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Uprostred mrazivého ovzdušia 
všetci sme čelom k múru.
A nedržíme sa svorne za ruky.
Svištivo nás obieha strach, 
červotoč v komorách srdca.
Musím sa otočiť.
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VGubii
v jedno zasnežené ráno 
vyšiel František proti dravému

viku.
Bezbranný.
Iba s dôverou a pohladkaním.
A vlk tomu porozumel.
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Z toľkých miest na zemeguli 
zdvíha sa malária.
Cez jej mrak zakaždým

zhliadnem 
záblesk nádeje - jediný kľúč, 
ktorý nám ešte zostal...

Kristus.
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Assisi - mesto sv. Františka, ku ktorému sa ľ  januárových dňoch upierali oči milió
nov ľudí zo všetkých svetadielov. Modlitbové stretnutie, ktoré viedol Svätý Otec za 
účasti zástupcov kresťanských spoločenstiev, židov i moslimov, bolo výtryskom 
neuhasiteľnej túžby a nádeje ľudstva po pokoji.

SLOVO

BOŽE,  ĎAKUJEM TI ,
ŽE NIE SOM AKO OSTATNÍ ĽUDIA: VYD IER A Č I, N ESPR A VO D LIVC I, 

CUDZO LO ŽNÍC I ALEBO AJ AKO TENTO M ÝTNIK Lk 18,11
Ak chceme lepšie pochopiť zmysel po

dobenstva o modlitbe farizeja a mýtnika v 
chráme, ktoré Ježiš adresoval tým, čo si 
namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými 
pohŕdali, azda bude dobre, ak si trošku 
posvietime reflektorom histórie na samot
né slovo “ farizej” , na jeho pôvod a vý
znam. Toto slovo sa v Biblii vyskytuje 
celkom 36 krát a to výlučne len v knihách 
Nového zákona. Jeho doslovný preklad z 
hebrejskej pôvodiny “ päruš” znamená v 
slovenčine - “ oddelený” od obyčajného 
ľudu, od tzv. “ ľudu zeme” . Táto židovská 
skupina náboženskej elity farizejov, čiže 
oddelených od opovrhovanej luzy, vznikla 
v Izraeli za čias povstania Júdu Machabej- 
ského (približne 130 rokov pred Kristom) 
a neskoršie sa stali vládnucou triedou po
pri sekte saducejov s rozhodujúcim vply

vom na náboženský i politický život v Iz
raeli. Mali výraznú prevahu aj v zložení 
židovskej veľrady. A takéto rozhodujúce 
postavenie mali aj za čias Ježišových.

Charakteristickou črtou ich učenia bo
lo presvedčenie, že okrem napísanej “ tó- 
ry”  (zákona) sa musí zachovávať aj tzv. 
“ ústna tóra” , ktorú farizeji škrupulózne 
zavádzali do náboženskej praxe veriace
ho Žida. Z učenia farizejských zákonníkov 
sa postupne utvorilo 248 príkazov a 365 
zákazov, čiže 613 predpisov, ktorými sa 
riadil život jednotlivcov i celého židov
ského národa. Toto veľké jarmo kultových 
úkonov kládli farizeji na plecia ľudu, ktorý 
ho ani nevládal a popri svojich denných 
povinnostiach a prácach ani nestíhal ro
biť. Ježiš na to povedal: “ Zákonníci a fari
zeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto

robte a zachovávajte všetko, čo vám po
vedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo 
hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až ne
únosné bremená a kladú ich ľuďom na 
plecia, ale sami ich nechcú ani prstom 
pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba pre
to, aby ich ľudia videli.”  (Mt 23, 2-5)

Ježišov kritický postoj ku farizejom sa 
vzťahoval predovšetkým na ich formaliz
mus, pokrytectvo a prepiatosť v za
chovávaní vonkajších predpisov bez 
opravdivého vnútorného postoja, na ich 
samoospravedlnenie, na ich pýchu, na 
škrupulózne zachovávanie soboty a na 
ich sebaistotu, že majú automaticky zaru
čenú spásu preto, že sú potomkami Abra
háma. Ježiš nastavil farizejom zrkadlo,

(Pokračovanie na strane 2.)
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LITURGICKY 
KÚTIK

V roku 1993 liturgické čítania be
rieme podľa cyklu C. 
od 18. do 25. januára je ekume
nický týždeň modlitieb za zjedno
tenie kresťanov.

24. januára - ZACHEJOVA  
NEDEĽA

Hlas 8. ev. na utierni 11. 
farba: biela 
antifóny: nedeľné
Tropár hlasu, Sláva: kondak hlasu, 
I teraz: obyčajne podľa predpisu 
Prokimen a pričasten hlasu 
Čít. Heb 13,1-3; 14-16;

Mt 18,12-14 ;
Všedné dni čítania z týždňa po 
Zachejovej nedeli z Čítaní v roku 
str. 360.

25. januára - Gregor 
Bohoslovec

farba: biela 
antifóny: denné
Tropár, kondak, prokimen a pričas
ten svätého 
Čít. I. Kor. 13,11-13 

Jn. 12,24-26;

30. januára  
SO BO TA- TROCH SVÄTITELOV
farba: biela 
antifóny: denné
Tropár, kondak, prokimen a pričas
ten Svätiteľom 
Čít. I. Kor 3,10-13;

Mt 5,13-16;

31. januára  
NEDEĽA M ÝTNIKA A FARIZEJA
Hl. 1. ev. na utierni 1. 
farba: biela 
antifóny: nedeľné
Tropár hlasu, Sláva i teraz: kondak 
z Nedele mýtnika a farizeja 
Prokimen a pričasten hlasu.
Čít. ll.Tim 3,10-15;

Lk 18,9-14;
(alebo Lk 5,27-32;).

Na utierni od Nedele mýtnika a fa 
rizeja sa po evanjeliu spievajú ka
júce tropáre: Dvere pokánia. Na 
cestu spásy. Keď pomyslím. 
Všedné dni čítania z týždňa po Ne
deli mýt. a farizeja z Čítaní v roku 
str. 371.

o.V. BOHÁČ

Aby všetci jedno boli

3B TT*

Súčasný svet zmietaný vo vojnách a ne
pokoji stále viac túži po spojive, po jednote. 
Tieto jeho túžby sa prejavujú v mnohých 
oblastiach ľudského diania. Cirkev nás vy
zýva k tejto jednote práve sa končiacom týž
dni modlitieb za jednotu medzi kresťanmi. Je 
to cieľ ľudstva, za ktorý sa modlil už sám 
Ježiš, slovami: “Aby všetci jedno boli, ako ty, 
Otče, si vo mne a ja som v tebe; aby aj oni v 
nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma ty 
poslal." (Jn 17,21). Hoci príval našich mod
litieb za jednotu vyvrcholí v Zachejovu nedfel'u 
a v pondelok, predsa by v nás mal zostať 
navždy duch tejto jednoty ako cesty k brat
stvu všetkých kresťanov, ako cesty, ktorá nás 
vedie k stretnutiu s Ježišom v našich 
blížnych.

BOZE, ĎAKUJEM TI
(Pokračovanie zo strany 1.) 
aby sa v ňom videli, akí sú a preto s ním 
prichádzali často do konfliktov a aj tvr
dých konfrontácií, pri ktorých z Ježišo
vých úst vyšli aj tak tvrdé slová na ich 
adresu, ako sú: “ Hlupáci a slepci...” (Mt 23, 
17); “ Hadi, hadie plemeno....”  (Mt 23, 33). 
Vyslovil im sedemkrát: “ Beda vám, farizeji, 
zákonníci....” (Mt23,13-36), alebo: “ Mýtnici 
a neviestky vás predídu do Božieho krá
ľovstva...”  (Mt 21, 31) a pod. Pravda ani 
farizeji mu nezostali nič dlžní a vo svojom 
horlení za zákon, tóru, za dodržiavanie 
ústneho podania mu tiež vyriekli svoj vý
rok, ktorý aj splnili: “ My máme zákon a 
podľa zákona musí zomrieť.”  (Jn 19, 7).

Z pohľadu takéhoto vzťahu medzi Ježi
šom a farizejmi sa nám už asi lepšie od
kryje i to, čo nám predkladá perikopa 
evanjelia z Nedele mýtnika a farizeja a 
nájdeme jadro poučenia z tohoto podo
benstva aj pre nás.

Aj dnes ide v podstate o dva typy ľudí 
prichádzajúcich do chrámu s dvomi typmi 
modlitby, ktoré sú v podstate vyjadrením 
ich skutočného postoja k Bohu. Vo fari
zejskom type modlitby nebolo vďačné, 
dôverné a pokorné odovzdanie sa Bohu, 
ale bola tam samoľúbosť, sebachvála, pý
cha, vystatovanie sa pred Bohom a naviac 
ešte pohŕdanie inými. A keby sme sa také
hoto farizejského typu kresťana pýtali, či 
niekedy nakŕmil hladného, napojil smäd
ného, zaodial nahého, navštívil chorého 
alebo väzneného, možno by sa celkom 
pohotovo vyhovoril, že na to sú zriadené 
štátne, či cirkevné ustanovizne. Hriech 
každého farizeja, toho z podobenstva i 
tých dnešných, spočíva v tom, že sa utvr
dzuje v presvedčení, že jeho život je v 
poriadku, že si plní i svoje predpísané 
náboženské povinnosti, veľa sa modlí, do
držiava pôsty, zúčastňuje sa všetkých pú
tí, odpustov, slávností, pobožností a že za 
tieto služby Bohu má právo od neho žia
dať, čo práve podľa svojich plánov potre
buje. Zavádza s Bohom akési “ obchodné 
kontrakty”  - ja tebe toto a ty mne zas to. A 
pri tejto svojej zbožnosti z vypočítavosti 
necíti potrebu Božieho posolstva, ani Bo

žieho odpustenia. Niektoré vlastnosti fari
zejov boli tak veľmi odporujúce Kristov
mu duchu, že Ježišovo varovanie: 
“ Chráňte sa kvasu farizejov...”  (Mt 16, 6), 
alebo “ Ak nebude vaša spravodlivosť väč
šia, ako spravodlivosť farizejov, nevojde- 
te do Božieho kráľovstva” (Mt 5, 20) malo 
na mysli nebezpečie i pre budúce doby 
cirkvi a teda aj pre našu dobu a cirkev v 
celej jej štruktúre.

Farizej si teda vo svojej modlitbe ne
priznal vlastnú hriešnosť a slabosť, neza- 
túžil po Božom odpustení, a preto sa cítil 
pred Bohom s vyrovnaným účtom. A v 
tom bola jeho tragédia, že odišiel z chrá
mu neospravedlnený. Svoje skutočné a 
pravdivé postavenie pred Bohom vyjadril 
mýtnik v jednom úprimnom a pokornom 
výroku vyjadrenom aj vonkajším posto
jom: “ Bože, buď milostivý mne hriešne
mu” (Lk 18, 13).

Ak si ešte raz v závere tejto našej spo
ločnej úvahy všimneme slova farizej, zis
ťujeme, že ono má aj dnes nielen v biblic
kej reči so svojím biblickým významom 
svoje časté použitie, ale stalo sa bežným 
slovom vo význame “ pokrytec” aj v sú
časných živých jazykoch bez archaickej 
príchuti. Táto pomerne vysoká frekvencia 
slova farizej sa však udržiava životnou 
praxou ľudí, ktorý pokrytectvo vo všet
kých jeho formách majú často ako svoj 
životný štýl. A Ježišovo varovanie pred 
farizejstvom je aktuálne aj pre nás dneš
ných kresťanov. Dajme preto veľký pozor, 
aby nás do Božieho kráľovstva nepredišli 
tí, ktorých by sme farizejským pohŕdaním 
odmietali a odsudzovali.

A celkom na záver si pripomeňme de
jinnú pravdu, že Krista nedali ukrižovať 
ani hriešnici, ani mýtnici, ani cudzolož
níci, vydierači alebo nespravodlivej, ale 
práve nábožní farizeji, ktorí odmietli Kris
ta ako svojho Spasiteľa.

Zamyslime sa každý sám nad sebou, 
koľko je v nás farizejstva a prosme si Bo
žiu pomoc, aby sme sa ho zbavili a mali 
vždy srdce pokorné a skrúšené, ako ho 
mal mýtnik v chráme.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Svätý Bažil Veľký - pevný stĺp cirkvi
Bol si pevným stĺpom cirkvi 

- a všetkým si daroval neodcu- 
dziteťné bohatstvo, - spečatené 
tvojou náukou, - nebom nám 
darovaný, ctihodný Bažil...

(Kondak k sv .  Baziloyi)

Na 30. januára pripadá v našom kalen
dári sviatok Troch svätiteľov, keď si vý
chodná cirkev pripomína troch veľkých 
biskupov a teológov - Jána Zlatoústeho, 
Gregora Bohoslovca a Bažila Veľkého. 
Každý z týchto svätcov má aj svoj oso
bitný sviatok. Zavedenie ich spoločnej 
spomienky v tento deň okrem iného malo 
aj odstrániť možné diskusie o tom, ktorý z 
nich bol význačnejší a kto sa hlbšie zapí
sal do dejín cirkvi. Všetci traja sú známi 
ako horliví dušpastíeri aj ako zostavova
telia liturgií. V predchádzajúcich týž
dňoch sme napríklad viackrát slúžili tzv. 
liturgiu sv. Bažila, ktorá sa používa v sú
časnosti už len desaťkrát v roku. Keďže 
slúži aj ako príprava na veľké sviatky Pá
na, mala svoje miesto v predvečer Naro
denia Pána, Pomenovania Pána a v deň 
Bohozjavenia. V niektoiých svojich čas
tiach sa výrazne odlišuje od každodenne 
slúženej liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Aj 
to je pre nás vhodnou príležitosťou k to
mu, aby sme si trochu priblížili veľkú 
osobnosť jej zostavovateľa - sv. Bažila, 
ktoiý svojou pastoračnou aktivitou i teo
logickým prínosom vtlačil výrazný znak 
východnej liturgii, teológii a duchovnosti.

Sv. Bažil sa narodil roku 329 v Cézarei 
Kapadockej, v meste, ktoré sa dnes na
chádza na území Turecka. Pochádzal z 
početoej rodiny, ktorá bola už po niekoľko 
generácií kresťanskou. Jeho otec bol advo
kátom a rečníkom, a preto si prial, aby syn 
popri solídnej kresťanskej výchove dostal 
aj tradičné klasickogrécke vzdeláme. Pre
to po ukončení školy v rodnom meste mla
dý Bažil odišiel najprv do Konštantino- 
polu a neskôr do Atén, kde študoval u 
vtedy najznámejších učiteľov, literátov a 
rečníkov. Tu sa úprimne spriatelil aj s 
Gregorom Naziánskym, ktotý sa neskor
šie stal carihradským patriarchom takisto 
slávnym cirkevným učiteľom.

Bažil prijal sviatosť krstu až po ukon
čení štúdií a návrate domov. V tom čase 
bola totiž dosť rozšírená tendencia odkla
dať s krstom až do dospelosti. Zakrátko sa 
stal učiteľom rečníctva na škole v rodnom 
meste, pričom sociálne a politické posta
venie jeho rodiny mu otvárali perspektívy 
k sľubnej kariére a pohodlnému životu.

Už v tomto období však môžeme pozo
rovať výraznú zmenu a postupný rast v 
jeho duchovnom živote. Bažil sa cítil ne
odolateľne priťahovaný Evanjeliom a v je 
ho vnútri vzrastala túžba po radikálnom 
nasledovaní tohto životného štýlu. V tom 
čase sa všeobecne za kresťanský vzor po
kladal život mníchov-pustovníkov. Bažil, 
nasledujúc ich príklad, začína svoje ži
votné hľadanie, najprv ako ich žiak v 
Egypte a Palestíne, onedlho aj ako uzná
vaný duchovný vodca a učiteľ. Neskôr 
neďaleko jeho rodiska pri brehu rieky Iris 
začína sa už pod jeho vedením rozvíjať 
nový štýl rehoľného života, ktorý v sebe 
spája prvky rozjímavé i aktívne, pustov
nícke ale aj komunitáme. Zostavením tzv. 
Reguly - pravidiel pre takýto spôsob za
svätenia sa Bohu - sa Bažil stal zakla
dateľom rehoľného života v dnešnom po
nímaní, za čo sa mu v dejinách často dáva 
meno - otec východného mníšstva.

Roku 362 sa stal kňazom a roku 370 
bol vybraný za biskupa do svojho rodného 
mesta - Cezarey. Najmä v tomto období sa 
výrazne dostala do popredia jeho aktívna 
vonkajšia činnosť, ktorá však bola vždy 
zakotvená v jeho duchovnom živote a re
hoľnej praxi. Život cirkvi ani v tomto čase 
nebol totiž vôbec idylicky. Obdobie krva
vého prenasledovania sa už síce skončilo, 
ale práve vtedy sa začali šíriť rozličné

bludné náuky a teologické omyly. Takým
to bol napríklad aj arianizmus, popierajúci 
Božskú podstatu osoby Krista, ktorý často 
podporovali z rozličných dôvodov aj nie
ktorí cisári. Sv. Bažil sa neohrozene po
stavil na čele zástancov pravovernej kato
líckej náuky, tomuto cieľu zasvätil svoju 
pastoračnú aktivitu i bohatú spisovateľskú 
tvorbu. V svojich spisoch sa zaoberal vy
svetľovaním a prehlbovaním katolíckeho 
učenia o Najsvätejšej Trojici, o Svätom 
Duchu, o osobe Krista a o sviatostiach. 
Zachovali sa nám mnohé jeho kázne, listy 
a teologické traktáty, z ktorých sú najzná
mejšie spis O Svätom Duchu a spis Proti 
Eumeniovi. V homíliách sa bohato opieral 
o Sväté písmo, jeho kázne sú skutočne 
vynikajúcou ukážkou kresťanskej exegézy.

