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Kristus 
kraľuje z kríža

Sviatok Krista Kráľa je biblicky a teologicky naj
starším sviatkom patriacim všetkým kresťanom, ale 
liturgicky je to najmladší sviatok Pána schválený pá
pežom Piom XI. r.1925 v čase, keď v Európe už prak
ticky popadali všetky kráľovské tróny so svojím les
kom, slávou a svojou mocou. Kráľovstvá a monarchie 
sa začali meniť v demokratické spoločenské systémy a 
ich králi zostali už len ako historické slávne, alebo 
menej slávne postavy zašlých čias. A tu akoby v para
doxe dejín sa zrazu objavuje sviatok skutočného víťaz
ného Kráľa - "Kráľa kráľov, Pána pánov" (Zj 17,14), 
ktorý zvíťazil na kríži nad svetom, nad jeho zlobou a 
nad smrťou. Predstavuje nám ho ako Kráľa, ktorého 
kráľovstvo nie je z tohoto sveta (por. Jn 18,34). Je to 
duchovné kráľovstvo bez služobníctva, bez armády a 
polície, bez zlatej koruny, žezla, skvostného rúcha a 
kráľovského trónu. Tieto kráľovské insígnie pozem
ských kráľov dali Kristovi iba umelci cirkevného ume
nia, ktorými chceli znázorniť jeho kráľovskú moc v 
triumfe jeho definitívneho víťazstva a večnej vlády. 
Výstižne to vyjadruje práve byzantské umenie, ktoré 
nám znázorňuje Krista Kráľa v skvostnom rúchu a s 
kráľovskou zlatou korunou ako Pantokrátora na kríži.

No skutočné insígnie Krista Kráľa sú tŕňová koruna 
namiesto zlatej, trstina namiesto žezla, nahé zbičované 
telo namiesto skvostného rúcha a kríž namiesto krá
ľovského trónu. Kristus víťazí na kríži aj kraľuje a to nad 
celým vesmírom, nad našimi dejinami, ale najmä je 
Kráľom ľudských sŕdc.

Po zázračnom rozmnožení chlebov Ježiš poznal 
úmysel, že sa ho ľud chce zmocniťa urobiť ho kráľom 
(por. Jn 6,15), a preto sa pred nimi ukryl. Byť pozem
ským kráľom nebolo totiž jeho poslaním. V Getseman- 
skej záhrade pri jeho zajatí sa ho Peter rozhodol brániť 
svojím mečom, ale Ježiš ako Kráľ, ktorého kráľoystvo 
nie je z tohoto sveta, ho karhá a káže mu meč vložiť do 
pošvy, pretože Božia pravda sa nikdy nedá, nemôže a 
nesmie brániťzbraňami sveta a dodáva: "Alebo si mys
líš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by 
mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?" (Mt 
26,53). A Kristus to predsa nerobí, pretože on je pred 
svetskou mocou bezmocný Kráľ. Jeho víťazstvo sa 
dobýva inými zbraňami a prostriedkami - poslušnos
ťou, obetou, láskou, pokojom a pravdou. Ten, čo prišiel 
svedčiť o Pravde a ktorý je Pravda sám (Jn 14,6), 
nepotrebuje mašinériu svetskej moci. Keď hovorí s

(Pokračovanie na strane 2.)

Kráľovstvo tvoje,
Kriste, Bože, náš - 

zbavilo nás vlády temnoty -

a priviedlo nás 
do kráľovstva tvojej lásky. \

Tropár na sviatok Krista Kráľa
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Hľadajte Pána
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Slovo života na november
,,Nech Pán vedie vaše srdcia k Bo

žej láske a ku Kristovej trpezlivosti." (2 
Sol 3, 5)

Ide o jedno z vyjadrení blahožela
nia a povzbudenia, veľmi obsažných a 
Pavlovi drahých, s ktorými sa občas 
stretávame v jeho listoch. Pokúsime 
sa im lepšie porozumieť s ohľadom na 
zámer tohto jeho listu.

Podaktorí solúnski kresťania, 
ovplyvnení pomýleným vysvetľovaním 
apoštobvho učenia, prestali pracovať 
a žili len v očakávaní druhého Kristov
ho príchodu. V skutočnosti také názo
ry neboli vôbec opodstatnené, preto 
im apoštol chce pripomenúť, ako treba 
v každom prípade kráčať v ústrety Pá
novi: Neslobodno sa oddávať záhaľči
vému očakávaniu, ktoré nevedie k ni
čomu, ale žiť dobre prítomnosť plne
ní m Božej vôle, a tá spočíva v tom, že 
sa venujeme svojej práci, aby sme 
mali z čoho žiť a mohli pomáhať aj 
bratom. "Nech Pán vedie vaše srdcia 
k Božej láske a ku Kristovej trpez
livosti." V týchto slovách nám vlastne 
apoštol odovzdáva tajomstvo, ako žiť 
naplno prítomnosť: máme sa vždy dať

viesť láskou. Je jasné, že ide o lásku, 
ktorá pochádza od Boha a vedie nás 
k tomu, aby sme ho aj my z našej 
strany milovali.

Kresťanský život je totiž viera v Bo
žiu lásku vo všetkom, aj v skúškach, 
aj v bolestných Božích dopusteniach. 
Je to schopnosť vidieť túto lásku naj
mä v jeho slovách, v povinnostiach 
svojho stavu a v tom, že ich vyko
návame veľkodušne. Kresťanský život 
spočíva jedine v práci pre Božie krá
ľovstvo čiže v šírení jeho lásky medzi 
všetkými ľuďmi predovšetkým usku
točňovaním prikázania vzájomnej lás
ky. Podľa toho v nás spoznajú Kristo
vých nasledovníkov a svetu to pomô
že otvoriť oči.

"Nech Pán vedie vaše srdcia k Bo
žej láske a ku Kristovej trpezlivosti."

Okrem Božej lásky tu Pavol pouka
zuje - nie náhodne - na Kristovu trpez
livosť. Je to práve trpezlivosť, ktorú 
nám Ježiš ukázal počas svojho po
zemského života. Je to vytrvalosť, 
akou čelil všetkým námahám, ujmám, 
nepochopeniam, protivenstvám,

opustenosti. Práve táto úplná odpú- 
tanosť od vlastnej vôle umožňovala 
Ježišovi byť zajedno s Otcovou vôľou 
aj v najbolestnejších chvíľach jeho 
utrpenia a smrti na kríži.

"Nech Pán vedie vaše srdcia k Bo
žej láske a ku Kristovej trpezlivosti."

Ako teda budeme žiť Slovo života 
na tento mesiac?

Vo všetkých svojich povinnostiach 
budeme vidieť prejav Božej lásky a 
možnosť opätovať m u ju napríklad prá
cou. Vari je naporúdzi krajšia príle
žitosť, aby sme žili lásku k Bohu a 
svojim bratom? Aká by to bola ohrom
ná sociálna revolúcia, aké blahodarné 
účinky by to prinieslo našim blížnym a 
celej spoločnosti, keby sme sa pri svo
jej práci dali viesť láskou!

Kedže to však nie je možné bez 
obety a odriekania, usilujme sa dať sa 
viesť aj druhou časťou toho, čo nám 
hovorí svätý Pavol, tou trpezlivosťou a 
odpútanosťou od seba, v čom nám boí 
Ježiš príkladom.

Tak dá láska zmysel a plnosť kaž
dému okamihu nášho života. A to, čo 
urobíme z lásky, to zostane navždy, 
ako nás o tom uisťuje sám Ježiš.

Chiara LUBICHOVÁ
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Kristus kraľuje z kríza
(Pokračovanie zo strany 1.)
Pilátom o svojom Kráľovstve, vydáva svedectvo o 
Pravde. V pravde je totiž centrum Božieho kráľovstva. 
"Praví ctitelia sa budú Otcovi klaňať v Duchu a pravde" 
(Jn 4,23). Božia pravda je totiž protiklad všetkého, čo je 
v tomto svete zlé, čo je v opozícii a v proteste proti 
Bohu. Kristus je Božia pravda, je Kráľom pravdy, ktorá 
môže zvíťaziť nad zlom sveta len vlastnou obetou na 
kríži. A preto Kristus potvrdzuje pred Pilátom, že je 
kráľom. Ten sa však pýta Židov, či má dať ich kráľa 
ukrižovať (por. Jn 19,15), ale oni použiii na neho ne
bezpečný výrok: "Nemáme kráľa, ale cisára". Dali teda 
prednosť nenávidenému rímskemu cisárovi pred svo
jím rodákom Kristom, ktorého neprijali ani za svojho 
Vykupiteľa a Mesiáša, ani za svojho kráľa. Dokonca 
ostro protestovali proti nápisu, ktorý visel nad Ježi
šovou hlavou na kríži. Hebrejské počiatočné písmená 
tohoto nápisu dávali totiž slovo "JAHVE", čo bolo pre 
Židov absurdnosťou, aby Boh bol na kríži. A toto je pre 
nás tá pravda, ktorú nám dosvedčuje Kristus Kráľ na 
kríži, že "Boh tak miloval svet, že dal svojho jedno- 
rodeného Syna, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, 
ale mal život večný" (Jn 3,16). Je to pravda kríža - "A ja 
až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k 
sebe (Jn 12,32). Kristus hovorí - všetkých! Akt vykú
penia a jeho ovocie patrí teda všetkým. Lotri na Gol- 
gote nám však svojím postojom ku Kristovi naznačujú, 
že nie všetci túto šancu vykúpenia využijú. Aj v tejto 
veci Boh rešpektuje ľudskú slobodu. Tí, ktorí ju múdro 
využívajú, žijú v pravde, že ich Kristus miluje a že im 
vládne z trónu Božej lásky - z kríža. Lenže tomuto 
znameniu sa bude odporovať (Lk 2,35), "lebo slovo 
kríža je bláznostvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre

tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou 
mocou" (1 Kor 1,18). A preto pokračuje svätý Pavol: 
"my ohlasujeme ukrižovaného Krista, čo je aj pre dneš
ných mnohých ľudí pohoršením a bláznovstvom. Ale 
čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia (por. 1 Kor 
1,22-25).

V Kristovom víťazstve na kríži a v jeho kraľovaní z 
kríža je kľúč riešenia aj pre naše zápasy o Božiu pravdu 
vo svete. V tejto pozícii Boh aj od nás prijíma naše 
obete, naše bolesti, aby ich hodnotu použil k spáse 
sveta. Aj pre nás je to jediná cesta, ktorou sa dá zvíťaziť 
nad svetom a zachrániť ho pre Božie kráľovstvo. Vý
stižne nám to demonštruje aj obraz popravy kňaza - 
pátra Proa v čase veľkého prenasledovania cirkvi v 
Mexiku, keď tento skôr, ako zaznel povel k streľbe, 
roztiahol ruky do tvaru kríža a zvolal: Nech žije Kristus 
Kráľ!

Jeho tiché a skryté kráľovstvo, ktoré ak je v nás a 
nie mimo nás, zaručí nám, že raz pri poslednom súde 
povie tento vznešený Kráľ tým po svojej pravici: 
"Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 
ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta" (Mt 
25,34).

Ak si mnohí mysleli, že sa po spoločenskom pre
vrate konečne zbavíme kríža, ktorý nás poriadne tlačil 
k zemi za 40 rokov, tak sú na veľkom omyle. Kristus je 
opäť križovaný. Prichádzajú nové a možno ešte ťažšie 
kríže, ktoré musíme ako veriaci prijať a to ako jedinú 
alternatívu, v ktorej budeme víťaziť nad zlom sveta, 
ktoré ako sa zdá dostáva apokalyptické rozmery.

Kristus Kráľ je však definitívny víťaz a tí, ktorí mu 
patria, budú s ním aj večne kraľovať.

o.RNDr. Jozef VOSKÁR
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HĽADAJTE RANA
Pýtajte sa na Pána, pokiaľ ho možno 
nájsť, volajte ho, kým je blízko, ( ¡z 55,6)
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo všetko my, ľudia, hľa

dáme? Po čom všetkom túžime? Za čím sa ženieme, vytrvale, 
sebecky, tvrdo, bez ohľadu na Boha a na ľudí? Vieme to iste veľmi 
dobre. Poznáme ciele svojho snaženia, hľadania, túžieb a prianí. 
A tiež nejako tušíme, že veľmi často sa usilujeme o veci pominu
teľné, ktoré zhoria v súdny deň ako drevo, seno, slama (1 Kor 12). 
Tieto veci nám však kradnú čas a silu, takže na to, čo je  trvalé a 
hodnotné, čo obstojí na Božom súde, nemáme už ani čas, ani síl. 
Nedivme sa potom, že i toľko kresťanov si počína rovnako a že i 
mnohí z nás zabúdajú hľadať toho, "ktorý ako večná Pravda a 
Láska je Tvorcom všetkého". A predsa by sme ho mali hľadať v 
prvom rade. Sme k tomu vyzývaní: "Hľadajte Pána, pokiaľ ho 
možné nájsť'! (Iz 55,6) Neodkladajte! Hľadajte teraz, dnes, pokiaľ 
vám ponúka svoje večné zdroje nasýtenia a napojenia pre vaše 
túžby, pre vaše hľadanie. Ponúka ich dokonca zdarma. Čím 
všetkým musíme platiť za rôzne dočasné hodnoty, ktorým obe
tujeme raz zdravie, inokedy charakter, česť alebo vernosť Pravde 
a Láske. Život rýchle plynie a my si to akosi stále dosť neuve
domujeme, že odrazu nastane jeho záver. Preto potrebujeme 
napomenutie od Boha. Aby sme sa zastavili a zamysleli. Aby sme 
obrátili svoje ustavičné hľadanie správnym smerom. Možno už 
nie je tak nekonečne vzdialená tá doba, kedy bude otvorená 
kniha života a ľudia budú súdení tým, čo je o nich napísané v

Začiatok a koniec nášho náboženského života je 
ľudské srdce v biblickom zmysle. Ono je v nás ako 
vrchol bytia! Ak sa zrúti tento vrchol, nastáva ko
niec!

Ježiš Kristus, ktorý bol včera, je dnes a bude 
naveky, privoláva nám iba jedno: - Brat, sestra, 
malý i veľký, postav mi trón na vrchole tvojho bytia! 
Preveď v svojom srdci intronizáciu - povýš mňa na 
oltár svojho srdca... Ak mi niečo chýba, opakujem 
to všetkým dušiam, sú to ľudské srdcia!

Nežiadam to zadarmo... Ja som krvavo zaplatil 
za túto intronizáciu. Na dreve kríža som ťa po
zdvihol a daroval Otcovi, aby si žil naveky!

Prečo sa zastavuješ na "izmoch", ktoré padajú! 
U vládcov, ktorí sú z toho istého blata ako ty! Prečo 
chceš zamieňať zem za nebo?

Ak mám byť kráľom tvojho srdca, žiadam iba 
jedno: musím v ňom byť na vrchole sám! Ani tvor, 
ani umenie, ani hmota... nič... nič ma nemôže pre
vyšovať! Hľadaj iba moje kráľovstvo... a potom bu
deš mať mňa i všetko!

M. LIPTOVSKÁ

knihách Božích, "podľa svojich skutkov" (Zj 20,12). Vieme predsa, 
že obstoja iba tí, ktorých dielo pretrvá a nezhorí v ohni Božieho 
súdneho dňa (1 Kor 3,2-15).

