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Mesiac október je v cirkvi bohatý

■ na tiché ružencové večery
■ na m odlitby a skutky pre m isie

■ na výročia: 30. výročie začatia  2. vatikánskeho kon
cilu
14. výročie zvolenia kardinála K. WOJ- 
TYLU za pápeža - Jána Pavla II.

Aj ty choď dnes pracovať do vinice!
Podobenstvom o dvoch sy

noch, ktorých otec posielal praco
vať do vinice, chcel Pán Ježiš od 
veľkňazov a starších ľudu odpo
veď na otázku -"Kto z týchto dvoch 
splnil otcovu vôľu ?". Odpoveď  
dali správnu a my ju poznáme zo 
state Matúšovho evanjelia čítanej 
na 19. nedeľu po Zoslaní Svätého 
Ducha (Mť 21,28-32).

V tejto krátkej úvahe sa však 
chceme zamyslieť skôr nad samot
nou podstatou Božej vôle a jej vý
znamom v našom živote. Pre ľah
šie pochopenie výjdeme z niekto
rých Ježišových výrokov, ktoré 
nám pomôžu spoznať, čo pod vô

ľou Božou máme rozumieť v na
šich každodenných udalostiach. 
"Mojím pokrmom je plniť vôľu to
ho, ktorý ma posial a dokonať jeho 
dielo (Jn 4,34). Ak Ježiš Božiu vôľu 
nazýva pokrmom, tak to znamená 
aj toľko, že pokrm sa prijíma pra
videlne a to bez ohľadu na to, či 
myslel na pokrm pre telo alebo pre 
dušu. Prijať vôľu Božiu a žiť podľa 
nej je teda aj pre nás výzvou 
prijímať ju nielen ako posledné a 
väčšinou nepríjemné východisko, 
kde už nič sami nemôžeme urobiť 
a rezignovane povieme - stala sa 
vôľa Božia, ale prijímať udalosti ži
vota v pravidelnosti každodenné

ho pokrmu v súlade s Božími prí
kazmi, s Božím poriadkom a v sú
lade s takým návodom pre život, v 
ktorom je všetko zmysluplné a 
všetko zamerané na časné i večné 
dobro. Prijať a plniť Božiu vôľu v 
konkrétnej situácii znamená teda 
použiť takú alternatívu riešenia, pri 
ktorej využijeme maximum lásky, 
maximum dobra. Keď sa v mod
litbe Otče náš modlíme -"buď vôľa 
tvoja ako v nebi, tak i na zemi" a 
keď to naozaj myslíme vážne, tak 
potom Božie kráľovstvo, o príchod 
ktorého tiež prosíme, sa môžu

(Pokračovanie na str. 2.)
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Slovo života na október
"Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo 

seba samého zaprieť nemôže." (2 Tím 2,13).
Tieto slová sú veľmi pravdepodobne zá

verom oslavnej piesne pri krste, druhom vy
znania viery, ktorý sa v časoch svätého Pavla 
zvyčajne recitoval v kresťanských spoločen
stvách. Apoštol sa naň odvoláva, aby svojmu 
učeníkovi Timotejovi pripomenul velké pravdy 
viery a určité úsilie, ktoré si vyžadujú, a na 
ktorých treba nástojiť v katechézach pre kres
ťanské spoločenstvá. Tieto pravdy sa zame
riavajú na tajomstvo Kristovej smrti a zmŕ
tvychvstania, ktoré náš krst vyzýva žiť, a sú v 
tomto tajomstve obsiahnuté. Ide o odumretie 
hriechu a povstanie k novému životu v milosti.

"Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo 
seba samého zaprieť nemôže."

Keď Apoštol zdôrazňuje nezlučiteľnosť ná
vratu k hriechu s novým životom, na ktorý nás 
povoláva krst, poukazuje tým na veľmi význa
mné dôsledky, k akým by nás táto nezluči
teľnosť mohla doviesť: Kristus by nás zaprel a 
navždy vylúčil zo svojho kráľovstva. Lenže 
hneďnato, akoby neschopný čo i len predstaviť 
si či pripustiť takúto hroznú možnosť, apoštol 
Pavol nás zaujme pripomenutím ďalšej pravdy, 
ďalšej charakteristickej Božej spravodlivosti a 
svätosti, pravdy, ktorá je ešte prevratnejšia a 
veľmi blahodárne povzbudzuje: je to bezhra
ničná Božia láska k nám.

"Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo 
seba samého zaprieť nemôže."

Je pravda, hovorí Apoštol, že nám naša 
viera môže chýbať. Sme slabší, nestáli, a preto 
môžeme porušiť, čo sme slúbili. Následky toho 
dobre poznáme. Lenže Božia vernosť, tá sa 
nikdy nenaruší; Boh sa nemôže prehrešiť proti 
sebe samému, veď on je nekonečná láska, 
láska, ktorá je nesmierne väčšia než naša bu
dúcnosť.

"Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo 
seba samého zaprieť nemôže."

Ako budeme žiť slovo života na tento me
siac? Obsahuje ohromujúcu pravdu, ktorá po
tešuje, ktorá by mala do nás vlievať veľký opti
mizmus, velkú odvahu a byťnašou trvalou opo
rou: Boh je Láska, Boh je nekonečne milosrdná 
láska, preto vie chápaťaj našu krajnú úbohosť. 
On je vždy ochotný nás prijať, keď sa k nemu 
vraciame, dokonca zabudnúť na všetky poblú
denia, ktorých sme sa azda dopustili a pre
meniť nás na úplne nových. Zoči-voči takejto

S tre tnu tie  
so svätým i

18. október - sv. Lukáš, apoštol 
a evanjelista

Pochádzal z Antiochie a podľa gréckej 
tradície patril k 70 Ježišovým učeníkom (Po
dľa iných Pána Ježiša osobne nepoznal) Bol 
lekárom a z rúk sv. Pavla apoštola prijal krst. 
Od neho sa učil duchovnej veľkosti, spre
vádzal ho na cestách, neopustil sv. Pavla ani 
vo väzení. Stáva sa kňazom a neskôr bis
kupom. V 60 rokoch napísal dva dôležité 
spisy Nového zákona - Evanjelium a Skutky 
apoštolov. Nepísal len podľa bežného po
dania, ale všetko dôkladne skúmal. V jeho 
Evanjeliu sa stretávame s mnohými uda
losťami a slovami, ktoré mohla vedieť len 
sama Matka Ježišova, preto sa predpokla
dá, že to vie priamo od nej.

Po smrti sv. Pavla učil sv. Lukáš v Dal
mácii, Itálii a Macedónii. To, čo hlásal, potv
rdzoval svojim životom i smrťou. Tradícia 
vraví (sv. Gregor Bohoslovec to potvrdzuje), 
že za učenie Pána Ježiša prijal mučenícku 
smrť obesením na olivobom strome v Achaji. 
(Uvádza sa však, že zomrel v meste Téby, 
prirodzenou smrťou asi 84 ročný).

láske zostáva len jediná odpoveď: začať za
každým odznova, začať hneď a začínať bez 
ustania, vrhajúc sa do náručia jeho milosrden
stva s prostoduchosťou dieťaťa. Hriech je bez
pochyby čosi mrzké, je to nedostatok vernosti 
a lásky, a my musíme vynaložiť všetko, aby 
sme sa mu vyhli. Lenže Božia láska nekonečne 
prevyšuje naše poklesky. Preto ešte väčším 
omylom než náš hriech, a ešte väčšou neľú- 
bosťou, ktorú by sme mohli prejaviť voči Bohu, 
bola by nedostatočná dôvera v jeho milosr
denstvo.

Chiara LUBICHOVÁ
23. októbra -sv. Jakub, apoštol, 

brat Pánov
Bol synom Kleofášovým a jeho matka 

Mária bola príbuznou s Pannou Máriou. Je 
potrebné ho odlišovať od sv. Jakuba star
šieho, brata sv. Jána evanjelistu. V zbore 
apoštolov za života Pána Ježiša zvlášť ne
vystupuje v popredí, no po ukrižovaní Pá
novom sa stáva smelým a nebojácnym. Bol 
prvým jeruzalemským biskupom asv. Pavol 
ho nazýva stĺpom Cirkvi.

Postupne získava aj nepriateľov, lebo 
neopovrhoval židovskou tradíciou a zvykmi. 
Keď však na Jeruzalemskom sneme svätý 
Pavol bráni kresťanov z pohanstva, tento 
jeruzalemský patriarcha otvára brány Cirkvi 
dokorán pre celý svet. Postaví sa na stranu 
Pavla.

Svätý Jakub vynikal mimoriadnou hor
livosťou v modlitbe. Tradícia nám zachovala, 
že od dlhého kľačania mal kolená stvrdnuté 
ako ťava. Veriacim zdôrazňoval činorodú lás
ku. Azda už pred Jeruzalemským snemom 
(okolo r. 49) napísal svojim súkmeňovcom 
list, v ktorom zdôrazňuje, že "viera bez skut
kov je mŕtva".

To nemohlo zniesť knieža temnosti! Prá
ve na Veľkú noc r. 62 rozzúrili sa niektorí 
proti svätému apoštolovi a v zlosti zhodili ho 
z cimburia chrámu, potom kameňovali a na
koniec dobili.

Aj ty choď dnes pracovať do vinice!
(Dokončenie zo str. 1. )
uskutočniť iba plnením Božej vôle v
našom konaní.

A táto Božia vôľa môže sa raz pre
javiť našou pevnosťou vo viere, rý
dzosťou našich mravov, zdržanlivos
ťou v slovách, inokedy tolerantnosťou 
k iným názorom, ktoré má môj spolu
pracovník, raz to môže byť zmysel pre 
spravodlivosť a právo, inokedy ochota 
k službe človekovi v núdzi, raz to môže 
byť odvaha povedať pravdu svojmu 
nadriadenému, inokedy zasa ochota 
prijať bez urážky výčitku k vlastným 
chybám a pod. Každá životná udalosť 
má však v podstate dve riešenia-jedno 
v súlade a druhé v rozpore s Božou 
vôľou. Dôležité je teraz naše rozhod
nutie. Ak to s Kristom myslime vážne, 
tak by sme sa mali zohýňať nie pri ná
božných úklonoch -"áno, Pane, idem, 
Pane", ale by sme mali byť zohnutí pri 
dennej práci v Božej vinici na jej zu
šľachťovaní a zúrodňovaní, lebo aj tu 
platia Ježišove slová, že "nie každý, 
kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do Bo

žieho kráľovstva, ale iba ten, čo plní 
vôľu môjho Otca (Mt 7,21).

Na príklade týchto dvoch synov v 
podobenstve nám Ježiš chce povedať, 
že ochotou počúvať Božie slovo a plniť 
ho v každodenných skutkoch nášho ži
vota je vlastne práca na vinici, ktorá 
robí našu vieru živou, príťažlivou a pri
nášajúcou ovocie, po ktorom zatúži 
každý človek. "Viera bez skutkov je mŕ
tva" (Jk 1,17). Áno, kto si živí predstavu 
o kresťanstve iba ako o systéme kul
tových úkonov v celom liturgickom ro
ku a nepracuje tvrdo na svojom zu
šľachťovaní, na svojom skutočnom 
obrátení v úmornej práci na vinici svo
jej duše, ten dnes nemá šancu v iných 
nielen vieru zapáliť, ale ju ani v sebe 
udržať. Aj modlitby bez ochotnej snahy 
plniť vo všetkom iba Božiu vôľu je nič 
iné, ako veľká nábožná lož, ktorou kla
meme predovšetkým sami seba. Ak 
Božie poslanie pracovať vo vinici nezo
berieme vážne, tak nás mýtnici a ne
viestky predidu do Božieho kráľovstva, 
lebo tí aj na výzvu Jána Krstiteľa uverili

a dali sa na pokánie. Ľahko sa to môže 
stať dnés aj tým, čo sú presvedčení o 
svojej spravodlivosti o svojej kresťan
skej pravovernosti, (ortodoxii), ale keď 
im bude chýbať pravá prax (ortoprax), 
dedičmi Božieho kráľovstva sa ľahko 
môžu stať tí, ktorých dnes s opovrhnu
tím nazývame novopohanmi, ľahostaj
nými veriacimi, bludármi, či sektármi. 
Mnohí takito ľudia žijúci prakticky mi
mo Cirkev, sú často ľudskejši, milosr
dnejší, trpezlivejší a ochotnejší k služ
be druhým a ku konaniu dobra, ako 
mnohí kresťania. Máme sa teda nad 
čím zamyslieť.

Boh dnes žiada od nás okrem mod
litby i činnosť odvážnych a obetavých 
kresťanských svedkov, ktorých v kaž
dú chvíľu posiela pracovať a my sa usi
lujeme patriť k tým, čo na jeho výzvu:

"Syn môj, choď dnes pracovať do 
vinice", odpovieme - "idem, Pane", ale 
potom aj hneď skutočne idem.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Bohatstvo októbrových večerov
Tie tiché, októbrové večery... 
pretína príval zdravasov,

čo k nebu stúpa.
To zbožné srdcia

proti prúdu nevery 
vzývajú Máriu, veďn ikdy nebola 

k nim skúpa
a vyslyšala každú prosbu

slzavého údolia, 
len nech jej verných srdcia toľko 

\ ______________ _________nebolia, y

Zdravas Mária...tak denne šepkajú 
po celom svete milióny úst. Dnes viac 
ako inokedy. Lebo stále je  viac tých, 
ktorí si uvedomujú, že iba návrat k Márii 
a cez ňu k Ježišovi môže vyliečiť hlboko- 
hnisavú ranu na tele súčasného sveta.

Žijeme v dobe úžasného technické
ho rozmachu, keďčlovek sa stal obdivo
vateľom vlastnej moci a schopnosti. Ale 
ten istý človek zomiera bleskurýchle za
siahnutý infarktom, či zožieraný rakovi
nou rovnako ako nepokojom a neis
totou, aký zmysel má jeho snaženie,

Monika TANČÁKOVÁ

VEČERNÉ
ZAMYSLENIE
Ako často si navzájom

ubližujeme,
niekedy celkom nevedomky,
zloba sa votrie medzi nás
a potom spadne tma,
až na dno ľudskej hĺbky,
kde sa tak ťažko planosť plieni
bez viery
a býva ťažké,
povzniesť sa nad tmu,
stmavenú ťažobou,
trpkosťou,
horkosťou,
blenom beznádeje,
na pene rozbúrených vín.
Len úfnosťláka

vystúpiť na penu
a na ruženci

z vynesených perál, 
vysielať prosby, 
za iných, 
za seba,
za utíšenie rozbúrenia, 
kým neopadnú vlny 
a potrhá sa tma, 
až slnko siahne

do ľudského dna, 
aby rozkvitlo z moci Lásky.

Milostivý obraz Panny Márie Ružencovej 
v bazilike sv. Mateja v Trevíre (SRN)

Snímka archív KN 
pretože svet ideovo rozdelený sa stále 
zmieta na pokraji vojnovej kataklizmy.

Tieto problémy moderného sveta sú 
podmienené - podobne ako v celých 
dejinách ľudstva - existenciou zla a jeho 
pôvodcu satana, ale tiež aj hriechom 
narušenou vôľou človeka. Áno - nadvlá
da zlého ducha a hriechu - to je strašná 
skutočnosť doby. Avšak poznáme Boží 
prísľub - že to raz musí prestať. A kto má 
zničiť túto nadvládu? - Mária. A nikto iný 
ako Mária. -

Božia spravodlivosť chcela, aby ten, 
ktorý zvíťazil v raji pomocou ženy - Evy, 
bol premožený ženou - Máriou. Mária 
svoju moc nad zlom a diablom prejavila 
nielen počas svojho pozemského života 
tým, že žila a zomrela bez poškvrny a 
plná milosti, a le ju  prejavuje neustále po 
stáročia existencie Cirkvi až podnes.

Pri pozornom pohľade na dejiny ka
tolíckej Cirkvi hneď zbadáme, ako vi
diteľne vystupuje vo všetkých dôležitých 
udalostiach kresťanstva ochrana pa
nenskej Matky Božej. Vždy, keď sa aké
koľvek bludárstvo rozšírilo natoľko, že 
hrozilo priniesť do rozvratu katolícky 
svet, obracali sa naši predkovia plní dô
very na tú “ ktorá porazila sama všetký 
bludy na celom svete” - na Máriu. A ví
ťazstva, ktoré Panna Mária vybojovala 
pre Cirkev, boli vždy aj návratom lepších 
časov.

A prvoradým prostriedkom - zbra
ňou, pomocou ktorej Panna Mária po
máhala Cirkvi k víťazstvám, bol svätý 
ruženec. Už od 12. storočia vďaka re
hoľníkom pozná Cirkev túto modlitbu, 
hoci sprvu mala tvár žaltára Zdravasov 
(150 zdravasov). Jej účinky v Cirkvi

však boli vždy citeľné. V  dejinnom 
priereze máme mnoho názorných prí
kladov, ktoré dosvedčujú silu tejto mod
litby. Ruženec sa akoby prakom, ktorým 
podobne ako mladučký Dávid porazil 
obra Goliáša, aj dnes Cirkev premáha 
novodobých Goliášov.

