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Jedno ti ešte chýba ...
Bohatý mládenec, ktorého nám
predstavuje evanjelista sv. Marek v
perikope 21. nedele po Zoslaní Sv.
Ducha (Mk 10,17-22), určite dlhší
čas pozoroval Ježiša, chodil v zá
stupoch za ním, počúval ho a mož
no bol aj svedkom nejakého jeho
zázraku. Možno mu Ježiš natoľko
zaimponoval, že nabral konečne
odvahu, pribehol k nemu, kľakol si
pred ním a pýtal sa ho: "Učiteľ dob
rý, čo mám robiť, aby som obsiahol
večný život?"
Všimnime si teraz bližšie tohoto
mládenca a pokúsme sa pochopiť,
čo nám evanjelium touto udalosťou
chce povedať. Predovšetkým stojí
za pozornosť, že si pred Ježišom
kľakol, čo je vlastne gesto boho-

pocty. Ako pravoverný Zid vedel, že
podľa Desatora, a to hneď v prvom
prikázaní mal jasne napísané, bude
sa klaňať iba Bohu a nikomu a ni
čomu inému. A on toto urobil cel
kom verejne, netušiac, že sa po
klonil naozaj Bohu. V tejto pozícii
dal potom Ježišovi tú známu otáz
ku, ktorá je vlastne kardinálnou
otázkou každého človeka - čo mám
robiť, aby som bol spasený, ako
mám žiť. Bola to naozaj chvályhod
ná otázka. A vieme, ako Ježiš na to
zareagoval. Najprv ako by sa bol
ohradil - Prečo ma nazývaš dob
rým. Nik nie je dobrý, jedine Boh (a
tým som predsa ja) a potom mu
vymenoval niekolT<o príkazov z De
satora. On mohol s veľkým uspo

kojením a možno aj istou hrdostou
povedať: "Učiteľ, toto všetko som
zachovával od svojej mladosti. Je
žiš naňho pozrel s láskou a povedal
mu: Jedno ti ešte chýba. Choď, pre
daj všetko, čo máš, rozdaj chudob
ným a budeš mať poklad v nebi.
Potom príď a nasleduj ma. On pri
tomto slove zosmutnel a odišiel za
rmútený, lebo mal veľký majetok."
(Mk 10,21-22).
Z Ježišovej rady, ktorou mu káže
všetko predať, a potom môže za ním
ísť, sa dá tušiť, že mládenec prejavil
záujem aj o to, aby mohol s Ježišom
chodiť a byť jeho učeníkom podob
ne ako mnohí, ba i takí, ktorých
uzdravil, ako napr. posadnutý v
( P o k r a č o v a n ie n a s tra n e 2 .)
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LITURGICKY
KALENDÁR
NA NOVEMBER 1992
1 N DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
PO ZSD,
K ozm a a D am ián, le kári Hl. 4,
Utiereň: Ev. 10__________________
2 P S p o m ie nka na zosn ulých,
A cen dim a spo lo čníci, m učeníci
3 U A cep sim , b isku p a m uče ník
4 S Jo a n ik V eľký, v y z n á v a č
5 Š G a la ktio n a E pistim , m učeníci
6 P Pavol, ca rih ra d ský arcibisku p,
vyzn á va č
7 S Jerom , m uče ník a Lazár,
vyzn á va č
8 N DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA “

PO ZSD, ZBOR ARCHANJELA
MICHALA Hl. 5,
Utiereň: E v .1 1__________________
9 P O nizifor a Porfýr, m učeníci
10 U O rest, O lym p a R odion, apoštoli
11 S M inas, V ikto r a V in cen t, m učeníci
12 Š Jozafat, P o lo cký arcibiskup,
m učeník
13 P Ján Z latoústy, ca rih ra d s k ý
arcibisku p
14 S Filip apoštol, Z a čia to k
prípravného o b d o b ia na s v ia tky
P án ovh o na rod enia
15 N DVADSIATA TRETIA NEDEĽA

PO ZSD,
G uriáš, S a m o n a A viváš,
vyzná vači Hl. 6, U tiereň:Ev.1
16 P M atúš, apoštol a e va n je lista
17 U G regor, N e o ce za re jský b isku p
18 S P latón a R om an, m učeníci
19 S Barlám , m učeník, A bd iá š, pro rok
20 P Príprava na s via to k U ve de nia
P anny M árie d o chrám u,
21 S U V E D E N IE P A N N Y M Á R IE DO
CHRÁMU
22 N NEDEĽA KRISTA KRÁĽA,
Filem on, apoštol________________
23 P A m filo ch a G regor, biskupi
24 U Katarína, ve ľko m učen ica ,
Merkúr, veľko m učen ík
25 S Z akon čen ie svia tku U ve de nia
P anny M árie d o ch rá m u
26 Š A lipiáš, úctyh odn ý
27 P Ja ku b P erzský, m učeník
28 S Š tefan a Irenách, m učeníci

29 N DVADSIATA PIATA NEDEĽA
PO ZSD,
P aram ón, m uče ník HI.8,
U tie reň :E v.3____________________
30 P Andrej, apoštol

Úmysly apoštolátu modlitby
na mesiac november
1. Za väzňov a ich príbuzných i za väzenských strážcov.
2. Aby úzka spolupráca medzi miestnymi kresťanskými spoločenstva
mi napomáhala rýchlejšiu evanjelizáciu v juhovýchodnej Ázii a v Oceánii.
3. Aby sme svojimi motlitbami a obetami pomáhali dušiam v očistci čím
skôr dosiahnuť nebeskú blaženosť.
Srdce Ježišovo, prijmi do svojej slávy všetkých zosnulých kňazov a rehoľníkov.

STRETNUTIE
SO SVÄTÝMI
13. november
Sv. Ján Zlatoústy,
carihradský patriarcha
Sv. Ján Zlatoústy - najväčší kazateľ v dejinách
cirkvi, autor našej Liturgie, ktorá sa v cerkvách
denne slúži, sa narodil v Sýrskej Antióchii asi v r.
347. Zvolil si povolanie právnika, no po troch ro
koch ho necháva, odchádza na púšť, kde sa 6
rokov formuje na prijatie kňazskej vysviacky. Okolo
r. 386 sa stáva kňazom a dvanásť rokov pôsobí ako
kazateľ v patriarchálnom chráme v Antióchii. Roku
398 sa stáva patriarchom v Carihrade.
Neskôr ho časťbiskupov obvinila z crigenizmu,
i keďorigenistom nikdy nebol. Skôr išlo o politiku,
ako odstrániť nepohodlného arcibiskupa a nahradiť
ho v Carihrade takým, ktorý by sa nezastával chu
dobných a nekritizoval aristokratickú smotánku.
V jednu noc r. 402 ho vojenská stráž odviezla
do vyhnanstva do Bithýnie, avšak hneď nato nasta
lo v meste zemetrasenie a ľud v tom videl zásah
Boa. Sv. Ján sa preto slávnostne vracia do biskup
ského chrámu a požehnal dojatý ľud. Onedlho ho

však opäť odviedli do vyhnanstva a 3 roky strávil v
Kukuze. Nakoniec v modlitbách v chráme 14.
septembra 407 zomiera, vysilený utrpením a cho
robou.
Pápež sv. Inocentl. (401-417), ktorého sv. Ján
Zlatoústy poprosil o pomoc proti nespravodlivému
cisárovi, ktorý sa miešal do cirkevných vecí, hneď
po Jánovej smrti odmietol akýkoľvek kontakt s vý
chodnými patriarchami, kým nezapíšu meno Jána
Zlatoústeho do diptychov Cirkvi (išlo o zoznam
všetkých patriarchov a pápežov). Ako prvý to na
pápežovu žiadosť urobil patriarcha Antióchie - Ale
xander r. 413.
Kompletná rehabilitácia sv. Jána Zlatoústeho
sa vykonala v r. 438, keď byzantský cisár Teodozios II. prikázal preniesť jeho ostatky do hlavného
mesta byzantskej ríše - Carihradu. Stalo sa to 27.
januára a boli uložené v chráme sv. Apoštolov.
Do Ríma boli ostatky sv. Jána Zlatoústeho pre
nesené niekedy v rokoch 1204-1258 a uložené v
Bazilike sv. Petra. I dnes sa tu nachádzajú, i keď
bazilika bola medzičasom prebudovaná.
Veľkú úctu k sv. Jánovi Zlatoústemu dokazujú
i sviatky, ktoré sú mu zasvätené v našich cirkev
ných kalendároch (v našej východnej liturgii, sú to
4 sviatky, v Grécku je ich až osem). Aktuálnosť tejto
úcty potvrdil aj Ján XXIII., ktorý vyhlásil sv. Jána
Zlatoústeho za patróna II. Vatikánskeho koncilu.
VM

Jedno ti este chýba ...
(Dokončenie zo strany 1.)

Geraze (Mk 5,18-20). Lenže Ježiš ho
vorí: "Nie vy ste si vyv o lili mňa, ale ja
som si vyv o lil vás (Jn 15,16). K ristus si
povolával apoštolov a učeníkov, pozna
jú c ich vnútro, ich ochotu zanechať
všetko a isť za ním nie na dlhé pre
sviedčanie a na lákavé sľuby, ale na
jednoduchú výzvu - "P o ď za m nou"! A
ta k hneď o pustil m ýtnicu Matúš, tak
o p u stili svoju rybársku lo ď Peter a An
drej alebo Jakub a Ján. K ristus chce
vždy len celého človeka a nielen jeho
čiastku. A tí, čo boli pri ňom celí, bezvý
hradne (Pane, my sme všetko o pu stili hovorí Peter) úplne, tým nikdy nič ne
chýbalo pri K ristovi ani z pozemských
potrieb pre život. A preto povedal aj to
m uto nábožnému mladíkovi, aby všet
ko rozdal chudobným , nifelen niečo há
dam vo form e nejakej almužny, alebo
daru na chrám, ale úplne všetko a bude
mať poklad v nebi. Čo aj z iného miesta
vieme, že "kde je váš poklad, tam bude
aj vaše srdce" (por. Mt 6,21). Čiže tu
bolo jadro Ježišovej odpovede na otáz
ku, čo mám robiť, aby som dosiahol
spásu. Ak som celý Kristov, ta k si na
nič v mojom živote, ani na môj majetok,
ani na m oju kariéru alebo ambície, ani
na nič na tom to svete nezavesím svoje
srdce, a tak môžem slobodne kráčať
životom s Ježišom, ktorý mi zaistí všet
ko aj v tom to i vo večnom živote. Hľa

dajte najprv Božie kráľovstvo a ostatné
sa vám pridá (por. Lk 12,31).
Na tom to m ládencovi si treba všim 
núť nielen to, že sm utný odišiel od Ježi
ša preto, že sa nechcel zrieknuť všet
kého svojho majetku, lebo ho mal veľa
(mnohí dnes odchádzajú od Ježiša aj
bez toho, aby boli smutní), ale treba
vedieť, že ako pravý Izraelita chápal
svoje bohatstvo ako prejav Božej priaz
ne. Bol totiž vychovaný v Starom záko
ne. Treba si všim núť aj jeho veľkú zbož
nosť, ktorú Ježiš odm enil láskavým po
hľadom. Keby bol ale tento mladík
uznal Ježiša nielen za "učiteľa", akých
si Židia v Izraeli sami hľadali a ako ho aj
sám nakoniec o slo vil "u č ite ľ dobrý",
ale za Krista, Syna Boha živého, ako ho
vyznal Peter (por. Mt 16,16), ta k roz
danie všetkého m ajetku chudobným
kvôli K risto vi by bolo aj jemu ľahkým
splnením podm ienky k tomu, aby ho
m ohol nasledovať.
Preto skúm ajm e každý sám seba,
na čom ja mám zavesené svoje srdce,
čoho sa nedokážem zriecť, čo nedoká
žem opustiť, čo nedokážem úplne roz
dať, aby som celkom získal Krista, aby
som ho m ohol nasledovať a byť jeho
učeníkom. Tiež si azda myslím, že mi
stačí moja tradičná nábožnosť, ktorú si
zachovávam od m ladosti?
Upravme si teda náš vzťah k veciam
to h o to sveta a ku K risto vi tak, aby nám
tiež nemusel povedať - "Jedno ti ešte
chýba".
o. RN Dr. J o z e f V O S K Á R
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ZMYSEL UTRPENIA
ak nebudete ro b iť pokánie, všetci zahyniete..."
(Lk13,5)
ľudí. Ľudia hľadali v tých to neštastiach B o
ží trest. P án Ježiš v nich v š a k vidí príleži
to sť za m yslie ť sa nad sebou, vstúp iť do
seba. N ie vše lija ko sú d iť postihnutých a
hľa dať n e ra z ťažkú o d p o v e ď na otázku
P R E Č O ? N e hľad ať príčiny B ožieho trestu,
ako to rad a ro b ila fa rize jská zbožnosť, ale
tre b a sa pýtať, čo tým ch ce Pán Boh pove
dať, je nie tým po stihn utým , aby sm e Božie
vo la n ie je d n o d u c h o n e ob chá dzať p re stie
ran ým záu jm o m o vecí blížnych, a nerobili
sa , že ich n e po čuje m e, pretože vec sa
tý k a len p o stih n u tých a nie nás, v tej chvíli
n e po stihn utých.
K aždé nešťastie a kata stro fa je pre v e 
riaceho člo veka v ý z v o u k pokániu. P odo
be nstvom o ne p lo d n o m figovníku, ktorý na
príhovor vin oh radn íka za tia ľ nie je vyh o 
d e n ý z vin ice Pána, je pre nás Pánovým
varovaním , niet č a su nazvyš, nedá sa otá
ľať s vydá van ím o vo cia zo svo jh o života,
neviem e, či nie je to na ša posle dná prí
le žitosť k u čine niu dobra, zap la te nia toho
na jvä čšie h o dlh u u našich blížnych.

s

Naše storočie je o z n a č o v a n é ako s to 
ročie prírodných kata stro f a veľkých s p o lo 
čenských kríz, A naozaj: kto by sa d o 
počítal tých rôznych a po če tn ých pohrôm ,
ktoré v našom ve ku už su žo va li na rô z 
nych m iestach sve ta tisíce a tisíce ľudí. A
kto by spočítal vš e tk y v o jn y a m ŕtvych,
väznených a p re n a sle d o va n ých pre s p ra 
vodlivosť v našom storočí! Pre m n o h ých je
to dôvod u silo vn e listo va ť v Biblii na tých
stranách, kde s a p o d o b n é p o h ro m y o z n a 
čujú ako pre dzve sť blížiace ho sa kon ca
sveta. T ýchto rôznych nešťastí v d v a d s ia 
tom storočí bolo až n á p a d n e m noho. A le v
našom nevykúpenom sv e te sú to udalosti,
ktoré patria k životu ako d e ň k noci.
K e ď m a asi pred tridsiatim i rokm i p ri
viezli do n e m o cn ice s poran eno u nohou,
kom entoval je d e n p a cie n t m ôj príchod s lo 
vami: Nešťastie nechodí po horách, ale po
ľuďoch. Chodil po ch o d b e a po izbách,
všade oznam oval n o vý p ríra sto k a hovoril
svoje príslovie. P rečo ale nešťastie chodí
po ľuďoch a nie po ho rá ch ? V tom ča se
ešte veľa ľudí po ko jn e od po ved alo : "P án
Boh ho potrestal. N e m al ísť na lyžiach z
kopca pomedzi stro m y!" Je to je d n o d u c h á
odpoveď m nohých "zb ožn ých", ale je v nej
skrýta stará židovská zákonnickosť, ktorá
pre svoju pýchu, n e m ilo srd n o sť a s e b a 
istotu bola ochotná vid ie ť v ka žd o m n e 
šťastí a bolesti Boží trest. V ýra zn e to v id ie ť

v evanjeliu Jána v deviatej kapitole: Učeníci
sa pýtajú Pána, k e ď uvidia slepého človeka:
"M ajstre,kto sa prehrešil, že te n člo ve k sa
narodil sle pý? O n sám , alebo rodičia?"
Je žiš p re rušu je ich zá ko n ický sp ô so b
m ysle n ia s je h o typ ickým zjednodušením :
ja sn ý následok - ja sná príčina a naopak a
hovorí: "Nezhrešil ani on ani je h o rodičia, je
slepý, aby sa na ňom zjavili skutky Božie."
M ôže byť potom aj iná príčina nešťastia, než
je trest Boží. Kristus prináša nové hodno
tenie ľudských tra g é d ií a nešťastí.
Nie je sp rá vn e vid ie ť v nešťastí d ru 
h é h o Boží trest, ale je potrebné, ako v y 
plýva z príbehu v Lk 13,1-9, vid ie ť v ňom
va ro v a n ie a B ožie na pom enutie. "Ž ijem e
ria d n e a ko za d e n n é h o sve tla ." v o lá a p o š
tol P avol v liste R im anom (13,13) po s v o 
jich bo le stn ých skú se n o stia ch v m no hých
kresťanských ob cia ch. "M usím e konať
sku tky toh o, ktorý m a poslal, p o kia ľ je
d e ň ," po b á d a v Ján ovo m e va n je liu (9,4)
Pán Ježiš svo jich žiakov, k e ď sa ch ystá
vrá tiť s le p é m u zrak. A v e va njeliu Lukáša
(13,5) v a ru je vše tkých ľudí oko lo seba: "Ak
ne b u d e te čin iť pokánie, všetci prá ve ta k
zah yniete."
Je to K ristov kom e ntár ku dvom n e 
šťastným udalostiam , ktoré ešte v tej d o be
rozru šova li žid ovskú verejnosť. N a rozka z
Piláta do šlo ku krvip re lia va n iu p ú tn iko v a v
S iloe sa zrú tila v e ž a a za b ila ose m ná stich