Ten deň ešte nenastal, vďaka Bohu! Ešte máme príležitosť. 
Preto volá prorok k tebe, k nám všetkým, ktorí čítame tieto slová: 
"Hľadajte Pána, pokiaľ ho možno nájsť, vzývajte ho, pokiaľ je 
blízko. Opusť bezbožný svoju cestu a človek napraví myšlienky 
svoje, a nech sa navráti k Pánovi, a zľutuje sa nad ním, a k Bohu 
nášmu, lebo je hojný k odpusteniu". (Iz 55,6-7)

Nejeden z duchovných otcov už počul takéto slová z úst 
človeka, ktorý stál na konci svojej životnej cesty: "Čo by som dal 
za to, keby som mohol v živote ešte raz začať odznova!" Možno, 
že podobné slová budeme počuť v deň posledného Božieho súdu 
z úst miliónov ľudí. Keď uvidia "tvárou v tvár" Boha, na ktorého 
zabúdali, ktorého pri svojom hľadaní míňali. Keď uvidia, že nič 
nezostalo z toho, čomu pripisovali váhu a dôležitosť. Keď uvidia, 
že ich ruky sú prázdne pred trónom Najvyššieho a ich list v 
knihách života u Pána je bez zápisu o dobrých skutkoch pre 
iných. Ale to už bude neskoro. To sa už nebude dať"začaťznova", 
inakšie. Teraz ešte nie je neskoro za predpokladu, že začneš 
opravdivo s hľadaním Pána. Keď ho budeš hľadať na stránkach 
Svätého písma a pýtať sa na jeho slovo a vôľu na začiatku dňa 
rovnako, ako na jeho úsudok k tvojmu celodennému správaniu sa 
na konci každého dňa. Keď sa k nemu ráno obrátiš v modlitbe s 
prosbou o silu a vedenie a večer rovnako poďakuješ za pomoc 
Ducha Svätého, ktorá ťa viedla a posilňovala po celý deň. Keď 
uveríš v celosti tomu, v ktorom sa nám Boh najplnšie zjavuje, 
Ježišovi Kristovi. Keď nájdeš cestu medzi ľud, ktorý sa v mene 
Ježiša Krista zhromažďuje, a v ktorom je Kristus neviditeľne 
prítomný už teraz a bude navždy. Keď sa staneš živým účast
níkom a súčasťou stáda Kristovho, ktoré si dobrý Pastier vedie "k 
životu dokonalému, ktorý už tu, na zemi, sa začína v Bohu a v 
ňom má svoje naplnenie." Bež teda rýchlo a hľadaj spoločenstvo 
ľudu Kristovho a nedaj sa odradiť jeho malým počtom. Otváraj oči 
a čítaj Sväté písmo pravidelne a vytrvale a nedaj sa zmiasť a 
odradiť tým, že ťa jeho obsah spočiatku nezaujme ako trebárs 
nejaký milostný román a nevzruší ako napínavá detektívka. To iba 
spočiatku. Neskôr uvidíš, že ťa zaujme aj vzruší viac ako iné knihy 
a jedného dňa ti bude dopriane overiť si jeho obsah v plnosti. Ži 
pokojne, modli sa a pracuj - pokojne a vytrvalo. Zver Pánovi svoju 
nádej, svoje starosti i svoje trápenie. Dôveruj slovám Ježiša 
Krista: "Nerob si starosti o svoj zajtrajšok. Zajtrajšok bude mať 
svoje starosti. Každý deň má dosť svojho trápenia. Hľadajte 
predovšetkým jeho kráľovstvo a spravodlivosť, a všetko ostatné 
vám bude pridané." (Mt 6,33.34),

o. Petr

Blažej KRASNOVSKÝ

Tvoje púto
Ozvú sa túžby... Vtedy vždy ma bolí duša.
Prečo sa, Pane, viacej nepokúšam 
uveriť, že mi chrániš každý vlas, 
že s Tebou nie som daný napospas

bezbožným rukám a ich sile.
Kto Ti je verný, šťastie na promile 
neráta. Je v ňom ponorený.
Toto však oko sveta nedocení.

Pomôž mi, Pane, zbav ma toho neduhu, 
že nehľadím vždy pevne k nebu, na dúhu, 
že poddajný som strachu z krutej doby, 
že schádzam z cesty, ktorá svätých zdobí, 
veď vždy ma držíš pútom viery 
v jednote s tými, čo sú doma pri Tiberi.
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Rozhovor s o.Ivanom Ljavincom z Prahy o kardinálovi Tomáškovi

Dal svoj hlas za obnovu
Bol 4. august 1992. Práve v 

tom čase som prežívala dovolen
ku v Prahe. Vo večerných hodi
nách som sa dozvedela, že zom
rel otec kardinál František Tomá- 
šek, arcibiskup pražský, prímas 
český. Uvedomila som si, že to 
bol veľký syn Katolíckej cirkvi, 
bola to významná a statočná 
osobnosť. Tu mi skrzlo v mysli, 
kto by mi povedal niečo bližšie o 
tomto veľkom mužovi cirkvi. Ne
váhala som, nešetrila časom a na 
druhý deň som sa vybrala za člo
vekom, o ktorom som vedela, že 
on by mi mohol zodpovedať na 
zopár otázok, ako sa zapísal otec 
kardinál Tomášek do dejín našej 
prenasledovanej Gréckokatolíc
kej cirkvi. Vedela som totiž, že to 
bol jediný hierarcha, ktorý sa 
utláčanej Gréckokatolíckej cirkvi 
verejne zastal. Bolo to v roku 
1968, kedy vo svojich požiadav
kách vláde, v 2. bode, sa domá
hal obnovenia činností Grécka- 
tolíckej cirkvi v našej vlasti a 
osobne predložil vláde požiadav
ky so 40 000 podpismi gréckoka
tolíckych veriacich. Aj na základe 
tejto petičnej akcie vláda nako
niec bola nútená "vyhovieť pria
niu" tisíckam občanov a povoliť 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi.

V tejto súvislosti som si dovolila 
položiť niekoľko otázok jednému zo 
spolupracovníkov organizovania pe
tičnej akcie za obnovu Gréckokatolíc
kej cirkvi, správcovi gr.kat. svätokli- 
mentskej farnosti v Prahe, o. Ivanovi 
Ljavincovi.
■ Otče, je známe, že ste v r. 1956 
boli odsúdený najvyšším súdom za 
aktivitu pre obnovenie Gréckokato
líckej cirkvi na 4 roky väzenia a tiež 
k vedľajšiemu trestu - zákazu poby
tu v Prešovskom a Košickom kraji 
na 5 rokov. V ktorom roku a ako ste 
sa dostali až tu do Prahy?

- Bolo to v roku 1959. V tom čase 
ma prepustili na amnestiu z väzenskej 
nemocnice vo Valdiciach. No a takto 
vlastne som až dodnes zostal v Prahe. 
Nemohol som pôsobiť ako kňaz, vyko
návať verejne kňazskú činnosť, a tak 
som pracoval v rôznych podnikoch 
ako pomocný robotník a kurič.

■ Vo vašej pracovni na stole vi
dím fotografiu, na ktorej ste s ot
com kardinálom Františkom To
máš kom. Zaujímalo by ma, kedy ste 
s otcom kardinálom nadviazali po 
prvýkrát vzájomné vzťahy. Pamätá
te sa na prvé vaše stretnutie s ním?

- Som rád, že ste mi položila túto 
otázku, lebo deň nášho prvého osob
ného stretnutia mám živo zapísaný v 
pamäti. Bolo to na Kvetnú nedeľu roku 
1965, krátko po tom, čo ho Svätý Otec 
Pavol VI. menoval za apoštolského 
administrátora pražského. S mojím 
spolubratom o. E. Kočišom sme ho po 
bohoslužbe, ktorú slúžil, požiadali o 
prijatie. Keď sa dozvedel, že sme 
gréckokatolícki kňazi, hneď bez od
kladu nás prijal a otcovskými slovami 
povzbudil k vytrvalosti v službe Kris
tovi slovami Spasiteľa: "Budete o mne 
vydávať svedectvo". A prisľúbil nám aj 
všestrannú pomoc.
■ Využili ste túto jeho prisľúbenú 
pomoc?

-Áno. V dobe II. Vatikánskeho sne
mu sme sa obrátili na neho s prosbou, 
či by v rámci nových liturgických smer
níc nebolo možné aspoň v jednom z 
pražských kostolov zaviesť bohosluž
bu sv. Jána Zlatoústeho v staroslo- 
vienčine.
■ Aké stanovisko k tomu zaujal 
otec kardinál?

-  Úprimne privítal náš návrh a chcel 
ho čím skôr realizovať. Ako mi neskôr 
povedal, od vtedajšej vlády a štátnej 
správy sa mu dostalo za tento náš 
návrh veľmi ostrých výčitiek a vyhrá
žok, že vraj sa do našich gréckoka
tolíckych záležitostí nesmie miešať 
Ale predsa, držal sa veľmi statočne a 
na jar 1968 roku mohol vyhovieť našej 
žiadosti a umožnil nám ešte pred na
ším úradným obnovením vykonávať 
naše bohoslužby v kostole sv. Kríža 
na Pnkopech. Prvá bohoslužba bola 
slúžená v nedeľu po Veľkej noci r. 
1968. Slúžil ju o. A. Kliment a spieval 
zbor Dr. Oľgy Dutkovej.
■ Ako dlho ste tam slúžievali sv. 
liturgie?

- V kostole sv. Kríža sa konali naše 
bohoslužby až do Vianoc 1969, kedy 
sa obnovila naša gréckokatolícka far
nosť. Pri týchto bohoslužbách spievali 
rôzne zbory. Spomeniem napr. zbor 
rehoľných sestier z koncentračného 
kláštora v Oseku, kde bol internovaný 
otec biskup V. Hopko, ktorý bol záro-

našej cirkvi
veň i duchovným správcom a spoved
níkom sestier rôznych reholí z celej 
republiky. Spieval tiež aj rodinný zbor 
o.S. Čarného.
■ Vrátim sa znovu k otcovi kar
dinálovi Františkovi Tomáškovi. 
Čím prispel k obnoveniu činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi v Českoslo
vensku, že sa tak hlboko zapísal do 
dejín našej cirkvi?

- Nuž svojím hlasom. Ako som už 
spomenul, zaslúžil sa hlavne o to, že 
on bol prvý a jediný z hierarchov, ktorý 
sa nebál pozdvihnúť svoj hlas za prá
va Gréckokatolíckej cirkvi v Českoslo
vensku. Váhou svojej osobnosti pod
poril a vláde predložil petičnú akciu v 
r. 1968.

■ S otcom kardinálom Františkom 
Tomáškom ste sa stretli viackrát. 
Priblížte nám ešte niektoré 
stretnutia.

- Veľmi rád. V roku 1971 pri prí
ležitosti 40. výročia založenia našej 
gréckokatolíckej farností zúčastnil sa 
otec kardinál na našich oslavách a 
vtedy medziiným povedal: "Mnoho se 
za 40 let zmenilo v našem životé, ale 
jedno se nezmenilo, a to je vaševíra." 
Týmito slovami jasne vyjadril, že naša 
Gréckokatolícka cirkev nebola mŕtva, 
že žila, aj keď bola umlčovaná, pre
nasledovaná.

■ Otče, určite ste vďačný otcovi 
kardinálovi Fr. Tomáškovi za to, že 
vykonal veľa pre vašu svätokii- 
mentskú farnosť.

- Nuž ako jeho predchodca praž
ský biskup František Kordáč daroval 
našej farnosti kostol sv.Klimenta na 
Karlovej ulici č.1 v Prahe 1, tak otec 
biskup Fr. Tomášek daroval našej far
nosti farskú budovu na námestí sv. 
Haštala. Tým sa stal spolu s arcibis
kupom Fr. Kordáčom naším najlepším 
dobrodincom. Naozaj zapísal sa do 
našej farnosti natrvalo. Tiež osobne 
predkladal Svätej Stolici žiadosť o 
zriadenie samostatnej cirkevnej sprá
vy pre veriacich v Českej republike. S 
veľkou vďačnosťou naňho spomína
me a budeme spomínať.

Otče, som veľmi rada, že ste ve
novali svoj drahocenný čas odpo
vediam na moje otázky. Ďakujem 
Vám za rozhovor.

M. MIHALÍKOVÁ
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Život po živote
Raymont Avery Moody napísal knihu, 

ktorej dal názov Život po živote. Autor tejto 
knihy bol najprv profesorom filozofie a po
tom študoval medicínu a ako lekár pracoval 
na psychiatrii. Za svojho účinkovania pre
skúmal asi 150 prípadov návratu ľudí z kli
nickej smrti do života. Títo ľudia po oživení 
rozprávali svoje skúseností a zážitky z hra
ničného obdobia medzi životom a smrťou, 
keď životné funkcie človeka sa už zastavili, 
ale boli rýchlym zákrokom obnovené.

Moody zistil, že títo ľudia udávajú zo svoj
ho umierania veľa zhodných pocitov, z ktorých 
možno urobiť určité závery. Takmer zhodne 
hovoria o svojom umieraní ako o veľmi rých
lom prechode alebo unášaní dlhým tmavým 
tunelom. Súčasne si uvedomujú prudkú zme
nu. Zostávajú pritom vtom istom prostredí, ale 
už mimo svojho tela. Na svoje telo sa akoby 
pozerali z neveľkej vzdialenosti alebo zhora. 
Uvedomujú si, že nie sú vo svojom tele, ale že 
sú v prázdne mimo fyzického priestoru. Záro
veň si uvedomujú, že majú iné telo a to telo je 
akoby duchovné, je bez váhy, a preto sa cítia 
ľahkí ako páperie. Je im zrejmé, že svet, v 
ktorom žijú ľudia, má svoje rozmery, ale ten 
druhý svet je  celkom určite nie taký.

Niektorí spomínajú, ako vnímali a pozo
rovali, čo sa dialo okolo ich tela. Sledovali 
úsilie lekárov o znovuožitie ich tela. Videli, čo 
robia, počuli, čo hovoria a chápali, ako ich 
chcú oživiť. Niektorí sa nechceli vrátiť do svoj
ho fyzického tela.

Oživení ľudia takmer zhodne vydávajú 
svedectvo o svojich dvoch stretnutiach vo svo
jej hodine umierania. Pri prvom stretnutí spo
znávajú duše zomrelých svojich rodičov a 
iných známych, s ktorými sa za života stre
távali. Teraz oni prichádzali akoby privítať zo
mierajúceho a chcú mu uľahčiť prechod, alebo 
mu oznamujú, že ešte nenadišla hodina jeho 
smrti. Toto stretnutie je  ako návrat domov, kde 
je všetko jasné, čisté, krásne prehriate láskou.

Pri druhom stretnutí vidia z tmavého po
zadia, tunela, približovať sa k sebe svetlo, ktoré 
vyžaruje lásku, pokoj a teplo. Toto teplo väč
šinou popisujú ako jasnú bytosť. Bytosťje plná 
nadpozemského jasu. Svetlo, ktoré je  stále sil
nejšie neoslňuje, ale je nevýslovne príjemné a 
neodolateľné priťahuje. Oživení kresťania jas
nú bytosť stotožňujú s Ježišom Kristom, nie
ktorí v nej vidia Boha, iní sa vyjadrujú ako o 
svetle.