Modlitbou sv. ruženca sa podarilo 
sv. Dominikovi v 13. storočí obrátiť blud
ných albigencov, pápežovi Piovi V. 
odvrátiť zas turecké nebezpečenstvo. 
(Modlitby ruženca vtedajšieho katolíc
keho sveta boli vyslyšané a v bitke, kto
rá sa zdala vopred prehranou, boli Turci 
7. 10.1571 porazení). Svätí a pápeži sa 
verne pridržiavali ruženca a oduševňo
vali veriacich, aby sa ho denne modlili. 
Pápež Lev XIII. - veľký apoštol ruženca, 
napísal o ňom 12 encyWík a traktátov. 
Ján XXIII. sa denne pomodlil všetky 3 
ružence, každý desiatok na iný úmysel 
za všetky národy sveta. Pričom o tom 
hovoril: “Všetci sme Cirkev: smelo krá
čajme s ružencom cez všetky ťažkosti, 
protivenstvá a búrky!”

Otec Peyton - apoštol ruženca, roz
široval ho po celom svete tými najmo
dernejšími prostriedkami - tlačou, rá
diom, filmovými predstaveniami. A vý
sledky? Otriasol miliónmi a dosiahol 
nádherný úspech. Preto niet div, že som 
sa stal nadšencom za ruženec, vravie
val, keď som videl, koľko ľudí po ňom 
siaha. Odozva ruženca medzi veriacimi 
sa prejavuje v rôznych podobách ružen
cových bratstiev, predovšetkým aj u nás 
obľúbeného Živého ruženca (ruže), či 
ružencového bratstva Nepoškvrnenej 
(na Slovensku je zapojených vyše 250
000 veriacich). S ružencom sú späté aj 
odkazy Lurd a Fatimy, ktoré uprostred 
hluku dnešných dní neutíchajú. Nové a 
nové ružencové hnutia sa dnes šíria naj
mä medzi mladými v Taliansku, Špa
nielsku, Francúzsku, ale i v ďalších štá
toch.

Ak teda namáhavo lúštime radostné
1 bolestné tajomstvá svojho života, vlož
me pri ruženci prsty do Ježišových i Má
riiných rán a ľahšie pochopíme i prijme
me bolesti i radosti, vlastné, ale i iných. 
A skúsme premeniť každý desiatok ru
ženca na voňavú ružu dýchajúcu vôňou 
našich myšlienok, citov a skutkov. Len 
tak budeme môcť povedať Prečistej 
Matke - Mária, kto našiel teba, našiel 
život.

Každý deň zakončený pri Máriiných 
nohách v oddanosti a vnútornom pokoji 
je ďalším krokom bližšie k Ježišovi, ale i 
k bratom, a tým k záchrane tohto sveta, 
ale i k tomu, aby Mária dovŕšila víťazstvo 
dobra nad zlom, ako sa to skvie v jej 
posolstvách.

B. KRASNOVSKÝ
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Jednota
ako záchrana cirkvi a sveta

V tomto čísle prinášame dokon
čenie rozsiahlejšej teologickej štú
die vedúceho katedry Gréckoka
tolíckej teologickej fakulty UPJŠ v 
Prešove, Mgr. Jozefa Tótha. V troch 
častiach svojej úvahy nastolil pro
blémy: Jeden Kristus a jedna Kris
tova cirkev; Kristológia a eklezió- 
logia: Skutočný stav cirkvi ako bož- 
sko-fudského spoločenstva.

Je potešujúcou skúsenosťou, že i pri 
rôznych prístupoch a pri odlišných inter
pretáciách náuky o Cirkvi, ale i pri odliš
ných tradíciách sa kresťanský svet uberá 
ku konštatácii, že Cirkev nie je len oby
čajné spoločenstvo ľudí, akýsi pseudo- 
politický útvar, či religiózny spolok, ale že 
je nositeľom skutočného božského 
prvku, ktorý je schopný ľudský prvok mo
delovať a pretvárať na pravú a nefal
šovanú humanitu a bratstvo. "Cirkev väč
šinou nie je tam, kde sa organizuje, refor
muje, vládne, ale v tých, ktorí prosto veria 
a v Cirkvi prijímajú dar viery, ktorý sa im 
stáva životom. Len kto zakúsil, ako Cir
kev dvíha ľudí, a to pri striedaní svojich 
služobníkov a foriem, ako im dáva domov 
a nádej, domov, ktorý je nádejou a cestou 
k večnému životu-ten, kto to skúsil, vie, 
čo je Cirkev kedysi a dnes." (C. d., str. 
239.)

Tento duch preráža v rôznych kres
ťanských spoločenstvách. Pripomeňme 
si aspoň niektoré. Na Ekumenickej rade 
cirkví v ČSFR 4. 2. 1992 v Prahe biskup 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slo
vensku ThDr. Eugen Mikó vo svojom pre
jave povedal: "Budeme musieť ešte užšie 
spolupracovať, teologicky sa prehlbovať, 
mať väčšiu otvorenosť a záujem o dru
hého a musíme sa viac spoločne modliť. 
Budeme hľadať možnosti stretnutia na 
pôde jednotlivých cirkví pre výmenu ná
zorov a skúseností s ekuménou, s eku
menickým hnutím, a to na úrovni zborov, 
výmene kazateľov, spoločných cirkev
ných akcií, aby sa nikto neuzatváral do 
geta. Každé spoločenstvo je pozna
menané nejakou tradíciou, svojbytnou 
kultúrou, zbožnosťou. Každé zbližovanie 
môže znamenať vzájomné obohacovanie 
a môže dopomôcť k videniu božej slávy v 
tomto svete skúseností. "(Mundus orans 
6/92, str.1) A ďalej hovorí: "Je nebez
pečné, keď sa zabúda na to, že snaženie 
po univerzalite Cirkvi, dovŕšenie jednoty 
je permanentnou úlohou našich spoloč
ností." (C. d., str.2.)

Ako vidíme, je tu súhlasná nadväz
nosť na to, čo hovorí aj II. vatikanský 
koncil i Synoda biskupov z novembra a

decembra roku 1991. Tento proces je ži
vý. Ibaže rozdielne a staré postoje nás 
determinujú a brzdia v nás odvahu ísť v 
tomto dialógu i ekumenizme ďalej. Priro
dzene, že neprehliadame tu ešte také 
problémy, ktoré sa nemôžu i pri dobrej 
vôli hneď vyriešiť, ako sú otázky viero
učné a problémy tykajúce sa sviatostí.

Hádam kolísavejší je dialóg medzi 
Pravoslávnou a rímsko-katolíckou Cir
kvou, ktorá sa vyznačuje väčšou aktivitou 
v tejto problematike. Napätie v posled
ných rokoch vyvolala najmä skutočnosť, 
že roku 1990 bola v bývalom Sovietskom 
zväze legalizovaná gréckokatolícka Cir
kev, ktorú Stalin r. 1946 zlikvidoval a dal 
do područia Ruskej pravoslávnej cirkvi. 
Toto pripojenie sa kamuflovalo akýmsi 
"cirkevným snemom", podobným neskor
šiemu prešovskému "soboru". Tento fakt 
uznania gréckokatolíckej Cirkvi v SNŠ 
oživil starú ranu Brestskej únie z r. 1595 
a takisto oživil aj dávne výhrady voči Vati
kánu. Gréckokatolícka Cirkev v ZSSR 
prežila nepredstaviteľné útrapy, ale za
chovala si svoju identitu a vernosť 
pápežovi i v podzemí. Samozrejme, že 
tak ako u nás gréckokatolícka Cirkev si 
žiada navrátiť nehnuteľností, predo
všetkým však svoje chrámy a cirkevné 
budovy. Účinkovanie katolíckych kňazov 
a rehoľníkov či rehoľníc tak v okruhu gré
ckokatolíkov na Ukrajine, či v iných oblas
tiach SNŠ, najmä však v Novosibírsku, 
považuje Ruská pravoslávna cirkev za 
agresívnu prozelytskú prácu, akoby išlo o 
opätovný pokus nejakej únie a preťaho
vanie veriacich z jedného košiara do dru
hého. Táto katolícka misia sa však orien
tuje na katolíckych veriacich. Väčšinou 
nemeckého, poľského, či litevského pô
vodu, ktorí za celých 70 rokov boli totálne 
odrezaní od náboženského života. Isteže je 
to otvorená otázka a otázka múdrosti, ktorá 
vyžaduje vzájomnú dohodu, či súhlas pri- 
obsadzovaní takýchto misií, i keď z hľadis
ka ľudskej slobody by sme sa už nemali 
vracať do predpisových schém pri vyznaní 
osobnej viery. Veď aj na Západe je veľa 
centier Pravoslávnej cirkvi, a to v teritó

riách, kde pravoslávni veriaci sú po
väčšine emigranti a západné cirkvi neblo
kujú ich činnosť.

Zaiste pre tieto skutočnosti sa na Bis
kupskej synode v novembri a decembri 
1991 z rozhodnutia moskovského pa- 
triárchatu Ruská pravoslávna cirkev ne
zúčastnila a zo solidarity s moskovským 
patriárchatom sa nezúčastnili ani iné au- 
tokefálne pravoslávne cirkvi, potešiteľ
ným faktom však je, že vzťahy medzi Pra
voslávnou a Katolíckou cirkvou sa pos
tupne zlepšujú a nutká sa tu nástojčivo 
predstava o celom tomto kolosálnom pro
cese cirkevných dejín: Na počiatku bola 
únia. Ú n i a .  Cirkev bola zjednotená, 
jedna. Potom prišla: separácia, rozluka. 
Prvotná fáza: únia, bola dielom Ježiša 
Krista, druhá fáza: rozluka rozhodne ne
bola dielom Ježiša Krista. Ani z jednej, 
ani z druhej strany. Aká má byť tretia 
fáza? Pýtame sa, poučení dejinami. Ne
mýlime sa, ak povieme, tretia fáza má byť 
taká, ako prvá, ako ju chcel mať Kristus. 
A tak sa musíme chytiť za ruky. Priro
dzene, že prví budú tí, alebo majú byť tí, 
čo sú najbližší. Preto každý pohyb k to
muto kroku je potešiteľný.

Potešiteľným faktom je aj skutočnosť, 
že 2. - 4. marca 1992 sa na ženevských 
rozhovoroch na vysokej úrovni zúčastnili 
tak Ruská pravoslávna cirkev, ako aj ka
tolícka Cirkev. Na tomto stretnutí sa pre
rokúvali aj otázky spomínaného napätia. 
Záverečné komuniké avizuje výhľady 
ďalších stretnutí, a to slovami arcikňaza 
Georgija Gončarova, predstaviteľa Rus
kej pravoslávnej cirkvi v Svetovej rade 
cirkví, že "toto stretnutie nebolo zlé a pre
biehalo v normálnej pracovnej atmo
sfére". A dodal, že "počká, či nastane 
zlepšenie". (Mundus orans 06/92, str. 8.) 
Zácirheľom pri týchto rokovaniach sú pre
dovšetkým gréckokatolíci, o ktorých sa aj 
na teologickom sympóziu v Opoli (Poľ
sko) hovorilo (ukrajinské gr. kat. zás
tupcovia), že nepatria ani k jedným, ani k 
druhým. Akoby boli nejakí sektári alebo 
nedôchodčatá. V skutočnosti sú však 

(Pokračovanie na str. 5.)

MODLITBA ZA JEDNOTU
Pane, z Teba nepochádza žiadne rozdelenie, vTebe niet nenávisti, 

lebo Ty si Láska. My sme však roztrieštení na rasy, triedy, svety. 
Pomáhaj každému, kto búra múry, odstraňuje nedorozumenie, dáva 
znamenie k porozumeniu a usiluje o jednotu. Daj, nech si navzájom 
odpúšťame. Daj, nech sme jedno, a nech ja začnem so svojim obrá
tením. Pomôž mi, aby som bol dobrý, znášanlivý, ochotný pomáhať 
všetkým bez rozdielu. Urob zo mňa kresťana.
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Bohorodička Mária,
je náplňou jednej z najkrajších modlitieb svä
tého ruženca. Tu sa základné pravdy našej 
viery rozširujú do priestoru, do šírky a hĺbky a 
nadobúdajú mohutnosť, akú len môže obsia- 
hnúťživot Ježišov a život Márie.

Naše matky nás učili modliť sa aj svätý 
ruženec. Každú prvú nedeľu v mesiaci si vy
mieňali a vymieňajú s ostatnými ruženičiarmi 
jednotlivé tajomstvá a živý ruženec sa stal v 
mnohých farnostiach veľmi rozšírený. Vieme, 
že po nedeľňajších bohoslužbách, alebo pred 
nimi, sa schádzajú títo členovia na spoločnú 
pobožnosť ba videli sme a vídame prichádzať 
prúdy ľudí do chrámov na októbrové pobož
ností

Čo priťahuje týchto ľudí? Svätý ruženec. 
A Mária cez svätý ruženec.

A predsa, ak nás nestretne nejaké nav
štívenie, ktoré by nás pobádalo do tejto mod
litby, vieme sa storakými dôvodmi vyhovoriť 
pred sebou, tým skôr pred druhými, ba ako sa 
zdá, aj pred Bohom, z neúčasti na svätom 
ruženci.

Je pre nás zdĺhavým, monotónnym, jedno
tvárnym, nezáživným, nudným a nemoderným. 
Niektorých z nás niečo priam poburuje proti 
nemu. Ak sa ho niekedy vo výročia, alebo v 
pôstne dni, či ružencový mesiac pomodlíme, 
nevychádza vtedy podnet z nás, ale zo staros
tlivosti sv. Cirkvi, ktorá sa usiluje vo svojej čin
nosti zblížiť veriacich s touto modlitbou. Ale 
radosť, to vnútorné pohnutie, ktoré by nám 
akosi spontánne dalo do rúk zrnka svätého 
ruženca, to chybuje. Prečo?

Pre nedostatočné poznanie alebo pre ab
solútne nepoznanie podstaty, sily a významu 
svätého ruženca. Svätý ružemec umožňuje 
nám dostať sa do kruhu dôverných priateľov 
Panny Márie. A po druhé svätý ruženec sku
točne pomáha.

Ak si moderného kresťana nepredstavuje
me ako typ stojatého tvora, ale človeka napl
neného večným pohybom a neuhasiteľným

smädom po poznaní, potom treba nám oča
kávať, že v dobývaní svojho šťastia, o ktoré 
nám môže ísť, sa nezastaví ani pred takým 
hlbokým prameňom, akým je svätý ruženec.

Smer je taký jednoduchý, cieľ je  taký jasný 
a predsa činnosťstcjí. Príčina? Prekážky! Ale
bo jednoduchšie - jediná prekážka, ktorú mô
žeme vyjadriť v známej vete - myslieť bolí. Toto 
je škvrna človeka, a žiaľbohu, aj moderného 
kresťana. Myslenie bolí. Rád prijíma vyčítané 
myšlienky, rád debatuje, neplodné filozofuje, 
rád politizuje, len myslieť bolí. Len ho postavme 
niekde osamote, na miesto, ktoré pokladá za 
poníženie, alebo do chrámu, uvidíme, ako zo
smutnie. Jeho duša je priveľmi zrastená s ko- 
reňami zeme a nevie sa dostať k ännosti, od 
ktorej jedine možno odštartovať k vzletu.

Keď skúmame príčiny pravdy "myslieť bo
lí", dochádzame k ďalšiemu rozlúšteniu. Totiž 
myslieťznamená myslieť v Bohu. Tu je  ipríčina 
bolesti. Neznamená to teda, že Boh je príčina 
bolesti? I tej nechute myslieť? Nie, naopak. 
Človek sám. Človek, ktorý vie, cíti, že každé 
myslenie na Boha ho zahanbuje, lebo mu uka
zuje na jednej strane nekonečnú Lásku, Do
brotu a Spravodlivosť, na druhej strane ľaho
stajnosť, vzdor a akési ničím neodôvodnené 
bránenie sa Božej Láske. Je nadovšetko jasné, 
že kresťan, ktorý skrátil svoje povinnosti na 
minimum a urobil z nich naozaj len povinnosti, 
prestáva byť kresťanom.

