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Pom aly sa koná' čas púti, bohatý na stretnutia veriacich  
so svo jim i o tcam i biskupmi.

Pane, a ku kom u by sm e išli?
“Ty máš slová večného života.
A my sme uverili a spoznali, 
že ty si Boží Svätý. ”

Jn 6,68-69

Keď Židia po zázračnom rozmno
žení chlebov hľadali Ježiša, využi! túto 
príležitosť, aby im ponúkol iný chlieb, 
chlieb potrebný nie pre pozemský, ale 
pre večný život. Ježišova reč o Eucha
ristickom chlebe bola však nielen pre 
bežných poslucháčov, ale dokonca a] 
pre mnohých jeho učeníkov takým šo
kom a tak tvrdou rečou, že od neho 
odišli a viac sa k nemu nevrátili. Prijať 
vierou Ježišov výrok o jedení jeho tela 
a pití jeho krvi ako podmienke pre več
ný život, to bolo pre Židov absurdnos
ťou, a preto toľkí vtedy odišli a zarazení 
z toho ostali i samotní apoštoli. Preto tá 
Ježišova otázka - “Aj vy chcete odísť’? 
A vtedy mu Šimon Peter odpovedal za 
všetkých - “Pane, a ku komu by sme

išli”? Kto iný nám môže dať to, čo nám 
môžeš dať iba ty?"

Ako vidieť, je tu hlavný problém v 
nevere, ktorú mali kedysi Židia a ktorí 
majú mnohí aj dnes, keď sa hovorí o 
Eucharistii. Eucharistia je stredom a vr
cholom sviatostného života, ona bu
duje Cirkev, zjednocuje ju. Cirkev žije 
z Eucharistie. Táto sviatosť má mimo
riadnu súvislosť práve s osobnou vie
rou človeka v Krista, ktorá, žiaľ, často 
chýba práve katolíckej zbožnosti. Eu
charistia je akýmsi kameňom úrazu. Nie 
je len prameňom života, ale je aj 
príčinou odpadu, pretože sa práve na 
nej triedia duchovia. Často počujeme - 
verím v Boha, lebo chodím do kostola, 
ale neverím v reálnu prítomnosť Kris
tovu v Eucharistii, verím v Boha, ale 
neverím vo večný život, verím v Boha, 
ale neverím v zmŕtvychvstanie a pod; 
Ba často počujeme, že verím iba trošku, 
slabo alebo iba čiastočne. Takýto stu
peň, alebo druh “v ie r /’ by sme mohli

prirovnať s “čiastočným” tehoten
stvom ženy, čo je absurdnosťou a ne
zmyslom. Buď je žena tehotná, alebo 
nie - tretia možnosť neexistuje. Buď te
da verím, alebo neverím. Ak uverím, 
uverím všetko bez zvyšku, čo mi Kris
tus k viere predkladá, pretože všetko mi 
slúži k môjmu zavŕšeniu v Bohu, čo je 
vlastne zmyslom môjho života, celej 
mojej existencie. Kristus sa predsa ne
znížil k človekovi len preto, aby sa mu 
vo všetkom podobal okrem hriechu, ale 
preto, aby človeka vyzdvihol, povýšil a 
urobil ho zasa podobným Bohu, aby ho 
zbožštil. Peter uveril, že iba pomocou 
Krista môžeme výjsť z tej svojej ľudskej 
prízemnosti, nedokonalosti, slabosti, 
zakrpatenosti z trpasličích rozmerov do 
Božieho života, v ktorom môžeme byť 
veľkí a šťastní. Ako ja žijem Otcovým 
životom, tak vy budete žiť mojím živo
tom, ak budete jesť moje telo a piť moju 
krv.

(Pokračovanie na str. 2)
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Liturgický kalendár 
na mesiac október 1992
1 Š OCHRANA PRESV. BOHO

RODIČKY,
Anniáš, apoštol

2 P Cyprián, mučeník
3 S Terézia, panna,

Dionýz Areopagita, biskup 
a mučeník

4 N SEDEMNÁSTA NEDEĽA 
PO ZSD,
Hierotej, biskup a mučeník

5 P Charitina, mučenica
6 U Tomáš, apoštol
7 S Sergej a Bakchus, mučeníci
8 Š Pelágia, úctyhodná
9 P Jakub Alfeov, apoštol
10 S Eulamp, mučeník

11 N OSEMNÁSTA NEDEĽA
PO ZSD,
NEDEĽA SV. OTCOV 
SIEDMEHO NICEJSKÉHO 
KONCILU,
Filip, diakon, apoštol

12 P Probus a spoločníci, mučeníci
13 U Karpus a spoločníci, mučeníci
14 S Paraska, mučenica,

Nazarius, Gerváz, Protaz 
a Celzius, mučeníci

15 Š Eutym Nový, vyznávač
16 P Longín stotník, mučeník
17 S Oziáš, prorok

—

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 
NA MESIAC OKTÓBER

1. Aby sa mužovia a ženy v Latinskej Amerike zaangažovali v novej 
evanjelizácii,a tak sa mohli tešiť z hojného ovocia vykúpenia usku
točneného Ježišom Kristom.

2. Aby oslava 75. výročia Misijnej jednoty kňazov pomohla znovu- 
objaviť dôležitosť evanjelizácie v misijných územiach.

3. Aby sme silnou zbraňou modlitby svätého ruženca zaháňali 
nástrahy zlého ducha, zlého sveta a telesnej i duševnej žiadostivosti.

Srdce Ježišovo, posilňuj m isionárov a požehnávaj ich apoštolát.

lestíne, Mezopotámii. Svoje putovanie ukončil 
v Indii. Krásne o tom hovorí tradícia:

Indický kráľ poslal do Jeruzalema svojho 
kupca, aby mu tam našiel staviteľa, ktorý by mu 
postavil krásny palác. Svätý Tomáš sa prihlásil 
hneď, že on je svätým staviteľom. Po príchode 
do Indie mu kráľ dal veľa peňazí na stavbu 
paláca. Tomáš peniaze vzal a rozdal chudob
ným. Keď sa o tom kráľ dozvedel, dal Tomáša 
potrestaťa uvrhnúťdo väzenia. Po nejakej dobe 
ťažko ochorel kráľov brat. Ten mal sen, v ktorom 
mu anjel ukázal krásny nebeský palác, ktorý mu 
zbudoval apoštol Tomáš. Nemocný brat si dal 
privolať kráľa, vyrozprával mu sen a na základe 
toho Tomáša prepustili z väzenia a zavolali ku 
kráľovi. Keď Tomáš vyložil kráľovi náuku kres
ťanskej viery, podľa ktorej nám dobré skutky 
budujú v nebi prekrásny palác večnej blaže
nosti, kráľ sa dal pokrstiť a prijal vieru.

Svätý Tomáš apoštol po neúnavnom hlása
ní evanjelia v Indii zomiera nakoniec mučeníc
kou smrťou. Keď sa Portugalci po prvýkrát do
stali do Indie okolo r. 1500, našli tam kresťanov, 
ktorí z tradície vedeli, že ich predkovia prijali 
vieru od sv. Tomáša. Aj samotné mesto Mali- 
pura, kde sv. Tomáš mučenícky zomrel, sa ešte 
v minulom storočí nazývalo v preklade mesto 
Tomášovo. Stal sa pre nás vzorom múdrosti, 
dobroty a jedinečnej lásky ku Kristovi, keď plný 
pokory zvolal: Pán môj a Boh môj!

STRETNUTIE  
SO SVÄTÝMI

6. október
SVÄTÝ TOMÁŠ, APOŠTOL

Pochádzal z Gaľiley a bol rybárom. Prijal 
Ježišovo pozvanie a nasledoval ho spolu s 
ostatnými apoštolmi. Bol svedkom mnohých Je
žišových zázrakov, známa je jeho láska ku Kris
tovi, odhodlanie zomrieť s Ním. A predsa je 
známy aj svojou neverou. Tak to bolo v oka
mihu, keďm u po Ježišovom vzkriesení apoštoli 
oznámili, že videli Pána, tak to bolo v okamihu, 
keď mu oznámili, že Panna Mária zosnulá. 
Možno pre túto Ibdskú slabosť stal sa sympa
tickým svätým. Svätý Gregor V. o ňom hovorí: - 
Tomášova nevera pomohla nám viac, ako viera 
ostatných apoštolov. Lebo nevera, z ktorej bol 
vyliečený dotknutím sa Kristových rán, posilnila 
nás vo viere, že Kristus vstal v tom istom tele, v 
ktorom trpel, a že aj my v tom istom tele vsta
neme, v ktorom teraz žijeme.

Po zoslaní Svätého Ducha sa Božou milos
ťou Tomáš stáva apoštolom pevným vo viere, 
horlivým a neúnavným. Hlásal Božie slovo v Pa-

Pane, a ku komu by sme išli?18 N DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
PO ZSD,
Lukáš, apoštol a evanjelista

19 P Joel, prorok
20 U Artem, mučeník
21 S Hilarion Veľký, vyznávač
22 Š Averciáš, biskup
23 P Jakub, apoštol, brat Pánov
24 S Aret a spoločníci, mučeníci

25 N DVADSIATA NEDEĽA
PO ZSD,
Marcián, mučeník

26 P Demeter, veľkomučeník
27 U Nestor, mučeník
28 S Paraska, mučenica,

Terent, Neonila a ich deti, 
mučeníci

29 Š Anastázia, mučenica
30 P Zenobius a Zenobia, mučeníci
31 S Stách, Amplias a Narcis,

apoštoli\________ J

(Dokončenie zo str.1)

Aj ľudský plod v tele matky, ak už 
raz vznikne, môže rásť, vyvíjať sa, aby 
sa raz narodil pre nový život ako sa
mostatný, slobodný jedinec. Môže ho 
žena aj stratiť, a to prirodzenýľn potra
tom, alebo interupciou. Tak je to aj s 
vierou v Krista. Ak si ju živim, rastie a 
silnie. Ale môžem ju aj stratiť, ak zaned
bá m jej výživu a starostlivosť o ňu, ale
bo nám ju niekto môže vziať násilím, 
ako to bolo za minulé roky, keď umelý 
potrat viery mal masový rozmer.

Kristus nás teda vyzýva nie ku zvy
kovému chodeniu do chrámu a aj k pri
jímaniu, ale k osobnej viere o jeho sku
točnej prítomnosti v Eucharistii a sám 
ju potom živí v nás svojim telom a krvou 
a samozrejme svojimi slovami večného 
života, ktoré nám dnes nemôže nikto 
iný dať, hoci sa ponúkajú všelijakí “spa
sitelia” a falošní proroci. Títo nám často 
ponúkajú sladké reči, alebo reči, čo nám 
šteklia uši, zavádzajú nás do slepých 
uličiek egoizmu, hedonizmu, na šikmé

plochy nových ideológii, na široké ces
ty širokého svedomia vedúce do záhu
by až na bahnité dno mravnej skazy.

A v týchto situáciách prichádza 
Kristus aj ku každému z nás a ponúka 
sa nám vo svojom tele a krvi ako Cesta, 
ktorá má svoj jasný cieľ, ako Pravda na 
orientáciu v zmätku lží a poloprávd a 
ako Život, po ktorom túži každý človek. 
Po živote šťastnom, radostnom, krás
nom tu na zemi a samozrejme raz i tam, 
kde nebude mať konca. Prišiel som, aby 
ste mali život a aby ste ho mali v hoj
nosti.

Ak dokážem takto úplne prijať Krista 
do svojho života v bezvýhradnej viere 
vo všetko, čo mi k viere predkladá, tak 
to nebude pre mňa tvrdá reč, ale to 
budú pre mňa slová večného života a 
budem môcť aj ja so sv. Pavlom pove
dať: “Nežijem už ja, ale žije vo mne Kris
tus”, alebo s “neveriacim” Tomášom 
vyznám Kristovi to nádherné - “Pán môj 
a Boh môj”.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Jednota
ako záchrana C irkvi a sveta

(Pokračovanie z čísla 18)
Všetky snahy o zblíženie a zjednotenie, 

či zjednocovanie, sú súčasne aj znakom, že 
sa otvárame tomuto procesu smerovania do 
stredu kruhu, do božieho života. Postoj po
výšenosti,nadradenosti, spupnosti, nedôve
ry, uzavretosti, zľahčovania v tomto procese 
je znakom, nakoľko je toto spoločenstvo či 
jedinec otvorený hlave I duši Cirkvi, Kristovi. 
"Otče, svätý, tých, čo si mi dal, zachovaj v 
mene svojom,aby boli jedno ako my! (Jn 
17,11) Iný základ pre proces zjednocovania 
nemáme. Ak budeme brať do úvahy iba his- 
toricko-teologické faktory, ba dokonca ak do 
tohto vzácneho kristocentrického procesu 
budeme večne zaťahovať iba historicko -cir- 
kevnícke fakty a udalosti s ich nepredsta
viteľným množstvom sporov, rozporov a od
lišností, s ich tragickými rekvizitami, a ak 
tieto bariéry minulosti budeme prenášať do 
sú- časnosti a budeme ich večne oživovať a 
chcieť na nich stavať, potom náš pokus a 
snaha sa skončia tak, ako nám to Kristus 
dávno povedal: "... každý kto síce počúva 
tieto moje slová, ale ich neplní, podoba sa 
bláznivému mužovi, ktorý si vybudoval dom 
na piesku. I prihnal sa príval, rozvodnili sa 
potoky, duli vetry a oborili sa na ten dom, 
takže sa zrútil, a jeho pád bol veľký." (Mt 
7,26-27)

Dejiny Cirkvi poznajú tento stav. Nádej 
máme iba v tom, že Cirkev je dom boží, a to, 
čo človek zle postavil, sa zrútilo, ale božie 
zostalo. To ľudské stálo na piesku. Ale člo
vek zatvrdilo trvá na svojom: Moje je lepšie. 
Dobre prešpekulované. Skutočnosť je taká, 
že ľudské je stále iba prístavkom, pokusom 
o zlepšenie božieho domu. Človek však nik
dy neprekoná Boha! Nebudujme na piesku. 
Piesok, to sú tie nahromadené bariéry minu
losti. Včerajšok má kontinuitu s dneškom, to 
je pravda. Zohľadňujme to. Ale dnešok, to 
nie je včerajšok, nech by bol akýkolVek dob
rý, či zlý. To musíme prijať ako axiómu! S 
bremenom na pleciach sa ťažko vystupuje 
na vrch. A na vrch Pánov s bremenom hrie
chu sa už vôbec nedostaneme.

V tomto stave je nutná revolúcia ducha! 
"Aby sme jedno boli..." Nerobme to, čo by 
sme chceli my, ale čo chce Kristus! V  apoš
tolskej dobe bolo veľa miestnych cirkví a ani

jedna z nich sa nevyhlasovala za výlučnú. 
Všetky miestne cirkvi vytvárali jedinú Cirkar. 
Dnešný stav v Cirkvi svet považuje za "scan- 
dalum mundi", za pohoršenie pre svet. Vie
me, že krstom sme zaštepení, a to bytostne, 
do Krista, do stromu života. Prečo teda kaž
dý list kričí, že je strom a iný strom, než ten, 
na ktorom je a na inom ani nemôže byť?! Aký 
naliehavý a varovný je výrok Klementa Rím
skeho, ktorý v Liste Korinťanom píše" IČi 
nemáme jedného Boha a jedného Krista a 
jedného Ducha milosti, vyliateho na nás - a 
jedno povolanie v Kristovi?! (46,6.) A Her- 
masov Pastier akoby pokračoval: "Všetky 
nárocý, bývajúce pod nebom, potom keď 
uverili, mali jedno zmýšľanie a jedného du
cha, jednu vieru a jednu lásku." (9,17,4) A 
sv.Pavol završuje tieto myšlienky v liste Efe- 
zanom: "Jeden je Pán jedna viera, jeden 
krst." (Ef 4,5.) Nikde nie je multiplikácia Kris
ta. Krista nemožno preťahovať z jednej ko
munity ľudí, ktorí si hovoria cirkev, do druhej, 
ktorí si hovoria iná cirkev. Lebo ak je to iná 
cirkev, potom je to aj iný Kristus. A to je 
nezmysel!

