha, ktorému vydával
svedectvo svojou dobrotou v spoločnosti,
čo dlhé roky nútia k ateizmu." Zároveň ui
sťuje, že celá Cirkev je pri tejto príležitosti
duchovne spojená s donedávna trpiacou
ukrajinskou katolíckou cirkvou, ktorá je te
raz konečne slobodná. Teraz je v plnom
spoločenstve s Petrovým stolcom. "V du
chu svojej tisícročnej tradície", prízvukuje
Ján Pavol II. v závere, "zaiste bude schopná
riešiťdnešné problémy a účinne sa podieľať
na novej evanjelizácii Európy".
■ Kubánská biskupská konferencia priví
tala zmeny ústavy, prijaté Národným zhro
maždením krajiny. Pozitívne zmeny sa tý
kajú oblasti reformy právnych úprav o ro
dine, náboženstve a výchove. Nový zákon
opúšťa oficiálny ateizmus a nebude sa už
prevádzať diskriminácia veriacich. V prehlá
sení uverejnenom v Havane, ktoré podpísal
predseda biskupskej konferencie arcibis
kup Jaime Ortega, sa vyjadruje nádej, že
nebudú rozdiely medzi zákonom a bežnou
dennou praxou.
■ V celej Európe možno pozorovať vystu
pňovaný záujem o ochranu ľudského života
od okamihu počatia. Rastie presvedčenie,
že riešením problému nie je súbor zákonov,
ale výchova, aby si každý človek uvedomil
svoju zodpovednosť za život. Napriek ne
úspechu nového zákona v Nemecku, nový
taliansky minister zdravotníctva Andriano
Bompiani sa vyslovil, že otázka zákona o
interupcii sa musí stať predmetom verejnej
diskusie a byť znovu prehodnotená. K tejto
otázke sa v Taliansku vracajú po tom, čo
najvyšší súd v USA sprísnil kritériá povo
ľujúce vykonanie potratu. Minister Bompia
ni je veriaci katolík, ktorý podobne ako nový
prezident Talianska sa nehanbí vyznať na
tomto poste svoju vieru a postoje kresťana.
■ Dňa 30. septembra uplynú už dva roky
od poslednej 8. riadnej biskupskej synody,
ktorá prebiehala vo Vatikáne do 28. októbra
a zaoberala sa formáciou kňazov v pod
mienkach súčasnej doby. Ako oznámil Svä
tý Otec Ján Pavol II., najbližšia synoda bude
na budúci rok a bude mimoriadnou syno
dou, zaoberajúcou sa problémami katolíc
kej cirkvi v Afrike. Najbližšia riadna synoda,
v poradí deviata, bude až v roku 1994. Toto
vrcholné zasadnutie zástupcov troch tisí
cok katolíckych biskupov z celého sveta sa
bude zaoberať otázkami života a poslania
rehoľných spoločností v cirkvi i vo svete.
■ Tohtoročná hlavná púť Moravy, konaná
na jej najnavštevovanejšom mieste na Svä
tom Hostýne, sa konala v dňoch 15. a 16.
augusta. Niesla sa v znamení osláv osem
desiateho výročia korunovácie sochy Pan
ny Márie a za účasti desaťtisícok pútnikov
vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou.
Celebroval ju pri oltári za bazilikou olomou
cký biskup Mons. Jozef Hrdlička spolu s
Mons. Gerhardom Pieschlem, biskupom z
Nemecka. Na tomto mieste sa ľud Moravy
obracal v každej dobe k Panne Márii ako
Víťaznej ochrankyni Moravy. Je úlohou sú
časných veriacich z Moravy, aby pokračo
vali v tejto štafete a odovzdali vieru novému
pokoleniu pre vstup do tretieho tisícročia a
zjednotenej Európy.
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Vznešený muž kardinál Tomášek
Každý pohreb má bolestný charakter
rozlúčenia. Kresťanský pohľad má však
prvok nádeje. Toto rozlúčenie má charak
ter slávnosti a vďačnosti za život, ktorý
sa naplnil. Posledná rozlúčka s kardiná
lom Tomáškom, to je výraz našej veľko
nočnej nádeje, nádeje v to, že smrť má
pred Bohom slovo predposledné, nie
však posledné. Pripomeňme si text, kto
rým kardinál Tomášek vyzval k jednote
všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za
mravnú budúcnosť nášho národa. V roku
1988 napísal: Jednotu pripravujeme svo
jou túžbou a svojimi modlitbami. Vytvá
rame ju však tiež spoluprácou pri lás
kyplnej službe, ktorá je neodmysliteľnou
súčasťou nášho kresťanského svedec
tva. Nás všetkých Kristus poslal, aby sme
v tomto svete boli soľou, svetlom, kla
som, aby sme preukazovali lásku k všet
kým i k nepriateľom. Aby sme sa ujímali
všetkých, aby sme prinášali hojné ovo
cie. Vieme, že žiadny veriaci človek ani
cirkevné spoločenstvo nežije pre seba,
ale pre Krista. Bytie pre Krista znamená
bytie pre druhých, pre všetkých ľudí. Zod
povednosť veriacich za svet, v ktorom
žijeme, si katolícka cirkev pripomenula
na II. Vatikánskom koncile, ktorý súčasne
zdôraznil ekumenický ráz tohoto posla
nia. Keď Cirkev sleduje svoj cieľ, t. j. spá
su, nielenže sprostredkuje človeku bož
ský život, ale ožiaruje akýmsi spôsobom
celý svet, jeho odleskom a to hlavne tým,
že uzdravuje a povyšuje dôstojnosť ľud
skej osoby, upevňuje súdržnosť ľudskej
spoločnosti a dodáva každému ľudské
mu počínaniu hlbší zmysel a význam. Cir
kev je preto presvedčená, že prostred
níctvom jednotlivých členov a celej svojej
pospolitosti môže prispieť týmto spôso
bom k zľudšteniu ľudskej rodiny a jej de
jín. Katolícka cirkev s radosťou hodnotí
(Pokračovanie na 11. str.)
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to, čím aj iné cirkví a cirkevné spoločen
stvá spoločnou prácou k uskutočňovaniu
tejto úlohy. Na inom mieste toho istého
dokumentu uvádza: Zjednotenie kresťa
nov dnes očakávajú mnohí, i tí, ktorí v
Krista neveria. Je potrebné, aby smerný,
kresťania, skúmali znamenia času a ne
premárnili žiadnu príležitosť k prehlbova
niu vzájomného spoločenstva vo vše
strannú službu ľuďom dnešného sveta v
duchu nádeje a dôvery v Pána dejín. Má
me tiež pozorne sledovať vývoj spoloč
nosti, v ktorej žijeme a odkrývať stále
nové možnosti ako odpovedať v duchu
evanjelia na jej potreby. Kristus, ktorý vie,
čo je v človeku, i dnes ukazuje na potreby
zástupov a svojim učeníkom, ktorí tu sto
ja so zdanlivo prázdnymi rukami, prika
zuje - dajte sa im vy najesť.
Kardinál Tomášek bol jasnou mrav
nou autoritou, pre mnohých kňazov bol
jasným orientačným bodom. Vďačnosť je
asi to, čo cítime najviac. Vďačnosť za dar
života, za dar pevnej viery a pevného
postoja zosnulého kardinála Tomáška. V
biskupskom svätení ten, ktorý svätí bis
kupa, kladie mu na srdce: nazývaj dobro
dobrom a zlo zlom. Tieto slová uskutočniť
je niekedy veľmi ťažko. Kardinál Tomášek
uskutočňoval tieto slová v mimoriadne
ťažkých podmienkach. V situácii keď sa
utlačovateľský režim dopúšťal stále viac
bezprávia voči spoločnosti, zraky všet
kých sa obracali často k svätovítskej ka
tedrále a pri bohoslužbách kardinál To
mášek nazýval veci pravým menom.
Áno, i mnohí neveriaci často hovorili, je to
jediný predstaviteľ verejného života, kto
rý veci nazýva pravým menom v týchto
dobách. Predsednícke miesto, ktoré za
ujímal biskup v katedrále, nie je len čes
tné, je to zviditeľnenie jeho úlohy učiť.
Nielen učiť to, čo sám poznal a uznal za
dobré, ale učiť to, čo Cirkev 2000 rokov
nesie - posolstvo evanjelia, posolstvo o
dôstojnosti človeka, veľkosti Božej a o
oslobodení človeka, ktorý neoslobodený
ostáva v putách hriechu. V katolíckej cir
kvi dnes biskup nestojí sám, stojí v kolegialite s ostatnými biskupmi a stojí podopieraný autoritou rímskeho biskupa pápeža.
Práve puto jednoty medzi kardinálom
Tomáškom a pápežom Jánom Pavlom II.
bolo v posledných rokoch veľmi výrazné,
veľmi silné, ba pre zosnulého kardinála
zjavnou oporou. Človek sám často veľa
nezmôže, človek v spoločenstve s dru
hými môže dosiahnuť omnoho viac. Člo
vek zjednotený s tými, ktorí nesú spolu s
ním pravdu Krista, je, ako vidíme, ne
poraziteľný i keď nemá v ruke žiadne
mocenské prostriedky.
V roku 1988 pri príležitosti sviatku Sv.