M ožno, že aj m y m á m e ešte m ožnosť
vstú p iť do seba, p o sta viť sa B ohu po boku,
sam i proti sebe. T a k výstižn e definuje p o 
ká n ie je d e n spisova te ľ: "S táť Bohu po b o 
ku sám proti se b e ." U čiňm e ta k bez m e š
kania. L e bo i p re ná s platí K ristovo "A k n e 
b u de čin iť po kán ie, práve tak zahyniete."

o. Petr

Jozef HAVRAN

Z VĎAČNOSTI
V k a žd o m z n ás z o s tá v a veľa z
m ŕtvych :
n ie le n telo a krv,
ale i viera
via že nás p evn e ,
viac, n e ž a k ák o ľve k reťaz.
Z a žín a š sv iečk u . P o čú vaš:
D o d u š e p o k o j u klad á s v o j peľ,
s b elo s tn ý m kv ietko m
c h ry za n té m y
p o h rá v a ve trík c liv ý
a p la m e ň s p o m ie n o k
p re tk á v a n o v e m b ro v ý chlad.
ó , P a n e m ilostivý,
d o s v o jh o n á ru č ia ich p rijm i!
Z n a š ic h ú s t p ly n ie
č a sto a m n o ho krát,
z a tých, čo m ilujem e.
Hľa, z lo m o k p ro sb ys iz y na c h ry z a n té m e ._________

SLOVO

STRANA 4

ČÍSLO 21/1992

PROBLEMATIKA
SÚČASNÉHO EKUMENIZMU
(Dokončenie z 20. čísla)

4.
Mimoriadna európska biskupská
synoda 1991; problematika
ekumenizmu a jeho ďalšie
perspektívy
Jeseň roku 1991 sa na cirkevnom poli
niesla v znamení mimoriadnej európskej bis
kupskej synody, ktorá sa konala v Ríme od
28. 11. do 14. 12. na tému: Sme svedkami
Krista, ktorý nás oslobodil. Nádejnú atm o
sféru predsynodálnych príprav skalila správa,
že Posvätná synoda ruskej pravoslávnej cirk
vi na svojom zasadnutí 8. 11. 1991 sa roz
hodla, napriek pozvaniu zo strany Svätého
Otca, nevyslaťsvojich delegátov na európsku
synodu. Ako dôvod sa pritom uvádzalo, že
účasť na tomto podujatí by nebola pravdivým
vyjadrením m omentálneho stavu relácií s rím 
skou cirkvou a bola by iba falošným a priptimistickým zavádzaním verejnej mienky. For
málnym dôvodom sa stali niektoré predpo
kladané akcie uniatizmu a prozelytizmu, kto
ré vraj prebiehali v Sovietskom zväze za pod
pory a súhlasu Svätej Stolice. Rovnaký po
stoj čo- skoro zaujali aj pravoslávne patriar
cháty - bulharský, rumunský a srbský a gréc
ka autokefálna cirkev. Ako jediný zástupca
pravoslávnych cirkví na synode bol prítomný
reprezentant konštantinopolskóho ekum e
nického patriarchátu, m etropolita Spyridon
Papagheorghiou. Vo svojom vystúpení 2. 12.
1991 odôvodnil svoju pritom nosťnasledovne:
"Ekumenický patriarchát ako zodpovedný ko
ordinátor celej ortodoxie, vyjadrujúc svoju
sympatiu a porozumenie pre dôvody, ktoré
viedli vyššie menované pravoslávne cirkvi k
tomuto ich postoju, vyslal svojho "bratského
delegáta", aby predložil tejto ctihodnej sy
node tieto dôvociy a aby vysvetlil, aká je si
tuácia vo väčšine krajín tradične pravosláv
nych, po ich oslobodení z kom unistického
jarma. V svojom príhovore podrobnejšie vy
svetlil tieto dôvody, ktoré by sa dali zhrnúť
nasledovne. Za spoločný prameň ťažkostí a
následného odm ietnutia pozvania uviedol
neustále napätie, ktoré v poslednom období
charakterizuje vzťahy medzi pravoslávnymi
cirkvami a cirkvou katolíckou. Za zdroj tohoto
napätia označil znovuzrodenie "uniatských
cirkví“ na Ukrajine a v Rumunsku. Ďalším z
dôvodov bolo vytvorenie paralelných kato
líckych cirkevných štruktúr, najm ä biskup
ských sídel v Moskve, Kazachstane a Novosimbirsku. Osobitné motívy jednotlivých pra
voslávnych cirkví boli tieto:
Srbský patriarchát zaujal svoje odm ie
tavé stanovisko ako odpoveď na postoj Svä
tej Stolice voči vojnovém u konfliktu medzi
Srbskom a Chorvátskom.
Bulharský patriarchát sa zasa sťažoval
na "agresívnu aktivitu" miestnych rímsko - ka
tolíckych komunít a na niektoré programy V a
tikánskeho rádia obviňujúce pravoslávnu hie
rarchiu z kolaborácie s kom unistickým re
žimom.

G récka pravoslávna cirkev nevyslala
svojich delegátov na znak solidarity s vyššie
spom enutým i cirkvami a s pravoslávnou cirk
vou Československa a Poľska, "ktoré už po
dlhý čas bojujú o svoje prežitie zoči-voči unia
tizmu". Okrem toho metropolita Spyridon ob
vinil katolícku cirkev, že sa stále viac vzdiaľuje od ekumenického ducha II. Vat. koncilu a
že v rámci evanjelizácie chce pokladaťkrajiny
s pravoslávnou tradíciou za svoje misijné
územie. Táto skutočnosť a uniatizmus s ňou
spojený, podľa neho, vážne ohrozuje teolo
gický dialóg, ktorý môže byť preto nielen od
ložený na neurčito, ale aj úplne prerušený.
O dvolávajúc sa na dokum ent teologickej ko
misie z Freisingu, obvinil katolícku cirkev, že
v svojich pastoračných plánoch sa spreneveruje duchu tohto spoločného dokumentu.
Pozície katolíckej cirkvi na tejto mimo
riadnej synode spresnili a vysvetlili prefekt
Kongregácie pre Východné cirkvi kardinál
Silvestrini a štátny sekretár kardinál Sodano.
Kardinál Silvestrini vo svojom prejave obhájil
právo východných katolíckych cirkví na exis
tenciu a rozvoj, oceniac ich hrdinské vyzna
nie viery v období prenasledovania. Žiadajúc
aj pre tieto cirkvi právo na slobodu a spravod
livosť, vyjadril presvedčenie, že ich pasto
račná aktivita nie je namierená voči pravo
slávnym cirkvám. Kardinál Sodano zdôraznil,
že znovuzrodenie týchto cirkví je zákonitým
aktom spravodlivosti a nezabudol podotknúť,
že všetky spomínané cirkevné majetky, ktoré
sú dnes predmetom sporov, boli pôvodne
vlastníctvom katolíckej cirkvi a do rúk pra
voslávnej cirkvi sa dostali len zásluhou protikatolíckych likvidačných akcií komunistikých
režimov. K otázke vytvorenia paralelných cir
kevných štruktúr latinského obradu v Soviet
skom zväze objasnil postoj Svätej Stolice,
ktorá tým to aktom nesledovala nič iné ako
zabezpečenie pastorálnej starostlivosti veria
cim latinského obradu, rostrúseným po ce
lom jeho území. V tomto jej počínaní netreba
vidieť nič neekumenického, tak ako katolícka
cirkev nemôže namietať a nič nenamieta, ak
jednotlivé pravoslávne cirkvi zriadbjú pre
svojich veriacich v diaspóre zodpovedné cir
kevné štruktúry.
V záverečnom prehlásení synodálni otco
via vyjadrili svoj zárm utok nad skutočnosťou,
že niektoré pravoslávne cirkvi považovali za
nemožné zúčastniť sa tohto zhromaždenia.
Vyjadrili svoju túžbu po trpezlivom pokračo
vaní dialógu. Prítomnosť a aktivizovanie čin
nosti katolíckych cirkví východného obradu
hodnotili ako konštruktívny prvok, ktorý v konečnom_ dôsledku zaiste oživí ekumenický
dialóg. Ďalej zdôraznili nevyhnutnosť biblic
kého apoštolátu zloženého na ekumenických
zásadách a spoločného zainteresovania
všetkých cirkví na riešení naliehavých spolo
čenských otázok v jednotlivých európskych
národoch. Už 13. 12. 1991 zaslali synodálni
otcovia list čelným predstaviteľom jednotli
vých pravoslávnych cirkví, ktoré sa nezúčast
nili biskupskej synody. Zdôrazňovali v ňom
nevyhnutnosť spoločného postupu pri zno-

vuevanjelizovaní Európy; na vyriešenie niek
torých situácií zakorenených v smutnej minu
losti niet inej cesty ako úprimný dialóg zalo
žený na vzájomnej úcte, spolupráci a soli
darite. Svätý Otec vo svojom prejave k diplo
matickému zboru 1 1 .1 . 1992 vyjadril svoju
dôveru, že napriek prechodným ťažkostiam,
ktoré teraz poznačili ekumenický dialóg, veľ
ké duchovné rodiny, ktoré sú tak pevne zako
renené v histórii tohto kontinentu, dokážu na
úrovni zvládnuť historickú úlohu, ktorá pred
nimi stojí: - vrátiť Európe kresťanského du
cha, ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre
harmonickú spoluprácu všetkých jej národov.
Aby tieto prechodné ťažkosti naozaj nepretrvávali a neohrozovali ďalší priebeh, ba sa
motnú existenciu dialógu, zišli sa 2.— 3.
3. 1992 v Ženeve reprezentanti Svätej Stolice
a Ruského patriarchátu na spoločnom roko
vaní. Priebeh rokovania sa niesol v znamení
otvorenosti a úprimnej snahy o nájdenie ciest
pri riešení konkrétnych pastorálno-ekleziologických nezrovnalostí. Zdôraznila sa aj ocho
ta katolíckej cirkvi vždy pohotovo pristúpiť k
rokovaniu, ak by sa v budúcnosti vyskytli
ďalšie konfliktné situácie; takto sa má predísť
vzájom ném u podozrievaniu, nedôvere a ne
pochopeniu. Aj pravoslávna stránka hodno
tila toto stretnutie ako mimoriadne pozitívne a
ako možný odrazový mostík pre ďalšie po
dobné rozhovory.
Ako teda môžeme hodnotiť súčasný stav
ekumenického dialógu vo svetle týchto po
sledných udalostí? Ako sa zaiste dá vybadať
z ducha a z kontextu spomínaných rokovaní
a vyhlásení, napriek vážnym ťažkostiam a
dozvukom predchádzajúcich historických či
ideologických roztržiek, nemožno nevidieť a
neoceniť obojstrannú úprimnú snahu o do
siahnutie dostatočného vyjasnenia sporných
otázok a o plodné pokračovanie na spoločnej
ceste k túženej jednote. Na tejto.ceste bude
ešte nutné prekonať mnoho neľahkých pre
kážok, ale vedom ie napĺňania Pánovej vôle a
osobitná pomoc jeho Ducha budú zaiste
schopné dodať potrebných síl všetkým ľu
ďom dobrej vôle zainteresovaným na tejto
činností.

5.
E k u m e n ic k é h n u tie a c irk e v na
S lo v e n s k u
Na záver tohto nášho exkurzu do ne
dávnej minulosti a problematickej súčasnosti
ekumenického hnutia by sme chceli načrtnúť
niekoľko úvah týkajúcich sa aplikácie pre
jednávanej tém y na pomery katolíckej cirkvi
na Slovensku. Slovensko už svojou polohou
i históriou je priam predurčené k tomu, aby v
ňom otázka ekum enizm u mala rozhodne vý
znam nejšie miesto než ho má teraz. Aj vo
vyhranenej oblasti vzťahov k nezjednoteným
kresťanom na východe môže cirkev na Slo
vensku poskytnúť čosi mimoriadne cenného.
Skutočnosť, že tu pri sebe žije cirkev grécko - katolícka a rímsko - katolícka môže byť
výrazným svedectvom univerzality katolíckej
(Pokračovanie na strane 6.)
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A B Y V Š E T C I J E D N O B O L I... (J„ 17,21)
Sv. Jozafát - biskup-mučeník - veľký syn našej cirkvi
V každej turistickej sezóne prichádzajú do
Ríma tisícky pútnikov. Samozrejme, že pri
návšteve posvätných miest nikto z nich neobí
de chrám sv. Petra. Pozornosť mnohých pri
jeho prehliadke upúta oltár, ktorý sa nachádza

napravo od hlavného oltára sv.Petra, v ktorom
sú viditeľne za sklenenou tabuľkou uložené
pozostatky muža, oblečeného v slávnostnom
biskupskom rúchu východného štýlu. Latinský
nápis stručne oznamuje: Mučeník, biskup sv.
Jozafát. Zakrátko - 12. novembra - si pripo
menieme liturgickú pamiatku tohto svätca,
ktorého 375. výročie biskupskej vysviacky pri
padá práve na 12. november t. r.
Svätý Jozafát - pôvodným menom Ján
Kuncevič - pochádzal zo schudobnelej šľach
tickej rodiny. Narodil sa na Ukrajine, vo Vladimíri Volynskont, roku 1580. Do rokov jeho
mladosti spadá významná historická udalosť,
ktorá hlboko ovplyvnila vývoj náboženského
života východnej cirkvi v tejto oblasti, ktorá
bola vtedy časťou Poľského kráľovstva. Roku
1595 sa na synode v meste Brest všetci biskupi

východného obradu, hľadiac na vyššie duchov
né dobro, rozhodli obnoviť jednotu s katolíc
kou cirkvou. Časť verejnosti však tento krok
biskupov plne nepochopila a tak dochádzalo
ku kontroverziám medzi zástancami jednotli
vých strán. V tejto spoločensko-náboženskej
atmosfére prichádza mladý Ján Kuncevič na
štúdiá do litovského hlavného mesta Vilna.
Spontánne začína navštevovať katolícky
chrám. Svojou hlbokou zbožnosťou už vtedy
udivoval svoje okolie. Roku 1604 - teda vo
veku 24 rokov - vstúpil do mníšskeho rádu
sv.Bazila Veľkého a prijal meno Jozafát.
V reholi sa vyznačoval mimoriadnou hor
livosťou a rýchlym postupom v duchovnom
živote. Roku 1606 bol vysvätený na kňaza a
zakrátko sa prejavil ako vynikajúci kazateľ,
čim si získal uznanie nielen u katolíkov. Neoltrozene hlásal Božie slovo a to nielen v chrá
moch, ale často aj na námestiach a po uliciach.
Aj vďaka tejto činnosti myšlienka zjednotenia
sa s Rímom začala naberať na sile a neustále sa
šírila. Povesť o jeho apoštolskej horlivosti a
čnostiach spôsobila, že i napriek svojej mla
dosti sa čoskoro stal archimandritom, pred
staveným baziliánskeho monastiera vo Vilne.
12. novembra 1617 ho kyjevský metro
polita Veljamín Rutský vysvätil na biskupa a
menoval ho za pomocného biskupa s právom
nástupníctva pre deväťdesiatročného biskupa
Gedeona Brolnického. Keď tento onedlho
zomrel, stal sa Jozafát Kuncevič sídelným bis
kupom polockým, vitebským a mstislavským.
Odvtedy sa ešte vo väčšej miere zasvätil Božej
službe a starostlivosti o spásu jemu zverených
duší. Všetky svoje sily venoval získavaniu ne
zjednotených bratov. Pracoval neúnavne ako
kazateľ i spisovateľ. Zvláštnu starostlivosť ve
noval opravám chrámov a snažil sa dať čo
najväčšiu dôstojnosť vykonávaniu liturgických
obradov. Osobitne sa venoval pozdvihnutiu
úrovne duchovenstva, priateľsky radil a po
vzbudzoval slovomm i príkladom. Každoroč
ne zvolával eparchiálnu synodu, aby tam spolu
so svojún duchovenstvom prerokovával a rie
šil pastoračné problémy. Zvlášť známou sa sta
la jeho štedrosť voči chorým, chudobným a
trpiacim. Táto jeho úspešná činnosť vyvolávala
hnev a nenávisť protivníkov kresťanskej jed
noty. Proti biskupovi svätého života sa roz
pútala nenávistná propaganda. Biskup Jozafát
si bol dobre vedomý hroziaceho nebezpečen
stva, ale vo svojej činnosti neustával. Počas
jeho pobytu vo Vitebsku rozvášnená skupina
útočníkov vtrhla do biskupského paláca, su
rovo dorážala na každého, koho stretla. Jozafát
vyšiel útočníkom v ústrety so slovami: "Sy
novia moji, prečo napádate mojich služobní
kov. Ak máte niečo proti mne, hľa, tu som." Na
tieto slová sa na neho útočníci vrhli, trhali ho a
bili, nakoniec mu rozťali sekerou hlavu. Mŕtve
telo hodili do rieky Dviny. Stalo sa tak 12.
novembra 1623. O niekoľko dní voda vyniesla