Táto teologická úvaha nás núti uzavrieť 
tému tak, ako to zdôvodnenia konštatujú: Je 
len jedna Kristova Cirkev. To znamená, že 
všetky nahromadené prekážky, ktoré stavali 
a stavajú ich aj dnes, sú dielom človeka. 
Vlečie ich so sebou nie ako dedičstvo prvot
nej čistoty apoštolskej Cirkvi, ale ako dedič
ný hriech, ktorý je nám i po krste deštruk
tívnym elementom. Akýsi pochorobný stav 
duše i tela. Veľmi výstižne sa o tejto proble
matike vyjadril kyjevský metropolita Peter 
Mogila v 17. storočí: unío sine destructione. 
Jednota bez deštrukcie. Tak by mal pokra
čovať tento proces. Ale nielen verbálne, ale 
skutočne. Pri tomto procese zjednocovania 
nemôže voliť alternatívu: zriekni sa svojho a 
prijmi moje. Exkluzivizmus znemožňuje dia
lóg už v zárodku. Musíme zdôrazniť jednu a 
najzákladnejšiu pravdu v celej tejto proble
matike: činnosť Svätého Ducha. Bez tejto 
činnosti je  vopred odsúdená akákolVek ak
tiv ita teologických komisií, expertcv, pove
rencov a vyslancov. Vzopretie sa činnosti 
Ducha Svätého, nech je to z ktorejkolVek 
strany, je dôkazom, že Kristus nie je medzi 
nami. A ako by sme mohli dešifrovať túto 
neochotu? Jednoducho: neláska voči tým, 
s ktorými máme hovoriť a spolupracovať. 
Tento zaťatý element ľudskej povahy, ktorý 
i keď  hlboko nevedome alebo rafinovane 
vedome zamieňa veci božie za ľudské. T ento 
stáročiami evidovaný farizeizmus zhora až 
dolu je príznakom vlastnej nadradenosti, 
ktorý Syn Boží nikdy nepoužil. I pri svojich 
zázrakoch a božstve bol to syn tesárov a 
priateľ hriešnikov. Syn Boží nekorigoval vôľu

Otcovu a nefumigoval Starý zákon. Neprišiel 
ho zrušiť, ale doplniť a naplniť. Večne sa 
ponižoval, i keď  bol najvyšším Bohom. 
Prečo je ľudská spolupráca s Duchom 
Svätým taká váhavá a zadŕhavá? Lebo naša 
viera je príliš motivovaná ľud- ským konaním 
a názormi. A je tu aj silný psychologický 
faktor, aby jeden nepohltil druhého. Opä
tovne tu však musíme zdôrazniť pôsobenie 
sily Svätého Ducha a finálne On rozhodne v 
priebehu ľudských dejín, akú podobu bude 
mať táto jednota. Zjednocovanie v duchu 
lásky však nemôže nikomu poškodiť. Nám 
netreba novú soteriologiu - náuku o vykúpe
ní, ale nové myslenie a cítenie. Dialóg je 
vždy medzi dvoma partnermi, a tak pri 
úspešnom, ako aj neús- pešnom dialógu 
zostávajú dvaja. Jeden nez- mizne. Je to 
jednota v mnohosti. Je tu však jedno božie 
východisko, ktoré by sme mohli nazvať 
smelo zázrakom. Nastane čas, keď obaja 
budú hovoriť a žiť to isté. Bude to ako súzvuk 
anjelských hárf. To bude vtedy, až si 
konečne ľudia dajú povedať a pripustia, že 
vo všetkom má prvenstvo Boh. Tento dialóg 
bude znieť ako filharmonický monológ. Bo
žie dielo. Bez tejto duchovnej revolúcie bude 
proces zjednocovania príliš dlhý a príliš ťaž
ký. Na záver: ekleziológia, čiže náuka o Cir
kvi musí byť kristologická, nikdy nie antro
pologická.

3. Skutočný stav cirkvi ako 
božsko-ľudského 

spoločenstva
Nemôžeme obísť vyhlásenie Biskup

skej synody pre Európu, ktorá bola koncom 
minulého roku vo Vatikáne. V záverečnej 
deklarácii v III. hlave, kde sa hovorí o nut
nosti dialógu a spolupráce s ostatnými kres
ťanmi, so Židmi a so všetkými, čo veria v 
Boha, je táto pasáž: "Znovu sme pritom kon
štatovali, aké bohatstvo má Európa práve vo 
svojich vzájomne sa doplňujúcich kresťan
ských tradíciách, ktoré sú zhodné v tom, čo 
je podstatné, totiž západné a východné tra
dície, pričom majú svoje teologické, litur
gické, duchovné i kánonické zvláštnosti. V 
týchto dňoch boli často pripomínané obrazy 
"jednej duše, ktorá dýcha dvoma pľúcami", 
aby sa tým vyjadrila táto cirkevná skutoč
nosť. I v tomto prípade sme pochopili, ako 
rôzne dary každej tradície môžu obohatiť, ale 
aj opraviť i druhú tradíciu. Rovnako sme si 
uvedomili, že rozdelenie kresťanov môže 
mať smutné následky i dnes... Bráni nám, 
aby sme sa uzatvárali do predsudkcv, ktoré 
sú často zdrojom horkosti a neplodného

(Pokračovanie na 4.str.)

Pane, pom ôž nám k jednote v láske, vo vzájomnom pochopení 
napriek hraniciam náboženstiev a v yzn an í.

Daj, nech zboríme múry, ktoré nás oddeľujú, a ktoré nám bránia, aby  
sme už dnes pracovali spolu pre ľudskejšiu budúcnosť všetkých ľudí. 
Tak, ako viera vedie k  láske, tak daj, Pane, nech naša jednota v láske vedie 
k jednote vo viere.
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Pane, nauč nás m odliť sa
"Raz sa na ktorom si mieste mo

dlil. Keď skončil, povedal mu jeden 
z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás 
modliť sa, ako Ján naučil svojich 
učeníkov. "

Lk 11,1

Je mnoho stupňou modlitieb, od obyčaj
ných slov, pri ktorých sa nedeje skoro nič, až 
po tie najvyššie, v ktorých modliaci sa tkvie 
priamo v Bohu a Boh v ňom. A teraz si vybavme 
ten úžasný obraz, ktorý mali pred očami uče
níci, keď sa -v  ich blízkosti-modlil sám Kristus. 
Tá duchovná sila, tá žiara, tá svätosť...

V tej chvíli pochopili, že modlitbu možno 
plne prežívať, duchovne sa ňou sýtiť, čerpať z 
nej potrebnú statočnosť k životu a k všet kému 
životnému utrpeniu. Pochopoli modlitbu ako 
vnímateľnú skutočnosť.

A preto prosia: "Pane, nauč nás modliť
_ _  nS3...

Všimnime si, že kedykoľvek človek vydá
va svedectvo o skutočnosti svojej viery, vždy 
má v jeho odovzdávanej skúsenosti skutoč
nosť modlitby ústredný význam, boli trebárs až 
na samom konci zážitku, ktorým bol obrazne 
povedané, pád na kolená pred Bohom.

Pre skúsenosť so skutočnosť modlitby je 
charakteristické to, že je nezabudnuteľná, ni
čím nevymazateľná a že chráni a pozdvihuje 
človeka i v obdobiach takej vnútornej vyprahlo- 
sti, že sa k opravdivej modlitbe nepozdvihne.

Pane, nauč nás modliť sa...
A Pán učí. Pán vyslovuje prvú prosbu veľ

kej kresťanskej modlitby, hovorí: Otče náš... A v 
tomto množnom čísle je nedozierna hĺbka.

Poodíďme teraz od obrazu, ktorý sme si

predstavili na začiatku tejto úvahy a vstúpme 
do tienistej, clivej záhrady Getsemanskej. Je tá 
noc, kedy v Kristovi trpí a desí sa všetko, čo je 
v ňom ľudské. Všetko, čo žije, by v takýchto 
okamihoch kričalo, volalo o pomoc. V tú noc 
prosí o pomoc aj Ježiš sám... O akú pomoc? 
Zachráňte ma? Odvedte ma do bezpečia? Oz
brojte sa proti nepriateľom? Nie. Bdejte a mo
dlite sa so mnou. Prosí o spoločnú modlitbu 
ako o štít proti strachu, o štít proti smrti. Veríme, 
že pre spánok tých, ktorých sa nedovolal, ne
trpel menej, ako potom na kríži. A práve pod 
zorným uhlom getsemanského utrpenia Pána 
Ježiša chápem ono množné číslo v jeho mod
litbe Otče náš...

Aj modlitbou osamote môžeme nájsť po
koj. Cestou súkromnej modlitby dospejeme k 
poznaniu toho, čo sa deje medzi človekom a 
Bohom. Ale spoločná modlitba je burcujúca 
sila, ktorá má moc lomcovať s nebom i zemou. 
Spomeňme si na naše spoločné modlitby v 
predchádzajúcich rokoch. Odrazu sme sa doč
kali takého vnuknutia Ducha Svätého, že mô
žeme k tomu prirovnaťiba biblické Turíce. Doš
lo k plnému uskutočneniu modlitby. Stalo sa mi 
pred niekoľkými rokmi, že somvstúpil do nášho 
chrámu asi hodinu posv. liturgii. Povedal som 
si, iba na chvíľočku. Ale i napriek velkému ná
hleniu, nebolo možné nezostať. Pretože v tom 
malom skromnom kostolíku bolo v tej chvíli ako 
v nebeskej katedrále. Bol plný vznešenosti, 
velebnosti, krásy a svätej lásky. Pretože sa tam 
pred chvíľou stala ohromná udalosť - PRE
MENENIE - pretože sa tam stala tá umocnená 
modlitba a umocnená odpoveď Božia, ktorou 
je sviatosť...

Nie je to tak vždy. Nie z každej bohoslužby 
odchádzame v dojatí a rozochvení, že sme pri 
modlitbách, v počúvaní slova Božieho a pri

sprítomnení skutočne prijali onen "štít" proti 
všetkému zlému. A predsa, nádej zostáva. A je 
to naša naozajstnejšia nádej. Lebo inde, ako v 
spoločenstve bratov a sestier, pri sv. Liturgii, 
bohoslužbách, sa pre nás môže uskutočniťona 
velká modlitba, ktorá nezačína slovami Môj Bo
že, ale: Otče náš...

o. PETER

Viera Donovalová -Klenková

Koho očami ?
Koho očami sa na tento svet dívať ? 
Ach, koho, koho, očami?
V istotách budov míkvy privát 
priam obliehajú reklamy.
Dúhové spektrá optimizmu 
aj priame lúče roztrieštia.
Čierna noc tají východisko, 
sťa podmienené súvetia.
Dospelým, zrelým zrakom dneška? 
Mikroskopiským rozborom?
Trúfalosť vetra o m úr plieska: 
padaním lístia, ako strom.
Odpoveď na mňa v detských očiach 
upiera pohľad sokolí..
Nahromadené otázniky 
nesú si tašku do školy.
???
Pridôverčivé múry priehrad, 
ku žriedlu cesta zaťatá!
Mám detské oči! Kto je  nerád 
veriacim očiam d ie ťa ťa ?

Jednota ako záchrana cirkvi a sveta
(Dokončenie zo str. 3.)
obviňovania. Vedú nás k tomu, aby sme ne
vynášali rôzne nepodložené žaloby proti 
bratovi a nepripisovali mu úmysly a plány, 
ktoré nemá. Ak vychádzame z priania naozaj 
pochopiť stanovisko druhéhho, potom sa 
rozpory urovnajú trpezlivým a úprimným dia
lógom pod vedením Ducha Utešltelä." (Mun- 
dus orans 05/92, str.8.)

Čo sa týka vzťahov medzi katolíckou Cir
kvou a Pravoslávnou Cirkvou, ako aj pro
testantskými cirkvami v tom istom dokumen
te sa hovorí: "Nemôžeme prehliadať ani sku
točnosť, že práve tieto cirkvi za komunistic
kého útlaku nám všetkým poskytli a naďalej 
poskytujú spoľahlivé svedectvo o vytrvalosti 
vo viere. Takisto nechceme zabudnúť na sil
né svedectvá o viere, ktoré nám poskytli naši 
pravoslávni a protestantskí bratia. Prajeme 
si, aby spoločné skúsenosti z doby prena
sledovania vytvorili novú základňu pre hlbšie 
ekumenické porozumenie a pre spravodlivé 
uzmiernenie. Prostredníctvom najrôznejších 
druhov dialógov po koncile a mnohými vyda
renými akciami so spoločným vydávaním 
svedectiev a pri spoločnej kresťanskej služ
be sme odstránili mnoho nedorozumení a 
značne sme sa zblížili s reformovanými c ir
kvami... Pre podporu ekumenizmu je veľmi 
dôležitý biblický apoštolát, vyplývajúci z na
šej spoločnej úcty k Písmu svätému." (Mun- 
dus orans 5/92, str.9.)

Nemôžeme však ani pri všetkej solidarite 
medzi sebou hlásať Evanjelium protikladne, 
ani ho protikladne vysvetľovať. Ale nemô
žeme ani blokovať evanjeliové aktivity v Ježi
šovom duchu v sesterskýchh cirkevných 
spoločenstvách. II. vatikánsky koncil sa k 
tejto problematike jasne vyjadril: 'Táto C ir
kev, ustanovená na tomto svete ako uspo
riadaná spoločnosť, jestvuje v katolíckej Cir
kvi vedenej nástupcom Petrovým a s ním 
spojenými biskupmi, hoci aj mimo jej zväzku 
sa nachádzajú viaceré prvky posväcovania 
a pravdy, ktoré ako dary vlastné Cirkvi Kris
tovej pobádajú ku katolíckej jednote." (Lu- 
men gentium, 8.)

V iem e všetci, nech sa kdekolVek na
chádzame, že v C irkvi svätej je veľa ne
svätého a hriešneho a pri katolicite, čiže 
všeobecnosti, veľa čiastkového a bigotné
ho. Aj pre nás platia slová Kristove, ktoré 
povedal Petrovi: "Nechápeš veci božie, si 
mi na pohoršenie." A Judáš, jeden z dva
nástich? Tento ľudský prvok v Cirkvi bol a 
ostane. Naša krehkosť, zloba, pýcha a 
všetky neduhy sú varovaním, aby sme veľ
mi dobre vážili naše myšlienky, slová i skut
ky. Ale táto koexistencia svätosti a hrieš
nosti v jednej C irkvi nás nesmie odradiť. 
Práve tu vidíme úžasnú rozdielnosť medzi 
ľudským a božským, medzi svetlom a prí
tmím! A napriek všetkým  nedostatkom v 
Cirkvi ako spoločenstve sa k nej hlásime s

vrúcnostou a oddanosťou a privolávame 
všetkých, ktorí majú zmysel práve pre to 
božské, ktoré v tejto Cirkvi permanentne 
účinkuje." Svätosť Kristova sa ukazovala 
práve v styku s hriešnikm i, ktorých Ježiš 
priťahoval do svojej blízkosti a identifikácia s 
hriešnikm i š la  tak ďaleko, že sa Ježiš sám 
stal "hriechom", že niesol prekliatie zákona 
až k poprave, že naplnil osudné spoločen
stvo so stratenými (2 Kor 5,21, G a l3,13). On 
vzal hriech na seba, urobil ho svojím po
dielom, a tak zjavil, čo je pravá svätosť: nie 
oddelenie, ale zjednotenie, nie odsúdenie, 
ale vykupujúca láska. Nie je C irkev jedno
ducho pokračovaním tohto zapojeniasabo- 
žieho do ľudskej úbohosti? Nie je jedno
ducho pokračovaním Ježišovho stolového 
spoločenstva s hriešnikm i, jeho prem ieša
ním s biedou hriechu, takže sa zdá, že sa v 
nej až topí? Neobjavuje sa v nesvätej svä
tosti C irkvi proti ľudskému očakávaniučisto- 
ty prava svätosť božia, ktorá je láska, láska, 
ktorá sa nedrží v noblesnom odstupe nedot
knuteľnej čistoty, ale ktorá sa mieša so špi
nou sveta, aby ju takto premohla? Môže 
preto svätosť Cirkvi znamenať niečo iného 
než to, že jeden nesie bremeno druhého? A 
nie je to tak preto, že všetci sú nesení Kris
tom?" (J.Ratzinger: "Úvod do kresťanstva 
Petrov, Brno, 1991, sfr. 238-239.)

(Pokračovanie) 
Mgr. Jozef TÓTH
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Hľadanie cesty k Bohu
FARIZEJ A MÝTNIK

Toto podobenstvo evanjelia nám dáva ná
vod na cestu k Bohu. Predstavuje dvoch mu
žov, z ktorých každý svojím spôsobom usku
točňoval túto cestu. Farizej je namyslený pred 
Bohom. Vraví mu: Postievam sa dva razy do 
týždňa. Farizeji vo všetkom vynikali. Aj v pôste, 
a to tak, že pôvodne bol prikázaný deň zmie
renia, oni si pôst rozmnožili na pondelok a 
štvrtok. Farizej vyzdvihuje pred Bohom to, ako 
presne do bodky dodržiava pôst. -Dávam de
siatky- každého veriaceho žida viazala povin
nosť dávať desiatky pre kňazov. Avšak farizeji 
aj tu preháňali. Oni uďeľovali desiatky aj z toho, 
z čoho neboli povinní. Robili tak z povýšenosti 
a pre ľudskú chválu. Farizej z evanjelia sa 
s tým chváli pred Bohom, predstierajúc mod
litbu. Jeho modlitba je typom farizejskej mod
litby, v ktorej o nič neprosí, ani o odpustenie 
hriechov. A vtedy keďvzdáva vdáky, sa vlastne 
vychvaľuje pred Bohom. Ale Pán Ježiš nás 
poučuje, že Boh neprijíma takýchto navonok 
spravodlivých. Na základe farizeja varuje nás 
pred pýchou. Postavil sa v chráme úplne vpre
du. Jeho modlidba znela: Bože, ďakujem ti, že 
nie som ako ostatní ľudia... Aká je to pýcha na 
svoje dobré skutky. Pohŕda svojimi blížnymi, 
najmä však tým, ktorý stál za ním úplne v zadu. 
Zdá sa, že farizej je v práve, pretože nevydiera, 
nekradne, je spravodlivý, necudzoloží, postí 
sa, dáva desiatky. Povedané v kocke, je na 
Božej audiencii a snaží sa byť originálny. 
Zabudol však na niečo, že Boh nepotrebuje, 
jeho pochlebovanie. Čo na tohto človeka vraví 
Ježiš? On jednoducho pýchu odsudzuje. Vie, 
že v každom z nás je ťarcha farizejskej cesty, 
aj my sme náchylní predklaldať Bohu svoju 
spravodlivosť, ktorou prevyšujeme ostatných 
llidí, a myslíme si, že sme hodní toho, aby Boh 
rešpektoval naše kvality a aby nás odmenil. Vie 
a varuje pred týmto "druhom zbožnosti". 
Takáto zbožnosť je omylom. On na inom mieste 
vy- hlásil, že ktorí sú spravodliví navonok preto, 
aby ich ľudia chválili, alebo, ktorí sa sami pred 
ľuďmi chvália, už dostali od ľudí svoju odmenu 
a Boh ich už nemá za čo odmeniťT o nie je 
správna cesta k Bohu.