Svätý Bažil však neostával len pri teó
rii, ale snažil sa aj presadzovať do praxe 
zásady kresťanského života. Jeho cit pre 
sociálne problémy bol na svoju dobu na
ozaj mimoriadny. Vari stačí spomenúť 
medzi množstvom jeho diel založenie tzv. 
“mesta lásky". Bolo to rozsiahle centrum 
na predmestí Cezarey, ktoré slúžilo ako 
nemocnica, centrum sociálnej pomoci a 
útulok pre chudobných, bezdomovcov a 
pútnikov. Tento rozsiahly komplex, ktorý 
predbehol dnešnú ideu polikliník a sociál
nych stredísk o plných pätnásť storočí, ne
skôr nazvali jeho vďační spoluobčania je
ho menom - basiliáde.

Sv. Bažil zomrel ako päťdesiatročný v 
roku 379. Musíme preto ostať len v údive 
nad jeho nesmieme bohatou liturgickou, 
teologickou a spisovateľskou pozostalos
ťou, ktorá ani dnes nestratila nič na svojej 
hodnote a aktuálnosti. Z rozličných aspek
tov bohatej činnosti sv. Bažila však há
dam najviac vystupuje do popredia jeho 
osobnosť ako vzor biskupa a teológa. Pre
to ho aj naša cirkev v deň spomienky osla
vuje týmito slovami, ktoré spievame pri 
sv. liturgii:

Bol si pevným stĺpom cirkvi 
a všetkým si nám daroval 
neodcudziteľné bohatstvo, 
spečatené svojou náukou, nebom nám 
darovaný, ctihodný Bažil.
Po celej zemi sa rozšírilo tvoje učenie, 
veľkňaz Krista Kráľa.
Všade prijali tvoje výrečné slová, 
ktorými si hlásal Pravdy Božie.
Ľudí si zušľachťoval a ich mravy 
napravoval.
Úctyhodný otče Bažil,
pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

o. Cyril VASIE, SJ
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Spoločné a osobné šťastie bez Boha?
Z témy duchovnej obnovy na január 

"Pre mňa niet šťastia bez teba." (Ž 16,2)
Každý z nás ľudí objavuje v sebe neuha- 

siteľnú túžbu po šťastí. Niet na svete človeka, 
ktorý by nechcel byť šťastný. Je to vrodená 
túžba, ktorá podnecuje človeka k aktivite, k hľa
daniu, k pohybu. Túžba po šťastí je akoby mo
torom Ibdského života. Naša túžba po šťastí má 
až dve dimenzie: časnú a večnú. Prvý rozmer 
túžby človeka po šťastí je  zameraný na za
obstarávanie a nadobúdanie dobier tejto zeme. 
Je to však iba cesta, nie cieľ. Túžba po šťastí 
prerastá hranice času a priestoru. Neuspokoja 
ju a neuhasia ani všetky dobroty sveta. Len čo 
dosiahneme jedno, už začíname túžiť po dru
hom. A keby sme aj dosiahli všetky dobrá, ne
pocítime úplne štástie a nenachádzame celú 
spokojnosť. Naša túžba po šťastí prevyšuje 
všetky dobrá zeme. Tak sa vlastne odhallije jej 
druhá dimenzia - rozmer večnosti. Túto velkú 
skúsenosť ľudí všetkých čias vyjadril svätý Au
gustín v známom výroku: "Pre seba si nás stvo
ril, Bože. A nespokojné je naše srdce, kým 
nespočinie v tebe Pane.”

Všetci lUdia, bez ohľadu na náboženské, 
politické, spoločenské a kultúrne rozdiely, sa 
zhodujeme v tom, že všetci túžime po šťastí. 
Rozdielne sú však predstavy ľudí o šťastí a zdá 
sa, že ešte rozdielnejšie sú cesty, po ktorých idú 
za šťastím. Všetci lUdia bežia za šťastím, ale nie 
všetci sa ho skutočne aj zmocňujú. Skúsenosť 
nás presviedča, že svet okolo nás je plný ne
šťastia, bolesti a smútku. Myseľ tu spontánne 
kladie otázku: prečo? Prečo je na svete tolko 
problémov, smútku, bolesti a nešťastia, ak sú 
Ibdia stvorení pre lásku, radosť a šťastie? Na 
túto odvekú otázku človeka všetkých čias dáva 
jasnú odpoved'naša viera.

Príčinou všetkého nešťastia 
človeka je hriech!

Na úsvite llidských dejín sa odohrala tra
gédia prvého hriechu, ktorá uvrhla svet do neš- 
tástia. Človek bol stvorený pre šťastie. Ale o 
svoje šťastie sa mal sám pričiniť slobodným 
rozhodnutím - poslušnosť voči Bohu. V tejto 
skúške poslušnosti zlyhal. Chcel si zaobstarať 
niečo, čo považoval za potrebné ku svojmu 
šťastiu a usiloval sa o to pomimo Boha. Prvý 
hriech človeka bol vlastne prvý pokus o šťastie 
bez Boha. Dopadlo to veľmi zle a následky tohto 
omylu bolestne znášame všetci.

Tento prvý pokus človeka zariadiť si šťastie 
bez Boha, žiaľ, nezostal osamotený. Celá ľud
ská história je priam reťazou takýchto pokusov 
o štástie jednotlivcov i celých skupín a národov. 
Za cenu osobných i spoločných hriechov sa 
llidia usilovali znova a znova kupovať šťastie a 
vždy na to doplatili ešte väčším nešťastím. 
Hriech nemôže človekovi nič pozitívne dať, len 
ho oberá, devastuje a ničí. Tak to bolo s prvým 
hriechom našich prarodičov, tak to bolo s hrie
chom Ibdí v dobe kamennej, tak isto to platilo o 
lliďoch, ktorí žili v dobe Mojžišovej a tak isto to 
platí aj v našej dobe atómového veku. Hriech 
bol, je a vždy aj bude iba pokusom o štástie, 
ktorý ale násobí llidské nešťastie.

Svätý Otec Ján Pavol II. v apoštolskej ex- 
hortácii Zmierenie a pokánie sa zamýšľa nad 
zlobou a neprávosťou hriechu práve pod týmto 
zorným uhlom. Zdôrazňuje absurditu hriechu v 
úsilí získať šťastie bez Boha. Svätý Otec píše: 
"Ak čítame biblické rozprávanie o meste a o

babylonskej veži vo svetle nového evanje
liového učenia a porovnávame ho s rozpravou
o páde našich prarodičov, môžeme z nich vy
ťažiť cenné prvky pre poznanie tajomstva hrie
chu." Tento výraz, v ktorom zaznieva, čo svätý 
Pavol napísal o tajomstve neprávosti, nám po
máha spoznávať všetko to temné a nevysvet
liteľné, čo sa skrýva v hriechu. Hriech je nepo
chybne dielom llidskej slobody, ale v oblasti 
tohto jeho Itidského rozmeru pôsobia činitele, 
ktoré ho prenášajú ponad llidskú oblasť, na 
rozhranie, kde sa svedomie, vôľa, city človeka 
stýkajú s temnými silami, ktoré sa podľa svä
tého Pavla prejavujú vo svete tak silno, že ho 
takmer ovládajú.

DVA ROZMERY HRIECHU
Ak skúmame hriech ako pokus človeka o 

šťastie bez Boha, objavujeme v ňom dva roz
mery: osobný a spoločenský. Osobný rozmer 
hriechu je markantný nielen čo do zodpoved
nosti zaň, ale aj vzhľadom na následky hriechu. 
Zloba osobného hriechu okrem iných následkov 
je najmä v tom, že hriechom človek útočí sám 
proti sebe. Hriech ničí osobné spojenie človeka 
s Bohom, prináša vnútorný nepokoj, výčitky 
svedomia a stále viac okliešťuje jeho slobodu. 
Hriech v pravde robí z človeka otroka, "Každý, 
kto pácha hriech, je otrok." (Jn 8,34).Hriech 
človekovi znepríjemňuje pozemský život: zaprí
čiňuje mnohé choroby a trápenia, oberá ho o 
pravé hodnoty a napokon sa mu odmeňuje smr
ťou - "Lebo mzdou hriechu je smrť." (Rím 6,23). 
Najhoršie zo všetkého, čo hriech spôsobuje člo
vekovi, je to, že ohrozuje jeho večný život a 
zasluhuje mu večné zatratenie. Nech sa už z 
akéhokolVek uhlu pozeráme na hriech, vždy 
prichádzame k poznatku, že hriech nemôže člo
vekovi nič dobrého dať, že je zlom v každom 
ohľade a niet v ňom nič dobrého. Svätý Pavol 
apoštol to takto vyjadril: "A aký úžitok ste mali 
vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď ko
niec toho všetkého je smrť." (Rim 6,21). A svätý 
Augustín výstižne napísal: "Hriechom sa človek, 
ktorý je z ničoho, stáva zasa ničím."

Hriech má katastrofálne následky nielen v 
osobnom živote človeka, ale premieta sa aj do 
života Ibdského spoločenstva, do jeho vzťahov, 
k ostatným ľuďom. To je ten spoločenský roz
mer hriechu. Hriech nevyhnutne prináša so se
bou aj rozdelenie medzi bratmi. Svätý Otec Ján 
Pavol II. v apoštolskej exhortácii.Zmierenie a 
pokánie na túto tému pokračuje vo svojich úva
hách takto: "V biblických rozprávaniach, o kto
rých sme sa vyššie zmienili, prerušenie stykov 
s Bohom vyúsťuje dramaticky v rozdelení medzi 
bratmi.”

Tajomstvo hriechu pozostáva v týchto 
dvoch ranách, ktoré hriešnik zasadzuje najprv 
sám sebe, a potom aj svojmu vzťahu k blíž
nemu. Preto možno hovoriť o osobnom a o 
sociálnom (spoločenskom) hriechu: každý 
hriech je osobný z jedného hľadiska, z iného 
hľadiska však každý hriech je aj sociálny, na- 
kolko jeho následky zasahujú aj spoločnosť." 
(Zmierenie a pokánie, 15).

Pri analyzovaní tajomstva neprávosti - ta
jomstva hriechu na pozadí biblického Božieho 
zjavenia prichádzame k jednoznačnému uzá
ver, že hriech je prekážkou llidského šťastia, tak 
v jeho časnom ako aj večnom rozmere. Ničí a 
znemožňuje šťastie jednotlivých osôb, ktoré sa

ho dopúšťajú a je útokom na štástie aj Ibdského 
spoločenstva pre sociálne dôsledky hriechu.

Niektorí Ibdia aj v našej súčasnosti žijú v 
zajatí klamu, že hriech im môže niečo dobré 
priniesťa zrieknuťsa hriechu považujú za újmu. 
Toto je číra ilúzia hriechu. Túto ilúziu hriechu 
odhallije najmä Ježiš Kristus celým svojím ži
votom, učením, nadovšetko však svojou smrťou 
na kríži. Kristov kríž hlása, že každý hriech je zlo 
v každom ohľade a že v ňom niet nič dobrého, 
čo by človekovi mohlo prispíeťku štástiu. Kristov 
kríž nie je iba svetlom, v ktorom poznávame 
klamstvo hriechu, ale je priam aj smerovníkom 
k pravému a ozajstnému ľudskému šťastiu. 
Usmerňuje nás hľadať šťastie po ceste, ktorú 
načrtol Pán Ježiš svojím posolstvom lásky. Zla
tým Pokladom Kristovho evanjelia sú práve jeho 
blahoslavenstvá, v ktorých rozvádza podmien
ky pravého šťastia a cesty k nemu. Treba však 
zdôrazniť, že Kristus nie je len učiteľ blaženosti, 
ale že on sám je blaženosť sama. Ježiš Kristus 
je naše vrcholné a večné šťastie. V tomto zmy
sle vieme pochopiť starozákonného žalmistu, 
ktorý vykríkol tieto slová: "Pre mňa niet šťastia 
bez teba." (Ž 16,2).

Ježiš Kristus je riešením problému nášho 
osobného ako aj spoločného šťastia ešte aj v 
inom ohľade. Ak sme si cestu ku šťastiu za
tarasili hriechom a nemôžeme sa pohnúť do
predu, sme nešťastní z vlastnej nemohúcnosti a 
sužovaní svojou hriešnosťou, tak potom klúčom 
ku nášmu šťastiu je ten istý Kristus. On jediný 
môže odvaliť kameň z cesty. On jediný môže 
odstrániť hriechy, ktoré zapríčiňujú naše nešťas
tie a znemožňujú štástie. Nie je to však možné 
bez nášho pričinenia. Táto spolupráca s Kris
tom pri odstraňovaní prekážok štästia a príčin 
neštástia sa volá pokánie.

o.Pavol JANÁČ

Jozef HAVRAN

Juhoslovanská 
panychída

Tŕňová koruna, 
skrvavené čelá- 
opona chrámu 
napoly roztrhnutá.
Je koniec drámy?

Nie potlesk pompézny, 
lež kvíľ ba i plač.
Javisko dejín 
hrdí sa popravami.

Ó, Sedembolestná, 
bolí ma smútok bez konca 
a trápi úzkosť nekonečná:
Z  vriaceho kotla Kainov 
nenávisť šľahá odveká...

S Tebou ja, Matka nebeská, 
v hlbinách ľudských 
žialim a nariekam.
Pod živým krížom  
človeka.
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JEZIS KRISTUS - PRAVÉ SVETLO
Spisovateľ Mark Twain napísal príbeh 

zo stredovekého Anglicka, ktorému dal 
názov Princ a žobrák. Hovorí v ňom o 
dvoch mladých chlapcoch, ktorí sú si veľmi 
podobní. Prvý z nich, Tom, je chudák z 
londýnskej štvrti, druhý Eduard, budúci 
kráľ. Stretnú sa náhodne v záhrade, zo
známia sa a vymenia si šaty. A tu sa za
čína príbeh, ktorý dostáva dramatický 
spád. Náhle prichádzajú stráže, chlapca v 
žobráckych šatách vyženú na ulicu, zatiaľ 
čo Toma, chudáka v princových šatách, 
vedú do paláca.

Chlapci v novej situácii chcú vysvetliť 
nedorozumenie, ale nikto im neverí. Zvlášť 
kruto trpí mladý Eduard. Ocitol sa v naj
horšej biede, špine, musí žobrať, znášať 
bitku, hlad, ocitne sa i vo väzení, a je 
svedkom mučenia, popráv a všetkých hrôz 
vtedajšieho sveta. Keď tvrdí, že je kráľom, 
považujú ho za blázna a tým ešte viac ho 
tupia a bijú.

Príbeh sa nakoniec končí šťastne, ne
dorozumenie sa vysvetľuje, korunovaný je 
pravý kráľ a stáva sa dobrým kráľom, 
pretože na sebe poznal všetky zlá svojej 
ríše. Ani Tom sa nevracia do svojej biedy, 
ale natrvalo zostáva v priazni svojho kráľa.

Takéto príbehy sa dobre čítajú, po
čúvajú, alebo sledujú v televízii. Človeka 
vzrušujú, dojímajú, i keď vieme, že ide

často o vymyslenú rozprávku... Nás však 
dojíma a vzrušuje opravdický príbeh, na 
ktorom je závislý zmysel nášho živita. Je to 
príbeh Ježiša Krista, o ktorom sv. apoštol 
Pavol napísal, že "hoci bol bohatý, stal sa 
pre nás chudobným", aby sme sa jeho 
chudobou obohatili (2 Kor 8, 9). A sv. 
evanjelista Ján, keď začína písať svoje 
evanjelium, píše o ňom ako o večnom 
Slove, ktoré bolo už od počiatku. "V ňom 
bol život a život bol svetlom ľudí" (1,4).

Svoj verejný život Ježiš začína medzi 
pohanmi. Im hlása najprv nebeské krá
ľovstvo (Mt 4,12-17). Tak sa napĺňajú slo
vá, ktoré už dávno vyslovil prorok Izaiáš: 
"Lud bývajúci v temnotách, uvidel veľké 
svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v 
temnom kraji smrti" (Mt 4, 16). "Svetlo", o 
ktorom hovoril i staručký kňaz Simeon v 
jeruzalemskom chráme, ktoré prišlo "na 
osvietenie pohanov..." (Lk 2, 32), svetlo, 
ktoré, ako to píše sv. Ján. "osvecuje kaž
dého človeka" (Jn 1,9).

Svätý Otec Ján Pavol II. nám v jednom 
úmysle Apoštolátu modlitieb (január 1983) 
hovorí o Ježišovi, že je životom sveta. Je 
to veľmi symbolické, najmä preto, že len 
nedávno sme začínali písať nový rok. V 
kom žije Kristus na zemi, má v sebe večný 
život. Tak povedal aj sám Spasiteľ, keď sa 
pred svojím ukrižovaním modlil k svojmu

nebeskému Otcovi: "Večný život je v tom, 
aby poznali teba, jediného pravého Boha, 
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista" (Jn 
17 ,3 ).