Hovorí sa o nás, že sa so zvláštnou dô
verou obraciame k Matke Božej. Nie neopod
statnene. Je to dominantný znak nášho náro
da. N o slovenský národ nemožno charakteri
zovať ako celok práve touto zbožnosťou, ako 
keby išlo o celonárodnú čnosť, alebo o je j väčší 
rozsah ako u iných národov. Nemožno ani tv
rdiť, že by mariánsky kult u nás postupoval so 
všeobecným rozvojom a pa trií k zvláštnym zna
kom zmýšľania ľudu, ale je skôr reakciou na 
pomery. Naši veriaci kalváriu, národnú i ľudskú, 
radi porovnávajú s kalváriou Matky Božej. V 
presvedčení, že práve pre nás má väčší zmy

sel. Kult, s ktorým sa stretávame v našich do
mácnostiach, v rodinách, ukazuje však často 
známky ustrnulosti zdedených spôsobov a 
zvyklostí.

Mladého, rozmýšľajúceho kresťana však 
tento stupeň zbožnosti k Bohorodičke nemôže 
uspokojiť. Ako meditatívny človek, ktorý práve 
na základe rozumovosti vie a chce rozvinúť čin
nosti kresťanského ideálu tak, aby sa stotož
ňovali s jeho svetonáhľadom, hľadá sebe pri
meraným spôsobom konkrétny výraz aj pre 
mariánsky kult. Pre úctu k tej, ktorá pre každú 
dobu zostáva našou ochrankyňou. 
__________________________K. MAĽUČKÁ

Biblický kvíz
1. Kto povedal vetu: "Áno, Pane, ale aj 

šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich 
pánov."?

a. Mária Magdaléna, b. Samaritánka, c. žena 
Kanaánčanka

2. Koho vyhnal Pán Ježiš z chrámu?
a. predavačov, b. farizejov, c. zákonníkov
3. Kto bol Nikodém?
a. farizej, b. zákonník, c. mýtnik
4. Kto vyriekol vetu: "Pán môj a Boh môj!”?
a. stotník pod krížom, b. lotor na kríži, c.

Tomáš apoštol
5. Nad ktorým stromom vyriekol Pán Ježiš 

kliatbu?
a. olivou, b. figovníkom, c. dubom
6. Aké bolo pôvodné meno Petra?
a. Šimon, b. Júda, c. Jonáš
7. Kedy spievala Panna Mária'Velebí duša 

moja Pána“?
a. pri narodení Ježišovom, b. pod krížom, 

c. pri návšteve Alžbety
Na otázky z č. 17 došlo 24 odpovedí a 

všetky boli správne. O. F. Čitbaj, okresný de
kan, vyžreboval troch šťastlivcov, ktorým za
sielame náboženské knihy. Sú to: Jana Ko- 
pínová, Michal Smetana, Janko Bodnár.
Vaše odpovede čakáme do 6. novembra.

Jednota ako záchrana cirkvi a sveta
(Dokončenie zo str.4.)
integrálnou súčasťou katolíckej Cirkvi a 
sú predvojom veľkého zjednocovania. 
Vzťahuje sa to v celej šírke aj našu gréc
kokatolícku Cirkev. Aj u nás sú situácie, 
keď nás reflektujú ako cudzie teleso ale
bo akýsi dekoračný prívesok veľkej rím
skokatolíckej Cirkví. Pritom sme tou istou 
Cirkvou. Nie dv, že pohľad vzdiale
nejších je ešte menej reálny. Je veľkou 
chybou v poznaní i v praxi, ak sa podstata 
zamieňa za prípadok.

Ďalšou potešujúcou skutočnosťou je 
aj to, že akumenický patriarcha Bartolo
meos I. (Istambul) vyjadril nádej, že "zá
klad vzťahov medzi pravoslávím a kato
licizmom prácne vybudovaný počas po
sledných desaťročí, nebude zničený. 
'Takisto povedal, "aby sa do vzťahov me
dzi oboma vyznaniami vrátil duch II. vati
kánskeho koncilu, ktorý naplnil ekume
nickú aktivitu rímskokatolíckej Cirkvi no
vým obsahom." (Mundas orans 06/92, 
str.9)

Je to zvlnená hladina, ale nie nepre
konateľná. Isteže návšteva pápeža Jána 
Pavla II. do SNŠ, Ukrajiny, či Lotyšska je 
otázkou vývoja v týchto štátoch a pô
vodné pozvanie pápeža Michailom Gor- 
bačovom z decembra 1989 sa iste neza
loží ad acta. Pozitívnym činiteľom by bola 
aj plánovaná návšteva ekumenického 
patriarchu Bartolomea I. vo Vatikáne.

Na záver by sme mohli uviesť už iba 
zopár myšlienok. Tragické udalosti v regió
noch sveta, kde i minimálny národný, či 
náboženský útvar bojuje ohňom a me
čom o "svoje práva", nikam nevedú. Mo
derný svet so stálym rastom obyva
teľstva, s hospodárskymi krízami, ktoré v 
mnohých krajinách vyúsťujú do hladomo
ru, do chorôb a beznádejných sociálnych 
stavov, nám naliehavo avizujú, že ľud
stvo sa musí spájať do väčších celkov, 
aby obstálo.

Kristova Cirkev, nositeľka a hlásateľ
ka Evanjelia, tohto božieho programu pre 
celé ľudstvo, musí byť vzorom všetkých

zbraťaní, vzorom pre všetky dialógy: me
dzi blízkami i najvzdialenejšími. Medzi 
dobrými i zlými. Má byť modelom, ako vy
tvárať a vytvoriť monolitné celky a na
pokon monolitný celok, hýriaci rôzno
rodosťou v bratstve a priateľstve. Toto je 
základný požiadavok Evanjelia: aby všet
ci jedno boli! A to by malo byť východis
kom aj pre svet, kde už nie sú ploty, ani 
brány, kde sa vzdialenosť zemského po
vrchu a priemeru scvrkla na pár hodín 
a vzdialenosť človeka k človeku na dĺžku 
podania ruky!

Strom rastie, človek rastie i vesmír 
rastie. Rozpína sa. Prečo chceme stále 
chodiť len v detských nohavičkách a v 
dobe kmeňových náčelníkov? A pritom si 
vravíme, že sme dospelí a dospeli... I pre 
nás a vždy platí zásada mudrca: Každé 
víno, do ktorého sa prilieva voda, stráca 
na kvalite a napokon nie je to už víno, iba 
voda.

o. Jozef TÓTH
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PROBLEMATIKA 
SÚČASNÉHO EKUMENIZMU

1.
Ekumenické hnutie a jeho ciele

Kristus založil jednu jedinú Cirkev a pred
sa sa dnes ako pravé dedičstvo Ježiša Krista 
predstavujú ľuďom mnohé kresťanské spolo
čenstvá. Všetky sa hlásia za učeníkov Páno
vých, ale nezmyšľajú rovnako a ich cesty sa 
rozchádzajú, akoby sám Kristus bol rozde
lený. Táto roztrieštenosť sa zrejme protiví vôli 
Kristovej, je na pohoršenie svetu a na ujmu 
hlásania evanjelia. Takto charakterizoval sú
časný stav nejednoty kresťanov II. Vatikán
sky koncil, ktorý si kládol za jeden zo svojich 
prvoradých cieľov obnovenie tejto túženej 
jednoty. Kedže každá obnova Cirkvi vo svojej 
podstate spočíva vo zvýšenej vernosti voči jej 
vlastnému poslaniu, toto je aj bezprostred
ným dôvodom hnutia za jednotu ekumenic
kého hnutia. Pod pojmom ekumenické hnutie 
má Cirkev na mysli tie diela a podujatia, ktoré 
sa podľa rozličných potrieb a okolností zame
riavajú na jednotu kresťanov. Toto hnutie sa 
nevyhnutne rozvíja vo viacerých fázach a ro
vinách. Jeho prvým predpokladom je úsilie o 
odstránenie slov, náhľadov a oddelených 
bratov, a preto hatia vzájomné styky s nimi. 
Ďalším stupňom je teologický dialóg vedený 
odborníkmi s cieľom lepšieho vzájomného 
porozumenia po stránke učenia a života. Tak 
sa otvára cesta aj k spolupráci v iných oblas
tiach, najmä pre spoločné akcie sociálneho a 
charitatívneho charakteru, tak ako ich diktuje 
kresťanské svedomie. Toto hnutie a tieto ak
cie musia byť sprevádzané duchom modlitby 
a úprimnej túžby konať toto dielo ako akt 
vernosti Kristovi, ktorý si prial jednotu tých, 
ktorí veria v jeho meno.

Pravý ekumenizmus totiž nie je možný 
bez vnútorného obrátenia.

V tomto našom príspevku by sme chceli 
vo svetle vyššie spomenutých zásad a pravi
diel predstaviť súčasný stav jedného rozmeru 
ekumenického hnutia, v konkrétnej oblasti 
vzťahov s pravoslávnymi cirkvami. K tomuto 
vyčlenenie okruhu nášho záujmu nás vedú 
viaceré motívy, okrem iného sú to najmä dra
matické zvraty, ktoré poznačili v poslednom 
období tento dialóg a súčasne aj neutícha
júca pozornosť a túžba prejavené najmä zo 
strany katolíckej cirkvi o pokračovanie a roz
voj sľubne započatých vzájomných rozho
vorov.

2.
Priebeh ekumenického hnutia 

od li. Vatikánskeho koncilu 
a dosiahnuté výsledky

Prv ako pristúpime k rozboru súčasnej 
situácie, pokúsime sa aspoň schematicky na
črtnúť doterajší vývin ekumenizmu vo vzťahu 
k pravoslávnym cirkvám. Celý jeho priebeh 
by sa dal zhrnúť vlastné do jedinej difinície: 
“Cez dialóg lásky k teologickému dialógu.” 
Začiatok celého ekumenického hnutia je totiž 
nesporne poznačený predovšetkým úprim
nou túžbou napraviťtie nezhody, Iďoró v his
tórii Cirkvi skrsli - nie bez viny ľudí z jednej i 
druhej strany". 5. júna 1960 bol pri Svätej

Stolici ustanovený Sekretariát pre zjednote
nie kresťanov, ktorému predsedal kardinál 
Agostino Bea, S.J. Tento sekretariát bol po
čas Koncilu a po ňom vlastne akousi hybnou 
pákou a osou celého ekumenického hnutia. 
Mnohé osobné stretnutia reprezentantov ka
tolíckej cirkvi a jednotlivých pravoslávnych 
cirkví, ktoré sa jeho zásluhou v tomto období 
na rozličných úrovniach uskutočnili, priniesli 
niektoré významné výsledky. Predovšetkým 
pri nich išlo o vzájomné otvorenie sa diaiógu. 
Po symbolickom bratskom objatí medzi Svät
ým Otcom Pavlom VI. a Ekumenickým 
patriarchom Athenagorasom v Jeruzaleme 
roku 1964, nasledoval 7. decembra 1965 
symbolický akt dejinného významu. V pred
večer ukončenia II. Vatikánskeho koncilu po
čas sv. liturgie slávenej v Ríme (a v tom istom 
čase aj v Istanbule - v sídle ekumenického 
patriarchu) bolo prečítané spoločné vyhláse
nie rímsko-katolíckej cirkvi a pravoslávnej cir
kvi konštantlnopolskej, v ktorom sa sláv
nostne prehlásila obojstranná ochota uvrhnúť 
do zabudnutia a vytrieť z pamäti Cirkvi tie 
udalosti a ich následky, ktoré viedli roku 1054 
k vzájomnému uvrhnutlu exkomunikácií a k 
nasledovnému odcudzeniu sa. Tento úkon 
spravodlivosti a vzájomného odpustenia bol 
konkrétnym vyjadrením predchádzajúcich 
ekumenických snažení. Napriek obojstranné
mu vedomiu pretrvávania niektorých ťažkostí 
teologicko-ekleziologlckého rázu bol vý
znamným signálom túžby po pokračovaní 
dialógu. Po tomto akte nasledovali mnohé 
dälšie drobné kroky ktoré umožnili postupné 
zbližovanie sa. Zaiste medzi ne patrí oficiálne 
uznanie legitimity dušpastierskej aktivity 
existujúcej v pravoslávnych cirkvách, rozlič
né dokumenty upravujúce niektoré otázky 
pastorálneho charakteru, stretnutia Pavla VI. 
a Athenagora v Istanbule a v Ríme r. 1967, 
rozvoj stykov s ostatnými pravoslávnymi pat
riarchátmi, najmä s ruským, s ktorým od ro
ku 1967 prebiehajú pravidelné teologické 
rozhovory atď. Zo strany pravoslávnych cir
kví na tretej pan-pravoslávnej konferencii ko
nanej na ostrove Rodos r. 1964 bo! schvá
lený zámer nadviazať teologický dialóg s rím
skou cirkvou na úrovni jednotlivých cirkví. 
Roku 1975 sa už ukazoval dostatočne zrelý 
čas na nadviazanie teologického dialógu na 
všeobecnej katolíckej - pravoslávnej úrovni.

Pri príležitosti oznámenia tohto rozhod
nutia - 14. 12. 1975 - sa slávila pamätná 
liturgia v Slxtínskej kaplnke, na záver ktorej 
Pavol VI. si pokľakol k nohám vedúceho dele
gácie ekumenického patriarchátu, metropo
litu Melitona, a pobozkal ich. Týmto vskutku 
prorockým gestom chce! vyjadriť skutočnosť, 
že chápe svoj primát a úlohu Petrovho ná
stupcu predovšetkým ako službu, a to službu 
lásky. Pri príležitosti stretnutia pápeža Jána 
Pavla M, s patriarchom Demetriom I. v Istan
bule 28. novembra 1979 bolo zverejnené 
ustanovenie zmiešanej komisie pre teologic
ký dialóg medzi cirkvou katolíckou a pravo
slávnou. Táto sa prvýkrát zišla 29. 5.1980 na 
ostrove Patmos a Rodos; pri tomto prvom 
zasadaní sa dohodli niektoré procedurálne 
metódy a téma nasledovného stretnutia. “Ta

jomstvo Cirkvi a Eucharistle vo svetle tajom
stva Najsvätejšej Trojice”. Výsledky práce na 
tejto téme boli zverejnené a schválené počas 
2. plenárneho zasadania v Mníchove v dňoch 
30. 6.-6. 7. 1982. Tu bola navrhnutá aj ďalšia 
téma: “Viera, sviatosti a jednota Cirkvi". Pô
vodne sa plánovalo, že dokument, zaobe
rajúci sa touto problematikou, bude možno 
schváliť na nasledovnom stretnutí, ktoré sa 
konalo na Kréte v dňoch 30. 5.-8. 6. 1984, 
avšak pre niektoré ťažkosti bolo jeho pro- 
mulgovanle odložené. Text bol publikovaný 
počas 4. zasadania zmiešanej komisie v 
dňoch 29. 5. - 7. 6. 1987 v Bari. Do tohto 
obdobia spadá aj návšteva patriarchu De- 
metria I. v Ríme (3.-73 12. 1987). Počas nej 
boli kladne zhodnotené doterajšie výsledky 
dialógu, ktorý priniesol stále lepšie poznanie 
spoločnej viery. Na nasledovnom 5. stretnutí 
zmiešanej komisie, konanom 19.-27. 6.1987 
vo fínskom Valame, bol schválený dokument 
na tému: “Sviatosť kňazstva v sviatostnej 
štruktúre Cirkvi a osobitne dôležitosť apoš
tolskej postupnosti pre posväcovanie a jed
notu Božieho ľudu”. Na program ďalšieho 
plenárneho zasadania bola navrhnutá téma 
úlohy a postavenia primátu v Cirkvi: “Ekle- 
ziologické a kánonické dôsledky sviatostnej 
podstaty Cirkvi. Konciliarita a autorita v Cir
kvi. Ďalší vývoj udalostí na spoločenskom a 
politickom poli, ktorý koncom 80-tých rokov 
zasiahol značnú časť východnej Európy, 
však ovplyvnil aj život cirkvi a teda aj ďalšie 
pokračovanie ekumenického teologického 
dialógu.