Upriamme pozornosť na druhého muža. 
Mýtnik -stál celkom vzadu. Na znak pokory za
stal si kdesi vzadu chrámu, aby nebol nápadný, 
neprišiel do sanctuária, pretože sa pokladal za 
nehodného prísť do blízkosti Boha, ktorý pre
býval podľa názoru židov v blízkosti veľsvä- 
tyne. Neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť -je 
zahanbený pred Bohom- pre svoje hriechy, 
hanbí sa, pretože prestúpil zákon. Bil sa do pŕs: 
Tým vyjadroval svoju pokornú lútosť nad spá
chanými hriechmi. Pravý opak toho, čo robil 
muž pred ním vpredu. Úkon bitia sa do pŕs 
vyjadruje priznanie si skutočnosti, že sám si je 
príčinou svojich hriechov. Všetko, čo popá
chal, si zavinil sám, teda sám si je na vine. 
Pokorne si všetko priznáva. Flovoril -Bože, buď 
milostivý mne hriešnemu. Mýtnik sa uberá k 
Bohu cestou nepredstieranej, nefilmovanej, 
úprimnej, hlbokej pokory. On, človek, ktorý pa
tri k nižšej spoločnosti, on hriešnik, odchádza 
z chrámu ospravedlnený, pretože si je  vedomý 
svojho stavu.

Čo nám teda toto podobenstvo vraví? Vy
stupuje tu pýcha, stelesnená v podobe farizeja 
a na druhej strane pokora, ktorú vykresľuje v 
plnej originálnosti muž mýtnik. Farizeji zas

tupovali popredné miesta v spoločnosti a to 
bola pričina ich pýchy. Radi sa ukazovali na 
výslní. Predstavme si farizeja, ako kráča cez 
chrám. Upozorňuje naseba zvláštnym rúchom 
a dlhými strapcami. Boh odmieta pýchu, fari
zejskú nadutosť. Boh nepotrebuje, aby človek 
na seba upozorňoval. Jemu nemožno zaslepiť 
oči krásnymi rečami. I farizej sa modlil, alesrd- 
ceostalo prázdne.Takáto modlitba je pre kres
ťana neprípustná, pretože skôr sa protiví Bo
hu, ako ako by si ho mala nakloniť. Aj mýtnik 
síce môže mať drahé rúcho a iné ako farizej, 
ale používa ho so skromnosťou, uťahuje sa do 
ústrania chrámu, aby ho nik nevidel. Je tam 
pokorený pred Bohom, neodváži sa ani oči 
pozdvihnúť smerom ku svätyni, iba pokorne

prosí, nemusí zdôrazňovať pred Bohom svoju 
velkosť, pretože si je vedomý svojej ničoty, 
priznáva svoje hriechy, ktoré popáchal a prosí 
o milosrdenstvo. Takto sa modlí srdce hrie
chom zronené. A takto by mala vyzerať mod
litba každého kresťana. Boh nepozerá na zo
vňajšok, ale na srdce. A práve to mýtnikovo 
srdce, preniknuté pokorou a ľútosťou pred Bo
hom , excelovalo. Ľudské súdy sú častokrát po
vrchné, avšak Boh má inu mieru a ňou meria 
skutočne spravodlivo. Vidieť to i na tomto po
dobenstve. "Hovorím vám: tento odišiel domov 
ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto 
sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, 
bude povýšený."

Podobenstvo na príklade dvoch staro
zákonných mužov nám objasnilo, ako má
me viesť náš kresťanský život. K Bohu je 
potrebné sa uberať nie tou cestou, po ktorej 
kráčal farizej, ale tou, ktorú sl zvolil mýtnik. 
Cestou hlbokej pokory pred Stvoriteľom. 
Boh určite vypočuje modlitbu človeka, ktorý si 
uvedomuje svoju poníženosť.

Jurisdické texty 
Veľkej Moravy

Z čias existencie veľkomoravského 
štátu sa nám nezachoval nijaký podob
ný súbor práva, ako ho poznáme napr. 
z oblasti Východofranskej ríše alebo 
Byzancie. Možno však predpokladať, 
že sa určitý vlastný súbor práva, pre
važne asi obyčajového, vytvoril i na 
pôde Veľkej Moravy. Nepriamym dôka
zom toho je údaj v tzv. Fuldských aná
loch z r. 849 o rokovaní Frankov so 
Slovanmi pre ktoré boli určeni mužovia 
znalí "zákonov a zvykov slovenských". 
Je zároveň potrebné tiež pripustiť, že 
vplyv franského práva bol pomerne 
veľký, aj keď nebol vítaný. Príchodom 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu 
dochádza ich zásluhou k recepcii by
zantského práva. Podľa presvedčivých 
lingvistických dôkazov totiž treba po
važovať tzv. Zákon sudnyj Ijudem za 
najstaršiu známu slovanskú právnu 
pamiatku, ktorú vytvorii pre Veľkomo
ravskú ríšu na žiadosť Rastislava a je
ho veľmožov. Všetky doteraz známe 
odpisy tejto pamiatky pochádzajú z ja
zykového územia východných Slo
vanov. Najstarší, Novgorodský odpis z 
r. 1280, sa zachoval v novgorodskom 
právnom kódexe Novgorodskaja kor- 
mčaja. Zo 14. stor. pochádzajú Varso- 
nofievský odpis a Usťužský odpis. Nie
ktorí bulharskí a macedónski bádate
lia označujú túto pamiatku za bulhar
skú, ale historicky ani jazykovedné sa 
to nedá dokázať. O tom, že Súdny po
riadok vznikol na Veľkej Morave, sved
čia najmä jazykové vlastnosti textu. Sú 
v ňom rovnaké moravizmy a panoniz- 
my, aké sú v Kyjevských listoch, v Ži
vote Metodovom a v ďalších pamiat
kach moravsko-panónskeho jazykové
ho a kultúrneho prostredia. Zákon su

dnyj Ijudem vypracoval sv. Metod a je
ho škola podľa byzantských vzorov, 
najmä podľa tzv. Eklogy, byzantskej 
gréckej právnej príručky, známeho zá
konníka cisárov Leva III. (717-741) 
a Konštantína V. (741-775). Autori pre
vzali najmä sedemnástu kapitolu toho- 
to byzantského zákonníka, ktorá ob
sahuje trestné predpisy. Okrem prev
zatých častí obsahuje Zákon sudnyj 
Ijudem tri nové kapitoly, ale aj v pre
vzatých normách je dosť zmien a do
datkov, pričomsú tu zreteľné prvky zá
padného práva, ktoré nebolo také dras
tické ako právo byzantské. Sv. Metod 
neprevzal teda normy trestného práva 
mechanicky, ale prispôsobil ich kon
krétnym podmienkam Veľkej Moravy a 
Panónie. Došlo tu aj k skríženiu práva 
civilného a cirkevného, takže popri fy
zických trestoch sú tu aj tresty "du
chovné" (pôst, zákaz vstupu do kos
tola a pod.). Je ale evidentné, že sv. 
Metod a jeho právna škola prevzala do 
svojich textov tú právnu a cirkevnú 
terminológiu, ktorá v Panónii, v Ni
triansku a na Morave existovala už 
pred ich príchodom.

Na prvý slovanský zákonník Zákon 
sudnyj Ijudem organicky nadväzuje 
tzv. Anonymná kázňová úvaha v staro
slovienskej pamiatke zvanej Glagolita 
Glozianus (z 11. stor.), ktorá je akousi 
adhortáciou ku kniežatám-sudcom, 
aby dodržiavali ustanovenie Súdneho 
zákona, Pôvodne sa myslelo, že sa je
dná o preklad z gréčtiny. Bolo doká
zané, že ide o pôvodný starosloviensky 
text, ktorý napísal sv. Metod, resp. jeho 
škola. Niektorí bádatelia ho publikujú 
pod názvom Napomenutie k vladárom.

(Pokračovanie naľ. str.)



SLOVO STRANA 6 ČÍSLO 19/1992

Z A B U D N U T É  P O K L A D Y
(Večiereň)

Pre správne pochopenie zadelenia jednotlivých modlitieb vý
chodnej cirkvi počas dňa je potrebné oboznámiť sa s niektorými 
pravidlami, ktoré s tým súvisia. Liturgický deň sa ráta od večera 
podľa starej hebrejskej tradície a na základe slov 1. knihy Mojži
šovej (Genezis): “Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však 
bola pustá a prázdna a tma bola nad priepasťou a Duch Boží 
vznášal sa nad vodami.” (Gen 1 , 1 - 2 ) .  Deň sa delil na osem 
rovnakých časových úsekov: štyri časové úseky noci a štyri dňa. 
Každý úsek trval 180 minút, teda 3 hodiny. Časť nočná bola 
rozdelená na 4 nočné stráže, časť dňa na 4 hodiny (pričom tieto 
hodiny nie sú totožné s našimi, čo treba chápať nie ako 4 x 60 
min., ale ako 4 x 180 min.) V nasledujúcom prehľade je uvedené 
rozdelenie dňa s poznámkou, aká modlitba na daný čas pripadá:
a/ 1. nočná stráž: 18. - 21. hod. (večiereň)

2. nočná stráž: 21. - 24. hod. (povečerie)
3. nočná stráž: 24. - 3. hod. (polnočnica)
4. nočná stráž: 3. - 6. hod. (utiereň)

b/ 1. hodina dňa: 6. - 9. hod. (1. hodinka)
2. hodina dňa: 9. -12.  hod. (3. hodinka)
3. hodina dňa: 12. -15. hod. (6. hodinka)
4. hodina dňa: 15.-18. hod. (9. hodinka)
Večiereň je bohoslužba, ktorú sa Cirkev modlí večer. Ňou sa 

začína liturgický deň. Veľké sviatky majú tzv. veľkú a malú večie
reň, príp. veľkú večiereň s litijou, v ostatné dni sa koná stredná 
(každodenná) večiereň. Malá večiereň sa objavila v súvislosti s 
veľkými sviatkami, kedy veľká večiereň sa presúvala na ráno 
spolu s liturgiou a v predvečer sviatku sa konala spomínaná malá 
večiereň. Tá bola o čosi kratšia a mala svoje špecifiká. Dnes sa 
už nepraktizuje.

Každá večiereň symbolizuje Starý zákon začínajúc stvorením 
sveta a symboly sa pred našimi očami nanovo uskutočňujú biblic
ké dejiny Starého zákona a jeho význam pre prípravu do doby 
novozákonnej. Zvolanie, ktorým večiereň začína: “Blahoslavený

Sviatočný veľtok
Po sviatočnom  nebi 
plávajú zvony,

z rana po  rane  
isto sa hojí...

< Kráčam e chodníčkom

CC pradedov svojich.

V korónach strom ov
z  najkrajších ekténií

< bez ustania šumí.
Viera m á základX v hlbokom  kmeni: 
ku stolu Pánovm u

H- zbožný ľud mieri...

o Vlní sa veľtok
N do chrám ových dverí. 

Dedičstvo otcov
O zachovať ráčiš,

“ 3 Ježišu drahý.
Po krásnom  požehnaní 
milosťou p ln í 
opúšťame  
posvätné prahy.

je Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Amen,” nespomína 
mená troch Božských osôb na znak toho, že v Starom zákone 
tajomstvo Najsv. Trojice známe nebolo. Nasleduje počiatok ob
vyklý, žalm 103. Staršie liturgické predpisy uvádzajú, že v čase 
spevu 103. žalmu kňaz otvára kráľovské dvere na ikonostase, 
okiadza chrám, pričom pred ním kráča diakon, nesúc v rukách 
horiacu sviecu. Žalm 103. ospevuje Boha - Stvoriteľa a plasticky 
vykresľuje dielo, ktoré učinil vo svojej moci. Otvorené kráľovské 
dvere a teda aj skutočnosť, že nič neprekáža pohľadu do svätyne, 
je symbolom šťastného života prarodičov v raji pred pádom do 
hriechu, keď mali podiel na božej blaženosti. Svieca v rukách 
diakona pripomína slová stvorenia: “Buď svetlo!” (Gn 1,3) a dym 
z kadidla slová: “Duch Boží vznášal sa nad vodami.” (Gn 1 ,2b). 
Pri konci spevu 103. žalmu sa zatvárajú kráľovské dvere a nasle
duje veľká ekténia. Je to symbol následkov dedičného hriechu: 
človek stratil stav prvotnej blaženosti (vyhnanie z raja). Modlitba 
veľkej ekténie pripomína, že človek po spáchaní hriechu je odká
zaný úplne na milosrdenstvo Boha, ktorého prosí o pomoc a 
spásu. Lud potom spieva prvé dva verše z prvého žalmu:

Blažen muž, aliluja, 
iže ne ide na sovit 
nečestívych
i na pútí hríšnych ne stá, 
i na sidálišči hubítelej 
nesíde. Aliluja.

Šťastný je človek, aleluja, 
čo sa neriadi zásadami 
bezbožných,
po hriešných cestách nechodieva, 
ani nevysedáva s bohorúhačmi.
Aleluja.

Je to vyjadrenie ľútosti hriešnika, keď okúsil trpkosť hriechu, 
poučil sa zo zlých ciest a vyzýva aj iných k obráteniu. Večiereň 
pokračuje úpenlivým volaním k Bohu slovami 141. žalmu: Pane, 
ja volám k tebe (Hospodi, vozvách k tebí). Symbolicky vchádza
me do doby Mojžišovského Zákona, keďizraelský národ spozná
va trpkosť hriechu a volá k Bohu o záchranu. Počas spevu Pane, 
ja volám k tebe, sa zažínajú v chráme sviece. Je to obraz staro
zákonných prisľúbení o Mesiášovi. Zároveň sa kadí, čo je spo
mienka na žertvy a kadidlové obety v jeruzalemskom chráme 
spojené s pozdvihovaním rúk (porovnaj ž 133). Lud začína spie
vať podľa nápevu predpísaného hlasu slohy (stichyry). Každú 
slohu predchádza verš žalmu (ž 141, ž 129, ž 116). Verš a za ním 
nasledujúca sloha tvoria jeden celok. Navzájom sa dopĺňajú: verš 
žalmu vyjadruje volanie človeka po Bohu a sloha je odpoveďou 
Boha na toto volanie. Boh odpovedá nie prázdnymi slovami, ale 
mocnými skutkami spásy, ktoré človek oslavuje spevom a mod
litbou. Pri speve poslednej slohy diakon a kňaz prichádzajú pred 
kráľovské dvere ikonostasu a kňaz tu robí kadidlom znak kríža, 
pričom hlasne intonuje: “Premúdrostl” Lud spieva večerný hym
nus: Svetlo tiché. V osobách diakona, kňaza, v ich gestách a 
speve ľudu sa odráža hlboká biblická symbolika: diakon predsta
vuje proroctvá o predchodcovi Mesiáša Jánovi Krstiteľovi, kňaz 
vychádzajúci spolu s diakonom zo svätyne zas predstavuje zja
vené proroctva o Mesiášovi. Znak kríža kadidlom je obraz pro
roctva o vykupiteľskom diele Mesiáša, ktoré sa uskutoční cez kríž 
a otvorenie kráľovských dvier ikonostasu pripomína, že je nám 
otvorená brána do kráľovstva večného života pre nekonečné 
zásluhy Mesiáša Ježiša Krista. Počas spevu hymnu Svetlo tiché 
diakon (ak niet diakona, kňaz) okiadza oltár a ľud. Nasledujú 
čítania (ak sú predpísané), ekténia, večerný chválospev - Ráč 
nás, Pane, v tento večer... a všeobecné prosby. Hneďpotom sú 
veršované slohy, ktoré ospevujú tajomstvo spásy, v ten deň 
slávené. Po nich ľud spieva hymnus: Teraz prepustíš. Sú to slová 
z evanjelia sv. Lukáša 2, 29 - 32, ktoré sa modlil starec Simeon 
pri obetovaní malého Ježiša v jeruzalemskom chráme. Simeo- 
nova pieseň vyjadruje posledné chvíle Starého zákona a s náde
jou hľadí do budúcnosti, čakajúc naplnenie proroctiev o Mesiášo
vi. Večiereň sa schyľuje ku koncu: Spoločenstvo sa modlí 
Trojsväté po Otče náš a nasledujú tropáre podľa predpisu, po nich 
prepustenie s požehnaním.

František TAKÁČ
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VIERA - MOC A SILA
"A on je j povedal: "Dcéra, tvoja 

viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!"
(Lk 8,48)

"... dotkla sa obruby jeho šiat 
a hneď prestala krvácať."

(Lk 8,44)

Na doporučenie jedného môjho priateľa 
som sa pustil do štúdia knihy - "Imaginárny 
svet". Tu som narazil na citát, ktorý má do 
činenia s našou témou: "Človek považuje za 
pravdivé a reálne to, čo chce, aby bolo reálne. 
Skutočným sa stáva to, čo je  v intencii oča
kávania" (Baudouin - francúzsky psychológ). 
Pred niekolkými rokmi sa mi dostala do rúk 
jedna kniha "Psychológia sugescie a autosu
gescie" a dodnes mi utkvel v pamäti príbeh o 
astmatikovi, ktorý v čase svojej dovolenky mu
sel prespať v jednom hoteli. V noci dostal zá
chvat. Dusí sa. Potrebuje za každú cenu vz
duch. Nemá čas urobiť svetlo, uteká ku stene, 
kde tuší okno. Rozbíja sklo a vdychuje spásu 
prinášajúcu vzduch. Uklúdnený opäť si ľahá. 
Svieži nočný vzduch ho zachránil. Aké však 
bolo jeho prekvapenie, keď ráno zistil, že ne
rozbil okennú tabuľu, ale sklo starých hodín a 
že nevdychoval svieži nočný vzduch, ale zatu
chnutý, zaprášený vzduch zo starých hodín. A 
predsa mu to pomohlo.

