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Otec, daj mi časť majetku,
ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok.
O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja
a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.
Lk 1 5 ,12-13
Do prípravného okruhu predveľkoargumentom: som predsa mladý, už dos
nočného pôstneho obdobia patrí i Nedeľa
pelý, chcem byť slobodný, chcem si užiť ako
márnotratného syna so svojím nádherným
si iní užívajú, chcem mať, čo majú iní, ma
podobenstvom, ktoré nám liturgia tejto ne
jetok, slávu, kariéru, radovánky a rozkoše.
dele ponúka ako výdatnú pomoc k za
Už mi je tesno v tvojom dome a už nemám
mysleniu sa nad sebou, k poznaniu vlastnej
chuť stále narážať na obmedzenia, ktoré mi
biedy a k návratu do Otcovho náručia. Keď
robíš, na tvoje príkazy a zákazy, už sa mi
že toto podobenstvo je aktuálne pre kaž
protiví plniť vždy iba tvoju vôľu. Chcem ísť
dého z nás nielen preto, že aj my obraciame
na slobodu ďaleko od teba, aby si mi nemo
hol robiť výčitky na životný štýl podľa mojej
svoj chrbát Bohu a dostávame sa do pozície
vôle, podľa mojich predstáv a plánov. Všet
márnotratného syna, do otroctva hriechu,
ale nás uisťuje, že Boh je vždy ochotný od
kému chcem dať svoj poriadok. Otec so
pustiť i tie najväčšie previnenia. Od človeka
smútkom na tvári a s bolesť u v srdci rešpek
žiada iba kúsok spolupráce s milosťou, kto
toval jeho rozhodnutie, dal mu jeho čiastku
rú mu dáva.
majetku a syn o niekoľko dní odcestoval. A
V
podobenstve o márnotratnom synovipodobenstvo uzatvára túto časť jeho cesty
Ježiš dojímavo kreslí cestu obrátenia člo
od otca vetou: "...a tam svoj majetok hýri
veka - hriešnika. Táto cesta sa začína jeho
vým životom premárnil."
túžbou po "slobodnom" neviazanom živote,
Hýrivý život znamenal pre neho život
pokračuje jeho morálnym, prípadne i fyzic
podľa prevráteného poriadku ako ho žil v
kým úpadkom. Bieda ho však privedie k roz
otcovom dome. Bolo to prevracanie noci a
mýšľaniu a núti ho obrátiť pozornosť na mi
dňa len aby mal pocit slobody a nezávislosti
nulosť. Pohľad na otcovu dobrotu dodá člo
na otcovi a na jeho poriadku, bolo to prevra
vekovi nádej na odpustenie a nakoniec ho
canie plných pohárov na dôkaz hojnosti s
privedie do otcovského domu.
ľahtikárskym odôvodnením, že si to predsa
Centrálnou myšlienkou tejto našej spo
môžem dovoliť, keď na to mám, že predsa
ločnej úvahy, ktorej chceme dnes venovať
mám právo poriadne si aj vypiť a pritom sa
pozornosť, bude práve motív odchodu mlad
zabaviť v rozkošiach chvíľkových ošiaľov v
šieho syna, ktorý zatúžil po slobode a po
náručiach platených žien. Bolo to prevra
neviazanom užívaní vydeleného dedičného
canie otcových slov až do ich posmechu
podielu ďaleko od otca. Vo svojom pevnom
pred svojimi priateľmi a nakoniec trápne
rozhodnutí odísť sype otcovi argument za
prevracanie peňaženky, z ktorej už nemá čo

vypadnúť. A potom prichádza čas, keďtreba
uvažovať už len s vlastným prevrátením.
Lenže je tu ešte vlastná hrdosť a pýcha a
znejú mu v ušiach ešte vlastné argumenty,
ktorými zahrnul otca pred svojím odcho
dom z domu. Pre svoje obrátenie dozrel až
pri sviniach, keď už bol úplne na dne a keď
ho sloboda bez Boha urobila otrokom.
Pozrime sa teraz, čo hovorí toto po
dobenstvo nám, dnešným márnotratným
synom a dcéram. Co my máme ako dedičný
podiel, ktorý môžeme premárniť, ak budeme
mať falošnú predstavu o slobode, o slobode
bez Boha. Naším dedičným podielom nie je
len hmotný majetok vyjadrený azda v pe
niazoch, valutách, účastinách či dokonca v
zlate, ktoré môžeme ľahko premárniť hýri
vým spôsobom života, ako ho spomína toto
podobenstvo. Omnoho cennejšími hodno
tami dedičného podielu je náš život, zdravie,
rôzne schopnosti a duševné dary, ktoré
možno stratiť v drogách, v zvrátenom sexe a
utopiť v alkohole. Ale to najvzácnejšie, čo
nám Boh ako dar a dedičný podiel dal, je
jeho láska, jeho milosť a večný život s ním a
v ňom. A strata týchto darov a tohoto de-.
dičného podielu v ilúziách slobody ponú
kanej svetom je najviac bolestné práve pre
Otca, ktorý robí všetko, aby sme sa opäť
vrátili do jeho slobody, do slobody Božích
detí. Teda vydať sa na cestu od Otca do
(Pokračovanie na str2.)
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LITURGICKY
KALENDÁR
FEBRUÁR 1993
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1 P Príprava na sviatok Stretnutia
Pána, Trifon, mučeník
2 U STRETNUTIE PÁNA
3 S Simeon a Anna, proroci
4 Š Izidor, úctyhodný
5 P Agáta, mučenica
6 S Bukol, biskup v Smyrne,
úctyhodný
7 N NEDEĽA MÁRNOTRATNÉHO
SYNA,
Partén, biskup, Hl. 2, ut.: ev. 2
8 P Teodor Stratilat
9 U Zakončenie sviatku Stretnutia
Pána, Nicefor, mučeník
10 S Charalamp, mučeník
11 Š Blažej, biskup a mučeník
12 P Melet, antiochijský, biskup
13 S Prvá zádušná sobota,
Martinián, vyznávač
14 N MÄSOPÔSTNA NEDEĽA,
Cyril Filozof, učiteľ Slovanov,
Hl. 3, ut.: ev. 3
15 P Onezimos, apoštol
16 U Pamíil, mučeník
17 S Teodor, Tyrón, veľkomučeník
18 S Lev, pápež
19 P Archip, apoštol
20 S Lev, katanský biskup
21 N SYROPÔSTNA NEDEĽA,
Timotej Olympský, vyznávač,
Hl. 4, ut.: ev. 4
22 P Nájdenie ostatkov mučeníkov
v Eugénii, Prvý deň Veľkého
pôstu
23 U Polykarp, biskup a mučeník
24 S Nájdenie hlavy sv. Jána
Krstiteľa
25 Š Taras, carihradský arcibiskup
26 P Porfýr, arcibiskup
27 S Prokop Dekapolita, vyznávač
28 N PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA,
Bažil, vyznávač, Hl. 5, ut.: ev. 5
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITIEB
NA MESIAC FEBRUÁR 1993
1. Aby sa katolíci usilovali dosiahnuť zrelosť vo viere a tak vedeli ľahšie čeliť
náporu náboženských siekt.
2. Aby miestne cirkvi v Latinskej Amerike uviedli do života pastoračné a mi
sionárske smernice vyplývajúce z osláv 500. výročia evanjelizácie tohto kon
tinentu.
3. Aby sme sa oslobodili od sebectva a podľa príkladu Panny Márie sa vedeli
obetovať jedni za druhých.