na povrch jeho mŕtve telo.
Povesť o mučeníckej smrti biskupa - svätca
sa rýchlo šírila a s ňou rástla aj nová vlna
záujmu o katolícku cirkev. Hrdinské svedec
tvo, ktoré biskup Jozafát vydal Kristovi svojou
krvou, presviedčalo výrečnejšie ako všetky je
ho kázne a spisy. Aj sám pôvodca nenávisti
voči sv. Jozafátovi Meletij Smotrickij sa
obrátil a
neskôr sa stal vlastne
pokračovateľom jeho diela. Rovnako ako
Meletij sa do katolíckej cirkvi vrátili aj všetci
tí, ktorí sa zúčastnili na vražde sv. Jozafáta.
Roku 1643 ho pápež Urban VIII, vyhlásil
za blahoslaveného a 29. júna 1867 bol ka
nonizovaný.
Jeho telo, ktoré po celé stáročia ostávalo
neporušené, bolo najprv v baziliánskom chrá
me v Polocku, neskôr v Bialej. Od roku 1916
do konca II. svetovej vojny spočívalo v chráme
sv. Barbory vo Viedni. Počas Druhého vati
kánskeho koncilu - 25. novembra 1963 - bolo
slávnostne uložené v Bazilike sv. Petra. Iste to
nie je náhoda, ale znak Prozreteľnosti, že telo
muža, ktoiý celým svojím životom hlásal jed
notu s Kristovým námestníkom - Svätým Ot
com - dnes odpočíva v hlavnom chráme kres
ťanského sveta pri hrobe sv. Petra.
Túžba po jednote kresťanov, odvaha pri
hlásaní spravodlivosti, pokora, trpezlivosť a
nadovšetko láska - to je aj dnes platný du
chovný odkaz veľkého syna Gréckokatolíckej
cirkvi - biskupa-mučeníka sv. Jozafáta Klin
ce vi ča.
_____________________u. Cyril VASir,, S-T

Ján CHOVANEC

Apoteóza
času
Mesto pom aly tíchne.
Dvanásta hodina
poslednú lam pu v diaľke zhasína.
Polnoc hlási z veže zvon.
A ž rozochvel sa dávny cit.
Lipová aleja, starý dom,
krajina detstva - memoáre snov.
N epostojí chvíľa,
bo čas v čase i nečase plynie.
Acta est fabula. Je po všetkom.
V d ojatí kráčam e nočnou tmou.
Perličky vlahy z neba kvapkajú,
slzičky spom ienok
p o tvári stekajú.
Jak strieborné mince
padajú na zem...
... p od ňou m alý hrad.
Sn áď nepríde skoro
ten rozluky čierny deň,
po ktorom ťa už viac
nikdy nestretnem.
Krásna pieseň noci
rozpadá sa na tisíce nežných snov.

SLOVO

Liturgický kútik
1. novembra - 21. nedeľa po ZSD - Kozma a
Damján, lekári mučeníci.
Hlas 4, evanjelium na utierni 10
Farba: biela. Antifóny. nedeľné
Tropár: nedeľný a muč. Sláva: kondák hlasu, I teraz
kondák mučeníkom
Čítanie: Gal 1,6-8, 10-12, Mk 17-22,
Prokimen a pieseň na prijímanie z hlasu a mu
čeníkov.

8. novembra - 22. nedeľa po ZSD - Zbor
archanjela Michala
Hlas 5., evanjelium na utierni 11
Farba: biela. Antifóny: nedeľné
Tropár: nedeľný, anjelom, Sláva: Kondák hlasu, I
teraz: kondák anjelom.
Čítania: Hebr. 13.1,4-8, Zj 12,7-10.12, Mk 1,21 -28.
Lk 10,16-20,
Prokimen a pieseň na prijí mánie: z hlasu a zo sviat
ku.

12. novembra - štvrtok - Jozafát, polocký
arcibiskup, mučeník
Na sv. liturgii je farba červená
Tropár a kondák mučeníkovi, I Teraz: zvyčajne
Čítania: I.Pt. 5,1 -4, Jn 17,20-24,

13. novembra - piatok - Sv. Ján Zlatoústy,
carihradský arcibiskup
Farba: biela
Tropár a kondák biskupovi, I teraz: zvyčajne
Čítania: Ef4,1-6, Mk4,1-9,
Prokimen a pieseň na prijímanie biskupovi.

14. novembra - sobota - Filip, apoštol začiatok prípravného obdobia na sviatky
Pánovho narodenia
Farba: biela. Tropár apoštolovi, Sláva: kondák
apošt. I teraz: zvyčajne

15. novembra - nedeľa - 23 nedeľa po ZSD Guriáč so spoločníkmi, vyznávači Hlas: 6.
ev. na utierni 1.
Farba: biela. Antifóny: nedeľné
Tropár: z hlasu, Sláva: kondák z hlasu, ! teraz:
zvyčajne.
Čítania: I.Pí 5,5-11, a pieseň na prijí mánie z hlasu.

16. pondeiok- Matúš, apoštol
a evanjelista
Farba: biela
Tropár apoštolovi, Sláva: kondák apoštolovi, I te 
raz: zvyčajne
Čítania: I.Kor. 4,1-5, Mt 9,9-13
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Cez lúče Kristovho svetla
Z ahoreii sviece na m ieste odp očin 
ku tých, ktorí nás predišli do večnosti.
T ento sym bol svetla nás núti k zam y
sleniu sa nad životom , životom , ktorý
plynie ako rieka tečúca kdesi do ne
znám a. Toto svetlo nám svieti ako
plnosť života.
Keďstojím nad hrobom svojich pred
kov, rozmýšľam, ako prežili svoj život
oni a kladiem si otázku, ako ho žijem ja.
Celý cintorín s horiacimi sviečkami sa
rozžiaril a toto svetlo, ktoré osvecuje
celé okolie, akoby naznačovalo: Nech je
váš život svetlom pre všetkých. Nech
svietite ako tie horiace sviečky svojím
príkladom dobrého kresťana.
Som jasným svetlom pre ľudí vo svo
jom okolí? Dávam im príklad dobrého
kresťana, alebo som len anonymným
občanom svojho paneláku, štvrti, Worého svetlo iba tleje medzi vežiakmi toh
to života?
Ježiš Kristus prišiel na túto zem ako
svetlo, ktoré nenahradí ani najlepšie a
naj- výkonnejšie žiarivky dnešnej doby.
Svetlo Kristovo a jeho plnosť môžeme

obdržať, ak vstúpim e celí do tohto svet
la. Nezamieňajme si neóny za sviecu,
ktorá horí na svietniku večného života.
Cez Kristovo svetlo spoznávame seba i
svet okolo nás. Ono nás prežaruje
naskrz. Cez lúče Kristovho svetla môže
me objaviť fantastické obzory šťastného
života, ktorý sa pred nami roztvára. Ži
vot s Kristom a v Kristovi je životom
svetla vo svetle. Ani najväčšie tm y a
hlbiny nie sú pred tebou utajené, hovorí
žalmista. Boh túži, aby sme prijali svetlo,
ktoré na tejto zemi zapálil ako večný
oheň lásky jeho Syn Ježiš Kristus.
Snažme sa túto horiacu lásku nášho
Pána zažínať krok za krokom, deň za
dňom, stále viac a viac rozpaľovať svoje
srdcia. Dovoľme Kristovmu svetlu stáie
viac prenikať do našich hlbín a staňme
sa spoluúčastným i na vykupiteľskom
diele nášho Spasiteľa.
Pri tichej spom ienke na našich cin
torínoch, myslíme na všetkých zosnu
lých, ale tiež na všetkých, ktorí žijú,
avšak nežijú v plnosti Kristovho svetla.
Myslíme aj na seba.________________

Je tu dušičkový november. Kroky našich veriacich budú
smerovať k hrobom blízkych príbuzných, ale nezabúdajme ani
na hroby našich kňazov pochovaných na našich cintorínoch.
Máme si pripomenúť, že tam leží ten, čo nás krstil, a spovedal,
čo nám alebo našim predkom vysluhoval sviatosti. Tam leží
síce len jeho telesná schránka, ale aj to sa sluší, aby sme dbali
o miesto,kde je uložená....
K. M.

20. piatok - Príprava na sviatok Uedenia
Bohorodičky do chrámu
Farba: biela alebo modrá
Tropár a kondák z prípravného dňa, podobne proki
men a pieseň na prijí mánie
Čítania: Kol. 3,17-21, Mt 12,46-50,

21. sobota - Uvedenie Bohorodičky do
chrámu
Farba: biela alebo modrá. Antofóny: izobraziteľné
Tropár, kondák, prokimen a pieseň na prfí mánie zo
sviatku
Čítania: Fil. 3,20-4.1, Lk 10,38-42,
Velebenie: Prepustenie zo sviatku. Myrovanie
Čítania do 25. nevembra vo všedné dni podľa LČ na
tieto dni.

22. nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa
Farba: biela
Všetky menlivé čiastky z nedele Krista Kráľa
Čítania: Kol 1.9-14, Mt 6,7-13,

25. novembra - Z ukončenia sviatku
uvedenia Bohorodičky do chrámu
Všetko ako 21. KT.

25.-29. novembra po ZSD - Paramón
mučeník
8. hlas, ev. na utierni
Farba: bordová. Antifóny: nedeľné
Tropár: z hlasu. Sláva kondák z hlasu, I teraz zvy
čajne.
Prokimen a pieseň na prijímanie z hlasu.
Čítania: II.Kor. 5,+, 6-10, Mt. 23,1-12,

30. novembra - Ondrej, apoštol
Tropár apoštolovi, Sláva: Kondák apoštolovi. I te
raz: zvyčajne.
Prokimen a pieseň na prijímanie apoštolovi.
Čítanie: Ef 4,30-5,2 Jn 1,35-37. 4 0 ^ 2 ,b

PROBLEMATIKA
SÚČASNÉHO EKUMENIZMU
(Dokončenie zo strany 4.)
cirkvi a povzbudivým príkladom pre ešte ne
zjednotených východných kresťanov. Aby to
mu ale tak bolo, museli by v prvom rade
vzťahy medzi týmito dvom a obradovými ka
tolíckymi cirkvami nadobudnúť novú kvalitu
na všetkých úrovniach vzájom ného kontaktu.
V e ď ak chceme ako katolícka oirkev - vy
dávať svedectvo ostatným kresťanom, ktorí
ešte len hľadajú cestu k jednote, budú musieť
aj naše medziobradové vzťahy nadobudnúť
celkom nový charakter. A to na všetkých
úrovniach, od osobných kontaktov, cez spo
ločný život vo farnostiach až po výchovu klé
ru a vzťahy medzi duchovnými. Na úrovni
vzájomného poznania sa a prežívania pocitu
jednoty totiž máme ešte čo doháňať. Nie je
nutné teraz uvádzať možné okruhy spolu
práce, život sám prináša dostatok príležitostí;
jediné, čo potrebujeme, je citlivé srdce, ktoré
túži svojho brata poznať, spolupracovať s
ním, a ta k vydávaťsvedectvo jednote. Takáto
naša duchovná dispozícia bude pre nás pred
pokladom k tomu, aby sme mohli začať hľa
dať niektoré konkrétne oblasti spolupráce aj s

našimi oddelenými bratmi. K tomu bude zais
te potrebné uviesť do chodu aj niektoré inšti
tucionálne mechanizmy ako ich odporúča Di
rektórium Sekretariátu pre zjednotenie Kres
ťanov pre aplikáciu rozhodnutí II. Vat. koncilu
Ad totam Ecclesiam (14. 5. 1967) a Spiritus
Domini (16. 4. 1970). Máme tu n a m ysli die
cézne ekumenické komisie zložené z laikov i
duchovných, ktoré majú byť hybnou silou roz
ličných ekumenických aktiví, tak ako ich opi
sujú vyššie uvedené dokumenty. Aj duchov
ná form ácia k ekumenizmu, tak vrelo odpo
rúčaná II. Vat. koncilom, musí u nás zaujať
dôležité miesto v katechéze, pastorálnej pra
xi a najm ä pri výchove kňazského a rehoľ
ného dorastu, ako aj na rozličných stupňoch
teologickej formácie laikov. Všetko to, čo slú
ži spravodlivosti a pravde, bratskému duchu
a láske, môže a má byť preniknuté túžbou
po jednote a obetované Pánovi v skrúšenej
m odlitbe, aby Duch Boží, prem enil a na
pravil to, čo sme svojou hriešnou samoláskou a neústupčivosťou pokazili a rozde
lili.

o. Cyril VASiĽ, S.J.
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Spev srdca pomáha obrode cirkvi
10 rokov účinkovania mládežníckeho zboru v Prešove
Na sviatok Ochrany Panny Márie
dňa 4. októbra 1992 prešovská mlá
dež, pôsobiaca v katedrálnom chrá
me sv. Jána Krstiteľa, pripravila spo
ločným úsilím radostný večer pri prí
ležitosti 10 rokov mládežníckeho
zboru tejto farnosti. Z celej prešov
skej diecézy to bol prvý mládežnícky
zbor, ktorý takto vznikol pri farnosti.
Prvé tóny gitary a detských, mládež
níckych hlasov začali ešte za správcovania otca Juraja Bumberu S.J.
Spev, ktorým títo mladí obohacovali
a obohacujú prešovskú farnosť, bol
a je radosťou mnohých veriacich. Na
tento radostný večer boli terajšími
mládežníkmi prizvani aj niekoľkí bý
valí členovia vtedajšieho mládežníc
keho zboru, a to za pôsobenia o. kap
lána Petra Krenického, na ktorého v
tejto farnosti s vďakou spomína celá
veriaca obec. Vďaka skrytému mik
rofónu počas celého večera sa nám
podarilo zachytiť niekoľko zaujíma
vých postrehov z činnosti fungova
nia tohto zboru, ktorú vám teraz pri
nášame.
Kedy ste začali chodiť do zboru a ako
prebiehali skúšky. Silvia, m ohla by si pro
sím ťa začať?
Silvia: Ja osobne som začala spievať v
rokoch, ke ď som chodievala na gymnázium
v Prešove, bolo to asi v treťom ročníku.
Začiatok bol asi takýto: Raz moja mamka
bola v gréckokatolíckom chráme, prišla do
mov a začala nám rozprávať o jednom
horlivom kňazovi. Nebol to nik Iný ako vte
dajší kaplán o. Peter Krenický, ktorý sa v
neskoršej dobe stal veľkým duchovným pria
teľom môjho brata a vôbec celej našej rodiny.
Už predtým o ňom šiel chýr, že je kňazom
zapáleným pre mládež. A tak na podnet mo
jej mamky som raz šla do katedrálneho chrá
mu a naozaj som bola oslovená už pri prvej
homílil otca Petra. A tak sme spolu aj so
svojím bratom začali stále častejšie chodievaťna sv. liturgie, na skúšky zboru, ktoré boli
okrem sv. liturgií jediným verejným miestom,
kde sa veriaca mládež mohla vtedy stretávať.
Prežili sme spoločne naozaj nádherné chvíle
mladosti vedenej k zodpovednej dospelosti.
Roky v zbore v gréckokatolíckom chrám e boli
moje najkrajšie dievčenské roky. (Poznámka
red.: Brat Sllvie Peter je v súčasnosti kap