Pri rozbore tejto príhody sa musíme spýtať, 
čo tomu človeku vlastne pomohlo. Odpoveďje 
jasná: viera, že stojí pri okne a vdychuje čer
stvý vzduch. Bola to viera nepravdivá, klamná. 
Stála ho niekolko frankov za zasklenie ná
stenných hodín. Ale predsa mu pomohla. Pre
tože viera - bohužiaľ aj akákoľvek - má svoju 
silu a moc nad človekom, ktorý ju príjme nech 
už z akýchkoľvek dôvodov.

O čo väčšiu silu a moc nad človekom má 
viera, ktorá nie je výtvorom fantázie, jeho fan
tázie, nie je ilúziou, ale llidskou odpovedbu na 
Božie zavolanie prichádzajúce k nám niekedy 
prostredníctvom slova svätého Písma, niekedy 
prostredníctvom nároku nášho blížneho na lá

sku alebo nejakej udalosti, prijímaná ako Božia 
výzva k našej službe a obeti.

Evanjelista Lukáš rovnako s obidvoma ďal
šími synoptykmi vykresľuje v kapitole 8,43-48 
príbeh ženy, chorej na krvotok. Už dvanásť 
rokov táto žena trpí. Telesne aj duševne. Celý 
svoj majetok venovala na svoje liečenie. A zby
točne. Pre svoju chorobu je  vyradená z Itidskej 
spoločnosti ako "nečistá". Je odsúdená k so
ciálnemu vyhnanstvu, k sociálnej invalidite, čo 
je pre citlivého človeka ďaleko bolestnejšie ako 
telesná invalidita. Ani najzúfalejšia situácia člo
veka však nie je  beznádejná, pokiaľ má is
kričku nádeje. Žena sa stretne so Synom člo
veka. Mnoho o ňom počula. Teraz je  práve na 
ceste k umierajúcej dcére Jairovej, aby ju za
chránil. "Môže zachrániťaj mňa” , hovorí si ne
šťastná žena vo svojom utrápenom srdci. "Sta
čilo by keby som sa mohla dotknúťjeho š ia t" S 
touto pevnou vierou sa pretlači zástupom až ku 
Kristovi a so strachom a trasľavo sa dotkne 
obrúbi jeho rúcha s nádejou na záchranu. Ako 
dopadol tento dramatický príbeh? Lukáš ko
mentuje najväčšiu udalosť v živote tejto ženy 
prostými slovami: "Naraz sa jej krvotok 
zastavil." A čo jej hovorí Pán Ježiš, ponáhľajúci 
sa zachrániť ďalšieho človeka? Hovorí jej: 
"Tvoja viera ťa zachránila. Odíď v pokoji." A ty 
prostý a velký zázrak Božieho liečenia. Má len 
jednu podmienku: silnú, skalopevnú vieru v 
Božiu spásonosnú moc v Ježišovi Kristovi.

Kto sa pozorne pozerá okolo seba, neujde 
mu zistenie, že aj človek, ktorý sa dobre vyzná 
v tlačenici, sa jednoducho dostane do tieňa 
života, kde mu nie je dobre, kde len stráca. 
Takýto človek hľadá to, čo mu chýba, rozličným 
spôsobom a na rozličných miestach. Sväté Pís
mo nás poučuje, že najbezpečnejšie hľadanie 
je na ceste Kristovej, jednoducho tam, kde je 
Kristus so svojimi vernými v pohybe smerom k 
človeku, aby mu pomohol žiť. Tu máme mož
nosť dodať si odvahy a dotknúť sa Kristovho 
šatu, aby sme sa ako táto, životom zbedačená 
žena, postavili uzdravení na svedectvo bratov 
k svetu.

o. P. H.

Jurisdicke texty 
Veľkej Moravy

(Dokončenie z 5.str.)
Okrem už spomínanej Anonymnej ká

zňovej úvahy zaraďujeme medzi jurisdic- 
ké texty z obdobia pôsobenia sv. Cyrila a 
Metoda na Veľkej Morave aj Metodov pre
klad tzv. Nomokánonu. Predlohou pre 
tento preklad bola Metodova byzantská 
zbierka kanonického práva, ktorej auto
rom bol carihradský patriarcha Ján Scho- 
lastikus (569-577) a to tzv. Synagóga, kto
rú uznávala nielen východorímska ale aj 
západorímska cirkev.

Právnomoráiny ráz má aj staroslo
viensky text Príkazy svätých otcov, ktorý 
sa zachoval v tzv. Sinajskom kódexe z 10. 
-11. storočia. Jeho prvopis však vznikol 
na Veľkej Morave v metodovej škole. Je 
to preklad z latinského textu, ktorý pô
vodne používali bavorskí kňazi. Autors
tvo prekladu sa pripisuje sv. Gorazdovi, 
ktorého znalosť latinčiny je zdôraznená 
aj v Živote Metoda. Medzi významné

zbierky kanonického práva Veľkej Mo
ravy, tentoraz výslovne západorímskeho 
charakteru patrí tzv. Collectio canonum, 
ktorú dostal sv. Metod pri jednej zo svo
jich ciest do Ríma od pápeža Hadriána na 
posilnenie svojej arcibiskupskej metro
politnej právomoci nad podriadenými 
biskupmi. Obsahuje najstaršie slovanské 
známe tzv. Emerámske glosy.

Rozsiahlu teologickú, kultúrnu a poli
tickú činnosť sv. Cyrila a Metoda a jeho 
žiakov takto významne obohacuje aj ich 
normotvorná činnosť, ktorá dotvára ďa
lekosiahly obraz ich misijného pôso
benia na Veľkej Morave. Spomínané Me
todove práva sú zároveň vzácnym dô
kazom toho, že staroslovienčina vo veľ
komoravskom štáte našla plné uplat
nenie nielen v oblasti náboženskej, ale aj 
právnej a administratívnej.

JUDr. Peter KRAJŇÁK

Liturgický kútik
1. októbra - OCHRANA PRESVÄTEJ 

BOHORODIČKY (Pokrov)
Farba: modrá
Antifóny denné, alebo izobraziteľné 
Tropár a kondák zo sviatku 
Čítania: I. Pet 1, 22-25; Lk 2, 41-52;
Prokimen a pričasten zo sviatku. Na miesto 
"Dôstojné je” spievame Zvelebuj.

4. októbra, nedeľa - 17. nedeľa po ZSD
Rádový hlas je 8. Ev. na utierni je 6.
Farba: biela
Antifóny nedeľné.
Tropár a kondák z hlasu, na "I teraz." zvyčajne. 
Prokimen a pieseň na prijímanie z hlasu. 
Čítania: I. Sol 4, 1 -5; Jn 6, 60-69;

6. októbra -Tomáš, apoštol.
Farba: biela
Antifóny denné.
Tropár a kondák apoštolovi, "I teraz” zvyčajne. 
Prokimen a pieseň na prijímanie apoštolovi. 
Čítania: II. Kor 5, 14-17; Jn 20, 24-29;
9. októbra - Apoštol Jakub, syn Alfejov
Farba: biela
Antifóny denné.
Tropár a kondák apoštolovi, "I teraz" zvyčajne. 
Prokimen, pieseň na prijímanie apoštolovi. 
Čítanie: Jak 2, 14-17; Kk 1, 14-20;
11. októbra -18 . nedeľa po ZSD, Nedeľa 

sv. Otcov II. nicejského koncilu.
Rádový hlas je 1. Ev. na utierni 7.
Farba: biela
Antifóny nedeľné.
Tropár z hlasu, topár Otcov, "Sláva" kondák 
z hlasu, "I teraz" kondák Otcov.
Prokimen a pieseň na prijímanie z hlasu 
a Otcov.
Čítania: Rim 8, 26-30; Jn 17, 6-11;

18. október - 19. nedeľa po ZSD, Lukáš, 
apoštol a evanjelista. Rádový hlas je 

2. Ev na utierni 8.
Farba: biela
Antifóny nedeľné.
Tropár a kondák z hlasu, "I teraz” zvyčajne. 
Prokimen a pieseň na sv. prijímanie z hlasu. 
Čítania: I. Sol 3, 7-13; Lk 16,10-13;

23. októbra - Jakub, apoštol
Farba: biela
Antifóny denné.
Tropár a kondák apoštolovi, "I teraz" zvyčajne. 
Prokimen a pieseň nasv. prijímanie apoštolovi. 
Čítania: Jak 3,13-18; Mk 1,14-20;

25. októbra - 20. nedeľa po ZSD - 
Spomienka na výročie zvolenia 

Sv. Otca.
Rádový hlas je 3. Ev. na utierni je 9.
Farba: biela
Antifóny nedeľné.
Tropár a kondák z hlasu, "I teraz" zvyčajne. 
Prokimen a pieseň na sv. prijímanie z hlasu. 
Čítania: Gal 2,19-20; Mk 9, 38-41;

26. októbra - Demeter, vefkomučeník.
Farba: červená
Antifóny denné.
Tropár a kondák veľkomučeníka, "I teraz" zvy
čajne.
Prokimen a pieseň nasv. prijímanie veľkomu
čeníka
Čítania II. Tim 1, 13-14; 2, 1; Jn 15, 17-21;

Zostavil; V. BOHÁČ
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N O V Á  E V A N J E L I Z Á C I A
V dňoch 7. až 10. septembra 1992 
sa v Bratislave uskutočnilo sym
pózium pod názvom NOVÁ 
EVANJELIZÁCIA. Za pastoračnú 
komisiu biskupského úradu sa 
ho zúčastnili o. M. Hospodár a 
O. Seman. Prítomné boli aj 
rehoľné sestry obidvoch našich 
Rádov. K sympóziu sa vracia- 
me príspevkami našich účast
níkov.

Služba evanjelizácie 
pre všetkých

Prvoradou a permanentnou úlohou 
cirkvi je poskytnutie služby evanjelizá
cie všetkým ľuďom. Preto Sv. Otec Ján 
Pavol II. vyhlásil projekt novej evanje
lizácie ako naliehavú potrebu našich čias. 
Pri rozličných príležitostiach neustále vy
zýva celú cirkev, duchovných i laikov k 
zapojeniu sa do služby evanjelizácie ohla
sovaním, ale najmä svedectvom života.

Aby tento burcujúci hlas cirkvi - pápe
ža - neostal bez odozvy, prispelo k tomu aj 
sympózium pod názvom NOVÁ EVANJE
LIZÁCIA. Sympózium bolo kamienkom do 
mozaiky aktivít v rámci desaťročia Duchov
nej obnovy Slovenska. Referáty, ktoré od
zneli, zachycovali široké spektrum záuj
mov, potrieb a problémov evanjelizácie u 
nás. Okrem skvalitnenia bežnej pastorač
nej starostlivosti o veriacich, hovorilo sa o 
evanjelizácii ateistov, ľudí hľadajúcich, Ró
mov, väzňov, bezdomovcov a i. Osobitne 
naliehavou sa ukázala potreba prenikania 
evanjelia k mládeži, ktorá je budúcnosťou 
cirkvi i národa. Tu platí: kto prv zaseje, ten 
bude žať.

Na sympóziu sa konštatovala všeo
becná nezrelosť kresťanov praktizovať 
svoju vieru v dnešnej spoločnosti tak 
strhujúco, aby ostatní neváhali s rozhod
nutím sa pre Krista. Preto každý, kto evan
jelizuje, musí byť najprv sám oslovený a 
zapálený Kristom, aby pomáhal zapaľovať 
aj iných. Toto vedomie si odnášalo asi 300 
účastníkov sympózia z celého Slovenska.

Zo sympózia bol vydaný zborník, ktorý 
si možno objednať na adrese:

Vydavateľstvo družstvo LÚČ 
Špitálska 7 

811 08 Bratislava

o. M. HOSPODÁR

Evanjelizácia - zjavenie 
Krista svetu

V našej spoločnosti sa za posledné 
desaťročia udiali mnohé zmeny. To sa od
razilo aj v našom náboženstve. Viera zo
slabla, zľahostajneli sme voči Cirkvi. Ateiz
mus sa stal “náboženstvom” más. Túto 
situáciu si musí uvedomiť celá cirkev, ale i 
každý jednotlivec. A nielen uvedomiť, ale 
ju aj napraviť. Všetci sme predsa povolaní 
k všeobecnému Kristovmu kňazstvu a na 
tomto poslaní sa musíme zúčastňovať. Je 
to úloha dnes omnoho zodpovednejšia 
ako kedykoľvek predtým. Sám Sv. Otec 
hovorí: “ Prvoradou úlohou Cirkvi v každej 
dobe, ale najmä našich čias, je usmerňo
vať myseľ človeka...K tajomstvu Krista a 
pomáhať všetkým ľuďom vnikať do hĺbky 
vykúpenia, ktoré sa uskutočnilo v Ježišovi 
Kristovi.”

Tomuto veľkému dielu Cirkvi v rámci 
Desaťročia duchovnej obnovy Slovenska 
určite poslúžilo aj sympózium Nová evan
jelizácia. Organizovali ho Teologický in

štitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na 
Slovensku a Hnutie Kresťanských spolo
čenstiev mládeže.

Rokovanie otvoril p. Emil Váni, pro- 
vindál S. J.. Prvým prednášajúcim bol 
mons. Rudolf Baíáž, banskobystrický bis
kup. Oboznámil nás s priebehom i závermi 
poslednej rímskej synody a s reevanje- 
lizáciou Európy. Jeho slová boli zaujímavé 
a povzbudzujúce. Niekoľkokrát strhli celú 
sálu k súhlasnému potlesku, donútili k 
úsmevu, a tak sa vytvorila naozaj veľmi 
dobrá bratská atmosféra.

Medzi asi 25 prednášateľmi boli aj za
hraniční hostia: p. Manuel Casanova, S. J., 
riaditeľ projektu Evanjelizácia 2000 pre 
Európu z Ríma, Grzegorz Dobroczyň- 
skyi, S. J. z Varšavy a ďalší jezuiti pôso
biaci mimo našej vlasti.

Hovorilo sa o evanjelizácii všeobecne, 
o evanjelizácii detí, rodín, veľkomiest, pro
blémových skupín, o vzťahu kresťana a 
spoločenstva, o pastoračných problémoch 
pri ohlasovaní evanjelia, o spoločenských 
rozmeroch hriechu a obrátenia, o proble
matike ekumenizmu, o náboženskom vy
sielaní v masovokomunikačných pros
triedkoch, o liberalizme u nás, o laickom 
apoštoláte atď. Otec Cyril Vasiľ si vo svo
jom príspevku všimol okrem iného problé
my gréckokatolíkov v predošlom komunis
tickom režime aj dnešné.

Po každom príspevku bol priestor na 
otázky či pripomienky. Čas bol ale ne
úprosný, preto musela byť diskusia zväčša 
prerušená. Plodné debaty sa tým neskon
čili a pokračovali ďalej cez prestávky Jch  
vyvrcholením bola panelová diskusia v 
stredu v neskorých večerných hodinách.

Každý večer sme zakončili spoločne 
pri slávení Eucharistie v jezuitskom kosto
le. Celá liturgia slova sa niesla v znamení 
evanjelizácie, aby aj tí, čo sa sympózia 
nezúčastnili, uvedomili si svoje veľké po
slanie zjavovať svetu Krista a jeho radost
nú zvesť.

Naše pracovné stretnutia sme uzavreli 
vo štvrtok na poludnie modlitbou a krátkym 
čítaním zo Svätého Písma: “Chodte teda, 
učte národy a krstite ich v mene Otca i 
Syna i Ducha Svätého a učte ich zacho
vávať všetko, čo som vám prikázal a hľa, 
ja budem s vami po všetky dni až do skon
čenia sveta!” (Mt 28,19-20).

Kedže témy boli pútavé a ich záber 
široký, určite si každý našiel niečo, čo sa 
ho konkrétne dotklo, čo si v srdci našlo 
dobrú pôdu pre ďalší rast a čo dalo podnet 
pre uskutočňovanie evanjelizácie v každo
dennom živote, doma, v práci, na ulici. 
Škoda len, že naša eparchia mala také 
slabé zastúpenie. Som však presvedčená, 
že o rok sa druhého ročníka tohto sympó
zia zúčastní viac gréckokatolíkov.

Marianna PODHAJECZKÁ

Prázdninovým perom
Leto je  čas zábav radosti, lásky. 

Pre dedinčanov i časom práce na poli 
zbierania úrody. Veriacim vari najkraj
šie obdobie roka prináša dedičstvo 
duchovna. Pestrá paleta odpustko- 
vých slávností veriacim napomáha k 
prehlbovaniu viery k prežívaniu ozaj
stnej lásky. Odpustky sú jednoducho 
perlou kresťanskej viery. Duch pokoja 
a lásky vial v srdciach veriacich ktoré 
peknú kôpku rokov prichádzajú do 
Ĺutiny neďaleko Prešova. Sú tu ľudia 
tisísich pováh, spája ich však láska. 
Slávnosti vyvrcholili v nedeľu dvoma 
omšami. Tu druhú, starosloviensku 
celebroval sídelný biskup prešovský 
Mons. Ján Hirka. Slávnostnému vr
cholu predchádzala noc plná modli

tieb žalmov, náboženských piesni. Ľu
dia tu prichádzajú aby jemu vzdali 
vďaky, zdôverili sa so životným pria
ním. Neraz sa za ich modlitbou posia
tou slzami skrýva útrapa. Či osudný 
úder. To všetko hovoria svojej nebes
kej matke, otcovi. Podobne i v Ľutine 
veriaci cíti, že je blízko svojej lásky. A 
predsa... Keď sa mnohí z  nás vracia- 
me domov zabúdame, že to všetko, čo 
sme tu zažili máme realizovať v bež
nom živote. Aj ja si z  tohtoročnej sláv
nosti v Ľutine prinášam v duši tieto 
slová Matky Terezy.