3.
Spoločensko-politické zmeny 

sprevádzajúce pád 
komunistických režimov 
a následná nová situácia 

vo vývoji ekumenických vzťahov
Spomínané zmeny dovolili viac vystúpiť 

do popredia Istému okruhu otázok, ktoré síce 
subzistovali aj v predchádzajúcom období, 
ale z rozličných dôvodov sa im nechcela, 
alebo nemohla venovať náležitá pozornosť. O 
čo vlastne Ide? Zmeny, ktoré prebehli v stre- 
do-východnej Európe od roku 1989 v spoji
tosti s pádom totalitných systémov, priniesli 
so sebou znovunastolenie princípu uznáva
nia náboženskej slobody jednotlivca i skupín. 
Táto skutočnosť dovolila, aby konečne vyšli 
na svetlo, z “katakomb" úplnej alebo relatív
nej “mimozákonnosti", tie katolícke východné 
cirkvi, ktoré boli násilne likvidované komu
nistickými aparátmi jednotlivých krajín v 
50-tych rokoch. Boli to predovšetkým Ukra
jinská katolícka cirkev a Rumunská grécko
katolícka cirkev; v značnej miere sa táto pro
blematika dotýkala aj Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Skutočnosť “znovuobjavenia 
sa" resp. zreorganizovala a zaktivizovania 
týchto cirkví priniesla so sebou viaceré po
chopiteľné napätia vo vzťahoch s pravosláv
nymi cirkvami, zvlášť čo sa týka otázky vlast
níctva a používania kultových priestorov,

(Pokračovanie na strane 7.)
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Byť otvorení pre znamenia času
Ako sme vás už, milí čitatelia infor

movali, v dňoch 7. -10. septembra t. r. bol 
v Bratislave 1. ročník sympózia Nová evan- 
jelizácia. Za gréckokatolíkov s hodnotným 
referátom vystúpil o. Cyril Vasiľ, S. J. 
Zameral sa na problematiku súčasného 
ekumenizmu (publikujeme ho celý). Okrem 
iných nás upútalo vystúpenie o. Ladislava 
Csontosa, S. J., z ktorého sme pre vás 
vybrali nasledujúce myšlienky:

Kresťan, ktorý žije v tomto modernom 
svete, nesmie sa oň nezaujímať a pone
chať ho jeho osudu. Príkaz, ktorý dal Boh 
ľuďom vo chvíli stvorenia: “Podmaňte si 
zem” (Gn 1, 28) sa vzťahuje v ešte zosil
nenej miere aj na nás. Svet patrí Bohu. A 
od tej chvíle, keď bol na ňom vztýčený 
znak spásy, kresťan má povinnosť formo
vať verejný i súkromný život podľa kresťan
ských ideálov. Teda kresťan v prvom rade 
kontempluje tento ideál, teda počúva Bo
žie slovo. Počúva najmä Ježiša Krista, aby 
si čím lepšie osvojil ideál a vzor svojho 
života. Kresťan však žije aj uprostred tohto 
moderného sveta, ktorý sa v posledných 
desaťročiach prejavuje prudkým dyna
mizmom. A tak je povolaný kontemplovať 
aj tento svet, počúvať a vnímať pulz jeho 
života, aby mu mohol poskytnúť odpoveď 
evanjelického života.

Koncil to pripomenul všetkým kresťa
nom: “Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti 
ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a 
všetkých, čo trpia, sú zároveň radosťami a 
nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristo
vých učeníkov a niet nič naozaj ľudského, 
čo by nenašlo ozvenu v ich srdci. Veď ich 
spoločenstvo utvárajú ľudia združení v 
Kristovi, ktorých vedie Duch Svätý na ich 
púti do kráľovstva Otcovho a ktorí prijali 
posolstvo spásy, aby ho zvestovali všet
kým. Preto sa ono cíti úzko späté s ľud
ským pokolením a jeho dejinami.” (GS 1). 
Koncil sa obracia na všetkých v Krista ve
riacich, ale aj na všetkých ľudí dobrej vôle. 
Veď všetci ľudia žijú pospolu v tomto sve
te, za ktorý nesú spoločnú zodpovednosť. 
Dáva tým výrečný dôkaz spolupatričnosti, 
úcty a lásky k celej ľudskej rodine, ku kto
rej Cirkev prislúcha, keď nadväzuje s ňou 
dialóg o rozličných problémoch, objasňuje 
ich vo svetle evanjelia a dáva k dispozícii 
ľudstvu spasiteľné sily, ktoré Cirkev, ve
dená Duchom Svätým dostáva od svojho 
Zakladateľa. Ide jej o záchranu človeka a 
o obrodu ľudskej spoločnosti.

Teda našou úlohou je popri počúvaní 
Božieho slova kontemplovať tento svet, 
počúvať Boha a počúvať tento svet. A tak 
dať odpovede na tieto výzvy. Naše odpo

vede budú zaiste iné ako boli odpovede 
pred päťdesiatimi rokmi, veď situácia spo
ločnosti sa výrazne zmenila, teda aj jej 
problémy, o mnohých sa ani nechýrovalo, 
problém ekológie a pod. Našou úlohou je 
hľadať evanjeliové odpovede na novo- 
vzniknuté otázky a problémy. Pritom si 
však nemožno počínať tak, že všetko mi
nulé treba zahodiť, ale ani tak, že jedine to 
minulé bolo a je dobré, budeme postu
povať vyrovnane, ale kriticky. Nie všetko, 
čo sa nám ponúka ako moderná odpoveď, 
nekriticky prijmeme. Sám Ježiš hovorí: 
“Nemyslite, že som prišiel zrušiť Zákon 
alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, 
alenaplnitl. (M t5 ,17).

Prítomné situácie sa budeme teda 
snažiť prehodnocovať v duchu evanjelia. 
Ako východisko treba vziať zásadu: “Hľa
dajte najprv Božie kráľovstvo” (Mt 6, 33). 
Teda nehľadať nekresťanské zabezpeče
nie sa v tomto svete, či už materiálne ale
bo ideovo, ale jednoznačne budovať na 
evanjeliu. Takto si kresťan zachová zmýš
ľanie vždy upriamené na dobro, zostane 
otvorený pre potreby svojich blížnych a s 
úprimnou ochotou dovolí, aby Duch Svätý 
sa stal v jeho srdci aktívnou láskou, ktorá 
dáva primeranú odpoveď na volanie prí
tomnej chvíle.

PROBLEMATIKA SÚČASNÉHO EKUMENIZMU
(Dokončenie zo strany 6.)
ktoré predchádzajúci režim skonfiškoval ka
tolíckej cirkvi a odovzdal cirkvám pravosláv
nym. Zo strany pravoslávnych cirkví v tomto 
období, žiaľ, nebolo možno vybadať konkrét
ne úsilie o napravenie týchto nespravod
livostí minulosti. Pravoslávne cirkvi sa síce v 
súčasnosti snažia teoreticky dištancovať od 
týchto brutálnych zásahov komunistickej 
štátnej moci, ostáva však historickým faktom, 
že akcie vedené proti katolíckym východným 
cirkvám v nedávnej minulosti hojne využili na 
svoj prospech, na kvalitatívne i kvantitatívne 
rozšírenie sa a z celej neblahej situácie roz
lične profitovali. Ani v súčasnosti v sebe ne
našli dostatok morálnej sily na priznanie 
vlastného podielu viny na likvidácii a prena
sledovaní katolíkov východného obradu. Prá
ve naopak, obnovenie aktivity týchto cirkví 
začali označovať ako nežiadúci, antiekume- 
nický prozelytizmus. Podobné výhrady voči 
existencii a aktivite katolíckych cirkví východ
ného obradu sa na scéne ekumenického dia
lógu objavovali častejšie aj predtým, s nový
mi udalosťami však nadobudli na nástojči- 
vosti a rezolútnosti. Z tohto dôvodu napr. už 
r. 1989 opustili oficiálny dialóg reprezentanti 
jeruzalemského patriarchátu. 12.-17. januára 
1990 sa v Moskve stretli delegácie Svätej 
Stolice a ruskej pravoslávnej cirkvi aby sl 
vyjasnili situáciu, ktorá sa vytvorila v súvis
losti s požiadavkou plnej legalizácie Ukrajin
skej katolíckej cirkvi. Dôležitým výsledkom 
tohto stretnutia bolo zo strany moskovského 
patriarchátu uznania “práva na existenciu” 
pre ukrajinských katolíkov. Vo Viedni zasa
dala v dňoch 25. - 31. januára 1990 zmiešaná 
katolícko-pravoslávna podkomisia, ktorá sa

zaoberá problémom prozelytizmu. Počas 
stretnutia sa obe stravy uzhodli na sku
točnosti, že uniatizmu, ako model teologicky 
a ekleziologicky neprípustný a historicky myl
ný, nie je v žiadnom prípade vzorom, ktorý by 
sa mal v budúcnosti nasledovať. Cieľom eku
menického dialógu totiž nie je pohltenie jed
nej cirkvi druhou, či odtrhnutie časti jednej 
cirkvi a jej pričlenenie k inej. Na druhej strane 
však obe zúčastnené stránky vzali na ve
domie historickú skutočnosť existencie kato
líckych cirkvi východného obradu a aj keď v 
niektorých prípadoch sa ich zrod mohol via
zať k metódam, ktoré v dnešnom ekume
nickom duchu považujeme za nevhodné, to 
nijako neovplyvňuje ich dnešnú reálnu exis
tenciu, ich cirkevno-právne postavenie cirkví 
"sui iuris" a ich právo na život a dälší rozvoj. 
Napriek tomuto vyhláseniu sa na eku
menickom obzore objavovali ďalšie roztržky. 
13. marca 1990 boli prerušené multilaterálne 
rozhovory medzi reprezentantmi Ukrajinskej 
katolíckej cirkvi, Svätej Stolice, Moskovského 
patriarchátu a Ukrajinskej autonómnej pravo
slávnej cirkvi, ktoré mali na programe prejed
návanie rozdelenie kultových priestorov. V 
tejto atmosfére sa zišli členovia teologickej 
komisie na svojom 6. plenárnom zasadnutí 
vo Freisingene (SRN) v dňoch 6.-15. 1990, 
kde vydali spoločné vyhlásenie o uniatizme. 
V ňom sa znova odsudzuje metóda unia
tizmu a vyzýva sa k hľadaniu praktických 
ciest k pokračovaniu dialógu pri zachovaní 
práva každého jednotlivca a skupiny na reali
zovanie princípu náboženskej slobody. 
Následne odsúdili akékoľvek pokusy o proze
lytizmus ako neužitočné plytvanie pastorál
nych energií a ako proti svedectvo pred ne-

kresťanmi. Vyjadrila sa tu aj dôvera v pokra
čovanie dialógu ako cesty a prostriedku, 
ktorý najlepšie vedie k jednote a odsúdili sa 
akékolVek formy a prejavy násilia a 
neznášanlivosti.

11.-12. 12. 1990 sa zišli v sídle ekume
nického patriarchu v Istanbule zástupcovia 
všetkých pravoslávnych cirkví, aby spoločne 
skúmali otázku vhodnosti pokračovania teo
logického dialógu v súvislosti s pokračujúcimi 
konflitmi s “uniatmi" na Ukrajine a v Rumun
sku. Napriek tlaku týchto miestnych autoke- 
fálnych cirkví sa vdäka úsiliu ekumenického 
patriarchátu podarilo presadiť rozhodnutie 
pokračovať v dialógu s "rímskou cirkvou”. V 
budúcich rozhovoroch sa mal klásť väčší dô
raz na riešenie konkrétnych otázok eklezio- 
logického charakteru, resp. otázok “proze
lytizmu a uniatizmu". Medzitým Svätý Otec 
Ján Pavol II. 31.6.1991, v liste adresovanom 
všetkým biskupom európskeho kontinentu 
hodnotil ako nežiadúce, kontroverzie a napä
tia, ktoré vznikali medzi katolíkmi a pravo
slávnymi ako dôsledok sporov o používanie 
kultových priestorov. Znovu tu potvrdil, že 
dialóg je najvhodnejším nástrojom na vyrie
šenie nedorozumení, v duchu spravodlivosti, 
lásky a odpustenia. Pastierom zaintereso
vaných cirkví pripomenul, že sa má zavrhnúť 
každá forma nenáležitého prozelytizmu, vy
lučujúc akúkolVek násilnú akciu a akúkoľvek 
formu nátlaku; je potrebné zamerať sa na 
taký druh pastorálnej aktivity, ktorý pozitívne 
napomáha spoločnému nažívaniu a vzájom
nej úcte.

(Pokračovanie) 
o. Cyril VASIĽ, S.J.
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Pŕichovice a mládež
Poznáte Pŕichovice v severných Čechách? Miesto, o kto

rom hovorí spisovateľ Václav Rais vo svojich Zapadnutých vlas
tencoch. Pŕichovice - pŕichovická fara - miesto, ktoré poznajú 
mnohí mladí z Čiech, Moravy i Slovenska. Miesto, ktoré sa 
spontánne, bez organizovania, navzdory minulej dobe stalo cen
trom života mládeže. Veď mladí tu prežili pekné chvíle stretnutia 
s Bohom, pre niektorých toto miesto znamenalo novú nádej, 
životnú križovatku, inšpiráciu.

Minulá doba podobným veciam príliš nepriala a tak i 
napriek nepriaznivým vonkajším podmienkam - nedostatok 
miesta, nevyhovujúce kuchyne, sme boli radi, že náš život môže 
aspoň takto fungovať.

Zmeny v našej spoločnosti otvorili i nám nové možnosti. Videli 
sme, že sám život si to vynucuje, o čom sme mohli po rokoch 
iba snívať - stavba novej budovy. Vďaka štedrým darcom z 
celej republiky i zo zahraničia sme tak na jar 1990 mohli začať 
s prípravou projektovej dokumentácie a po vyriešení rôznych 
problémov v mesiaci októbri 1991 započať so stavbou. Po takmer 
polročnej prestávke, spôsobenej nezvyklé dlhou zimou, v sú
časnosti stavba rýchle pokračuje. V súčasnej dobe sa dokončuje 
hrubá stavba prvého poschodia. Súkromná stavebná firma 
prisľúbila odovzdať celý objekt do užívania do konca tohto 
roku. V ďalšej fáze sa bude opravovať budova fary.

Celkový rozpočet podľa cien z roku 1991 činí asi 7.5 mil. 
korún. Čiastka asi 1.350 tis.Kčs sme už preinvestovali a do konca 
tohoto roku činí náš rozpočet ešte asi 2.800 tis.korún.

Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým štedrým 
darcom, ktorých bolo len od februára minulého roku viac ako 800 
a darovali nám takmer 650 tisíc korún. Mnohým z nich sme sa 
snažili poďakovať osobne a touto cestou ďakujeme všetkým ešte 
raz.

Prosíme všetkých známych i menej známych o finančnú 
podporu pre tento projekt, nad ktorým prevzala záštitu Biskupská 
konferencia a ktorý po dohotovení ešte výraznejšie bude pri
spievať k obnove našej spoločnosti na tom najcitlivejšom mieste 
- medzi mládežou.

Súčasne upozorňujeme na to, aby ste nám nezasielali 
príspevky na doterajšie číslo konta, lebo od júna tohto roku máme 
nové číslo účtu:

Česká spoŕitelna a. s. Jablonec n. Nisou 
Spoŕitelna Tanvald 
Ŕím.kat. farní úŕad-Centrum mládeže 
č. ú. 35-6438453-458/0800

Vopred ďakujeme za vaše dary a vyprosujeme Božiu po
moc podľa slov Ježišových: "Dávajte a bude vám dané."

P. Miroslav ŠIMÁČEK

VO VLNÁCH ŽIVOTA
Každý sa plaví do prístavu svojho šťastia. Pravého šťastia. 

Doplávaš tam? Spomeň si, ako sa raz plavili apoštoli so svojím 
Majstrom po Genezaretskom jazere. Pán Ježiš ako človek podľa
hol únave a zaspal. Náhle sa prihnala veľká búrka. Hrozilo, že 
vlny potopia lodku. Naľakaní apoštoli budia svojho Majstra a 
zdesene kričia: Pane, zachráň nás, hynieme.- Ježiš im vraví:- 
Prečo sa bojíte, maloverní? - Potom vstal a prikázal vetru i vlnám 
a nastalo veľké ticho. (Prečítaj si o tom v Matúšovi, 8, 23-27). Aj 
ty sa dostávaš do rozbúrených vín svojho duševného a telesného 
dospievania. Prestávaš byť dieťaťom. Svojím zmýšľaním, ale i 
telesným vzrastom, stávaš sa dospievajúcim mládencom, diev
činou s novými záujmami i starosťami, ktoré ste predtým nepo
znali. Je smutný pohľad na tých, ktorí sa topia vo vlnách svojho 
dospievania. Preto vždy maj v lodičke svojej mladosti po boku 
Majstra, Pána Ježiša. On k tebe prichádza osobitne najmä pri 
svätom prijímaní. Čím viac budú dorážať na teba búrlivé vlny 
mladosti, či v podobe pokušenia zlého ducha, sveta či tela, tým 
vrúcnejšie sa primkni ku Kristovi, tým častejšie sa s Ním stretávaj 
vo svätom prijímaní. A on ti povie podobne ako apoštolom: - Prečo 
sa bojíš, maloverný? Keď som s tebou, nemusíš sa báť, ja ti 
nedám zahynúť. Veď som s tebou. Som tvoj Spasiteľ!" Nevy
hľadávaj však príležitosť k zlému! Kto miluje nebezpečie, zahynie 
v ňom! Miluj Boha z celého svojho srdca a nemusíš sa báť. Aj to, 
čo pre teba bude azda bolestné, obráti nakoniec Boh na dobré, 
lebo Sväté písmo hovorí: " Tým, ktorí milujú Boha, všetko napo
máha k dobrému". (Rim. 8,28) Po svätom prijímaní zostáva s 
tebou Pán Ježiš so svojím vzkrieseným, osláveným telom tak 
dlho, kým nie sú spôsoby chleba strávené. Ako Boh však zostáva 
v tvojej duši s Otcom a Duchom svätým stále, lebo Boh je 
všadeprítomný, na každom mieste, takže i v tebe. Vždy si pamä
taj: Boh vo mne a ja v ňom! V tom je veľké svetlo a sila. Aj keby 
ťa v živote všetci opustili, On ťa neopustí nikdy! Podľa toho 
zmýšľaj, hovor, jednaj a správaj sa k sebe aj k iným. Každým 
dobrým svätým prijímaním posilníš svoju dušu, aby si si vždy 
zachoval svoje najväčšie bohatstvo: milosť posväcujúcu, vieru a 
mravnú čistotu.