lánom gréckokatolíckeho chrám u Narodenia
Panny Márie v Košiciach. Zaiste najväčšiu
zásluhu na tom to má Boh, on je darcom
všetkých milostí, ale vždy si používa nejaký
prostrednícky nástroj. V Peťovom prípade to
bol na počiatku horlivý kňaz o. P. Krenický.)
Alica, ty vedieš už tri roky detský zborík p ri našej farnosti (donedávna ste ho
viedli spolu so Silviou), predtým s i patrila
k oporám m ládežníckeho zboru, môžeš
p orovnať dnešný zb o r a ten predchádza
júci?
Odpoveď: Môžem povedať, že bola lep
šia disciplína, aj ke ď to tiež nebolo vždycky
ideálne. Aj my sme boli na skúškach niekedy
nesústredení a Tono nás zavše upozorňoval,
aby sme dávali pozor. Myslím si ale, že by sa
nestalo, že by bez vážnejších príčin nebola
skúška. V súčasnosti som už zažila taký prí
pad, že na skúške zostali 7-8 ľudia a ostatní
dali prednosť inej veci. Možno je to dané aj
tým, že farnosť sa rozrástla, funguje tu viac
spoločenstiev, napr. Oáza, Neokatechumenát. Je aj viac povinností. Dnešné účinkova
nie mládežníckeho zboru je trochu v inej po
lohe, ako bolo predtým.
Zapája sa Beáta, aby m ohla objasniť,
akú polohu má na mysli Alica.
Beáta: Keď som prišla spievať do tohto
zboru, bolo to v osemdesiatych rokoch, v
chrám e začínal spievať dievčenský zbor, tak
asi 10 dievčat, ktoré podchytil o. kaplán Ján
Babjak, S.J. Nepamätám si na všetky mená,
preto spomeniem len niektorých: Mariku a
Dánku
Spesové,
Mariku
Stašakovú,
Bernadetku Drábovú, Editu Blaščákovú.
Zbor sa rozrastal a v určitom čase, keď bola
väčšia slávnosť, bolo nás okolo 50 - 60 mlá
dežníkov. Bola to masa ľudí, na skúšky však
chodievalo čosi pomenej, tak okolo 40 ľudí,
ale aj to bolo dosť. Mládežnícky zbor vznikol
v časoch, k e ď lavice chrám u boli málo za
plnené, mládež nebolo takm er vôbec vidno,
nehovoriac o vekovej hranici 30 až 40 roč
ných ľudí. To samozrejme hralo do karát tým,
ktorí sa už predtým usilovali Gréckokatolícku
cirkev z histórie vymazať. Osemdesiate roky
boli tiež rokmi uskutočňovania II. Vatikán
skeho koncilu. Učinilo sa, aby sv. liturgia bola
zrozumiteľná všetkému ľudu. V tom čase sa
v katedrálnom chráme slúžili v týždni dve sv.
liturgie v slovenskom jazyku - v stredu a v
sobotu. Boli to roky vonkajšieho ale aj vnú
torného boja s danými problémami. Na je d
nej strane to bola tajná bezpečnosť, ktorá
číhala na každú aktivitu zo strany kňazov,
veriacich a mládeže. Na druhej strane to boli
roky úporného modlitebného zápasu, aby
mnohí z nás pochopili, že jestvuje tu určitá
rečová bariéra - prekážka obzvlášť pre mla

dých ľudí, ktorí sa v staroslovienskom jazyku
- nechcem povedať, že úplne nevedeli modliť,
ale nedokázali sa modliť s úprimným srdcom.
Tom uto zápasu srdca o modlitbu v sloven
skom jazyku pomáhali pekné mládežnícke
piesne, ktoré sl získali srdcia väčšiny veriacej
obce. Tu si treba uvedomiť, že každá gene
rácia vyjadruje svoj vzťah k Bohu srdcom. A
srdce tejto generácie začalo biť pre Boha pri
radostných piesňach o Ňom. Toto bude za
iste novodobá tradícia tejto cirkvi.
Približne v rokoch 1983 až 1984, ako už
bolo spomenuté, do prešovskej katedrály pri
chádza nový kaplán o. Peter Krenický. Ja
som sa s ním zoznám ila ešte predtým v Le
voči na jednej modlitebnej akcii, ktorú on sám
sprostredkoval. Bola doba, že sa na poli du
chovnom nedalo veľa robiť. A tak sme do
chrámu chodievali často v neskorých večer
ných hodinách, aby sme sa v spoločenstve
bratov a sestier zúčastňovali adoráclí pri oltá
ri. Väčšinou po dvoch hodinkách adorácie
sme v tichosti odchádzali z modlitieb. Otca
Petra práve v Levoči, kde bol rok správcom,
veľmi "chytila" práca s mládežou, a to cez
oázové hnutie, ktoré k nám prišlo z Poľska.
K e ď došiel do Prešova, spolu s nlekolkými
aktivistami začali sm e usilovne pracovať po
stránke duchovnej. Štvrtkové večery boli vy
hradené pre adoráciu a soboty večer pre
nácvik zboru. V nedeľu sa začalo spievať pri
sv. liturgiách o 8.00 hod., čo sa vlastne stalo
tradíciou dodnes. Modlitba za obrodenie cir
kvi priniesla svoje ovocie. Boli to roky velkých
ťažkostí. Terajší sídelný biskup, otec Mons.
Ján Hirka, vtedajšj ordinár, mal nemálo pro
blémov zo strany ŠtB, a to kvôli velkej aktivite
mládeže. Spočiatku na štvrtkových adoráclách sme sa schádzali v našom katedrá
lovom chráme, neskôr po spomenutých pro
blémov, aby sme neboli tak na očiach (chrám
na Hlavnej ulici), sme sa začali stretávať vo
františkánskom kostole.
Prečo ste sa m odlili konkrétne vo
štvrtok?
Odpoveď: Tie štvrtky vznikli v Juhoslávii
v Medžugorí, kde pri jednom zjavení Panna
Mária odkázala, že vyzýva modliť sa aspoň
hodinku nad Svätým písmom v spoločenstve,
a to každý štvrtok. Nakoniec Pán Ježiš vo
štvrtok, vo večeradle s učeníkmi sa modlil a
pripravoval sa na paschálne triduum. Pri
týchto štvrtkových modlitbách sme hľadali
spôsob, čo ďalej robiť, ako prejaviť svoju vie
ru, aké postoje zaujať aj v časoch najväčšej
totality.
Mária, m ohla by si doplniť ešte niečo,
čo tu nebolo povedané?
Odpoveď: To, čo si spoločne pamä
táme, už bolo povedané. Azda za seba by
som mohla povedať len tolko, že spev je
mojou srdcovou záležitosťou od detstva. Na
základnej škole som spievala v detskom
zbore u pani Zacharovej pri vtedajšom pio
nierskom dome. Neskôr určite Prozreteľ
nosťou Božou som sa dostala do mládež
níckeho zboru. Spievala som taktiež v
staroslovienskom zbore. Dnes pre rôzne iné
dôležitejšie povinnosti už nespievam v
žiadnom zbore, ale za to sa rada
zúčastňujem na sv. liturgiách, kde spieva
mládežnícky alebo starosloviensky zbor.
Myslím si ale, že je nutné si uvedomiť, kde má
človek srdce, čl ho má v cirkvi. Ak ho tam má,
všetko mu potom prináša radosť. Bola by
som rada, keby ste tu štafetu, ktorú sme vám
odovzdali, udržali aj pre ďalšie generácie.
Spev srdca pomáha obrode Cirkvi. Prajem
vám veľa radosti a vytrvalosti.
Spracoval A. MESÁROŠ
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N OSLOVUJE
ZJAVENIAMI

(Z homílie otca biskupa Mons. Milana Chautura počas duchovnej obnovy v Prešove)
Pozoroval som v húfe ľudí malé dieťa,
ktoré sa hralo pri matke. Zrazu sa matke
vytrhlo z rúk a poď ho medzi dav ľudí. Potom
sa spamätalo, poobzeralo sa okolo seba,
mamičku nevidelo, dostalo strach a rozpla
kalo sa. Keď ho však matka zbadala plačú
ce, pribehla, zobrala ho do náručia, a na
tváričke dieťaťa cez slzy presvítal úsmev a
radosť. Situácia tohoto dieťaťa sa často po
dobá situácii dospelého človeka, ktorý sa
zrazu ocitne v tomto velikánskom svete ako
si sám asistuje, či má dosť síl, aby zvládol
všetko to, čo svet na jeho plecia nakladá,
aké nároky naňho kladie život. Vtedy je veľ
mi dôležité uvedomiť si, že nie je sám. Naša
nebeská Matka nám dovoľuje si to uvedomiť.
Dovoľuje nám uvedomiť si, že je vždycky s
nami. Veďtakčasto sa zjavuje tomuto svetu.
Za posledných tridsať rokov do Vatikánu do
stali vyše tridsať prípadov nových miest na
prešetrenie, kde sa údajne zjavuje Matka Bo
žia. Pravdaže všetky tieto miesta musia byť
dôkladne preskúmané. Vieme dobre, že cir
kev uznáva len tie miesta, ktoré sú potvr
dené nejakými zázrakmi, alebo sú potvrdené
nejakými mimoriadnymi úkazmi. Tak potvr
dené miesta zjavenia sú Lurdy, La Sále, Fati
ma, kde sa udialo aj množstvo zázrakov.
Mária sa zjavuje vo väčšine prípadov mla
dým ľuďom. Vo Fatime sú to traja pastieri, v
Lurdoch je to 12-ročné dievča Bernardeta.
Zjavuje sa mladým, lebo na nich stáva svoju
nádej, že posolstvo, ktoré im odovzdá, budú
niesťživotom a dávať ďalším generáciám. Je
to radostná skutočnosť.
Milí mladí priatelia, nikto z nás nie je vo
svete sám. A hoci by sa ti zdalo niekedy, že
si opustený a nik ti nerozumie, vedz, že Má
ria je vždy s tebou. O tom svedčia mnohé jej
zjavenia, ktoré sú potvrdzované mnohými
zázrakmi. Napr. vo francúzskych Lurdoch je
62 prípadov náhlych uzdravení potvrdených
lekármi, ktorí hovoria, že z prirodzeného hľa
diska sa tieto náhle uzdravenia nedajú vy
svetliť. Ale predsa ten, ktorý nechce veriť,
neverí.
A tak ľudia, ktorí nechcú veriť, hovoria,
že tieto úkazy sa dajú vysvetliť prirodzeným
spôsobom. Hovoria o hyperpsychologických
javoch, o parapsychologických javoch, kto
ré pomáhajú uzdraveniam. Napríklad takéto
vysvetlenie, ktoré sa v Lurdoch udialo a je
zaznamenané do kroniky uzdravení. Muž,
ktorý čaká na chvíľu, kedy prejde kňaz s
najsvätejšou Eucharistiou popri ňom, aby
ho požehnal, očakával vo viere toto stretnu
tie sa so žehnajúcim Kristom s vedomím, že
vyzdravie. Kňaz ale prechádzajúc s Eucha
ristiou popri ňom už je ďaleko od neho a on
necíti žiadnu úľavu a vtedy celý nešťastný
zvolá: “Ježišu - poviem to tvojej Matke, ak
ma neuzdravíš!” Kňaz počujúc tento zúfalý
výkrik, vračia sa, a žehná dotyčného na vozí
ku. Po požehnaní on vstáva a je uzdravený.
Tí, ktorí nechcú veriť tomuto uzdraveniu po
vedia si: “hlboká túžba po uzdravení spoje
ná s vierou tohoto chorého psychologicky
spôsobili v ňom jeho biologickú zmenu.
Takže on prestal byť ochrnutý a vyzdravel.
Tí, ktorí nechcú veriť tomu, že Mária sa zja

vuje, a pomáha, nebudú veriť, aj keby sa stal
sebe väčší zázrak. Boh nám dal Máriu za Mat
ku, dal nám ju, aby ona sa stala záchranou
pre ľudské pokolenie. Tým, že nám prinesie
Spasiteľa, a preto, aby aj nás presvedčila o
tom, že tu ide o parapsychologické javy,
dáva nám ešte jeden zázrak, ktorý sa nedá
nijakým spôsobom poprieť, že to bol skutoč
ný zázrak. Tento zázrak sa udial v známom
pútnickom meste Mexika v Guadalupe. K eď
štatistiky hovoria, že do francúzskych Lúrd
prichádza ročne 6 miliónov ľudí, tak v Mexi
ku do Guadalupe prichádza ročne najmenej
20 mil. pútnikov. Prečo tam prichádzajú ?
Azda ste m nohi z vás počuli, že tam chodie
vajú k milostivému obrazu, pred ktorým už
tiež došlo k mnohým uzdraveniam. V kroni
ke spomienok sa traduje táto zázračná uda
losť. Bolo to v 16. storočí, keď chudobný
roľník vyšiel si na vŕšok do hory nazbierať
dreva. Bolo 12. novembra - zima. Pri zbieraní
dreva zrazu pred sebou zbadal postavu že
ny. Zľakol sa tak, akoby sa bol zľakol každý
z nás. Chce újsť, ale tu zrazu počuje milý
hlas. - "Počkaj, neboj sa, ja ti chcem pomôcť,
lebo ja vás mám rada." Tento roľník sa zasta
vil a spýtal sa. Čo chceš odo mňa? Mária mu
povedala: “Chcela by som, aby si na tomto
mieste na hore Tegera dal vystaviť kaplnku
k mojej úcte. Choď za biskupom a povedz
mu to. On sa pozastavil, veľa nerozmýšľal a
ešte stále sa bál. Sľúbil a odišiel. Ale na
prahu biskupskej rezidencie sa zastavil.
Akože mi biskup uverí, mne obyčajnému roľ
níkovi, že také niečo sa mohlo stať ? Možno
sa mi snívalo, povedal si a vrátil sa domov.
Avšak, keď raz znovu išiel do lesa zbierať
drevo, opätovne sa mu zjavila postava ženy
a vyslovila tú istú prosbu. Juan Diego po
tejto opätovnej výzve Panny Márie odchá
dza k svojmu biskupovi. K eď mu rozpovedal
celý príbeh, biskup Juan de Zumárraga žia

dal dôkaz. Posiela ho na miesto zjavenia so
žiadosťou, aby mu doniesol kyticu čers
tvých ruží. Roľník Diego odchádza a na
mieste, kde sa mu predtým zjavila Panna
Mária, na vlastné prekvapenie nachádza pl
ný záhon rozkvinutých ruží. Ruže natrhá,
zavinie ich do svojho kabátca a odnáša
biskupovi. K eď tieto vysype v rezidencii
pred zrakm i prekvapeného biskupa a jeho
radcov, na jeh o plášti, kde predtým mal ru
že, sa zrazu ukázal obraz zjavenej ženy Matky Božej, dnes už známy po celom
svete ako obraz Matky Božej Guadalupskej.
Dnes obraz z Guadajupy zobrazili na
skúmanie vedci a fyzici. Čo je zaujímavé na
ňom? Nevedia prísť na štýl maľby tohto
obrazu, lebo táto maľba nie je namaľovaná
štetcom ani iným i prostriedkami už známy
m i v maliarstve. Keďže ho skúmajú dosť
podrobne, zväčšovaním obrazu prišli k
zväčšeniu obrazu zorničky Matky Božej a v
tejto 20-krát zväčšenej zorničke oni nachá
dzajú iný obraz roľníka Diega. Vedci hovo
ria, že i keby sme modernými spôsobmi,
napr. laserom chceli vytvoriť takú dokonalú
zdrobnelinu obrazu, je to i pri dnešnej mo
dernej technike nemožné. Mária nim chce
povedať tým, ktorí spochybňujú tieto zjave
nia, že je to fyzická záležitosť. Obraz je nevy
svetliteľne maľovaný a v zorničke oka sa
nachádza krásna farba obrazu. To, čo sa
udialo v 16. storočí v Guadalupe, nachádza
ozvenu u tých, ktorí prichádzajú navštevo
vať Pannu Máriu Guadalupskú. Brat,
sestra, i my si jednú vec uvedomme: Doba,
v ktorej žijeme, navodzuje nám nespočetné
množstvo situácií, kedy sa pýtame, čo ďa
lej. V týchto chvíľach otáznikov počúvajme
hlas Matky Božej tak, ako to počul chu
dobný mexický roľník - “neboj sa, som Tvo
ja Matka, mám ťa rada a chcem ti pomôcť.”