“Život je šanca - využi ju  Život je  
povinnosť - splň ju  Život je  život - bráň 
ho”

Kristína
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List rodičom
Drahý ocko a mamka,

vďaka Vám za krásne prežitý čas prázdnin, za 
chvíle strávené s Vami, ale i  u starých rodičov. 
Vďaka, že ste sa aspoň na chvíľu uvoľnili a 
vrátili sa s nami do detských čias, hier a šan
tenia. Možno sa Vám podarilo objaviť v našich 
očiach čistú detskú radosť. Škoda, že toho bolo 
tak málo, boli to vzácne momenty zblíženia a 
porozumenia, keďsm e Vám ponúkavali kľúčik, 
ktorým by ste mohli otvárať našu detskú dušu. 
Bola to šanca pre Vás, zamyslite sa, či ste ju  
využili!

Viete, ocko a mamka, u našich starkých to 
bolo fajn. Akási zvláštna atmosféra tam vládne. 
Možno aj preto, lebo babka stále v rukách 
držala ruženec a dedko našiel s i čas na spo
ločnú modlitbu s babkou. Dedo mal vždy čas 
na naše naivné otázky a s rozvážnosťou starca 
vyriešil zdanlivo neriešiteľné situácie. Tento ich 
útulný domček bol preniknutý každodennou 
modlitbou, úsmevom a porozmumením. Práve 
preto sa nám od nich nechcelo.

Prečo, ocko, mamka, u nás takto nie je? V 
našom malom srdiečku je  trošku smútku, lebo

Veriť láske!
Slová, ktoré použijem, nie sú moje. Mož

no ich na moju nedokonalosť zasypala umie
rajúca jeseň, možno som Ich odtrhla z oblohy 
zahryznutej do zeme, možno sa vyliali z kto- 
réhosi pohľadu a zaplavili aspoň ten kúsok 
duše, ktorý si odnášame v sebe ako DOMOV.

Chcela som hovoriť k celému svetu, ale 
čas ho poštval proti mne ako velké anonym
né zviera. Chcela som hovoriť s národom, ale 
prieči sa mi velikášstvo a politikárčenle. ...A 
tak mi ostal domov a Ty, človek, stvorený pre 
vlastný kúsok súkromnej bolesti. KamkolVek 
sa pozrieš, zíva na nás velké cudzie a práz
dne ticho. ČokolVek urobíš, o čokolVek sa 
snažíš, vzplanie a ľahne popolom hnevu. 
Vraždí š čas a v tomto zúfalom zápase o seba, 
o svoj domov, ostáva z Teba uzlík zúfalstva, 
kôpka spomienok, ktoré Ti nepriateľsky vy
čítajú a Ty ich prežívaš znova a znova...máš 
zrazu tolko síl, akoby si ani nebol obťažený 
starobou, akoby si až teraz pochopil... Ale čas 
náramne spomalil svoj živý prenasledujúci 
dych...začal zaostávať...

Prinášam Ti svoj VLASTNÝ DOMOV! Je 
taký nekonečný, že sa doňho zmestia všetky 
Tvoje túžby. Dnes otvára svoje útroby zvlášť 
pokorne a odovzdane. Čaká Ťa. Verí 
Ti...Ježiš. KdekolVek sl a kričíš v zúfalstve. 
Ale prečo kričíš? Je priTebe. Prihovor sa mu. 
Schová Ťa do svojich útrob. Schovaj si ho do 
svojich útrob. Lebo taká je láska.

Dnes sa môžeš pokojne zastaviť. MÁŠ 
DOMOV a Istotu. Máš svoj vlastný kútik, o 
ktorý Ťa nikto neokradne. Možno ho len da
rovať, možno do neho prijímať ostatných, 
vstupovať. Raz prídeš na to, že ho neunesieš, 
že sa musíš darovať pre iných.

DOMOV, voňavý chlebom a pokojom, za
plavuje ho šťastie, obkľučuje radosť. Zaspá
vaš a prebúdzaš sa v modlitbe objímaný, 
kráčaš k svetlu a neslepneš, previdnlevaš. 
Čistý, lebo sa Ťa dotkla láska, s láskou sa 
dotýkaj vecí, s láskou putuj časom a láska Ťa 
prijme, keď sa čas zastaví. DÔVERUJ LÁS-

KE! A. OLEJNÍKOVÁ

málo je  v našom dome úsmevov a pocho
penia. Prečo Vás viac priťahuje televízna obra
zovka ako my? Prečo sa s takou ochotou venu
je te  návšteve dospelých a nás od nich odsú
vate? Bojíte sa, aby sme nezačuli Vaše "chlap
ské reči" nechápavé pre našu detskú zveda
vosť? Ach, ako túžime po teple rodičovskej 
lásky.

Začal sa nový školský rok - rok povinností 
aj pre Vás. Prosíme Vás, ozbrojte sa pancie
rom trpezlivosti, vytrvalosti a chápavosti voči 
našim detským nezbednostiam. Keď sme le
niví do učenia, ale pohotoví do behania a vymý
šľania rôznych klamstiev. Budte vtedy prísni na 
nás. Áno, vyžadujte poriadok a disciplínu, pre
žiarenú láskou, aby sme vo Vás uvideli ozaj
stného ocka a mamku. Prosíme Vás, nepo
sielajte nás do chrámu, ale podte s nami a j Vy. 
Nehovorte: Už si sa pomodlil večernú mod
litbu?, ale kľaknite s i s nami. Nehovorte: Ne
mám čas... Na naše tisícoraké "prečo?" neod- 
vrknite: Neotravuj a daj mi konečne pokoj, - 
lebo našu detskú dušu práve na tomto roz- 
cesti môže zachytiť niekto iný, ktorého ovocie 
je  trpké, poznačené nevďačnosťou a sebec
tvom. Veď Vy dobre poznáte, kto je  najväčším 
nepriateľom našich malých duší.

Mamka, otec, bojíme sa, máme strach zo 
zlých kamarátov, nedobrých filmov, škaredých 
kníh a časopisov. Uchráňte si nás, pomôžte 
nám, nech netrávime čas záhalkou, potulo
vaním sa po večerných uliciach, nekupujte 
nám príliš drahé hračky, ktoré nenahradia ani 
Váš čas, ani vašu lásku. Dajte nám Vaše srd
cia. Dajte nám poznávať, že náboženstvo nie 
sú len katechizmové otázky, ale je  to zážitok a

Príbeh, ktorý vo mne dodnes neprestal 
vyvolávať zmiešané pocity, ak už tak ozna
čujeme aj tie najtrápnejšie, som zažil pred 
necelým rokom. Začiatok mal vo výťahu v 
košickej novej nemocnici na Terase. V o vý
škovej nemocničnej budove bola v tom ča
se v lôžkovej časti gynekologického odde
lenia na 16. poschodí hospitalizovaná s ri
zikovým tehotenstvom naša príbuzná. Tak
mer denne som ju navštevoval, lebo jej váž- 
ný stav si vyžadoval intenzívnu psychickú 
podporu. Čoskoro som zistil, že maxi
málnu, ale aby som nepredbiehal. Keďsom  
vstúpil po prvý raz do nemocničného výťa
hu, nevdojak upútali moju pozornosť dve 
dievčence v pacientskych plášťoch. Stáli mi 
za chrbtom a keď sa na ktoromsi poschodí 
výťahové dvere automaticky zavreli pred 
nosom staršej panej skôr, ako stihla pri 
svojej obmedzenej pohyblivosti nastúpiť, 
zborové sa rozchichotali a s dvojhlasným 
zakončením: " Ť a v a ! ” Pri výstupe som si 
letmo prezrel roztopašné dievčiny. Každá 
mohla mať zo dvadsaľrpkov, bolj urastené 
a videli sa mi sebavedomo drzé. Čoskoro, v 
ktorýsi jesenný podvečer, som sa po ná
všteve mojej hospitalizovanej príbuznej 
ocitol vo výťahu opäť v spoločnosti oboch 
dievčeniec. Kabína rýchlo kĺzala do príze
mia a ja som vtedy vedel, že obe majú inte- 
rupciu už druhý raz za sebou. Navyše mi 
bolo známe aj to, že išli na rande s murármi 
do nemocničnej minizáhradky. - Nie som si

priateľstvo s Ježišom. Vy, rodiäa, budte našimi 
prvými katechétmi. Nech my, Vaše deti vieme 
obdivovať a nasledovať príklad vašej živej viery, 
kde Boh je  pre Vás najväčšou hodnotou, naj
krajšou radosťou, cez ktorú sa pozeráte na svet 
okolo seba. Hovorte, hovorte nielen slovami, 
ale celým svojím životom o Bohu a o Cirkvi, a 
tak budete vytvárať boží obraz v nás. Pestujte 
si nás, veď  sme v záhrade vášho života naj
krajšie kvety.

Odpuste nám detskú opovážlivosť za naše 
príliš dospelé slová Vám vyrieknuté, ale my to 
tak d  tíme, tak prežívame, veď naše srdiečko 
ešte nie je  zašpinené, presiaknuté hriechom, 
nie je  rozdelené. A preto vás milujeme úprimne 
a pravdivo. Majte pre nás správne slovo v pra
vú chvíľu vyrieknuté. Nech nevidíme Vašu na
mosúrenú tvár, Vaše náladovosti a krehkosti. 
Prosíme Vás, nekričte a nehádajte sa pred 
nami, ale majte pre seba aj pre nás stále na 
ponúknutie teplé ľudské slovo, čistý pohľad a 
milujúce srdce. My Vás chápeme, že i Vám 
niekedy pretečú nervy, i Vy sa pasujete so 
svojimi veľkými problémami, ale snáď ľahšie 
ich zvládnete, ked’Ty, mamka, nájdeš si čas na 
ušitie šatiek na moju bábiku, Ty, ocko, nájdeš 
si čas urobiť m i píšťalku, nájdete spoločný čas 
na hranie, učenie a modlitbu s nami. Len vtedy 
nebudeme brať do rúk jedovaté veci, len tak 
zažijeme čas stretnutia s Bohom, Božiu dob- 
orotu vo Vašom otcovskom pohladkaní, mate
rinskom náručí, kde budeme rásť na slávu Bo
žiu a radosť Vám.

Tak, ocko, mamka, podte sa s nami hrať, 
urobte s i stále čas pre nás, aby sme mohli na 
otázku: Kto je  tvoj najlepší kamarát? mohli s 
detskou úprimnosťou do celého sveta vykričať 
Je to môj otecko, je  to moja mamička.

Vďaka Vám, že ste prečítali list do konca.
Vaši Maťko a Katka

istý, či dievčiny neležali s mojou príbuznou 
v jednej izbe, lebo o túto spoločnosť mohla 
byť "obohatená" aj iná mamička tvrdo zá
pasiaca o život svojho nenarodeného die
ťaťa v rizikovom tehotenstve. Aleodhladnuc 
od týchto detailov sa dodnes akosi mimo
voľne vžívam do pocitov matiek tvrdo zá
pasiacich o život svojich detí i do ich etic
kých protipólov, ktoré urobia všetko, aby si 
prepáčte za výraz - mohli dať deti zmárniť. 
Naša spoločnosť im v tom ani dnes nebráni, 
hoci potratový zákon bol prijatý v období 
hlbokej morálnek krízy. Napriek tisíckam 
protestov komunistický režim označoval in- 
terupcie za "vymoženosť' socializmu. Asi 
tak ako keď kohút - a túto myšlienku mi 
vnukol Jerzy Lee - ospevuje ráno, v ktorom 
ide na paprikáš.

A tak kedykoľvek v uplynulých mesia
coch prechádzam cez košickú Terasu pešo 
či električkou, pri zástavke "Nová nemoc
nica" vždy zablúdim pohľadom na naj
vyššie poschodie nemocničnej budovy a so 
zmiešanými pocitmi ľútostivej bezmocnosti 
sa sám seba pýtam: 'Tak koľké z vás, nevi
niatka, dostanete sa do kolísky a koľké 
dnes do kontajnera?” No od istého času 
pripájam aj modlitbu inšpirovanú sv. Augu
stínom : "Pane Ježišu, daj našim matkám a 
otcom silu, aby urobili všetko, čo žiadaš a 
potom od nich žiadaj, čo chceš."

Marián BANIČ

Kolíska či kontajner ?
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Október - mesiac svetových misií

Svätý Otec prosí, aby mesiac október 
bol vo všetkých krajinách mesiacom sve
tových misií. Počas tohto mesiaca si má
me uvedomiť svoju spoločnú zodpoved
nosť za evanjelizáciu sveta, za misie. 
V misijných územiach katolícka Cirkev 
spravuje a vydržuje: 47716 škôl rôzneho 
typu, 1596, nemocníc, 6311 pojazdných 
ambulancií, 765 ústavov pre malomoc
ných (s vyše 75000 malomocnými), 9262 
charitatívnych a sociálnych ústavov.

Ako vidieť z prehľadu, misijná činnosť 
Cirkvi je gigantická a naša pomoc Svä
tému Otcovi v jeho apoštolskej práci je 
nevyhnutná. Sám o tom hovorí vo svojom 
Posolstve k misijnej nedeli, ktorá bude 
18. októbra tohto roku.

Z Posolstva Jána Pavla II. 
k misijnej nedeli

Nedeľa svetových misií, ktorá bola za
vedená roku 1926 pápežom Piom XI. na 
žiadosť Pápežských misijných diel, volá 
nás každý rok v mene jednoty a univer
zálnosti Cirkvi k obnovenému angažovaniu 
šíriť posolstvo evanjelia.

Bliži sa tretie tisícročie kráľovstva Kris
tovho - stále bezprostrednejšie sa univer
zálne misie stávajú naliehavejšie, nemô
žeme zostať ľahostajní, že jestvujú milióny 
mužov a žien, ktorí boli vykúpení krvou Kris 
tovou, ale ešte málo poznajú Božiu lásku. 
Žiaden veriaci v Krista, žiadna inštitúcia 
Cirkvi nemôže sa dištancovať od najvyššej 
povinnosti oboznamovať všetky národy s 
Kristom. Dnes dve tretiny ľudstva Krista ne
poznajú, ale ho potrebujú i jeho posolstvo 
vykúpenia,

Pretože Cirkev zo svojej podstaty je 
misionárska, je evanjelizácia povinnosťou a 
právom každého jej člena. Pán nás volá, 
aby sme požehnanie, ktoré sme dostali, dá
vali ďalej. Na prvom mieste máme dávať dar 
viery,ktorý nie je osobným privilégiom ale 
darom, s ktorým sa máme podeliť s tými, 
ktorí ho ešte nedostali. Taká činnosť osoží

viere samej lebo viera zosilnieva, keď sa 
dáva ďalej.

Na misijnú nedeľu každá jednotlivá cir
kev, či už novo založená alebo už dlho exi
stujúca,či voľne sa rozvíjajúca alebo pre
nasledovaná, či má dostatočné prostriedky 
alebo je postihnutá chudobou, si uvedo
muje svoju zodpovednosť za misie (od ger>- 
tes). Každý člčn príjme pozvanie misijnej 
nedele a zúčastní sa univerzálneho posla
nia Cirkvi. Najdôležitejšia je duchovná spo
lupráca sprevádzať modlitbou námahy na
šich misionárov. Sam Ježiš povedal, že sa

2  kresťanského

treba stále modliť a dosvedčil to obetou 
vlastného života. Ponúknime aj my, ako 
učeníci, skrze Krista - prvého misionára, 
svoj život Bohu.

V tomto ohľade má modlitba a obety 
chorých veľkú cenu, keď je ich utrpenie 
úzko spojené s utrpením Kristovým. Ti, kto
rí venujú svoj život ošetrovaniu chorých, 
neopomenú poučiť ich a povzbudiť ich, aby 
spojili utrpenie s ukrižovaným Kristom 
a obetovali ho za spásu sveta.

Naše obety musia byť konkrétne a vi
diteľné. Pre niektorých to znamená, že majú 
česť a požehnanie priniesť obetu vo forme 
zvláštneho misijného povolania, aby krá
čali s evanjeliom, kam ich Duch povedie. 
Toto kráčanie je najzreteľnejšie podané v 
Novom zákone v rozposlaní apoštolov: "do
stanete silu Ducha Svätého, ktorý na Vás 
zostúpi, a buďte mi svedkami v Jeruzaleme, 
Júdsku a Samárii, až po hranice zeme".(Sk 
1,8)

Pri piatej storočnici evanjelizácie Ame
riky si spomíname na európských misio
nárov, ktorí priniesli evanjelium tamojším 
ľuďom. Odbavujeme túto oslavu v pokore 
pravde, že ďakujeme Bohu za požehnanie, 
ktoré udelil týmto prastarým a šľachetným 
národom.

Dnes vidíme s radosťou, že misionári 
nielen z vybudovaných cirkvi, ale i z cirkví 
Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, že mnohí 
venujú svoj život prvozvestovaniu evanje
lia. V mnohých misijných zemiach pokra
čuje hodnotná a nepostrádateľná práca do
morodých katechétov,ktorí sú vedení sil
ným misijným duchom a stávajú sa neúnav
nými animátormi nádeje a viery.

Nie všetci dostanú celoživotné misio
nárske povolanie pre zámorské misie, ale 
všetci sa majú modliť o misijné zmýšľanie a 
ho napomáhať vo vlastných srdciach a svo
jich spoločenstvách. Zvlášť biskupi a kňazi 
si musia uvedomiť, že oni sú v prvom rade 
zodpovední za toto univerzálne poslanie 
Cirkvi. V kruhu rodiny rozvíjajú laici lásku k

misijnému povolaniu, lebo kresťanská 
rodina, "domáca cirkev" je privilegovaným 
miestom pre misionársku evanjelizáciu.