Hromničný hymnus
východnej cirkvi
Bohorodička i Panna,
kresťanom za nádej daná,
zakry, ochraňuj i spas nás v tebe dôverujúcich!

Múdra Anna pristupuje,
podivnú vec prorokuje,
vyznáva tak Krista, ktorý stvoril nebesá i zem.

Bohorodička i Panna,
sveta pomoc, k nebi brána,
zakry, ochraňuj i spas nás v každej biede,
bolesti!

Nepochopí, nevytuší
diela Božie v tvojej duši
ani anjel, ani človek, Matka - Panna prečistá.

Simeona ruka čistá
s láskou nech už dvihne Krista,
ktorého nám porodila svätá Panna Mária!
do náručia pozdvihuje
Simeon i obdivuje
Pôvodcu tu zákona i Panovníka vesmíru.

Holubička najkrásnejšia,
ovečka, hľa, najčistejšia
Baránka i Pastiera dnes obetuje v chráme.
Kriste, Kráľu neba, zeme,
vykúpil si ľudské plemä
chráň nás i daj cirkvi svojej víťazstvo i slobodu!

"Nie mňa - Boha starec drží,
no ja jeho, Syn som Boží,
ve ď on sám ma prosí, aby som ho teraz
prepustil!"

Kríste, kráľu milostivý,
daj m i prúd sĺz tútostivý,
by som plačom omyl dušu, znečistenú
hriechami!

Kliešte sväté, starček plavý,
ja k smieš držaťuhoľžhavý,
ak chceš živiť toho, ktorý živí všetko stvorenie?

Večný Boh a trikrát svätý,
jednej v Trojici podstaty,
nech je od nás velebený v prachu poníženosti!

Prístup, dcéra Fanueľa,
vitaj s nami Spasiteľa,
vďaky vzdávaj Kristovi dnes, synáčkovi
Božiemu!

Mária, ó, svätá Panna,
do duše vlej svetlo rána,
osvecuj ju zamráčenú mrakom vášní
pozemských!

Otec, daj mi časť majetku
(Dokončenie zo str. 1.)
ďalekého kraja je cestou bez rešpektovania
Božích príkazov, je cestou zo slobody do
otroctva. Kto sa dá chytiť do pazúrov drog,
alkoholu, sexu, hýrivého života, ten sa stáva
nie ich pánom, ale otrokom. "Lebo reči majú
pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela
a výstrednosťami. Sľubujú im slobodu, ale
sami sú otrokmi skazy, veď každý je otro
kom toho, kto sa ho zmocnil". (2Pt 2,18-19).
Z tohoto otroctva, z otroctva hriechu môže
zachrániť človeka jedine Kristus. "Až keď
vás Syn vyslobodí, budete naozaj slo
bodní".(Jn 8,36) a sv. Jakub dodáva radu, že
kráčať životom a obstáť v ňom možno len
vtedy, keď sa poriadne zahľadíme do doko
nalého zákona slobody, čiže do evanjelia
(por. Jak 1,25).
To je Božia rada, taký je voči nám Boh.
Je Otec v najkrajšom a najvyššom zmysle, je
skutočný "gavalier". Každý z nás je v istom
zmysle márnotratný syn. Aj my si občas vy
hodíme z kopýtka, sme nespokojní, cítime
sa neslobodní u Pána Boha. Snívame o ra
dostnom neviazanom živote ďaleko od Boha
a nakoniec sa ocitáme medzi sviňami. Ale