V programe duchovnej obnovy vystúpil aj spevácky zbor z Michaloviec
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Mária a Duch Svätý
(Z homílie o. p. Rusnáka pri oslave sviatku Ochrany Panny Márie v Prešove)
Obnoviť sa, znamená postupne v tomto slove nachádzať seba sa
mého a tak získavať pohľad, názory, myšlienky, idey a spôsoby aké, má
Boh. Obnoviť sa - znamená dostať ducha Kristovho, ducha zmýšľania tak,
ako zmýšľa Kristus. Je veľmi dôležité vždy ku každému slovu, ktoré
počúvam, pristupovať tak, ako keby som ho počúva! prvýkrát. Počúvať
toho druhého s vedomím, že m i chce čosi povedať. Nekonfrontuj to, čo si
počul včera, ale počúvaj teraz. Počúvaj to, čo ti chce povedať cirkev
skutočne dnes, čo ti chce hovoriť mojím prostredníctvom. Mária nekonfrontovala posolstvo anjela, ale povedala - nech sa mi stane. Tak ako
Mária, ktorá uverila, že Boh môže urobiť nemožné veci, kiež by to tiež
každý z nás v tejto chvíli uveril. Znamená to, že Boh môže urobiť a j dnes
nemožnú vec ? A akú nemožnú vec? Keby Boh stvoril nový svet, to by
nebol taký vetký zázrak. Keby Boh stvoril nejaké bytosti ešte okrem nás,
keby Boh vzkriesil v tejto chvíli všetkých mŕtvych, to by ešte nebol taký
velký zázrak. Ale ke ď Boh dokáže obrátiť teba, mňa, na prvom mieste,
keď Boh dokáže zo mňa urobiť svätého, k e ď Boh dokáže z teba urobiť
svätého, to je zázrak, ktorému sa nevyrovná ani stvorenie nového ves
míru.
A ak Boh dokáže z našich kamenných sŕdc urobiť srdcia, ktoré
prinášajú úrodu lásky, a to je to isté, čo spôsobil Boh v srdci tejto ženy Panny Márie. Lebo Boh posiela svojho Ducha, aby urobil v Márii zázrak,
aby ju urobil prvým človekom, ktorý bude naplnený Božou prirodzenosťou,
ktorý bude naplnený Božím duchom, ktorý bude zmýšľať tak ako Boh a
bude sa dívať na svet tak, ako Boh.
Dnes je Cirkev pozvaná k tomu, aby nanovo enavjelizovala v prvom
rade seba samú, a tak celý okolitý svet. Evanjelizovať seba samú, zna
mená postaviť Boha do stredu svojho života, na prvé miesto, ešte skôr
ako manželku, ešte prv ako otca, matku, ešte prv ako deti, ešte prv ako
tvoje úspory, ešte prv ako tvoj vlastný život. A Boh urobí nemožné v
tvojom živote, Boh zmení teba celého, tvoje vnútro. Boh urobí to, čo urobí
s Máriou. Tvoje srdce začne byť v blízkosti otca nebeského. Ty začneš
zjednocovať ostatných, začneš ich volať ku skutočnej jednote s Bohom.
Ty začneš tak ako Mária, byť silný vo svojom živote, a prijímať kríž, lebo
to znamená, odpovedať na každú udalost. Neodporovat krížu a nešomrať
pred každodenným krížom. Toto brat, sestra, robí v nás Duch Svätý. K eď

ty povieš áno, verím tomu, Boh môže začať s tebou niečo robiť. Povie ti
neboj sa, lebo si našla milosť u Boha. Boh ti chce dať jednu úžasnú zvesť,
z teba sa narodí Ježiš Kristus. Ty porodíš Ježiša Krista, Ty ho privedieš
na svet, lebo Ježiš Kristus je očakávaný v tvojom okolí. Ježiš Kristus je
očakávaný na tvojom pracovisku, Ježiš Kristus je očakávaný v tvojej škole
- triede, tvojej bytovke na sídlisku. Tam všade chce Ježiš prísť. Ježiš
prichádza vždy s tým, ktorý ide v Duchu Svätom. Ježiš bude s tým, koho
Duch Svätý pohne na cestu, aby išiel ohlasovať spásu.

n L A rZ i/b J L .
Jedným z desiatky duchovných otcov, ktorí sa zapojili do programu
duchovnej obnovy v Prešove, bol a j o. František Takač z farnosti Ruská
Nová Ves.
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Európske stretnutie vo Viedni

■

Bratia z TAIZE nás pozývajú na pokračovanie Púti dôvery na zemi, na
Európske stretnutie mládeže vo Viedni 28. 12. 1992- 2.1. 1993. Informácie o
prihláškach prijímajú do 1. decembra. Informáciu sme získali z časopisu AD. V
novembrovom čísle AD, sa môžte dozvedieť o stretnutí vo Viedni viac. Ak do
toho času získa aj naša redakcia o tomto podujatí nejakú informáciu, včas ju
zverejníme.
Redakcia Slovo

■

Biskupi boli dlhé roky vo väzení, ale mali sme sa dobre.
Kňazi,rehoľníci a najlepší synovia národa umierali v
uránových baniach,ale mali sm e sa dobre.
Učitelia ubíjali v deťoch vieru, ale m ali sme sa dobre.
Vedci m useli donekonečna papagajovať vedecké omy
ly m inulého storočia,ale mali sm e sa dobre.
Pribúdalo rozvodov, rozpadal sa rodinný život, ale mali
sme sa dobre.
Ľudia stra tili zdravé národné sebavedomie, spisova
telia a um elci boli um lčovaní, ale mali sme sa dobre.
Klesal priem erný vek, ale tv rd ilo sa, že sa máme dobre.
Žili sme z toho, čo sme mali zanechať našim deťom,
aby sme sa my ešte chvíľu mali dobre.
Mali sme sa dobre, ale vlastné deti od útleho detstva
sme nechávali napospas ateistickej výchove.
Lekári na popud matiek už zabíjali každé druhé dieťa,
ktoré sa malo narodiť, ale my sme sa mali dobre.
I odsúdeném u na sm rť býva splnené posledné želanie,
ale naši drahí chorí v nem ocniciach však často
zom ierali bez kňaza, ale m y sme sa mali dobre.
Rástla spotreba alkoholu, pribúdalo samovrážd - d o 
konca i samovrážd detí, ale my sme sa mali dobre.

Mali sme sa dobre, aie za akú cenu ?______
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Medzinárodné stretnutie
kňazov a seminaristov
hnutia focoláre v Prahe
V dňoch 7.-10. októbra sa konalo v Prahe
medzinárodné stretnutie kňazov a seminaris
tov poriadanó v spolupráci so svetovým cen
trom hnutia focoláre - diela Máriinho.
Stretnutie sa konalo za účasti 140 kňazov
a semináristov z Čiech , Moravy a Slovenska
Námetom bola "nová enanjelizácia". Základné
motto: "Ako mňa poslal otec, tak aj ja posielam
vás.“
Z centra hnutia focoláre sa zúčastnili
Dr.Silvano Cola, známy odborník v patrológii,
Dr. Pietro Coda, profesor dogmatiky na Lateránskej univerzite v Ríme, Dr. Enrico Pepe,
bývalý misionár v Brazílii a P. Lino Dármi, ktorý
pôsobil dlhú dobu v Kamerune. Jadrom stret
nutia boli dva prejavy Chiary Lubichovej, prvý z
mája 1988, ktorý predniesla na Medzinárod
nom kongrese diecéznych kňazov za účasti
2000 kňazov z celého sveta, druhý prejav k
biskupom na tému: "Nová enanjelizácia a hnu
tie focoláre" z februára tohoto roku. Chiara
hovorila o jednotlivých bodoch spirituality Diela
Máriinho a ukazovala, v čom môže táto spiritu
alita obohatiť život diecézneho kňaza a ako pri
spieva k vytváraniu živého bratského spolo
čenstva medzi kňazmi.
Toto spoločenstvo dôsledne žijúce Ježišo
vo “nové prikázanie" sa stáva silným evan
jelizačným činidlom pre prítomnosť Ježiša
zmŕtvychvstalého. Svedectvo života, na kto
rom je položený primárny dôraz, sa potom stá
va úplne samozrejme nástrojom konverzii po
dľa Ježišovho prísľubu: "aby boli jedno,... aby
svet uveril."
Dôležitým bodom programu bolo vymie
ňanie si skúsenosti z najrôznejších oblastí
kňazského pôsobenia i života seminaristov,
ktoré potvrdzovali bohaté plody tohoto života.
Búrlivým a dlhotrvajúcim potleskom bolo prijaté
svedectvo západonemeckého kňaza - teológa
Dr. Wilfreda Hagemanna, ktorý ukazoval účin
ky tohoto života medzi kňazmi a laikmi v spo1
ločnosti hlboko sekularizovanej, ponorenej do
konzumného spôsobu života, ktorý stále viac
ľudí odvádza od Krista a cirkvi.
spravodaj Pražskej arcidiecézy

Dňa 12. októbra 1992 celý katolícky
svet oslávil 500. výročie evanjelizácie
Ameriky (spojené s 500. výročím jej ob
javenia Krištofom Kolumbusom). Tých
to osláv sa na americkom kontinente
zúčastnil aj sám Svätý Otec, ktorý na
priek zdravotným ťažkostiam pricesto
val na tri dni do Dominikánskej^epubliky.

Na všeobecných audienciách v októbri privítal Svätý Otec desaťtisíce pútnikov z
celého sveta. Medzi nimi sa pravidelne objavujú aj stovky našich pútnikov. Na
zábere Svätý Otec sa zvítava s pútnikmi z našej eparchie.

Náš obrad v Paríži
V Slove číslo 9 sme uverejnili roz
hovor s otcom biskupom M ichaelom
H rinčišinom , ktorý žije v Paríži. Na
te nto rozhovor reagoval svojím lis
tom Doc.Václav Huňáček z Prahy, kto 
rý ním dopĺňa inform áciu o grécko
katolíkoch v Paríži. Uverejňujeme ho
v celom znení v češtine.
Pokud nejaký chrám v Paríži co nejdustojnéjším zpúsobem reprezentuje kŕesťany
byzantského obradu sjednocených s Ŕímem, pak je to historická svätyne sv. Juliána: Saint Julien - Le Pauvre nedaleko ka
tedrály paŕížské Bohorodice - Notre Dáme
de Paris. Tento chrám patrí ŕeckokatolickému patriarchátu Alexandrie, Jeruzaléma,
Antiochie a celého Východu. Západní kŕesťané se v ném seznamují s byzantskou litur
gii ve znení ŕeckém a arabském, slouženou
vždy na najvyšší úrovni. Zásluhou predsta
veného této ŕeckokatolické svatyné, jím ž je
Mgr.J. Násir-Allah, jsou vždy prím ov chrámu
k dostání francouzské, ¡inojazyčné preklady
východních liturgií a jejich nahrávky na deskách a kazetách. Zájemci si mohou vybrat
též obrazový materiál a brožúry, knižní publikace o katolických církvích východního ob
radu - ŕeckokatolické, melchitské, chaldejskokatolickó, arm énskokatolické, maronitské,
syrskokatolické, koptickokatolické, etiopskokatolické.
Paŕížský chrám sv. Juliána se zásluhou
svych duchovních otcu stal branou do po
kladnice východního kŕesťanství sjednoceného i nesjednoceného. Je zcela logické, že
zvláštni pozornost je tu venovaná kresťan
stvu cyrilom etodéjského jazyka staroslo
venského, které dnes tvorí ve východní m
kŕesťanství zdrcující vétšinu.
Západní i východní kŕestáné velmi vysoce oceňují skutečnost, že Slované máji

vedie svých živých jazyku též starobylý,
vznešený a posvätný jazyk oltáre, který jim
odkázali jejich apoštolové sv. Cyril asv. Metodéj. Zvláštni rešpekt u všech kŕestänú získává úsilí o uchování zvláštního posvät
ného jazyka bohoslužebných knih chrámu
proti pokusum nahradit a vytlačit ho bež
nými, živým i jazyky, kterými se mluví v masmédiích, na trhu, v krčmé či ve chlévé.
Podobné žárlivé stŕeží libanonskokatolická, maronitská, syrskokatolická chaldejskokatolická cirkev svúj nejstarší bohoslužebný jazyk sýrskou aramejštinu, která je
založená na Ježišove matéŕštinš.
Arm énští katolíci mají jako príslušníci první kresťanské zem e sveta svúj staroarménský jazyk - grabar. Podobné jako kopští kato
líci kopštinu, pokračování jazyka egypských
faraónu a etiopští katolíci posvätný jazyk geéz.
Také malabarští a malankarští katolíci v
Indii mají svuj posvätný jazyk malajalamský.
Neslovanští katolíci byzantského obradu uží
vaj! na Blízkem Východé starobylé cirkevní
ŕečtiny nebo arabštiny, které rovnšž nejsou
totožné s bežnou hovorovou rečí, podobné
jako cirkevní gruzinština.
Užívání živého neslavnostního jazyka v
byzantské bohoslužbé je pochopitelné a
zdúvodnitelné tam, kde se východní litur
gické jazyky od m ateŕštiny véŕících natolik
líši, že jsou jim naprosto nesrozumitelné.
Rumunština, m adärština, albánština,
finština, estonština, japonština, angličtina
atd.
Nesmírná výhoda cyrilom etodéjské slovanštiny spočívá v tom, že je to jazyk nad
národní, sjednocující všechny slovany vý
chodního obradu bez rozdílu.

Doc. PhDr. Vaclav HUŇÁČEK, CSc.
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V e ľk ý svedok viery
Otec biskup Alexander Chira
Každé duchovné povolanie je pre veriacich a
pre svätú cirkev veľká Božia milosť. Či už ide o
diakona, kňaza, rehoľníka alebo biskupa. Najmä
dobrý otec biskup je Božím požehnaním pre celú
cirkev.
Takýmto veľkým Božím požehnaním bol ži
vot otca biskupa Alexandra Chiru. Narodil sa
koncom minulého storočia 17. januára 1897 v
Buľchivciach na Zakarpadskej Ukrajine, v počet
nej kňazskej rodine. Po ukončení strednej školy
v Maramorošskom Sigoti v roku 1915, vstúpil do
Užhorodského seminára a začal študovať teo
lógiu. Biskup Anton Pap (1912-1924) ho poslal
do centrálneho seminára v Budapešti. Na kňaza
bol vysvätený 19. decembra 1920. Nový otec
biskup Peter Gcbej (1924-1931) ho menoval v
roku 1924 za profesora v Užhorodskom semi
nári. Prednášal kánonické právo a cirkevné de
jiny, neskôr morálnu a pastorálnu teológiu. Vy
choval mnoho dobrých kňazov. Bazilián ATANASIJ PEKÁR svedčí vo svojej knihe ISPOVIDNIKY VÍRY NAŠOJ SÚČASNOSTI, že bol
aj znamenitý kazateľ. Roku 1943 sa stal rektorom
biskupského seminára a v tom istom roku dostal
hodnosť pápežského preláta. Otec biskup Teodor
Romža (1944-1947) si vybral otca Alexandra
Chiru za svojho generálneho vikára hneď po
svojom biskupskom svätení. Boli to však ťažké
roky a čoskoro vypukol zúrivý boj boľševikov
proti svätej cirkvi. Terčom útoku sa stali najmä
otcovia biskupi, kňazi, rehoľníci a horliví laici.
Najsilnejší a najzúrivejší útok zažila cirkevná
hierarchia. Dôležitou osobou, ktorú bolo treba
podľa boľševikov umlčať, bol aj generálny vikár
biskupa - mučeníka - otec Alexander Clúra.
Najprv to začalo častými nočnými výsluch
mi a hrozbami. To však na pevného muža vo
viere neplatilo. Keď mu jeho príbuzní radili odísť
na západ, liez váhania toto pokúsenie odmietol
slovami: "Som kňaz a tu pri veriacich môjho
národa je moje miesto. Nech sa stane to, čo chce
Boh." Podľa tohto svedectva sa aj správal.
1. februára 1949 ho agenti NKVD uväznili a od
viezli do Kyjeva na vyšetrovanie. Nasledovalo
odsúdenie na 25 rokov ťažkých prác do tres
taneckých táborov. Odviezli ho najprv do Irkut
ská, potom do okolia Kemerova a napokon do
Omska. Tu otca Alexandra zastihla politická am
nestia, 6. septembra 1956 bol prepustený našlo