Pápežské 
misijné dieia

Svoju pomoc Svätému Otcovi najmä 
počas mesiaca októbra môžeme prejaviť 
predovšetkým modlitbou, obetovaním 
svojho utrpenia a príspevkami (zbierka
mi). Zapojme sa všetci do 4 Pápežských 
misijných diel a venujme každému z nich 
svoju pozornosť počas štyroch týždňov 
mesiaca októbra.

V prvom týždni októbra (4.-10. októ
bra) venujeme pozornosť dielu Jednote 
kňazov a rehoľníkov. Jeho cieľom je vý
chova a vzdelávanie kňazov a rehoľní
kov, sekulárnych inštitútov, kandidátov 
kňazstva, novicov a všetkých povolaných 
slúžiť Božiemu ľudu, formovať v<p všet
kých misionárske povedomie. Úspech 
Pápežských misijných diel bude vo vy
sokej miere závisieť od vitality a činnosti 
tejto Jednoty, predstavení rehoľných ko
munít sú povinní dať k dispozícii odušev
nený a schopný personál. (Štatúty 27)

V druhom týždni (11.-17. októbra) sú
stredíme pozornosť na dielo sv. Petra 
apoštola pre duchovné povolania v mi
siách.

V treťom týždni (18. októbra) na MI
SIJNÚ NEDEĽU oduševníme veriacich 
za misie a do 24. októbra venujeme zá
ujem dielu Detinstva Ježišovho - vzbu
dzovať od malička v deťoch solidárnosť s 
trpiacimi deťmi v misijných krajinách, učiť 
ich obetovať za misie.

V štvrtom týždni (25.-31. októbra) za
oberáme sa dielom Šírenia viery. Vieme, 
že ešte dve tretiny ľudstva nepozná Pána 
Ježiša. Oduševnime seba i iných v služ
be Kristovi a jeho Evanjeliu - za kráľov
stvo božie na zem i!
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ZLATÁ STOVKA
(Storočnica Kongregácie Sestier Služobníc)

Dňa 27. augusta 1892 bola založená 
Kongregácia Sestier Služobníc Nepo
škvrnenej Panny Márie grécko-katolícke- 
ho obradu. V ten deň, na sviatok Nanebo
vzatia Panny Márie, oblieklo sa do rehoľ
ného rúcha 7 chudobných dievčat zo Žu- 
žeľa a okolia.

O sto rokov, v tej istej dedinke, teraz 
zvanej Žužeľany pri Lvove, prijalo rehoľ
né rúcho 11 kandidátok Služobníc Nepo
škvrnenej Panny Márie za prítomnosti 
pápežského nuncia v Kyjeve, metropolitu 
z Kanady, ukrajinských biskupov a gene
rálnych predstavených ženských rádov 
gr.-kat. cirkvi a približne 200 sestier Slu
žobníc z 12 krajín sveta.

Chudobná dedinka Zežefany nás milo 
privítala kytičkami kvetov z rúk školáčok

MISIONÁR 
na Ukrajine
V máji tr. začali na Ukrajine vydávať 

kultúrno-náboženský časopis - mesač
ník Misionár. Jeho zodpovedným reda
ktorom je o.Teodoz Jankov, OSBM. 
Úvodník do 1. čísla napísal sám ľvovský 
metropolita kardinál Miroslav Ivan Luba
čivský.

Časopis, ktorý vydávajú otcovia ba- 
ziliáni, nadviazal na tradíciu svojho 
predchodcu rovnakého mena, ktorý za- 
čai vychádzať ešte v roku 1897. Jeho 
prvými redaktormi boli o. Platón Filias, 
OSBM a o.Andrej Šeptický, OSBM. V ča
se svojho najväčšieho rozkvetu dosa
hoval náklad 50 tisíc exemplárov.

Je zaujímavé, že tlač obnoveného 
Misonára je po dlhých desaťročiach jeho 
zákazu zabezpečená v pôvodnej tlačiar
ni v meste Žovkva,

(-pk-)

oblečených v miestnych krojoch s ven
cami na hlavách. Deň bol nádherný 
a sviatkovali sme "po ukrajinsky" - 4,5 
hodiny, na horúcom slnku pred krásnou 
120 ročnou drevenou cerkvou. Nádherné 
maľby a ikonostas nepoškodilo ani obilie, 
ktoré tu bolo skladované v rokoch prís
neho komunistického režimu. Je to cer- 
kev, v ktorej prvé Služobnice chválili Bo
ha svojimi modlitbami a spevmi a vypro
sovali požehnanie pre svoje nasledov- 
níčky. Vtedy veľmi pršalo, že ani nemohli 
výjsťz cerkvi. Matka generálna Františka 
(na obr. so sv. Otcom) vo svojom prí
hovore videla v tom symboliku - dážď 
milosti z neba, práve cez veľké ťažkosti a 
dnes horúce slnko a krásne modré nebo 
hovorí o rozkvete Kongregácie na troch 
kontinentoch a v 12 krajinách v službe 
Bohu a blížnym.

Oslavy storočnice sa začali už v ne
deľu, 23. 8. 1992 vo Lvove v chráme sv. 
Onufria, vo farnosti, kde duchovne vyrás
tla a bola štyri dni skôr oblečená prvá 
sestra - spoluzakladateľka, 22 ročná uči
teľka Michaela Hordaševská a prijala re
hoľné rúcho, a tiež nové meno Josafata. 
Sv. Liturgiu slúžil kardinál Lubačivský za 
početnej asistencie kňazov. Nádherne

■  V MESTE ĽVOV otvorili Múzeum metro
politu Andreja Septického. Jeho priestory 
posvätil kardinál Miroslav Ivan Lubačivský a 
arcibiskup Vladimír Sterniuk. Medzi najhod
notnejšie exponáty patria zachované osob
né predmety Andreja Šeptického.
■  V UŽHORODE premenovali celý rad ulíc 
a námestí. Niektoré z nich nosia mená ná
rodných buditeľov a zaslúžilých kňazov gré
ckokatolíckej Cirkvi. Na základe rorhodnutia 
mestskej rady má mesto nad Uhom teraz 
ulicu biskupa Andreja Bačinského, Alexan
dra Duchnoviča, Alexandra Mitráka, Alexan-

spieval zbor z katedrály sv. Juraja.
V nasledujúcich dvoch dňoch, v aule 

lekárskej fakulty sa sestry podelili so skú
senosťami vývoja, duchovného rastu, 
apoštolátu i s ťažkosťami v jednotlivých 
provinciách.

Nám najbližší a najzaujímavejší refe
rát malo päť sestier z materskej provincie 
Matky Ustavičnej Pomoci na Ukrajine. Ži
vot plný rozkvetu po 50-ročnom plodnom 
účinkovaní a výchovy v noviciáte v Kris- 
tinopoli sa musel rozísť, skryť, navonok 
sa tváriť, že neexistuje. Tento život plný 
utrpenia, útlaku a strachu sa rozvíjal, ale 
bol semenom novej generácie. Za dva 
roky slobody táto provincia má 39 mla
dých sestier noviciek.

Najbohatšia provincia na povolania a 
účinnú apoštolskú prácu je Brazília. Pri 
350 tis. gr.-kat. veriacich v súčasnosti 
majú 380 sestier. Majú svoje škdy, ne
mocnice a účinne prevádzajú apoštolát 
modlitby po kolóniách, kde sa kňaz do
stane len zriedka.

Veľmi ťažké podmienky majú sestry v 
Argentíne, kde sú príliš veľké vzdialenosti 
medzi pôsobiskami, horúce podnebie a 
chronický nedostatok kňazov (sú len dva
ja). Sestry vykonávajú všetko okrem 
Služby Božej a sviatosti a neraz zažijú aj 
rôzne úsmevné príhody, lebo je to misijné 
územie.

Po takomto zblížení nezabudli sme 
ani na evanjelizáciu a projekt rozvoja pre 
nasledujúcu stovku. V najbližších mesia
coch má byť generálna kapitula sestier v 
Ríme, na ktorej sa konkrétne vypracujú 
smernice. Na konci dňa nám zaspieval 
Zbor katolíckej mládeže a detí.

Do tohto týždňa pripadol aj veľmi slávny 
deň, v ktorom Ukrajina privítala vo svojej 
zemi svojho veľkého syna, v blahej pamäti 
kardinála Josefa Slipého, ktorého ostatky 
spočívali v chráme sv. Sofie v Ríme. Za 
sprievodu 60 osôb z Ríma a diaspóry bol 
privezený do Lvova dňa 27. 8.1992. Kňazi 
ho s velkou úctou niesli šesť hodín po uli
ciach mesta a zastavili sa na viacerých 
miestach jeho pôsobenia. Bol uložený do 
krypty v chráme sv. Juraja vedľa metropo
litu Šeptického.

Záver osláv storočnice bol v meste Iva- 
no-Frankivsk. Vrátila som sa obohatená na 
duchu a plná vďaky Bohu za toto jeho 
dielo, ktoré sa tak pekne rozvinulo a tiež za 
slobodu ducha a cirkvi u nás a na Ukrajine.

Sestra Regina

dra Pavioviča, Augustína Vološina, Michala 
Lučkaja a dälších.
■  V CHORVÁTSKOM ZÁHREBE zomrel 
v pomerne mladom veku známy gréckokato
lícky kňaz a novinár o. Janko Salmič (nar. 
1943). Po teologických štúdiách v Ríme 
pracoval v redakcii známeho časopisu Hlas 
koncilu a začas pôsobil aj medzi grécko
katolíkmi v Berlíne. Po návrate domov bol 
kancelárom križevskej gréckokatolíckej 
eparchie a venoval sa dušpastierskej práci 
medzi svojimi rodákmi. Pochoval ho biskup 
Mons. Slavomír Miklovš.
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V Šmigovci rastie nový chrámf  KRONIKA ^
sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku

1.9. Otvorenie školského roku - 
slávnostnou koncelebrova- 
nou sv. liturgiou v katedrál
nom chráme pre všetky 
cirkevné školy v Prešove

3.9. Udelenie nižšieho svätenia 
pre dvoch kandidátov kňaz- 
stva so sv. liturgiou a homí- 
liou

4.9. Udelenie diakonátu
5.9. Ordinácia dvoch novokňa- 

zov - o. Blaščáka a o. Vasiľa
6.9. Posviacka farskej budovy v 

Košiciach, slúženie sv. litur
gie s homíliou

8.9. Oslava chrámového sviatku 
- Narodenia P. Márie v rodnej 
obci Abramovce - sv. liturgia 
a homília

9.9. Prijatie zahraničných náv
štev zo Švajčiarska a Kana
dy

10.-11.9. Účasť na cirkevnom sympó
ziu v Spišskej Kapitule

12.9. Prijatie zahraničných hostí z 
Ríma - arcibiskupa Grocho- 
levského a Mons. Faltína

13.9. Posviacka opraveného chrá
mu v Cabove, okr. Vranov 
n/T, slúženie sv. liturgie s ho
míliou

14.9. Sviatočná sv. liturgia s homí
liou,
Rokovanie s profesormi teo
logickej fakulty a s predsta
viteľmi seminára za účasti 
Mons. Faltína, sudcu Najvyš
šieho súdu Rímskej roty

16.9. Zasadnutie pastoračnej ko
misie duchovnej obnovy pre 
eparchiu

17.9. Porada dekanov okresov B. 
Bystrica, Poprad, Sp. N. Ves 
v Šumiaci, spojená so slúže
ním sv. liturgie s homíliou

20.9. Posviacka obnoveného 
chrámu Narodenia Panny 
Márie, sv. liturgia s homíliou

24.9. Otvorenie školského roku na 
prešovských fakultách UPJŠ 
v divadle Jonáša Záhor
ského

25.9. Rokovanie s dodávateľmi a 
investormi rekonštrukcie teo
logickej fakulty

27.9. Mariánska púť vo Vaľkove pri 
spomienke na zatopenú ob
lasť
Posviacka farskej budovy vo 
vyšnej Olšave, spojená so

V sv. liturgiou a homíliou J

Šmigovec, nevelká obec v okrese Humen- 
né. Počet domov 68, počet obyvateľov 134. Od 
5.11.1985 do 29. 7.1989 pôsobisko o. biskupa 
Mons. Milana Chautura, CSsR.

Pod farnosť Šmigovec patria filiálky Lado- 
mírov, Ubľa, Strihovec. Okrem nich však aj veľ
ké množstvo gréckokatolíckych veriacich z obcí 
Dúbrava, Michajlov, Brezovec, Klenová i Ruská 
Volova. Títo veriaci síce svoje chrámy v obciach 
majú, ale ešte stále sú v užívaní pravoslávnych. 
Otec biskup v spomenutých rokoch pôsobenia 
v našej farnosti okrem horlivého hlásania božie
ho slova, pestovania hlbšieho duchovného 
života v mladých ľudbch, obnovy chrámov v 
Ladomírove, Ubli a Strihovci, si veľmi prial a 
vynaložil na to všetko svoje úsilie, aby sa za- 
počalo s výstavbou nového chrámu v Šmigovci, 
nakolko starý, drevený kostolík je ozaj na spad
nutie. No akékolVek pokusy presadiť povolenie 
stavby úradnou cestou skončilo na nultom bo
de. Vtedajšia vládnuca strana nielenže nemala 
záujem o rast duchovného života a budovania 
chrámu, ale o to horlivejšie posielala návštevy z 
radov ŠTB na šmigovskú faru.

Deň 30. august 1992 po obede 14.30 hod. 
Veriaci obce Šmigovec, veriaci z blízkeho i ďal
šieho okolia, kráčajú v sprievode so svojím o. 
biskupom Mons. Milanom Chauturom, CSsR, 
kňazmi a bohoslovcami zo starého chrámu na 
stavenisko nového, budúceho chrámu.

Šmigovčania od mája tohto roku už urobili 
kus práce. Bez použitia mechanizmov už majú 
odšalované a zavozené základy a o pár chĺ 
započnú s murovaním nového chrámu. Stave
nisko sa nachádza na peknom mieste v strede 
dediny. Po srdečnom privítaní o. biskupa správ
com farnosti o. Petrom Vansačom, o. biskup 
Mons. Milan Chautur posvätil základy, základný 
kameň a nový trojramenný kríž.

Potom začala slávnostná svätá liturgia, kto
rú slúži o. biskup s o. dekanom Roškom, správ
com farnosti o. Petrom Vansačom a celým ra
dom kňazov a bohoslovcov. Atmosféra bola na
ozaj blažená, veď je to vzácna a dlhoočakávaná 
chvíľa prežívaná s Eucharistickým Kristom, bis
kupom, kňazmi. Toto spoločenstvo veriacich si

V chráme Svätého Ducha pri kláštore 
otcov redemptoristov v Michalovciach bola 
v dňoch 18.-19. septembra milá slávnosť. 
Dvaja bohoslovci - redemptoristi Kamil Dráb 
z Chmeľovej a Jozef Jurčenko z Dačova po 
päťročnom štúdiu teológie prijali nižšie svä
tenia a diakonát pred vysviackou za kňazov. 
Svätenia v Michalovciach znovu udeľova
li bohoslovcom - redemptoristom po vyše 
45-ročnom nútenom odmlčaní.

V prvý deň pri večernej svätej liturgii im 
udelili nižšie svätenia. Na druhý deň pri sláv
nostnej koncelebrovanej liturgii prijali svä
tenia na diakonov. Všetky svätenia udeľoval

Odpovedali ste správne?
Na otázky z čísla 16/92 došlo 24 odpovedí, 

z ktorých 23 bolo správnych.
Vaše odpovede mali znieť:

1. Boh je neviditeľný, všade prítomný, vševe- 
diaci, večný, nekonečne nás miluje,
2. Boha môžeme spoznávať zo Svätého Písma.
3. Hriech prvých rodičov uškodil všetkým ľudbm 
(okrem Panny Márie), je to dedičný hriech.

odnieslo do svojich domovov veľa duchovnej 
posily zo slov o. biskupa Mons. Milana Chautu
ra, ktoré povedal v úvode i v homílii. Okrem 
iného povedal: “Sú časy, ked'sa chrámy búrajú, 
ale sú časy, ked’ sa chrámy stavajú. Príležitosť 
postaviť nový chrám nemá každá generácia. 
Takáto príležitosť sa naskytne raz za 100 či 200 
rokov”.

Tú súčasnú, dnešnú generáciu, ktorej sa 
táto príležitosť naskytla, o. biskup povzbudil a 
vyslovil nádej, že za pomoci Božej sa skoro 
znovu stretneme pri posviacke nového, dokon
čeného chrámu. Prosme teda nášho Nebes
kého Otca o dar sily, zdravia a vytrvalosti.

Šmigovčania touto cestou ďakujú svojmu 
duchovnému otcovi Petrovi Vansačovi a staros
tovi obce Michalovi Sabačovi, ktorí spoločne 
zabezpečujú stavebný materiál, organizačné 
práce a nechýbajú ani na jednej brigáde.

A. B.
Šmigovec

Konferencia 
ako svedectvo

V dňoch 7.-9. septembra usporiadal 
Slovenský zväz PTP Košice konferenciu 
pod názvom Internačné formy politickej 
perzekúcie. Počas troch dni sa v Poprade 
stretli stovky účastníkov, ktorí v 50. ro
koch na vlastnom tele okúsili krutosť ko
munistických nezákonnosti.

Cieľom konferencie bolo zhromaždiť 
svedectvá a doklady o organizácii nezá
konného režimu koncentračných táborov 
(robotámi, pomocných technických prá
porov, koncentračných kláštorov a pod.) V 
programe konferencie vystúpil celý rad vý
znamných osobností - historikov z ČSFR 
i Poľska.