S niektorými zomierajúcimi nadviazala 
jasná bytosť aj spojenie. Toto spojenie bolo bez 
slov, bezprostredným odovzdaním a prijíma
ním myšlienok. Jasná bytosť sa pýta: Už si 
pripravený zomrieť? Čo si urobil vo svojom 
živote, čo má nejakú hodnotu? S čím prichá
dzaš sem? Otázkami akoby svetelná bytosť po
máhala priviesť zomierajúceho k sebapoznaniu

a k zhodnoteniu svojho vlastného života a tak 
ho pripraviť k účtovaniu za všetko svoje ko
nanie alebo nekonanie. Otázky sú len úvodom 
k intenzívnemu okamihu, v ktorom akoby v 
obraze, v jednom bleskurýchlom spätnom po
hľade, zomierajúci vidí celý svoj život. Zjavia 
sa mu všetky prežité príhody a to s neuve
riteľnými podrobnosťami. Zároveň si uvedo
muje aj ich mravné hodnotenie. Ako na obra
zovke vidí pred sebou deje, pri ktorých jeho 
konanie ovládala láska a dobrý ušľachtilý úmy
sel. Vidí však aj všetky svoje zlé skutky, aj 
celkom malé previnenia a chyby. V tom oka
mihu si vrúcne praje, aby sa ich nebol nikdy 
dopustil. Nesmierne ich ľutuje. Cíti zahanbu
júcu bolesť nad každým ublížením a krivdou, 
ktoréspôsobil iným ľuďom. Nadovšetko smut
né skúseností mali tí, ktorí sa ocitli na druhej 
strane života po pokuse o samovraždu.

Človek neunikne pred zodpovednosťou za 
následky svojich skutkov. Účtovanie je nevy
hnutné. Ak opúšťa duša tento svet znepoko

jená, znepokojená bu
de aj na druhom svete. 
Jeden z oživených 
hriešnikov priznal, že 
sa dostal pre spáchaný 
čin na strašné miesto. 
Hneď videl, akej osud
nej chyby sa dopustil a 
veľmi to ľutoval. Po 
návrate k životu chcel 
všetko napraviť.

Oživení tiež roz
právajú o citovej zme
ne. Spočiatku sa ich 
zmocňoval pocit osa
melosti, keď si uvedo
mili, že majú opustiť 
všetkých a všetko. Ra
di by sa vrátili späť do 
svojho fyzického tela. 

Toto rozpoloženie však trvalo len veľmi krát
ko. Keď uvideli svetlo, potom už. nemali vôľu 
vrátiť sa do svojho tela a ak neprišiel ešte čas 
ich smrti, bránili sa návratu. Skúsenosťz druhej 
strany ich tak očarila, naplnila radosťou, láskou 
a pokojom, že sa im nechcelo vrátiť späť. Na
priek vnútornému vzdoru spájali sa so svojím 
teloin, ani nevediac ako, aby pokračovali vo 
svojom živote na tomto svete. Z tejto udalosti 
si priniesli však také skúseností, ktoré ovplyv
ňovali celý ich ďalší život. Nastali zmeny v ich 
myslení a chápaní významu života. Inak začali 
chápať aj sinrť. Tam na druhej strane života si 
jasne uvedomili, že smrť je len prechodom z 
jedného menej dokonalého stavu alebo spô
sobu existencie do iného dokonalejšieho jest
vovania.

Pri zomieraní títo ľudia spoznali a plne si 
uvedomili skutočnosti, na ktoré na tomto svete 
nemyslíme často a dosť vážne. Dôkladnejšie by

sme mali rozmýšľať o význame lásky v medzi
ľudských vzťahoch. Mali by sme si tiež uve
domiť, aké zlé následky má páchanie krivdy, 
prechovávanie nepriateľstva, hnevu a nenávis
ti, spôsobovanie škôd na hmotných alebo du
chovných hodnotách. Oživení sa zo stavu zo
mierania vracajú do života s úšľachtilými pred
savzatiami. Zhon za bohatstvom, úspechmi a 
iné svetské problémy sa im zdajú veľmi mali
cherné. Majú jasné predstavy, čo je v živote 
potrebnejšie, dôležitejšie a užitočnejšie. Po
znatky zo zomierania im pripomínajú, že 
zmyslom života je  niečo oveľa vyššie a vzne
šenejšie ako len ísť v sobotu do kina alebo 
zábavu a v nedeľu na futbal a kúpalisko. Treba 
sa pripravovať, aby človek v hodine odchodu 
nezostal s prázdymi rukami. Treba žiť čestne, 
zodpovedne a spravodlivo podľa prikázaní Bo
žích.

Sú ľudia, ktorí neveria oživeným ich zážit
ky v čase umierania. Preto aj títo nechcú hovo
riť o svojich skúsenostiach, lebo si myslia, že 
im druhí ľudia neuveria a budú sa im smiať. O 
uvedených skutočnostiach hovorí však aj Svä
té písmo. Svätý Štefan, prvý mučeník, plný 
Ducha Svätého úprimne pohliadol k nebu, 
uzrel slávu Božiu a na pravici Božej stal Ježiš 
a riekol: "Hľa, vidún nebo otvorené a Syna 
človeka stáť na pravici Božej." (Sk 7,54-58). Z 
týchto slov vidieť, že je  ozaj také miesto, odkiaľ 
vychádza to svetlo, ktoré vidia zomierajúci ako 
jasnú bytosť, o ktorej my, kresťania, vieme, že 
je  to Ježiš Kristus.

Evanjelista Lukáš nám vo svojom evan
jeliu hovorí. Zomrel boháč a keď trpel muky v 
pekle, pozdvihol oči a uvidel Abraháma a zvo
lal: otče Abrahám, prosím ta, aby si poslal 
Lazara do domu môjho otca. Mám totiž päť 
bratov, nech im prinesie svedectvo, aby sa aj 
oni nedostali na to miesto múk. Abrahám mu 
odpovedal. Majú Mojžiša a prorokov, tých 
nech počúvajú. Ale on odpovedal. Nie, otec 
Abrahám, lebo keď niekto z mŕtvych príde k 
nim, dajú sa na pokánie (Lk. 16,29).

Prinavrátenie života ľudia poznali už pred 
tritisíc rokmi. Na tabuľkách Feničanov sú napí
sané spôsoby prinavrátenia života. Svedectvo 
o prinavrátení života prináša aj Sväté písmo 
Starého zákona. Keď prorok Elizeus vošiel do 
domu, chlapec ležal mŕtvy na posteli. Vošiel 
teda, zavrel dvere a modlil sa k Pánovi. I vyšiel 
hore, ľahol si na chlapca, ústa si položil na jeho 
ústa, oči na jeho oči, ruky na jeho ruky. Keď sa 
tak na neho sklonil, chlapcovo telo sa rozo
hrialo. Prešiel sa po dome a opäť sa položil na 
chlapca. Nato chlapec sedem raz zívol, otvoril 
oči a vstal (4 Kral 4,34,36). V tých časoch 
ľudia boli presvedčení, že zívaním sa duša, 
ktorá na krátky čas opustila telo, opäť vracia do 
neho.

Aj u nás sú iste ľudia, ktorí prekonali kli
nickú smrť, majú uvedené zážitky a môžu po
tvrdiť, že smrťou sa život nekončí.

o.V. PETRAŠKO
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Medzinárodný festival gréckokatolíckych speváckych zborov ’92

Zveľaďujeme odkaz predkov

A ko p rvý  sa na festivale predstavil poľský m ládežnícky sú b or Tysiačolittia

Jedným z odkazov našich predkov je  aj 
prekrásne "prostopinije", ktoré náš východný 
obrad v priebehu storočí zdokonalil a zveľadil 
do hudobných hodnôt, ktoré obdivuje celý 
svet.

Základ "prostopinija" a liturgických skla
dieb východného obradu tvorí byzantská hud
ba, ktorá poznala také zvláštne útvary ako ká
nony, dogmatá, kondáky a podobne. Tieto 
útvary pozná aj dnešné "prostopinije" a litur
gická hudobná literatúra východného obradu. 
V priebehu storočí po vzniku kresťanstva bolo 
vytvorených niekoľko hudobných centier - Pa
lestína, Arménsko, Veľká Morava, Kyjevská 
Rus - ktoré čerpali svoj pôvod v byzantskej 
hudbe. Je priain symbolické, že aj tohtoročný, 
v poradí už tretí, festival liturgických zboro
vých skladieb východného obradu, ale prvý
krát medzinárodný s prívlastkom európsky, sa 
uskutočnil na východnom Slovensku, kde sa 
na rozdiel od väčšiny česko-slovenskčho úze
mia až po dnešný deň zachovali byzantské 
hudobné tradície a liturgické spevy v staro
slovanskom jazyku, obohatené prvkami ľudo
vých melódií, podobne ako na celom území 
bývalej Kyjevskej Rusi. V celom spomínanom 
regióne sa interpretácia cirkevného "prostopi
nija" prejavuje vo viachlasnom podaní. Nie je 
tomu inák ani na východnom Slovensku, kde 
počas bohoslužieb často znie dvoj-troj a nie
kedy aj štvorhlas. A práve tento ľudový zboro
vý spev zanecháva v duši každého kresťana, ale 
aj ateistu, nezabudnuteľné zážitky a dojmy.

Zborové "prostopinije" bolo nevyčerpateľ
ným prameňom aj pre cirkevné zborové sklad
by významných hudobných skladateľov 
XVII.-XVIII. storočia, skladby ktorých pred
stavujú vrchol barokovej zborovej tvorby.

Najvýznamnejšími skladateľmi tohto ob
dobia a žánru boli M. Dyleckyj (1630-1690), 
M. Berezovskyj (1745-1777), A. Vedeľ 
(1767-1806), D. Bortflanskyj (1751-1825). Ich 
zborová tvorba zaujíma popredné miesto vo 
svetovej hudbe a dominovala aj na tohtoroč
nom festivale v Košiciach. Najobľúbenejším z 
uvedených autorov bol D. Bortňanský, ktorého 
skladby interpretoval skoro každý spevokol. 
Okrem uvedených boli zastúpení aj ďalší ukra

jinskí autori z XIX.-XX. storočia ako M. Ver- 
bycký (1815-1870), I. Lavrivský (1822-1873), 
O. Nižankivský (1862-1910), M. Leontovič 
(1877-1921), O. Košiej (1875-1944), K. Ste- 
cenko (1882-1922). Zneli taktiež skladby rus
kých, gréckych, českých a bulharských auto
rov - P. Čajkovského, D. Šostakoviča, F. Du- 
binského, J. Sakellaridesa,J. Snížkovej, J. Vla- 
cha-Vrutického, D. Christova, P. Dyneva. Je 
sympatickým faktom, že sa objavujú v Čes- 
ko-Slovensku aj noví autori (J. Snížková, J. 
Vlach-Vrutický), ktorí dodržujú tradície a od
kaz našich predkov.

Všetkých 11 zborov bolo ozdobou tohto
ročného festivalu. Dominantou však bol spe
vokol Dudaryk z Lvova a ženský zbor učiteliek 
z Dobryča, Bulharsko, interpretačné umenie 
ktorých bolo vzorom pre ostatných. Originál
nym doplnkom boli aj staroslovanské hudobné 
nástroje z kniežacej doby Kyjevskej Rusi, kto
ré aplikoval ako doprovod pražský Byzantion. 
Prítomnosť výspelých zahraničných spevoko
lov už aj na minuloročnom festivale sa pozi
tívne odrazilo na umeleckom raste domácich 
zborov, ktoré vyspelú techniku spevu nahradili 
svojím oduševnením a odovzdaní sa "hožest-

vennomu piniju". Treba vysloviť uznanie di
rigentom za vhodný výber skladieb, zodpo
vedajúci možnostiam jednotlivých zborov. In
tonácia, prednes, dynamika, až na malé vý
nimky, bola na dobrej umeleckej úrovni, za 
ktorú by sa nemusel hanbiť hocktorý profe
sionálny spevokol.

Slávnostná atmosféra prostredia, vysoká 
umelecká úroveň obidvoch festivalových kon
certov, oduševnené obecenstvo, prijímajúce s 
nadšením vystúpenie každého spevokolu, to 
všetko vytvorilo syntézu nezabudnuteľných 
chvíľ a zážitkov.

Prenesme sa všetci ešte raz do týchto sláv
nostných chvíľ a počúvajme vo svojom vnú
tri........ Zvuky zvonov znejú priestorom nad
prítomnými milovníkmi liturgických skladieb 
východného obradu. Slávnostne, s pokorou a 
oddanosťou nesú horiace sviečky celou sálou 
až na symbolický oltár-javisko najmenší inter- 
préti nesmrteľných melódií, odovzdávajúc úc
tu Najvyššiemu. Znejú mohutné akordy hym
nickej piesne "Búdy imja Hospodne blahoslo- 
vennno..." Hľadisko zhypnotizované posled
ným akordom po chvíľke ticha začína burácať 
potleskom a výkrikmi "bravo" a neprestáva, 
pokiaľ spoločný zbor nezaspieva na Božiu slá
vu a na "dolhodenstvije" všetkým prítomným 
aj neprítomným ľuďom dobrej vôle na celom 
svete mohutné "Mnohaja lita". Vari niet člo
veka v hľadisku ani na javisku, aby nemal slzy 
dojatia v očiach a nepociťoval neopísateľnú 
krásu vo svojej duši...

Dozneli posledné mohutné akordy... do
znel hlahol zvonov... zhasli sviečky... a každý 
z nás si vzdychol, odchádzajúc z javiska či 
hľadiska a v duchu si pomyslel: ' Blahoslo- 
venije Tvoje, Hospody, daj na hriaduščij 
prazdnik Tvoho slavoslovija..."

Nezabúdajme, vážme si a zveľaďujme od
kaz našich predkov.

Leo DOVHOVIČ, dramaturg festivaluSpieva chlapčenský sp evácky zb o r Dudaryk z  Lvova
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O FESTIVALE
povedali

Mons. RAIMAN MISULIČ, kancelár 
Gréckokatolíckej eparchie v Passaicu 
(USA):

-Ja i moji rodičia sme sa narodili už v 
USA, ale starý otec pochádza z Ne vického 
pri Užhorode. Bohoslužby slúžim ešte v 
staroslovienčine, a preto mi je  to všetko 
tak blízke srdcu. Najradšej by som spieval 
s nimi. Je to nádherný festival. Nech Pán 
Boh všetkých požehná.

RNDr, MICHAL ČVERČKO, prednosta 
Okresného úradu v Košiciach:

-Boli to fantastické výkony, hlasy všet
kých zborov vysoko kultivované. Bolo čo 
obdivovať. Festival treba udržať.

O. MICHAL HOSPODÁR, správca 
Gréckokatolíckej farnosti v Poprade:

-Skladby, ktoré na festivale odzneli, zlo
žili ľudia duchovného zamerania. Mňa ako

kňaza oslovili v mojom vnútri veľmi silne. 
Som rád, že som prišiel na tento festival aj 
so skupinkou našich veriacich.

Ing. JOZEF MIČKO, riaditeľ cirkevné
ho Stredného odborného učllišťa sv. Jo
zefa v Saci:

-  Bolo čo obdivovať. Jeden zbor krajší 
ako druhý. Najviac som bol fascinovaný 
myšlienkou - spevom k Bohu. Festival bol 
ako živá kázeň prostredníctvom spevu. 
Bol to naozaj hlboký zážitok a to pre celé 
kresťanské Košice. Vrele doporučujem po
kračovať v tomto ušľachtilom podujatí.

PhDr. NINA RAŠIOVÁ, riaditeľka 
S.U.A. CASSOVIA Košice:

-  Veľké množstvo priaznivcov festivalu 
v predchádzajúcich dvoch ročníkoch fes
tivalu nás utvrdilo v tom, že sa stáva trva
lou súčasťou kultúrneho života Slovenska. 
Stretol sa s veľkým ohlasom nielen doma, 
ale aj v zahraničí, o čom svedčí aj účasť 
siedmich zahraničných zborov z Bulhar
ska, Poľska a Ukrajiny, čím sa stáva náš 
festival skutočne euróoskym.