Václava napísal kardinál Tomášek tieto
slová: Cirkev nie je ľahostajná k spo
ločenskému dianiu. Byť dobrým kresťa
nom znamená viac než byť slušným,
zbožným človekom v súkromnom živote.
Byť soľou zeme a svetlom sveta zname
ná niesť zodpovednosť v živote občian
skom a národnom. Nestarať sa len o se
ba, ale mať na zreteli dobro celku. Cirkev
svojím poslaním a podstatou sa neviaže
na žiadnu určitú formu ľudskej kultúry, či
politky, hospodársky alebo politický sys
tém, a preto môže byť pre túto svoju
všeobecnosť tesným spojivom medzi rôz
nymi ľudskými spoločenstvami a národ
mi, pokiaľ jej budú dôverovať a skutočne
vnímať jej naozajstnú slobodu nutnú k
plneniu jej poslania. Cirkev si nič vrúc
nejšie nežiada než to, aby mohla slúžiť
pre dobro všetkých, rozvíjať sa slobodne,
pod akoukoľvek vládou, ktorá uznáva zá
kladné práva osoby, rodiny a požiadavky
obecného blaha. V tomto duchu chceme
i my, katolícky veriaci v Česko-Slovensku,pracovať pre dobro celej spoločnosti,
obohacovať jej duchovný a mravný život
o nezastupiteľné hodnoty kresťanstva.
Pomáhať jej pri uzdravovaní bolestných a
znepokojujúcich spoločenských javov a
prispievaťk porozumeniu medzi ľuďmi rô
znych presvedčení.

Posledné slovo
môjho rozlúčenia:
Pozdravujem Vás všetkých, ktorí
ste prišli k pozemskému rozlúčeniu so
mnou. Je to lúčenie len na krátky čas,
lebo aj najdlhší život uplynie ako mih
nutie okamžiku a naša trvalá ľudská
existencia začne s tým, kto nás do ži
vota poslal, s naším najlepším nebes
kým Otcom. Bude Vaša existencia tr
valá, večná a bude taká, akú si kto za
slúžil svojím životom. Áno, existuje
spravodlivosť večná, Božia spravodli
vosť. Snažil som sa v celom svojom
živote podľa svojich síl slúžiť všetkým
v mene lásky nášho spasiteľa Ježiša
Krista. Prosím o prepáčenie tých, ktorí
azda niekedy mali dojem, že som sa im
plne nevenoval. Sme ľudia a ako takí
sme tým aj poznamenaní. Len dielo Bo
žie je dokonalé. Preto nás vyzýva sv.
apoštol Pavol: "Neste bremená jeden
druhého, a tak naplníte zákon Kristov."
Obraciam sa kVám - kňazom. Denne sa
nad tým zamýšľajte, k čomu Vás to za
väzuje, keď Kristus sa pri sv. liturgii s
vami stotožňuje a to obzvlášť vo chvíli
premenenia, keď vašimi ústami hovorí
- 'Toto je moje telo, toto je moja krv."
To je úžasná denná výzva k stotožne
niu sa s Kristom ukrižovaným a zmŕ
tvychvstalým. Výzva k svätosti života.
Posledné slovo o výsledku vášho apo