S problematikou perzekúcie gréckoka
tolíckych kňazov a ich rodín vystúpil 
podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda 
Ing. V. Mirossay.

pomocný svätiaci biskup prešovskej gréc
kokatolíckej eparchie Mons. Milan Chautur, 
CSsR za účasti veľkého počtu duchovných, 
bohoslovcov, hostí, rodičov a veriacich v 
preplnenom chráme. Pritomní boli aj var
šavský provinciál Lešek Gajda, rektor Kra
kovského seminára Stanislav Bafia a prefekt 
seminára v Tuchove Ždislav Klafka, kde 
obaja bohoslovci študovali. Po skončení 
šiesteho ročníka teologického štúdia v poľ
skom Tuchove budú na budúci rok vysvä
tení za rehoľných kňazov. Po nútenej 45-roč- 
nej prestávke budú to prví redemptoristi - 
kňazi vysvätení verejne. ¡ ^ i

4. Pán Ježiš sa narodil preto, aby nás vykúpil 
z otroctva hriechu a znovu nám otvoril nebo.
5. Svätý Jozef bol pestúnom - vychovávateľom 
Pána Ježiša.

Pre troch šťastných výhercov zasielame ka
zety s náboženskými piesňami od nášho redak
tora A. Mesároša - Hľadám Ťa.
Získali ich: Milka MIHALČÍNOVÁ

Marienka HOMINDOVÁ 
Mária KOLIBALOVÁ.

Bohoslovcom udelili svätenia
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Milostivý obraz v trebišovskom dekanáte

Pred obrazom Panny Márie v Klokočové 
naši predkovia po celé stáročia ďakovali za po
moc, ktorú im Matka preukazovala v ich 
denných starostiach. Putovanie milostivého 
obrazu po našich mestách a dedinách však 
umožňuje, aby sme čím viacerí mali možnosť 
poprosiť osobne Matku o potrebné milostí. Po
čas horúcich prázdninových dní miestom pu
tovania milostivého obrazu sa stal okres 
Trebišov. Po Sečovciach a Bačkove milostivý 
obraz privítali veriaci v obci Dargov.

Dargov
Túto dedinku netreba zvlášť predstavovať. Jej 

meno je späté s druhou svetovou vojnou, počas 
ktorej sa v Dargovských horách odohrával neľú
tostný boj. Obyvatelia obce boli vyhnaní do hôr, kde 
prežili obdobie vtedajších hrôz. Vtedy sl v duchu 
všetci sľúbili, že keďsatoto utrpenie skončí a vrátia 
sa domov, postavia chrám a za patrónku si vybrali 
Matku Ustavičnej Pomoci. Vieme však, aká bola 
situácia po vojne. Ľudia si najprv postavili strechu 
nad hlavou, a keď sa dali do plnenia sľubu, prišli 
nečakané prekážky. Hod už mali navozený kameň 
na stavbu, nedostali ná ňu súhlas. A tak kameň 
zostal ako nemý svedok, pričom zarástol trávou a 
machom. Dargovčania predtým nikdy nemali svoj 
chrám, nuž túžba veriacich bola naozaj veľká...

Dnes svoj sľub plnia a čoskoro bude chrám 
posvätený na česť Matky Božej Ustavičnej Pomod.

Dňa 19.7.1992 ľudia zbožne naladení zaplňujú 
pripravený autobus, ktorým sa spolu so svojím du
chovným o. Miroslavom Dancákom (v tom čase 
zastupuje v tejto filiálnej dedinke) vydávajú na ces
tu do Bačkova, aby prevzali milostivý obraz P. 
Márie. Tam duchovný o. Džogan odslúžil s o. Miro
slavom eucharistickú pobožnosť na zakončenie du
chovnej obnovy. Bačkovčania vyprevádzajú obraz 
až do Dargova, aby aj tu spoločne si uctili Matku 
Božiu. Vďační Dargovčania Matku Božiu neopúš
ťajú dňom i nocou. Sú stále v chráme. Týždeň 
s Matkou je najdlhším sviatkom pre celú dedinu. 
Chlapi, ženy, mládež a každý, kto len mohol, išiel 
do cerkvi. Spovede, bohoslužby a nábožné piesne 
sú náplňou každodenného programu. Kňazi o. 
Džogan, o. Kučera, o. P. Orenič, o. Miron Ke- 
ruf-Kmec vypomáhajú, lebo prítomných veriadch je 
stále dosť. Srdcia i myšlienky sú naplnené vďakou 
k Márii, že im pomohla v trpezlivosti dokončiť toto 
dielo. Zaznievajú aj slová vďaky za záchranu ži
votov a požehnanie. Sme vďační Panne Márii, ale 
aj veľa dlžní a vo všetkom sa k nej obraciame - 
hovoria Dargovčania.

Týždeň prešiel, no duchovná radosť trvá ďalej, 
v očakávaní posviacky novej cerkvi.

V nedeľu, 26.7.1992 sa veriaci lúčia s milos
tivým obrazom P. Márie pobožnosťou k Najsv. Eu- 
charistii.

Stankovce
Je to malá horská obec, ktorá leží na severo

západnom svahu Dargovského pohoria. Veriaci z 
nej sa v nedeľu, 26. júla vybrali do Dargova, aby 
odtiaľ priviezli milostivý obraz klokočovskej Panny 
Márie.

Dargovčania aj veriaci zo Stankoviec spolu 
vznášajú svoje prosby k Presvätej Bohorodičke. 
Sprievod z Dargova na dvoch autobusoch sa po
hol. Stankovské zvony oznamujú, že obraz sa blíži 
do ich farnosti a chrámu. Veriad ako všade inde 
vzdávajú zvláštnu úctu milostivému obrazu. Je to 
prejav hĺbky duše, otvorených sŕdc a úprimného 
vyznania. Duchovný o. Miroslav Dancák (ten v tom 
čase zastupuje obec Dargov aj farnosť Stankovce) 
slúžil moleben k Presvätej Bohorodičke.

Aj keď farnosť v tom čase nemá svojho du
chovného, každý večer je tu spoveď a konajú sa 
bohoslužby. O. P. Orenič a ďalší prichádzajú po
vzbudiť veriacich,aby vydržali a prosili Pannu Máriu 
o pomoc. Stala prítomnosť veriadch v chráme tomu 
aj nasvedčuje. Milujú Matku Božiu. Aj keď sú v 
menšom počte,ich obetavosť je veľká.

V nedeľu, 2. augusta vyprevádzali Stankov- 
čania milostivý obraz do farnosti Dvorianky. (Infor
movali sme o tom v Slove č. 17)

Vojčice
Ďalšia púť milostivého obrazu klokočovskej 

Panny Márie smerovala na juh, do farnosti Vojčice. 
Farnosť patrí medzi veľmi živé_ kresťanské spolo
čenstvá v našom dekanáte. Žijú tu spolu gréc- 
ko-katolíci, rímsko-katolíci a reformovaní v duchu 
kresťanskej lásky, čo sa odzrkadlilo aj v týždni, keď 
bol milostivý obraz vo Vojčldach. Veriaci sa na tieto 
udalosti veľmi svedomité pripravovali. Deti, staršia 
mládež aj dospelí nacvičovali svoje programy, aby 
obohatili posvätný týždeň.

Konečne nastala očakávaná chvíľa. V krásnu, 
horúcu nedeľu 9. augusta veľký počet osobných 
áut s veriacimi sa vydal na cestu do Dvorianok po 
milostivý obraz. Veriaci z Vojde so svojím duchov
ným o. Miroslavom Dancákom za spevu: “Pred 
tristo rokmi hľa...” vstúpili do cerkvi v Dvoriankach. 
Spev spojil všetkých veriadch v chráme a prelial sa 
do velkej manifestácie lásky. Nebolo suchého oka, 
ale opísať túto duchovnú atmosféru sa jednodu
cho nedá. T ú treba prežiť. Miestny duchovný o. Ku
čera s o. Dancákom spolu s veriacimi odslúžili 
eucharistickú pobožnosť, po ktorej milostivý obraz 
prevzali vojčickí veriaci. Kolona áut s autobusom, 
v ktorom veriad z Dvorianok vyprevádzali milostivý 
obraz, sa vydala na cestu. Vo vojčickom chráme 
obaja duchovní odslúžili moleben k Presvätej Bo
horodičke a tým začala duchovná obnova v ich 
farnosti.

Chrám bol otvorený deň a noc. Veriaci sa 
striedali. Striedali sa aj kňazi, ktorí prišli pomôcť 
spovedať a lúžiť sv. liiturgiu: o. Orenič, o. Kuče
ra, o. Onderko, okresný dekan, o. M. Ke- 
ruľ-Kmec, o. Takáč - novokňaz, o, P. Dancák a 
o. Lauda, rím. kat. duchovný z Trebišova, ktorý

predniesol homíliu. V chráme stále zneli nábožné 
piesne, recitácie, akadémie, sv. ruženec a iné mod
litby a pobožnosti. Spoločne sa tu pri Matke Božej 
stretávali veriaci obidvoch obradov aj iní. Cez deň 
sa tu zastavovali aj veriaci z okolia. Veľa ľudí 
pristúpilo k sviatosti zmierenia a každodennému 
sv. prijímaniu. Toto bolo hlavným výsledkom prí
tomnosti milostivého obrazu, že mnohí veriaci 
spoznali svoje vnútro a našli sa.

Program spestrili aj naši bohoslova: Drotár, 
Ostapčuk, Koiesár a Miňo.

V sobotu, keď sa začínal v Klokočové odpust, 
veriaci z Vojde sa stretli vo svojom chráme, aby 
molebenom k Presvätej Bohorodičke sa poďako
vali za jej pomoc a ochranu a v pripravenom auto
buse odviezli jej obraz do Klokočová. Tu sa práve 
skončila prvá sv. liturgia odpustovej slávnosti, keď 
prichádzala procesia z Vojčíc. Aká zvláštna du
chovná atmosféra pre všetkých klokočovských pút
nikov. Dojala všetkých. “Zbohom buď, Matička...” 
Procesia s krížom vpredu, za ním milostivý obraz a 
duchovný o. M, Dancák s veriacimi za spevu: "Zbo
hom buď, Matička...” sa blíži k oltáru, aby tam odo
vzdali obraz duchovnému v Klokočové o. Koščovi, 
ktorý ho prijal so svojou asistenciou.

Ján OSTAPČUK, 
bohoslovec

Trebišov
Po skončení odpustovej slávnosti v Klokočové 

dňa 16.augusta, sa putovný obraz P. Márii kloko
čovskej vrátil naspäť do trebišovského dekanátu.

Trebišovskí pútnici si ho autobusom priviezli do 
svojej farnosti. Veriaci so svojimi duchovnými otca
mi, za hlasu zvonov a spevu, išli v ústrety obrazu P. 
Márie klokočovskej až na námestie. Odtlal bol 
obraz nesený mestom za účasti velkého počtu 
grécko-katolíckych veriacich trebišovskej farnosti. 
Takýto cirkevný sprievod mesto Trebišov nezažilo 
už niekoľko desatíočí. Po príchode do chrámu 
obraz uložili na vopred pripravené miesto. Potom 
nasledovala modlitba Pod tvoju ochranu sa utie
kame..., po nej boli kňazské modlitby, báseň k P. 
Márii klokočovskej, moleben k Bohorodičke, sv. li
turgia a po nej ešte sv. ruženec. Trebišovskí veriaci 
po celý týždeň pobytu putovného obrazu vo svojom 
chráme vo velkom množstve prichádzali prosiť 
Matku Božiu o pomoc za svoje vlastné potreby, ale 
aj za spoločné úmysly, ktoré boli dané na každý 
deň.

Počas celého týždňa sa v chráme spovedalo, 
a denne sa rozdalo do 250 svätých pnjímaní. To bol 
znak toho, že naši veriaci počas tohto týždňa vy
prosili si od Matky Božej ochranu a veľa milostí, ako 
aj odpustenie od jej syna Ježiša Krista.

Ale nielen naši veriaci, ale aj rímskokatolíci po 
ranných bohoslužbách prichádzali zo svojho chrá
mu pred láskavý obraz Panny Márie, kde zaspievali 
mariánske piesne, vykonali si krátku pobožnosť a 
tak sa rozišli do svojich domovov.

V nedeľu, 23. augusta sa veriaci farnosti Tre
bišov o 15.30 hod. zišli naposledy, aby sa rozlúčili 
s milostivým obrazom a vyprevadili ho do susednej 
farnosti Z. Hradište.

o. Michal

y #
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KRÁSNE SVEDECTVO 
Z ČIŽATÍC

My,veriaci obce Čižatice,spadajúc pod 
gr. kat. farnosť Kráľovce a rím. kat.farnosť 
Kecerovce .chceme sa s Vami aj s ostatnými 
čitateľmi časopisu S L O V O  podeliť o krásny 
zážitok z tohtoročného nášho odpustu,ktorý 
sa uskutočnil v nedeľu, 16. augusta. Naša 
dedinka leží medzi dvoma riekami Torysa a 
OÍšava,takže by sme mohli povedať.že obrad 
rímskokatolícky ma farnosť na Oľšave a ob
rad gréckokatolícky ma farnosť na Toryse. 
Chrám máme gréckokatolícky, zasvätený 
Matke Ustavičnej Pomoci,avšak odpustová 
slávnosť je vždy na Zosnutie-Nanebovzatie 
Panny Márie. Naš chrám bol postavený v r. 
1947 a posvätený o. biskupom Vasiľom Hop- 
kom v roku 1948. Už od počiatku chrám nav
števovali veriaci obidvoch obradov,avšak to 
bolo len krátko, lebo v roku 1950 naš chrám

NOVÝ DOMOV 
PRE BAZILIÁNKY

S hlbokou vďačnosťou v srdci dob
rotivému Pánu Bohu sme prežívali oka
mih, keď sme sa presťahovali do vlast
ného domu v Prešove, ktorý sme mohli 
kúpiť od MÚ v Prešove, akočiastočnú re- 
kompenzáciu za dom na Plzenskej ulici 
(Francisciho). Je to práve 70 rokov (no
vember 1922), kedy začali svoju činnosť, 
ako vychovávateľky v dievčenskom inter
náte sestry, ktoré prišli do Prešova zo 
Stanislavova (Ukrajina). Náš terajší dom 
je podstatne menší, preto ho chceme roz
šíriť a pristaviť kaplnku.

Najdôstojnejší otec biskup Mons. Ján 
Hirka dňa 13. augusta 1992 posvätil náš 
nový domov, ako aj základný kameň na 
prístavbu kaplnky a obetoval prvú sv. li
turgiu v našej provizórnej kaplnke. Na tej
to slávnosti bola prítomná aj naša gene
rálna predstavená M. Dia Stasjuková.

Naša nová adresa je: Prešov, Nar
cisová 1

Sestry Rádu sv. Bažila Veľkého

si prisvojila právoslávna cirkev.
Po obnovení činnosti gr. kat. cirkvi sme 

sa s radosťou dali do opravy chrámu a do
hodli sa s vedením predstavených obidvoch 
biskupstiev ( v tom čase ani Košice ani Pre
šov nemali biskupov) o spoločnom užívaní 
chrámu.Nemôžeme tvrdiť, že aj medzi nami 
spočiatku neboli nedorozumenia,dnes už 
však môžeme povedať, že takmer 9 rokov na- 
žívam evzhode a v  porozumení.Mámeztoho 
aj určité výhody, lebo ovládame obidva obra

dy. Najradostnejší sviatok je vždy naš odpust, 
keď sú spolu pri oltári naši obidvaja kňazi a 
my s nimi dokazujeme jednotu cirkvi. Aj toho 
roku sa zišlo mnoho pútnikov od Torysy až po 
OÍšavu,striedali sa prekrásne piesne k Panne 
Márii zo spevníkov grécko i rimsko katolíc
kych. Duchovným slovom nás povzbudil du
chovný otec z Kráľoviec, sv. omšu slúžil du
chovný otec z Keceroviec, pri zakončení sláv
nostných bohoslužieb bolo mirovanie, ktoré 
podávali obidvaja naši kňazi slovami ,, Kris
tus medzi nami. S radosťou sme odpovedali 
,, Je a bude".

Kiežby naše spolunažívanie nasledovali 
mnohí, kde je to možné a potrebné.Tým nič 
nestratíte, mnoho však získate.

ČIŽATIČANIA

VYBRALI SME....
HUMANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Ústredné metodické centrum usporiadalo v 
Stupave konferenciu pod názvom Humanizácia 
výchovy a vzdelávania. O tajomstve výchov
ného úspechu sv. Jána Boscu predniesol prejav 
Dr. Jozef Kutarňa. Medziiným uviedol aj toto:

Tajomstvo jeho výchovného úspechu 
bolo v jeho postoji k človeku, k žiakovi či 
chovancovi. Záujem o jeho "svet", jeho ťaž
kosti i radosti. Sme presvedčení, že to bola 
LÁSKA, ktorá bola vnútorným motívom 
všetkých jeho vzťahov. Metóda, a predsa 
trochu viac ako metóda. Láskavosť nielen 
pre určité pedagogické situácie, len keď ju z 
výchovných dôvodov vychovávateľ potre
buje.

Ján Bosco je láskavým vychovávateľom 
svojou podstatou, povolaním a poslaním, 
vždy a všade, nielen vo funkcii vychová
vateľa. Láskavosť je trvalým vyjadrovaním 
trvalej lásky. Preto cirkev dáva tomuto vy
chovávateľovi oficiálny názov "otec a učiteľ 
mládeže" Presnejšie povedané, cirkev pre
vzala a uznala titul, ktorý si on sám svojím 
životom a činnosťou zaslúžil a ktorý mu mlá
dež spontánne už dávno predtým priznala. 
Titul otca mládeže prekrýva titul vychová
vateľa, aj učiteľa. Otec je trvalý, nemenný 
stav popri meniteľnej funkcii vychovávateľa 
a učiteľa, určenej priestorom a časom, otec 
na seba úlohu vychovávateľa a učiteľa s 
plným životným nasadením, akého je schop
ná len LÁSKA.