( P k )

Príležitosť vidieť a počuť vy užili aj m ladí košickí dom inikáni

Chlapci z  M ukačeva p richádzajú  na záverečné spo ločné vystúpenie všetkých  
účinkujúcich

Snímky František TIMKO

UCASTNICI
FESTIVALU

□  TYSIAČOLITTIA - POĽSKO - mládež
nícky zbor, ktorého zakladateľom (1987) je 
známy dirigent, skladateľ aetnograf Mgr, Ja
roslav Polanský a hlavným patrónom poľ
ský gréckokatolícky kňaz Volodymyr 
Pyrczak.

□  ZBOR PRI GRÉCKOKATOLÍCKOM 
KATEDRÁLNOM CHRÁME SV. JÁNA 
KRSTITEĽA V PREŠOVE - vznikol v ob
dobí legalizácie Gréckokatolíckej cirkvi v 
roku 1968 a nadviazal na tradície predchá
dzajúcich katedrálnych zborov. Umelecký 
vedúci a dirigent je od jeho založenia Gab
riel Miroššay.

□  CHLAPČENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR 
MUKAČEVO - jeho zvláštnosťou je to, že 
interpretuje skladby pre miešaný zbor, pri
čom ženské hlasy spievajú mladší chlapci 
a partitúry mužských hlasov starší chlapci. 
Zakladateľom (1983) a umeleckým vedú
cim je Volodymýr Volontyr.

□  GRÉCKOKATOLÍCKY CIRKEVNÝ 
ZBOR UŽHOROD vznikol hneď po povo
lení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1991. Zakladateľmi zboru boli choreograf
ka Klára Balogová, Jurij Dumnyč a Vasiľ 
Balog. Umelecký vedúci a dirigent Michail 
Oros.

□  ŽURAVLI - POĽSKO - tento svetozná
my spevácky zbor založil skladateľ, diri
gent a etnograf Jaroslav Polanský (1972). 
Od roku 1983 je jeho umeleckým vedúcim 
a dirigentom Roman Revakovič.

□  UKRAJINSKÝ SPEVÁCKY ZBOR 
KARPATY KOŠICE - zbor bol založený v 
roku 1985 a jeho umeleckým vedúcim a 
dirigentom je Leo Dovhovič.

□  ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR V DOB- 
RYČI - BULHARSKO - Zbor vznikol pred 
27 rokmi a jeho umeleckým vedúcim a 
dirigentom je Rajko Tonev.

□  GRÉCKOKATOLÍCKY ZBOR SV. CY
RILA A METODA V KOŠICIACH - pod 
týmto názvom je známy od roku 1984. Vie
dol ho kaplán Vojtech Boháč. Zbor nadvia
zal na tradície zborového spevu (1851) i po 
roku 1968 (Michal Kyca, Leo Dovhovič). 
Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru 
dnes je Šimon Marinčák.

□  CHLAPČENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR 
DUDARYK ĽVOV - slávny chlapčenský 
zbor (1971), jeden z najlepších na svete. 
Umeleckým vedúcim a dirigentom je My- 
kola Kacal.

□  BYZANTION - COLLEGIUM MUSICAE 
SLAVICAE PRAHA vznikol v roku 1958. Je 
známy tým, že nadväzuje na tradíciu hu
dobných foriem byzantského charakteru. 
Zakladateľkou a dirigentkou je Dr. Oľga 
Dutková.

□  MUŽSKÝ ZBOR HOMIN Z ĽVOVA - 
patrí medzi najlepšie amatérske zbory na 
Ukrajine. Bol založený v roku 1986. Ume
leckým vedúcim a dirigentom zboru je Oleg 
Cyhylyk.
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Sviatok spevu a duše
Užhorodský spevácky zbor v Prešove

Preplnený Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove prežíval 
nedeľnú svätú liturgiu dňa 25. ok
tóbra v sviatočnej atmosfére. Jeho 
priestory sa zapĺňali už dlho pred 
začiatkom služby Božej, ktorej sa 
zúčastnil aj bývalý minister kultúry 
SR Ladislav Snopko. V rámci zá
verečného dňa Medzinárodného 
festivalu gréckokatolíckych spevác
kych zborov ’92 hosťoval v katedrále 
gréckokatolícky spevácky zbor z Už
horodu. Pre mnohých veriacich pre
šovskej farnosti, ale aj nášho bis
kupstva, to bola dlho očakávaná 
chvíľa. Navštívil nás zbor, ktorý rep
rezentuje nášmu prešovskému bis
kupstvu historicky tak blízku muka- 
čevsko-užhorodskú eparchiu. Blízku 
nielen teritoriálne, ale aj svojím osu
dom. Eparchiu ťažko skúšanú, ža- 
lárovanú a po vyše štyridsiatich ro
koch vzkriesenú a navrátenú svojim 
veriacim. S pečaťou martýrstva svoj
ho nezabudnuteľného biskupa-mu- 
čeníka Teodora Romžu. Tá naša - 
po rokoch zákazu a likvidácie opäť 
povolená, ale vzápätí znova umlčo
vaná, aby nakoniec vydala víťazné 
svedectvo pravdy. Zároveň vďačná 
svojim veľkým biskupom za svoju 
históriu, nesúca stále živý odkaz v 
bl. pamäti biskupa Pavla Petra Goj- 
diča - ostať vždy verným svojej 
Gréckokatolíckej cirkvi. Symbolická

paralela ukrižovania a zmŕtvych
vstania. Ale spoločná pamäť histórie 
oboch eparchií siaha ešte ďalej. Ďa
leko pred tieto smutné roky až do 
minulého storočia, do rokov vzniku 
nášho prešovského biskupstva. Aj 
tam, kde sa spomína užhorodský 
spevácky zbor a jeho návšteva v 
Prešove. Je historicky doložené, že 
história speváckych zborov kated
rálneho chrámu sv.Jána Krstiteľa sa 
začala písať v roku 1841, kedy do 
našej katedrály prvýkrát zavítal prá
ve z Užhorodu spevokol Harmónia 
pod vedením známeho hudobníka 
Zakarpatia, skladateľa a dirigenta 
Konštantína Matezonského. Po 151 
rokoch tak zaznel znova v našej ka
tedrále mohutný chorál užhorodské- 
ho spevokolu. Jeho vystúpenie po
čas sv.liturgie celebrovanej Mons. 
Milanom Chauturom, CSsR, pomoc
ným prešovským biskupom prispelo 
k neopakovateľnej duchovnej atmo
sfére ale aj nevšednému umelecké
mu zážitku. Už úvodná skladba Pro
síme ťa Divo a uvítací chorál Vošel 
jesi archijereju presvedčili, že zbor 
patrí medzi vynikajúce hudobné te
lesá a právom bol hodnotený ako 
jeden z najúspešnejších účastníkov 
košického festivalu. V každej litur
gickej skladbe, v každej duchovnej 
piesni najznámejších autorov cirkev
noslovanskej hudby sa spevácke

umenie zboru spájalo s úprimným 
duchovným vyznaním jeho členov: V 
bulletine festivalu čítame, že zbor 
vznikol v roku 1991 ako prvý gréc
kokatolícky spevácky zbor po dlhých 
rokoch zákazu Gréckokatolíckej 
cirkvi. Ako povedal jeho dirigent Mi- 
chajlo Oros, zbor sa podarilo zor
ganizovať veľmi skoro a zapečať s 
nácvikom a činnosťou. Zrodil sa totiž 
z lásky jeho členov k svojej cirkvi, k 
svojmu obradu, ktoré nosili v svojom 
srdci aj v časoch najväčšieho du
chovného útlaku a prenasledovania. 
V podaní zboru sa účastníkom sv. 
liturgie opäť predstavilo jedinečné 
bohatstvo a neobvyklá krása by
zantskej liturgie. Znova a znova si 
tak uvedomujeme, že ako vzácny 
klenot a dedičstvo si zaslúži byť 
chránená a zachovávaná pre ďalšie 
generácie. Vystúpenie užhorodské- 
ho zboru ostane dlho v pamäti ve
riacich prešovskej farnosti. Ako sa 
vyjadril duchovný správca farnosti 
o.František Čitbaj, nedeľná svätá li
turgia bola sviatkom "spevu a duše". 
Vďaka vám, vzácni hostia, za váš 
spev. Mohutné "Mnoholitstvije", kto
ré vo vašom podaní zaznelo kated
rálou, nech sa naplní hojnosťou mi
losti Božej a požehnaním aj všetkým 
vám, členom zboru, ale aj všetkým 
veriacim vašej eparchie.

Dr. Peter KRAJŇÁK
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HUDBA BOŽEJ ZÁHRADY
Jeseň, ako každé ročné obdobie, má svoje jedinečné čaro. Jabĺč

ko na strome dozrelo a odkotúľalo sa do babkinej pivnice. Vetrík 
silnejšie podúva, aby tak povyzliekal všetky kríčky a stromy z obno
sených šiat. Prechádzka lesom je v tomto ročnom období rajom pre 
oči. Spomedzi šuchotavého lístia rozradostení hubári zbierajú plody 
zeme. Iným stačí, aby sa kochali pohľadom na stráne a návršia, ktoré 
vyzerajú ako rozkvitnutá kytica kvetov, žiariaca všetkými farbami. 
Ak svoje kroky zastavíš, počuješ najkrajšiu symfóniu, akú mohol kto 
kedy zložiť. Hudba, ktorú vyhráva sama príroda, pôsobuje v srdci 
človeka radosť, pôsobí upokojujúco a veľmi sviežo. Občerstvuje telo 
i dušu. A Boh vie, že tento jeho dar prijímajú od neho všetci ľudia a 
tak sa teší každej modlitbe, ktorá vychádza z úst, a to i neveriaceho 
človeka. To, čo by sme azda nedokázali doma, na ulici, v chráme, to 
činíme všetci bez rozdielu v prírode, hovoriac: Aká nádhera, aký 
pokoj, harmónia.

Milé deti, iste radi chodievate do prírody, veď komu by sa nepá
čilo v záhrade, kde záhradníkom je sám Boh. Ak sa na sklonku 
tohoročnej jesene vyberiete spolu so svojimi rodičmi do prírody, 
nezabudnite si spomenúť na toho, ktorý túto velkú záhradu stromov, 
kvetov, zvieratiek, stvoril pre nás ľudí. Môžete Bohu pritom vysloviť 
svoj obdiv a uznanie, ako to robievals v. František z Assisi.

Pieseň stvorenstva
Najvyšší, všemohúci, dobrotivý Pane, 
tebe bud'chvála, česť a sláva 
a všetko ďakovanie. Len tebe patria, Najvyšší si ty 
a spomenúťtá nie je nikto hoden.
Buď pochválený, Pane môj, so všetkým 
stvorenstvom tvojím,
na prvom mieste s pánom bratom slnkom, 
čo budí deň a osvetľuje nás.
Krásne je, horívelkým svetlom 
a v tebe, Pane najvyšší, má predobraz.
Buď pochválený, Pane môj, za lunu sestru našu, 
za hviezdy, ktoré na nebi sú pekné, drahocenné 
a plné jasu
Buď pochválený, Pane môj, za brata nášho vietor, 
za vzduch a mraky, za nečas i za pohodu, 
ktorými tešíš stvorenstvo a oživuješ pôdu.

KTO TO STVORIL

vzklíčil kvie-tok. Kto má tak rád, kto vy-rie- kol.kto vy

dal rozkaz nech ra-stie, kto sa-dil sad. Lú-bim, Iú-bim

Bo-ha Ot - ca Iú-bim, Iú-bim Bo-ha Sy - na

aj Svä - té - ho Je-ho Du - cha, náš-ho Pá- na

Stvo-ri-te- la.

2. Kto požehnal, kto posvätil, kto zrnko zasial, kto hojnú úrodu dal. 
Kto vymeral základ zeme, kto spočítal, tak všetko, všetko presne.

3. Slnko a dážď, nebo more, kto zafarbil tie nádherné lúbezné zore. 
Slávik a drozd nôtia si dnes v záhradke, spievajú Bohu nebies.

Buď pochválený, Pane môj, za sestru našu vodu, 
ktorá je veľmi užitočná, ponížená a potrebná a čistá.
Buď pochválený, Pane môj, za brata nášho oheň, 
ktorý nám svieti v noci 
a pekný je a veselý a bujarý a mocný.
Buď pochválený, Pane môj, za sestru našu materinskú zem, 
ktorá nám dáva útulok a poživeň 
a rodí rôzne plodiny, trávu a pestré kvety.
Buď pochválený, Pane môj, za všetkých, 
ktorí odpúšťajú z lásky k tebe, 
čo podstupujú útrapy a neduhy.
Blahoslavení, ktorí trpia v svätom pokoji, 
bo ty, ich, Pane, korunovať budeš.
Buď pochválený, Pane môj, za sestru našu smrť, 
pred ktorou živé telo nezuteká.
Beda tým, ktorí umrú s ťažkým hriechom!
Blahoslavení, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, 
tých druhá smrťuž nezabolí.
Vďakou zahŕňajte, oslavujte a zvelebujte Pána 
a s velkou pokorou slúžte mu bez prestania!

MOJA PRVÁ LÁSKA
(Dojmy z filmu)

“Keď je váš otec majiteľom 
pohrebného ústavu, vaša matka 
v nebi a vaša babička má o ko
liesko menej, je dobré mať pria
teľa, ktorý vám rozumie... Aj keď 
je to chlapec!”

Týmito slovami reklama vábi 
diváka na film Moja prvá láska (v 
origináli My girl). Očakával som, že 
pôjde o ľahší odpočinkový žáner, 
štandardnú americkú komédiu s 
detskými hercami.

Dej filmu sa odohráva v men
šom americkom mestečku. Hlavní 
predstavitelia, dievčatko Vada (hrá 
ju Anna Chlumska) a chlapec Tho- 
mas J. (Macauly Culkin, známy z 
filmu Sám doma), sú spolužiaci a 
navyše aj dobrí kamaráti. Preží
vajú spolu slnečné dni prázdnin. 
Chodia sa bicyklovať, kúpať. Vada 
vyrastá v rodine bez mamy. Otec 
vlastní pohrebný ústav (denne pra
cuje s mŕtvolami). Spolu s nimi bý
va ešte stará mama, ale tá už žije 
v inom svete. Svojich domácich a 
vonkajší svet akoby ani nevníma. 
Vyrastaťv takomto prostredí nie je 
práve ideálne.

Deti žijú svojimi prázdninový
mi problémami a radosťami. Určitá 
zmena v rodine nastáva, keďk nim 
nastúpi pracovať mladá žena. Va- 
din otec sa začína o seba akosi 
viacej starať. Vada vidí a cíti, že 
otec sa o tú ženu zaujíma. Snaží 
sa zabrániťich zblíženiu. Túto sna
hu sprevádzajú mnohé humorné 
situácie. Čo všetko deti dokážu, 
len aby si udržali rodičov pre seba!

Thomas J. je výborný žiak. Ne
má žiadneho kamaráta - chlapca, 
ale s Vadou si výborne rozumie. S 
jeho zdravím je to horšie, trpí aler
giami takmer na všetko. Malé ne
dorozumenie nastane, keď na 
Vadu prídu ženské starosti. Maj
strovsky zvládnuté scény evokujú 
v divákovi skutočne pekný zážitok, 
uvoľnenie, smiech.

Ľahký humorný tón sa však v 
okamihu mení. Začína sa dráma. 
Hudba dáva tušiť, že sa stane nie
čo vážne. Pri jednej prechádzke v 
lese Vada stratila svoj obľúbený 
prsteň. Thomas jej ho chcel nájsť. 
Netušil však, že v zhodenom 
hniezde sú skryté nahnevané ma
jiteľky žihadiel. Nachádza prsteň, 
je už na odchode, ale bojachtivé 
nepriateľky už poletujú okolo svoj
ho objektu. Nestíha uniknúť a ony 
štípu, bodajú... Keď ho našli, bolo 
už neskoro. Bolo ich na neho veľa.