bieda nás dokvačí, príde choroba, nešťastie
a neúspech. Za nimi Otec k nám prichádza a
ženie nás rozmýšľať, porovnávať a objaviť
pochybenia. Čaká na nás a dakedy až veľmi
dlho, ale trpezlivo. Je ochotný zo srdca od
pustiť všetko, keď sa k nemu vrátime. A po
tom nám vracia dary, synovské odznaky a
nárok na nebeské dedičstvo, ktoré sme hrie
chmi premárnili. Pamätajme vždy: "On je
Boh, nie človek (Oz 11,9). V odpúšťaní sa
najviac javí jeho sila a veľkosť. A ty by si
nechcel prísť? Nechcel by si sa vrátiť k Ot
covi? Nechcel by si prísťznova domov?
Hľadajme Pána, kým sa dá nájsť. Vo
lajme Ho, kým je nablízku. Nech opustí ne
čestný svoju cestu a hriešny človek svoje
zmýšľanie, nech sa vráti k Pánovi a Pán sa
zmiluje nad ním. Nech sa vráti k svojmu
Otcovi, Bohu, on vie odpustiť mnoho (por. Iz
55, 6-9).
Daj Bože, aby aj táto úvaha pomohla
nám všetkým k radostnému návratu do Ot
covho náručia, v ktorom nás On obsype nie
svojimi výčitkami, ale bozkami skôr než stih
neme nájsťvhodné slová svojej ľútosti.
o.RNDr. Jozef VOS KÁR
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POĎTE KU MNE VŠETCI A JA VÁS POSILNÍM...
Kto dnes nie je unavený, uštvaný, kto
sa dnes neponáhľa? Komu dnes nechýba
čas? Až na malé výnimky, všetci sa na
chádzame v tom kolotoči života. Vieme aj
konštatovať: je to nezdravé životné tem
po, ale sotva to vypovieme, už sa nám na
myseľ tlačí mnoho iných vecí, ktoré by
sme chceli urobiť, získať, stihnúť. Ako to
riešiŕ? Vieme, že toto životné tempo nám
nijako nepridá ani na radosti zo života, ani
na spokojnosti v práci či v rodine, ani na
zdraví, ba nepridá nikomu z nás ani na
pokoji duše. A predsa nespomaľujeme, ale
naopak, ženieme sa až do krajnosti. Má to
vôbec zmysel? Aký?
Človek sa dnes cíti unavený, ba až
otrávený prácou, životným tempom, oko
lím, ba niekedy nám idú na nervy aj ľudia,
s ktorými žijeme. Skôr narodení sa pýtajú,
kde sú tie spokojné časy z ich mladosti,
keď nebol taký zhon, hoci práce nikdy
nechýbalo. Život prebiehal v akomsi väč
šom pokoji a bol čas aj na rozhovor i na
návštevy.
Je vôbec východisko z dnešnej situ
ácie, keď vravíme, že taká je doba, že niet
na nič čas? Aké riešenie sa ponúka dneš
nému uštvanému človekovi? Pozorne si
prečítajme sv. Matúša 11, 28-29: "Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na
seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokojný srdcom; a nájdete
odpočinok pre svoju dušu. "Hľa, univer
zálne riešenie, kroré je platné dvetisíc ro
kov a ktoré už toľkí vyskúšali vo svojom
živote. Ale nestačí len raz si ho prečítať, a
nestačí prečítať si ho len tak povrchne.
Všimnime si najmä tieto dve Ježišove
ponuky:
1. Ja vás posilním,
2. nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Nové sily načerpáme spánkom, oddy
chom, prechádzkou na čerstvom vzduchu.

Ale často sa k tomu nedostaneme, a keď si
aj nájdeme čas na oddych, vieme, že práca
čoskoro sily znova vezme, že nás čoskoro
znova vyšťaví. Nie je to nič nové. Spĺňajú
sa len Božie slová zaznamenané v Prvej
knihe Mojžišovej po spáchaní hriechu "V pote svojej tváre budeš jedávať svoj
chlieb..." (Gn 3, 19). To značí, že život na
zemi bude namáhavý pre každého.

Ježiš nám však vychádza v ústrety.
Ponúka posilnenie všetkým a nielen raz za
čas, ale na každý deň. Občerství nás stále,
keď k nemu prídeme. Ponúka nám živú
vodu, ako ju ponúkol žene Samaritánke
(Jn 4, 1-26). Máme o ňu záujem? Pres
nejšie, máme záujem o Ježiša? Stojíme o
to, aby nám pomáhal? Ak áno, nič nebráni
prichádzať denne k nemu. Tu sme už pri
druhom našom bode. "Kto je smädný,
nech príde, a kto chce, nech si naberie
zadarmo vody života" (Zjv 22, 17). Vie

O víiían Ľ Ľ C r t M i

Vzývanie
Ó, !Bože, pohtiadni na svojho skužoSníka,
torého si si tu na zemi vyvodí,
aby sa skrz chĺieb a víno
s Tebou stýkaí,
aby nás viedoí tu v sĺznom údoíí.

me, že je pre nás ideálna každodenná Bož
ská liturgia, zjednotenie sa s eucharistic
kým Kristom. Ak k tomu nie sú reálne
podmienky, aspoň krátka eucharistická
návšteva je iste možná. A navyše, keď
chceme, Sväté písmo máme vždy poruke.
Stačí ho otvoriť a zahĺbiť sa nad živými
slovami Ježiša Krista. Veď práve Ježiš je
naše občerstvenie. On regeneruje nielen
sily nášho tela, ale posilňuje i našu dušu.
Vidíme, že človek - táto zázračná jed
nota duše i tela - potrebuje občerstvenie
obidvoch svojich zložiek. Nik nemôže
hovoriť o občerstvení, ak sa stará len o telo
alebo opačne. Práve naopak. Treba reš
pektovať oboje. Za príkladmi nám netreba
ísť ďaleko. Sami sme tým najlepším prí
kladom. Telesný oddych len jednej našej
zložky. Tým druhým je občerstvenie du
še. Opovážim sa tvrdiť, že práve sviežosť
duše dáva opravdivú silu aj telu.
Každému dobre padne pozornosť, hoci
len dobré slovo. A je zaujímavé, že Naj
štedrejší Darca žije uprostred nás a mnohí
nestoja o jeho daty. Ale mnohí zakúsili už
jeho štedrosť. "Príďte ku mne všetci..." volá nás Ježiš znovy, lebo nám najlepšie
rozumie. Volá nás všetkých, lebo pozná
našu únavu, pozná ohraničenosť ľudských
síl, pozná aj sklamanie a ľudský nevďak,
ktorý ešte viac oberá o sily. Pozná naše
ľudské potreby, veď to všetko sám na tejto
zemi skúsil a to v dostatočnej miere. A
pretože je naším milujúcim Bohom, zo
stáva stále s nami, aby nás občerstvoval,
posilňoval a stále obnovoval sily nášho
tela a duše.
Na záver tohto rozjímania len toľko:
Skúsenosť žalmistu nebude nikomu chý
bať, kto spozná Ježiša a denne bude pri
jímať jeho dobrá. "Pán je môj pastier, nič
mi nechýba: pasie ma na zelených pasien
koch. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi
osviežuje". (Ž 23, 1-3).
o. Ján BABJAK, SJ