Azda nie je zbytočne uvádzaťtúto ódu na

don Boscovu láskavosť. Keď si ju pozor
nejšie všimneme, objavíme v nej zopár spô
sobov, ako sa láska prejavuje, čo všetko vie 
použiť, čoho sa dotýka a čo vie premeniť:

- je to prenikavý pohľad, ktorý nielen 
vidím ale aj "hovorí",

- je to súhlasný alebo nesúhlasný pohyb 
hlavou,

- úsmev vo všetkých variáciách,
- slovo, aj mlčanie,
- ochota voči každému, ktorého stret

neme,
- ochota dávať druhého na prvé miesto,
- vedieť poslúžiť v maličkostiach,
- spôsobiť radosť,
- vedieť znášať chyby
- a vôbec, celkový záujem o človeka.
Katalóg ostáva nedokončený, neuzavre

tý. Každému je však jasné, že všetky tieto 
gestá by boli prázdne, boli by iba neúčinnou 
imitáciou, keby z nich nežiarilo vnútorné bo
hatstvo LÁSKY.

Ak chceme vychovávať, musíme si pre
dovšetkým vedieť získať dôveru. Svojmu žia
kovi, neskoršie sekretárovi Gioachinovi Ber- 
tovi, ktorý bol na začiatku veľmi bojazlivý, 
povedal don Bosco: "Vidím, že sa ma bojíš, 
myslíš si že som prísny a požadovačný, a 
preto sa ma bojíš, neodvážiš sa hovoriť slo
bodne v obave, že mi nebudeš vedieť vy
hovieť. Zbav sa všetkého strachu. Vieš, že ťa 
don Bosco má rád. Ak sa dopustíš nejakých 
maličkostí, to si don Bosco ani nevšimne. 
Ak vyvedieš niečo väčšieho, odpustí ti to...".
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Spolok
s v. Cyrila a Metoda

Štedré srdcia
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Eva Andrijková, Chmeľov 100 Kčs, Štefan Babčák, Bardejov 200 

Kčs, Anna Bajzová, Kráľovský Chlmec 50 Kčs, Katarína Berínštetová, 
Nižný Hrabovec 50 Kčs, Mária Bicková, Košice 50 Kčs, Veronika Bo- 
donská, Sečovce 100 Kčs, Bohuznáma Zuzana, Michalovce 50 Kčs, 
Bohuznámy, Trebišov 2500 Kčs, Zuzana Celengová, Koňuš 50 Kčs, 
Mária Cimbalová, Bratislava 50 Kčs, Anna Čalovková, Bunkovce 50 
Kčs, Ján Čontoš, Sečovce 100 Kčs, Anna Danková, Koňuš 50 Kčs, 
Mária Danková, Koňuš 50 Kčs, Mária Dziaková, Bunkovce 50 Kčs, 
Mária Feciková, Levoča 50 Kčs, PhDr. Ján Fedor, Košice 50 Kčs, 
Gajdošová, Košice 150 Kčs, Mária Galajdová, Čertižné 50 Kčs, Anna 
Harajdová, Pavlovce nad Uhom 100 Kčs, Michal Hreňo, Komarovce 50 
Kčs, Anton Havrila, Malé Ozorovce 50 Kčs, Anna Hricbvá, Fijaš 50 Kčs, 
JUDr. Andrej Huorka, Bratislava 100 Kčs, Jozef Huraj, Bardejov 900 
Kčs, Mária Ihnátová, Poruba pod Vihorlatom 100 Kčs, Ján Jalčovik, 
Hatalov 50 Kčs, Anna Juríčková, Chmeľová 50 Kčs, Pavlína Kna- 
píková, Hromoš 50 Kčs, Anna Kopíková, Bunkovce 50 Kčs, Katarína 
Krajňáková, Abranovce 50 Kčs, Anna Krasnovská, Bunkovce 50 Kčs, 
Mária Lejková, Nižný Žipov 150 Kčs, Michal Lešo, Bunkovce 50 Kčs, 
Mária Lukáčková, Koňuš 50 Kčs, o. Michal Mašlej, Cestice 50 Kčs, 
Barbora Mattová, Bunkovce 50 Kčs, Ján Medvec, Abranovce 50 Kčs, 
Mária Melničáková, Čertižné 50 Kčs, o. Alexej Miroššay, Brezina 50 
Kčs, Ing. Imrich Novák, Košice 50 Kčs, Anna Olšavská, Bunkovce 50 
Kčs, Ján Onuška, Lackovce 50 Kčs, Anna Ostapčuková, Sečovce 50 
Kčs, Ing. Anna Paľovčíková, Trhovište 100 Kčs, Mária Paľovčíková, 
Trhovlšte 100 Kčs, Jana Pištejová, Hromoš 50 Kčs, Ján Radvanský, 
Bunkovce 50 Kčs, Juraj Radvanský, Bunkovce 50 Kčs, Anna Rapa- 
čová, Michalovce 50 Kčs, Veronika Regendová, Michalovce 50 Kčs, 
Rodina Lahovičová, Snina 250 Kčs, Mária Sotáková, Sečovce 50 Kčs, 
Spolok sv. ruženca, Varhaňovce 500 Kčs, Ing. Juraj Šecko, Mariánka 
550 Kčs, Ján Šoltés, Moravany 50 Kčs, o. Jozef Šoltys, Orlov 50 Kčs, 
Alžbeta Štofová, Bunkovce 50 Kčs, Juliana Tomková, Hraň 50 Kčs, 
Anna Tormová, Ložín 50 Kčs, Mária Tóthová, Nižné Nemecké 50 Kčs, 
Pavol Vaško, Kuzmice 150 Kčs, Mária Vladyková, Habura 50 Kčs, 
Štefan Vojtko, Brezina 50 Kčs, Ing. Jozef Zubrický, CSc., Košice 50 
Kčs.

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

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

V októbri t. r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši čle
novia:

50 ROKOV - Anna Legnavská z Milpoša, Michal Olša- 
kovský zo Sečoviec, Marta Poľakovská z Budkoviec a 
MUDr. Michal Vasilčák z Trebišova.

60 ROKOV- Juraj Hreňo z Bežoviec, Kvetá Kalužská z 
Naclnej Vsi, Ignác Klima z Kuzmíc a Helena Macková z 
Ruskej Novej Vsi.

70 ROKOV - Andrej Bodnár z Jastrabia nad Topľou, 
Andrej Kicák z Vysokej nad Uhom, Michal Lešo z Bun- 
koviec a Štefan Mižičko z Bajan.

75 ROKOV - Imrich Kolesár zo Sečoviec.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

NA POČETNÉ DOTAZY,
ako je to s legitimáciami členov nášho spolku, odpovedáme: Všetci tí, ktorí 
vstúpili do nášho spolku do konca roku 1991, dostali spolu s kalendárom na 
rok 1992 aj členské legitimácie. Ak niekto legitimáciu nedostal, nech nám to 
dá vedieť. Prihlášky za členov, ktoré došli do nášho ústredia v tomto roku, 
evidujeme a súčasne oznamujeme, že legitimácie týmto našim členom 
zašleme spolu s kalendárom na rok 1993.

Spolok sv. Cyrila a Metoda Hollého 2,071 01 Michalovce

Ak zavŕtate do Michaloviec, nezabudnite navštíviť našu pre
dajňu Spolku sv. Cyrila a Metoda BYZANT na ulici Jána 
Hollého (vedľa gréckokatolíckeho farského úradu).

O UČTE
K SV. GORAZDOVI

Arcibiskup sv. Gorazd je nielen prvým 
svätcom z nášho kraja, ale aj prvým naším 
slovenským spisovateľom. Patrí k sv. Se- 
dempočetníkom. Vieme o ňom, že pochá
dza z veľmožského rodu a že v čase prí
chodu sv. Cyrila a Metoda k nám mal asi 
tridsať rokov.

Úcta k sv. Gorazdovi nie je medzi nami 
veľmi rozšírená. Zakladajúci člen Spolku sv. 
Cyrila a Metoda Ľubomír Bosák z Vŕbového 
v svojom obšírnom liste sa venuje práve 
otázke šírenia úcty k tomuto nášmu svätcovi. 
Okrem Iného píše:

Za ňu horlil o. i. už profesor Michal Lacko, 
S. J., ktorý napísal: "Veľmi by sa žiadalo, aby 
aj u nás Slovákov bola obnovená úcta Me
todovho nástupcu sv, Gorazda, lebo on je

prvý svätec z nášho rodu. "(M. Lacko: Sv. 
Cyril a Metod, Rím 1990, 4. vyd., s. 198).

Podobne o. biskup Mons. J. Hirka v epar- 
chiálnom obežníku povzbudil v roku 1990 
kňazov, aby pri volbe patrónov cirkevných 
novostavieb (chrámov) pamätali i na sv. Go
razda. Tiež doporučil okresným dekanom, 
aby iniciovali pomenovanie niektorých ulíc, 
námestí, ústavov a či škôl aj podľa nášho 
svätca. (Porov. Katolícke noviny, roč. 141, 
1990, č. 30, s. 3)

Akademický maliar Mikuláš Klimčák vo 
svojej tvorbe venoval primerané miesto sv. 
Gorazdovi. Najnovšie na svojej výstave v 
Bratislave prezentuje krásnu ikonu nášho 
svätca, ktorú sa priam žiada vydať ako fa
rebnú reprodukciu tlačou.

Ďalej by bolo potrebné odporúčať Go- 
razdovo meno (v ženskej forme Gorazda) za 
krstné a rehoľné meno.

Je nepochybné, že na geniálnom diele 
sv. Cyrila a Metoda významne participovali

ich učeníci na čele s najpoprednejším z nich 
- sv. Gorazdom. Básnik Gorazd Zvonický, 
príslušník východného obradu, to takto vy
jadril: "Metod by nebol celý bez Gorazda". 
(Gorazd Zvonický: Obolus, Rím 1985, s. 97).

Navyše k osobitnej úcte voči sv. Goraz
dovi nás povzbudzuje samo Sväté Písmo: 
"Pamätajte na svojich predstavených, ktorí 
vám hlásali Božie slovo... a napodobňujte ich 
vieru" (Hebr 13, 7) a inde: "Chváliť nám treba 
slávnych mužov, našich otcov... Zostávajú vo 
svojom potomstve... Ich sláva nezanikne ni
kdy... ich meno žije z pokolenia na pokolenia" 
(zo 44. kap. Sir). Právom ho prof. Pogorielov 
označil popri sv. Cyrilovi a Metodovi za tre
tieho apoštola Slovákov a Slovanov.

Záverom slová modlitby: "Bože, prosím 
ťa, vzbudzuj v našom národe nových Goraz- 
dov, ktorí budú robiť dobré meno národu i 
Cirkvi" (z rozhlasovej relácie Rozsievač pe
rál, pripravenej Tiborom Závadským, repríza 
4. febr. 1991).
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TAJOMSTVO
RODINY

Manželstvo a rodina patria medzi skutočnosti, ktoré sú 
najmenej pochopené, problémy s nimi súvisiace sú naj
menej riešené a dôsledky tohoto stavu sú najviac bolestné.

Tajomstvo rodiny úzko súvisí s tajomstvom jednoty tela 
a duše. V oboch prípadoch je obsiahnuté tajomstvo vtelenia 
- 1, j. nekonečne tajomný akt, ktorým bytosť berie na seba 
telo. Väzba, ktorá nás spája s naším telom, sa nedá ideálne 
umiestniť pred nás, a potom analyzovať. Je to základná 
jednota, ktorá je žriedlom našej prítomnosti pre nás samých.

Vnímať podstatu rodiny predpokladá cit pre aspekt po
svätnosti života, úctivý až poetický pohľad na existenciu 
nás samotných, na svet okolo nás s jeho tajomstvami 
narodenia, smrti, utrpenia, obety a lásky. Rodina je utváraná 
dvoma prúdmi, ktoré sa v nej zjednocujú: prúd života a prúd 
ducha. Radostný súhlasný postoj k životu a k stvorenstvu sa 
premieta do radostného prijatia potomstva. No manželstvo 
uzavreté jedine z aspektu potomstva by nemalo dostatočný 
duchovný základ. Pravá jednota manželov je možná len vo 
vyššom centre, ktoré ich spája. Toto zjednocujúce ohnisko 
má tri vrstvy: v prirodzenej rovine sú ním deti, potom láska 
dvoch duší - radosť z objavovania a doplňovania sa navzá
jom v srdci i v duchu, a napokon, ale významové predo
všetkým, je tým ohniskom Boh, pred ktorým a v ktorom 
sa manželstvo uzatvára.

Plameň tajomstva rodiny sa udržiava tajomstvom ver
nosti a nádeje. Vernosť sa tu chápe nie ako statická, ale ako 
tvorivá, smerujúca k narastaniu jednoty a lásky. Manželstvo 
je sviatosť. Každou sviatosťou prijímame Božiu milosť ako 
posilu života, ako ďalšie kvantum bytia  Prijatím sviatosti 
manželstva toto rozšírenie života a bytia dostávajú manželia 
spoločne. Vzniká niečo nové, čo spojil Boh a voči tomuto 
novému bytiu sú manželiazodpovední. Život rodiny udržiava 
kresťanská nádej, s ktorou manželia spoločne a veľkodušne 
vkladajú svoje životy do rúk Božích. Boh ich požehná, lebo 
rozvoj života sa môže uskutočňovať len prostredníctvom  
rodín.

M. STANISLAV

Z listov čitateľov
Cenné pripomienky a postrehy k jednotlivým článkom v našom 

časopise nám zaslal náš čitateľ Jozef Vasiľ. Svedčia o velkej pozor
nosti, s akou časopis sleduje. Vyberáme z nich jeho reakciu k článku 
“Veľký dar pre nás11 (č, 16)

- Áno, veľkým darom je aj tento článok pre tých, čo chápu 
význam slovenčiny v liturgii a zároveň i pre tých, ktorí to ne
chápu, ktorí ešte stále majú radšej melódiu než zrozumiteľnosť 
textu. Myslím si však, že ľud to skôr či neskôr pochopí, len by mu 
v tom kňazi mali pomôcť. A nie naopak. Som gréckokatolík a keď  
sa v cerkvi čítal “ apoštol či evanhelija ” , nerozumel som tomu. 
A som presvedčený, že ani asi nikto z prítomných. Dnes u nás 
na fare máme misionárov, ktorí sú ochotní presť na slovenský 
jazyk, avšak staršia generácia to nevie pochopiť... vraj sa treba 
držať dedičstva otcov. -

Pán Vasiľ sa v liste dotýka tiež článkov o. Petra a Lenky (jej 
svedectva z oázy) a prosí nás, aby sme sa spýtali oboch autorov, či 
nie sú ochotní mu prostredníctvom redakcie zasiaťsvoje adresy. Rád 
by im napísal.

Púť do Svätej zeme
Stále populárnejšími sa stávajú púte do Svätej zeme, do miest, kde 

žil Pán Ježiš. Sú pripravované za výhodných cenových podmienok, lac
nejších než bežná ekonomická tarifa, a to vďaka tomu, že ich organizujú 
československé kresťanské cestovné kancelárie (na Slovensku Pax tour) 
v spolupráci s izraelskou leteckou spoločnosťou EL AL Israel Airlines, 
ktorá má svoje zastúpenie v Prahe a poskytuje týmto cestovkám zľavy za 
prepravu. (Adresa: Václavské námestie 48, 110 00 Praha 1).

V programe púte je prehliadka Nazaretu, pobrežia Stredozemného 
mora v Jaffe, kde bol sv. Peter, Haify, Kány Galilejskej, Seforisu (rodiska 
sv. Anny). Ďalej je to hora Tábor, hora Blahoslavenstiev, Kafamaum, 
Taghba (miesto rozmnoženia chlebov). Piaty až ôsmy deň je v programe 
Jeruzalem a odtiaľ výjazdy do okolia (Betlehem, Jericho, Ain Karrem - 
miesto narodenia sv. Jána Krstiteľa). Pobyt vJeruzalemejezameraný na 
všetky najdôležitejšie miesta starozákonné i novozákonné (Olivová hora, 
hora Sion, Krížová cesta, Boží hrob, Múr nárekov a ďalšie).

Ubytovanie je v hoteloch, s polopenziou, s českým alebo slovenským 
sprievodcom a s možnostou sv. omší na pútnických miestach.

Zoznam pútnických zájazdov EL AL a spolupracujúcich ces
tovných kancelárií.

ODLET PRÍLET KOD CENA
11.10.1992 18.10.1992 ITAR 20 320.-
13.10.1992 20.10.1992 ITPX 21 990,-

ITCO 20 950,-
20.10.1992 27.10.1992 ITNE od 18 800,-

ITAR 20 320,-
27.10.1992 3.11.1992 ITCR 20 400,-

ITNE od 18 800,-
3.11.1992 10.11.1992 ITVP 21 500,-

ITNE od 18 800,-
10.11.1992 17.11.1992 ITVP 21 500,-

ITNE od 18 800,-
17.11.1992 24.11.1992 ITCO 20 950,-

ITPX 21 990,-
ITVP 21 500,-

24.11.1992 1.12.1992 ITPX 21 990,-
ITVP 21 500,-

1.12.1992 8.12.1992 ITPX 21 990,-
ITCR 19 990,-

Chceš sa zasvätiť Bohu?
Ak mieniš v dohľadnom čase vstúpiť do ženského kláštora, napíš 
nám. Zašleme Ti prospekty a informácie.

' ACTION 365, Postfach 32, 9009 ST. GALLEN 
Schwéiz-Suisse- Švajčiarsko

KRESŤANSKÝ VÝCHOD
od autora Jaroslava Vystrčila vydala Matica cyrilometodejská, 

Olomouc 1992, kde si ju môžete aj objednať.
Kňazi, ale i veriaci, určite radi siahnu po tejto knihe s východnou 

tematikou.
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