ľoltreh otcu biskupa Alexandru Chiru

bodu a vrátil sa na Zakarpatskú Ukrajinu. Za
krátko 17. januára 1957 bol však otec Alexander
Chira násilne vysídlený do Karagandy v Kazach
stane. Tam ťažko pracoval v bani na čierne uhlie.
Roku 1962 odchádza do dôchodku, ale sa ne
môže vrátiť domov. Ako horlivý kňaz (nik ne
vedel, že bol tajne vysvätený na biskupa), už od
svojho príchodu do Karagandy sa stará o ne
smrteľné duše veriacich. Ako dôchodca už vše
tok čas má len pre veriacich. Navštevuje jemu
známe ukrajinské a nemecké rodiny, cez ne sa
dostáva do ďalších rodín a všade večerami slúži
sväté liturgie a vysluhuje sviatosti. Dobré pozná
silu sviatosti zmierenia. Práve táto sviatosť sa
stáva jeho silnou duchovnou zbraňou. Ňou mno
hých oslobodzuje od najväčšieho ľudského ot
roctva, od hriechu. Neuspokojuje sa len s tými,
ktorí o to sami požiadajú. Cez nich sa dostáva a j
k ich príbuzným a známym a ponúka im Otcovo
odpustenie. Najväčšiu lásku preukazuje chorým.
Rehoľná sestra spomína: "Nikdy ho nebolo treba
volať k chorému. Stačilo, že sa o chorom dozve
del od kohokoľvek. Jeho záujem sa začínal otáz
kou: "Je doma alebo v nemocnici?" Ešte v ten
deň bol pri lôžku chorého. Každému ponúkol
sviatosť zmierenia ako liek pre dušu i telo. Keď
to chorý prijal, posilnil ho aj Eucharistiou a
sviatosťou pomazania nemocných. Všetci, čo ho
poznali, vedeli, že má zlaté dobré srdce. Nik mu
preto nevedel odolať, aby ho odmietol." Rehoľná
sestra pokračuje: "V Karagande na neho len s
láskou spomínajú. Opýtajte sa kohokoľvek na
otca Alexandra, každý vám o ňom bude len dobré
rozprávať. Otec biskup mal každého úprimne
rád." Jeden veriaci svedčí: "Náš otec biskup bol
veľmi dobrý, ale aj múdry. Poznal mnohé jazyky
a tak bez problémov slúžil nielen Ukrajincom,
ale aj Nemcom, Poliakom a Rusom. Sväté litur
gie slúžil v obidvoch obradoch." Miestny kantor
spomína: "Nik nevedel, že je biskupom, ale
každý ho považoval za veľkú autoritu. Rímsko
katolícki kňazi nie raz posielali veriacich za ot
com Alexandrom s poznámkou: "Choďte za ot
com Chirom, on vám to môže urobiť." Vedeli sme
o tom, že je pápežský legát, tak sme si mysleli,
že preto má väčšiu právomoc." Najväčšiu
hodnotu v živote človeka má láska. Ona
vyžarovala z. každého jeho slova a skutku. Býval
v podnájme v nemeckej rodine. Stačila mu jedna
izba, v ktorej však bol veľmi málo. Horlivosťza
spásu duší ho viedla do rodín a do nemocnice.
Keď sa stretol so známymi, už zďaleka prvý
zdravil. Bol žartovnej, veselej povahy. Rehoľná
sestra spomína zážitok. Otec biskup niekedy
cestoval poslúžiť veriacim aj do vzdialených
miest. Odtiaľ zas prichádzali ľudia za ním do
Karagandy. Raz mu pri rozlúčke jedna veriaca
povedala: "Duchovný otče, povedzte, čo vám
máme kúpiť. Iste vám to nabudúce donesieme.
Otec Chira sa usmial a povedal: "Podajte mi
papier a ceruzku, aby ste to nezabudli." Keď to
dotyčná pani prečítala, veľmi sa zasmiala a
krútila hlavou:" To vám nemôžem kúpiť." Na
papieri bolo napísané: "Kúpte mi mladosť."
Otec biskup Alexander Chira sa spolu s ot
com Vladislavom Bukovinským podstatnou
mierou pričinil o sformovanie rímskokatolíckej
farnosti v Karagande. Po jej povolení zas veľkou
mierou prispel k stavbe chrámu. Veriaci ho po
slúchali na slovo. Ešte stále bol v ilegalite. Až po
dokončení chrámu v roku 1977 dostal povolenie
slúžiťsväté liturgie pre rímskokatolíkov ako po
mocný kňaz správcu fary pátra Albinasa DUMBLIAUSKASA, S.J. Až do svojej smrti 26. mája
1983 slúžil v tomto chráme aj gréckokatolícke
sväté liturgie pre Ukrajincov. Bolo to jediné mie

sto v bývalom ZSSR, kde sa v čase násilného
umlčania Gréckokatolíckej cirkvi verejne slúžili
5 rokov jej bohoslužby. Boli by sa slúžili pravde
podobne aj naďalej, keby sa gréckokatolíci, žijú
ci na Ukrajine pri svojich žiadostiach o znovupovolenie svojej cirkvi neodvolávali na Karagandu. Tak prišiel po smrti otca biskupa zákaz aj
do Karagandy vykonávať bohoslužby pre gréc
kokatolíkov.
Posledný mesiac otec biskup ležal v nemoc
nici. Veriacim, čo ho v hojnom počte každý deň
navštevovali, vravel: "Vidíte, mal som túžbu zo
mrieť pri oltári a Boh chce, aby som zomrel v
nemocnici. Ja túto zmenu pokojne prijímam." A
žartom dodal: "Veď to nie je až taká podstatná
vec, kde človek zomrie." Keď raz v nedeľu bol na
priepustku v chráme, všetkých ešte raz prosil,
aby mu odpustili. Toto gesto veľkej pokory' a ešte
väčšej lásky urobil veľakrát aj predtým. Veriaci
obyčajne odpovedal i plačom, lebo si vraveli, čo
mu máme odpustiť, keď žije len pre nás a všet
kých nás tak miluje. Zomrel pokojne so sviečkou
v rukách. Práve bola pri ňom rehoľná sestra. Po
smrti ležal v chráme, kde sa striedali sväté litur
gie vo všetkých jazykoch, v ktorých slúžil. Ve
riaci bdeli pri jeho rakve 5 dní a nocí. Pohreb mal
biskupský a zúčastnilo sa na ňom v ďalekej
Karagande až 12 kňazov. Vtedy správca fary o.
Albinas povedal: "Otca Alexandra Chiru ste po
znali ako kňaza. Teraz vám už môžem prezradiť,
že sme mali dlhé roky medzi sebou otca biskupa." Celý priebeh pohrebu som videl na vi
deokazete. Bol dojímavý a veľmi slávnostný. Pri
hrobe sa s ním lúčili mnohí kňazi i jeho chovanec
Jozef Wert, S.J., ktorý je teraz už biskupom v
Novosibirsku. Pochovali ho pri chráme a veriaci
sa postarali o dôstojný pomník. Ale dôležitejšie
je to, že otec biskup žije naďalej v ich srdciach,
že si na neho všetci s láskou spomínajú.
Na záver chcem spolu s Pannou Máriou po
vedať Bohu: 'Velebí moja duša Pána..." (Lk
1,46-55), za takú veľkú Jeho milosť, akú dal
cirkvi v osobe otca biskupa Alexandra Chiru.
o.Ján BA BJ AK, S.J.
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ŽIVOT V PRIATEĽSTVE
S JEŽIŠOM

Dňa 13. septembra tohto roku zažili veriaci obce CABOV
(vranovský dekanát) milú slávnosť. S radosťou medzi sebou
privítali otca biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý im prišiel po
svätiť obnovený chrám. Chrám je zasvätený Narodeniu Pan
ny Márie a bol postavený v 17. storočí. Začiatkom leta tohto
roku začali veriaci s Božou pomocou s opravou chrámu.
Zvonku ho celý obnovili a v interiéri chrámu vynovili oltár.
Všetky námahy, obety a práce veriacich boli odmenené náv
števou otca biskupa, ktorý za asistencie kňazov z okolitých
farností obnovený chrám posvätil. Zároveň odslúžil odpus
tovú svätú liturgiu, v ktorej povzbudil tunajších veriacich a
ubezpečil ich, že na nich myslí vo svojich modlitbách.
Vďační veriaci z Cabova

V pondelok, 12. októbra t.r. Msgr. Ján Hirka, sídelný pre
šovský biskup, otvoril školský rok na Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. V homilii pripomenul semina
ristom, že seminársky život má byť charakterizovaný ovzduším
lásky a sústredenosti, aby každý seminarista si mohol nadobud
núť tie návyky, ktoré budú sprevádzať celý jeho život: ochota k
štúdiu a modlitbe, vnútorný rozvoj ducha sebaobety, veľkodušnosti a radostnej poslušnosti. Tieto vlastnosti sú veľmi potrebné
pre kňaza. Pretože kňaz je naozaj povolaný, aby mal Kristovo
zmýšľanie a srdce - má sa pripodobňovať Synovi, ktorý "z toho,
čo vytrpel, poznal, čo je poslušnosť'. Ďalej povedal: "Musíte byť
mužmi silnej viery, čo eucharistickým životom, modlitbou liturgie
hodín a osobnou dennou modlitbou udržuje čulé priateľstvo s
Ježišom. Prvenstvo v seminárskom živote patri Božiemu slovu.
Božie slovo je stredobodom všetkých teologických štúdií, je hlav
ným prostriedkom ohlasovania kresťanskej náuky a je nevyčerpa
teľným zdrojom duchovného života. Ohlasovanie Božieho slova
dosahuje vrchol v slávení Eucharistie. Naozaj, všetky vaše osob
né snaženia a celý život seminárskej komunity sú späté s eucha
ristickou obetou a k nej smerujú pretože najsvätejšia Eucharistia
obsahuje celé duchovné bohatstvo cirkvi, obsahuje samého Kris
ta, naše vzkriesenie a živý chlieb." Dôrazne ich napomenul, aby
svätá liturgia bola ozajstným stredobodom ich každodenného
života a odporúčal im, aby pravidelne denne pobudli určitý čas v
modlitbe pred Najsvätejšou Eucharistiou, adorujúc nášho Boha a
Spasiteľa Ježiša Krista.Na bohosloveckej fakulte aj študujú laici,
dievčatá a chlapci, ktorí počas štúdia na teologickej fakulte nado
budnú všeobecné teologické zdelanie, ktoré im umožní uplatniť sa
v cirkevných, školských,charitatívnych a iných ustanovizniach.
K. M.
Dňa 17. októbra 1992 pri príležitosti zvolenia pápeža Jána
Pavla II. do úradu najvyššej hlavy Cirkvi, námestníka Ježiša
Krista, v bazilike Minor v Lutine slúžil svätú liturgiu o 10.00 hod.
sídelný biskup Msgr. Ján Hirka. Tohto roku je to 14. výročie od
zvolenia Jána Pavla II. za hlavu Katolíckej cirkvi.
T.M.

NÁVŠTEVA Z USA

K r í ž e - filiálka farnosti Kružlov, mala v nedeľu, 11. októbra
1992, veľký dôvod k radosti. V túto nedeľu si pripomenula
140. výročie posvätenia chrámu Ochrany presv. Bohorodič
ky a 100. výročie posvätenia ikonostasu. Ich radosť bola o to
väčšia, že prišiel medzi nich Mons. Milan Chautur, svätiaci
prešovský biskup, aby im posvätil chrám po kompletnej
generálnej oprave. Obec, ktorá má sotva 80 veriacich, za
pomoci cirkvi, dobrodincov a Obecného úradu Kríže, vy
tvorila hodnotu vyše pol milióna korún. Bohu vďaka!
Text a foto: o. F. D.

Odpust v Sačurove
Veriaci v Sačurove oslávili "Ochranu Panny Márie” na odpustovej
slávnosti 27. septembra t. r. Pred svätou liturgiou vystúpila mládež s
novonacvičeným programom, ktorého hlavná myšlienka bola ŽIVOT PRE
INÝCH. V ten deň Boh vstúpil do sŕdc všetkých pritomnych ľudí. Úsmev,
ktorý im žiaril na tvári, svedčil o tom, že žijú jeden pre druhého. Sv. liturgiu
slúžil o. M. Vasiľz Poše, homíliu predniesol veriacim rodák zo Sačurova
o. L Petrík.
Jednotu a lásku bolo vidieť I u pútnikov, ktorí do chrámu prichádzali
za hlaholu zvonov a tónov piesní. Slávnosť sa skončila obchodom okolo
cerkvl a pápežskou hymnou. Pán Boh zaplať patrí nášmu duchovnému
otcovi J.Kriičkovi, všetkým kňazom, bohoslovcom ¡veriacim, ktorí spolu s
nami oslávili našu Matku Pannu Máriu.

Svetlana HRICOVÁ, Sačurov

Dňa 11. októbra prežívali veriaci nedeľnú sv. liturgiu v kated
rálnom chráme sv. Jána Krstiteľa zvlášť v slávnostnej atmosfére.
Na svojej ceste domov z pobytu na Zakarpatskej Ukrajine sa
zastavili v Prešove vzácni hostia z USA. Hlavným celebrantom pri
sv. liturgii bol Mons. Andrej Pataky, biskup parmský z Clevelandu
- Ohio. Spolu s ním koncelebrovali sv. liturgiu jeho generálny vikár
Mons. Róbert Janovič a Mons. Vasilij Smočko, správca farnosti
pri chráme sv. Gregora v Lakewoode, ako aj správca našej
prešovskej farnosti o. František Citbaj, ktorý mal slávnostnú ká
zeň. K veriacim sa v závere Služby Božej prihovoril o. biskup
Pataky, ktorý veriacim prešovskej farnosti ale aj celej eparchie
odovzdal pozdrav veriacich clevelandského biskupstva a udelil im
svoje archijerejské požehnanie. Vyznal všetkých, aby ostali verní
svojej Gr. kat. cirkvi, jej tradíciám, obradu a učeniu sv. Otcov,
ktorým táto nedeľa bola zasvätená. Slávnostnú sv. liturgiu skrášlil
svojím vystúpením starosloviensky zbor katedrálneho chrámu,
ktorému sa o. biskup osobitne poďakoval za účasť a spev, ktorým
ako povedal, zvlášť zvýraznil krásu nášho byzantského obradu.
Veriaci si odnášali z tejto sv. liturgie do svojich domovov mimo
riadny duchovný zážitok a dojmy.
Dr. Peter KRAJŇÁK

V SEDLISKÁCH OPÄŤ
SLÁVNOSTNE
Prvú októbrovú nedeľu oslávili v Sedliskách prvýkrát v novom
chráme svoj chrám ový sviatok O chrany Presvätej Bohorodičky. Hoci
od posviacky chrámu uplynulo iba päť týždňov, príprave odpustu
venovali velkú pozornosť. O dpustová slávnosť začala duchovnou
prípravou už v sobotu. Vyvrcholením bola nedeľná sv. liturgia, na
ktorej o význam e sviatku a mariánskej úcte, ktorá na hornom Zem
plíne má korene v cyrilometodskom období, kázal o. ThDr. Michal
Fedor, S. J. Potešujúcim v Sedliskách je príkladné nažívanie veriacich
oboch katolíckych obradov a veľký počet rozdaných sv. prijímaní
počas ich prvého odpustu v novom chráme.