NAVŠTÍVIL 
RAJ NA ZEMI

Aj tohto roku som navštívil faru v Pŕíchovciach, centrum eku
menického hnutia "Za zjednotenie sveta". Miesto, ktoré sa spon
tánne bez organizovania stalo centrom života mládeže. Ja 
a mnoho mladých ľudí tu prežilo krásne chvíle stretnutia s Bohom. 
Pre mnohých toto miesto znamenalo novú nádej, životnú križo
vatku alebo inšpiráciu pre domáce spoločenstvá. Práve tu môže 
človek silno prežívať slová nášho Pána "... kde sú dvaja alebo 
traja v mojom mene, tam som aj ja  uprostred nich". Na každý deň 
je  pripravený program, ktorým sa život na fare riadi. Deň po 
modlitbe a raňajkách začína "Slovom života na deň" (ochota 
chcieť ho žiť je  jedinou vstupenkou do centra) a končí sa sv. 
omšou, kultúrnym programom, prosbami a modlitbou. A celá tá 
krása prebiehala - do minulého roka - vo veľmi stiesnených 
priestoroch, s nevyhovujúcou kuchyňou na fare. Kedže v sezóne 
sa tam stretáva až 250 ľudí, minulý rok sa začalo so stavbou novej 
budovy, aby sa podmienky aspoň trochu zlepšili. A práve tu by 
som chcel predniesť svoju prosbu pre všetkých ľudí (aj podni
kateľov) bez rozdielu vierovyznania, ktorí by boli ochotní prispieť 
finančnou podporou pre najrýchlejšie dokončenie tejto budovy 
pre našich mladých tak významnej a potrebnej.
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HROBOVÉ MLČANIE, 
KEĎ IDE O VIERU ?

Milá Veronikal

Veľmi, veľmi srdečne ti ďakujem za tvoje ži
čenia a blahopriania ku našej svadbe! Bolo by 
pekné, keby sme aj naďalej zostali blízke priateľky, 
aj keď som teraz celkom zaneprázdnená svojou 
rodinou (veď vieš, že v júni čakáme naše prvé 
dieťatko), a najmä keď aj ty už skoro budeš osla
vovať svoju vlastnú svadbu.

Milá Veronika, dnes by som ti chcela na tvoje 
milé riadky dať rozhodnú odpoveď, aby si nerobila 
podobné chyby ako ja. Tvoj budúci muž je evanjelik 
- rovnako ako môj, a preto sa ti určite zíde niekoľko 
skúseností, ktoré som sama zažila na vlastnej koži.

Začalo to tým, že ma moja milá sesternica 
Nicola strašne zahanbila, lepšie povedané zo
smiešnila. Vieš, pozvali sme môjho brata s rodinou

na oslavu narodenín - na večeru som vtedy pri
pravila toskánsku pizzu - a keď sme si už na nej 
pekne pochutnávali, zrazu sa ozve malá Nicola: 
"Teta Marion, prečo si sa pred jedením nepomo
dlila?" Bola som taká zaskočená a zarazená, že mi 
skoro vidlička vypadla z ruky, a môj brat sa ešte 
ozval k tomu: "Nicola, nemusíš byťtaká hlučná! "Ale 
ona sa vôbec nedala zastaviť - veď oni na ná
boženskej výchove hovorili o modlitbe pred jede
ním; Bohu musíme byť stále povďační, tak hovoril 
pán farár, a okrem toho som sa vždy predsa pred 
jedlom prežehnávala...

Nakoniec sme sa po krátkej chvílke, ktorá sa 
mi zdala nekonečne dlhá, dostali k druhej téme, ale 
večer, keď všetci odišli, mi môj muž povedal: 'Ty 
Marion, myslím že mäá Nicola má vlastne pravdu. 
Vo vašej rodine ste sa predsa vždy pred jedením 
pomodlili a prežehnali, prečo to teraz nerobíš? 
Hádam len nie kôli mne?"

Samozrejme, že to bolo kôli nemu, milá Vero
nika, a v tento večer sme dlho do noci debatovali o 
tomto probléme, na ktorý sme sa dosiaľ nesprávne 
dívali. V týchto veciach platil medzi nami tichý do
hovor o mlčaní.

Karol súhlasil pred našou svadbou, že naše 
deti budú raz pokrstené v katolíckej Cirkvi a takisto 
katolícky vychovávané. Vtedy som cítila, že toto 
rozhodnutie mu nepadlo práve najľahšie. Zistila 
som, čo toto rozhodnutie pre Karla znamená: za 
vieroučné a náboženské veci je zodpovedná moja 
žena. S tým ja nemám nič dočinenia. Moje deti 
budú vychovávané katolícky, no tak dobre, čo už sa 
dá robiť - nehovorím nič proti, veď nakoniec rozdiel 
nie je až taký velký ako, býval kedysi. Ja som teraz 
mimo hry, s tým sa musím zmieriť...

U mňa to vyzeralo takto. Stále som si myslela: 
nevyťahuj sa tak pred ním so svojou vierou, veďpre 
Karla je už aj tak dosť tvrdé, že jeho deti budú raz 
katolíci. Pomyslela som sl: Modliť sa môžem, aj keď 
budem sama. Prežehnanie pred jedením tiež nie je 
nevyhnutné. Nikde sa ani nepíše, že by som bola 
povinná mať na stene zavesený krížik alebo ob
rázok Panny Márie. Čo sa robí v našej farnosti a čo 
kázal náš pán farár v nedeľu - to si môžem zadržať 
len pre seba, nemusím s tým Karta obšťastňovať a 
ho tým "posväcovať'.

A tak sa stalo, že sme o veciach viery a ná
boženstva vôbec nehovorili. Ani jeden z nás sa 
nechcel priblížiť k druhému. Napolo ohľaduplnosť,

spolovice rezignácia - v každom prípade z našej 
spoločnosti zmizlo všetko, čo sa týkalo nábože
nstva - až do tejto "lekcii" od Ničoty...

Naše poznanie: Takto to ďalej nejde. Karí si 
priniesol veľa cenného a pekného z jeho evanje
lickej výchovy, že to určite môžeme potom preniesť 
do náboženskej výchovy našich detí. Musel sa zhl
boka nadýchnuť, keď som mu to povedala. A ja 
som si tiež vydýchla, keď o niekoľko dní neskôr 
zavesil v izbe obraz Panny Márie, ktorý som dos
tala k birmovke. "Hádam si si myslela, že mám 
niečo proti tomu? - povedal s úsmevom. "Radšej mi 
pekne v jednoduchosti vysvetli, na čom sa uctie
vanie Panny Márie zakladá."

Teraz sa už veľmi často rozprávame o veciach 
viery, modlime sa spolu, a čítame si tu a tam v biblii. 
"Hrobové mlčanie"je už dávno preč. A to mi môžeš 
veriť: každý deň objavujeme nové a nové styčné 
body, ktoré máme ako kresťania spoločné. Naozaj, 
teraz je to celkom ináč v našom manželstve. Vieš, 
tak akosi krajšie...

Ach, ešte som sa ťa chcela opýtať: Keď sa nám 
narodí naše dieťa - pôjdeš za krstnú?

Veľa milých pozdravov:

Tvoja Marion
(Pódia Kathol. Kirchenzeitung fiir das Bistum 
Berlin,Preložil a upravil: Štefan Patrick Kováč)

Výroky o Bohu a náboženstve.

1. Dostojevskij:
Bez Boha je život len trápením, (ruský spis)
2. Tolstoj:
Bez náboženského základu nemôže byť ni
jakej pravej mravnosti, práve tak, ako bez 
koreňa nemôže byť pravej rastliny.
3. Rousseau, francúzsky filozof: 
Domnieval som sa, že možno i bez nábo
ženstva byť poctivým človekom, ale už som 
vytriezvel z toho bludu.
4. Seneca, rímsky filozof:
Tá duša je velká, ktorá sa oddá Bohu. Tá 
však, ktorá sa protiví, je malicherná a skaze
ná: odsudzuje zákony, ktoré spravujú svet.
5. H. Hein, nemecký básnik:
Zomieram vo viere vo večného Boha, Stvo
riteľa sveta, ktorého prosím o milosrdenstvo 
pre svoju nesmrteľnú dušu.
Je mi lúto, že som sa o svätých veciach tak 
nedôstojne vyjadroval.
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2 kresťanského

Pútnik pokoja 
a spravodlivosti
Pred 14. rokmi dňa 16. októbra 1978 za

znelo na svätopeterskom námestí " Annuntio 
vobius... - Oznamujem Vam radostnú zvesť - 
máme pápeža. 11 Pred tvár celého sveta vtedy 
vystúpil poľský kardinál Karol Wojtyla. V tej chví
li to bolo čosi nové, prekvapujúce, neuveriteľné 
- Netalián sa stal pápežom. Ba čo viac - po
chádzal z východného bloku, spoza "železnej 
opony". Už v prvých mesiacoch od jeho pon
tifikátu sa ukázala podmanivá sila jeho osob
nosti, ktorá začala zjednocovať svet. S maxi
málnym nasadením obchádza jednotlivé časti 
sveta, aby osobným príkladom ukázal, kde je 
miesto Cirkvi pri riešení pálčivých otázok doby. 
Vplyv jeho osobností je velT<ý pri riešení prob
lémov Väkou Britániou a Argentínou v r. 1982. 
Je však veľký i pri spoločenskom dianí v jeho 
rodnom Poľsku, či neskôr v ďalších štátoch na
infikovaných zhubným marxizmom. A tak jeho 
50 apoštolských zahraničných ciest prináša 
svetu čosi, čo sa dá ťažko vyjadriť slovami. 
Ukázal, ako hodnoty evanjelia sa prejavujú vo 
všetkých formách llidskej činnosti. Dnes svet 
pokladá jeho pontifikát za výnimočný. Predo
všetkým pre lásku a pastiersku starostlivosť s 
akou vyhľadáva veriacich na všetkých konti
nentoch, aby im priniesol pokoj, aby ich zbavil 
zla a nanávisti, aby ich zjednotil a zapálil pre 
pravdu, lásku a spravodlivosť. Ale výnimočný aj 
preto, že napriek všetkým ťažkostiam, ktoré Cir
kev má, úspešne čelí realite súčasného sveta a 
nepopierateľnou váhou svojej osobnosti je roz
hodujúcou silou na medzinárodnom poli.

B ■ ■
Na audiencii 23. septembra t. r. Svätý 

Otec sa opäť zameral na katechézu o mod
litbe. Otázka prvých učeníkov "Pane, nauč 
nás modliť sa" sa stáva aj našou otázkou. V 
živote Ježišovom niet nijaký okamih, ktorý 
by nebol sprevádzaný modlitbou. Modlí sa, 
keď prijíma krst, i keď ohlasuje evanjelium. 
Pred prísľubom primátu Petrovi sa Pán Ježiš 
modlí na neznámom mieste. Osobitne veľa 
nám odhaľuje jeho modlitba pri poslednej 
večeri, keď nám v nej Ježiš odhaľuje svoje 
city lásky, chvály, prosby a dôverného odo
vzdania sa. Medzi tisíckami pútnikov z celé
ho sveta bolo prítomných i 600 našich veria
cich, ktorým Svätý Otec adresoval osobitné 
slová: -Drahí slovenskí pútnici, zo srdca 
vás pozdravujem a vítam na audiencii. Vaša 
púť je vždy spojená s mnohými ťažkosťami, 
kto- ré s láskou prekonávate, aby ste si 
oživili vieru a získali väčšiu dôveru. Proste 
Pána Boha, aby na príhovor Sedem bolestnej 
udržal a rozmnožil vašu dôveru v Božiu 
ochranu svojím požehnaním.

30. výročie najväčšej 
udalosti v živote Cirkvi
V  nedeľu, 11. októbra 1992 si celá 

Cirkev pripomenula 30. výročie otvo
renia II. vatikánskeho koncilu. Z mno
hých dôvodov je tento koncil považo
vaný za najväčšiu udalosťv živote Cirkvi 
v 20. storočí. Zúčastnilo sa ho celkom 
2860 koncilných otcov zo všetkých kon
tinentov sveta. Bol to fascinujúci a dra
matický prejav univerzity Cirkvi. Závaž
nosť a obsahovosť tém bola tak 
starostlivo prepracovaná a prediskuto
vaná, že svojím dosahom znamenala 
postavenie mostov k všetkým národom 
a ľudom sveta. Dňa 11. októbra 1962 
státisíce účastníkov v Ríme a milióny 
divákov pri televíznych obrazovkách s 
velkým očakávaním a nádejami sledo
valo otvorenie tohto koncilu.

V atmosfére vzájomnej lásky a po
chopenia pre problémy a potreby Cirk
vi v dnešnom svete prijali konciloví

■ V ruštine vychádza v Moskve kniha bo- 
lonského arcibiskupa kardinála Biffiho - Ja 
verím. Ide o stručný výklad katolíckej viery 
v katechetickom podaní. Pripravuje sa aj 
vydanie úradného textu Ranných chvál a 
Vešpier z Rímskeho breviára, kde okrem 
žalmov budú i biblické čítania. Vydanie 
týchto kníh je možné vďaka zbierke, ktorú 
v Taliansku zorganizovali rehoľné sestry 
kongregácie Dcér sv. Pavla.
B S rešpektom sa skláňam pred menom 
a životným dielom tohto veľkého muža - 
povedal kardinál Franz König v rozhovore 
pre Kathpress, k úmrtiu kardinála Františ
ka Tomáška. Rakúsky kardinál König, kto
rý svojho českého brata navštívil v úrade 
na Hradčanoch viackrát, si v uvedenom 
rozhovore spomína na Tomáškovu "izo
láciu a stráženú samotu vo veľkom dome", 
ale i na jeho nezdolný optimizmus. Podľa 
Königa mal kardinál Tomášek dôležitú úlo
hu pre celú východo a stredoeuropskú ob
lasť.
a Svätý, alebo nie? Protichodný obraz 
Pierra Toussainta, čierneho amerického 
otroka z 18. storočia, ktorého navrhli na 
kanonizáciu, rozdelil černošských americ
kých katolíkov. Najvplyvnejším zástupcom 
Toussaintovej kanonizácie je kardinál 
John O Connor z New Yorku, ktorý nedáv
no žiadal katolíkov o modlidby na podporu 
kanonizácie Toussainta.

P. Toussaint sa narodil na Haiti ako 
otrok v rodine francúzskeho aristokrata

otcovia rad dokumentov. Začína sa ni
mi nový úsek cirkevných dejín, nových 
pohľadov na riešenie najpálčivejších 
problémov našej planéty. Celkom pri
jal koncil 4 konštitúcie, 9 dekrétov a tri 
deklarácie. Práve cez otvorenie si 
obsahu posolstvá a významu najmä 
4 konštitúce - Lumen gentinum 
(Svetlo národov), Sacrosanctum 
Concilium (o posvätnej liturgii) a 
Gandium et spes (o cirkvi v dneš
nom svete) môže Cirkev, ale i každý 
katolík osloviť svet jedinečným spô
sobom. Práve vtedajší pápež Ján 
XXIII. svojím smerom "aggierna- 
mento delia Chiera" dei VERBUM (O 
Božom zjávení) umožnil priblížiť po
solstvo správy, posolstvo evanjelia 
ľuďom tejto doby tak, aby sme dobre 
porozumeli.