štolátu bude mať nie váš počet ale vaša
svätosť. Obraciam sa k Vám - boho
slovcom. Boli ste jednotlivo povolaní
Kristom, tak ako kedysi apoštoli - "Poď
za mnou." Apoštoli opustili všetko a šli
za ním. V tom je veľká výzva ku kaž
dému z vás. Obraciam sa k Vám - cti
hodné sestry rehoľnice a ctihodní bra
tia rehoľníci - vydávajte vždy svedec
tvo svojho úplného zasvätenia Kristo
vi, svojimi modlitbami, obeťami spoje
nými s Kristom a svojimi službami tým,
ktorí potrebujú pomoc. Obraciam sa k
Vám - rodičom, sviatosťou manželstva
ste sa posvätili k veľmi zodpovednému
poslaniu. Prijímajte deti, ktoré vám po
siela Boh, a od malička ich k nemu
privádzajte každý večer spoločnou
modlitbou. Pozvite Krista do svojej ro
diny, lebo on sľúbil - "Kde sú dvaja
alebo traja zhromaždení v mojom me
ne, tam som medzi nimi." Deťom pri
tom vždy niečo povedzte o ich najväč
šom, najlepšom priateľovi a ochranco
vi o Pánu Ježišovi. Tak ešte v prvých
rokoch ich života prebudíte v nich túž
bu po sv. prijímaní. Ostatné doplní
kňaz. Len tak im zabezpečíte práve to,
na čom vám najviac záleží, aby deti
mali pravé uspokojenie vo svojom ži
vote pozemskom a raz mali v najväčšej
plnosti i život večný. A práve v takých
rodinách sú dobré podmienky k tomu,
aby sa v nich prebúdzali tak potrebné
kňazské povolania. Všetci myslíte vo
svojich modlitbách na kňazské povo
lania. Obraciam sa k Vám - chlapci a
dievčatá, práve Vy hľadáte najviac
správnu životnú cestu, túžite po po
znaní pravdy a chcete mať plnú pulzáciu života. Buďte si toho veľmi dobre
.vedomí, že len Kristus Vám to môže
dať. Len on sám môže povedať: "Ja
som Cesta, Pravda a Život." A obra
ciam sa k Vám všetkým, Vy všetci nato
myslíte, že naša sila a istota, v každej
situácii života, je v Kristovi a v moc
nom príhovore Matky Božej Panny Má
rie. Len Kristus nám môže povedať: "Ja
som chlieb života, kto prichádza ku
mne, už nikdy nebude hladný, a kto
verí vo mňa, už nikdy nebude smädný."
V tomto duchu som s vami, so všet
kými a z plnosti srdca vám a všetkým
vašim drahým žehnám. V mene Otca i
Syna i Ducha Svätého. S Pánom Bo
hom a dovidenia v našom najkrajšom a
večnom domove."
František, kardinál Tomášek
Duchovnú záveť zosnulého kar
dinála Tomáška predniesol dňa 12.
augusta 1992 v katedrále sv. Víta
v Prahe svätiac[ biskup a generálny
vikár Jaroslav Škarvada.
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Žiť podťa príkladu Presvätej Bohorodičky
Z H O M ÍL IE O. V. B O H Á Č A
V Ľ U TIN E

P ú ť v L u tin e
Na východe Slovenska, v blízkosti starobylého mesta
Sabinova, sa nachádza obec Ľutina. Nad ňou sa v prekrásnej
panoráme Božej prírody nachádza najväčšie pútnické miesto
prešovského gréckokatolíckeho biskupstva, ktoré veriaci sa
mi nazvali Mariánskou horou. Už vyše sto rokov sa sem
v predposlednú augustovú sobotu a nedeľu schádzajú veria
ci z celého Slovenska, aby sa na chvíľu zastavili vo svojom
živote a načreli do svojho vnútra, nabrali duchovných síl do
svojho duchovného života a oslávili sviatok Uspenia - Nane
bovzatia Presvätej Bohorodičky.
Tohto roku sa ľutinská púť uskutočnila v sobotu a nedeľu
22. a 23. augusta. Už od sobotňajšieho popoludnia prúdili
pútnici individuálne i v procesiách,aby spoločnou modlit
bou uctili tú, ktorá je “matkou života.” Od mariánskej baziliky
a z Mariánskej hory sa dva dni ozýval oslávny spev k úcte
nebeskej Matky, ktorú si gréckokatolíci zvlášť uctievajú. Ofi
ciálny program začal v sobotu popoludní. Otváraciu sv. litur
giu slúžil Mons. Milan Chautur,pomocný biskup prešovský.
Po sv. liturgii pokračoval program celú noc. Vypĺňali ho
rôzne mariánske pobožnosti, sväté liturgie. Zvlášť milý bol
program mladých gréckokatolíkov, ktorý je každoročne
ozdobou tejto púte. Po celý čas niekolko desiatok kňazov
vysluhovalo sviatosť zmierenia, aby každý pútnik mohol
odísť skutočne obnovený.
Nedeľa bola dňom púte. Už od skorého rána očakávali
veriaci príchod svojho sídelného biskupa otca Mons. Jána
Hirku, ktorý za účasti pomocného biskupa Mons. Milana
Chautura, a Mons. Daniela Faltína, sudcu najvyššieho cir
kevného súdu z Ríma, slúžil o 10.00h slávnostnú liturgiu.
Sídelný biskup Ján Hirka uviedol slávnostnú sv. liturgiu slo
vami, ktorými vyzval veriacich na vytrvalú prácu, k dosiah
nutiu najvyššieho vrcholu spásy nasledovaním príkladu Pre
svätej Bohorodičky. V podobnom duchu sa k zúčastneným
pútnikom prihovoril aj o. Vojtech Boháč, správca f arnosti
v Sabinove, počas slávnostnej homílie.
Tohoročnej ľutinskej púte sa zúčastnilo počas dvoch dní
jej trvania vyše stotisíc veriacich. Ich radostné tváre a dobrá
nálada svedčili o tom, že aj tohto roku na Mariánskej hore
v Ľutine to, čo ich tam každoročne priťahuje, je požehnanie
a prítomnosť Panny Márie.
o. František ČITBAJ