Ó, ‘Bože, poídiadni na nášfiv kňaza,
kľačíme predTeBou hriešni a prosiaci,
dožič mu siínú vôCu,
aby vrátií nazad
z cesty zía nedobrých a bíádiacich.
9{asýi ho, ‘Pane, svojou manou,
aby spíniísvoju úíohu,
aby boí pevný ako kameň,
aby nás všetkých
nasmerovaí ku 'Bohu
ako na počiatku, ta k j teraz.
Ämen.
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Solúnski bratia a ich význam
Sv. Cyril (pôvodným m enom
Konštantín) a M etod, nazývaní
slovanskí vierozvestcovia a spolupatróni Európy, m ajú neobyčaj
ný význam nielen pre Slovanov
na M orave a Slovensku, ale vôbec
i pre celý východný slovanský
svet. Rovnako tak ich pokračo
vatelia a žiaci, z nich zvlášť vy
nikol sv. Gorazd.
Prežíva doteraz starý názor,
že títo vierozvestcovia priniesli
kresťanskú vieru va Veľkú Mo
ravu. V skutočnosti však bolo
kresťanstvo u nás hlásané už asi
sto rokov pred príchodom byzant
skej m isie v roku 863, a to rô
znymi misiami, z juhu, zo západu
i zjuhovýchodu. Z najnovších vý
skumov vyplýva, že prví hlása
telia kresťanstva na M orave boli
iroskotskí misionári, ktorí prišli z
britských ostrovov cez Franskú rí
šu a Bavorsko až do Poddunajska
a odtiaľ na M otavu.
Rozborom činnosti Iroskotov,
ich spolupracovníkov a pokračo
vateľov a z rôznych správ tiež vy
plýva, že i títo m isionári museli
poznať slovenský jazyk. O pak by
odporoval cirkevnej tradícii, pre
tože poučenie a výklad viery, kaž
dé kázanie a vysvetľovanie m use
lo byť vždy v ľudu zrozumiteľnom
jazyku. Nie však liturgia sama, tá
mala vždy vlastný liturgický ja 
zyk.
Iroskoti to tiež boli, ktorí vy
tvorili prvú perm anentnú misiu na
Morave už v 8. storočí. Odkryté
základy kostola v Modrej pri velehrade patria bezpochýb do sku
piny irských cirkevných stavieb,
jeho dispozícia je v typickom
iroskotskom štýle, podobne ako
niektoré kostoly objavené v Mikulčiciach.
Christianizácia na veľkej Mo
rave zvlášť zintenzívnela, keď v
diecézach salzburskej a pasov
skej, ktorým najprv nače krajiny
podliehali, sídlili iroskotskí bis
kupi, sv. Virgil a Sidonius, a po
tom, keď po porážke A varov v
roku 791 bolo obsadené Poddunajsko a na biskupskej synode
na brehoch Dunaja v roku 796
(Conventus episcoporum ad ripas
Danubii, 796 aetate) bolo roz
hodnuté zosilniť christianizačnú
činnosť na sever od Dunaja.
Vzniká ešte otázka, prečo veľ
komoravský Rastislav zaslal po
solstvo do Ríma a do Carihradu a
žiadal vyslanie slovanských mi
sionárov. Prvé posolstvo mierilo
do Ríma k pápežovi M ikulášovi I.
(858 - 67); pápež si však nemohol
dovoliť podniknúť nič proti Fran

skej ríši, pod ktorej ochranou bol
a nem ohol nezabudnúť na nárok
bavorských biskupstiev na m o
ravské územie. V druhom posol
stve do Carihradu sa nejednalo o
hlásanie kresťanstva, to tu už bolo.
Sledovali sa však iné ciele. Veľká
M orava patrila do sféry diecézy
pasovskej a salzburskej, to zna
m ená do Východofranskej ríše.
H lavným cieľom vládcov veľkej
Moravy bola absolútna sam ostat
nosť politická, čo predpokladalo,
aby sa M orava osam ostatnila v
cirkevnej jurisdikcii zriadením sa
mostatnej provincie, preto tiež v
posolstve do Carihradu bola veta,
aby bol poslaný biskup, čo bolo to
hlavné. N edá sa tvrdiť, že by Ras
tislav sledoval zavedenie slo
vanskej liturgie, tá sa vyvinula

bez jeh o zásluhy. Jeho posolstvo
tiež zam lčalo nároky pasovského
biskupa, aby vznikol dojem, že
Veľká M orava nikam nepatrí. Po
príchode K onštantína a Metoda
na Veľkú M oravu v r. 863 bol
Rastislav najprv sklamaný, preto
že prišiel len kňaz a diakon, žiad
ny biskup. Videl, že m á v krajine
o jednu misiu viac a nechal ju i s

inými pôsobiť. Avšak nevedel, že
solúnski bratia boli mimoriadni
génovia, zvlášť Konštantín bol gé
nius filologický a že z oboch budú
vzácni svätci. Až pozdejšie, po
cestách do Ríma, dosiahol Metod
biskupské svätenie a bol ustano
vený arcibiskupom moravskopanónskym, a až potom dosiahla
M orava i samostatnosť v cirkev
nej správe.
Cyrilometodská m isia po prí
chode na Moravu užívala a pod
porovala slovanský jazyk v kaž
dej pastoračnej činnosti. Obaja
bratia vedeli slovanský jazyk, ich
vlasť bola prem iešaná Slovanmi a
azda i ich m atka bola slovanského
pôvodu. V liturgii však spočiatku
užívali gréčtinu alebo latinčinu,
podľa celebrovaného rituálu, kto
rý bol buď východný, grécky ale
bo latinský z oblasti dalmatskoillyrskej. Dospeli však skoro k ná
zoru, že pre Slovanov, ktorýn boli
doterajšie liturgické jazyky dosť
vzdialené - aj keď M oravania po
čúvali latinčinu od predošlých mi
sionárov a niektorí vzdelanci sa v
nej i vyznali - by bolo vhodné
zaviesť liturgický jazyk Slovanom
bližší. Po značnej jazykovej prí
prave a prekladoch, zvlášť na
daním Konštantínovým, zvolili
nie slovanské nárečie na Morave,
ale jazyk staroslovenský, ktorým
sa už skôr zaoberali a ktorým sa
kedysi hovorilo na rozhraní bulharsko-byzantskom a ktorý bol už
v tej dobe jazykom mŕtvym, a
však Slovanom bol blízky. Do
siahli tiež v Rím e súhlas, aby ten
to jazyk sa stal uznaným ďalším
jazykom liturgickým. Tento jazyk
žil i pozdejšie v našich krajinách
vedľa latinčiny a udržal sa do
konca i niekoľko storočí. Dodnes
sa užíva pri východnej liturgii v
grécko- slovanskom obrade.
Príchod solúnskych bratov na
Moravu v roku 863 mal neobyčaj
ný význam. Ich činnosť nielen na
poli christianizačnej pastorácie,
ktorá b ola zrejme dokonalejšia
ako predchádzajúca, ale i v oblasti
kultúrnej, v zostavení slovanské
ho písma, a tým v používaní kul
túrneho slovanského jazyka, v
prekladoch Písma sv. a vôbec v
rozvíjaní staroslovenskej literatú
ry, bola mimoriadne závažná i pre
ďaľší vývoj Slovanov nielen mo
ravských. Samozrejme ich čin
nosť bola podmienená predlošlými misiami iroskotskými, bavor
skými a ďalšími. O baja geniálni
vedci a svätci si vyškolili mnoho
žiakov, predovšetkým z tých, kto
rí poznali jazyk latinský a rozšírili