Vada prežíva hrozné chvíle. 
Nemôže tomu uveriť. Už nikdy sa 
nebudú spolu hrať, bicyklovať sa, 
smiať sa... Prečo sa to stalo. Prečo 
práve Thomas?

Človek nedokáže dostatočne 
opísať pocity, ktoré ním v takých 
chvíľach lomcujú. Aké prchavé a 
krátke môže byťlúdské šťastie. Je 
potrebný čas, aby sa dokázal 
zmieriť aj s takouto skutočnosťou. 
Keby Ibdia častejšie premýšľali o 
smrti, o svojom odchode z tohto 
sveta, možno by bol svet celkom 
iný. Nezbavili by sa síce problé
mov a utrpenia, ale boli by možno 
lepšie pripravení na problémy, 
strasti aj túžby, sklamania i bolesti, 
ktoré trvajú a budú trvať, pokým 
bude človek človekom.

Tí, čo odišli, už sa nemôžu vrá
tiť a tí, čo zostali, musia žiť. Treba 
začať znovu. Z priepasti samoty 
vykročiť, napĺňaťživot. Začínať tre
ba vlastne každý deň. Častokrát je 
to veľmi ťažké.

Pred koncom filmu prichádza 
za Vadou nová kamarátka a začí
najú znovu. Diváka chytí za srdce 
aj báseň, ktorú Vada napísala po 
Thomasovej smrti.

Tým, ktorí film Moja prvá láska 
ešte nevideli, hovorím, že sa ho 
oplatí vidieť. Máte aj vy silný záži
tok z filmu, ktorý ste videli?

Peter HALANDA
(Prevzaté z katolíckeho časopisu pre 
mladých ZRNO 10/92)
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260 ROKOV
REDEMPTORISTOV

2 krefťanfkého

■ Od koncilu v Efeze- Dňa 5. októbra t. r. 
odišla z viacerých talianskych miest orga
nizovaná púť veriacich do Turecka, kde si 
účastníci 11. októbra medzi zrúcaninami 
efézkej baziliky slávnostne pripomenuli vy
hlásenie Panny Márie za Božiu Matku. Táto 
historická cirkevná udalosť sa stala roku 
431 na koncile v Efeze. Od toho času sa 
rozšírila úcta Panny Márie ako Božej Matky 
po celom svete a tak ju vzývame aj dnes.
■ Ján Pavol i!, v ruštine - V kníhkupec
tvách v Moskve a ďalších ruských mestách 
dostať knihu, na ktorej obálke je azbukou 
uvedené: Ján Pavol II. Ide o vyše štyristo- 
stránkovú knihu obsahujúcu niektoré doku
menty, najmä encykliky a prejavy Svätého 
otca preložené do ruštiny. Kniha vyšla vo 
vydavateľstve Novosti v spolupráci s vy
davateľstvom pavlínov, ktorí poskytli foto
grafie z cirkevnej činnosti, apoštolských 
ciest a zo súkromného života Jána Pavla II. 
Týmto dielom - ako sa zdôrazňuje v pred
slove - dáva sa možnosť nielen katolíkom, 
ale aj príslušníkom iných náboženstiev i 
neveriacim, oboznámiť sa s myšlienkami 
najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi, ktoré 
majú univerzálny dosah.
■ Rehoľníci východných obradov v čin
nosti - Po páde režimov v krajinách stredo- 
východnej Európy otvárajú sa tu pre členov 
rehole baziliánov sv. Jozafáta nové mož
nosti na pastoračnú činnosť. Týmto sa za
oberali na generálnej kapitule v Ríme pred
stavitelia kongregácie z Ukrajiny, Ruska, 
Maďarska, Slovenska, Poľska, Kanady, 
Spojených štátov amerických, Brazílie a Ar
gentíny. Rehoľa baziliánov má dnes asi 
šesťsto členov pôsobiacich v päťdesiatich 
rehoľných domoch. Nateraz už môžu slo
bodne pôsobiť na celom území Ukrajiny, 
Ruska a Bieloruska.

Sú rôzne dary, rozličné služby, ale jeden 
duch: Duch Svätý. Týmto Duchom sa ria
dil, ha priamo ním hol preniknutý, 36 ročný 
kňaz, bývalý advokát, šľachtic Alľonso de 
Liquori z Neapola, keď zakladal kongre
gáciu redemptorislov. Vtedy 9.11.1732 sa v 
Scale stalo skutkom videnie sestry Márie 
Celesty Crostarosy, prvej redemptoristky, i 
videnie pláncastellamarského biskupa 
Mons. Tomáša Falcoii. Vznikla nová spo
ločnosť, zapodievajúca sa ľudovými misia
mi. Spoločnosť Najsvätejšieho Spasiteľa, 
neskôr Kongregácie Najsvätejšieho Vyku
piteľa. A toto je jej história - 1749: bola 
schválená pápežom Benediktom XIV. 
1780: nastala vnútorná roztržka v kongre
gácii kvôli schváleniu rozdielneho textu re
hole pápežom a Neapolským kráľovstvom. 
V dôsledku toho pápež odobral svoje 
schválenie celej kongregácii, okrem tej čas
ti, ktorá bola na území cirkevného štátu. 
Tak sa zakladateľ, vtedy už 84 ročný ne
mocný biskup, ocitol mimo svoje vlastné 
dielo. V r. 1787 zakladateľ, žijúci mimo 
svojej kongregáciu, umiera a toho istého 
roku moravský kňaz Klement Mária 
Hoľbauer prináša kongregáciu do Poľska a 
neskôr do Švajčiarska, Nemecka a 
Rakúska. V roku 1790 sa kongregácia opäť 
zjednotila. Za Klementovho nástupcu 
Jozefa A. Passeratasa kongregácia rozšírila 
do celej Európy a neskôr do celého sveta.

Dnes je  kongregácia prítomná na pia
tich kontinentoch, má 42 provincií (samo
statných jednotiek, 29 víceprovincií/jedno
tiek čiastočne závislých na provinciách /a 
10 légií/ jednotiek úplne závislých na pro
vinciách). Kongregácia má 4 svätých (Al- 
fons de Liquori, Gerard Majclla, Klement

Mária Hcíbauer, Ján Nepomucký Neu- 
mann), 2 blahoslavených (Peter Donders, 
Kašpar Stangassinger), 6179 členov, z toho 
48 biskupov, 4548 kňazov a 1583 bratov.

V Česko-Slovensku má kongregácia 1 
provinciu (Praha - Svätá Hora) a 2 více- 
provincie (Bratislava - Slováci rímskeho 
obradu, Michalovce - Slováci byzantsko - 
slovenského obradu), 2 biskupov (českobu- 
déjovieký Dr. Antonín Liška a prešovský 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur - t. 
č. najmladší biskup sveta, nar. 1957). To 
bola štatistika, ktorá sa môže zdaťsuchá nič 
nehovoriaca. Ale tieto fakty nám môžu po
môcť priblížiť skutočnú duchovnú činnosť 
redemptoristov a ich význam pre cirkev.

Svätý Alfonz vychádzal z dvoch pred
pokladov. Všetko chcel robiť'Skrze Neho a 
s Ním", a tak mal otvorené oči a pozeral sa 
okolo seba, videl v človeku Krista a chcel 
mu slúžiť. Dobre to vysvetľuje jeho heslo: 
"Všetko k väčšej sláve Božej a spáse duší." 
A veru mal čím slúžiť: Boh ho obdaril dl
hým vekom (91) a obrovským nadaním. 
Veď bol právnik filozof, teológ, hudobník, 
maliar, sochár, architekt a hlavne spisova
teľ. Jeho literárne dielo obsahuje 111 titulov 
a takmer 20 000 vydaní v 62 jazykoch. Mal 
taktiež zvláštny dar. Bol schopný daný obor 
v najväčšej miere profesionality zvládnuť, a 
potom ho odovzdať ľuďom, tak jednodu
chým spôsobom, že to každý pochopil. Do
kázal v sebe zvládnuť protiklady Marty a 
Márie, právnika a mystika a všetko dával do 
služby najvyššiemu Kráľovi. V tom sa ho 
snažia nasledovať redemptoristi a ich du
chovní synovia.

(Preklad 
a skrátenie am.) 

r

POSOLSTVO KONTINENTU NADEJE
Pri príležitosti 500. výročia evanjelizácie 

Ameriky Svätý Otec Ján Pavol II. uskutočnil v 
dňoch 9.-13. októbra apoštolskú cestu do Do
minikánskej republiky. Prichádzam ako Kris
tov hlásateľ, aby som plnil poslanie zverené 
apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom, t. j. 
utvrdiť bratov vo viere, a aby som mal účasť 
na vašej viere, r.a starostiach, radostiach a 
bolestiach - povedal Svätý Otec po prílete do 
hlavného mesta. Na druhý deň - v sobotu 
predpoludním - bol Svätý Otec na zdvorilost

nej návšteve u prezidenta republiky. Popolud
ní sa stretol s veriacimi v miestnej katedrále, 
zasvätenej Panne MáriLTáto katedrála,posta
vená v rokoch 1523 až 1541, je najstaršiou v 
celej Amerike. V nedeľu na priestranstve 
slúžil pápež Ján Pavol II. slávnostnú sv. omšu 
na päťsté výročie evanjelizácie amerického 
svetadielu. Pri nej výhlásil za svätého biskupa 
a veľkého misionára b I. Ezechiel a Morena Y D i- 
az. V rámci homílie Svätý Otec predniesol výz
vu, posolstvo k Amerike.

Z Posolstva kontinentu nádeje
(prednesené pri Kolumbovom pamätníku v Santo Domingu)

Amerika, ako nástupca Petra, ňmskeho bis
kupa, ťa pozdravujeme pri päťstom výročí tvojej 
evanjelizácie. Spomínam na onen rok 1492, keď 
španielske lode, vedené Krištofom Kolumbom, pri
niesli týmto úrodným krajinám semeno evanjelia a 
umožnili stretnutie dvoch svetov. Za teba vzdávam 
vdäku Bohu, nášmu Otcovi, za tvojich synov a

dcéry, za tvoje tisícročné kultúry a múdrosť, za 
tvoje spevy a tance, umenia a techniky... Oveľa 
viac ďakujem za päťsto rokov tvojej kresťanskej 
viety. Vo vodách krstu si sa zrodila k novému 
životu a bola si začlenená do Kristovho mystic
kého tela, ktorým je cirkev.

Iďstále vpred v radosti i v slzách k vytúženej

civilizácii lásky. Kristova cirkev v Amerike, nad
šene a presvedčivo ohlasuj novú evanjelizáciu, 
aby sa posolstvo blahoslavenstiev stalo životom a 
kultúrou tvojich národov a kmeňov. Latinská Ame
rika, kresťanská Amerika, Kristus je tvoj žiariaci 
maják, tvoja radosť a tvoja nádej. Buď požehnaná.

Potom Svätý Otec slávnostne otvoril nový ar
cidiecézny seminár Redemptoris Mater. Stredo
bodom programu v pondelok ,12.10 bolasv. omša 
na priestranstve pred národnou bazilikou Panny 
Márie v Higway. Vrcholnou udalosťou pastoračnej 
cesty Svätého Otca bolo otvorenie Štvrtej gene
rálnej konferencie latinskoamerických biskupov, 
na ktorej predniesol obsiahly prejav.

Vyslovil sa v ňom ku všetkým trom hlavným 
témam konferencie: - k novej evanjelizácii - k po
vzneseniu ľudskej úrovne - ku kresťanskej kultúre

S touto krajinou sa rozlúčil slovami: ’’Maj od
vahu, kontinent nádeje. Neboj sa, dokorán otvor 
dvere Kristovi."



ČÍSLO 22/1992 STRANA 11 SLOVO

VÝZNAMNE JUBILEUM PÁPEŽSKÉHO
VÝCHODNÉHO INŠTITÚTU

Oslavy 75. výročia založenia v Ríme
Pápežský Východný Inštitút (PIO) oslávil vzácne jubileum - 75 

rokov od svojho založenia. Trojdňové oslavy začali vo štvrtok, 15. 
októbra t. r. v chráme sv. Antónia v Rusikume. Otvoril ich a 
úvodné slovo predniesol rektor a profesor inštitútu Dr. Clarence 
Gallagher, S. J. Po otvorení bol starosloviensky moleben, ktorý 
odslúžil prof. Dr. Róbert Taft, S. J.

Potom sa všetci prítomní presunuli do Veľkej auly inštitútu, 
kde kardinál Achilie Silvestrini, prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi, zhodnotil službu tejto významnej ustanovizne.

Nasledovala slávnostná chvíľa. Rektor C. Gallagher v mene 
PIO udelil piatim významným vedcom čestný doktorát - Doctor 
honoris causa. Obdržali ho: Dr. Sergej Sergejevič Averincev z 
Moskovskej Akadémie vied, prof. Dr. Sebastián P. Brock z Ox
fordskej univerzity, prof. Dr. André de Halleux, OFM, z Katolíckej 
univerzity v Lovanio, prof. Dr. Jean-Mayrice, OP, z Univerzity sv. 
Jozefa v Bejrúte a prof. Dr. Hans-Joachim Schulz z Univerzity vo 
Wurzburgu.

Atmosféra týchto osláv bola umocnená aj udelením pamät
ných medailí (na záberoch) profesorom, bratom a civilnému per
sonálu PIO a to aj tým, ktorí tam pracovali v minulosti. Slovákov 
reprezentoval predovšetkým br Pavol Polakovič, S. J., ktorýteraz

pôsobí v Kanade, ale v rokoch 1968-79 tu pracoval ako biblio- 
tekár.

Poobede boli konferencie domácich i zahraničných profe
sorov a sviatočný deň bol zakončený slávnostnou večierňou v 
Rusikume, ktorú odslúžil arcibiskup Miroslav Marusin, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. V nasledujúci deň konferencie 
pokračovali a na záver bola opäť slávnostná večiereň tentoraz v 
arménskom obrade.

Tretí záverečný deň osláv začal v bazilike sv. Praxedy. Kardi
nál Achilie Silvestrini predsedal slávnostnej liturgii, ktorú s ním 
slúžil rektor PIO Clarence Galleger, S. J., delegát Generála Fran
cisco Egaňa, S. J., rektor Rusika prof. Jon Long. S. J., dekan Dr. 
Vincenzo Poggi, S. J. a iní.

Po sv. liturgii, ktorou sa na PIO začal akademický rok, boli vo 
Veľkej aule PIO odmenení za prácu na ekumenickom poli: patriar
cha Alexandrijský a celej Afriky Jeho Blaženstvo Parthenios III., 
Alfréd Stirnemann, generálny sekretár a viceprezident ekume
nickej fundácie Pro Oriente z Viedne, časopis Irénikon v osobe 
svojho riaditeľa Emmanuela Lanne, OSB, z kláštora sv. kríža v 
Chevertogne, Collana Sources chrétiennes v osobe svojho riadi
teľa Dominique Bertranda, S. J.

V akademickom roku 1992-93 na PIO študuje 350 študentov. 
Pomyslíme si, koľko študentov tu za uplynulých 75 rokov dosiahlo 
licenciât či doktorát, koľko práce sa tu urobilo pre dobro vý
chodných cirkví a celej univerzálnej cirkvi. Za to  všetko treba nám 
zo srdca poďakovať Pánu Bohu. Veď  ide o toľké dary a milosti! 
Žiada sa spomenúť vzácneho profesora a nám blízkeho Dr. To
máša Špidlíka, S.J., ktorý tu aj teraz pôsobí. Jeho prednášky, 
knihy a príhovory vo vatikánskom rozhlase stále občerstvia a 
posilnia dušu. Treba spomenúť aj tých, ktorí nás predišli do 
večnosti - najmä na Dr. Michala Lacka, S. J., ktorý je  nám tak 
blízky. Môžeme ho smelo považovať za stĺp našej Gréckoka
tolíckej cirkvi. Prežil v Ríme na PIO vyše 25 rokov, ale srdcom bol 
stále na Slovensku medzi gréckokatolíkmi. Jeho životné dielo 
ešte len čaká na zhodnotenie.

o. Ján BABJAK, S. J.