Johna Berarda. Keď na ostrove prepukla 
vzbura otrokov, ušiel s Berardovcami do 
New Yorku, kde založil výnosné kader
níctvo a tu denne navštevoval omše v kos
tole sv. Petra na Barclay Street po dobu 66 
rokov. Svoje zárobky venoval na podporu 
svojho, teraz už chudobného, pána a na 
vykúpenie Iných otrokov z otroctva. On 
však prestal byť otrokom, až keď ho oslo
bodila madame Berardová na jej smrteľnej 
posteli. Mal vtedy 45 rokov. Potom sa ože
nil a spolu so svojou haitskou manželkou 
otvorili útulky pre biele a čierne siroty. Zís
kal tiež peniaze na stavbu kostola sv. Pat
rika, kde ho neskôr, kvôli farbe pleti, ne
pustili do lavice. Neskôr ho však v tomto 
kostole pochovali, Toussaintov príbeh 
upadol v 20. stor. takmer do zabudnutia, 
až kým ho pred štyridsiatimi rokmi neobja
vila írsko-americká skupina zaoberajúca 
sa právami černo- chov. V Spojených štá
toch je v súčasnosti 1 400 000 černoš
ských katolíkov a 11 čiernych biskupov.
B Irackí kresťania si musia vybrať svoj exo- 
dus alebo smrť Upozorňuje iracká katdícka 
cirkev celý svet. Chaldejský patriarcha Ra- 
fael Bidawid 1., ktorý vedie komunitu asi 
600 OwOO katolíkov, vo svojom vystúpení v 
Bagdade povedal, že okrem chudoby sú 
irackí kresťania prenasledovaní irackou ar
mádou preto, že praktizujú tú istú vieru ako 
Američania. Sú tiež vystavení tlaku mos
limských Kurdov na severe šítských funda- 
mentalistov na juhu.
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Jeden mesiac prázdnin som prežil v 
Strednej Ázii - v mestečku Karaganda. Pri
tiahli ma tu gréckokatolíci - Ukrajinci, kto
rých tu žije nemalý počet. Dozvedel som 
sa o nich v Ríme od jezuitu Alexandra 
Kaňa, ktorý z tohto mesta pochádza.

Po prvej svätej liturgii jeden veriaci sa 
vyjadril takto: "Otče, my sme násilne pre
sídlení a žijeme tu všetci proti svojej vôli". 
Ale ja som tu medzi vami dobrovoľne, zo 
svojej vlastnej vôle. Mám prázdniny a pri
šiel som vám poslúžiť na jeden mesiac. 
Všetci sa zasmiali a súhlasne pokyvovali 
hlavami.

Ako sa dostali Ukrajinci do Karagandy, 
ktorá sa nachádza ďaleko v ázijskej stepi? 
Veľmi jednoducho. Postaral sa o to Stalin 
v rokoch svojej krutovlády. Okrem Ukrajin
cov dal tu vyviesť aj Povolžských Nemcov, 
Poliakov, Bielorusov a mnohých iných. 
Preto nie div, že v meste teraz žije až 103 
národností. Presídľovanie Ukrajincov, kto
rých označoval za ''banderovcov”, sa udia
lo najmä v rokoch 1945 až 1950. Privážali 
ich tu vo vagónoch na dobytok. V každom 
ich bolo 80 až 90 ľudí. Transport trval za 
neľudských podmienok skoro tri týždne. 
Utrpenie bolo zväčšované úmyselne tým, 
že ako jedlo dostávali len solené ryby. 
Vodu však nedostávali. Niektorí zomreli už 
počas cesty, iní najmä v prvom roku v 
"novom svete", lebo nemali kde bývať a 
zima bola veľká. Počas celej cesty nesmel 
nikto vystúpiť z vlaku, bol strážený ozbro
jenými vojakmi so psami. Nie div, že v 
cieľovej stanici sa ľudia nevedeli udržať na 
nohách. Ich novým domovom sa stala ne
hostinná Karaganda. Je známa najmä 
tým, že je to jedno z miest bývalého ZSSR, 
kde sa v najväčšom množstve ťaží čierne 
uhlie. Ukrajinci tu boli presídľovaní pre 
"vlastenectvo", ale ešte väčším dôvodom 
pre nich a pre všetkých ostatných presíd
lencov bolo uhlie. Pracovali v uhoľných 
baniach, kde nebolo žiadnej techniky. 
Všetko sa kopalo ručne. Len naložené va
góny uhlia v baniach pomáhali ťahaťkone. 
Ľudia si stavali zemľanky a žili veľmi 
skromne.

Samotné mesto Karaganda má 10 
šácht a v Karagandskej oblasti je ich do
konca 28. Mesto je veľmi znečistené a 
zvláštny ráz mu dávajú bane. Šachty ne
ustále chrlia nielen uhlie, ale aj kamenie a

všelijaký odpad, ktorého umelé hory mes
tu nijako nepridávajú na kráse. Staré mes
to už vlastne neexistuje, lebo sa prepadlo, 
keď ho podkopali šachtami. Ten istý osud 
hrozí aj novému mestu, lebo už začali aj 
jeho podkopávať. Logika je jednoduchá. 
Uhlie je hlavný deľ a všetko tomuto cieľu 
musí ustúpiť, dokonca aj mesto, v ktorom 
žijú. Nehovorí sa to nahlas, ale robí sa 
podľa tohto hesla. Najnovšie bytovky však 
majú šancu prežiť dlhšie. Stavajú sa vo 
východnej časti mesta, kde ako hovoria 
odborníci, uhlia niet, a tak sa nemusia pre
padnúť. Mesto má 800 tisíc obyvateľov. V 
posledných dvoch rokoch sa odsťahovali 
mnohí Nemci a vyzerá to tak, že ani jeden 
Nemec tu nezostane.

Ukrajincov tiež nie je zanedbateľný po
čet. V samotnom meste je ich 54 tisíc a v 
Karagandskej oblasti dokonca 110 tisíc. 
Môžeme ich zadeliť do troch skupín. Jedni 
sú gréckokatolíci, druhí pravoslávni a tretí 
- počtom najväčší, nehlásia sa nikde. Pra
voslávni majú v meste jednu cerkev, pre
robenú z obytného domu. Druhú - veľkú 
majú vo vzdialenosti 30 km od centra mes
ta, čo na tunajšie pomery nie je ďaleko. 
Tretiu budujú na novom sídlisku. Slúžia im 
dvaja kňazi. Gréckokatolíci nemajú ani 
svoj chrám, ani svojho kňaza. Preto je 
veľmi potrebné, aby k nim čím skôr kňaz 
prišiel a poslúžil im. Mal by šancu získať i 
tých, ktorí sa teraz nehlásia nikde. Rodičia 
mnohých sú gréckokatolíci. V meste sa 
šíria rôzne sekty a ľudia hladní po Bohu 
môžu byť ľahko zachytení týmito sektami. 
Gréckokatolíci sa podieľali na stavbe rím
skokatolíckeho chrámu a taktiež v ňom 
mali počas piatich rokoch svoje liturgie. 
Pričinil sa o to tajný gréckokatolícky biskup 
Alexander Chira, ktorého po obdržaní am
nestie vypovedali nastálo do Kazachstanu 
do Karagandy. Spočiatku slúžil sväté li
turgie tajne po domoch. Posledných 5 ro
kov už v novopostavenom chráme. Žiaľ, 
po smrti otca biskupa Alexandra Chiru už 
túto možnosť gréckokatolíci v Karagande 
nemali. V chráme im boli bohoslužby za
kázané i napriek tomu, že mali svojich 
kňazov. Duchovní otcovia Mikuláš Šaban, 
Štefan Prošľak, Vladimír Heš a Alexander 
Zarický sa vrátili k prvotnému spôsobu 
služby veriacim. Znova sa s veriacimi 
schádzali ilegálne po domoch. Takto im

slúžili sväté liturgie a vykonávali potrebné 
sviatosti. Posledné dva roky nemajú svoj
ho gréckokatolíckeho kňaza. Čakajú, až 
niekto príde. Posledný týždeň prišli za 
mnou dvaja muži a pýtali sa: "Otče, čo 
máme robiť, aby sme tu dostali kňaza"? 
Odpovedal som im, že sú potrebné dve 
veci. Je to dielo Božie, a preto sa vytrvalo 
modlite, prichádzajte do rímskokatolícke
ho chrámu na sväté liturgie. Pristupujte 
často k sviatostiam, aby ste si vyprosili u 
Pána Boha kňaza. Po druhé, píšte otcovi 
kardinálovi Lubačivskému, aby Vám kňa
za poslal. Odpovedali: "Už sme tam boli, aj 
sme písali, a stále nič". Musíte vytrvať aj v 
modlitbe aj v písaní a iste vám Boh kňaza 
pošle.

Uvedomil som si, aké časové sú najmä 
v tomto kraji Ježišove slová: "Žatva je veľ
ká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána 
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žat
vu"! (Lk 10,2)

o. Ján B AB J AK, S. J.

Katolíci 
etiópskeho 

obradu dostali 
v Ríme cerkvu
Prvého apríla tohto roku (1992) Eti- 

ópčania, žijúci v Ríme, dostali do svojho 
vlastníctva kostol sv. Tomáša apoštola. 
Ide o starý kostol, v ktorom bol v roku 
1561 vysvätený sv. Filip Neri na kňaza.

Malú farnosť katolíkov etiópskeho 
obradu (je to východný obrad alexand
rijského typu) obsluhuje kňaz Timotej 
Tessemma. Má 77 rokov. Narodil sa v 
Asmare v Eritrei (Etiópia). V Ríme pô
sobí ako špirituál Pápežského etióp- 
ského kolégia od roku 1972.

Kostol sv. Tomáša apoštola bol 
opustený 20 rokov, keď ho prenajali 
Etiópskej Cirkvi. Stalo sa tak roku 1981. 
Do vlastníctva však Etiópčania dostali 
tento kostol až tohto roku, keď bola 
oficiálne zriadená ich farnosť. V Ríme 
žije viacero komunít východných katolí
kov. Doteraz však existovala pre nich 
iba jedna východná farnosť - ukrajinská: 
sv. Sergeja a Bakchu. Do dnes ešte 
ostáva nevyriešená otázka zriadenia 
oficiálnej farnosti pre početnú skupinu 
východných maronitov.

Služba Božia v etiópskom obrade 
sa slúži v reči "tigriňa" - je to semitský 
jazyk podobný hebrejčine. Cerkvu sv. 
Tomáša apoštola v Ríme navštevujú aj 
etiópski pravoslávni žijúci trvalo či pre
chodne v Ríme. Kňaz Timotej dostal 
povolenie obsluhovať aj ich. O rozkvete 
tejto etiópskej farnosti v Ríme svedčí i 
to, že v poslednom roku etiópska ko
munita mala v tejto cerkvi 20 sobášov a 
50 krstov.

Zostavil V. MARIÁNSKY
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Zo života eparchie

Kto zo starších ľudí počuje slovo DARGOV, hneď sa mu 
vynoria pred oči hrôzy druhej svetovej vojny. Dargovčania plných 
sedem týždňov žili vo frontovom pásme a celá ich obec 26. 
novembra 1944 ľahla popolom. Dargovčania prosili o záchranu 
svojich životov a Matky Božej spontánne prisľúbili, že po vojne 
vybudujú chrám Matky Ustavičnej Pomoci. Gréckokatolíci tejto 
obce patria oddávna do farnosti Bačkov a hoci už v roku 1806 ich 
tu žilo vyše dvesto, nikdy nemali svoj chrám.

Len čo si po skončení vojny dali do poriadku svoje príbytky, 
chceli splniť svoj sľub. Začali voziť aj potrebný kameň, ale ďalší 
vývoj známych udalostí ich plány zabrzdil na plné štyri desaťročia.

Dávna túžba Dargovčanov sa splnila až v súčasnosti. Zá
kladný kameň budúceho chrámu posvätil 29. júla 1990 o. biskup 
Mons. Ján Hirka a dokončený chrám požehnal a posvätil za veľmi 
hojnej účasti veriacich z celého okolia dňa 27. septembra t. r. o. 
biskup Mons. Milan Chautur, CSsR, v novom chráme odslúžil s 
prítomnými kňazmi si/, liturgiu a povzbudil prítomných hĺbavým 
slovom vo svojej homílii.

(pk)

Snímka: J. KOLESÁR

Pod ochranou Matky
V dňoch od 28. septembra 1992 do 3. októbra 1992 prebiehala v 

katedrálnom chráme Sv. Jána Krstiteľa v Prešove duchovná obnova, 
ktorá vyvrcholila 4. októbra na slávenie sviatku Pokrova - Ochrany Panny 
Márie. Prešovský katedrálny chrám je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi ako 
patrónovi prešovskej diecézy, avšak sviatok Ochrany je pre prešovských 
gréckokatolíkov velävýznamný. Väčšina návštevníkov tejto katedrály ne
odíde z nej skôr, kým nenavštívi kaplnku, ktorá je zasvätená Panne Márii. 
Typickým znakom všetkých východných chrámov je výzdoba Ikonomaľ- 
bou, napriek tomu socha čiernej Panny Márie, ktorá je umiestnená na 
pravej strane katedrály, má svoje významné miesto.

Pri slávnostnej sv. liturgii 4. októbra, ktorú slúžil otec biskup Mons. ján 
Hirka, pripomenul nám v úvode svojej homílle známe heslo, ktoré sa okolo 
tejto sochy traduje - Čierna - ale verná. Toto heslo majú veriaci hlboko 
vryté vo svojich srdciach. Táto kaplnka je oblúbeným miestom všetkých 
Prešovčanov k tichej a vrúcnej modlitbe, často i počas rušných a upo
náhľaných dní. Obraz modliaceho sa človeka v rozhovore s "čiernou 
Pannou Máriou" tu vidíme ráno i naobed, ale často aj ešte dlho po 
večerných sv. liturgiách. Mária nás chráni svojou nežnou rukou, vedie nás 
po cestách dobra, po ceste života. Zverme sa pod jej ochranu každý deň. 
Ona nás nenechá bez pomoci v žiadnej chvíli životných tážkostí.

Celá tohoročná duchovná obnova bola v znamení jednotlivých pohľa
dov na život Márie, život Cirkvi, život súčasného človeka. Duchovní 
otcovia (uvádzaní v poradí podľa programu) Michal Zorvan, Milan Mojžiš, 
František Takáč, o. biskup Mons. Michal Chautur, o. Peter Rusnák, 
okresný dekan František Čitbaj a o. Pavol Nižník, počas tohoto týždňa 
rozoberali pri svätých liturgiách jednotlivé témy: Mária - Viera, Zjavenia; 
Mária - Láska, Služba; Mária - Nádej, Poznanie; Mária - Mládež, Radosť 
a Mária - Duch Svätý, Cirkev. Zároveň počas celej duchovnej obnovy 
prijemne potešili a duchovne povzbudili veriaci a zbory z Ruskej Novej 
Vsi, Bardejova, Michaloviec, Košíc, domáce zbory starosloviensky mlá
dežnícky a detský zborík.

V ĎALŠOM ROKU 
OPÄŤ POČETNEJŠÍ

Záujem o teologické vzdelanie najmä medzi mládežou každým 
rokom stúpa. Potvrdzuje to aj informácia zo študijného oddelenia 
Gréckokatolíckej fakulty v Prešove. Do jej učební v novom školskom 
roku nastúpi 30 študentov, kandidátov kňazstva a prihlásených je 
takmer 100 študentov z radov laikov.

Slávnostné otvorenie nového školského roka pre fakulty UPJŠ, 
ktoré sídlia v Prešove (filozofická, pedagogická, gréckokatolícka a 
pravoslávna) sa uskutočnilo v divadle Jonáša Záborského dňa 24. 
septembra. Zúčastnil sa ho aj sídelný prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka s ďalšími zástupcami eparchie a profesorským zborom fakulty.

Príhovor k otvoreniu školského roka predniesol rektor UPJŠ v 
Košiciach Prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. Program otvorenia bol 
bohatý na hodnotné umelecké slovo a hudbu z dielne slovenských 
skladateľov a básnikov. (Suchoň, Hrušovský, Rúfus,Turčány), ktoré 
zavŕšila precítená študentská hymna Gaudeamus igitur.

Základná cirkevná škola
sv. Juraja vo Svidníku

Prvý september bol v tomto roku v na- tí, aby v škole vládla dobrá, príjemná, už stihli prísť aj deti zo štátnych škôl. Deti
som meste iný ako inokedy. Ráno po uli
ciach, krásne vyobliekané, kráčali deti do 
škôl. Niektoré z nich po prvýkrát kráčali do 
cirkevnej školy. Jej zriaďovateľom je Gréc
kokatolícke biskupstvo v Prešove. Pre ten
to školský rok boli otvorené prvé štyri ročníky.

O 9. 00 hod bolo slávnostné otvorenie 
školy. Pri vstupe do školy všetkých upútali 
detské kresby evanjeliových príbehov a na 
strope plno strieborných, héliom plnených 
balónov s nápisom I LOVE YOU. Áno, 
máme vás radi, vraveli cez tieto balóny 
učiteľky deťom. Na tvárach mnohých detí, 
aj rodičov, bolo však vidieť neistotu. Ako to 
len bude v cirkevnej škole? Odpoveď za
tiaľ nemôže byť jednoznačná. Plány sú 
však bohaté a úmysly dobré. Naším cie
ľom je, aby sa v škole využívali moderné 
súčasné pn/ky vzdelávania a výchovy de-

mravná nálada, aby v nej bolocítit blízkost 
Boha, atmosféru Kristovej prítomnosti. Pe
dagógovia chcú využívať aj netradičné 
spôsoby výuky a výchovy, aby aj tým uro
bili deň v škole krajší a pútavejší. Všetko 
má smerovať k tomu, aby sa deti v škole 
dobre cítili, aby sa na školu tešili, aby im 
škola pripomínala domov. Pri otvorení ško
ly všetkých privítal domáci kňaz a potom 
prehovoril o. biskup Milan Chautur. Uvie
dol do funkcie pani riaditeľku, ktorá vše
tkých oboznámila s plánom práce na tento 
školský rok. Celé otvorenie spríjemnili 
mladí z našej farnosti, ktorí zaspievali nie
koľko pekných piesní.