(BA)
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Milostivý obraz v Zemplínskom Hradišti
Nevšednú radosť prežívali gréckokatolícki i
rímskokatolícki veriaci v Zemplínskom Hradišti
23. augusta, kedy privítali milostivý obraz klokočovskej Panny Márie vo svojej farnosti k týžden
nej duchovnej obnove. Obraz
priviezli
trebišovskí veriaci so svojím duchovným spávcom o. Michalom Onderkom, okresným deka
nom, autobusom. Veriaci farnosti s duchovným
o. Michalom Kučerom, adm. farnosti, vyšli im v
ústrety na okraj dediny, aby obraz privítali a
potom spoločne ho zaniesli do chrámu. V chrá
me spomínaní duchovní otcovia odslúžili po
božnosť k Presvätej Bohorodičke, dievčatá za
spievali mariánske piesne a predniesli básne.
Duchovná obnova vo farnosti sa začala. Veriaci
denne pristupovali k sviatosti zmierenia a k svä
tému prijímaniu, denne prichádzali k Matke Bo
žej, aby jej dokazovali svoju lásku a oddanosť,
aby ju prosili o pomoc a ochranu. Farnosť nav
štívili aj duchovní otcovia okolitých farnosti, o.
M. Dancák, o. P. Orenič, o. M. Onderko, okr.

dekan, a o. M. Keruľ-Kmec, aby odslúžili sv. li
turgiu, pobožnosť k P. Bohorodičke a povedali
homíliu. Všetci veriaci pochopili pri stretávaní sa
s milostivým obrazom klokočovskej Panny Má
rie, že Mária, naša nebeská Matka, prináša po
moc a spásu všetkým, že ona zasahuje mimo
riadnym spôsobom do nášho života a tak nám
pomáha na ceste k Ježišovi. V nedelil, 30. au
gusta, po Eucharistickej pobožnosti a za spevu
" Zbohom buď, Matička" sa farská obec rozlúči
la s milostivým obrazom. Veriaci priviezli obraz
na filiálnu obec KOŽUCHOV .
V tejto filiálnej obci žije malé spoločenstvo
gr. kat. veriacich, ktoré je však aktívne. Pred
nedávnom si svoj chrám od základu vynovili.
Dali ho vymalovať, oltáre pozlátiť a vonkajšiu
fasádu nanovo postriekať.
Chrám je malý, ale vydáva svedectvo o
veriacich, akí sú, ako svoj chrám milujú, ako ho
rádi navštevujú. Milostivý obraz bol zanesený
do pekne vyzdobeného chrámu a položený na

pripravenom mieste, aby veriaci k nemu denne
mohli prichádzať, Márii vzdávať úctu, otvárať
svoje srdcia pred ňou dokorán a prosiť ju o
pomoc. O. M. Kučera, ktorý farnosť s filiálkou
spravuje, odslúžil pobožnosť k Presv. Bohoro
dičke, po ktorej s programom vystúpila miestna
mládež. Počas týždňa gr. kat. i rím. kat. veriaci
z Kožuchova, ale aj t iných farnosti, denne pri
chádzali na sv. Liturgie, pristupovali k sviatosti
zmierenia i k sv. prijímaniu, zúčastňovali sa na
pobožnostiach k Presv. Bohorodičke a načúvali
slovu Božiemu, ktoré im hlásali kňazi o. M.
Tomáš, o. M. Keruľ-Kmec.
Týždeň s milostivým obrazom v Kožuchove
znamenal pre veriacich chvíle, na ktoré sa nedá
zabudnúť, znamenal opravdu obnovu ducha,
posilu vo viere, ale aj nádej na pomoc a ochranu
P. Márie,nadej, že Márie bude s nami v živote i
v hodine smrti.
o. M. KUČERA

Osemdesiat rokov od postavenia
chrámu v Priekope
Táto neveľká dedina leží pod Popríčným vr
chom vo východnej časti okresu Michalovce.
Priekopa je filiálnou obcou farnosti Choňkovce.
Z histórie tejto dediny sa dozvedáme, že patri k
najstarším osídleniam na Slovensku. Pri archeolo
gických vykopávkach sa tam našli dve menšie dielne
na výrobu kamenných nástrojov, ktoré sa používali v
domácnosti i v boji a pri love. Starovekí obyvatelia
Priekopy mali veľmi vhodnú polohu na sebaobranu
v lesoch, v ktorých bolo hojnosť zveri pre živobytie.
Historické zápisy o Priekope sú až z roku 1418.
Vtedy kráľ Žigmund daroval Priekopu michalov
skému panstvu. Obec nebola veľká, mala len 30
usadlostí. Neskôr obec veľmi upadla, až skoro za
nikla. R. 1715 mala len 4 domácnosti a r. 1720
dokonca len dve rodiny. Vtedy boli veľké boje s
Turkami. Cisárske vojská zahnali Turkov až do Ru

munska. Bohaté maďarské roviny boli oslobodené.
Panstvá potrebovali obsadiťsvoje veľkostatky.
Pomaly Priekopa sa znova zaľudnila. R. 1828 už
obec zasa mala 37 domov a 289 obyvateľov. Roz
vinulo sa poľnohospodárstvo a vinohradníctvo, pre
ktoré tu boli veľmi dobré podmienky. Po nábožen
skej stránke bola Priekopa veľmi pestrá. R. 1896
mala 139 gréckokatolíkov, 80 rímskokatolíkov, päť
kalvínov a sto Židov. Nebola tam ani drevená cerkev. Len Židia mali svoju veľkú synagógu i pre
okolité obce. A ž r. 1912 si gréckokatolíci vybudovali
krásnu priestrannú cerkev za pomoci všetkých oby
vateľov obce.
Tento chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
bol postavený v neobarokovom slohu s neoromán
skymi prvkami. V posledných rokoch si tento chrám
postupne veriaci zrenovovali na vlastné náklade.

Veľké zásluhy mali na tom pán cerkovníkJán Zalom

' celým kurátorským zborom i ostatnými veriacimi,
ktorí sa pričinili o to, aby tento chrám bol naozaj
dôstojným príbytkom Božím.
Dňa 13. septembra tohto roku si všetci obyva
telia Priekopy pripomenuli odpustovou slávnosťou
80. výročie postavenia chrámu. Táto slávnosť na česť
narodenia Panny Márie sa začala ráno o 6. 30 hod.
rímskokatolíckou sv. omšou, ktorú slúžil dôstojný
pán Jozef Hanobik z Tibavy. Ďalej nasledovali mod
litby a sv. ruženec. Slávnosť vyvrcholila sv. litur
giou o 11.00 hod., ktorú slúžil o. Fejo z Jasenova.
Peknou účasťou na tejto slávnosti veriaci potvrdili
svoju radosť z toho, že dedičstvo našich otcov sa
zachováva naďalej.
Po sv. liturgii bol moleben k Presvätej Boho
rodičke a potom nasledoval obchod okolo chrámu a
slávnostné požehnanie. Túto slávnosť zakončil svo
jím príhovorom duchovný správca farnosti Choň
kovce o. Kača la.
V súčasnosti v dedine žije okolo 300 ľudí, z
ktorých dve tretiny sú gréckokatolíci a jednu tretinu
tvoria rímskokatolíci. Medzi ľudmi je dobrá spolu
práca, ktorá odzrkadľuje ich pravdivé prežitie viery.
Táto dedina živo doplňuje mozaiku farnosti, ktorá
dodáva svetlo viery najvýchodnejšiemu územiu Slo
venska.
Br. Emil LECHMAN, CSsR.
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KANADSKÝ FURDEK
Deviateho novembra uplynulo 5
rokov od smrti kňaza Mons. F. Fugu,
duchovného gréckokatolíckej farnos
ti v Hamiltone (Kanada), generálneho
vikára novozaloženého gréckokat.
biskupa v Kanade a predsedu Zahra
ničnej Matice slovenskej, obetavého
národovca-Slováka, ktorý zasvätil ce
lý život svojmu národu, keď krutý re
žim vo vlasti donútil ho pracovať v
zahraničí, medzi slovenským ezilom.
Touto spomienkou by sme chceli
vzdať hold jeho priam apoštolskému
zanieteniu a obetavej sebažertve,
ktorú priniesol na oltár národa. Pra
coval veľa, dlho do noci nepoznajúc
odpočinok, až to jeho veľké šľa
chetné slovenské srdce nevydržalo a
puklo ako preťažená struna lýry.
Zomrel v Pánovi 9. novembra 1987
(na budúci rok by sa bol dožil se
demdesiatky).
František Fúga uzrel svetlo sveta 9. júna
1923 vo Vlnnom (pri Michalovciach) v počet
nej roľníckej rodine. Po maturite v r. 1944 na
gymnáziu v Michalovciach vstúpil do sem i
nára v Bratislave, kde absolvoval prvý rok
teologického štúdia (roč. 1944/45 - tu v aka
démie. kruhoch študentov získava nezlomné
národné povedomie ako I úctu k preziden
tovi), potom ho predstavení určili na štúdiá do
Ríma (filozofia a teológia), kde bol aj vysvä
tený 4. marca 1950 za kňaza. Teologické štú
diá ukončil na Lateránskej univerzite v júni
1952. Kedže na Slovensku už dávnejšie
uchopili vládu do rúk červení páni, na návrat
nebolo ani pomyslenie. Určili ho za kaplána
do Sedice (diecéza Belluno) v Severnom T a
liansku, neskôr do mesta Pádový.
Keby nebolo o. Michala Lacku, S.J.,
možno by F. Fúga zostal po celý život v
Taliansku ako vzorný kaplán zapadnutý v
niektorej severotalianskej dedinke. Avšak
Pán mal s o. Fugom iné plány. Po rozhovore
so. Lackom prichádza v októbri 1953 opäť do
Ríma a mení obrad na gréckokatolícky (by
zantský). Už v apríli 1954 nastúpil ako du
chovný správca farnosti v Hamiltone.
Božím riadením ocitol sa teda medzi slo
venskými gréckokatolíkmi v Kanade, kde za
čínal vlastne odznova (učil sa reč. spoznával
pomery), hoci už mal skúsenosti z pasto
račnej práce v Taliansku. Gréckokatolícka
osada v tom čase nemala chrám ani faru:
jedna časť veriacich navštevovala ukrajinský
chrám, druhá rímskokatolícky. Mladý kňaz sa
hneď pustil spolu s 35 rodinami s chuťou do
práce. Do základov nového chrámu vložil na
znak spätosti s domovinou za hrsť hliny z
Klokočová, ktorú priniesla zo Slovenska do
Kanady jeho matka. Z a nemalých obetí,
starostí každého druhu a obetavosti farníkov
sa dielo zdarné podarilo. Z Hamiltonu sa sta
lo stredisko slovenských gréckokatolíkov a
postupne aj ohnisko spoločenských, nábo
ženských a kultúrnych podujatí medzi Slo

vákmi z Kanady a USA, ba z celého sveta.
Rev. Fúga napísal stovky článkov, úvah a
meditácií do rôznych slov. exil. časopisov,
ako napr. do Kanadského Slováka. Jednoty,
Slováka v Amerike ale najmä do gréckokato
líckeho náboženského časopisu Mária, kto
rého bol spoluzakladateľom (1951) a neskôr
stál 13 rokov na jeho čele ako šéfredaktor
(1955-68): spolupracovníkmi boli také výz
namná osobnosti slov. života v zahraničí ako:
M. Lacko M. Rusnák, Š. Vrablec, A. Štefko a
daľší. F. Fúga predniesol aj niekolko desiatok
prejavov v rámci slovenského vysielania ka
nadských rádiových staníc.
Jeho nakladateľská a vydavateľská čin
nosť v Hamiltone je obdivuhodná a takm er až
neuveriteľná. Čo v iných tlačiarňach robí celá
skupina ľudí, to on robii sám - a ako on vravel
- za "štúrovskú odmenu", t.j. zadarm o (F.F.:
"Stále dostávam e plat štúrovský, t.j. práca za
národ u rodoľubov je zdarma."), ba m noho
krát na knihy ešte finančne prispieval (napr.
jeho nákladom vyšli Murínove Spomienky na
J. Tisu). Sám pripravoval, sádzal, tlačil, kori
goval slovenské slovo v knihách, brožúrach,
nä pohľadniciach a rôznych príležitostných
tlačovinách - a napokon ich aj sám expe
doval. Takto na svoju prácu spomínal: Bola to
milá, radostná i zaujímavá práca pre mňa.
Stalo ma to mnoho času, o námahe neho
vorím, lebo kde je nadšenie a radosť, tam
nemá miesta slovo námaha. Mnohokrát som
sádzanie prerušil, lebo som sa musel po
náhľať zaopatriť farníka a pripraviť ich na
stretnutie s najspravodlivejším Sudcom, lebo
v prvom rade som kňazom a až potom nasle
duje moja obľúbená práca pri rôznych stro
joch."
Na americkom kontinente bola MS za
ložená dvakrát: prvýkrát 26. sept. 1893 v
Chicagu a mala byť pokračovaním v roku
1875 zatvorenej Matice na Slovensku. Do jej
vedenia bol zvolený rodák z Oravy Rev. Šte
fan Furdek (od 1882 duchovný v Cleve
lande), neohrozený rodoľub a zakladateľ Pr
vej slovenskej katolíckej jednozky (1889),
ktorá sa stala najväčším slovenským spo
lkom v Amerike.
Druhýkrát založila tentokrát zahraničnú
Maticu Slovensku (ZMS) povojnová em igrá
cia zo Slovenského štátu v Argentíne v r.
1959. Predsedom sa stal J. C.Hronský a po
jeho skorom úmrtí r. 1960 Dr. Stanislav
Mečiar. Náhlym skonom vedúcich činiteľov
ZMS (1971 :S. Mečiar a A. Ondruš) sa zdalo,
že jej činnosť bude zastavená, Za predsedu
prichádzal do úvahy Rev. F. Fúga (na návrh
J. Cincíka a R. Dilonga, OFM). K e ď sa opýtali
na mienku argentínskej skupiny matičiarov,
E. Žatko-Bor a Š. Polakovič poslali veľavrav
nú odpoveď: "A kto vyvolil Ľudovíta Štúra,
aby pracoval do úmoru za svoj slov. národ?"
S novým elánom sa teda František Fúga
pustil aj do matičnej práce, do rozvíjania kul
túrnej tvorby a zdravého slovenského
povedom ia emigrácie.
Rev. F. Fúga celý svoj talent nakladateľa,
matičného dejateľa, spisovateľa, redaktora,
novinára, organizátora náboženských a ná
rodných slávností obetoval v plnej miere za

ČÍSLO 21/1992
Boha a za národ. Jeho sebažertva nepoznala
hraníc. Bol to skrom ný kňaz bezúhonného
života,
pokračovateľ
dlhého
radu
slovenských kňazov-národovcov - ako boli A.
Radlinský, J. Palárik, J. Juriga, R. Osvald, F.
Sasinek, J. Viktorín, J. Donovál. A. Kmeť a
nespočetní d ’aiší, ktorí zanechali za sebou
hlbokú brázdu v slovenských dejinách. Vo
svete takm er nebolo slovenskej organizácie,
čo by nepoznala jeho štedrosť. Jeho farník, S.
Smelák: "Poznám ho bezprostredne, no
jednak neviem o všetkých jeho dobrých
skutkoch, lebo nerád o nich hovorí Mons.
Fúga žije skromne, nechodí po výletoch a
dovolenkách a do neskorých večerných
hodín pracuje."
Mons. Fúga bo! presvedčeným ctiteľom
mučeníctva Mons. Dr. J. Tisu - prvého slo
venského pána prezidenta. K eď mu v r. 1973
lekári objavili nevyliečiteľnú rakovinu hrdla v
pokročilom štádiu - svoju poslednú nádej
vkladal do orodovania mučeníka, kňaza slu
hu Božieho otca Jozefa u nášho Najvyššieho
- "lebo Bohu nič nie je nemožné" (Lk 1,37).
Lekári považovali chorobu za nevyliečiteľnú
a povedali, že mu už niet pomoci. Ale jeho
veľká viera ho uzdravila - v jeden deň r. 1974
bol odrazu zdravý! Mons. Fúga veril a bol
presvedčený do svojej smrti, že Pán Boh mu
navrátil zdravie na orodovanie mučeníka J.
Tisa. Po rakovine nezostalo ani pamiatky a F.
Fúga žil ešte dlhých 13 rokov - a zomrel nie
na rakovinu ale od prílišnej prepracovanosti
na infarkt. Mons. Fúga poslal o svojom zá
zračnom uzdravení aj prehlásenie a doklad
do Ríma na Kongregáciu pre kauzy svätých.
Mons. F. Fúga zomrel ako 64-ročný upro
stred tvorivej práce: mnoho myšlienok a plá
nov zostalo nedokončených. Prišlo sa s ním
rozlúčiť 20 kňazov na čele s o. biskupom
Michalom Rusnákom. Pohrebné obrady sa
odbavili v chráme Panny Márie klokočovskej
v Hamiltone pred zaslzenými očami jeho zar
mútenej staručkej matky. Na jeho poslednú
cestu mu zneli tóny hymnických piesní Hej,
Slováci a Kto za pravdu horí...
Štefan Patrick KOVÁČ