Anglický básnik A. L. Tennyson sa raz 
prechádzal s priateľom v záhrade. Keďmu 
dal priateľ otázku, čo si myslí o Kristovi, 
zohnul sa, odtrhol kvet a povedal: "Vidíte 
tento kvet? Čo je tomuto kvetu slnko, to je 
pre mňa Kristus!"

Ježiš Kristus je naozaj "svetlo na 
osvietenie pohanov" (Lk 2,32), je "svetlom 
ľudí" (Jn 1, 4 ). Tým, že prišiel na svet, 
prišlo aj svetlo (Jn 3, 19). Sám o sebe 
povedal: "Ja som svetlo sveta. Kto mňa 
nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale 
bude mať svetlo života" (Jn 8,12).

Z tejto príčiny, ako hovorí sv. Hie- 
roným, že zjavenie Ježiša Krista bolo ako 
magnét. Pritiahoval k sebe nielen neuče
ných rybárov, ale i členov vysokého syne- 
drionu. Níkodém, učiteľ v Izraeli, ho vyhľa
dal v noci (Jn 3,1-21). Zástupy ho stále 
hľadali a nasledovali ho. Veď čo iného je 
cieľom kresťanského života? Hľadať a na
sledovať Ježiša Krista! Preto volajme so 
sv. apoštolom Petrom: "Pane, a ku komu 
by sme išli? Ty máš slová večného života. 
A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží 
Svätý" (Jn 6, 68-69).

o. František DANCÁK

IKONA MATKY USTAVIČNEJ
POMOCI

Pôvodný obraz Matky Ustavičnej Po
moci, asi pol metra vysoký, je  namaľo
vaný na dreve v gréckom východnom slo 
hu, premiešanom s latinskými západnými 
prvkami. Odborníci ho považujú za veľmi 
cenné umelecké dielo aj čo do krásy a 
hĺbky myšlienok.

Každého, aj neodborníka, milo pre
kvapí tvár plná vznešenosti, ale aj dobroty 
a smútku. Nápadná je mocná ruka Matky 
Božej, ktorej sa oboma rukami drží malý 
Isus. Priam nás nabáda: rob podobne, drž 
sa pevne Matky Božej. Božie dieťa sa 
ustrašene túli k Matičke, naľakané hroz
nými nástrojmi mučenia, ktoré prinášajú 
sv. anjeli Michal a Gabriel. Matku Usta
vičnej Pomoci namaľoval podľa všetkého 
grécky mních, ktorý okrem iného sa tiež 
vyznával úprimnou láskou k cirkevnej 
jednote. Svoje rozhorčenie a svoj zármu
tok nad počinom svojich rodákov, ktorí 
rozdelili cirkev a jej verných prívržencov 
prenasledovali, vyjadril duchaplným spô
sobom. Nadviazal na zvláštnu okolnosť, 
ktorú spomína Sv. písmo o požehnaní 
udelenom patriarchom Jakubom, synom
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Jozefovým. Sv. patriarcha položil ruky 
krížom tak, že pravou žehnal mladšieho 
Efrema, ľavou staršieho Manassa. Grécka 
cirkev, ako staršia, je predobrazená Ma- 
nassom. Svojím odpadnutím zrieka sa

Kristovej jednoty. Západná ostala vernej
šia, a preto ju Isus viac miloval. To nazna
čil maliar tým, že nohy Isusa položil krí
žom: pravú cez ľavú. Obraz doplnil tým, 
že namaľoval pravú nohu, ako z nej padá 
črievička. Nadviazal na iný zvyk, panu
júci vo Sv. zemi, podľa ktorého vyzuť vo
ľakomu črievičky znamenalo toľko, ako 
odsúdiť niekoho. Tak obraz Matky Usta
vičnej Pomoci je  výrečným kazate- 
ľom-misionárom. Už samotné farby sú 
veľmi významne volené. Zlatá farba je 
symbolom lásky, zelená nádeje.

Ikonu Matky Ustavičnej Pomoci mô
žeme nazvať najvernejšou dcérou Hodi- 
getrie; a najvernejšia sestra ikony Matky 
Ustavičnej Pomoci je  ruská ikona, na zva
ná "Strastnaja" - (Matka Bolestná), ktorú 
namaľoval ruský maliar Gregor v Nižnom 
Novgorode. Je tiež uctievaná ako záz
račná. Na jej počesť pravosláviu zasvätili 
dva sviatky - VI. nedeľu po pasche a 13. 
august. Azda tieto dva obrazy budú raz 
piliermi, na ktorých sa postaví most k 
spojeniu Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi.

Spracoval Dr. Peter KRAJŇÁK



Jozef HAVRAN

Ja ticho vravím:
Buď vôľa Tvoja, Pane. 
Kamene hriechu 
ma privalili do tmy. 
Všetko je v Božom 
pláne.

Tvoja láska 
je nekonečná.

Ó, Milosrdný, 
zmiluj sa!

Ty, ktorý si utíšil more, 
rozotni tmu: 
zbav strachu 
svoje neposlušné dieťa.

"On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých 
v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju 
vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc."

Lk 2,34-35
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tak pochopiť slová jeho radostnej vďaky. 
Práve tieto vety o tom, že Božie milo
srdenstvo je veľké, ale pritom súčasne 
kedykoľvek nahraditel'né Božím súdom, 
podnecujú otázku, práve v tomto na
stávajúcom predpôstnom čase, čo sme 
uvideli počas Vianoc. Iste rôzne pre
kvapenia, ale ak sme neuvideli Ježiša 
ako očakávaného Spasiteľa, potom Si- 
meonovo vďakyvzdanie nie je naším 
vďakyvzdaním, a to je nebezpečná si
tuácia. Možnosť neopakovania príchodu 
Pána v čase milosti, čiže možnosť jeho 
príchodu k súdu, nutí k napodobneniu 
chrámového, modlitebného, denného 
očakávania, že i na nás tá milosť 
spočinie, aby sme videli, ako vlastne 
vyzerá spasenie a mohli sa zaradiť ku 
všetkým tým, ktorým počas Vianoc 
platilo ubezpečenie: "nebojte sa!" Kto sa 
najviac bál, bol Jeruzalem ako mŕtva 
cirkev a Herodes, ktorý zo samého 
strachu pred Kristom spôsobil betle
hemské krvipreliatie. Zahynul, pretože 
sa nepripojil ku kráľovským mudrcom a 
tak svojou smrťou predišiel Kaifáša i 
Piláta, zatiaľ čo Ježiš zostal, zostáva a 
zostane žiť. Zomrú však tí, ktorí usilujú o 
jeho bezživotnosť. A tak už v tomto 
predpôstnom čase by sme si každý mali 
položiť otázku, čo sme urobili s obda
rovaním vianočným v Ježišovi Kristovi. 
Uvideli sme v štedrovečernom strom
čeku strom života, z ktorého sľubuje dať 
jesť tento Ježiš Kristus všetkým, ktorí 
neuhasili plameň viery s poslednou 
sviecou vianočnou?

-P.H.-

VIANOČNÝ ZÁVER

Snáď sa nám zdá nečasové hovoriť 
ešte v januári a začiatkom februára o 
Vianociach. Ale cirkevný kalendár o nich 
ešte vie - POMENOVANIE PÁNA, ZJA
VENIE PÁNA - STRETNUTIE PÁNA - a 
týmto posledným sviatkom nás upozor
ňuje, že až teraz vianočný čas končí, i 
keď mnohým z nás skončil uprataním 
betlehemu a rozobratím stromčeka.

Vianočné pôžitky vyústili veľmi rých
le do všedných dní a týždňov, cez ob
čiansky Nový rok sme sa prehúpli do 
pravidelnosti svojej práce a opäť mnohí 
tak, ako si obliekajú starý kabát, na ktorý 
si zvykli. Mnohí v tom novom, sviatoč
nom, možno i zabudli niektoré novoroč
né dobré predsavzatia, motivované prá
ve onými vianočnými udalosťami, ktoré 
nechceli byť len dvojdňovým vybočením 
zo životného normálu.

Slávili sme predsa príchod Pána Cir
kvi, ba i Pána sveta, Spasiteľa ľudstva. 
A to nielen ako udalosť dávno minulú, 
ale z Božej milosti ešte opakovateľnú. 
Toto opakovanie nám len zo svojej Bož
skej lásky Pán Boh umožnil takmer pred 
dvoma mesiacmi, ako už predtým veľa
krát. Ale je nanajvýš praktický predpo
klad, že nám ich umožnil i minulé Viano
ce len ešte jedenkrát a že by mohlo byť 
veľmi šeredné spoliehať na akýsi dlho
ročný seriál týchto milostivých navštíve
ní a ponúk. Preto je na konci vianočného 
času aktualitou prehliadnuť, na ktorej 
strane sme vlastne cez prvé sviatky cir
kevného roku stali a ako sme na milosť, 
otcovskú ruku z neba podávanú odpo
vedali ako kresťania a ako Cirkev.

A tak práve vo svojich farnostiach i 
úradoch predsa už v predvianočnom ča
se sme mali prežiť navštívenie anjelské 
a na jeho zvesť o materskom poverení 
odpovedať s radostnou pokorou a po
slušnou ochotnou: - "Hľa, som služob
nica Pánova, staň sa mi podľa tvojho 
slova" (Lk l,38). Veď ak nie je v lone 
Cirkvi živý Ježiš, je to neplodný cirkevný 
život, akoby plod života nie jedenkrát v 
tom živote zabitý, hrozí trvalou, cirkev
nou, kresťanskou neplodnosťou. Naproti 
tomu Cirkev, oplodnená Duchom Svä
tým, je schopná dať svetu práve toho, 
koho ľudstvo potrebuje k zachovaniu 
svojej existencie v pokoji a spravodli
vosti. Ak sa tak doteraz nestalo, boli 
vianoce aktom trpezlivej milosti, aby sa 
tak už konečne stalo a Cirkev bola tým,

čím má byť práve súčasnému svetu, kto
rého ľudstvo nikoho toľko nepotrebuje 
ako Kráľa pokoja a Darcu zázračného 
nasýtenia pre všetkých.

Do kresťanského svedomia mali pre
hovoriť i oni betlehemskí pastieri ožia-

Presvätá Bohorodička
kresba R. ĎURIŠINOVÁ

rení slávou Pána, zbavení strachu a vy
bavení rozhodnosťou ísť až do Betle
hema. Uveriť, že novorodeniatko v maš- 
talných jasliach je Kráľ kráľov, predpo
kladá abrahamovsky uveriť neuveri
teľnému, To patrí ksamej podstate kres
ťanstva. Pravda stretnutie s Pánom na 
kolenách vďačnosti znamená súčasne 
taktiež stáť sa z pastierov oviec pas
tiermi ľudí, ako neskôr rybári gene- 
zaretskí povýšili svoje remeslo na 
poslanie. Je to apoštolské poslanie 
Cirkvi, na ktoré upozorňuje oná 
vianočná pasáž, ktorá hovorí o 
pastierskom oznámení toho, čo oni z 
neba počuli a čo v Betleheme videli. 
Presvedčiť, že malé a opovrhnuté je v 
skutočnosti práve to veľké a nadmieru 
potrebné, je vianočným darom nesmier
nej ceny, i keď sa nedá kúpiť.

Akokoľvek sa Simeon nemusí nutne 
javiť ako starec pred smrťou, je možné i
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M a t k a  T e r e z a

NAS A O D D A N O S Ť
Musíme malé veci konať s veľkou láskou. 

Nejde o to, koľko robime, ale s akou láskou to 
robíme. Nejde ani o to, koľko dávame, ale s 
akou láskou to dávame. U Boha nič nie je  malé 
alebo napatrné. Tým, že Bohu niečo dáme , 
stáva sa to nekonečným.

Prosme v modlitbe o odvahu dávať tak, až 
to bolí.

Kristus prišiel, aby nás naučil, ako treba 
milovať. Milovať sa navzájom bez ohľadu na 
farbu pletí a národností, či je  niekto bohatý 
alebo chudobný. Všetci sme bratia a sestry.

Kristus nám  ukázal svoju lásku v ukri
žovaní. Preto začíname každý deň so svätou 
liturgiou. To nám  dáva silu a odvahu, radosť
i lásku sa  ho dotknúť, Jeho milovať, Jemu 
slúžiť.

Ježiš povedal: Ja som ťa vyvolil, ja  som ťa 
zavolal po mene. Ty si môj. Povedz mu teda aj 
ty: Dávam sa Ti celý.

Byť tam, kde ťa On chce mať. Keď ti bude 
všetko odobraté a ty sa ocitneš na ulici, musíš 
to prijať a byť presvedčený, že tvoja práca je  
teraz tam. On ti zoberie tvoje dobré meno, On 
ti zoberie zdravie, vedieť ho prijať - to je  odda
nosť.

Úplná oddanosť pozostáva v tom, že sa 
odovzdám Bohu úplne a celý. Kristus sa za nás 
vydal celý, bezo zbytku. Naša odpoveď nesmie 
bať iba čiastočná. Musíme Panu Bohu dovoliť, 
aby vládol nad naším telom i dušou. Minca, 
ktorou Boh platí našu oddanosť, je  On sám.

Len s Kristom sme schopní vykonať veľké 
veci. Aby sa nám to podarilo, je  modlitba ne

vyhnutná. Ovocím modlitby je  prehĺbenie na
šej viery. A ovocím viery je  láska. Láska, s 
akou niečo dávame a robíme, je  meradlom 
hodnoty pred Bohom.

Preložil M .H.

SILA A “ČARO” OBRAZOV
Mnohí z nás, keď si chcú kúpiť obraz do 

bytu, či na pracovisko, zvažujú: s akou temati
kou je vhodný, do ktorej izby ho zavesia, či je v 
móde kupovať takýto obraz, alebo či im na to 
vystačí ich finančná stránka. Už oveľa menej sa 
zamýšľajú nad tým, čo nám vlastne ten obraz 
“dá”. A on dáva, či si to už uvedomujeme alebo 
nie! Je dobré o tom vedieť. Zvlášť kresťanské 
rodiny by mali k tejto otázke pristupovaťzodpo- 
vednejšie a svedomitejšie, pretože oni majú 
oveľa viacej prostriedkov k tomu, aby si vytvárali 
vo svojich domovoch oázy odpočinku a harmó
nie. A obrazy k tomu dopomáhajú.

Nie zriedkavým javom je, že rodičia sa čas
to sťažujú na svoje dieťa, že nemôže v noci 
spávať a má desivé sny. No keď sa človek 
pozrie na steny detských izieb, izieb dospie
vajúcej mládeže, tu nevdojak ho napadne myš
lienka, že reklamy v telwízii sú len “suchopárne 
školácke výtvory”. Civilizácie a staré kultúry už 
dávno pred nami vedeli o obrazoch, sochách a 
neskoršie aj o fotografiách oveľa viac, ako 
dnešný súčasník. Fotografia a obraz má tiež 
svoj takzvaný “energetický, či psychoenergetic- 
ký živoť. Ak hovoríme o psychoenergetických či 
energetických procesoch, akonáhle čokoľvek 
namalUjeme, tvoríme tým určitý výsek v priesto
re a vždy tvoríme nový vzťah medzi častou a 
celkom. Mnohé takéto výseky nemajú príliš veľ
kú “vzťahovú hodnotu", strácajú sa pri spriemer- 
ňovaní všelijakých okolností a s ich ovplyvňo
vaním nemusíme až tak veľmi počítať. No sú 
sochy, obrazy, či fotografie, ktoré sú, alebo rok
mi sa stanú doslova žiaričmi. A ako vieme, 
každý žiarič má svoju energiu. Kto chce, môže 
pochybovať o zaradení obrazov, sôch, či foto
grafií do skupiny “žiaričov” . No napriek tomu 
platí, že: “ľudská myšlienka má výlučné posta
venie medzi všetkými javmi, je  schopná sama o 
sebe tvoriť novú realitu"! Každé hnutie mysle, 
každý trochu regístrovateľný “výboj” psycho
energetických pohnútok vytvára záznam na tzv. 
doske priestoru, Bežné pocity i emócie dajú sa 
prirovnať k závanu ľahkého vetríka, čo rozčerí

hladinu rybníka. No sú emócie a vášne, ktoré 
svojou silou znepokojujú svoje okolie a zvlášť 
senzibilov i po rokoch. Kto by z nás nepoznal 
frázu - ten dom, či miesto je prekliate. Alebo 
opačne - ten dom alebo ten človek je pre nás 
požehnaním. Jeho dobrý duch je v nás a žije s 
nami i po rokoch. Preto nepokladám za scí-fi 
tvrdenie, že obraz čí fotografia má vlastný auríc- 
ký obal, ktorý je (pochopiteľne v príslušnom 
merítku) totožný s aurickým obalom zobraze
ného človeka. Nechcem vstupovaťdosvedomia 
podnikateľov a biznismenov, ktorí doslova za
plavujú náš trh rôznymi vizuálnymi reklamami, 
či plagátmi rôznych filmových i hudobných 
pop-hviezd. Pre tých, čo sa chcú poučiť, nechje 
pravidlom: Nevystavujme si v našom byte por
tréty nedobrých bytostí a osôb a vôbec, odstra
ňujme ich zo svojho okolia. Ak tak neurobíme, 
zbytočne zatážujeme seba i svojich blízkych 
negatívnymi aspektmi. To znamená, že človek

zobrazený na snímke ovplyvňuje svojho pozo
rovateľa, nového majiteľa, ktorý sa často na 
snímok pozerá, eventuálne má ho vystavený vo 
svojom byte. Zobrazený človek prenáša svoje 
pozitívne a negatívne tendencie, kde “pozerá" z 
okna fotografie, či obrazu. “Je žiadúcim, či ne
žiaducim žiaričom!”