ich znalosť o písmo slovanské.
Mnoho cirkevných výrazov
latinských, preložených už skôr
do slovančiny, bolo prevzatých
do cirkevnej slovančiny cyrilometodskej. Naviazali tak na star
šie kultúrne dedičstvo, dovŕšili ho
a moravská vzdelanosť pre- nikla
i do ďalších slovanských li
teratúr.
Čo sa týka liturgie a liturgic
kého jazyka, nie je otázka zave
denia staroslovančiny do liturgie
tak jednoduchá. Je nutné rozli
šovať medzi užívaním slovančiny
v pastorácii a na druhej strane sta
roslovančiny v liturgii. Je veľmi
pravdepodobné, že vlastná litur
gia bola najprv grécka a latinská v
rituále i v jazyku, zatiaľ čo sa pri
pravovali príslušné texty v staroslovančine. Je tiež pravdepodob
né, že pred cestou slovanských
apoštolov do Ríma nebola na Mo
rave liturgia v staroslovanskom
jazyku.
Ako rozpráva, "Život Kon
štantínov" pápež Hadrian prijal
oboch bratov v Ríme, vysvätil ich
na biskupov, rovnako ako ďalší
slovanskí učenci dosiahli kňazské
svätenie, posvätil slovanské kni
hy, a potom až bola spievaná litur
gia v slovanskom jazyku v chrá
m e sv. Petra i inde. Z toho by
vyplývalo, že od tej udalosti sa
užíval staroslovanský jazyk v li
turgii. Konštantín vstúpil v Ríme
do kláštora, prijal meno Cyril a
tam tiež zomrel. Sv. Metod už ako
ustanovený arcibiskup sa vrátil na
Moravu.
Znám e sú Metodove útrapy a
spory s bavorskými biskupmi a
jeho snahy o udržanie slovanskej
liturgie, ktorú poprvýkrát schválil
pápež Hadrian H. (867-72) bulou
"Glória in excelsis Deo". Arcibis
kup Metod mal stále na pamäti
symbiózu oboch duchovných kul
túr, rímskej a byzantskej, v chrá
moch postavených pred prícho
dom jeho m isie sa užívala latinči
na a gréčtina ako liturgické jazy
ky, po povolení staroslovančiny
bola liturgia v tomto jazyku,
zvlášť už v chrámoch nových. V
bulách pápežov povoľujúcich slo
vanskú liturgiu sa zdôrazňovalo,
že lekcie a evanjelium je nutné
čítať najprv v univerzálnom
cirkevnom jazyku, t.j. latinsky, a
potom až v jazyku staroslovan
skom. Od pápeža Jána VIII.
(872-82) pochádza bula "Industriae tuae" z roku 880, ktorou opäť
schválil slovanský liturgický ja
zyk.
PhD r. A dolf PROVAZNÍK
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Spoločnosť sv. Jána Krstiteľa
a jej duchovný odkaz
Spoločnosť sv. Jána Krstiteľa bola in
štitúcia inšpirovaná a založená veľkou
osobnosťou prešovského biskupstva, bis
kupom Jozefom Gagancom a jeho naj
bližšími spolupracovníkmi, kňazmi biskup
stva.
Jozef Gaganec (1843-1875) bol dru
hým biskupom prešovského biskupstva
zriadeného bulou Relata semper 22. sep
tembra 1818. Narodil sa 10.4.1793 v Niž
nom Tvarožci (okr. Bardejov) v rodine uči
teľa. Študoval v Bardejove, Levoči a Veľ
kom Varadíne. Teologické štúdia dokončil
v r. 1816 v Trnave a 8. marca 1817 prijal
kňazskú ordináciu z rúk biskupa Samuela
Vulkana. Do roku 1835, kedy ovdovel, bol
činný v pastoračnej službe.
Biskup Gregor Tarkovič ho vymenoval
za kanonika spolu s jeho priateľom Vasiľom Popovičom. Kanonik Popovič sa stal r.
1838 mukačevským biskupom. Starnúci
biskup G. Tarkovič doporučil za kandidáta
na biskupa v Prešove Jozefa Gaganca,
ktorý bol medzitým menovaný za generál
neho vikára. Keď bol Sv. Stolicou schvá
lený, biskup V. Popovič ho konsekroval na
biskupa prešovského 25. júna 1843 v ci
sárskej kaplnke vo Viedni.
Episkopát biskupa Gaganca (18441875) spadá skoro presne do pontifikátu
Pia IX. (1846-1878). Bola to doba veľmi
pohnutá nielen v Rakúsko-uhorskej mo
narchii, ale i v celej Európe.
Biskup Jozef Gaganec už ako kanonik
a generálny vikár venoval veľkú pozornosť
pastoračnej činnosti kňazov a zakladaniu
farských škôl. Stálym štúdiom a pre svoje
bohaté skúsenosti sa stal uznávaným od
borníkom nielen v teologických disciplí
nach, ale aj v otázkach práva a výchovy.
Pre zlepšenie sociálneho postavenia