Horolezci pri výstupe na vysoké končiare predtým než dobývajú
končiar, dajú si urobiť tzv. základné tábory, a na končiare vychádzajú
z týchto základných táborov. K dosiahnutiu cieľa vrcholu je potrebné
aj tieto čiastkové stanovištia. Ak sú tieto čiastkové stanovištia dobre
pripravené, vtedy horolezci majú blízko k dosiahnutiu cieľa. Dôležitosť
základných, prechodných táborov pri výstupe je nesporná. Prvotným
cieľom však nie sú tieto tábory. Prvotným cieľom je vrchol, je dobytie
najvyššieho bodu, na ktorý výškari myslia a upierajú svoj zrak a k zdo
laniu ktorého podriaďujú všetko svoje úsilie.
Ak tolko precíznej pri pravý, podriadenia sa a disciplíny si vyžadu
je dosiahnutie vrcholu štítu na zemi, o koľko viac si vyžaduje dobytie
duchovného vrcholu, duchovného cieľa človeka, ktorým je spása.
Sv. Pavol v dnešnom čítaní v II. liste Korinťanom upriamuje našu
pozornosť práve týmto smerom, keď hovorí: "Neupierajme pozornosť
na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je len
dočasu, ale neviditeľné je naveky." I dnes sme tu preto, aby sme si
túto skutočnosť uvedomili. Uvedomili si ju preto, že pred nami do
večnosti cestou života došla tá, ktorú dnes s celou katolíckou Cirkvou
oslavujeme. Je to naša Presvätá Matka, Bohorodička. Ona počas
svojho pozemského života neupiera pozornosť na to, čo je vidi
teľné, ale upiera svoju pozornosť na to, čo trvá naveky. Jej božský
Syn, Ježiš Kristus, ju uvádza do nesmierne veľkej slávy po všetkých
ťažkostiach pozemského života. Mária, naša nebeská Matka, chápe,
že život pre každého človeka je ponukou k vybudovaniu tých nevy
hnutných stanovíšť, východiskových táborov, podľa božích požiada
viek, k dosiahnutiu duchovného vrcholu spásy. Ostať v základných
táboroch života nemá zmysel. Zmysel má nebo. Možno si kladieme
otázku, čo to pre mňa znamená. Znamenáte, aby sme hľadali a lepšie
poznali božiu vôľu, aby sme sa cvičili, v nábožnej oddanosti Bohu, aby
sme si obnovili ducha modlitby. Hľadať a lepšie poznať Božiu vôľú
znamená s láskou sa zahľadieť na Ježiša, na jeho príklad. Započúvať
sa do jeho slov, milovať evanjelium, veriť mu a toto všetko aj
zviditeľniť v našom dennom živote a prístupe k problémom i k blížnym.
Cvičiť sa v nábožnej oddanosti znamená tiež ochotu v Božej službe.
SlúžiťBohu srdečne, s milotou, s odvahou. Obnoviťsi ducha modlitby,
to znamená, uvedomiťsi našu slabosť. Myšlienky možno i v tejto chvíli
máme upriamené na prácu, na problémy. Myslíme na urážky, ktorých
sa nám dostalo, alebo sa nás zmocňuje zármutok pre osobné rodin
né, národné a možno i me- dzinárodnó problémy. Toto je ten batôžtek
ľudskej slabosti, ktorý nosíme so sebou. Uznať túto slabosť je začiat
kom nového prehĺbenia modlitby, znamená uvedomenie si skutoč
nosti, že “duch sám sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.”
Modlitba má byť radosťou nášho srdca. Naučme sa modliť. Prehĺbiť sa
v modlitbe znamená skusovať,
že Pán je dobrý a milosrdný.
' Skúste a presvečte sa, aký
dobrý je Pán. Šťastný človek,
čo sa utieka k nemu,” - hovorí
34. žalm. Preto nie náhodou nás
dnes vyzýva sv. apoštol Pavol.
Neochabujme v takomto konaní.
"Za takéto prejavy, postoje,
získavame veľkú slávu v nebi,
ktorá nebude časná. Nebude
prechodná, pominuteľná, ale bu
de večná. Táto skutočnosť, že
Mária je oslávená v nebi, s telom
aj s dušou, svedčí, že takýto pre
jav je správny a potrebný k do
siahnutiu vrcholu a zmyslu našej
existencie k dosiahnutiu spásy.
Pochopiť a žiť tieto pravdy, hľa
dať a lepšie plniť Božiu vôľu,
cvičiť sa v nábožnej oddanosti,
obnoviťsi ducha modlitby, usilujú
sa kresťania aj dneška podľa
príkladu Presvätej Bohorodičky,
Panny Márie.
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Kde postavia chrám, začína
sa nový život

V Sedliskách...
Tropická augustová nedeľa. Slnko nemilosrdne berie zo zeme po
slednú vlahu. Sme v hornom Zemplíne - v Sedliskách - nevelkej dedine
nedáleko Vranova nad Topľou, ktorá sa dnes - sviatočne vyobliekaná pripravuje na veikú udalosť - požehnanie a posvätenie nového gréc
kokatolíckeho chrámu.
Priateľ ma cestou upozorňuje na otvorené brány jednotlivých domov.
Otvorené brány - alebo skôr otvorené srdcia - pozývajú nás do dvorov a
príbytkov. Letný deň dýcha myšlienkou lásky a vyjadruje výzvu vstúpiť
každému, kto by bol azda v dnešný sviatočný deň hladný a osamotený.
Do slávnostného okamihu ostáva viac ako hodina, ale priestranstvo
pred chrámom je už plné lúdí. Vchádzame do chrámu. Dýcha ozajstnou
sviežostou. Je pripravený na slávnosť. Za oltárom sa vznáša freska
Ochrany presvätej Bohorodičky, ktorej je chrám a tým aj obec zasvätená.
Umiestnená v zlatom poli každým ťahom prezrádza umelecky rukopis
svojho tvorcu - majstra Mikuláša Klimčáka. Freska je oslňujúco krásna,
jej farby hýria bohatstvom myšlienky a svojím jasným, určitým a pre
svedčivým výrazom preniká až do vnútra duše. Spevácky zbor, ladiaci
svoje hlasy, tento dojem umocňuje.
Blíži sa slávnostný sprievod. Otca biskupa Mons. Milana Chautura,
CSsR, víta starostka obce Marta Sabolová. Spomína okrem iného aj na
druhú svetovú vojnu, keďustupujúce vojská pôvodný chrám z roku 1784
zrovnali so zemou. Udalosti, ktoré potom nasledovali po februári 1948,
ale najmä po umlčaní gréckokatolíckej Cirkvi v roku 1950, bránili vý
stavbe chrámu. Jeho prvú tehlu podľa plánov Ing. árch. Jána Baloga

Posviacka fary
v Košiciach
Na odpustovú slávnosť pri prí
ležitosti chrámového sviatku Naro
denia Presv. Bohorodičky sa v Ko
šiciach pripravili duchovnou obno
vou. V programe vystupovali aj mlá
dežnícke zbory z Košíc a Prešova.
Pri tejto pri ležitosti zavítal do Ko
šíc aj o. biskup Mons. Ján Hirka.
S košickými kňazmi odslúžil v od
pustovú nedeľu dve sv. liturgie a aj
kázal. Spieval chrámový zborsv. Cy
rila a metóda pod vedením Šimona
Marinčáka. O. biskup požehnal a po
svätil obnovenú farskú budovu, ktorá
po 42 rokoch bude opäť slúžiť pre
potreby košického farského úradu.