Preto tá dôslednosť pri výbere obrazu. V 
súčasnosti je na trhu množstvo obrazov, sôch, 
fotografií, či plagátov. Skúsme preto zvážiť pri 
kúpe nového obrazu, či plagátu, akú úlohu má 
zohrať v našom živote. Upozorňujem na to 
zvlášť ľudí s náboženským zameraním, že ná
boženské sochy, obrazy, či fotografie sú doslo
va “nabité" požehnaním, modlitbami a pozitív
nou energiou, ktorá v nás prebúdza to krásne, 
čo smeruje k vnútornej harmónii. Harmónii so 
sebou, s okolím, ba doslova s celým kozmom.

Anna KREHLÍKOVÁ

Ovocie
Vo vianočný čas letela hviezda každé

mu z nás - hovorí to ľudové príslovie.
Priletela aj k  nám? Zavítala do našich 

sŕdc? Ak áno, je to na nás badať aj v 
týchto povianočných dňoch. Vydržme 
prežívať Vianoce čo najdlhšie!

André Frossard vo svojej knižke Boh 
jestvuje, ja  som sa s ním stretol, píše o 
tom, ako on - ateista, ktorému v dvadsia
tich rokoch života neboli nedostupné 
žiadne telesné požitky, zrazu pocíti! po
trebu duchovného života. Dal sa na štú
dium kresťanských právd, o ktorých do
vtedy nevedel nič.

Po prijatí svätého krstu sa mu zdalo, 
že nastali nekonečné Vianoce.Vianoce sa 
však pominuli. Prišiel Veľký piatok, prišla

Vianoc
Biela sobota... Nastalo ticho, v ktorom 
odumiera výkrik úzkosti.

S vierou v Boha hľadá vieru v človeka 
a čaká na Vianoce. Vyzýva nás, aby sme aj 
my znova a znova mysleli na Boží dar, 
ktorý nám zoslal prostredníctvom svojho 
Syna.

Len vtedy prežijeme život naplnený 
láskou a pokojom duše i srdca. Prípadné 
boľačky nebudú pre nás také boľavé, ako 
bez Jeho prítomnosti.

Preto nech nás v novom roku spre
vádza pokoj v duši a oči, ktorými budem 
vidieť okolo seba samých dobrých, Du
chom Svätým naplnených ľudí.

Margita GAJDOŠOVA



SLOVO

Vianočný
Bol studený december. Vonku fúkal 

rozvášnený severák, bubnoval na okná 
nemocničnej izby, v ktorej na bielej posteli 
ležalo mladé útle dievčatko. Oči ako dve 
zhasínajúce hviezdičky občas zažiarili, 
keď sa otvorili dvere. Utiahnutá, sama so 
svojím smútkom, čakala už iba na záz
rak... Musela to byť veľká bolesť, keď toto 
desaťročné stvorenie, ktoré malo preky
povať životom, bolo zvädnuté. Ležala na 
posteli a pozorovala, čo sa dialo za ok
nom. - Dobré ráno - vyrušil ju  zo snenia čísi 
hlas. Ten hlas ešte nepočula. - Dobré ráno
- ozvalo sa ešte raz od dverí, v ktorých 
stála mladá zdravotná sestra, keď na poz
drav je j nik neodpovedal. Dievča na posteli 
iba nemo prikývlo. - Ako sa voláš? - pri
sadla si k chorej. - Janka - pološepky a so 
slzami v očiach pozrela na prísediacu. - Ja 
som Mária - podávala je j ruku. Chorá už 
zrejme chcela ukončiť rozhovor, lebo sa 
otočila k stene a zmĺkla. - Môžem ti nejako 
pomôcť? O chvíľu bude vizita, príde pán 
primár, povieš mu, čo ťa trápi, čo ťa bolí, 
dobre? - Chytila chorej ruku a pohladila ju  
sťa dobrá mať. V tej chvíli sa Janka prudko 
otočila a pritiskla si hladkajúcu ruku k  tvári, 
po ktorej sa kotúľali slzy. Mária pochopila. 
Tomuto dievčatku chýbalo veľa v živote. 
Chýbala je j láska, láska tých najbližších. - 
Po vizite sa vrátim - odbehla. Primár bol 
celý nesvoj, keďvyšiel zJankinej izby. Tak 
veľmi je j chcel pomôcť, ale Jankine dni sú 
už zrátané. Mária si počas vizity v duchu 
opakovala, musím je j pomôcť, musím... Po 
vizite sa opäť pobrala do Jankinej izby. - 
Už som tu. - zašepkala je j do ucha. To som 
ja, Mária. - Pozri, niečo som ti doniesla - 
podávala chorej tri veľké pomaranče. - Ďa
kujem, nemusíte si robiť také starosti. - 
Janka, chcem, aby si mi tykala, budeme 
ako sestry, súhlasíš? V Jankiných očiach 
sa rozhorel zvláštny plamienok, ožila. Pre
čo? - Kto ti ublížil? - pritúlila si Jankinu tvár 
k sebe. - Niekto veľmi blízky - odpovedala 
v duchu za ňu. Po chvíli ešte dodala: - 
Prídem k tebe zajtra večer. - Pobozkala ju  
na čelo a odchádzala. Jej kroky spre
vádzali dve veľké modré oči ožívajúce no
vým priateľstvom. - Mária, ako to vlastne 
dokážeš, že ťa Janka neignoruje? - pýtala 
sa Eva, ktorá na onkológii už pracovala 
dlhší čas. - Vieš, Evi, nie je  to až také 
ťažké. Len treba každého správne chápať.
- usmiala sa. - Tú tvoju povahu ti závidím, 
Mária. - Eva sedela za stolom a v ruke 
držala nedopitý pohár kávy. - Chutí ti? - 
zmenila tému Mária. - Už som si na ňu 
zvykla. Hlavne, keď mám pred sebou

darček
nočnú, ako teraz. - Ja som ešte nepo
dľahla tej droge. Pijem radšej čaj. A keď  
mám nočnú. Celkom sa na ňu teším. 
Zájdem k Janke a potom si niečo čítam. 
Som skalnou čitateľkou románov. - Hlavne 
zamilovaných - prisvedčila Eva. - Aj tých, 
ale ja  mám radšej históriu. Bola už tmavá 
noc a Mária sedela nad otvorenou knihou. 
Nečítala. V hlave sa je j premietal Jankin 
príbeh, s ktorým sa je j začala zdôverovať.

Vošla do izby, kde ležala Janka. Na je j 
tvárí nebolo badať, že ju  gniavi strašná 
choroba, iba je j oči, tie oči prezrádzali 
všetko. Takú peknú tvár bolo ťažko hľadať. 
Márii sa stále pri myšlienke, že raz to 
všetko skončí, zvieralo srdce od bolesti. 
Dievčatko však cítilo, že ju  má niekto rád. 
Bola to Mária, mladučká sestra, ktorá 
chcela otvoriť dušu pre chorých, ale zá
roveň žiadala, aby aj oni otvorili tú svoju 
pre ňu. - Je to ťažké, - vravela si často 
sama pre seba - byť tu, ba vlastne žiť s 
chorými. Janka je j však dôverovala. Jeden 
večer sedela pri Jankinej posteli a nemo 
sa dívala na útle zhasínajúce dievčatko. 
Sviečka je j života už dohárala. Janka 
vedela, že musí odísť, ba vlastne túžila čím 
skôr skoncovať tento už aj tak neznesi
teľný život. Nuž opäť načrela v spomienke 
do svojho životného príbehu.

- Vieš, Mária - začala pomaly, trasúcim 
sa hlasom. - Som tu zásluhou svojich 
rodičov. Bolo to pred dvoma rokmi. Po
stavili sme veľmi pekný dom, máme lux
usné auto a naši šetrili aj na chatu. Možno, 
že je  už hotová - vzdychla si a nabrala 
dych do ďalšieho rozhovoru. - Bývala s 
nami aj starká, otcova mama. Bola veľmi 
milá. Starala sa o mňa od malička. Mama 
odišla do práce a ona ma vodievala do 
škôlky, často sme chodili na prechádzky, 
lebo rodičia na mňa nikdy nemali čas. Oco 
vravel, že nám v novom bude lepšie. Aj 
bolo. Mali sme všetko, lenže čosi chýbalo. 
Hlavne mojim rodičom. Byt v paneláku 
sme predali a nasťahovali sa do nového, 
poschodového domu. Ale tu už starká 
akosi začala prekážať. Jedného dňa, keď  
starká nebola doma, som začula rozhovor 
v ktorom sa naši radili, že starká pôjde do 
domova. Vbehla som s plačom do izby a 
snažila sa ich prehovoriť. - Nie! - mama sa 
postavila na odpor. - Taká sopľanda ako 
ty, nám predsa nebude diktovať, čo a ako 
máme robiť! Stará mama je už pomaly 
hluchá, časom zne vlád nie a ja, aby som sa
o ňu starala? Čo si mám potom vybrať 
materskú alebo americké voľno? Vieš, že 
mám dobré zamestnanie a oco je riaditeľ,
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iba teraz ho povýšili, ako si to vlastne 
predstavuješ? A vôbec, si ešte malá, ne
rozumieš tomu!

- Darmo som ich presviedčala, že to 
nesmú urobiť. Neposlúchli. Trýznili ju, tú 
dobrú starkú, ktorá pre nich toľko dobrého 
urobila. - Po lícach je j stekali horúce slzy a 
v očiach sa zračilo zdesenie. - Vieš, Mária, 
nikoho som tak nemala rada ako ju... Blížili 
sa prázdniny. Otec jedného dňa prišiel 
domov a oznámil mi, že pôjdem do tábora 
v Juhoslávii. Tešila som sa, veľmi. Bola 
som už s našimi pri mori v Bulharsku a tak 
som sa opäť tešila na more. - Tri týždne, to 
si užiješ - mama mi balila veci a tajomne 
sa pritom zadívala na oca. Iba starká bola 
smutná. Vidím ju  ako dnes. Stála pri 
bránke, oči plné sĺz. Dávaj tam na seba 
pozor. Dívala sa za mnou, akoby som išla 
pod katovu sekeru a nie na prázdniny. 
Mala zlé tušenie... Keď som sa po troch 
týždňoch vrátila domov, starkú som už 
nenašla. - Kde je? - kričala som - ako ste 
sa opovážili, to si nezaslúži... - Vybehla 
som do svojej izby a viac som sa im v ten 
večer neukázala. Preplakala som celú 
noc. Ráno som sa vybrala k starkinej 
dobrej priateľke. Spolu sme sa vybrali za 
starkou. Mala sa dobre... ale... bola smut
ná. - Janka prerušila svoje dlhé rozpráva
nie. Už neplakala. Iba nabrala dych do 
ďalšieho rozprávania. - Bo! Štedrý deň. Ja 
som sa netešila na to, čo malo prísť. 
Stromček, darčeky, všetko pre mňa stratilo 
zmysel, keď mojej dobrej starkej nebolo. - 
Oco! - pribehla som k otcovi, ktorý začínal 

(Pokračovanie na str.9.)

Anežka OLEJNÍKOVÁ

MILOSRDNÝ
Zo seba sa rútim 
zo seba vypadávam...

- A Tvoje ruky? 
zachraňujúce milosrdné 

RUKY 
SPASITEĽA !

Obopínajú celý vesmír, 
celú prírodu 
a moje 
Ticho.

Nad bolesťou pokory, 
prosby, modlitby... 
skláňa svoj pohľad, 
zjavuje svoju tvár 

ROZOPÍNA SRDCE 
modro - červeným 

lúčom 
LÁSKY
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V ÚPLNEJ
Petra som poznala v treťom ročníku 

štúdia na VŠ. Bol neveriaci, nikdy o ve
ciach viery nepremýšfal. Preto bol pre ne
ho šok, keď sa dozvedel o mojom postoji k 
tejto záležitosti.

Občas sa ma na niečo spýtal, neskôr 
otázok týkajúcich sa viery začalo pribúdať. 
Neviem ani ako, ale za pol roka bol roz
hodnutý stať sa kresťanom. Za ďalších nie
koľko mesiacov sa mi prvýkrát zveril so 
svojím vnútorným nutkaním ku kňazstvu. 
Nasledovalo skoro pol roka hroznej ne
istoty než mal v tejto veci úplne jasno. V tej 
chvíli sme sa rozišli a pre mňa začalo naj
ťažšie obdobie môjho života. Až teraz v 
týchto okamžikoch som si uvedomila, že 
som s jeho osobou zviazala všetko, čo 
tvorilo môj život. Bola som v štádiu, keď 
som pomýšľala na manželstvo sním.

Nachádzala som sa v dokonalej tem-

MENÁ DVOCH 
ĎALŠÍCH 

JAKUBOVÝCH 
SYNOV

1

2

3

4

1. Prorok, ktorý odišiel do neba na 
ohnivom voze,
2. starozák. prorokyňa,
3. jeden zo symbolov Ježiša Krista 
Jn 8,12,
4. starozák. mesto (Sidón).

1. Východný obraz svätých,
2. starozák. sudca, ktorý pomazal 
Dávida za kráľa,
3. najvyšší kňaz v časoch Ježiša Krista,
4. pokrm na každý deň,
5. vrch, na ktorom pristála archa 
Noemova,
6. jedna z manželiek Jakuba (patriarchu).

TEMNOTE
note, bolesť, ktorú som pociťovala, bola na 
hranici únosnosti. Ako by veľká veterná 
smršť jediným mocným poryvom zmietla 
všetko z môjho vnútra. Bol to úžasný stav. 
Takého dokonalého vyprázdnenia by 
som nikdy vlastnými silami nedosiahla. 
A do takto vyprázdnenej duše mohol 
Boh naplno vstupovať. Spomínam si, ča
kala som vtedy na brnianskom nádraží 
na autobus, ktorý ma mal odviesť do
mov, pretože som sa rozhodla prerušiť 
štúdium, a čítala som si Dopisy z púšte 
od Carla Caretta. Každé slovo z tejto 
knihy o Bohu padalo až na dno mojej 
duše a rezonovalo celú moju bytosť. Bo
lo to tak silné!

Viera mi hovorila, že sa o mňa Boh po
stará, že mi pripravuje ešte niečo oveľa kraj
šieho než to, čo som zatiaľ mohla prežiť. Ale 
bola to skutočne len holá viera bez jedinej

útechy, nachádzala som sa v úplnej 
temnote.

Takto som prežila niekoľko mesiacov pri 
svojich rodičoch.Jedno odpoludnie som krá
čala zasneženou cestou ku kostolu. Sneh 
husto poletoval, takže na väčšiu vzdialenosť 
nebolo veľmi dobre vidieť. Ďaleko predo- 
mnou sa pohybovala nejasná čierna silueta. 
Hlavou mi poletovali bežne myšlienky, keď 
vtom sa nenápadne, kľudne, ale cez to 
všetko dosť jasne ozval niekde vo vnútri 
hlas: "Tento bude tvoj muž." Trochu ma to 
zarazilo, ale za chvíľu som na to zabudla. 
Ale opäť som počula: "Nemávaj nad tým 
rukou! S tým človekom budeš ešte mať 
veľa do činenia!" Bolo to zvláštne, ale hneď 
som to zase pustila z hlavy. Medzitým som 
došla ku kostolu. Ten človek (až teraz som 
zistila, že to bol muž) tam už stál obrátený 
chrbtom a díval sa do kraja. Otočil sa a 
vtom mi došlo, že už som sa s ním kedysi 
stretla...