Pápežský Východný Institut - a my
15. októbra t.r. uplynulo 75 rokov od zriadenia Pápežského 

Východného Inštitútu v Ríme. V ten deň roku 1917 pápež Bene
dikt XV. vydal jeho zakladajúcu listinu. Chcel - ako to v listine 
uvádzal - aby (1) Západný svet mohol čo najlepšie poznať kres
ťanský Východ, aby (2) kňazi latinskej cirkvi, ktorí by chceli vyko
návať svoju apoštoískú službu v krajinách s východným obradom, 
mohli byť k tomu formovaní, aby (3) východní katolíci mali k 
dispozícii inštitút najvyššej úrovne, aby (4) sa mohli realizovať 
túžby nezjednotených bratov, ktorí chcú študovať na katolíckej 
teologickej fakulte radšej ako na protestantskej, a z rôznych dô
vodov na tieto fakulty prijatí byť nemôžu a aby (5) Svätá Stolica 
mala kde pripravovať ľudí, ktorí majú riešiť cirkevné záležitosti 
východných cirkví.

Tento inštitút - ako vidíme - je  aj - náš. Priamo i nepriamo. Náš 
záujem o neho je oprávnený.

Prvé prednášky sa na ňom začali 2. decembra 1918. Bol 
umiestnený v budove Kongregácie pre východnú cirkev. Od roku 
1922 bol zverený otcom Spoločnosti Ježišovej - jezuitom. Bol 
podriadený priamo Svätému Otcovi a to prostredníctvom gene
rálneho predstaveného Spoločnosti. V  roku 1926 dostal budovu 
na námestí V. Maria Maggiore pred Bazilikou Panny Márie Snež
nej, kde je dodnes. Jeho knižnica, ktorá je zameraná na prob
lematiku východných cirkví, je svojho druhu najlepšia na svete.

Inštitút nevznikol náhodne. Benedikt XV. necelý polrok pred

ním zriadil Kongregáciu pre východné cirkví. A v ro ku  1928 pápež 
Pius XI. vydal encykliku "Rerum Orientalium1', v ktorej vyzval 
diecéznych i rehoľných predstavených, aby do orientálneho inšti
tútu posielali na štúdiá kandidátov na profesorov východných 
cirkevných vied - pre semináre a univerzity. V tom istom roku bol 
tento inštitút pričlenený ku Gregoriánskej univerzite v Ríme stým, 
že si zachoval vlastnú samosprávu, podobne ako Biblický inštitút.

Od roku 1971 inštitút má dve fakulty - fakultu východných 
cirkevných vied a právnickú fakultu. Prvá má ďalšie sekcie - 
sekciu teológie, patristiky a Spirituality, liturgickú sekciu a histo
rickú sekciu. Od roku 1936 je tu aj katedra, ktorá sa zaoberá 
marxistickou ideológiou a od roku 1952 aj katedra posvätnej 
byzantskej hudby. Na jazykovej katedre sa vyučujú tak klasické 
ako aj súčasné východné jazyky.

Fakulta východného cirkevného práva je vlastne jedinou špe
cializovanou fakultou svojho druhu na svete. Jej profesori spolu
pracovali na reforme cirkevného východného práva a na príprave 
kódexu.

Na Pápežskom Východnom Inštitúte pôsobil ako profesor - 
celý život - o. Michal Lacko, S.J.

Na inštitúte študuje vyše dvesto študentov z viac ako štyrid
s ia tich  krajín, m i. aj gréckokatolíci zo Slovenska.

(Pokračovanie na strane 15.)
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Z kroniky 
sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku

1.10.1992
15.00 Odpustová slávnosť v Jakubanoch, 

okr. St. Ľubovňa, v kaplnke pod lesom
2.10.1992
Prijatie podpredsedu vlády MUDr. Romana 

Kováča a vládneho zmocnenca J UDr.Adolfa 
Smolíka
3.10. 1992
9.00 Posviacka kláštora a kaplnky otcov 

baziliánov v Trebišove, slúženie svätej litur
gie s homíllou
13.30 Návšteva filiálnej obce Kašov, okr. 

Treblšov, pri príležitosti putovného obrazu 
Panny Márie klokočovskej, slúženie svätej 
liturgie s horníllou
4.10.1992
Odpustová slávnosť Ochrany Panny Márie 

v katedrálnom chráme v Prešove
8.00 Slovenská sv. liturgia s homílolu
10.00 Staroslovienska sv. liturgias homíllou
8.10.1992
17.00 Svätá liturgia s homíliou a udelenie 

nižšieho svätenia kandidátom kňazstva
9.10.1992
18.00 Udelenie diakonátu pri sv. liturgii s 

homíliou
10.10.1992
8.00 Sv. liturgia s homíliou a udelenie 

kňazstva
18.00 Prijatie zahraničných hostí - otca bis

kupa Patakyho z USA, jeho gen. vikára a 
Mons. Smočku
11.10.1992
10.00 Návšteva farnosti Sečovská Polian

ka, slúženie sv. liturgie za účasti Mons. Papu- 
laja z Kanady
12.10.1992
Otvorenie školského roku na bohosloveckej 

fakulte, slúženie svätej liturgie s homíliou
18.10.1992
10.00 posviacka obnoveného chrámu v 

Kolbovciach, okr Svidník
19.10. -12.11.1992
Služobná cesta v zahraničí

V MICHAĽANOCH 
MAJÚ CHRÁM

Stredisková obec Michaľany pri Trebišove 
má podľa posledného sčítania obyvateľstva 
okolo štyristo gréckokatolíkov. Vlastné chrámy 
v obci mali iba rímskokatolíci a reformovaní. Do 
roku 1990 sa v Michaľanoch bohoslužby podľa 
východného obradu konali iba príležitostne, 
odvtedy boli pravidelne v dome smútku. Táto 
situácia priviedla veriacich k myšlienke po
staviť si vlastný chrám.

Projekty vypracoval Ing. árch. Michal Baník 
a ketf12. marca minulého roku získali stavebné 
povolenie, ihneď sa pustili do ťažkej a namá
havej práce, S pomocou Božou sa im to poda
rilo pomerne v krátkom čase, a tak 18. októbra 
L r. privítali medzi sebou o. biskupa Mons. Mi
lana Chautura, CSsR, ktorý chrám požehnal, 
posvätil a s prítomnými kňazmi odslúžil v ňom 
sv. liturgiu a kázal. Chrám jezasvätenýOchrane 
- Pokrovu - Presvätej Bohorodičky.

Treba poďakovať všetkým veriacim za ak
tívnu účasť a príkladný prístup k výstavbe. 
Nech tento novopostavený chrám Panny Márie 
ich posilňuje vo viere a dodáva im silu do ich 
každodenného života. 0 Peter OREN|č

Máme ďalšieho jezuitu-gréckokatoiíka

SKLADANIE REHOĽNÝCH 
SĽUBOV V KOŠICIACH

18. októbra t. r. bola v kaplnke Božského 
Srdca otcov jezuitov v Košiciach domáca 
slávnosť. O. Cyril Vasiľpočas liturgie sv. Jána 
Zlatoústeho skladal rehoľné sľuby. Máme 
ďalšieho jezuitu-gréckokatolíka!

V mene Spoločnosti Ježišovej sľuby pri
jímal provinciál S. J. na Slovensku o. Emil 
Váni. S rodným otcom i s rodným bratom, 
ktorí sú gréckokatolícki kňazi, spoluslúžili aj 
jeho spolubratia-jezuiti a aj ďalší priatelia. O. 
provinciál v kázni hovoril o teologickej pod
state sľubov: tou je láska.

Na svätej liturgii bolo prítomných veľa ve
riacich. O. Cyrilovi vyprosovali hojnosť Bo
žích milostí, požehnanie a zdravie. V Ríme 
dokončuje svoje vyššie štúdiá. Chce pokra
čovať v diele slovenských jezuitov-gréckoka- 
tolíkov.

Touto milou slávnosťou sa v kaplnke ot
cov jezuitov v Košiciach (Komenského 14) 
začína slúžiť gréckokatolícka služba Božia 
každú nedeľu o 16.00 hodine. Otcovia bís-

Zo života 
eparchie

kúpi - Mons. Ján Hirka i Mons. Alojz Tkáč - 
vyslovili radosť a dávajú svoje arcipastierske 
požehnanie. Je na väčšiu slávu Božiu a na 
česť Presvätej Bohorodičky.

(o m)

Kríz - symbol utrpenia, lásky a spásy
Pekná septembrová nedeľa po sviatku 

Povýšenia svätého Kríža bola v znamení po
sviacky kríža v expozícii ľudovej architek
túry pod Ľubovnianskym hradom. Slávnost
nú vysviacku spojenú so svätou liturgiou v 
drevenom kostolíku celebroval správca 
gréckokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni 
so spolubratmi a bohoslovcami. Pre prítom
ných veriacich i návštevníkov expozície bo
la táto udalosť neopakovateľným duchov
ným zážitkom.

Počas celého historického obdobia, od 
prijatia kresťanstva, boli kostoly, kríže, božie 
muky a kaplnky začleňované do urbanizmu 
obcí, chotárov a okolitej prírody. Preto je 
prirodzené, že objekty cirkevnej architektúry 
sa stávajú súčasťou múzeí i expozícii ľu
dovej architektúry v prírode.

Vysvätený kríž je umiestnený pri dreve
nom gréckokatolíckom kostolíku z Matyso- 
vej z roku 1833. Je vyhotovený z klasického 
materiálu - modreňového dreva a vypína sa 
do výšky 5-tich metrov. Zvislé rameno kríža 
je v spodnej časti do výšky 180 cm zdobené 
ľudovou rezbou symbolizujúcou umučenie 
J. Krista. Je to kópia rezby z krížov v Jara

bine a Litmanovej z roku 1902 a 1912. V 
iných lokalitách nášho regiónu sme podob
né kríže neobjavili. Symboliku reliéfnej rez
by (vinná réva, kalich, tŕňová koruna, kohút, 
lebka, hracia kocka, mešce s 30-timi strie
bornými, nástroje na bičovanie/ si môžeme 
vysvetliť na základe poznania udalosti umu
čenia J. Krista, ako ich podávajú evanjeliá. 
Predpokladám, že ľudoví majstri sa inšpiro
vali podobnou symbolikou vyskytujúcou sa 
na farebných grafických obrazoch s nábo
ženskou tematikou /pol. 19. st./, ktoré boli 
súčasťou príbytku každej kresťanskej rodiny.

Kríže v oblastiach s východnýn obra
dom mali Ukrižovanie "Rozpjaťa" tradične 
maľované na plechu. Ide o východný spô
sob zobrazenia Krista, ktorý sa prejavuje vo 
výraze tváre a pribití nôh dvoma klincami. 
Zdobená oblúkovitá strieška na kríži je die
lom klampiarskych majstrov.

Dielo sa podarilo, nech slúži k úcte Pánu 
Ježišovi a na pamiatku budúcim generáciám.

Okresné vlastivedné múzeum ďakuje 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pri
speli k uskutočneniu tohto diela.

Monika PAVELČÍKOVÁ
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O rokovaní biskupov ČSFR
V dňoch 19. a 20. októbra 1992 zasa

dala v budove olomouckého arcibiskup
ského úradu Biskupská konferencia ČSFR 
za účasti 23 biskupov. Našu eparchiu 
vzhľadom na zahraničnú služobnú cestu 
sídelného biskupa Mons.Jána Hirku za
stupoval pomocný biskup Mons. Milan 
Chautur. Prvým bodom spoločného roko
vania boli otázky budúcnosti federálnej 
biskupskej konferencie a posúdenie ná
vrhu stanov prípadných národných biskup
ských konferencií, ako aj otázky ich vzá
jomnej spolupráce.

Biskupi zdôraznili, že cirkev chce ostať 
natrvalo jednotiacim činiteľom našich ná
rodov a k súčasnej situácii vydali spoločné 
vyhlásenie, ktoré dali k dispozícii masmé

diám. Ďalej biskupi rokovali o Nepomu- 
cene, pápežskom kolégiu v Ríme, ktoré by 
malo zostať už len české vzhľadom na 
činnosť Slovenského ústavu SCaM, ktorý 
by sa mohol stať pápežským kolégiom pre 
Slovákov. Riešila sa aj otázka novej emi
grácie z Ruska, Juhoslávie, Albánska a 
kočujúcich Rómov. Na nedeľu po Viano
ciach bol stanovený Deň emigrantov.

V programe rokovania boli aj otázky 
cirkevných sobášov, príprav na biskupskú 
synodu v Ríme, cesta biskupov do Svätej 
zeme, činnosť v rámci Desaťročia duchov
nej obnovy, správa o pastoračnom sym
póziu pri príležitosti 75. výročia marián
skych zjavení vo Fatime a ďalšie problémy 
cirkevného života.

Milostivý obraz 
v ďalších farnostiach
Milostivý obraz klokočovskej 

Panny Márie putuje po farnostiach 
trebišovského dekanátu. Vyvrchole
ním dvojtýždňového programu du
chovnej obnovy vo farnosti Cejkov 
bola návšteva otca biskupa Mons. 
Jána Hirku, ktorý na záver obnovy 
navštívil dňa 3. 10. filiálnu obec Ka- 
šov. Kašovské zvony sa rozozvučali 
radostnejšie ako inokedy. Otec bis
kup s prítomnými kňazmi odslúžil 
svätú liturgiu a v homilii povzbudil 
veriacich. Kašovčania vnútorne obo
hatení milosťami, ktoré získali počas 
obnovy, sa s milostivým obrazom  
rozlúčili 4. októbra t.r.

Nový Ruskov
Ruskovčania, ktorí si prišli pre ob

raz osobnými autami, sa zoradili do 
sprievodu so svoji m duchovným o. Pav
lom Dancákom st. a za spevu Pred 
tristo rokmi, hľa... vstúpili do chrámu v 
Kašove. Domáci i hostia spontánne 
spievali na česť Matky Božej.

Aj keď sa program začal presne - 
miestny duchovný s otcom Michalom 
Sandorom odslúžili pobožnosť k Naj- 
svätejšiej Eucharistii s požehnaním - 
musel sa predĺžiť. Veriacich v Kašove 
bolo toľko, že autobus musel najprv 
odviesť prvú skupinu a potom ďalších.

Veriaci v procesii čakali milostivý 
obraz pred dedinou. Neodradil ich ani 
chladný vietor. Sprievod prešiel dedi
nou do chrámu. Po akadémii chrámo
vého zboru obaja duchovní odslúžili 
pobožnosť k Presvätej Bohorodičke.

Obraz klokočovskej Panny Márie

oduševnil všetkých veriacich. Ešte ve
čer bola svätá liturgia a po nej pokra
čovali pobožnosti a cirkevné spevy i 
modlitby. Takto bolo po celý týždeň. 
Aby duchovná obnova priniesla čo naj
väčší duchovný zážitok, sväté liturgie 
slúžili vždy iní kňazi - o.Mirón Keruľ- 
Kmec, o.Peter Orenič, o.Pavol Dan- 
cák a o.Biačko. Stredu očakávali ve
riaci s napätím. Príde, nepríde ? A 
stalo sa. Otec biskup Milan Chautur, 
CSsR, zavítal medzi veriacich. Pri tej
to príležitosti posvätil obnovený chrám 
a nový drevený kríž pred chrámom, na 
ktorom je nápis - Spas dušu svoju - 29. 
apríl 1934. Vtedy tu boli poslednýkrát 
na misiách otcovia redemptoristi.