Potom sme sa všetci presunuli do 
gréckokatolíckeho chrámu, kde o 10. 30 
začala sv. liturgia, ktorú slúžil o. biskup 
spolu s ostatným) kňazmi. Ma túto liturgiu

si zo služby Božej odnášali domov Krista 
v srdci a obrázok a balón v ruke.

Popoludní o 14. 00 hod pokračoval za
čiatok školského roka na ihrisku, kde sme 
hrali futbal, rôzne hry s loptou, bola súťaž 
v behu, v točení s kruhmi. Aj tu bol medzi 
nami otec biskup. Asi po dvoch hodinách 
sme sa pomodlili desiatok sv. ruženca a 
nadšení sme odchádzali domov. Deti z 
cirkevnej školy čakal bohatý prvý týždeň v 
škole. Akcia Zoznamujeme sa, potom vý
let do Pienin a športový deň. Vyučovanie 
začalo až na začiatku ďalšieho týždňa.

Začiatok bol teda pekný a milý. Ostáva 
nám nádej, že s Božou pomocou a pri 
našom úsilí budú také všetky dni v tejto
ctlfnlo

o. Ľubomír PETRÍK
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RÁD SV. BAŽILA VEĽKÉHO 
OPÄŤ V TREBIŠOVE

Na misijnom kríži, ktorý je pripevnený na 
farskom chráme Uspenia Presvätej Bohoro
dičky v Trebišove, je uvedený dátum posled
ných misií - 10,-18. apríl 1943. Otcovia ba- 
ziliáni si vtedy získali srdcia Trebišovčanov a 
misie skončili s velkým úspechom. Už v prie
behu misií spontánne vzkrsla myšlienka, aby 
členovia tohto najstaršieho a najzaslúžilej- 
šieho mníšskeho rádu sa v tomto meste juž
ného Zemplína usadili natrvalo.

Rád sv. Bažila Veľkého založil sv. Bažil 
Veľký už v 4. storočí a jeho ženskú vetev jeho 
mladšia sestra sv. Makrína. Rád dal Cirkvi 
celý rad svätých. Spomeňme aspoň dvoch - 
sv. Jána Zlatoústeho a biskupa - mučeníka 
za jednotu kresťanov sv. Jozafáta. Členom 
tohto rádu bol aj biskup Pavol P. Gojdič. 
Baziliáni sú kontemplatívnym rádom a ich 
poslanie je v misionárskej a vydavateľskej 
činnosti, katechetizácii, exercíciách a v práci

s mládežou. Staré sídla tohto rádu boli u nás 
na viacerých miestach, najznámejšie v Krás
nom Brode pri Medzilaborciach a na Bukovej 
hôrke pri Stropkove. Baziliánsky kláštor na 
Černečej hore pri Mukačeve dal základ gréc
kokatolíckemu biskupstvu v Mukačeve.

Myšlienka založenia kláštora v Trebišove 
sa stala onedlho skutočnosťou, keď baziliáni 
dostali do daru vhodnú budovu na hornom 
konci mesta, do ktorej sa hneď aj nasťa
hovali. Slávnostná posviacka kláštora bola 2. 
júla 1944 a vykonal ju biskup Pavol P. Gojdič 
za prítomnosti mnohých kňazov a niekolko 
tisíc veriacich z mesta i jeho okolia.

Pôsobenie o. baziliánov bolo pre celý 
Zemplín požehnaním. Po skončení vojny tre
bišovskí baziliáni prevzali aj redakciu časo
pisu vtedajšej Jednoty sv.Cyrila a Metoda 
Cyril a Metod. Zodpovedným redaktorom sa 
stal sám igumen kláštora a obľúbený kazateľ

o. Polykarp G. Oleár. Našim baziliánom sa 
splnila aj ich túžba mať na Slovensku vlastnú 
provinciu sv. Cyrila a Metoda.

Ľudská zloba však spôsobila, že už na 
začiatku obdobia totalitného systému musel 
zaniknúť nielen časopis Cyril a Metod, ale v 
roku 1950 aj trebišovskí baziliáni po odvle
čení museli okúsiť väzenie a prenasledova
nie. Provinciál rádu Šebastián Š. Sabol bol v 
inscenovanom procese odsúdený v neprí
tomnosti na doživotné väzenie. Chorľavý 
mladý o. Ivan Magúr aj následkom psycho
logického tlaku zakrátko zomrel. Starí ba
ziliáni postupne vymierali.

Rád sv. Bažila Veľkého sa v nových pod
mienkach hlási opäť k životu. Dôkazom novej 
životodarnej sily tohto rádu je potešiteľný po
čet rehoľných povolaní a po otvorení kláštora 
v Prešove aj T rebišove. Stalo sa to v sobotu, 
3. októbra t. r. za účasti o. biskupa Mons. 
Jána Hirku, provinciáia ThDr. Mariána Po- 
taša, okresného dekana Michala Onderku, 
členov tohto rádu, ďalších kňazov a za hojnej 
účasti veriacich. O. biskup Mons. Ján Hirka 
požehnal a posvätil kláštor i kaplnku Krista 
Kráľa a odslúžil v nej sv. liturgiu. V kázni 
vyjadril presvedčenie, že kláštor sa stane jed
ným zo stredísk šírenia obnovy nábožens
kého života u nás. Od nedele, 4. októbra t. r. 
sú v kaplnke Krista Kráľa pravidelne boho
služby aj zásluhou dobrých ľudí, ktorí obnove 
kláštora venovali množstvo pracovných ho
dín.

Po 42 rokoch opäť vítame baziliánov v 
T rebišove a naše želanie pre ich ďalšiu prácu 
korešponduje so želaním niekdajšieho ka
techétu a dnes predsedu Spolku sv. Cyrila a 
Metoda arcidekana Jozefa Knežu, ktoré uve
rejnil v časopise Jednota sv. Cyrila a Metoda 
v apríli 1944: Žičíme vám, aby Všemohúci 
žehnal váš príchod, vaše snaženia, prácu a 
nedal zvíťaziť zlobe ľudskej nad vašim die
lom, ako to bolo pred tisíc rokmi - a dodá
vame - aj pred štyridsiatimi dvomi.

P. KUŠNÍR

FATIMSKÁ  
SOBOTA  
V ĽUTINE

Fatimská sobota 3. októbra t. r. v Lu tine 
bola práve v čase 75. výročia fatimských zja
vení. Patrila kňazom a veriacim dekanátu Po
prad - Banská Bystrica.

Stretnutie v bazilike otvoril o. Ján Maďoran, 
ktorý súčasne odslúžil moleben k Presvätej Bo
horodičke. Veriaci sa podrobne zoznámili so 
slávením pobožnosti fatimských sobôt. Mladí z 
Popradu a Ľubice pripravili rozjímavý sv. ruže
nec. Vyvrcholením stretnutia bola sv. liturgia, 
ktorú s kňazmi dekanátu slúžil okresný dekan 
Ján Sivák a ktori súčasne aj kázal. V priebehu 
slávenia prítomní pristupovali k sviatosti zmie
renia. Na záver slávenia fatimských sobôt vy
stúpil krojovaný mládežnícky zbor zo Šumiaca. 
Všetci účastníci odišli do svojich farností plní 
duchovného nadšenia.

o. Michal HOSPODÁR

Stavebná aktivita v Ruskom Kazimíri

ZAČÍNAJÚ PRÍSTAVBU 
CHRÁMU

Ruský Kazimír je neveľká obec v 
okrese Vranov nad Topľou. Prvé písom
né záznamy o tejto obci horného Zem
plína sú z roku 1363. Pôvodne samo
statnú gréckokatolícku farnosť v súčas
nosti má na starosti duchovný zo Sed- 
lísk.

Pôvodný chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky z roku 1780 je pre Rus- 
kokazimírčanov už pritesný, a preto 
hodlajú k nemu pristaviť zádverie a vežu. 
Projekt vypracoval Ing. árch. Ján Zajac. 
Starostlivosť o riadenie stavebných prác 
prisľúbil sám starosta obce M. Duda.

V nedeľu, 27. septembra t. r. sa ve
riaci tejto obce zišli hneď po večierni so 
svojím duchovným otcom Dr. Júliusom 
Matim i bohoslovcami pri misijnom kríži z 
roku 1938 pred chrámom a zverili na
stavajúcu prístavbu chrámu do ochrany 
Presvätej Bohorodičky.

Na záver tejto pobožnosti sa z ná
vršia nad dedinou, kde sa chrám vypína, 
niesli z úst všetkých prítomných slová 
plné dôvery o pomoc a ochranu našej 
nebeskej Matky - Nemáme inej pomoci, 
nemáme inej nádeje...

bohoslovec Jozef

Záberom sa vraciame k udeľovaniu nižšieho svätenia a diakonátu dvom bohoslovcom - 
redemptoristom v Michalovciach. Na snímke pomocný svätiaci biskup prešovskej gré
ckokatolíckej eparchie Mons. Milan Chautur, CSsR pri udeľovaní svätenia bohoslovcovi 
Kamilovi Drábovi z Chmeľovej. (Informáciu sme priniesli v 19. č.).

Text a foto: Karol PI R N AGA
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REDEMPTORISTI 
V STROPKOVE

Od roku 1921 pôsobia v Stropkove gréckokatolícki redemptoristi. Po 
rokoch totalitného útlaku tu opäť žijú, pôsobia a vzmáhajú sa. Pre svoje

potreby však potrebujú kláštor, ktorý by mal vyrásť najneskôr v roku 1999, 
teda nielen pri 50. výročí posviacky stropkovského chrámu, ale i pri našom 
prechode do nového tisícročia. S tým úmyslom otcovia redemptoristi 
každú stredu o 18 hod. pri sv. liturgii s deviatnikovou pobožnosťou k Matke 
Božej prosia za svojich dobrodincov. Každý mesiac - "druhého", konajú 
24 hodinovú adoráciu s úmyslom za celé Slovensko a dobrodincov. Touto 
aktivitou chcú slúžiťnám všetkým a byťpríkladom a vydržaťv nej do roku 
2000. Dúfajú však, že í každý z nás prispeje svojím milodarom na toto 
potrebné cirkevné dielo.

Chrám  
sv. C yrila 
a M etoda
%ŕ, 1949

Novostavba kláštora

TTDTVUTjOa KOSTOL
•  •

WAMT^HOVAHV Kl VSTO 'O

Splniť svoju misiu evanjelizácie
Ako sme sa mali možnosť dočítať, 

konala sa dňa 20. júla t.r. v Ríme ge
nerálna kapitula Rádu sv.Bazila Veľ
kého. Na tomto svetovom kongrese 
otcov baziliánov sa zišlo 12 protoigu- 
menov z celého sveta a 37 delegátov 
z Brazílie, Kanady, USA, Argentíny, 
Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Maďar
ska, Nemecka a Talianska. Z Juhoslá
vie pre vojnové udalosti neprišiel nik
to. Česko - Slovensko zastupoval 
o. Dr. Marián Potáš, OSBM, provinciál 
Radu sv.Bazila Veľkého v ČSFR, kto
rý veľmi vďačne odpovedal na polože
né otázky.

Aká bola atmosféra kapituly a čo 
charakterizovalo jej priebeh?

Vzájomná úcta a porozumenie, bratská 
láska ale aj otvorenosť a vecnosť pri riešení 
jednotlivých otázok života Rádu v celosve
tovom meradle ale aj v jednotlivých oblas
tiach. Pre mňa osobne to bola prvá príležitosť 
po rokoch totality zúčastniť sa kapituly, ktorá 
sa schádza raz za štyri roky. Povzbudením 
bola ochota našich bratov z celého sveta 
duchovne ale aj materiálne pomôcť všade 
tam, kde je to najviac potrebné. Rokovanie 
kapituly pozdravil telegramom aj Svätý Otec 
Ján Pavol II., ktorý nás na záver stretnutia

prijal na audiencii. Osobitne nás prišiel poz
draviť metropolita Ukrajiny kardinál Lubačiv- 
ský a privítali sme medzi sebou aj našich 
otcov biskupov Mons. Jána Hirku a Mons. Mi
lana Chautura, ČSsR, ktorí boli v tom čase v 
Ríme na návšteve ad limina.

Aký bol program kapituly a ktorým 
otázkam bola venovaná zvýšená pozor
nosť?

Úvodom rokovania zhodnotil generálny 
predstavený Rádu protoarchimandrita Izidor 
Patrylo situáciu Rádu za obdobie od pos
lednej kapituly. Poukázal najmä na zmenu 
podmienok života Cirkvi vo svete a zvlášť v 
štátoch tzv. bývalej východnej Európy, kde je 
potrebné sústrediť najväčšiu pozornosť a po
moc. Tieto štáty trpia mimoriadnou duchov
nou a materiálnou núdzou. Kapitula veno
vala pozornosť aj legislatívnej oblasti, najmä 
v súvislosti s novou úpravou kanonického 
práva, rádovej právnej úprave a pravidlám, 
potrebným dodatkom a vysvetlivkám tak, aby 
nebol zároveň narušený duch rehole, jeho 
poslanie a potreby.' Veľkú pozornosť veno
vala kapitula aj problémom vplyvu moder
nizácie života na veriacich, ich morálku a 
správanie sa, čo charakterizuje najmä kon
zumný spôsob života, materializmus a od
klon od Boha. Ako bolo zdôraznené, požiad
avkou doby je vrátiť ľuďom vieru a kresťanskú 
morálku. Je to široký, nový priestor a výzva aj 
pre pôsobenie našej rehole.

Ktorí noví hodnostári boli zvolení vo 
vedení Rádu?

Tajným hlasovaním bol zvolený nový vý
bor poradcov protoarchimandritu. Za jeho 
zástupcu a protokonzultom bol zvolený o. 
Atanáz Pekár, rodák zo Zakarpatskej Ukra
jiny, ktorý zastupoval na kapitule USA. Ďalší 
traja poradcovia boli zvolení z Kanady, Ukra
jiny a Brazílie.

Aký bol ďalší program účastníkov ka
pituly počas pobytu v Ríme?

Navštívili sme Kongregáciu pre východ
né Cirkvi, Seminár pápežského kolégia 
sv.Jozafáta, Generäny dom Sestier Slu
žobníc a Generálny dom Sestier Baziliánok. 
Neďaleko Ríma v Albane sme navštívili bazi- 
liánsky monastier, ktorý sa uchoval ako je
den z mála v Taliansku a kde sa používa 
dodnes pri svätej liturgii aj grécky jazyk. Ale 
najkrajším zážitkom bolo stretnutie so Svä
tým Otcom. V jeho súkromnej kaplnke sme 
všetci spoločne slúžili svätú liturgiu. Po Služ
be Božej s každým z nás osobne hovoril a 
odovzdal na pamiatku svätý ruženec. Jeho 
slová pri tejto príležitosti sú výstižné a ho
voria za všetko: Verím, že dobre splníte svoju 
misiu evanjelizácie vo svete, najmä medzi 
zjednotenou gréckokatolíckou Cirkvou, ktorá 
prežila tak otrasnú históriu.

Za rozhovor ďakuje:

Dr. Peter KRAJŇÁK
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SVOJ E MILOVAT 
A CHRÁNIŤ

Biskup THDr. Vasiľ Hopko:
Svoje milovať a chrániť, cudzie si vážiť

Dostala sa mi náhodou do rúk malá brožúrka z r. 1946. Taká útla 
knižočka, avšak po prečítaní autora som sa zvlášť potešil. Dr. Vasiľ 
Hopko: Grécko-katoliôeskaja cerkov 1646-1946. Vyšla z pera tohoto 
nášho vzácneho v bl. pamäti pomocného biskupa ako príspevok k 300. 
výročiu vzniku Užhorodskej Únie. Ako sa sám vyznáva: Bola napísaná z 
lásky k našej drahej, tak veľa trpiacej a prenasledovanej Cirkvi... Konšta
tovanie, ktoré sa v krátkom čase opäť bolestne naplnilo! Dnes už vzácny 
knižný dokument nášho vysokého cirkevného hodnostára, erudovaného 
teológa a pedagóga ma zaujal svojím obsahom a najmä presvedčivosťou 
argumentácie. Stále poučné a živé myšlienky, z ktorých čitateľ-gréc- 
kokatolík čerpá nielen vedomosti, ale aj duchovné povzbudenie a hrdosť 
z príslušnosti k svojej cirkvi a práve tejto cirkvi. Otázka východnej schizmy 
je vysvetlená vo svetle všeobecných aj osobitných príčin. S historickým 
poučením plynúcim z každého rozkolu namiereného proti jednote Cirkvi 
Kristovej a jej učeniu. K samotnej otázke vzniku a významu Užhorodskej 
únie v r. 1646 autor v tom čase napísal: Oslavujeme 300 ročné jubileum 
vzniku Únie, ked'sa naši predkovia vrátili naspäťdo tej cirkvi, od ktorej sa 
odtrhli. Pokračujeme v histórií cirkvi, ktorá sa započala Kristom. Lebo 
Cirkev, ktorá má hlavu sv. Petra, siaha až k Petrovi, a to je už vyše 1900 
rokov.