O pol roka sme uzavreli manželstvo.
Helena C., Praha

Vianočný darček
(Dokončenie zo str 8.)
zdobiť stromček. - Môžem ísť von? - Ja 
som si myslel, že mi pomôžeš. No... choď, 
ale poriadne sa obleč, vonku pritiahla zi
ma. - Dlho sa nezdržuj, pred súmrakom 
musíš byť doma, bude slávnostná večera - 
stačila ešte zakričať mama. Rozbehla som 
sa za svojou starkou. Balíček, ktorý som 
šťastne prepašovala z domu, som pred 
bránou domova vybrala spod teplého ko
žúška. Vbehla som do haly, v ktorej sa 
ujovia a tety predbiehali v ozdobovaní, chys
tali veľkú slávnosť, veď bol Štedrý deň. - 
Starká - zakričala som a vbehla je j do 
náručia. Dievčatko moje, ja som ta už ne
čakala. V očiach starkej sa zjavili slzy. - 
Starká, chcem aby si dnes večerala u nás.
- Ale, dievčatko moje, to asi nepôjde, hne
vali by sa... - Nie, nebudú sa hnevať, veď  
sú Vianoce a na Vianoce je  každý dobrý. 
Po dlhom prehováraní sa nakoniec roz
hodla, že povečeria u nás. A tak sme prišli. 
Celá rozradostená som zazvonila pred 
vchodom. - Mami, oci, mám pre vás dar
ček... prišla k nám naša starká. - Oco s 
mamou sa na seba prekvapene pozreli a 
nahnevane ma vsotili do obývačky. Otec 
ma priviazal k sviatočnému stolu... ma
ma... mu podala veľký korbáč a začal ma 
biť. Potom bila aj mama... Stisla som zu
by... neplakala som. Potom ma odviazali. - 
Prepáč nám to - ospravedlňoval sa otec. 
Ale tá príučka ti nezaškodí. Ledva som sa 
dotiahla do svojej izby. Ľahla na váľandu a 
potom... zobudila som sa v tejto izbe... - 
Mária, čo je  s tebou? - prerušil ju  hlas. - 
Eva sa dívala na Máriu, že je  akási čudná.
- Nič, len som sa zamyslela. - osprave
dlňovala sa. Už je  dvanásť? Idem sa po
zrieť po izbách, aspoň si trocha narovnám 
myšlienky. - usmiala sa Mária a pokojným 
pohybom zatvorila dvere. Stála na chodbe 
a pred ňou sa zjavil obraz dnešného dňa. 
Hod mala mať nočnú, doobeda zašla k

Janke, ktorej sa už priťažilo. Jej hlas, po
hyby, oči, to všetko prezrádzalo, že prichá
dza koniec. Vo dverách sa skoro zrazila s 
Jankinými rodičmi. Mama držala v ruke 
veľkú bábiku a veľká taška v rukách otca 
dávala tušiť, že skrýva veľa dobrôt. Janka 
však z toho nepotrebovala nič, iba to je 
diné, čo je j oni dvaja nemohli nikdy v živote 
dať. Lásku... - Mária pomaly otvorila dvere, 
aby nezobudila Janku. Chorá ležala na 
posteli, v ruke stískajúc veľkú bábiku. Kni
ha, ktorú si bola predtým prezerala, bola 
spadnutá na dlážke. - Janka! - Mária pri
behla k posteli. - Je ti zle? - Už nedýchala.
- Nie!!! Janka!... - snažila sa nahmatať tep. 
Jednou rukou stláčala Jankin hrudník a 
druhou tlačítko. - Rýchlo, Janka! zakričala 
do malého mikrofóna. - Mladá lekárka už 
iba skonštatovala smrť. -Zreničky... vidíš... 
je  koniec, koniec... - Janka! To si mi nema
la... - vrhla sa k posteli. - Poď, Mária. - 
Lekárka podávala zronenej ruku. - Už ráno 
to bolo zle, ale vydržala do noci... Čakala 
na mňa... - Upokoj sa. Pozri, spí, už nič 
necíti. Tak je  to pre ňu lepšie. - Po ď, ideme 
ku mne, Evka si už poradí aj bez teba. - 
Mária sadla do kresla. - Prečo je  ten život 
taký krutý? - položila si otázku a hneď na 
ňu aj odpovedala. - Je to zvláštne, dnes si 
tu a zajtra... zajtra ťa už niet. Je už pri 
starkej... tá chudera zmrzla na Štedrý ve
čer pred ich vilou... - Mária - prerušila ju  
doktorka - budeš si musieť na veľa zvyk
núť. Ver mi, Janke je teraz lepšie. Keby aj 
ostala dlhšie nažive, iba čo by sa viac 
trápila. A takto, odišla ako jarný vánok, čo 
nám pohladil tvár a pritom sme ani nezba
dali, že popri nás prešiel. Už spí pokojne, 
bez bolesti, bez rany na duši... Po lícach 
mladej, začínajúcej sestry stekali slzy. Se
dela v kresle a dívala sa kamsi ďaleko, 
opakujúc si pritom - ako jarný vánok...

Marta KRÁĽOVÁ
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Svätý Otec v usedavých modlitbách za 
pokoj - to je obraz týchto dni, to je výzva ku 
všetkým ľudom dobrej vôle, to je posledná 
nádej a jediný kľúč k riešeniu stále sa roz
rastajúceho napätia vo svete. To je hrádza 
proti mohutnejúcemu prívalu zla v rôznych 
podobách. Závažnosť tejto situácie sa odrá
ža aj v Posolstve Svätého Otca pápeža Jána 
Pavla II., ktorým nás oslovil k Novému roku, 
k Svetovému dňu pokoja. Vyvrcholením bo
lo dvojdňové modlitbové stretnutie v Assisi 
v dňoch 9. a 10. januára, na ktorom sa so 
Svätým Otcom zúčastnili aj zástupcovia 
iných kresťanských spoločenstiev, ako aj ži
dov a moslimov. Z rozsiahleho posolstva 
Svätého Otca uverejňujeme podstatnú časť:

AK CHCEŠ POKOJ, CHOĎ 
V ÚSTRETY CHUDOBNÝM

Ktorý človek dobrej vôle by netúžil po pokoji? 
Pokoj sa dnes všeobecne považuje za jednu z 
najvyšších hodnôt, ktorú treba hľadať a chrániť. 
No zatiaľ, čo prízrak smrtonosnej vojny medzi 
proti sebe stojacim ideologickými blokmi mizne, 
ťažké miestne boje neustále prepukajú v rôz
nych oblastiach sveta. Všetci máme pred očami 
najmä dramatickú situáciu, v akej sa nachádza 
Bosna a Hercegovina, kde v dôsledku bojov 
smrť neprestáva každý deň kosiť nové obete 
predovšetkým medzi bezbranným civilným oby
vateľstvom a spôsobuje ohromné škody na ve
ciach a prostredí. Zdá sa, že sa nič nemôže 
postaviť proti nezmyselnému násiliu zbraní: ani 
zjednotené úsilie v prospech účinného prímeria, 
ani humanitárna činnosť medzinárodných orga
nizácií, ani úpenlivé prosby za pokoj, ktoré sa 
zborovo vznášajú z území, skrvavených bojmi. 
Bohužiaľ, nad opakovanými a významnými vý
zvami k mieru víťazí bludná logika vojny.

Vo svete sa okrem toho presadzuje a stále 
čím viac narastá vážne ohrozenie mieru: mnohí

Ibdia, dokonca celé národy žijú dnes v pod
mienkach krajnej biedy. Nerovnosť medzi boha
tými a chudobnými sa stala zjavnejšou dokonca 
aj v ekonomicky vyspelých krajinách. Ide o pro
blém, ktorý dolieha na svedomie Ibdstva, lebo 
podmienky, v akých sa nachádza velké množ
stvo lUdí, sú také, že sa nezvažuje ich vrodená 
hodnota a v dôsledku toho sa vystavuje riziku 
pravý a harmonický pokrok svetového spolo
čenstva.

Táto skutočnosť sa vynára s celou svojou 
závažnosťou v mnohých krajinách sveta, tak v 
Európe ako v Afrike, Ázii a Amerike. V roz
ličných oblastiach je málo naliehavých sociál
nych a ekonomických prípadov, s ktorými sa 
musia veriaci a llidia dobrej vôle vyrovnávať. 
Chudoba a núdza, sociálne rozdiely a nespra
vodlivosť, doteraz legalizované bratovražedné 
vojny a násilnícke vlády, dovolávajú sa sve
domia všetkých národov na celom svete.

Nedávna októbrová konferencia latinsko
amerických biskupov v Santo Domingu sa veľmi 
pozorne zaoberala súčasnou situáciou v latin
skej Amerike, predostrela kresťanom veľmi na
liehavú úlohu novej evanjelizácie, s ustaroste
ným hlasom vyzvala veriacich i všetkých tých, 
ktorí milujú spravodlivosťa dobro, aby sa dali do 
služieb človeka bez toho, žeby pritom zanedbali 
čo i len jednu z jeho najvnútornejších potrieb. 
Biskupi pripomenuli velké poslanie, ktoré musí 
zahŕňať sily všetkých, čiže hájiť dôstojnosť llid- 
skej osoby, zasadzovať sa za spravodlivé roz
delenie pozemských dobier, usilovať sa o har
monickú a solidárnu spoločnosť, v ktorej by kaž
dý cítil, že ho druhí prijímajú a majú radi. Toto 
sú, ako vidieť, neodmysliteľné predpoklady bu
dovania pravého pokoja.

Slovo "pokoj" však znamená oveľa viac, než 
iba nejestvovanie vojny, je požiadavkou po ta
kej podmienke opravdivého rešpektovania dô
stojnosti a práv všetkých lUdí, ktorá by im umož- 
nilanaplnosarealizovať. Vykorisťovanie bezmoc
ných, starosť spôsobujúci rast oblasti biedy a 
sociálne zneužívanie vytvárajú premnohé pre
kážky a brzdy pri uskutočňovaní trvalých pod
mienok pravého pokoja.

Chudoba a pokoj: na začiatku nového roku 
by som chcel vyzvať všetkých, aby sme spoloč
ne uvažovali o mnohorakých súvislostiach me
dzi týmito dvoma skutočnosťami.

Osobitne by som chcel upriamiť pozornosť na 
ohrozenie pokoja vyplývajúce z chudoby, najmä 
ak táto vyústi do skutočnej biedy. Milióny detí, 
žien a mužov trpia denne hladom, neistotou a 
živorení na pokraji spoločnosti. Takéto stavy 
spôsobujú ťažkú ujmu na llidskej dôstojnosti a 
prispievajú k sociálnej nestabilite.

Neľudská volba vojny
V súčasnosti sa stretávame aj s ďalšou sku

točnosťou, ktorá je zdrojom chudoby a núdze. 
Tá vyplýva z vojny medzi národmi a z vnútor
ných konfliktov v jednotlivých krajinách. Zoči- 
voči tragickým udalostiam, ktoré mali a ešte 
majú v mnohých krajinách predovšetkým z et
nických dôvodov za následok krviprelievanie, si 
treba pripomenúť, čo som už povedal v posol
stve k Svetovému dňu pokoja v roku 1981 na 
tému: "Ak chceš slúžiť pokoju, rešpektuj slo
bodu!" Vtedy som zdôraznil, že nevyhnutným 
predpokladom vytvorenia pravého pokoja je úc
ta k slobode a právam jednotlivcov i spoločen
stiev. Pokoj sa dosahuje napomáhaním slobod
ných národov v slobodnom svete. Výzva, ktorú 
som vtedy vyslovil, je aktuálna aj dnes: "Úcta k 
slobode národností a národov je neoddeliteľnou 
súčasťou pokoja. KedykolVek sa nerešpekto
vala suverenita nejakého národa alebo národ
nosti, vždy dochádzalo k vojnám a vyhladzo
vaniu národov a celých kultúr. Všetky svetadiely 
boli zároveň svedkami aj obeťami vojen a brato

vražedných bojov, zapríčinených snahou 
niektorého národa podmaniť si druhý národ." 
(Ô.8)

A k týmto slovám som prípojil:"Bez ochoty 
rešpektovať slobodu ktoréhokolVek národa a 
každej národnosti alebo kultúry a bez celkového 
súhlasu s takýmto stanoviskom bude veľmi ťaž
ké vytvoriť podmienky pokoja... Zo strany kaž
dého národa a jeho vlády to predpokladá ve
domé a verejné úsilie zrieknuť sa akéhokolVek 
prenasledovania a úmyslov, ktoré by iné národy 
poškodzovali; inými slovami, vyžaduje to zriek
nuť sa akejkolVek doktríny národnej alebo kul
túrnej nadvlády."(tamže, č.9) Ľahko si možno 
predstaviť dôsledky, ktoré na základe toho vy
plývajú aj pre ekonomické vzťahy medzi štátmi. 
Zrieknuť sa akéhokolVek pokusu o ekonomickú 
nadvládu nad inými národmi znamená zrieknuť 
sa politiky vnukanej ziskom a uskutočňovať na
miesto nej politiku vedenú solidaritou so všet
kými, najmä s chudobnejšími.

Duch chudoby ako zdroj pokoja
V priemyselných krajinách sú dnes ľudia v 

moci bezuzdnej honby po vlastnení hmotných 
dobier. Konzumná spoločnosť umožňuje, aby 
sa ešte viac prejavoval rozdiel medzi bohatými 
a chudobnými a kŕčovite vyhľadávanie blaho
bytu hrozí, že sa človek stane slepým voči po
trebám iných. Ak sa má rozvíjať sociálny, kul
túrny, duchovný, ale aj ekonomický blahobyt 
každého jednotlivého člena spoločnosti, je ne
vyhnutné stlmiť prehnanú spotrebu pozem
ských dobier a potláčať umelo vytvárané po
treby. Miernosť a jednoduchosť sa musia stať 
smernicou pre náš každodenný život. Množstvo 
dobier, ktoré spotrebuje len nepatrná časť sve
tovej populácie, vytvára prehnané požiadavky 
na zdroje, ktoré sú k dispozícii. Zníženie takých
to požiadaviek bude prvým krokom k zmierne
niu choroby, ak sa k tomu pripojí účinné úsilie o 
zabezpečenie spravodlivého rozdeľovania sve
tového bohatstva.

Evanjelium v tejto súvislosti vyzýva veriacich 
nehromadiť dobrá tohoto pominuteľného sveta: 
"NezhromaždUjte si poklady na zemi, kde ich 
moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a 
kradnú. V nebi si zhromaždújte poklady" (Mt 
6,19-20). To je povinnosť, ktorá je uložená v 
povolaní krestana rovnako ako práca na pre
máhaní chudoby; je to aj veľmi účinný pros
triedok na dosiahnutie úspechu v takomto po
dujatí.

Evanjeliová chudoba je celkom odlišná od 
ekonomickej asociálnej chudoby. Kým tieto dve 
majú skôr neľútostný a často dramatický cha
rakter, lebo sa pociťujú ako násilie, pre evan
jeliovú chudobu sa človek rozhoduje dobrovoľ
ne, kedže tak chce odpovedaťna Kristovo varo
vanie: "Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne 
všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom" 
(Lk 14,..).

Evanjeliová chudoba sa tu podáva ako pra
meň pokoja, lebo vďaka nej si môže človek 
vytvoriť správny vzťah k Bohu, k iným a k stvo- 
renstvu. Život toho, kto sa stavia do tohto zor
ného uhla, sa stáva svedectvom absolútnej zá
vislosti ľudstva od Boha, ktorý miluje všetky 
stvorenia, a hmotným dobrám sa priznáva to, 
čím vlastne sú: Boží dar pre dobro všetkých. 
Evanjeliová chudoba je skutočnosť, ktorá pre
tvára tých, ktorí ju prijímajú. Nemôžu už zostať 
ľahostajní voči biednym; cítia sa dokonca po
bádaní aktívne sa podieľať na Božej láske, ktorá 
je na strane chudobných (porov. encykliku So- 
llicitudo rei socialis, č. 42). Takíto chudobní pod
ľa evanjelia sú ochotní obetovať svoje imanie I 
seba samých, aby mohli žiť aj iní. Ich jedinou 
túžbou je žiť v pokoji so všetkými a ponúkať 
ostatným dar Ježišovho pokoja (porov. Jn 
14,27).



ČÍSLO 2/1993 STRANA 11 SLOVO

ŽENSKÝ RUSKÝ KLÁŠTOR V RÍME
Medzi rozličné náboženské inštitú

cie, ktoré zvýrazňujú posvätný cha
rakter mesta Ríma, ako sídla Svätého 
Otca, sa od 1, októbra 1957 zaradlije 
aj malý ženský kláštor - ruský, čo sa 
týka obradu aj duchovnosti. Rím si 
prial mať dom, kde by "sväté panny, 
zasvätené Bohu, vytrvalou modlitbou 
a cvičením sa v čnostiach vyprosovali 
milosť Všemohúceho Boha pre ruský 
národ" - ako to napísal kardinál Tisse- 
rant v predhovore ku Konštitúciám 
kláštora. V tom  istom dokumente tento 
kardinál spomína, ako 11. apríla 1956, 
keď bol sekretárom Kongregácie pre 
Východné cirkvi, predložil pápežovi 
Pioví XII. návrh založenia kláštora. 
Svätý Otec udelil svoj súhlas a po
vzbudil ho k skorému uskutočneniu 
projektu.

Realizáciou založenia sa zaobera
la samotná kongregácia. Predovšet
kým zásluhou záujmu vtedajšieho 
asesora, neskoršieho kardinála Cous- 
su, bola vyhľadaná vhodná budova v 
okrajovej časti mesta, dostatočne 
utiahnutej a tichej a pritom len pätnásť 
minút vzdialenej od Chrámu sv. Petra. 
Pre kláštor bol vypracovaný Typikon 
(Ústav), teda Konštitúcie, na základe 
tradičných schém ruských kláštorov a 
na základe východného cirkevného 
práva. Tento Typikon bol schválený v 
svojich dvoch častiach, najprv 29. júna 
1958 Typikon ktitorský a 15. augusta 
1958 Typikon asketický. Súčasne štyri 
ruské rehoľníčky, ktorým bolo na
vrhnuté a ktoré predtým patrili k roz
ličným rádom a kongregáciám a na
chádzali sa v rôznych krajinách, začali 
v Ríme svoj nový rehoľný život. Čo sa 
týka liturgickej časti rehoľnéhoživota, 
pri jeho zavádzaní im bol nápomocný 
jeden benediktínsky opát, tiež slovan
ského pôvodu.