Pedagógovia
o Svätom písme
METODICKÉ CENTRUM V PREŠOVE usporiadalo 7. októbra t. r. pre
profesorov
slovenského
jazyka
stredných škôl východného Sloven
ska metodický seminár o sprístup
není základných poznatkov o Svä
tom písme v rámci hodín slovenské
ho jazyka. Pri tejto príležitosti zavítal
medzi pedagógov s prednáškou o.
RNDr. Jozef Voskár, pracovník Gréc
kokatolíckeho biskupského úradu v
Prešove, ktorý svojím odborne-kultivovaným vystúpením zožal u prí
tomných dvoch stovkách pedagó
gov velký úspech. V závere seminára
s pásmom poézie katolíckej moder
ny vystúpili učitelia a žiaci Gymnázia
na Konštantínovej ulici v Prešove.
______________________________ ( p y
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv.Cyrila a Metoda prispeli:
Helena Adamčíková,Prešov 50 Kčs, Ján Anderko, Krásnovce 50
Kčs, Viera Antošová, Svidník 50 Kčs, Anna Bilá, Nižný Hrabovec 100
Kčs, Marta Bitterová, Nitra 50 Kčs, Anna Bohuznáma, Trhovište 100
Kčs, Alžbeta Cerveňáková, Koňuš 50 Kčs,Kvetoslava Danková, Krás
novce 50 Kčs, Mária Danková, Sečovce 50 Kčs, Zuzana Drabová, Ložín
50 Kčs, Júlia Durajová, Šumiac 150 Kčs, Anna Dzurjovčinová, Zbudza
50 Kčs, Andrej Ferko, Slivník 50 Kčs, Ing. Andrej Ferko, Sečovce 50
Kčs, Alžbeta Fitzová, Poprad 50 Kčs, Mária Galajdová, Certižné 50 Kčs
Anna, Pavlovce nad Uhom 50 Kôs, Anna Hrinkaničová, Certižné 50
Kčs, Mária Hromjaková.Tichý Potok 50 Kčs, Angela Daniličová, Nacina
Ves 50 Kčs, Ju liana Jurová, Zbudza 50 Kčs, Anna Kaňuchová, Stráž
ske 50 Kčs, Ján Kleban Prešov 50 Kčs, Júlia Knišová, Svidník 50 Kčs.
Justína Kostinková, Certižné 50 Kčs, Anna Kulichová, Certižné 50
Kčs, Irena Kuzemková, Pusté Cememé 50 Kčs, Ján Lysík, Pavlovce
nad Uhom 50 Kčs, Michal Savarij, Topoľa 50 Kčs, Juraj Mihalčik, Novosad 50 Kčs, Jural Michalčo, Krásnovce 50 Kčs, Július Mindžák, Pav
lovce nad Uhom 50 Kčs, Anna Mindžáková, Pavlovce nad Uhom 50 Kčs,
Anna Pačutová, Slivník 50 Kčs, Zuzana Pastiriková, Zbudza 50 Kčs, Ja
na a Pavel Pištejovi, Hromoš 150 Kčs, Helena Pohárová, Zemplínska
Široká 50 Kčs, Anna Polovčíková, Svidník, 50 Kčs, Mária Popovcová,
Košice 50 Kčs, Ružena Puľaková, Zbudza 50 Kčs, Sabina Rapavá,
Ruské Pekľany 100 Kčs, Anna Sabolová, Sliepkovce 100 Kčs, Michal
Savari, Topoľa 50 Kčs, Anna Sekeráková, Priekopa 50 Kčs, Ján Seman, Slivník 50 Kčs, Sestry Rádu sv. Bažila Veľkého 50 Kčs, Mária
Sokolová, Slivník 50 Kčs, Mária Svatová, Prešov 50 Kčs, Eduard Šepelák, Krásnovce 50 Kôs, Anna Šingliarová, Ruská Nová Ves 50 Kčs,
Anna Stafurová, Pavlovce nad Uhom 50 Kčs, Anna Voroničová, Pav
lovce nad Uhom 50 Kčs, Júlia Vrabcová, Certižné 50 Kčs, Alžbeta Vyžinkárová, Košice 50 Kčs, Ján Zalom, Priekopa 50 Kčs, Mária Zlatnická, Velká Tma 100 Kčs, Ján Žlutko, Moravany 50 Kčs.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou po
ukážkou vzor "A" - na účet SŠTSP Michalovce, číslo účtu
124240-559/0900. Na poštovej poukážke v správe pre prijímateľa
- na druhej strane - uvedte, že ide o dar. Mená darcov postupne
uverejníme v Slove. Ďakujeme.

NAŠI JUBILANTI
V novem bri t. r. o krúhleho výročia dožívajú títo naši
členovia:
50 R O K O V - Anna Rožová z Kladzan
60 R O KO V - Michal Madar z Breziny, Andrej Mize
rák z M ilpoša a Mária Mošcicová zo Sečoviec
70 R O KO V - Štefan Mikula z Bajan, Anna Némethová z T rhovišťa a Katarína Vlasatá z Ruskej Novej
Vsi
75 R O K O V - Alžbeta Fitzová z Popradu a Andrej
Krenický z Dačova.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích mi
lostí Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Kazimíri, okr. Trebišov, ktorý si
tamojší veriaci dotvorili zo staršieho schátralého chrámu podľa
plánu Ing. árch. Michala Baníka.

ZOSTAŇME VERNÍ DEDIČSTVU OTCOV
Tretieho októbra t. r. bol znova otvo
rený Kláštor otcov baziliánov v Trebišove.
V prvom období jeho činnosti (1943-1950)
bol jeho výraznou postavou obľúbený ka
zateľ a publicista Polykarp Oleár (19131971), ktorý v pofrontovom období redi
goval aj mesačník Cyril a Metod. Z jeho
kalendárovho článku (1943) na cyrilometodsjrú tému, vyberáme:
Čo našli sv. Cyril a Metod, keď prišli
k našim predkom? Našli ľud, ktorý žil v
temnote. Bez pisma, bez organizácie,
bez kresťanského náboženstva. Tomu
ľudu ponúkala sa pomocná ruka, nie
svojská, ale cudzia. Cudzia reč, cudzie
zvyky. Na to si naši predkovia nemohli
zvyknúť. Preto práca na poli kultúrnom
sa ani nemohla ujať. Za náboženstvom
náš ľud túžil, ale slovo Božie v cudzej
reči nemohol zrozumleť a nemohol ho
prijať do srdca. Aj náboženstvo načim bolo

i

dať nášmu ľudu svojským spôsobom.
V gréckom kláštore pod Olympom azda nevedomky - pripravovali sa na
zdolanie a prevedenie toho ťažkého cie
ľa dvaja bratia - sv. Cyril a Metod. K e ď
ich povolali k našim predkom, boli hoto
ví na cestu. Sväté písmo, preložené do
staroslovančiny a kríž v ruke, bolí jed i
ným, ale i najdrahším a pre nás najpo
trebnejším darom, ktorý nám doniesli.
Evanjelium a kríž, začiatok a základ no
vého života našich predkov, začiatok a
základ našej kultúry, náboženskej aj ná
rodnej. To je to drahé dedičstvo, ktoré
sme zdedili, ktoré dnes máme. Písané
slovo posvätnými staroslovanskými pís
menami sv. Cyrila v sv. Evanjeliu a v
posvätných liturgických knihách, je naj
dôležitejšou a prvou kultúrnou pamiatkou.
Týrn sa začala doba našej kultúry.
Čo z toho vyrástlo? Nový, plný život

rozkvetu a prvá škola na našom území.
Ako v celej Európe, tak aj u nás, bez
pochyby vierozvestcovia založili prvú
školu. Tým to vykopali studňu vedy a
ukázali, ako šíriť kultúru. Aj prvým uči
teľom v novej kresťanskej škole bol cel
kom Iste sv. Cyril a Metod. Šlabikárom
v škole sv. Cyrila a Metoda bolo Sväté
písmo.
Náboženstvo poučilo nás, že život je
prípravou pre budúci večný život, že
smrť nie je koniec, ale počiatok večného
života, že každý človek je dieťa Božie a
brat Kristov. Náboženstvo vyzdvihlo au
toritu otca, posvätnosť matky a dieťaťa,
podoprelo a posilnilo rodinu do smrti
trvajúcim i pútami manželskej lásky. Ná
boženstvo dalo celkom iný, potešiteľný
zm ysel životu, trápeniu a smrti. Na to
všetko musíme pomyslieť, keď spomí
name dedičstvo sv. Otcov.
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O SMRTI
Pri návšteve cintorína, pri účasti na pohrebe a pri od
chode našich blízkych môžeme vnímať jemný šelest krídiel
anjela smrti. Tak ako plamienky sviečok ticho, tajomne a
skromne osvetlia naše cintoríny, práve tak priestory za
smrťou sú nášmu poznaniu ponorené do tajomstva až do
doby, keď zákon striedania zrodu života a umierania bude
nahradený skutočnosťou jediného spoločenstva všetkých
sŕdc a duší.
Spasiteľ prináša tomu, kto v neho verí, vyslobodenie od
smrti, ktoré je nové celou svojou podstatou. Ústredným bo
dom kresťanskej blahozvesti je tvrdenie, že smrť sa stáva
narodením pre skutočný život vo vyššom a pravom zmysle.
Innsbrucký teológ Boros veľmi pekne vyjadril okolnosti oka
mihu po smrti. Keď duša opustí telo, ocitne sa v absolútnej a
čírej duchovnosti, je úplne obklopená svetlom a priezrač
nosťou. Okamžite prenikne chápaním všetko, vidí svoj vlast
ný život, jeho ucelený súhrn, jeho vzťahy k ostatnému stvorenstvu. Pri najjasnejšom vedomí stojí tvárou v tvár Kristovi a
spoznáva, ako ho Spasiteľ neustále volá, vidí, ako prúdi od
Neho žiarenie nesmiernej lásky na celý svet a kozmos. Všet
ko planie v jase vzkrieseného Krista. Je to prvé a najskutočnejšie stretnutie so Spasiteľom, ktoré nedovoľuje únik pred
pozvaním k jednote s nekonečnou láskou. Celá večnosť
človeka nebude potom ničím iným ako rozvíjaním tohoto
úžasného stretnutia. Ako sa človek rozhodne v tomto okami
hu, tak zostáva naveky. Celá intenzita bytosti sa vkladá a
zjednocuje s týmto rozhodnutím. V tomto okamihu sa človek
stáva dokonale sám sebou, svojou vlastnou osobou a celý
dáva odpoveď výzve nekonečnej lásky Kristovej.
Keď sa človek pre tvrdosť a zlobu svojho srdca rozhodne
v smrti proti Kristovi, na Jeho láske k človeku sa nič nezmení,
ale táto láska bude človeka naveky páliť. Naveky ju bude
bezprostredne prežívať, ale zároveň sa jej bude vzpierať. A
toto je vlastne peklo. Ale keď sa rozhodne prijať Krista, prijať
dar jeho lásky, naplní ho tento dar večným svetlom a bezhra
ničnou blaženosťou, večným vnímaním Boha, čiže nebom.
Aby sme sa v hodine smrti rozhodli správne, musíme
svoje srdce budovať už teraz. Každodennými malými rozhod
nutiami pre Krista v tomto živote sa pripravujeme na veľké
rozhodnutie v okamihu našej smrti. Ak je naša túžba prísť ku
Kristovi v smrti úprimná, musíme nastúpiť cestu k Nemu hneď
teraz.
M. STANISLAV

DARČEK TYM, KTORÍ
TO POTREBUJÚ
Oznamujeme širokej verejnosti, že dňom 1.9.1992 začala pre slucho
vo postihnutých, Duklianska 2, 080 76 Prešov, svoju činnosťšpecialnopedagogická poradňa. Pracuje tu skupina odborníkov: špeciálny peda
góg, psychológ, foniater, logopéd, právnik a audiotechnik. Úlohou porad
ne je vyhľadávanie detí so sluchovou poruchou už v najútlejšom veku a
všestranná pomoc im i rodičom týchto detí. Čím skôr sa podchytí takéto
dieťa do odbornej starostlivosti, tým lepšie bude jeho adaptácia do poču
júceho prostredia. Činnosť špeciálno-pedagogickej poradne sa zame
riava i na sluhovo postihnutú mládež a dospelých. Okrem pomoci v oblasti
práva zabezpečujeme i predaj akumulátorčekov, jednorazových bateriek,
nabíjačiek a dälších kompenzačných pomôcok. Podobne je možné na
základe odb. foniatrického vyšetrenia zakúpiť si aj výkonné slúchadlá.
Túto službu iste privítajú najmä starší lúdia.
Špecíálno-pedagogická poradňa má celokrajskú pôsobnosť, t.j. celý
bývalý Východoslovenský kraj, ale neodmietneme nikoho, kto nás o
pomoc požiada.
Vážení občania, môžete nás navštíviť každú stredu od 13,00 do 17,00
hod., alebo sa možno objednať denne na tel. čísle 091-41360 denne od
7,00 do 15,00 hod.
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Z listov čitateľov
Vážená redakcia.
Odoberám časopis Slovo a tam som sa dozvedela veľa krásnych
udalostí zo života zosnulého otca biskupa Gojdiča. Rozhodla som sa
napísat'Vám jednu udalosť, ktorú som počula od Alžbety Grácovej z našej
obce Pavlovce, okr. Vranov nad Topľou. Asi v 1931 alebo 1932 roku
ochorela a bola hospitalizovaná v nemocnici v Prešove. Bola operovaná
a vo veľmi zlom zdravotnom stave. Prišiel tam najdôstojnejší otec Gojdič
a pýtal sa sestričiek, kto je tam täžko chorý. Hovorili, že jedna žena, chorá
a má doma osem deti. Otec biskup prišiel k nej, zaopatril ju a hovoril, že
len ten ju môže uzdraviť - a ukázal na svoj prsteň. Žena ho pobozkala.
Otec biskup jej daroval svoju fotografiu. S velkou radosťou si ju zobrala a
modlila sa, aby ju Pán Boh uzdravil. Žena sa uzdravila a ešte porodila tri
deti. V zdraví ich s mužom vychovali vo veľkých ťažkostiach. Deti sa
porozchádzali, manžel zomrel a ona sa dožila 89 rokov.
Obrázok otca biskupa Gojdiča mala vo velkej úcte, potom sa celý
život k nemu modlila. Dala si ho zväčšiť a zaramovať, možno aj za
posledné koruny, a zavesila si ho medzi ostatné sväté obrazy. Obraz sa
nachádza u jej dcéry Zuzany Kočarovej-Grácovej v Paviovciach, osada
Podlipníky č.d. 32. Keďsom ten obraz videla, bola som prekvapená, lebo
je zachovalý. Nebohá hovorila, že Pan Boh robil zázraky ešte za života
zosnulého otca biskupa na jeho príhovor.
M. KOVAĽOVÁ
Z ďalších dopisovateľov vyberáme úryvok z listu p. A. Roma
nova, z ktorého citujeme: Môžem povedať, že najmä v posledných
číslach sa časopis Slovo badateľne zlepšil tak navonok ako aj svojím
obsahom. Osobne by som v ňom uvítal viacej materiálov z histórie
našej cirkvi. Mohol by to byť azda seriál článkov alebo kratších štúdií
o jej činnosti od najstartších čias až po dnešok s dôrazom na osudy
jej významných činiteľov, ale aj prostých kňazov a veriacich najmä
v období prenasledovania. Zaujímavý by bol aj fundovaný pohľad do
symboliky a obsahu jednotlivých časti liturgie, aby ich veriaci mohol
lepšie pochopiť a aktívne prežiť. Napokon bol by som vďačný za
systematické informácie o novinkách katolíckej literatúry prípadne
aj s malými ukážkami z nej.

K R E S Ť A N S K É Č A S O P IS Y
Uverejňujeme adresár dälších kresťanských časopisov, ktoré
Vás svojím obsahom dokážu obohatiť.
Máriina doba
dobrovoľný príspevok
Objednávajte na adrese: KP MKH schránka 1
Palkovičova 3, 811 08 Bratislava
Slovo - dvojtýždenník gréko-katolíkov
cena 4 Kčs
Objednávajte na adrese: Redakcia Slovo
Hlavná 1,080 01 Prešov
Rodinné spoločenstvo
cena 10 Kčs
Objednávajte na adrese: Rodinné spoločenstvo
Špitálska 7, 811 08 Bratislava
Mariánske zvony
Objednávajte na adrese: Saleziánsky dom
Zvony Šaštín 908 41
Nové mesto
časopis hnutia Feceláre
Objednávajte na adrese: Redakcia
Partizánska 11,811 03 Bratislava
Rebrík - časopis pre deti a mládež
cena 7 Kčs
Objednávajte na adrese: Redakcia
Špitálska 7, 811 08 Bratislava
Misionár - obnovený časopis redemptoristov cena 5 Kčs
Objednávajte na adrese: Kláštor redemptoristov
Časopis Misionár
Masarykova 35, 07101 Michalovce
V ČSFR vychádza omnoho viac časopisov, ako sme uviedli.

M ilí čitatelia,
vzhľadom na to, že došlo k zúčtovaniu vyšieho predplatného zo strany
PNS o 8 Kčs, pripravuje redakcia vydanie mimoriadného dvojčísla, ktoré
by bolo pre Vás obohatením počas sviatočných Vianočných a novo
ročných chvíľ.
Zároveň prosíme prispievateľov o príspevky pre toto číslo do 25.11.1992.
redakcia Slova
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