V nedeľu, 11. októbra bol v Novom 
Ruskove chrámový sviatok Ochrany 
Panny Márie - Pokrovy. Netreba ani 
zdôrazňovať, že duchovná radosť po 
týždennej duchovnej obnove bola 
dvojnásobná. Svätú liturgiu slúžil a ká
zal o. Michal Sandor spolu s o. Pavlom 
Dancákom ml.

Aj napriek tradičným odpustovým 
hostinám sa chrám pred šestnástou 
hodinou zaplnil. Pre milostivý obraz si 
prišli veriaci z Veľat aj s duchovným 
otcom Miroslavom Dancákom, ktorý 
teraz v tejto farnosti zastupuje. Tých., 
ktorí chceli milostivý obraz odprevadiť 
do Veľat, bolo toľko, že autobus sa 
musel obrátiť niekoľkokrát.

Návšteva milostivého obrazu klo
kočovskej Panny Márie povzbudila 
všetkých veriacich k hlbšiemu du
chovnému životu.

Anna ROMÁNOVÁ

Cesty
pomocného biskupa 

Mons. Milana 
Chautura, CSsR

4.10.1992
8.00 Odpustová slávnosť s posviac

kou troch nových krížov v obcí Lado- 
mírová, okr. Humenné
11.00 Odpustová slávnosť s posviac

kou modlitebne v obci Stakčín, okr. Hu
menné
16.00 Návšteva rozostavaného chrá

mu v obci Príslop

11.10.1992
8.00 Odpustová slávnosť s posviac

kou interiéru v obci Jakovany, okr. Pre
šov
11.00 Posviacka exteriéru a interiéru 

chrámu v obci Kríže, okr. Bardejov
14.30 Birmovka v obci Fulianka, okr. 

Prešov

14.10.1992
8.00 Odpustová slávnosť v Strihaľ- 

nom na Ukrajine

18.10.1992
8.00 Svätá liturgia s príhovorom v Se

čovciach
10.00 Slávnostná svätá služba Božia s 

posviackou nového chrámu v Micha
ľanoch, okr. Trebišov
16.00 Návšteva pri putujúcom obraze 

klokočovskej Matky Božej vo Veľatoch 
a Hrčelí

19.-20.10.1992
Biskupská konferencia ČSFR v Olo

mouci

21.10.1992
9.00 Stretnutie biskupov SR s pre

miérom Mečiarom
13.00 Pracovné stretnutie na Minister

stve kultúry SR
16.00 Koncelebrovaná svätá omša s 

apoštolským nunciom Giovanni Cop- 
pom pri príležitosti výročia voľby pápe
ža Jána Pavla II. v Dóme sv. Martina v 
Bratislave

23.10.1992
18.30 Otvorenie Festivalu gróckokato- 
I í ckych speváckych zborov v Košiciach

24.10.1992
15.30 Posviacka interiéru chrámu v 

Hrabskom, okr. Bardejov

25.10.1992
10.00 Zakončenie Festivalu gréckoka

tolíckych speváckych zborov slávnost
nou svätou liturgiou v katedrálnom 
chráme v Prešove

28.10.1992
9.00 Príhovor k vojakom pri príleži

tosti vojenskej prísahy v sokolovských 
kasárňach v Prešove
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SPOMIENKA NA ARCIBISKUPA J. GÁBRIŠA

(1913- 1987)
Dňa 13. novembra 1992 uplynulo päť ro

kov od smrti arcibiskupa RNDr. Júliusa Gábri
ša, prvého ordinára arcidiecézy trnavskej. Pre
to si na neho spomeňme, hlavne v modlitbách, 
aby mu dobrotivý Boh udelil korunu večnej 
slávy. Veď viedol lodičku arcidiecézy v naj
horších rokoch totality, ktoré mu priniesli 
mnohé duševné a telesné útrapy. Mnohokrát sa 
modlil a prosil Pána, aby mu dal sily vydržať až 
do konca. A Boh ho vyslyšal. Je pravdou, že 
posledné dni svojho života prežíval vo veľkých 
bolestiach, ale zomrel s úsmevom na tvári, čo 
môžem potvrdiť, ako očitý svedok.

Dr. Július Gábriš sa narodil 5. 12. 1913 v 
Tesároch nad Žitavou (dnes Tesárske Mlyňa- 
ny), ako prvorodený syn rodičov Martina a 
Karolíny, r. Solčianskej. Po skončení školy v

Prejaviť lásku 
a milosrdenstvo 

postihnutým deťom
Boh je  zdrojom života a stvoril nás na 

svoj obraz, preto každá ľudská bytosť musí 
byť absolútne rešpektovaná. Keď nám po
siela do cesty postihnutých, či už duševne 
alebo telesne, ide mu o stretnutie nás s 
nimi, aby sa nás dotkli. Také sú aj hlu- 
cho-slepé deti, ktoré prichádzajú na svet a 
chcú žiť. Nám, zdravým, je ťažko, čo i len 
predstaviť si pocity takýchto ľudí a nešťas
tie a bôľ rodičov, ktorým sa narodí takéto 
dieťa. Ano, rodia sa aj takéto deti. Je povin
nosťou spoločnosti a zvlášť nás kresťanov, 
vytvárať podmienky, aby tieto deti neostá
vali osamelé. Musíme znásobiť iniciatívy, 
rozvinúť pomoc, priateľstvo a cit a venovať 
ich postihnutým osobám. V mene kresťan
skej lásky a milosrdenstva k tým, ktorí nás 
o to prosia vo svojom bolestnom nešťastí.

tesároch absolvoval v rokoch 1925 až 1933 
reálne gymnázium v Zlatých Moravciach, kto
ré ukončil 26.6.1933 maturitou. Už ako malý 
chlapec prejavil túžbu slúžiť Pánu Bohu. Ako 
miništrant len zriedkakedy vynechal svätú om
šu a táto túžba vyvrcholila po maturite, keď sa 
prihlásil do Biskupského seminára do Tmavý, 
odkiaľ prešiel do Bratislavy, na novozriadenú 
teologickú fakultu, ktorú skončil dňa 25. 6. 
1938. Za kňaza bol vysvätený na druhý deň 26. 
6. 1938 v Bratislave otcom biskupom Dr. Jan- 
tauschom.

Jeho kaplánske miesta boli Tekovské 
Lužany, Holíč, Stupava, Mojmírovce. V roku 
1938 až 1942 absolvoval filozofickú fakultu a 
v rokoch 1940 až 1944 prírodovedeckú fakultu 
v Bratislave, ktorú ukončil dňa 25. 11. 1944 
titulom RNDr. (doktor prírodných vied). Od 1. 
11. 1941 odišiel z pastorácie učiť na biskupské 
gymnázium do Tmavý, kde sa stáva štátnym 
profesorom dejepisu, zemepisu, občianskej ná
uky anáboženstva. Tu pôsobil až do6. 9. 1950. 
Od roku 1945 bol aj správcom kostola sv. 
Heleny v Tmavé. V roku 1948 sa stal prosyno- 
dálnynt sudcom.

V ťažkých rokoch prenasledovania sa v r. 
1950 na prosbu svojho brata Jozefa žiadal za 
kaplána do Mojmíroviec, kde mal príbuzných. 
Často potom spomínal, že to bolo riadenie Bo
žie, lebo zišiel z očí zúriacej komunistickej 
mašinérie a mohol sa u príbuzných spoľahnúť 
na pomoc, keďže v tých rokoch to bola obec 
"od mky” .

Po prepustení otca biskupa Lazíka z do
máceho väzenia bol preložený za správcu far
nosti do Jabloň ice, kde ho po čase menoval 
okresným dekanom. Tu pôsobil až do roku 
1962, keď ho dňom 1. mája 1962 otec biskup 
Lazík preložil do Nového Mesta nad Váhom 
za správcu Novomestskej prepozitúry. Záro
veň Ixil menovaný aj okresným dekanom. Dňa 
15. 5. 1968 sa stal generálnym vikárom apoš-

Preto o to viac teší iniciatíva bratov evan
jelikova. v., ktorých evanjelická diakónia v 
Bratislave prišla s myšlienkou zriadiť od 
januára budúceho roku v ČSFR prvú školu 
pre hlucho-slepé deti. Ako však zdôraznila 
riaditeľka školy pani Jana Šarišská, aj keď  
zriaďovateľom školy je  Evanjelická cirkev, 
deti budú do školy prijímané bez ohľadu na 
vierovyznanie. Škola bude internátneho 
typu a bude slúžiť deťom z celého Sloven
ska. Zároveň aj cestou nášho časopisu 
vyzýva rodičov, ktorí majú doma deti s 
poruchou zraku a sluchu a nenavštevujú 
žiadnu školu, resp. ústav, aby sa skontak
tovali priamo s ňou na adrese: Jana Šariš
ská, ul. Lesnícka 18, Prešov, kde im po
skytne všetky potrebné informácie o 
možnosti prijatia dieťaťa do školy. Je to 
výzva aj pre príbuzných a známych rodi
čov takýchto detí, aby ich na túto možnosť 
upozornili. Aj takto podáme ruku blížnemu 
v kresťanskom spoločenstve viery, lásky a 
milosrdenstva.

Dr. Peter KRAJŇÁK

tolskej administratúry v Trnave a 18. 11. 1968 
sa stáva infulovaným novomestským prepoš
tom.

Po smrti otca biskupa Lazíka 20. apríla 
1969 menoval Svätý Otec Pavol VI. 23. apríla 
1969 novomestského prepošta Dr. Júliusa 
Gábriša za Ordinára apoštolskej administratúry 
trnavskej s právami rezidenciálneho biskupa. 
Toto nebolo po chuti vtedajšiemu komunis
tickému režimu, ktorý by na tomto poste rád 
mal svojho človeka. Trvali štyri roky, dokiaľ 
došlo k dohode medzi Svätou Stolicou a česko
slovenským komunistickým režimom, že dňa 
19. februára 1973 boli vymenovaní pápežom 
Pavlom VI. traja noví slovenskí biskupi: Mons. 
Jozef Feranec, Mons. Dr. Ján Pásztor a Mons. 
Dr. Július Gábriš. Konsekráeia sa konala 3. 
marca 1973 v kostole na nitrianskom hrade, 
prostredníctvom kardinála - štátneho sekretára 
Casaroliho a spolusvätiteľov kardinálov 
Trochtu a Tomáška.

Keďže Trnava bola stále ešte apoštolskou 
administratúrou, Dr. Július Gábriš sa stáva titu- 
lámym biskupom decoriánskym a apoštol
ským administrátorom trnavským. Jeho bis
kupským heslom bolo: CUM AUXILIO DI
VINO (s Božou pomocou).

S istotou môžem tvrdiť, že mal veľký 
podiel na tom, že 30. decembra 1979 pápež 
Pavol VI. zriaďuje novú cirkevnú provinciu 
Slovenska s arcibiskupským - metropolitným 
sídlom v Trnave. Keďže v tom čase na všetko 
musel byť daný štátny súhlas, vzťahy medzi 
Vatikánom a ČSSR neboli priateľské, ani Dr. 
Július Gábriš, ako prvý ordinár arcibiskupstva 
trnavského, nestáva sa sídelným arcibiskupom. 
Zostáva i naďalej apoštolským administráto
rom, ale podľa zahraničnej korešpondencie a 
zmeneného biskupského hesla na: DEO
ADIUVAŇTE ETSANCTA MARIA INTER
CEDENTE (s Božou pomocou a na príhovor 
Panny Márie), bol menovaný Archiepiscopus 
ad personám (titulámym arcibiskupom). Vy
plýva to i z toho, že hoci už za života mal 
pomník, trval na tom, aby až po jeho smrti bolo 
napísané na pomník heslo ARCHIEPISCO
PUS CONSECRATUS ET PRIMUS ORDI
NARIUS TYRNAVIENSIS.

Životná púť arcibiskupa Dr. Júliusa Gáb
riša sa skončila v piatok, 13. novembra 1987 o 
15.50 hodine. Pochovaný je v hrobke v Tesár
skych Mlyňanoch.

________________ Marián GAURIŠ

Na misie do Ruska
V piatok, dňa 16. októbra 19S2 pri 

svätej omši o 18. hodine boli v ban
skobystrickej katedrále poslaní na rus
ké misie dvaja kňazi banskobystrickej 
diecézy dp. Jozef Strapko a Martin Se- 
bíň. Svoje misijné poslanie budú plniťv 
oblasti Novosibírska. Po svätej omši 
novým misionárom odovzdal otec bis
kup Mons. Rudolf Baláž misijné kríže a 
fatimské ružence, ktoré práve v ten deň 
priniesol z Fatimy. Slávnosť sa konala 
za účasti mnohých kňazov, bohoslov
cov a veriaceho ľudu.
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O DEDIČSTVE NAJVZÁCNEJŠOM
Marxistická historiografia sa usilovala v 

období nedávno sa zrútivšieho totalitného reži
mu podriadiť svojim ideologickým zámerom i 
výklad našich dejín. Z toho dôvodu dochá
dzalo k deformovaniu obrazu sv. solúnskych 
bratov a účelovo sa prekrúcalo ich dielo a po
slanie. Práce, ktoré boli o tejto problematike 
zverejnené, aj to len v nízkych nákladoch, boli 
viac-menej poznamenané dobou svojho vzni
ku.

Je preto potešujúce, že v súčasnosti, keď je 
sloboda tlače, záujem o tieto veľké osobnosti 
dejín nášho národa a kresťanstva trvá, napriek 
tomu, že hlavné cyrilometodské jubileá tohto 
storočia sú za nami. Po dielach Matúša Kučeru 
Postavy veľkomoravskej histórie (1990), Pavla 
Hnilicu Sv. Cyril a Metod (1990), Jozefa kar
dinála Toniku. Odkaz slovenskému národu a 
spoločenstvám - Sv. Cyril a Metod a Sloven
sko (1991), Štefana Vragaša Život Konštantína 
Cyrila a Život Metoda (1991) a iných, naj
novšie obohatili tematiku ďalšie tri pozoru
hodné publikácie.

Prvou z nich j e práca prof. Štefana Vragaša 
Cyrilo-metodské dedičstvo v náboženskom, 
národnom a kultúrnom živote Slovákov, ktorú 
nákladom Európskej odbočky Zahraničnej 
Matice slovenskej so sídlom v Zuriehu, vydalo 
Vydavateľské družstvo Lúč Bratislava. Hoci 
vročenie udáva rok 1991, do našich rúk sa 
dostáva až teraz. Obsahovou náplňou tejto už 
na prvý pohľad sympatickej knižočky (128 
strán), vkusne upravenej a priliehavo ilustro
vanej, je stručne oboznámenie sa s činnosťou 
byzantskej misie u našich predkov ahistorický 
prehľad cyrilometodskej tradície ako sa pre
javovala počas 11 storočí v dejinách nášho 
národa. Autor v úvode zdôraznil myšlienkou: 
"...predsa len pokladáme za potrebné znova 
hovoriť a písať o tomto vzácnom dedičstve, 
ktoré zanechali slovenskému národu sv. Cyril 
a Metod... je  pre nás priam nevyhnutné vracať 
sa k cyrilo-metodskému odkazu a uvedomiť si 
jeho historický dosali v dejinách Slovákov. Tre
ba si vždy znova pripomínať, že cyrilometod-

(Pokračovanie zo strany 11.)
Školský rok sa tu začína 15. októbra a 

končí v druhej polovici júna. Ukončenie 
teologickej fakulty sa tu počíta za tzv, prvý 
cyklus. Štúdiá v inštitúte, trvajúce dva roky 
a ukončené licenciátom, sú cyklom dru
hým. Pre tretí cyklus je  predpísaný jeden 
semester prednášok, istý počet absolvo
vaných kurzov a odovzdanie a obhájenie 
doktorskej práce. Pri udelení doktorského 
titulu sa rozlišujú dva stupne, hodný dok
torát - po obhájení doktorskej vedeckej 
práce a vyhlásení doktorátu - po vydaní 
doktorskej práce tlačou.