Prvé sľuby
10. júla 1959 Svätý Otec Ján XXIII. 

oficiálne zriadil túto novú inštitúciu pá
pežského práva, teda priamo podria
denú Svätej Stolici. Prvé mníšky zložili 
slávnostné sľuby v kláštore, ktorý, ako 
sa to hovorí v zakladajúcej listine, "je 
istým spôsobom ozdobou rímskeho 
biskupstva, symbolom, výzvou a záru
kou jednoty". Zvláštna priazeň "rím
skych biskupov" voči tejto inštitúcii sa 
potvrdila aj neskoršími pápežmi. 
Pavol VI. sa stretol s mníškami na 
osobitnej audiencii, Ján Pavol II. ich 
prijal na sv. liturgii, ktorú slúžil v svojej 
privátnej kaplnke. Pri tejto príležitosti 
ich okrem iného oslovil ako "korene, z 
ktorých vyrastá budúcnosť cirkvi".

Podobne ako moskovská katedrá

la a tisíce iných ruských chrámov kláš
tor je zasvätený Matke Božej v tajom
stve jej uspenia, teda usnutia (alebo, 
ako sa hovorí v latinskej terminológii 
Nanebovzatia), odtiaľ pochádza aj je
ho tradičné meno - uspenský monas- 
tier. Prvotným cieľom kláštora je kon
templatívny a liturgický život. Každý 
deň sa mníšky malého rímskeho us- 
penského monastiera modlia cirkevné 
pravidlo - časoslov - v starosloven
čine. Ako časoslov tak aj každodenná 
liturgia sú vždy spievané. Ticho a 
uzobranosť napomáhajú hľadaniu 
evanjeliovej dokonalosti a intimite vo 
vzťahu k Bohu, pričom sa v rytme dňa 
strieda modlitba a práca. Sestry sa 
zaoberajú napr. šitím posvätných rúch 
pre rozličné východné obrady, maľbou 
ikon, prekladmi atď. V súlade s ruskou 
tradíciou Typikon predpokladá aj mož
nosť úplného pustovníckeho života 
pre rehoľníčky, ktoré už žili viac rokov 
riadnym komunitárnym životom a kto
ré sa cítia byť povolané k tomuto oso
bitnému spôsobu mníšskeho života.

Východné mníšstvo, ktoré - ako to 
pripomínal už Pius XII. - "je počiatkom 
ostatných foriem kresťanského mníš- 
stva" a ktorého "bohatstvo duchov
ných tradícií" bolo vyzdvihnuté II. Vati
kánskym koncilom (Unitais redinte- 
gratio II., 15 d.), nepozná západné de
lenie na rôzne rády, kongregácie a 
inštitúty, ale v rámci toho istého kláš
tora sa hľadá cesta na realizáciu osob
ného božieho plánu, berúc do úvahy 
vrodené dannosti, duchovnú náklon
nosť i fyzické možnosti každého jed
notlivca. Všetky osobné dary a vlast
nosti tak nachádzajú svoje uplatnenie, 
samozrejme vždy v duchu poslušnosti 
a v súlade s mníšskou tradíciou.

Stupne mníšskeho života,
ktoré sa realizujú v tomto kláštore, 

sú tie isté ako sa tradične uskutočňujú 
v ruských kláštoroch. Noviciát je troj
ročný a predchádza mu niekoľkome
sačné skúšobné obdobie. Ďalšie stup
ne rehoľného života odvodzujú svoje 
názvy od jednotlivých vonkajších zna
kov oblečenia, ktoré sa s nimi spájajú. 
Takto nasleduje rjasoforát (rason = 
mníšske rúcho, forein = nosit), teda 
obdobie nižších sľubov, ktoré už ale 
majú charakter večných sľubov. V 
tomto stupni sa zotrváva aspoň päť 
rokov. Po vyšších sľuboch sa prechá
dza do druhého stupňa tzv. mikro- 
schémy (mikro = malý, schéma = 
grécky plášt). Osoby, ktoré strávili 
mnohé roky v príkladnom rehoľnom 
živote, ktoré sa vyznačujú svojou hor
livou zasvätenosťou Bohu v modlitbe a

skutkoch kajúcnosti, môžu zavŕšiť svoj 
postup v rehoľnom živote prijatím von
kajšieho znaku tzv. megaloschémy 
(megalos = veľký, schéma - grécky 
plášt). Liturgické ceremónie a spôsob 
prechodu do jednotlivých stupňov 
zodpovedá stáročným tradíciám by- 
zantsko - slovanského obradu.

K ruským mníškam rímskeho us- 
penského monastiera sa pripájajú re
hoľníčky a iné záujemkyne rozličných 
národností, ktoré majú osobitný zá
ujem o východné mníšstvo a o vý
chodný obrad a ktoré sa vnútorne sto
tožňujú s cieľom a spôsobom života 
tohto kláštora. Starostlivosť o duchov
né vedenie kláštora je uľahčené sku
točnosťou, že v Ríme sa nachádzajú 
dve špecializované inštitúcie - Pápež
ský Východný ústav a Pápežský ruský 
seminár - Rusikum, ktoré sú zverené 
Spoločnosti Ježišovej. Otcovia jezuiti 
už od počiatku boli vždy ochotne k 
dispozícii potrebám kláštora. Sestry 
napríklad dodnes s vdäčnosťou spo
mínajú na nášho slovenského gréc
kokatolíckeho jezuitu o. Michala Lac
ka, ktorý sa venoval ich duchovným 
ale aj materiálnym potrebám so svo
jou tak typickou srdečnosťou a bez
prostrednosťou. Aj v súčasnosti akým
si spôsobom reprezentujú kontakt toh
to kláštora s našou miestnou cirkvou 
slovenskí gréckokatolícki jezuiti - o. 
Ján Babjak a autor tohto článku, ktorí 
takisto Iŕturgizujú u ruských sestier.

"Jeden ovčinec a jeden pastier" - 
tieto slová evanjelia sv. Jána (Jn 10, 
16) sú napísané na otvorenej strane 
evanjeliára, ktoré drží v rukách Kristus 
na centrálnej ikone ikonostasu v kláš
tornej kaplnke. Pre ruské sestry sú 
pripomienkou zmyslu ich poslania v 
cirkvi samotnej existencie, ktorou je 
modlitba za jednotu kresťanov a oso
bitne za jednotu medzi sesterskými 
cirkvami, katolíckou a pravoslávnou. 
Je známe posolstvo Matky Božej vo 
Fatime, ktoré sa osobitne spája s 
modlitbou za Rusko. Samotná exis
tencia a život sústredenej modlitby 
malého rí mskeho us penského monas
tiera chce byť odpoveďou na túto ne
beskú výzvu. Táto výzva však nebola 
a nie je adresovaná len rehoľníkom, či 
inak zasväteným osobám. Každý z 
nás v akomkoľvek životnom stave, ve
ku a pôvode je povolaný svojím ži
votom, svojou prácou a modlitbou na
pomáhať uskutočňovaniu jednoty cir
kvi, ako predpokladu realizovania jed
noty celého ľudstva, kým naozaj ne
bude všetko zjednotené v Kristovi.

Preložil a spracoval 
o. Cyril VASIĽ, S J
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Kronika 
sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku

3.12.1992
Prijatie predsedu Národného zhromaždenia 
pána Michala Kováča s jeho sprievodom.
6.12.1992
Návšteva farnosti Malý Lipník z príležitosti 
sviatku sv. Mikuláša, ktorého meno nosí ta
mojší duchovný otec.
8.12.1992
Svätá liturgia z príležitosti sviatku Nepoškvr
neného počatia Panny Márie, skladanie sľubov 
sestier služobníc P. Márie.
Posviacka kláštora tejto rehole.
9.12.1992
Pohreb o. Jána Fenčáka v Remeninách. 
Prijatie štátneho tajomníka p. Miartana s jeho 
sprievodom.
10.12.1992
Pohreb o. Jozefa Cverčku, CSsR.
12.12.1992
Účasť na konsekrácii pomocného biskupa 
v Hradci Králové, Mons. Jozefa Kajného.
24.12.1992
Polnočná pobožnosť a slúženie sv. liturgie 
s homíliou.
25.12.1992
Prvý deň vianočný - slúženie sv. liturgie s ho- 
miliou v katedrále :
8.00 hod. slovenská sv. liturgia.
10.00 hod. staroslovienska sv. liturgia.
26.12.1992
Druhý deň vianočný - slúženie sv. liturgie 
s homíliou v Chráme narodenia P. Márie v Ko
šiciach :
8.00 hod. slovenská sv. liturgia.
10.00 hod. staroslovienska sv. liturgia.
27.12.1992
Slúženie sv. liturgie s homíliou v Trebišove 
v Chráme Uspenia presv, Bohorodičky.
31.12.1992
Slúženie sv. liturgie s homíliou v katedrálnom 
chráme a skladanie rehoľných sľubov o. ba
ziliánov (o. Haľku a o. Jacoša).
Ďakovná sv. liturgia za starý rok o 15.00 hod.

Dňa 31. decembra 1992 sa v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnil 
nevšedný a významný obrad - skladanie 
večných sľubov "profesie” otcov baziliánov - 
Petra Pavla Haľku, OSBM, Metoda Milana Bi- 
lančíka, OSBM a Polykarpa Štefana Jacoša, 
OSBM do rúk splnomocneného zástupcu ge
nerálneho predstaveného Rádu sv. Bažila Veľ
kého, provinciála o. Dr. Mariána Jána Potáša, 
OSBM. Obradu sa zúčastnili otcovia a bratia 
baziliáni, sestry tohoto rádu, sestry Služobnice 
Nepoškvrnenej Panny Márie, príslušníci ďal
ších rehoľných spoločenstiev, príbuzní ako aj 
veľké množstvo veriacich.

Táto udalosť bola v živote rádu o to vý
znamnejšia, že posledné skladanie sľubov ot
cov baziliánov sa uskutočnilo v r. 1940 a 1941 
v Medzilaborciach. V roku 1940 ich skladal 
práve protoigumen Rádu o. Marián Potáš a 
igumen o. Hieroným Fedoroňko. Ďalšie desať
ročia existencie baziliánov boli naplnené stras
tiplným obdobím bezprávia, ponižovania a 
krívd. Už vo februári 1949 medzi prvými bolo

Slniečko z Ľvova 
opät zasvietilo

Dňa 29.12.92 zasvietilo IVovské slniečko v 
prešovskej katedrále, ktorú navštívil tento ukra
jinský detský súbor už po druhýkrát. V progra
me Deti deťom spievali zapálené srdcia prekrás
ne ukrajinské “koľady", pri ktorých nejednej 
našej mame vypadla z očú slza. Vzdialené od 
domova prežívali tieto deti z Ukrajiny Vianoce 
na Slovensku, mysliac pritom na deti Cernobyľa
- obete výbuchu atómovej elektrárne. Tento sú
bor navštívil Slovensko preto, aby pomohol tým
to deťom. V hlavnom meste Ukrajiny - v Kyjeve
- je centrum združenia Deti deťom Čemobyľa, 
Deti zo súboru Slniečko spolu so svojou ume
leckou vedúcou Máriou Homostajovou svojimi 
charitatívnymi vystúpeniami konajú pekné skut
ky kresťanskej lásky k svojim núdznym blížnym. 
(Na zábere vľavo sú deti Slniečko z Ľvova pri 
vystúpení v Katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa v Prešove).

(F. M.)

Vianoce v Koromli
Medzi farnosťou Koromľa afarnosťou Užho- 

rod-Dravce sa nadviazali duchovné stretnutia 
mladých i starších. Tieto stretnutia nadobudli na 
pravidelností a slúžia na vzájomné sa oboha
covanie ducha, tiež sú inšpiráciou pre mladých 
vydržať v nastúpenej ceste za Kristom.

Na Štedrý deň priviezol autobus deti zo 
spomínanej farnosti, aby tu spolu s nami prežili 
Vianoce. Bolo to dojemné stretnutie, veď nie
ktorí sa už poznali. Deti sa rozišli po domác
nostiach a po rodinnej večeri za štedrovečer
ným stolom spevom kolied roznášali po dedine 
vianočnú radosť.

Sv. liturgiu na prvý deň slúžil o. Pavol Dan- 
cák ml. a hosť o. Michal Baník, ktorý povedal aj 
kázeň. Pri sv.liturgii spievali aj deti z Užhorodu 
a vystúpili tiež so svojou vianočnou akadémiou.

uväznených 20 rehoľníkov Rádu sv. Bažila 
Veľkého a prenasledovanie trvalo aj po r. 1968 
až do novembra 1989. Aj z týchto dôvodov sa 
obrady skladania sľubov uskutočnili netradič
ne, nie v kláštoroch baziliánov ale v katedrál
nom  chráme, ktorý s vďakou poskytol pre túto 
príležitosť otcom baziliánom otec biskup 
Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný biskup, 
ktorý sa tiež osobne zúčastnil tejto slávnosti a 
sv. liturgie, ktorá po zložení sľubov nasledo
vala.

Ako v príležitostnej homílii zdôraznil o. 
provinciál Dr. M. Potáš, OSBM, novoprijatí 
otcovia baziliáni chcú svoj život zasvätiť služ
be Bohu, naplniť ho odovzdanou poslušnosťou, 
pokorou, chudobou a čistotou a zostať tak ver
ným  tradíciám a poslaniu tohoto najstaršieho 
východného rádu, ktorého dejiny siahajú až do 
4. storočia, ako aj učeniu jeho zakladateľa sv. 
Bažila Veľkého a byť verným Svätému Otcovi 
a Gréckokatolíckej cirkvi.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Po obede pokračovali v koledovaní dedinou. 
Čas radosti, veselosti mal však svoj koniec. Po 
obede avečiemi deti okolo 15,00 hod. sa začali 
schádzaťpri autobuse, čo nasvedčovalo, že čas 
rozlúčky sa blíži. Ešte posledné tóny vianoč
ných piesní na oboch stranách a autobus sme
roval naspäť k Užhorodu. Nás však napĺňala 
radosť, že užhorodské deti pookriali na srdci k 
Novonarodenému, ktorý prišiel k nám pre našu 
radosť a spásu našich duší.

Peter DROTÁR

Návšteva v Novom Ruskove
Sviatky pokoja, lásky a radosti prežívali ve

riaci v Novom Ruskove, okr. Trebišov, radost
nejšie ako po inokedy.

Vo farnosti na Štedrý deň očakávali deti z 
Užhorodu-Baraníniec. Bola to vzájomná doho
da duchovných a detí tento zájazd dostali ako 
dar za dobré úspechy na náboženstve.

Deti si ľudia rozdelili po domácnostiach, aby 
tak spolu s nimi strávili Štedrý večer. Po odpo
činku pred polnocou stretli sa v chráme pri jas
ličkách na bohoslužbách.

Na prvý deň Vianoc slúžil sv. liturgiu miest- 
ný duchovný o. Pavol Dancák st. spolu s du
chovným o. Jurijom Dovhanincom, ktorý prišiel 
so svojimi deťmi a predniesol aj Slovo Božie. 
Počas mirovania deti z Užhorodu pod vedením 
svojej učitelky zaspievali koledy v ukrajinskej 
reči. Deti naplnené vianočnou radosťou potom 
po sv.liturgii v dvoch skupinách roznášali radosť 
spôsobom jasličkárov. Aj keď spievali po ukra
jinsky, melódie boli našim veriacim blízke. Už 
bola tma, ale deti žiarili radosťou. Pri autobuse 
pred chrámom sa ozýval nábožný spev. Koledy 
domáci aj hostia spievali si navzájom. Dlhá bola 
rozlúčka, čo nasvedčovalo, že betlehemská 
atmosféra hlboko prenikla do našich sŕdc. Auto
bus zmizol v diaľke, ale spokojnosť ostala, že 
sme sa aj týmto spôsobom priblížili prostred
níctvom lásky bližšie k Bohu.

Ján OSTAPČUK

VIANOCE S DEŤMI Z UKRAJINY
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Milostivý obraz v trebišovskom dekanáte
‘V našom svätom chráme ruža rozkvitala,  
Matka Klokočovská ku nám zavítala .. ."

Slová tejto uvítacej piesne znejú v na
šich cerkvách trebišovského dekanátu už 
pol roka. Po našich zemplínskych mes
tách a valaloch putuje obraz Klokočov- 
skej Panny Márie. Je to vôbec po prvýkrát, 
čo tento zázračný obraz putuje podobne 
ako po rímsko-katolíckych kostoloch Slo
venska socha Panny Márie.

Farnosť Kuzm ice
Je krásne nedeľné popoludnie. Hoci je už 

22. novembra, slnko nádherne svieti, akoby 
vedelo, že dnes je výnimočný deň. Áno, prá
ve dnes, práve v tejto chvíli očakávajú gréc
kokatolícki aj rímskokatolícki veriaci v Kuzmi- 
clach pri Treblšove putovný obraz klokočov- 
skej Panny Márie. Najprv sa všetci zišli pri 
gréckokatolíckom farskom chráme nanebo
vzatia Panny Márie a odtiaľ, o tretej popo
ludní, spolu s o. Andrejom Zavackým, OSBM, 
vyrazili v ústrety veriacim z Kazimíra, ktorí 
prinášali obraz. K nim sa pridali aj veriaci z 
farskej obce Brezina spolu so svojím du
chovným otcom Alexejom Miroššayom. Po 
slávnostnom privítaní obrazu sa všetci spo
ločne vybrali do chrámu, aby tam prekrás
nymi modlitbami a piesňami oslávili Pannu 
Máriu. Cesta ku chrámu bola nádherná. Zvo
ny akoby sa hlasnejšie rozozvučali, všetci 
ľudia s veľkým nadšením spievali, dokonca aj 
okolité okná domov boli nádherne vyzdobe
né. Po uložení obrazu na vopred pripravené 
miesto sa začal moleben k Presvätej Boho
rodičke a potom svätý ruženec. Dlho do noci 
ostali naši veriaci v chráme.