-pk-

polozili az vlani -12. apnla.A teraz po Šestnástich mesiacoch dochádza
k posviacke chrámu.
Sledujeme obrad posviacky. Ľudia sústredene spievajú prosbu: Svo
jím príchodom, Kriste Bože, - priniesol si spásu Zachejovmu domu, preto udeľ svoje požehnanie aj nášmu chrámu, - do ktorého dnes
vstupujú tvoji služobníci...
Nasleduje sv. liturgia, ktorú s o. biskupom spoluslúži okresný dekan
o. František Puči, správca farnosti o. Dr. Július Mati a ďalší kňazi. V
kázni, ktorá nasleduje po čítaní evanjelia, o. biskup rozvíja myšlienku, že
teraz, po dokončení chrámu, začína práca na ľudských dušiach. Chrám
nás - ľudí - spája s naším Otcom a má nás spájať navzájom.
Už pani starostka spomenula rozhodný podiel na výstavbe chrámu
o. Dr. Júliusa Matiho. My, ktorí poznáme jeho život a jeho prácu veľa
rokov, sme šťastní, že jeho doterajšia pedagogická, vedecká a orga
nizátorská činnosť našla svoje vyvrcholenie v službe najušľachtilejšej - v
službe pri oltári.
Po obradoch sme sa pri prestretých bielych stoloch stretli s tými,
ktorí vlastnými rukami stavali svoj chrám a upravovali jeho okolie. Pre
kvapila nás ich skromnosť.
Plní dojmov sa pripravujeme na cestu domov. Ešte sa zastavíme v
chráme. Vládne v ňom posvätný pokoj... Slnečné lúče, prenikajúce cez
obloky, naplňuje naše vnútra opravdivou radosťou.
Sedlišťania majú konečne svoj chrám. Chrám Ochrany presv. Bo
horodičky. Blahoželáme im a tešíme sa spolu s nimi, že im to doprial náš
Pán.
Dr.V. TICHÝ
Snímka: Ing. J.PAVLIŠČÁK

V Ortášoch...
Na snímke vidíte nový gréckokatolícky chrám v Ortášoch pri
Ploskom, okr. Košice-vidiek. Pretože v tejto osade nemali chrám,
za bohoslužbami museli putovať do Ploského alebo do sídla far
nosti v Kráľovciach. Rozmýšľali, ako si pomôcť, a našli aj výcho
disko a aj podporu. Pre svoj budúci chrám sv. Jána Krstiteľa si
vyhliadli bývalú požiarnu zbrojnicu. Ich snahu podporil správca
farnosti o. Ján Smolnický i starosta obce Ploské-Ortáše pán Anton
Nemčík.
Veriaci interiér upravili, pribudovali vežu a dali uliať aj dva
zvony, ktoré nesú meno sv. Jána Krstiteľa a sv. Jozefa. Úsilie
vynaliezavých ortášskych veriacich bolo odmenené aj návšte
vou o. biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR, ktorý v sobotu, 11.
júla t. r. chrám požehnal a posvätil, s prítomnými kňazmi odslúžil
sv. liturgiu a duchovným slovom všetkých povzbudil.
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Radosť
vo V ag rinci
Dňa 9. augusta zavítal do podduklianskej obce Vagrinec v svldníckom okrese jeho Excelencia najdôstojnejší otec biskup Ján
a jediný zvon vagrlnskej cerkvi išiel sa roztrhnúť od radosti, keď
zvestoval všetkým, že otec biskup prišiel posvätiť vynovený chrám
Boží. V ten deň srdcia všetkým gréckokatolíckych veriacich vo Vag
rinci boli naplnené preveľkou vdäkou predovšetkým Pánu Bohu, že
pomohol 17 rodinám nevšednou obetavosťou a ochotou všetkých
obnoviť ich cerkev a tiež vdhkou jeho Excelencii, že ochotne zavítal
ako starostlivý arcipastier a dobrý otec medzi svojich verných ve
riacich, ktorí ho netrpezlivo očakávali s neskrývanou úctou a láskou.
Ale nielen Vagrinčanla sa tešili na otca biskupa. Aj ostatní jemu
oddaní veriaci z blízkeho i ďalekého okolia svidnického regiónu prišli
privítať svojho milovaného arcipastlera a tak spolu tešiť sa a chváliť
Pána Boha. Veriaci z Ladomírovej, Šemetkoviec a Vislavy prišli, tak
ako za starých čias, s procesiou. Aj prítomnosť sestier Radu sv.
Bažila Veľkého na čele s matkou predstavenou Nikolajou zvýraznila
radosť a nevšednosť toho dňa. Otca biskupa privítalo pri vstupnej
bráne päť dievčat s básničkami a karafiátmi a starosta obce s
chlebom a soľou. Potom miestny duchovný poprosil otca biskupa
posvätiť obnovený chrám. Slávnostnú ďakovnú Službu Božiu o.
biskup koncelebroval s najdôstojnejším okresným dekanom o. Duj-