A na inom mieste píše: Všetko, čo civilizovaná Európa má dobré, 
kultúrne, sociálne a charitatívne, tó všetko má svoj začiatok v katolíckej 
cirkvi. Pripomína zároveň, že najťažšie teologické otázky, základy boho- 
vedy a dogmy našej viery boli vyriešené a sformulované na Východe. 
Vzdávajme Bohu vďaku za to, že sme sa narodili v gréckokatolíckej cirkvi, 
aj za to, že naši predkovia sa už pred 300 rokmi spojili s Rímom. 
Zdôrazňuje, že katolicizmus nie je latinizmus, katolicizmus je nad obra
dom, je pre všetky obrady. Dôležité je, aby sme svoje milovali a chránili a 
cudzie si vážili. Kto čo však nepozná, nemôže to mať ani rád, nemôže sa 
tým oduševňovať. Aké sú zároveň povzbudzujúce a nasledovaniahodné 
slová biskupa Dr. Hopku: Poznávajte, drahí veriaci, svoju Cirkev, milujte 
ju a ona vás spasí!

Dr. Peter KRAJŇÁK

PROTOARCH IM AN DR IT A 
I. J. PATRYLO U NÁS

V dňoch 23. - 24. septembra t. r. navštívil provincialát sv. Bažila 
Veľkého v Prešove generálny predstavený - protoarchimandrita tejto 
rehole Izidor Ján Patrylo z Ríma. V sprievode provinciála Rádu sv. 
Bažila Velkého v ČSFR Dr. Mariána Jána Potáša navštívil aj Košice 
aTrebišov. Superiora Rádu prijal aj otec biskup Mons. Ján Hirka. Na 
Slovensko protoarchimandrita Izidor Patrylo zavítal na záver vizitácie 
Ukrajiny a Poľska. Jeho návšteva na Slovensku sa konala bezpro
stredne po generálnej kapitule rádu sv. Baziia Veľkého, ktorá sa 
konala v júli t. r. v Ríme a súvisela s riešením aktuálnych otázok života 
tejto rehole v súčasnom období.

(- Kraj -)

Mária nás očakáva
V rámci desaťročia duchovnej obnovy na Slovensku sa každú 

prvú sobotu v mesiaci konajú mariánske - fatimské pobožnosti. 
Pastoračná komisia pri Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove 
pozýva všetkých kňazov i veriacich laikov na celodiecézne stret
nutie, ktoré sa uskutoční v prvú novembrovú sobotu - 7. novembra. 
Stretnutie sa bude konať na dvoch významných pútnických miestach 
našej diecézy - a to v bazilike v Ľutine so začiatkom o 10,00 hod. a 
vo farskom chráme v Klokočové o 9,00 hod., za účasti najdôs
tojnejších otcov biskupov.

Prídte prehĺbiť si svoj vzťah k Bohu a k Cirkvi.

Za pastoračnú komisiu o. M. Mojžiš

KRESŤANSKÝ ČASOPIS -
DAR DUCHOVNÉHO BOHATSTVA
Milí čitatelia, viacerí ste sa vo svojich listoch obrátili na nás s prosbou o 

informáciu o knižných novinkách i časopisoch. Týmto spôsobom chceme 
prispieť k našej spoločnej am väčšej informovanosti.

Dobrý kresťanský časopis by nemal chýbať ani v jednej našej rodine a 
zároveň by mal byť duchovným klenotom našich obydlí. Obzvlášť v dnešnej 
dobe, keď s tzv. slobodou do nášho srdca prúdia cez rôzne masmédia - 
rozhlas, televíziu a časopisy čím ďalej tým viac toho, čo degraduje naše 
vnútro a oberá nás o oveľa vzácnejšiu slobodu, ako je sloboda tela - o 
slobodu ducha. Tieto vplyvy sú často veľmi nebezpečné. Pritom si to 
málokto z nás naplno uvedomuje. Tento vplyv zlého ducha vstupuje do 
nášho podvedomia nenápadne a naše vnútro sa pomaly, ale isto rozkladá 
ako zahnívajúci močiar kdesi v doline. Sen o slobodnom človeku, plného 
šťastia, radosti a pokoja na tejto zemi po období útlaku komunistickým 
režimom sa pomaly, ale isto vytráca. Namiesto pokoja dnes vstupuje do 
srdca človeka ľahostajnosť, apatia, nechuť, skleslosť, strach. Toto všetko 
dnes vstupuje do nášho života. Ak chceme prežiť musíme s otvoreným 
srdcom zhodnotiť a nájsť spôsob obrany, ako sa chrániť tomuto 
vonkajšiemu, ale i vnútornému rozorvávaniu nášho srdca. Ak dáme 
priestor, aby do nášho srdca vstúpilo Božie slovo, vtedy ani najväčší príliv 
zla nemá najmenšiu šancu ovládnuť nás. Božie slovo pochádza k nám cez 
čítanie Svätého Písma, počúvanie homífí, cez modlitbu, ale tiež cez dobrý 
katolícky časopis: ponuka, ktorú Vám predkladáme nie je reklamou, ale 
pozvaním Božieho slova cez duchovný časopis do stredu Vašej rodiny, do 
Vášho srdca. Neváhajte ani chvíľu a vyberte si aspoň jeden pre deti a pre 
Vás. Sú to všetko katolícke časopisy. Neľutujte obetovať malú časť svojich 
financií na podporu niektorého z týchto časopisov. Nezabudnime tiež na to, 
že po dlhom akútnom nedostatku náboženských časopisov, tieto sú tu a sú 
pre nás všetkých. Každý tento časopis je darom samého Boha pre nás. Ak 
sa rozhodnete objednať si niektorý z nich, iste Vám to vráti stonásobne v 
podobe duchovného bohatstva. Je to vetká šanca pre vás.

(- t.m.)
Bližšie informácie o jednotlivých časopisoch a ďalších Vám poskytneme na 

gréckokatolíckom farskom úrade v Prešove, Hlavná 8, č. t. 346 25.
Okrem najrozšírenejšieho týždenníka Katolícke noviny, si stále väčšie 

čitateľské zázemie získavajú tieto časopisy:

ZRNO - časopis mladých katolíkov cena 7,-Kčs
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo Zrno

. pôšt. priečinok 26 A, 026 01 Dolný Kubín

NOVÁ EVANJELIZÁCiA 2000 dobrovoľný prisp.
Objednávajte na adrese: Kláštor redemptoristov

Puškinova 1,811 04 Bratislava

ČAJKA - časopis pre dievčatá cena 5,-Kčs
Objednávajte na adrese: Saleziánske mládežnícke stredisko

Metodova 1,080 01 Prešov

SERAFÍNSKY SVET - Františkánsky časopis cena 6,- Kčs
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo Serafín

Františkánska 2, 811 01 Bratislava

NEZBEDA - časopis pre deti a mládež cena 9,-Kčs
Objednávajte na adrese: Nezbeda, katolícke nakl. Portál

Rudé armády 244,182 00 Praha 8

POSOL - BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO cena 7 ,-Kčs
- mesačník slov. katolíkov
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo Dobrá kniha

Štefánikova 35, 917 01 Trnava

SETKANI - revue pre spoločný život cena 10,-Kčs
Objednávajte na adrese: Českobudejovické biskupstvo

Redakcia a administrácia 
Biskupská 4 pôšt, priečinok 14 
370 21 České Budejovice

PRO FRATRIBUS - pre bratov dobrovoľný prisp.
Objednávajte na adrese: Pro fratribus - pre bratov

poštová schránka 1,949 11 Nitra 11
BLAHQVISTNIK - časopis Gréckokatolíkov ČSFR cena ,-Kčs 
Objednávajte na adrese: Otcovia Vasiliáni

Vajanského 31,080 01 Prešov

MUNDUS ORANS - inf. bulletin o náboženstve cena 5,-Kčs
Objednávajte na adrese: Agentúra Mundus orans

Kaprova 10,110 00 Praha 1
r



SLOVO STRANA 16 ČÍSLO 20/1992

PRVÁ SLUŽBA
Pán Ježiš vie všetko o našom srdci. Keď súčasní psy

chológovia a filozofi hovoria o ľudskej duši v rámci 
analýzy vzťahu - byť a mať, hovoria len inými slovami o 
skutočnosti, ktorú Spasiteľ charakterizoval výrokom: 
Dvom pánom nemôžete slúžiť, nemôžete slúžiť Bohu i ma
mone.

Vlastnenie a bytie sú dva základné spôsoby prežívania, 
alebo dve sily, ktoré určujú rozdiel medzi charaktermi a 
medzi spoločenstvami. Hodnota človeka nie je tvorená 
tým, čo vlastni, ale tým, čím je vo svojom jadre. Vlastníctvo 
má slúžiť ľuďom pri ich službe Bohu. Majetok však bytost
ne pôsobi na majiteľa, ktorý je k nemu pripútaný. V takej 
miere ako lipneme na vlastníctve, nám ono vládne. Ma
jetok dokáže vstrebávať práve toľko, ako sa domnieva, že 
ním disponuje. Dokáže postupne premieňať náš život na 
akési nepochopiteľné otroctvo. Je tomu tak aj v prípade 
nášho tela: ak ho vnímame ako vlastníctvo, ak na ňom 
lipneme, tak nás postupne pohlcuje. Namiesto túžby po 
realizácii plného bytia sa dostavuje sebecké užívanie, cha
mtivosť vecí, za ktorými nasleduje aj túžba po moci. Do
chádza k odcudzeniu sa vlastnej podstate a k presved
čeniu, že život splýva s tým, čo človek vlastní.

Človek je povolaný, aby sa rozvíjal slobodne, v súlade 
so zákonom Božím, ktorý je zákonom štruktúry ľudskej 
existencie a ktorý riadi optimálne ľudský vývoj. Naše ja a 
naše vlastníctvo môže byť transcendované v láske a milo
srdenstve. Láska tu vystupuje ako podriadenie sa vyššej 
realite, ktorá vytvára a živí našu dušu. Bytie je duch, akti
vita, obnova a tvorivosť. Všetky tieto charakteristiky čin
nosťou narastajú. To, čo dávame - nestrácame, na čom 
lipneme, to zaniká. S radosťou voľme službu Bohu a slúž
me mu s veselosťou v srdci.

M. STANISLAV

Z LISTOV ČITATEĽOV
Z listov, ktoré nám do redakcie dochádzajú, sa zdá, že je stále 

živou otázka jazyka pri svätej liturgii. Nechceme tento problém 
nastolovať ani sa k nemu vyjadrovať, pokladáme však za povin
nosť zmieniť sa v našej rubrike o tom, že listy k tomuto problému 
dochádzajú s dôvodmi či argumentami pre či proti. Na naše 
články z pera o. Dr. Voskára a p. Romanova reagovala svojím 
listom pani M. Krajňákova a Dr. Štefan Tkáčik. Z jeho listu vybe
ráme: stáť poukazujúcu na potrebnosť úcty k dedičstvu, ale aj 
potreby dneška v záujme kresťanskej jednoty a spolupatričnosti.

S potešením som prečítal článok uverejnený v časopise "Slo
vo" č. 6/1992 na tému: Naša sv. Liturgia v Talianskom Janove (str. 
15), od autora o. Jána Babjaka, S. J. Bolo príjemné dozvedieť sa, 
že v cudzine si vážia náš východný obrad a občas slúžia sv. 
liturgiu v tomto obrade.

Smutný som však z toho, že na východnom Slovensku (mám 
na mysli okres Michalovce), už liturgia v staroslovienskom jazyku 
v našich cerkvach sa neslúži. Nerobím si nárok, aby som zasa
hoval do cirkevných nariadení, ale predpokladám, že by vo vý
ročné sviatky v našich grec. cerkvách sa mala slúžiť liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho starosloviensky. Dôvod, aby naša mládež ne
zabudla na východný obrad.

Touto cestou ďakujeme našim čitateľom p. Lutterovej a S. 
Lahovičovi za postrehy, ktoré sú pre nás potrebné, aby sme sa 
podľa možností čo najviac vyhli chybám.

POZVÁNKA NA FESTIVAL
SLOVENSKÁ AGENTÚRA CASSOVIA 

KOŠICE,
pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky a Mons. Jána Hirku, prešovského 

sídelného biskupa usporiada FESTIVAL ‘92, 
gréckokatolíckych speváckych zborov. 

PROGRAM:
Piatok, 23. októbra 1992 Košice - Dom umenia
18. 30 hod. - koncert gréckokatolíckych speváckych zborov

Tysiačolittia - Poľsko 
Gréckokatolícky katedrálny zbor - Prešov 
Chlapčenský spevácky zbor - Mukačevo 
Gréckokatolícky spevácky zbor - Užhorod 
Mužský spevácky zbor Žuravli - Poľsko 

Sobota, 24. októbra 1992 Košice - Dom umenia 
16. 00 hod. - koncert gréckokatolíckych speváckych zborov 

Ukrajinský spevácky zbor Karpaty - Košice 
Učiteľský ženský spevácky zbor - Bulharsko 
Gréckokatolícky spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda - Košice 
Chlapčenský spevácky zbor Dudaryk - Lvov 
Byzantlon - Collegium muslcae slavicae - Praha 
Mužský spevácky zbor Homin - Lvov 

Neďeľa, 25. októbra 1992 Prešov - katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa 
10. 00 hod. - Svätá liturgia

slúži Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný biskup za účasti festiva
lových zborov

Liečivé rastliny 
z Božej prírody

Boh - Stvoriteľ vytvoril prírodu a v nej množstvo liečivých rastlín, 
ktoré majú slúžiťčloveku k jeho zdraviu. Každá rastlinka má svoju moc 
a je určená na niektorú chorobu. Len je potrebné tú rastlinku nájsť, 
potom vo vhodnom čase pozbierať, správne usušiť a pripraviť ako 
čajovinu pre tú ktorú chorobu. Rastlinku môžeme presadiťdo záhradky 
a pestovať a rozmnožovať pre vlastné použitie, alebo pre potreby 
trpiacich spoluobčanov. Sám som vyskúšal liečivú rastlinku - vrbovku 
horskú (Epilobium montanum). Presadil som ju do záhradky, roz
množil a dal už mnohým trpiacim bratom na adenom a hypertropiu 
prostaty. Mám veľa ďakovných listov, ktoré len chvália liečivú rastlinku 
vrbovku. Veľa lúďom pomohla tak, že nemuseli ísť na operáciu pro
staty a po použití 15-18 čajov z uvedenej rastlinky sa stav zlepšil alebo 
úplne vyliečil. Doporučil by som ju tým, ktorí trpia na adenom a 
hypertrofiu prostaty ísť do prírody so skúseným bratom, ktorý pozná 
liečivé rastlinky a nazbierať uvedenú vrbovku. Táto rastlinka sa má 
zbierať za slnečného dňa, vysušiťv tieni do 35C, pomlieťna mäsovom 
mlynčeku s veľkými okami, zapariť vriacou vodou podľa tohoto ná
vodu:

Jednu vrchovatú lyžičku usušenej a pomletej vrbovky zaparíme 
pol litrom vody (keď voda začne vrieť, nasýpeme vrbovku). Hneď 
odstavíme a necháme vylúhovať do teploty (8-15 min.), potom pre
cedíme na nekovovom sitku. Pijem e ráno a večer pol litra čaju 1 hodinu 
pred jedením. Len pri rakovine prostaty pijeme čaj trikrát denne vždy 
1 hodinu pred jedením. Po dobu tejto čajovej liečebnej procedúry ne
smieme fajčiť a piť alkoholické nápoje. Čaj pijeme až do vyliečenia, 
čiže využijeme dávku 15 aj viac čajov. Pri jedení je potrebné obmedziť 
konzumovanie mäsa a vajec. Prestaneme tiež soliťjedlá. Pitie čajov z 
liečivých rastlín nemá vedľajšie účinky.

Upozorňujem pritom, že vrbovka nelieči zápaly močových ciest ani 
prostaty. Na zápaly močových ciest a prostaty sú tieto liečivé rastliny: 
Zlatobyľ (obe), vres, bazalka, praslička roľná a iné.

Ing. Peter BOHINSKÝ 
pestovateľ liečivých rastlín/ 
Mukačevská 14, Prešov^
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