K uvedenému predstavovaniu inštitútu 
dodajme aspoň toto: aj rny sme východ
nou cirkovu. Aj problematika sv.Cyrila a 
Metoda je jeho problematikou tak, ako aj 
naše dejiny, spiritualita, právo atď. Aj tento

ská tradícia bola hybnou silou našich národ
ných dejín."

Autorom ďalších dvoch predstavovaných 
diel je prof. Anton Bagin. Prvým z nich s 
názvom Spolupatróni Európy - Co-Patros of 
Európe zahajuje svoju edičnú činnosť vyda
vateľstvo Mabuto press Banská Bystrica. Hlav
nou náplňou tejto neveľkej publikácie (124 
strán) sú seriózne historické a duchovné pro
fily oboch sv. bratov. Jej prednosťou je to, že 
za slovenským textom nasleduje jeho anglická 
verzia. Môže sa preto stať vhodným prostried
kom na rozširovanie cyrilometodskej úcty u 
zahraničných záujemcov, ale i u našich kra
janov v anglickej jazykovej oblasti, najmä pre 
mladšiu generáciu, ktorá aj keď neovláda vždy 
dobre reč svojich predkov, predsa sa hlási k 
národnému dedičstvu. V závere je  uverejnený 
apoštolský list Jána Pavla II. Egrcgiae virtutis 
z r. 1980 v latinskej pôvodine a v slovenskom 
(prof. M. Lacko, S.J.) a anglickom preklade. 
Týmto dokumentom boli sv. Cyril a Metod 
vyhlásení za spolupatrónov Európy. Publiká
ciu spestrujú cenné ilustrácie majstra Vincenta 
Hložníka. Otec biskup Mons. Rudolf Baláž v 
úvode píše: "(Sv. Cyril a Metod) majú čo po
vedať aj našej dobe. V tom je ich sila a krása."

Druhou najnovšie publikovanou prácou 
prof. Bagina je rozsahom skromná (50 strán), 
ale svojím významom priam priekopnícka kni
žočka Život Gorazda. Vydalo ju tento rok Vy
davateľstvo Matice slovenskej v Martine. Ide o 
prvú samostatne zverejnenú štúdiu o sv. Go- 
razdovi u nás. Dosiaľ jestvovalo takéto dielko 
len v bulharčine (D. Kalev: Sv. Gorazd, sláv. 
prosvetitel, Sofia 1970: jeho obsahovú úroveň 
nebudeme tu posudzovať). V Živote Gorazda 
prof. Bagin zúročil svoj dlhoročný vedecký a 
náboženský záujem o najpoprednejšieho uče
níka sv. solúnskýeh bratov, a prvého nášho 
slovenského svätca a vzdelanca európskeho 
formátu. Štúdiu predchádza báseň Svetloslava 
Veigla, OFM, Sv. Gorazd. Jej doplnkom je 
obrazová príloha, poznámky, prehľad prame
ňov a výberovej literatúry, anglické resumé a

inštitút nás zaradúje medzi ostatné vý
chodné cirkví - čo je pre nás dôležité a čo 
je pre nás, vlastne, výzvou.

Namieste je  tu aj ďalšia poznámka: 
vzťah jezuitov k Východu. Je od prvopo
čiatku a je podstatný. Sv. Ignác pri písaní 
Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej čerpal 
z Bažila Veľkého, Ignáca Antiochijského 
i ďalších východných Otcov. A jezuiti po
čas celých svojich dejín pôsobili medzi 
východnými kresťanmi, včítane aj Rus
ka. (M. Dostojevský konštatoval, že Rus, 
ktorý sa dostane na Západ, stane sa buď  
jezuitom  alebo ateistom). My, na S lo
vensku, si pripomeňme o.Vendelína Ja- 
vorku, rodáka z Cernovej, prvého rektora 
Rusika, o.Jána Diešku, o. Michala Lacka 
a ďalších.

(om)

znotovaná pieseň o sv. Gorazdovi od kňaza- 
básnika Jána Harantu (omylom je uvedený P. 
G. Hlbina). Štúdia bola lepšie publikovaná 
(bez tlačových chýb) v časopise pre kresťanskú 
orientáciu Viera a život, ročník II., 1992, č. 2, 
s. 142 - 149. Práca prof. Bagina je cenným 
príspevkom pre poznanie sv. Gorazda, kto
rému sme dosiaľ venovali tak malú pozornosť. 
Kiež napomáha šírenie jeho úcty a splácanie 
dlhu vďačnosti voči nemu. 
_____________________Ľubomír BOSÁK

VYBRALI SME...
HLBOKÉ
KORENE
NÁRODA

V denníku Národná obroda zo 
dňa 23. októbra t. r. bol uverejnený 
článok Petra Romaňáka pod názvom 
Hlboké korene národa. Z neho sme 
pre vás, milí čitatelia, vybrali jeho 
záverečnú časť.

Mimoriadne významným tvori
vým prínosom solúnskych bratov je 
právnické dielo, ktoré predstavuje 
vyšší civilizačný stupeň veľkomo
ravskej spoločnosti. Jeho zásadný 
význam v európskom kontexte tkvie 
v skutočnosti, že utvorili základ 
právnej terminológie a právnych 
noriem.

Pravda, podstatný pokrok v ob
lasti kultúry a myslenia slovienskej 
vzdelaneckej obce priniesol nástup 
samostatnej básnickej a prozaickej 
tvorby. Z veľkomoravskej literárnej 
školy vynikal najmä nástupca sv. 
Metoda, sv. Gorazd, ktorému je pri
sudzované autorstvo Kyjevských 
listov a monografie Život Metodov, 
ktoré sú skvelými umeleckými die
lami a svojimi kvalitami sa radia k 
vrcholu vtedajšej literárnej kultúry a 
sú svedectvom rozvinutých ambícií 
staroslovienčiny.

Sv. Cyrii a Metod patrili svojou 
učenosťou, intelektom a diplomatic
kými skúsenosťami k vzdelaneckej 
elite vtedajšej Európy. Výtvarne pô
sobivá hlaholika, prvé slovanské 
písmo, dielo geniálne talentovaného 
Konštatína-Cyrila, univerzitného 
profesora filozofie, bola základným 
kameňom písanej slovanskej kultú
ry, ktorý mnohostranne predzname
nal duchovný vývin Slovanov a 
umožnil integrovať do vlastnej kultú
ry progresívne hodnoty najvyspelej
ších európskych civilizácií a dotvoriť 
európsky komplex partnerstvom 
slovanského fenoménu.

Pápežský Východný Inštitút - a my
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ŠÍRENIE ÚCTY 
K NEPOŠKVRNENEJ

Drahí v Kristu!
Vašu adresu sme získali z Katolíckych novín a prosíme Vás, aby 

ste nám pomohli pri šírení úcty Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
- pobožnosti prvých sobôt v mesiaci a modlitby sv. ruženca. Táto 
modlitba nás zachráni v dnešných časoch...

V dňoch 12. - 13. mája 1982 Svätý Otec Ján Pavol II. bol na púti 
vo Fatime, aby sa Panne Márii poďakoval za to, že takmer zázračne 
vyviazol z atentátu, ktorý bol na neho spáchaný rok predtým. 13. mája 
vo svojej homílii vo svätej omši pred fatimskou bazilikou Svätý Otec 
vysvetlil pravý zmysel posolstva, ktoré Panna Mária adresovala ľud
stvu pri svojich zjaveniach vo Fatime roku 1917.

Panna Mária žiadala, aby sa rozširovalo zmierne sväté prijímanie 
na prvé soboty počas piatich po sebe idúcich mesiacoch a aby sa s 
týmto úmyslom vykonala svätá spoveď, štvrť hodiny meditácie o 
tajomstvách ruženca a aby sa pomodlila tretia časť ruženca s tým 
istým úmyslom - odčiniť urážky, svätokrádeže a ľahostajnosti spá
chané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu. Osobám, ktoré si vykonajú 
túto pobožnosť, naša dobrá nebeská Matka sľubuje, že bude pri nich 
v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými nato, aby sa spasili. 
Táto pobožnosť nás zachráni v dnešných časoch...

Modlime sa všetci, deti, mládež, dospelí i starí, lebo v dnešných 
časoch, drahí v Kristu, je to ešte potrebnejšie a súrnejšie. Urobme 
všetko, aby naše drahé Slovensko zmierovalo a odčiňovalo urážky 
spáchané proti Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srd
cu Panny Márie.

VEČERADLO S NEPOŠKVRNENOU
Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, zvlášť z Rodiny Nepoškvrne

nej, aby sme si začali vyprosovať veľké milosti pre národ, pre našu 
mládež, naše rodiny. Potrebujeme dobrých kresťanských vodcov, 
potrebujeme sa znova vrátiť k Bohu, ktorý jediný nás môže previesť 
bezpečne po trase tejto zeme.

VEČERADLO sa zriadi takto: Jeden organizátor - organizátorka 
získa sedem osôb. Určia si hodinu, na ktorú si pozvú Pannu Máriu 
medzi seba, aby sa s nimi pomodlila ruženec, prípadne iné modlitby, 
ktoré sa zvyknú denne modlievať. K Panne Márii si pozve každý ešte 
šesť anjelov strážnych spoluúčastníkov. Takto, hoci každý sám, pred
sa nie je sám. A prečo sedem? Je to ku cti siedmich bolestí Panny 
Márie - Patrónky Slovenska. Ide o to, aby ste sa siedmi naraz a v tú 
istú hodinu obetovali a modlili, resp. aj pracovali pre potreby sloven
ského národa.

"Čo nemáš, to pros!" - hovorí sv. Augustín. A modlitba je tá 
všemohúca sila, ktorá nám nakloní P. Boha a skôr-neskôr pretvorí aj 
naše srdcia, nás samých.

Pretočím viac takýchto VEČERADIEL. Nahláste mi potom, kolko 
sa komu podarilo zriadiť. Aj jedno je viac ako nič a už to zavažuje pred 
nebom i pred ľudíni. Len takto môžeme očakávať zladenie národa, 
nový pokoj, ktorý je v Duchu Svätom a nie v presile, moci, názoroch...

Vydavateľstvo Nové mesto, Vrútocká 38, 821 04 Bratislava

SuCVA BOHU A HEPOŠKVJ
V aša  s e s t r a  v J e ž i š o v i  a  M á r i i

Milí čitatelia,
vzhľadom na to, že došlo k zúčtovaniu vyššieho predplatného zo 
strany PNS o 8 Kčs, pripravuje redakcia vydanie mimoriadneho dvoj
čísla, ktoré by bolo pre Vás obohatením počas sviatočných vianoč
ných a novoročných chvíľ.

Zároveň prosíme prispievateľov o príspevky pre toto číslo do 
25. 11. 1992.

redakcia Slova

OČISTEC
Človek musí prejsť smrťou, aby sa jeho bytie mohlo priblížiť 

k Bohu. Pri tomto prechode sa zbavuje všetkého, čo mu pred
tým prekážalo v pohľade na Boha. Smrť je uvoľnenie k absolút
nej slobode, ktorou je človek vydaný do rúk Božích a očitá sa 
tvárou v tvár svojmu vzkriesenému Pánovi. Kristus sa nesmier
ne láskavým pohľadom díva na prichádzajúceho. Spasiteľov 
pohľad zároveň preniká do najskrytejších hĺbok, do najpod
statnejšieho jadra ľudskej duše.

Stretnutie s Bohom v ohnivom a v milostiplnom pohľade 
Kristovom je na jednej strane najvyššie možné naplnenie našej 
lásky, ale na druhej strane poznanie našej úbohosti a zloby - 
indukuje najbolestnejšie utrpenie. V úvahách teológa Borosa sa 
zdôrazňuje myšlienka, že očistec je vlastne prechodom cez 
oheň Spasiteľovej lásky pri stretnutí s Ním v okamihu po smrti. 
Stretnutie vznieti odpovedajúcu lásku v hĺbke ľudskej duše. 
Táto láska začne prenikať celým bytím, pričom sa prediera 
vrstvami, nánosmi egoizmu a hriechu. Láska ľudskej duše k 
Bohu potrebuje očistenie, aby z malého plamienka vzrástla do 
plnej veľkosti.

Ľudská bytosť sa s vypätím všetkej energie musí rozlomiť 
a otvoriť sa v ústrety milujúcemu Kristovi. Čim nepoddajnejšie 
a hrubšie sú vrstvy egoizmu a naplaveniny hriechu, tým boles- 
tivejší je tento proces. Podľa toho bude prechádzať každý jed
notlivý človek rozdielnym očisťovaním. Rozdielna dĺžka času v 
očistci je ekvivalentná rozdielnej intenzite očisťovania.

V týchto súvislostiach sa vynára otázka aktuálnosti mod
litieb za zomrelých. Modlitba za našich zosnulých nie je nikdy 
oneskorená. Pre Boha je všetko prítomnosťou. Naša pomoc 
zomrelým prichádza vždy v pravom čase, aj keď sa za nich 
modlíme desaťročia po ich smrti. Smrť človeka, za ktorého sa 
modlíme, a naša modlitba sú u Boha v jednej prítomnosti.

M. STANISLAV

Z NOVÝCH TITULOV
Vydavateľstvo Nové mesto pripravilo tieto tituly:

Franca Zambonini: Dobrodružstvo jednoty
Interview s Chiarou Lubichovou o jej živote a pohľadoch na súčasné 
problémy sveta, o hnutí Focolare, jeho spiritualite atď. V talianskom 
origináli zaznamenala kniha už 3. vydanie v priebehu jedného roku. 
Vychádza v češtine aj slovenčine.
Chiara Lubichová: Eucharistie
Dokumenty cirkvi, spisy cirkevných otcov, skúsenosti prvých kresťanov s 
tajomstvom eucharistie z pohľadu spirituality jednoty.
Vychádza v češtine. Predpokladaná cena 25 Kčs.
Gerard Rossé: Výkrik na kríži
Nový teologický pohľad na najvyšší vrchol Ježišovho utrpenia.
Vychádza v slovenčine. Predpokladaná cena 30-35 Kčs.
Ladislav Lencz: Od konfrontácie k dialógu

(Križovatky v dejinách filozofie)
Sprievodca po moderných dejinách filozofie.
Vychádza v slovenčine. Predpokladaná cena cca 50 Kčs.
Pasquale Lubrano: Láska ako svetlo. Vincenzov príbeh.
Pútavý príbeh mladého človeka, ktorý sa rozhodol zobrať evanjelium 
vážne.
Vychádza v spolupráci vydavateľstiev Cittá Nuova, Nové mesto a Spolku 
svätého Vojtecha v slovenčine. Predpokladaná cena 30 Kčs.
Marek Trizuljak: Dotyky a tušenia
Zbierka básní s vlastnými fotografiami autora, v ktorej vystupuje pred nás 
človek, ktorý vážne a zodpovedne prijíma ťažkú úlohu hľadania, odstraňo
vania všetkého, čo nášmu zraku prekáža preniknúť k poslednému po
vrchu.
Vychádza v slovenčine. Predpokladaná cena 45 Kčs
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