Prijali pozvanie
do Pánovej vinice
Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove v priebehu mesiaca
opäťžila v znamení kňazskej vysviacky. Pán si povolal do svojej
vinice ďalších služobníkov - Dr. JánaVasiľa a Jozefa Blaščáka.
Sviatosť kňazstva prijali z rúk svojho sídelného biskupa Mons.
Jána Hirku dňa 5. sept. Dôstojnosť a osobitosť atmosféry pod
farbovala skutočnosť, že k nohám svojho biskupa pokľakli dva
ja muži zrelého veku, ktorí vyšľahaní životom svoje finále pre
žijú v dennej prítomnosti pri stole Pánovom. Generálny vikár
litoméíickej diecézy, ktorý prešiel už kňazskými cestami osudu,
vo svojej homílii privítal oboch ordinandov v kňazskej službe a
ocenil to, že v čase, keď sa začína u nás prejavovať nedostatok
kňazov, aj obeta z ich rúk je pre veriaci ľud nanajvýš potrebná.
Pripomenul pritom skutočnosť, že diecézy v Čechách viac ako
spolovice dýchajú prázdnotou a ich územie sa stáva misijným,
kde azda poľskí kňazi budú musieť onedlho prísť s ohlasovaním
evanjelia. Na konci sv. liturgie sa k novokňazom prihovoril aj
otec biskup-svätiteľ a priblížil veriacim skutočnosť, prečo obaja
prichádzajú až teraz k stolu Pánovmu. Dr. Vasiľ v poďakovaní
otcovi biskupovi prirovnal príchod oboch novokňazov do vinice
Pánovej k podobenstvu z evanjelia. Neznášali síce páľavu dňa
v kňazskej službe, ale vo svojom živote sa jej nevyhli. A hoci
prichádzajú do vinice na sklonku dňa, chcú si svojou obetavou
kňazskou službou zaslúžiť odmenu z rúk Pána.
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čakom a s piatimi kňazmi. Otec biskup v kázni, prednesenej
v rusínskej reči, poukázal na to, ako Vagrinčania v minulosti od
hodlane a vytrvalo bojovali o svoj chrám. Koiko si len vytrpeli!
Poukázal na to, s akou obetavosťou obnovili chrám Boží. Ale ne
máme sa obzerať za minulosťou, tú máme ponechať Božej spra
vodlivosti, treba ísť dopredu, duchovne rásť, nezháňať sa len za
hmotnými dobrami, ale žiť Bohu a blížnemu, pod záštitou a pomocou
Matky Božej. Na konci svätej liturgie o. biskup zasvätil veriacich
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Slávnostná služba Božia bola
zakončená mnohilítstvijami Svätý Otcovi, našim biskupom, kňa
zom, sestrám a všetkým veriacim. Na konci bolo liturgické a tiež
bratské agapé vo forme myrovania a pohostenia, pri ktorom
o. biskup svojím jemným humorom vytvoril skutočne milé rodinné
prostredie. Deň 9. august pre všetkých ktorí sa zúčastnili na po
sviacke vagrinského chrámu, bude dlho vzpruhou v duchovnom
živote a trvalou a radostnou spomienkou na nášho dobrého
a starostlivého arcipastiera.

Navštívil nás ukrajinský súbor

RODINA
Koncom augusta t. r. bol hosťom Mestského úradu Bardejov
ukrajinský súbor RODINA, medzi ktorými boli aj mnohí postihnutí
černobyľskou katastrofou. Súbor vystúpil nielen pri kultúrnych stre
tnutiach v okresnom meste, ale spieval i pri bohoslužbách v grécko
katolíckom chráme v Beloveži, Bardejove a Kružlove. Veriaci týchto
farností si vypočuli nielen ich prekrásny lahodný spev pri sv. liturgii,
ale aj ukrajinské ľudové piesne, ktoré zazneli pri milom rozhovore.
Veriaci ich odmenili nielen úprimným potleskom a slzami vďačností,
ale prispeli aj finančne pre postihnutých černobyľskou katastrofou.
F. D.
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Buková hôrka sa opäť trochu
vynovila...
Buková hôrka - známa svojím starodáv
nym baziliánskym monastierom (na mieste
ktorého dnes rastie tráva) i nábožnými mní
chmi, sa trochu vynovila i tohto roku. Po opra
ve strechy v minulých rokoch, tohto roku bol
vynovený i starodávny ikonostas. I to bola
jedna z pričiň, prečo i tohto roku sme mali tú
česť, že k nám zavítal sám sídelný prešovský
biskup Mons. Ján Hirka. Preobraženský odpust na Bukovej hôrke sa uskutočnil v dňoch
15. a 16. augusta. Program začal v sobotu
večer o 18.00 hod. večierňou s lítiou a vy
vrcholil na druhý deň v nedeľu príchodom
otca biskupa Jána, ktorý pred slúžením archijerejskej Služby Božej nám posvätil vy
novený ikonostas. Všetky bohoslužby sa ko
nali v reči našich byzantských vierozvestcov
sv. Cyrila a Metoda - po starosloviensky.
Kázeň na archijerejskej Službe Božej
predniesol sám Vladyka. Na odpuste sa zú-

častnilo okolo päťtisíc pútnikov i keďdeň pred
tým vytrvalo pršalo a aj počas odpustu hrozil
dážď.
V gréckokatolíckej obci Telgart, predtým
Švermovo, dňa 30. 8. t.r.sa veriaci zúčastnili
spomienkových osláv SNP. V kaplnke na mie
stnom cintoríne slúžil svätú liturgiu otec Ján
Madoran. Vo svojej kázni poukázal na to, že
táto svätá liturgia sa koná vo vlastnom prí
bytku každého veriaceho - teda na cintoríne.
Je to miesto nášho trvalého ubytovania do
príchodu Sudcu a Spasiteľa v jednej osobe.
Po jej ukončení pri spoločnom hrobe vojakov
padlých v povstaní mal príhovor starosta ob
ce. Na záver osláv o.Ján Madoran odslúžil
panychídu za 102 vojakov, ktorí padli pri na
šej obci s sú pochovaní v spoločnom hrobe.
Štefan ČER NÁK

Pozvánka
do Prešova
Príprava na sviatok
Ochrany Panny Márie
Duchovná obnova 28.9.1992 - 4.10.1992
Pondelok, 28. 9. 1992 - téma:
Mária - viera - zjavenia
Utorok, 29. 9. 1992 - téma:
Mária - nádej - poznanie
Streda, 30. 9.1992 - téma:
Mária - láska - služba
Štvrtok, 1.10.1992 - téma:
Mária - mlá- dež - radosť
Piatok, 2.10.1992 - téma:
Mária - Duch Svätý - cirkev
Program soboty:
17.00 18.00 19.00 19.30 21.00 22.00 -

večiereň
sv. liturgia
a/, ruženec
program mládeže
ar. liturgia
program mládeže ukončený
molebenom k P. Márii
23.00 - eucharistická poklona
4. 10.1992 bohoslužby ako v nedeľu
V programe vystúpia pozvané zbory: Gr.
kat. mládežnícky zbor z Košíc, Gr. kat. ml.
zbor z Michaloviec, Rím. kat. ml. zbor z Pre
šova