Toto nadšenie netrvalo iba v prvý deň, ale 
po celý týždeň. Od skorého rána prichádzali 
veriaci, aby sa tu mohli pomodliť, porozjímať, 
vzdať úctu Panne Márii, načúvaťjej hlas. Naj
úžasnejšia atmosféra sa začínala asi o piatej 
hodine popoludní, keď sa začali schádzať 
veriaci z kuzmíc, ale aj okolitých farností, aby 
slávili svätú liturgiu. Bolo to neuveriteľné. Ľu
dia len prichádzali a prichádzali, až kým úpl
ne nezaplnili chrám do posledného miesteč
ka. Takto spoločne sa potom začali modliť 
svätý ruženec, po ruženci nasledovala svätá 
liturgia a potom moleben k Presvätej Boho
rodičke.

Hoci v tom čase bol duchovný správca 
farnosti, o. Imrich Vasilčák, nemocný, každý 
deň prišiel do chrámu odslúžiť svätú liturgiu 
aspoň jeden kňaz. V pondelok to bol o. Alexej 
Miroššay z Breziny, v utorok o. Peter Orenič 
zo Stanče, v stredu o. Juraj Riník z Lastoviec, 
vo štvrtok o Miroslav Dancák z Vojčíc s o. 
Jozefom Novákom, OSBM, v piatok o. Andrej 
Zavacký, OSBM s o. Eliášom, OSBM. V ten 
deň dokonca prišiel aj napriek podlomenému 
zdraviu o. Imrich Vasilčák. Bol nesmierne 
šťastný, veďako sám povedal, splnila sa jeho 
dávna túžba po misiách v jeho farnosti. Ľudia 
boli veľmi radi, že videli svojho duchovného 
otca opäť na nohách a pri jeho prekrásnom a 
úprimnom príhovore sa mnohým skotúľali sl
zy. V sobotu prišiel do Kuzmi'c okresný dekan 
o. Michal Onderko a v nedeľu opäť o. Andrej 
Zavacký, OSBM s o. Eliášom, OSBM. Všet
ci títo duchovní otcovia boli pre veriacich veľ
kým darom. Ich homílie boli veľmi povzbudivé

a poučné. Myslím, že mnohí z nás sa za
mysleli nad slovami, ktoré počuli z ich úst.

V tých dňoch pristúpilo k svätej spovedi 
veľké množstvo ľudí. Aj mládež bola aktív
nejšia, Každý deň okrášľovala svätú liturgiu i 
svätý ruženec prekrásnymi piesňami.

Posledným dňom pobytu milostivého 
obrazu klokočovskej Panny Márie bola nede
ľa, 29. novembra 1992. V ten deň sa Kuzmi- 
čania rozhodli uctiť si Matku Božiu tým, že 
zanesú jej putovný obraz peši na filiálku do 
Slivníka. A tak o 15. hodine, vykročili v sláv
nostnom sprievode na čele s krížom a zásta
vami smerom k susednej dedine. Cestou sa 
zastavili v rímskokatolíckom chráme, aby sa 
tam aj s ikonou poklonili Božskému Srdcu, 
ktorému bol chrám zasvätený. Za hlaholu 
zvonov a piesní došli napokon do Slivníka, 
kde obraz potom prebýval celý ďalší týždeň. 
Po tomto týždni bol milostivý obraz prene
sený do farnosti Lastovce.

Myslím, že Panna Mária urobila veľmi 
veľa pre našu farnosť. Svoji m príchodom ako
by rozsypala lásku medzi ľudí, prehĺbila ľútosť 
a posilnila túžbu polepšiť sa. Jej láskavé ma
terinské srdce nám znovu ukázalo cestu ku 
špáse. Kiež by sme ju všetci poslúchli!

Monika DVOROVÁ

Farnosť Stanča - Úpor
Putovaním milostivého obrazu je Matka 

osobitne prítomná medzi nami, aby sa takto 
tešila spolu so svojím ľudom z jeho duchov
nej obnovy priamo v našich farských a filiál
nych cerkvách. Ale nielen v cerkvách. Veď 
ona prichádza k nám so svojím Synkom, kto
rý svojou žehnajúcou rúčkou požehnáva na
še chotáre, mestečká, dedinky a v nich po
žehnáva všetkých obyvateľov bez rozdielu či 
sú to veriaci alebo neveriaci. Je to naozaj 
zvláštna a radostná udalosť byť účastným 
takejto procesie, ale aj všetkých pobožností v 
našich cerkvách. Túto nevšednú udalosť ne
necháva nepovšimnutú ani známy básnik 
nášho východného Slovenska Mikuláš Ka- 
sarda a jeho báseň “ Klokočovská Panna Má
ria putujúca” zaznieva v mnohých našich cer
kvách pri uvítacích slávnostiach.

Aj veriaci vo farskej cerkvi a celej farnosti 
boli účastní na uvítaní Panny Márie Kloko
čovskej a počas celého týždňa od 13. do 
20. decembra sa zúčastňovali mnohí aj na 
pobožnostiach. Osobitne radostná cvíľa na
stala, keď v  nedeľu, 20. decembra popoludní 
očakávali procesiu farských veriacich s obra
zom Klokočovskej Panny Márie v malej, útul
nej, pomaly 60-ročnej filiálnej cerkvi v Upore. 
Po pozdravení sa procesií krížikmi prevzali 
putujúci obraz a obe, veľmi početné procesie, 
za spevu mariánskych piesní spoločne s du
chovným otcom Petrom Oreničom a tromi 
bohoslovcami prišli k cerkvi. Tu po obchode 
okolo cerkvi a uvítacej piesni sa v slávnostne 
vyzdobenom chráme začala uvítacia sláv
nosť. Mladé devy a najmenšia mládež svojimi 
detskými hláskami vítala Matku Klokočovskú 
spoločnou piesňou, básňami a tónmi gitary. 
Z chóru sa rozliehala po našej cerkvi v krás
nom ženskom duete nádherná pieseň o Mat
ke. Význam a tradíciu úcty k našej patrónke

Slovenska a zvlášť ku Klokočovskej Panne 
Márii veľmi pekne priblížil vo svojej obsažnej 
kázni o. Peter Orenič. Po kázni, molebene k 
prečistej Bohorodičke a po udelenom požeh
naní nikto z prítomných hostí neodchádzal, 
ale každý rád ostal modliť sa rozjímavý ra
dostný sv. ruženec. Na tvári duchovného ot
ca sa objavil slabý úsmev. Iste to bol úsmev 
radosti a uspokojenia z toho, že jeho veriaci 
neradi sa lúčia s Matkou Klokočovskou a že 
pochopili výnimočnosť tejto jej návštevy, o čo 
sa on tak veľmi snažil, aby urobil tieto chvíle 
nezabudnuteľnými.

Každý z nasledujúcich dní bol v úporskej 
filiálke vlastne odpustovou slávnosťou. Pred 
ohláseným programom sa členky spolku sv. 
ruženca pomodlili s prítomnými svätý ruže
nec a program vyplnili aj speváci marián
skymi piesňami. Svätú liturgiu so slávnost
nou kázňou slúžil každý deň iný duchovný 
otec - o. Orenič, o. Darcák, o. Kučera a bolo 
podaných mnoho svätých prijímaní. Molebe- 
nom k Prečistej Bohorodičke a piesňou "Ne
máme inej pomoci ...” končil sa každodenný 
program. Zvlášť dojímavé bolo každodenné 
zasvätenie veriacich farnosti Panne Márii 
Klokočovskej.

Prvý deň sa jej zasvätila dospelá a 
dospievajúca mládež. Tá mládež, ktorá tak 
ochotne zastala svoju úlohu všade, kde to 
bolo pri tejto slávnosti potrebné. Či už to boli 
bohoslovci a miništranti pri asistencii, či devy 
a mládenci pri nesení krížika, zástav alebo v 
programe.

Druhý deň boli Klokočovskej Panne Márii 
zasvätené rodiny. Do tejto generácie sa radia 
tak naši kurátori so svojimi schopnosťami, 
ako aj ich manželky a mnohí z účinkujúcich 
spevákov.

Ďalej vo filiálke Matičke zasvätili všetkých 
starých a chorých. Tých, ktorí ešte len vstúpili 
do dôchodcovského veku, ale aj tie starenky 
v čiernom šate a bielovlasých kmeťov, ktorým 
treba pomôcť udržať paličku v upracovaných 
rukách. Ale zasvätili Matke aj tých, ktorí pre 
vysoký vek a nemoc nemohli prísť do cerkvi. 
Pre nich vyprosujeme u Teba: “ Matka naša v 
bolestiach im úľavy dopraj" a daj im trpezli
vosti znášať ich mnohokrát ťažkú nemoc.

V atmosfére Vianoc plných Radostí a no
vých milostí, ktorými nebeský Otec obdaril 
úporských veriacich sa táto filiálka rozlúčila s 
milostivým obrazom. VdäkaTí, Matka Kloko
čovská, za požehnanie a duchovnú obnovu 
našich sŕdc.

Maja ÚPORSKÁ

MATE UZ 
GRÉCKOKATOLÍCKY 

KALENDÁR?
Môžete si ho kúpiť v predajniach 

Byzant v Prešove, Michalovciach 
a Poprade alebo na gréckokatolíc
kych farských úradoch.

Správcom farností oznamujeme, 
že kalendár si môžu doobjednať v 
Spolku sv. Cyrila a Metoda aj tele
fonicky na čísle 0946/24092.
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Účastníci turnaja s o. biskupom Mons. Milanom Chauturom (stojací uprostred).

KATOLÍCKY f u t b a l o v ý  t u r n a j
Počas vianočných sviatkov sa v mestskej hale v Prešove stretla 

katolícka mládež, aby prežila spoločne pri športe. Na palubovke mestskej 
haly sme privítali aj pomocného biskupa prešovskej eparchie Mons. 
Milana Chautura, ktorý, ako je o ňom známe, rád si zahrá futbal. Ochotne 
sa zapojil do hry a zároveň patril medzi najlepších hráčov na ihrisku. 
Turnaj bol rozdelený do dvoch kategórií. V dopoludňajších hodinách si 
zahrali chlapčenské družstvá - saleziáni, chlapci z Kračunoviec, ktorí v 
tejto kategórii vyhrali a gréckokatolíci z prešovskej farnosti. Kým dopo
ludňajšie zápolenia boli, čo sa týka atmosféry, v rozbehu, poobede to už 
poriadne vrelo. Na ihrisku zápolili medzi sebou štyri mužstvá - saleziáni, 
františkáni, Santa Mária a gréckokatolíci. Mužstvá boli vyrovnané, a tak 
sa bolo na čo pozerať. Bubny a povzbudzovanie z hľadiska navodzovali 
atmosféru, ktorá chýba aj na mnohých prvoligových stretnutiach. Atmo
sféra bola o to radostnejšia, že sa tam stretli kresťania- katolíci, ktorí svoj 
vzťah k Spasiteľovi preukázali aj svojím spôsobom hry.

Je príjemné a užitočné prežívať spoločenstvo bratov a sestier, ktorých 
spája Boh. Keď sme sa na záver turnaja, ktorý vyhrali gréckokatolíci z 
Prešova rozchádzali, bol to pocit radosti, spokojnosti a lásky z pekne 
prežitého dňa. Zároveň som si uvedomil, že tak, ako v týchto futbalových 
zápasoch vynaložili chlapci veľa úsilia k víťazstvu, tak aj nás všetkých v 
budúcom roku 1993 čakajú zápasy, v ktorých budeme musieťvynakladať

Zborové spevy v Bardejove
I  Dňa 22. decembra m. r. dozneli posledné tóny XI. ročníka Hudobnej jesene 
Jozefa Grešáka, ktorý v Bardejove potešil už  po druhý rok aj milovníkov staro
slovienskej zborovej tvorby. V gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla sa 
predstavili úspešní hostia z Poľska - mužský zbor Žuravli s dirigentom Romanom 
Radziwonowiczom a mládežnícky zbor Tysiačolittia so zbormajstrom Jarosla
vom Polanským, ktorý je zakladateľom oboch zborov. Okrem diel u nás zná
mejších skladateľov (napr. D. Bortňanského), dramaturgia priniesla pozoruhodné 
diela K. Stecenka, I. Vyflejeva, V. Vynogradova a M. Verbického. Mládežnícky 
zbor Tysiačolittia je  klasickým chrámovým zborom s vysokou vokálnou kultúrou 
a interpretačnou disciplínou a  rovnako ako u členov mužského zboru hlboko 
zažitý prednes s vyrovnaným pretlmočením obsahu jednotlivých diel. Vďaka o. 
dekanovi Chanáthovi a veriacim farnosti bol koncert, ktorý odborne garantovalo 
Mestské stredisko, Kruh priateľov hudby (meditácie jeho predsedníčky) a Hu
dobná mládež, ozdobou celého jesenného koncertného cyklu.

■  Na sviatok Nikodémskych mučeníkov 28. decembra m. r. v Bardejovskom 
chráme apoštolov sv. Petra a Pavla vystúpil s vianočným programom miešaný 
spevácky zbor učiteľov bardejovského okresu Collegium cantorum s dirigentkou 
Ivicou Hanisovou, za sprievodu Aleny Stachovej a  slovného komentára Cecílie 
Luptákovej. V programe zaznel starosloviensky Otče náš, M ozartovo motteto 
Ave verum corpus, výber z omše banskobystrického skladateľa Jána Egryho a 
výber z vianočných kolied (o. i. Adeste fideles, Angelus pastoribus a Franza 
Xavera Grubera Stille nacht). Vystúpenie tohto telesa počas vianočných sviatkov 
sa stalo už po tretí rok a aj program bol tradičný. Za milý príspevok zboru 
poďakoval otec dekan P. Chanáth. Silvia FEC SK O V Á

veľa úsilia k dosiahnutiu pokoja, radosti a lásky. Budeme zápasiť o 
každodenný chlieb, budeme zápasiť so svojimi neduhmi, s hriechom, 
ktorý číha na nás každý deň, zápasiť v situáciách, v ktorých sa nečakane 
ocitneme a možno budeme zápasiť na život a na smrť so svojou vierou. 
Kiežby sme po celý rok z každého zápasu vyšli víťazne. Zápasme pro
striedkami dobre známymi nám kresťanom katolíkom. Zime podľa evan
jelia. Nezabudnime na to, že vo všetkých starostiach, bolestiach a núdzi 
stará sa o nás Boh, že bdie nad nami, aby sme zápasy celého svojho 
života neprehrali.

Organizátorom fudbalového vianočného turnaja bol miestny klub 
slov. Orla pri gréckokatolíckej farnosti v Prešove. Organizátorom zápasu 
o večnosť je Ježiš Kristus. Nezabudnime! Prijmime jeho pozvanie a žime 
evanjelium v plnosti. V tom nech nám pomáha všemohúci Boh.

Konečná tabulka turnaja:
1. Gréckokatolíci 1 2 0 15:7, 4 body
2. Saleziáni 2 0 1 13:8, 4 body
3. Santa Mária 1 1 0 16:9, 3 body
4. Františkáni 0 1 3 6:20, 1 bod

M i k u l á š  K A S A R D A

Za otcom Pavlom Tirpákom
Ako sa zrazu na nás zozimilo 
Odišiel kňaz
Zaduli víchre, páli holom ráz 
Na sviatok Pána povolali Vás 
A cítili sme: Ochranný Váš štít 
sa zrazu zatriasol a kľakol 
Ešte ste stihli ráno zazvoniť 
Pripraviť čašu, čítanie a Zákon.

Tu sa Vám hviezda Vianoc zjavila:
Pán, ktorý svojich verných omilostí 
A liturgiu presvätého Bažila 
ste odslúžili cestou do večnosti

Sečovce 1. 1. 1993

□  □ □
Dňa 1.1.1993 dotíklo srdce o. Pavla Tirpáka, správcu farnosti v 

Sečovciach, Pochoval ho dňa 4.1. o. biskup Mons. Ján Hirka.
Nebohý o. Pavol sa narodil 15.4.1915 v Zbehňove, ordinovaný bol 

30.7.1939. Pôsobil ako kaplán v Trebišove, správca farnosti v Stan- 
kovciach a v Sečovciach. V r. 1950 bol vyradený z pastorácie pri likvidácii 
našej cirkvi. Po jej obnovení od r. 1968 pôsobil opäť ako správca farnosti 
v Sečovciach.
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Jezuiti sa vracajú do Prešova
Áno, je to tak. Po 220 rokoch sa vracia Spoločnosť Ježišova 

do Prešova. Ale nemožno hovoriť o prítomnosti bez nadviazania 
na minulosť. Prvé kontakty rehole Spoločnosti Ježišovej - jezuitov
- s Prešovom boli už r. 1583, keď Anton Posevino, SJ, ako 
pápežský legát skúmal náboženskú situáciu na východnom Slo
vensku. Potom boli ďalšie len niekoľkomesačné pôsobenia nie
koľkých kňazov jezuitov v rokoch 1632 a 1647. Ide tu o krátko
dobý pobyt jezuitov v Prešove. A predsa aj tento musel ovplyvniť 
duchovnú hladinu Prešova, lebo už roku 1567 vstúpil do tren
čianskeho noviciátu Spoločnosti Ježišovej Prešovčan Imrich Sik- 
sai.