kňazov r. 1846 vymohol, že kňazi dostá
vali kongruu. Na druhej strane od kňazov
vyžadoval, aby sa starali o sociálne a kul
túrne povznesenie svojich veriacich, učili
ich progresívnemu hospodáreniu, dávali
dobrý príklad kresťanského života a ďalej
sa vzdelávali. Vyžadoval, aby každá far
nosť mala svoju dennú školu a knižnicu.
R. 1848 zvolal diecéznu synodu, ktorá
mala blahodárny vplyv na náboženský a
kultúrny život diecézy.
Protihabsburské povstanie r. 1848 a
mor, ktorý predtým i potom veľmi zdecimo
val obyvateľstvo, veľmi poškodil prešov
skú eparchiu. Zomrela viac ako tretina ve
riacich.
Vladyka Jozef Gaganec z vlastných
skúseností poznal potreby svojho ľudu a
hľadal spôsob, ako ho povzniesť na vyššiu
vzdelanostnú úroveň, a tak mu pomôcť
sociálne i kultúrne.
Budúcnosť videl v mládeži, ktorej sa
bolo treba ujať, aby sa pripravovala na
budúce poslanie osvety v národe. Dozrie
val v ňom zámer zriadiť inštitúciu, ktorá by
sa starala o výchovu mladíkov na nové
úlohy medzi ľudVni. Pre túto myšlienku zís
kal mnohých význačných kňazov svojej
diecézy, ako boli A. Duchnovič, M. Ger
bery a iní kanonici a kňazi.
Výsledkom spoločných snáh bolo za
loženie Spoločnosti sv. Jána Krstiteľa, kto
rá si vzala za cieľ pomáhať pri výchove
študujúcej mládeže prešovského biskup
stva, prostredníctvom dobrovoľných po
zbieraných darov.
Stanovy Spoločnosti zostavil Adolf
Dobrjansky a Anton Rubij r. 1862 v Buda
pešti. Osnovy predložili biskupovi J. Gagancovi, ktorý ich 12. júla 1862 cirkevne
schválil. Uhorská námestná rada ich

VIERA DONOVALOVÄ-KĽENKOVÁ

V Jeruzalemskom chráme
Dôvera detská,
milujúce ruky,
Matkino srdce ochotné.
Simeón spieva
chorál vďaky,
kým šťastie v chráme mohutnie.

Spasiteľ sveta
v starobylom chráme
vybral si údel Obety,
až človek znova
s vierou vstane,
svoj život láskou posvätí.

Života plnosť
odsúdená na smrť,
Mocný Boh na čas poroby;
Láska na zlobu,
Večnosť na hrob.
Náš život Darcu zahubí.

Svet dostal Svetlo,
dostal novú nádej,
y poslušných krokoch Márié.
Len ona žije
s mečom v srdci.
No vlastnú bolesť ukryje.

schválila 18. augusta 1862. Biskup J. Ga
ganec výslovne potvrdil, že stanový spo
ločnosti sa zhodujú so zákonmi Cirkvi. On,
ako Prešovský biskup a predtým ako kňaz
v pastorácii a neskôr ako kanonik a ge
nerálny vikár, veľmi dobre poznal vtedajšie
cirkevné právo. Preto veľmi dbal o to, aby
aj stanový spoločnosti svätého Jána Krsti
teľa boli zostavené v duchu tohto cirkev
ného práva. Zákony Cirkvi totiž upravujú
nielen vzťah spoločnosti k nej, ale súčasne
modifikujú aj ducha inštitúcií, ktoré slúžia
potrebám veriacich. Vyplývajú z podania,
ktoré jej dal Božský zakladateľ: Daná mi je
všetka moc na nebi i na zemi. Idte teda a
učte všetky národy... (Mt 28,19).
Prešovský arcipastier v duchu týchto
slov vykonával svoj trojaký biskupský
úrad: učiteľský, kňazský a pastiersky.
Týmto tretím úradom spravoval jemu zve
rené duše podľa zákonov Cirkvi tým, že ich
usmerňoval predpismi Cirkvi, aby bezpeč
ne dosiahli spásu.
Láska k Božiemu ľudu a vedomie zod
povednosti za jeho časné a večné dobro
ho viedlo k tomu, aby založením Spolo
čenstva svätého Jána Krstiteľa umožnil v
duchu svojej pastierskej múdrosti dobrú
výchovu mládeže svojho biskupstva.
Preto aj pravidlá pre chovancov spo
ločnosti svätého Jána Krstiteľa a Pred
chodcu vo svojich 28 bodoch sú dokladom
týchto snáh, bohatých pedagogických
skúseností arcipastiera a jeho vychovávateľskej praxe. Možno predpokladať, že
okrem uvedených faktov čerpal z praxe
vychovávateľských reholí, ktoré sa veno
vali výchove mládeže a ktoré pôsobili v
našom regióne.
Spoločnosť svätého Jána Krstiteľa má
zásluhu, že starostlivosťou biskupa Jozefa
Gaganca a jeho nadšených spolupracov
níkov vychovala uvedomelú inteligenciu,
ktorá viedla náš národ cez ďalšie desať
ročia.
Dnes, keď si pripomíname 130. výro
čie založenia Spoločnosti sv. Jána Krsti
teľa a zamýšľame sa nad jej zásluhami pre
celý náš národ, nemôžeme nevidieť blaho
dárny vplyv Gréckokatolíckej cirkvi na kul
túrne povznesenie nášho regiónu. Úloha
Cirkvi podieľať sa na výchove mládeže má
nezastupiteľné miesto. My sme svedkami
toho, ako negatívne vplývala doba na vý
chovu našej mládeže, keď bola cirkev vy
lúčená z pedagogickej činnosti.
Hrdinovia, ktorí organizovali i pracovali
v Spoločnosti sv. Jána Krstiteľa, ostávajú
pre nás i budúce generácie príkladom hod
ným nasledovania.
o. Peter Pavol HALKO, OSBM
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ČO JE OBRAD?
Veľmi často počúvame, že niektorí ľudia
hovoria: “Nie je potrebný žiadny obrad, lebo
človek bez všelijakých vonkajších znakov či
obradov môže v duchu a pravde klaňať sa
Bohu a mu slúžiť."(Jn 4,24) Iní zase hovoria,
že obrad je potrebný, ale nie je potrebné až
tolko obradov, kolko je dnes v Cirkvi.
A aký je k tomu postoj nás, ktorí sme sa
narodili a vyrástli v našom peknom grécko
katolíckom obrade?
Zamyslíme sa najprv nad tým, čo je vlas
tne obrad. Až vtedy, keď budeme vedieť, čo
je obrad, ako samozrejmosť pred našimi oča
mi ukáže sa aj odpoveď na uvedené námiet
ky. Obrad znamená zákonmi ustanovené
pravidlá a poriadok, podľa ktorých určitá ná
boženská spoločnosť odbavuje svoje nábo
ženské úkony, ako modlitby a iné bohosluž
by. V našich starších modlitebných knihách
nachádzame tieto slová: “čin utreni, čin večerni" atď. A čo znamená toto slovo “čin”?
Znamená to, že v tom alebo v inom božom
chráme má sa odbavovať utiereň, večiereň a
iné bohoslužby podľa toho poriadku a pra