Členom Spolku
sv. Cyrila a Metoda

Stovka mladých v Juskovej Vôli
Je už čas školy, ale v nás žiaria ešte práz
dninové spomienky. Všetci s radosťou spomí
name na prvý tábor gréckokatolíckej mládeže
školy prírody v Juskovej Volí.
Prečo to bol tábor pre gréckokatolíkov?
Naším cieľom bolo prehĺbiť ich vieru, pove
domie i hrdosť, nájsť spoločnú cestu k Pánu
Bohu a ukázať im správny zmysel života. Po
čas siedmich dní sa 95 detí a 15 vedúcich
z radov mládeže stretávalo pri spoločných du
chovných cvičeniach a športových hrách. Deti
boli zábavnou formou motivované k získavaniu
vedomostí zo sv. Písma, z minulosti a súčas
nosti našej cirkvi v súťaži Ježiš - to je gól. Naše
duše sa k Bohu obracali pri každodenných
modlitbách a sv. liturgii. Duchovný program
počas celého pobytu viedol novokňaz o. Daniel
Šarišský a naši bohoslovci. Dni vypĺňali špor
tové a spoločenské súťaže medzi oddielmi. Na
príklad pekným podujatím bol celodenný vý
stup na Makovicu. Charakteristické pre tábo
rový život bola veselá myseľ detí, radosť

a spev, k čomu prispelo aj vystúpenie folkovej
skupiny Stanley z Bratislavy.
Tábor navštívil aj o. Marek Petro zo Sečov
skej Polianky, ktorý mládež poučil o správnom
spytovaní svedomia a dokonalej spovedi. Všet
ky deti ešte v ten deň mali možnosť si vykonať
sviatosť zmierenia a takto nastúpiť s novými
predsavzatiami a čistým srdcom do nastáva
júceho školského roka.
V nedeľu, 30. 8. 92 sa táborový spevácky
zbor zúčastnil vysviacky novej cerkvi v Sedliskách, kde vystúpil s novonacvičenýml piesňa
mi a prispel tak k dôstojnému sviatku cerkvi.
Všetci vedúci, ale aj deti, ktorí sa tohto
tábora zúčastnili, nadchnutí jeho krestanskou
atmosférou, lúčili sa v posledný deň s pekným
prostredím vo viere, že sme úspešne položili
prvý základ gréckokatolíckych táborov v na
šom okrese, ktoré chceme každoročne porladať pre našu mládež a vytvoriť tak peknú
a Bohu milú tradíciu do ďalších rokov.
Svetlana HRICOVÁ, Sačurov

Spýtali ste sa . . .

mocníkov - presbyterov - kňazcv. V niektorých
východných cirkvách (alexandrijská, egyptská
a byzantská) zostala v tradícii ako privilégium (vý
sada) možnosť udeľovať tieto dve sviatosti kňa-_
zom a to aj v neskoršej praxi, keďsa začali prijímať
do Cirkvi aj novonarodené deti. Ak sa však krstia
staršie detí, súhlas k birmovke (myropomazaniu)
si musí kňaz aj dnes vopred vyžiadať od biskupa.
V západnej cirkvi sviatosť birmovania za normál
nych okolností spravidla udeľuje len biskup a to
v neskoršom veku dieťaťa, resp. v dospelosti.
Tieto odlišnosti majú teda svoj základ v tra
díciách jednotlivých cirkví.

Prečo u nás gréckokatolíkov vy
sluhuje kňaz sviatosť birmovania pri
krste ?
V prvotnej Cirkvi bola zaužívaná prax prijí
mania nových členov do Cirkvi tak, že dospelí
katechumeni (čakatelia na krst) prijali po krste
hneď aj sviatosť posilnenia Duchom Svätým, čiže
sviatosť birmovania. Tieto iniciačné sviatosti vy
sluhovali apoštoli a ich nástupcovia - biskupi. Keď
sa Cirkev rapídne rozrastala, biskupi už na to ne
stačili a preniesli túto právomoc na svojich po

o.J.V O SK Á R

Hoci vedieme ozaj presnú evidenciu o
členstve a o platení členských príspevkov,
predsa sme v minulých dňoch spolu so
spravodajom Cyril a Metod poslali všetkým
členom bez rozdielu poštové poukážky na
zaplatenie členského. Predpokladali sme,
že poukážky na zaplatenie členského vy
užijú iba tí naši členovia, ktorí doteraz člen
ské za rok 1992 ešte nezaplatili. Ak sme
týmto naším počinom dostali do pomykova
tých členov nášho spolku, ktorí členské už
zaplatili, úprimne sa im ospravedlňujeme.
Za porozumenie ďakujeme.
Spolok sv. Cyrila a Metoda

Liturgický kútik
20. septembra - nedeľa - 15. nedeľa po
ZSD, nedeľa po Povýšení sv. Kríža
Liturgický hlas 6. Ev. na utierni 4.
Antifóny zo sviatku, po vchode: Poďme po
kloňme sa... za nás ukrižovaný...
Tropár hlasu, tropársv. kríža, Sláva: kondák
hlasu, I teraz: kondák Kríža. Namiesto Svätý
Bože: Tvojmu Krížu.
Prokimen a pričasten hlasu a sv. Kríža.
Čítania: Rim 14, 9-12, Mk 8,34-38,

21. septembra - pondelok - zakončenie
obdobia po Povýšení sv. Kríža Na sv. Ilt. včí
tane piesne vchodu sa menlivé čiastky spievajú
ako na samotný sviatok. Po záverečnom pože
hnaní sv. liturgie sa odkladá sv. Kríž. Lud spieva
tropár a kondák sv. Kríža a kňaz po okadení
odnáša svätý Kríž na patričné miesto.

27. septembra - nedeľa - 16. nedeľa po
ZSD - 7. hlas, Ev. na utierni 5 Antifóny: nedeľné,
tropár, kondák, prokimen a pričasten z hlasu.
Čítania: II. Sol 1,11 - 2, 2, Lk 13,22-27,
Farba: biela.