Trvalejšie sa mohli usadiť jezuiti a začať svoju apoštolskú 
činnosť až roku 1673, a to po prekonaní odporu zo strany mest
ského magistrátu, v ktorom mali vedúce miesto protestanti- Nem
ci. No za povstania sedmohradských protestantských kniežat 
proti cisárovi boli dvakrát aj s františkánmi vyhnaní roku 1681 a 
1707.

Jezuiti sa znova do Prešova vrátili 1.1.1711. Začala sa druhá, 
relatívne pokojnejšia etapa ich činnosti v tomto meste. Snažili sa 
solidárne s Prešovčanmi znášať všetky vtedajšie ťažkosti... a 
navštívenia, ktoré postihli toto mesto. Roku 1696 na následky 
morovej epidémie zomrela polovica obyvateľov a roku 1710 zas 
2340, nažive zostalo iba 2028 ľudí. Jezuiti vynaložili v Prešove 
veľa duchovného úsilia o obnovu katolíckeho náboženstva. V 
posledných desaťročiach Ich činnosti pôsobilo v Prešove ročne 
priemerne 15 jezuitov. Apoštolská činnosť každého jezuitu vyvie
ra z jeho skúsenosti duchovných cvičení, v ktorých sa celkom 
zasväcuje Kristovi a jeho Kráľovstvu. Toto je základ a "tajomstvo" 
ich priam nevyčerpateľnej energie pri šírení a upevňovaní katolíc
kej viery na miestach, kam boli "poslaní". Nebyť toho, nebyť živej 
viery a z nej vyvierajúceho povolania, neboli by jezuiti v Prešove 
vydržali. Tieto skutočnosti sú kľúčom k poznaniu všetkého, sú 
podmienkou poznania dôvodu ich apoštolského účinkovania. 
Historické záznamy svedčia o tom, že viedli prísny rehoľný život, 
že zachovávali stanový a pravidlá, že teda boli tým, čím mali byť 
podľa Bohom danej char/zmy ich zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly.

Keď evanjelický dejepisec reformácie na Slovensku porov
nával pedagogiku, ktorá sa presadzovala na protestantskom ko
légiu v Prešove s pedagogickou praxou jezuitov, konštatuje: "Je
zuiti ako v iných svojich právach, tak i v školských jednotne 
vystupujúci, ľahko nadobúdali prevahu nad pracovníkmi refor
mácie, naklonenými k teóriám a k sporom; i široká sieť kláštorov 
ich rádu i plánomernosť ich vystupovania i podpora pribúdajúcich 
sa akoby zo sna prívržencov starej viery v Uhorsku už skoro 
podľahlej, - všetko to stupňovalo ich dojem i prácu a oheň, nímž 
učitelia pláli, sa zdeľoval žiakom." Literatúra uvádza, že pre
šovské jezuitské gymnázium odchovalo spolu 14.586 žiakov. 
Ročne dalo cirkvi i verejnému životu priemerne 145 schopných 
pracovníkov. A aj tu je potrebné pripomenúť, že na tomto gymná
ziu sa študovalo zadarmo. Študovali na ňom mnohí nadaní chu
dobní mladíci, čím sa vzdelanosť šírila nielen medzi zámožnou 
šľachtou, ale aj v pospolitom ľude. Prešovské gymnázium pri
pravovalo pôdu aj pre mnohé duchovné povolania. Väčšina tých, 
ktorí prichádzali z Prešova do jezuitského noviciátu, priznávali sa 
k svojmu slovenskému pôvodu.

Preto je potrebné si všimnúť aj tú stránku jezuitskej pas
torácie, že Stanovy Spoločnosti Ježišovej od každého jezuitu 
žiadajú, aby sa naučil jazyk ľudu, medzi ktorým pôsobí, aby si tak 
osvojil aj jeho kultúru. Ide totiž o dosiahnutie maximálnych výsled
kov. Tento príkaz sa prísne dodržiaval aj v Prešove. Provinciálny 
predstavený posielal do Prešova jezuitov rečove diferencova
ných pre pastoračné úlohy ako: kazateľ pre Slovákov, kazateľ pre 
Nemcov, kazateľ pre Maďarov. Z dokladov vysvitá, že v Prešove 
sa spočiatku kázalo aj po maďarský, no po roku 1690 boli kázne 
po maďarsky pre neúčasť zrušené. Ukazuje sa aj to, že nemčina 
bola na ústupe, kým slovenčina sa dostávala do popredia. Po 
s/ovensky hovoril predstavený - superior domu jezuitov. Sem bol 
poslaný roku 1757 magister Martin Bernolák. V rokoch 1770-71 
bol prefektom jezuitského gymnázia P. Karol Wágner, Slovák, 
rodák zo Zborová. Jedna Mariánska kongregácia dospelých bola 
slovenská a jedna zo základných tried tiež slovenská. Slovenskí 
obyvatelia Prešova pri príchode jezuitov diskriminovaní a zahriak- 
nutí, získavali sebavedomie a prebúdzali sa aj národnostne. Je

zuiti svojou katechézou a celým spôsobom svojho účinkovania 
upevňovali pozície Katolíckej cirkvi a napomáhali prebúdzať slo
venské i slovanské povedomie obyvateľov Prešova. Tieto dva 
prvky pripravili Prešov na to, že sa mohol stať neskôr centrom 
gréckokatolíkov a po zrušení rádu jezuitov je Prešov - Solivar ako 
jeden z prvých, kde vzniká stánok Slovenského učeného tova
rišstva a jeho členom je prešovský farár.

Na záver je potrebné vyzdvihnúť prácu dvoch Mariánskych 
kongregácií, ktoré jezuiti založili a viedli, jedna slovenská a druhá 
nemecká.

Tieto sa stali veľmi účinnými pomocníkmi jezuitov pri ich 
snahe o katolícku obrodu, o zvýšenie duchovnej, náboženskej a 
cirkvenej úrovne Prešova a jeho okolia. Ich členovia predstavovali 
duchovnú elitu, mesta. Ich duchovný motív: Kristus na kríži a 
Panna Mária prerástol do myšlienky vybudovať Kalváriu. S jej 
výstavbou sa začalo roku 1721. Na jej dokončenie bol provin- 
ciálom poslaný do Prešova František Perger, ktorý úspešne 
ukončil výstavbu Kalvárie v Banskej Štiavnici. Kalvária bola vý
borne urbanisticky zakomponovaná na západnej strane mesta. 
Je prejavom živej tradície viery i zrelej ľudovej nábožnosti, kal
vária je tichým, ale výrečným predĺžením pôsobenia jezuitov v 
Prešove. Keď roku 1753 dostala Kalvária nový zvon "Svätý Ig
nác", tento po stáročia znel na Božiu slávu a zvolával ľud Prešova 
a okolia oslavovať Boha.

Musíme pripomenúť, že v Prešove tiež po stáročia až do 
najnovších čias zostala živou a formujúcou duchovnou silou tra
dícia Mariánskych kongregácií, ktoré po zrušení jezuitov viedli 
otcovia františkáni, miestni diecézni kňazi a rehoľné sestry-anglic- 
ké panny.

Tento zbežný pohľad na účinkovanie jezuitov v Prešove nám 
ukazuje dôležitú kapitolu dejín Spoločnosti Ježišovej na Slo
vensku, ale aj jej spätosť s dejinami Katolíckej cirkvi na Slovensku 
vôbec.

Prešov sa vrátil k svojej tradícii viery, zostal katolícky a slo
venský. Jezuiti na jeho duchovnej a kultúrnej podobe zanechali 
pečať charlzmy sv. Ignáca. Kalvária, ktorú vybudovali, je toho 
symbolom i prejavom: "Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie veľkú 
úrodu."

A teraz po 220 rokoch chce s pomocú Božou Spološnosť 
Ježišova v zmysle svojej charizmy pokračovať v Prešove znova 
vo svojom apoštolskom poslaní dávaním duchovných cvičení v 
novovybudovanom exercičnom dome Pod Kalváriou pre duchov
né preporodenie veriacich na Slovensku.

Pekný projekt na stavbu exercičného domu navrhol Ing. arch. 
Jesenko a plány vypracovala skupiny "Pro Ecclesia". S výstavbou 
sme začali začiatkom apríla minulý rok, a to s veľkým dobrodením 
Jeho Exc. Msgr. Alojza Tkáča, košického biskupa a darov zahra
ničných rehoľných komunít i finančnej podpory veriacich zo Slo
venska.

Prispením výdatnej spolupráce dobrovoľných pracovníkov mu
žov a žien predovšetkým z Fintíc, z Prešova, z blízkeho a ďal
šieho okolia a cez letné prázdniny brigádnickou prácou mládeže 
zo Slovenska, Moravy ba až z Belgicka - Flámska sme stavbu s 
pomocou Božou toho roku 1992 pred Vianocami dokončili.

10. januára 1993 bola slávnosť posviacky exercičného domu,
(Pokračovanie na strane 16.)

Exercičný dom Spoločnosti Ježišovej v Prešove
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Vatikánsky rozhlas 
SlovákomPRAVÝ PRAMEŇ

Začíname nové obdobie národného, spoločenského 
a politického diania. Naše samostatné štátne spoločen
stvo je vnimané ako budujúce na kresťanských zákla
doch. Proklamujú to aj politické reprezentácie. Moderná 
doba ale prináša rôzne sekularizované odcudzenia. Naj
skôr sa objavuje náboženstvo a viera bez cirkvi, potom 
bez Krista a nakoniec prichádza akési nenáboženské 
náboženstvo bez Boha. Nechceme nasledovať v tomto 
smere vyspelé krajiny, v ktorých sme svedkami ustavič
ného poklesu náboženského cítenia, kde záujem o nábo
ženstvo z generácie na generáciu klesá, alebo má sklon 
degenerovať do decentnej formulky, ktorou sa dá ozdo
biť príjemný život.

Nijaká generácia nemôže iba reprodukovať svojich 
predkov. Idey, ktoré preberáme a ktoré tvoria tradíciu 
našej civilizácie, nie sú nikdy statické. Buď vyblednú a 
stanú sa bezvýznamenými formuláciami, alebo nado
budnú silu v novom svetle, ktoré vyžaruje hlbšie a jem
nejšie chápanie.

Náboženstvo je reakciou ľudskej povahy na hľadanie 
Boha. Pre naše spoločenstvo sa javí potrebné vyhnúť sa 
dvom nesprávnym postojom. V prvom rade nechápať 
kresťanstvo ako životnú poistku pred nešťastím a utrpe
ním. Moderné podmienky života vytvárajú pocit takmer 
všestranného zabezpečenia človeka a inštinkt strachu 
stráca svoju silu. Druhý postoj nesprávne vníma nábo
ženstvo len ako záruku životného poriadku, ako službu 
pohodlnej organizácie spoločností prostredníctvom 
sankcií správneho konania. Je to jemná degradácia ná
boženských idei, ktoré si potom spoločnosť nahradí so
ciálnymi vzťahmi.

Čo je teda podstatnou vlastnosťou náboženského du
cha? Prvým a základným predpokladom je úcta k Bohu. 
Z nej pramení všetko: úcta k Jeho zákonom, úcta k blíž
nemu, naplnenie najvyššieho prikázania - lásky, vrúcna 
oddanosť Bohu.

M. STANISLAV

CHCEM SA, BOŽE, 
DOBRE VYSPOVEDAŤ

Kresťansko-charitatívny spolok Makrína v Medzilaborciach vydal kni
žočku Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Obsahuje úvahy o kresťanskej 
dokonalosti, o spytovaní a otvorení svedomia, o generálnej sv.spovedi, o 
hriechoch a pod. Je výborná pomôcka pre ľudí, ktorí sa dlhé roky ne- 
spovedali a zo sv.spovede majú strach, ale aj pre tých, ktorí chcú viesť hlbší 
duchovný život. Knižočka obsahuje aj spytovanie svedomia pre deti (99 
detských hriechov). Je cirkevne schválená, má 100 strán, stojí 14 kčs. Príjmy 
z nej budú použité na generálnu opravu charitatívneho domu. Všetkým, ktorí 
si ju zakúpia a tak podporia naše dielo, vyslovujeme srdečné PÁN BOH 
ZAPLAŤ. Knižočku si môžete objednať na adrese: _ Makrína, predajňa 
cirkpotrieb, Duchnovičova477,06801 Medzilaborce. Č.t.: 0939/21735.

Finančná pomoc pre stavbu chrámu v Svaljave
Naši bratia v Zakarpatskej oblasti v meste Svaljava sú nútení, aby 

mohli mať svoje bohoslužby, postaviť si vlastný chrám. Pri svojom nedo
statku sú odkázaní aj na cudziu pomoc.

Prosíme o.správcov farností, aby poprosili svojich veriacich o finan
čnú pomoc na toto bohumilé dielo.

Na výstavbe sa bude podielať slovenská firma EKOSTAV, š.p., Vra
nov nad Topľou, Budovateľská 1286, Jej bankové spojenie je VÚB 
3507632 Vranov n/T.

Evanjelium v živote dieťaťa 
(3 knihy - Kázne pre deti)

Spoločnosť kňazov Mariánov, rehoľa poľského pôvodu, ktorá má t.č. 
sídlo v Rímskokatolíckom farskom úrade Omšenie 914 43, okr. Trenčín 
vydala knihy Evanjelium v živote dieťaťa. O.biskup František Rábek, ktorý 
k nim napísal príhovor, ju doporučil ako veľmi dobrú pomôcku pre 
zapájanie sa detí do liturgického roka a na priblíženie evanjelia deťom.

Slovenské oddelenie Vatikánskeho rozhlasu vysiela o 19.45 
na vlnách: kHz 1530 (196m), 6245 (49m), 7250 (41 m) opakovanie 
programu budúci deň o 5.30: kHz 1530 (196m),6245 (49m)

Všeobecný rámec štruktúry týždenných programov Slo
venskej sekcie:

Pondelok: Vysielanie venované gréckokatolíkom; úvaha k 
úmyslu apoštolátu modlitby; správy.

Utorok: Vysielanie pre mladých.
Streda: Informácie o generálnej audiencii Svätého Otca; správy.
Štvrtok: Komentár k aktuálnym sociálnym, politickým a nábo

ženským otázkam; správy.
Piatok: Myšlienka k liturgickým textom nasledujúcej nedele; 

úvaha « Na poli duchovno-kultúrnom »; správy.
Sobota: Seriál venovaný duchovnej obnove; aktuality z čin

nosti misionárov; správy.
Nedeľa: Činnosť svätého Otca - modlitba Anjel Pána; vysie

lanie pre chorých; svedectvá viery zo súčasnosti a minulosti.

Jezuiti sa vracajú do Prešova
(Dokončenie zo strany 15.)
ktorú uskutočnil Jeho Exc. Msgr. Alojz Tkáč, košický biskup a 
Jeho Exc. Msgr. Ján Hirka, prešovský biskup.

Pri tejto slávnosti Spoločnosť Ježišova vzdala svojou ne
dostatočnou láskou vďaku Všemohúcemu Bohu, Otcom bisku
pom, všetkým dobrodincom, ktorí prispeli k uskutočneniu tohto 
veľkého diela svojou intelektuálnou nápaditosťou, manuálnou od
bornou a drobnou prácou, finančnými darmi, povzbudením a 
hlavne modlitbou. Lebo márne sa namáhajú ti, čo dom stavajú, ak 
ho nestavia Pán.

Preto s heslom sv. Ignáca, ktorému je zasvätený tento exer- 
cičný dom: "Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu" začíname s 
dávaním duchovných cvičení.

o. Andrej OSVALD, SJ

Plán termínov duchovných cvičení v exerdčnom dome Spoločnosti 
Ježišovej v Prešove Pod Kalváriou na rok 1993.

Január:
14. -17., 20. - 24. muži - ženy
22. - 24. manželské rekolekcie
Február:
2.., 9., 16. - duchovná obnova so sviatosťou zmierenia
Marec:
28.2.-3., 4 .-7 . profesori, učitelia, katechéti
9. - duchovná obnova so sviatosťou zmierenia
10.-14. muži - ženy
12.-14. manželské rekolekcie s
16., 23. - duchovná obnova so sviatoaťou zmierenia
25. - 28. muži - ženy
30. - duchovná obnova so sviatosťou zmierenia
Apríl:
31.3. - 4. muži - ženy
Nástup na duchovné cvičenia je vždy o 17.00 hod. v prvý deň termínu 

a odchod o 16.00 hod. v posledný deň. Nástup na duchovnú obnovu je o
7.00 hod. v určený deň a odchod je v ten istý deň o 19.00 hod. Poplatok za 
jednu noc a deň na duchovných cvičeniach je 120 korún, ktorý účastníci 
duchovných cvičení zaplatia pri nástupe. Poplatok za jednodňovú du
chovnú obnovuje 75 korún, ktorý účastníci zaplatia ráno pri príchode.

Na duchovné cvičenia a duchovnú obnovu sa môžete prihlásiť tele
fonicky na č. tel. 091 - 410 56 alebo písomne na adrese:

Exercičný dom SJ 
Pod Kalváriou 
Pošt. prieč. č. 103 
080 01 Prešov 1

Pozýva Vás: Spoločnosť Ježišova v Prešove.
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