Zostavil: o. V. BOHÁČ
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Duchovné cvičenia
sv. Ignáca z Loyoly

My a naši blížni
V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi sa
Pán Ježiš pýta na to, kto sa zachoval ako blížny
k nešťastnému. Vidíme, že sa nekladie otázka, kto je
náš blížny, ale či my sme blížni k druhým. Podo
benstvo zdôrazňuje skutočnosť, že núdza iných vy
žaduje našu prítomnosť a pomoc a takto zasahuje do
našej slobody. Jav núdze druhého narušuje náš
egoizmus. Bytie iného človeka môže klásť na nás
požiadavky, ktoré sa nedajú odvodiť z toho, čo od
druhého môžeme sami očakávať.
Núdza iných môže nadobúdať všetky prvky ži
votného spektra: od jednoduchej absencie spolo
čenstva cez stupňujúcu sa materiálnu, alebo du
chovnú újmu, až po bytostne hraničné situácie.
V každom prípade sa očakáva od nás citlivá účasť,
ochota a otvorenosť k pomoci. Otvorený pre dru
hého je ten, kto je schopný byť pre druhého plne
prítomný a kto neponúka len niečo málo z prostried
kov, ktorými disponuje. Je možné iba počúvať dru
hého tak, že je to preň dar, a je možné, že hmatateľný
dar, alebo viditeľný čin nemusí byť svedectvom prí
tomnosti.
V živote veľmi ľahko prepadáme morálnemu ego
centrizmu. Francúzsky filozof ľudskej existencie Marcel hlboko analyzoval vzťahy nášho ja k druhým.
Poukazuje na paralelu, podľa ktorej tak ako napriek
poznaniu vesmíru máme bezprostredný dojem, že
slnko a hviezdy sa točia okolo zeme, podobne sa
nedokážeme plne zbaviť predstavy, že každý z nás je
stredom, okolo ktorého sa točí všetko ostatné, ktoré
aj jedine preň existuje. Na seba hľadíme ako na
vlastníka privilégií, ktoré nám nikto nemôže vziať a
na druhého buď ako na prekážku, ktorá sa musí
obísť, alebo ako na zosiiujúcu ozvenu, ktorá má
podporiť našu samoľúbosť.
Zaujatosť sebou končí v pesimizme. Tento pe
simizmus má korene v strachu, že postupne vekom
strácame všetko, čo vlastníme. Prichádza obava
z konečnosti, zo smrti a ubýva spôsobilosti pre ná
dej. Z tohoto stavu existuje jediná svetlá cesta: ne
prežívať život ako svoj majetok, uvedomiť si, že ne
patríme sami sebe. Patríme Bohu, ktorý umožňuje
vnútorný zázrak večne nového znovuzrodenia a znovuobnovenia síl. Je to cesta lásky k Bohu a k blíž
nym a ona v sebe zjednocuje všetky potrebné cha
rakteristiky mravného bytia.
M. STANISLAV

Výzva ľuďom dobrej vôle...
V areáli nemocnice v Michalovciach staviame kaplnku. Ide o položku
250 tisíc Kčs. Začíname so sumou 50 tisíc, ktorú venovali veriaci mesta
Michaloviec. Do našej NsP však chodba pacienti aj z Vranova, Trebišova,
Humenného a cez prázdniny z celej ČSFR aj zo zahraničia.
Prosíme všetkých lúdí dobrej vôle, no najmä z uvedených okresov,
aby prispeli na započaté dielo, aby sme nemuseli prestať stavať pre
nedostatok finančných prostriedkov. Všetkým dobrodincom veľmi pekne
ďakujem!
MUDr. Imrich Benický, riaditeľ NsP Michalovce
Rezervný fond: VUB pobočka Michalovce
č.:123-12139 552/0200/kaplnka

Jezuiti v Prešove pozývajú mužov a ženy na duchovné
cvičenia, aby v nich rozjímali nad zmyslom svojho života alebo,
aby sa prehĺbili a usmernili v duchovnom živote.
Exercicie sa uskutočnia v rekreačnom stredisku Herľany, a to v týchto termínoch:
muži-ženy
do 60 rokov
30. sept.- 5. okt. 1992
do 40 rokov
muži-ženy
8. okt.- 11. okt. 1992
muži-ženy
nad 40 rokov
15. okt.- 18. okt. 1992
do 40 rokov
muži-ženy
22. okt.- 25. okt. 1992
muži-ženy
nad 40 rokov
5. nov.- 8. okt. 1992
do 40 rokov
muži-ženy
12. nov.- 15. okt. 1992
muži-ženy
nad 40 rokov
19. nov.- 22. okt. 1992
do 40 rokov
muži-ženy
26. nov.- 29. okt. 1992
muži-ženy
nad 40 rokov
3. dec.- 6. dec. 1992
muži-ženy
do 40 rokov
10. dec.- 13. dec. 1992
muži-ženy
17. dec.- 20. dec. 1992
nad 40 rokov
Prihláste sa najneskôr dva týždne pred zvoleným termínom
na adresu:
Exercičný dom S. J. Pošt.prieč.č.103 080 01 Prešov 1
Alebo aj telefonicky 091/410 56 —/482 97 Začiatok exerddí
je vždy odpoludnia v prvý deň termínu o 17,00 h. Príchod
z Košíc do Herľan autobusom o 16,10 h zo zastávky ČSAD č.33
smer Rankovce a odchod v posledný deň autobusom o 16,20 h.
Tešíme sa na stretnutie s Vami v meditácií a v duchovnom
vedení.
Jezuiti z Prešova

Nákup a predaj jabĺk
Mám možnosť uskladniť väčšie množstvo jabĺk. Som ochotný vykupovaťjabíka od velkopestovateľov. Starším lUd'om môžem úrodu pozbie
rať a predať za určitý podiel na zisku podlá dohody.
Dušan KREHEĽ, Kvačany 63, 082 41 Prešov

GALATOUR CK v DK
080 01 Prešov tel. 431 01, 342 51 FAX: 431 01 II

í

Pomĺk a voľné miesta
v náboženských zájazdoch

LURDY - FATIMA - BARCELONA - MONTSERRAT
10-denný
24.9. -3.10.1992 CENA: 6.300,-VOĽNÉ: 24 osôb
LURDY 6-denný
17.9. - 22.9.1992 CENA: 3.150,- VOĽNÉ: 20 osôb
LURDY-PARÍŽ 7-denný
7.9. - 13.9.1992 CENA: 3.360,BENÁTKY - RÍM - SAN MARÍNO 6-denný
13.9. - 18.9.1992 CENA: 2.100,27.9. - 2.10.1992 CENA: 2.100,4.10. - 9.10.1992 CENA: 2.500,Podľa vášho požiadania doobjednáme ďalšie termíny. Na
telefonické požiadanie zašleme prihlášky aj program. Ná
stup účastníkov na zájazd je po trase Prešov - Bratislava.
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