LITURGICKY KÚTIK
február 1993
1. II. pondelok - Príprava na sviatok
Stretnutie Pána
farba: biela
Antifóny denné
Tropar, kondak, prokimen, pričasten z Prípra
vy LČ 512
Čít Heb 13, 9-14
Lk 2, 22; 39-40
NASLEDUJE VOĽNÝ TÝŽDEŇ (bez pôstneho
záväzku aj v piatok)
2. II. utorok - STRETNUTIE PÁNA
SO SIMEONOM
Farba: biela
Antifóny: denné
Pieseň vchodu, tropár,kondak, prokimen, pri
časten zo sviatku
Čít: Rim3, 21-25
Lk 2, 27-35
Namiesto Dôstojné je: Panenská Bohorodička
Svätenie sviečok
Myrovanie.
Do 9. februára vrátane na denných bohosluž
bách okrem piesne vchodu sa všetko berie
ako na samotný sviatok. Čítania podľa LČ na
čas od 3. do 9. februára 517. Farba po celý čas
obdobia po sviatku je biela.
3. II. streda Simeon a Anna
7. II. nedeľa - NEDEĽA
MÁRNOTRATNÉHO SYNA
Hl. 2 ev. na utierni 2.
Farba: biela
Antifóny: nedeľné
Tropár hlasu, tropár Stretnutia, Sláva kondak
márnotratného, Itarz kondak Stretnutia
Prokimen: Z hlasu a zo Stretnutia

vidiel ako ustanovil biskup, pod právomoc
ktorého patrí príslušný chrám boží. A aby sa
svedomite a dôkladne odbavovali bohosluž
by, k tomu nás napomína sv. apoštol Pavol
nasledujúcimi slovami: “ Len nech sa všetko
deje slušne a po poriadku” (Kor 14,40) Lenže
obrad - to nie sú len nariadenia a pravidlá
bohoslužobné, ale v širšom význame slova
obrad znamená aj všeobecnú Bohopoctu,
aká sa medzi tým ktorým národom rozšírila
na základe tých zvykov a nariadení, aké boli
pre ten národ prirodzenými a najvýhodnej
šími. A to preto, lebo v tom národe sa tieto
zvyky a nariadenia zrodili a boli definované.
A na základe toho určenia či definície mô
žeme hovoriť o východnom obrade, či o vý
chodnom spôsobe úcty Boha a západnom
obrade, či o západnom spôsobe uctievania
Boha.
Prvá podoba obradu sa formovala na vý
chode, v palestínskom prostredí. Odtiaľ po
chádzali sv. apoštoli, prví šíritelia Kristovej
cirkvi. A sv. apoštoli niesli so sebou z vý
chodu nielen evanjelium -"dobrú zvesť o
Bohu, o vykúpení ľudstva, ale aj východný
Čít: Rim 12,9-16
Lk 15, 1-3;12-14;17-24
Namiesto "dôstojné je” Panenská Bohorodič
ka.
Pričasten: z Hlasu a zo Stretnutia.
9. II. utorok - Zakončenie obdobia
po sviatku Stretnutie Pána
Všetko ako na samotný sviatok
Od 10. februára čítanie z Lekcionára v roku
týždeň po Nedeli márnotratného syna str. 379
13. sobota - PRVÁ ZÁDUŠNÁ SOBOTA
farba: čierna
Antifóny: denné
Vchod: Podľne pokloňme sa ... za večný pokoj
zosnulých my ti spievame. Aleluja.
Tropár, kondak, bohorodičník, prokimen, pri
časten zomrelým.
Čít: I. Sol 4, 13-18
Jn 5, 24-30;
Namiesto “ Dôstojné je" sa spieva Najčistejšia
Bohorodička.
PANYCHÍDA.
14. nedeľa - NEDEĽA MÄSOPÔSTNA,
Cyril Filozof, učiteľ Slovanov
Hl. 3. ev. na utiemi 3.
Farba: biela
Antifóny: nedeľné
Tropár z hlasu, svätého Cyrila, Sláva, kondák
z Nedele mäsopôstnej, I teraz, kondak sv.
Cyrila.
Prokimen z hlasu a svätého
Čít: I Kor 8, 1-3; 10-13;
Mt 25,31-40;
Pričasten u hlasu a svätého
Čítania z Lekcionára v roku týždeň po Nedeli
Mäsopôstnej str. 384
21. nedeľa - SYROPÔSTNA NEDEĽA
hl. 4. ev. na utierni 4
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obrad, či spôsob, ako treba oslavovať Boha, >
ktorý sa zrodil tu na východe. V prvých ča
soch kresťanstva cirkev oslavovala Boha sv.
službou, ktorá sa v tých časoch podľa sve
dectva v Písme volala: “lámaním chleba" (Sk.
2,42) A na tejto svätej službe modlili sa, spie
vali žalmy a čítali sv. Písmo. Okrem sv. služby
apoštoli a ich nástupcovia udeľovali sviatosti:
krst, birmovanie a ďalšie sviatosti. A všetko
toto vykonávali podľa tých zvykov, aké sa na t
východe zrodili a ktoré najviac zodpovedali
zmýšlaniu, prirodzeným vlastnostiam, pova
he a spôsobu života týchto národov. Vieme aj
to, že apoštoli z donútenia odišli zo svojho
rodného kraja a prišli medzi iné národy, ká
zali, rozširovali evanjelium po grécky, v ľudo
vej gréčtine - Koine. V tomto prostredí apoš
toli vonkajšími úkonmi, viditeľnými, chceli dať
na javo to, čo majú v srdci a v mysli vo vzťahu
k Bohu. Takýto význam mal obrad pre sv.
apoštolov. Lenže každý národ, ktorý prišiel
do kontaktu s obradom, ktorý pochádzal od
apoštolov mal iné a iné náklonnosti, iný spô
sob života, nuž sa vyjadroval o Bohu inak ako
apoštoli. A všetky tieto charakteristické vlast
nosti toho ktorého národa po určitom čase
vplývali aj na obrad, v dôsledku čoho obrad
dostal národný charakter či vzhľad. Koneč
ným dôsledkom toho vývoja bolo to, že
(Pokračovanie na strane 7.)
Farba: biela
Antifóny: nedeľné
Tropár z hlasu, Sláva i teraz: Kondak Syropôstnej nedele
Prokimen: zo syropôstnej nedele.
Čít: Rim 13,11-14
Mt 6, 14-21;
Pričasten: z nedele
Večiereň je pôstna, farba: tmavočervená
Čítanie z Lekcionára v roku týždeň po Nedeli
syropôstnej str. 391
22. pondelok - PRVÝ DEŇ VEĽKÉHO
PÔSTU - PRÍSNY PÔST
Z rozhodnutia Mons. Jana Hirku, sídelného
prešovského biskupa pre tých, ktorí v tento
deň nemôžu zachovať prísny pôst, môžu ho
preložit na stredu tohto týždňa.
Odprosujúca poklona pred vyloženou najsv.
Eucharistiou.
Pôstne pobožnosti: pôstny moleben, krížová
cesta, bolestný ruženec.
Na stredy a piatky sv. pôstu je predpísana
Liturgia vopred posvätených darov.
LITURGICKÁ FARBA POČAS SV. VEĽKÉHO
PÔSTU JE TMAVOČERVENÁ, AK NIE JE
INÝ PREDPIS.
28. nedeľa - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
Hl. 5. ev. na utierni 5.
Liturgia sv. Bažila Velkého
Farba: tmavočervená
Antifóny: nedeľné
Tropár z hlasu, tropár, kondak a prokimen
z Prvej pôstnej nedele.
Čít: I. Kor 14,12-19
Mk 1,12-15;
Namiesto Dôstojné je: Milostiplná Matka
Pričasten z nedele.
Čítania v týždni z Lekcionára v roku Týždeň
po prvej pôstnej nedeli str. 397,
o. V. BOHÁČ
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A neuveď nás do pokušenia
ľíicli neobstáli: prví ľudia v raji, starozákonný ľud
za čias M ojžiša na púšti, kráľ Dávid a uinolií iní.
O kolo Pána Ježiša a v prvotnej cirkvi je mnoho
ľudí, ktorí v rozhodných clivíl'aeh, keď sa spo
liehali sam i na seba, neobstáli. Boli však silní a
vytrvalí, keď sa Boha pridržiavali. Tu platilo a
platí slovo básnikovo, varovne prenesené o vzťa
hu k rodnej zem i:

Zákiadom nášho duchovného napredovania
je viera.
Pokorná viera človek pred Bohom vedie nie
len k uznaniu vlastnej nedokonalosti, ako to vysti
huje prosba modlitby Pána: “ Odpusť nám naše
viny...” ale aj vyhliadky Božej pomoci: “ A neuveď
nás do pokušenia...” Nikdy si totiž nem ôže byť
človek istý ani sám sebou. Takáto istota by bola
iba predstieraním, ako nám ukázal Ježiš K ristus
vo svojom podobenstve o farizejovi a colníkovi.
Apoštol Pavol, ktorý dobre poznal úskalia ži
vota, pretože mnohými skutočne sám prešiel, radí
kresťanom v Korinte: “ A preto ten, kto si myslí,
že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol** (1 K or. 10,

“ Ak ma opustíš, zahynieš! Preto ako svetlo vo
všetkých tem notách a zm ätkoch svieti nám na
cestu životom príklad nášho Pána a Spasiteľa.
Prežíval chvíle veľké a radostné, prechádzal skúš
kami neistôt a poníženia, ale nič ho nedokázalo
zlomiť, narušiť, alebo odviesť z cesty, po ktorej
išiel za cieľom svojho nebeského Otca. I keď ho
všetko a všetci opustili až k bolestném u zvolaniu:
’’Bože m ôj, Bože môj, prečo si ma opustil?" (Mt
27,46), nestal sa neverným a nezriekol sa svojho
Otca, ale s dôverou položil svoj život do jeh o rúk:
“ Otče, do Tvojicli rúk odovzdávam svojho du
cha” (Lk 23,46).

12).

Nebolo by pre duchovný život človeka nič tak
klamlivého, ako klamná istota, že stojím e vlast
nou silou a vlastnou výbornosťou. To by viedlo
človeka nakoniec k povýšenosti, pre ktorú je na
pomínaná cirkev laodicejská, ktorá sa zrieka
akejkoľvek pomoci a hovorí: “ Nič už nepotre
bujem” (Zj 3, 17)

Prosba o Božiu pom oc a prispenie znie v
m odlitbe obvykle: “ A neuveď nás do poušenia’*.
Ale m ôže tiež znieť v preklade: “ A navydávaj nás
do pokušenia” . O starozákonnom Jóbovi čítame,
že Hospodin ho vydal satanovej skúške. Jób v
tejto skúške obstál, zostal Pánovi verný do po
sledného dychu života. “ Aj keby ma zabil, a ja
som už nemal čo očakávať, predsa by som chcel.

V
skutočnosti však potrebujem e všetci Božiu
pomoc, v živote duchovnom niekedy oveto viac
ako v oblasti hmotnej. Takzvaní siláci alebo takí,
ktorí sa za silákov považujú, ukázali sa byť ľud mi
krehkými a slabým i. Petrovi sebeistém u “ Aj keby
všetci odpadli, ja nie” (M k 14,29), naznačuje
Kristus: “ Práve ty ma trikrát zaprieš.”
Viera nie je totiž niečo hotového, nie je to
žiadne depositum, o ktoré by človek nem usel dbať
a nemusel si ho vážiť. O vieru stále zápasím e
každým dňom, každou novou situáciou. A ž po
tom, keď zastanem e na konci svojej pozem skej
cesty, budeme môcť s apoštolom vyznať: “ Dobrý
boj som bojoval...** (2 Tim 4,7) pred nim obhájiť
svoje cesty" (Job 13,15) Trúfam e si však aj my
smieme si vôbec trúfať na takúto vernosť? Je málo
príkladov, že ľudia neobstáli, že prepadli v skúške
života? Skazili ich rôzne príležitosti, prepadli la
komstvu, šli za lepším bývaním, zradili svoje dob
ré presvedčenie. Aj keď vedeli, čo od nich žiada
služba Bohu, dali sa radšej strhnúť do područia
mamony. Počuli, že nie je človeku nič platné, aj
keby získal celý svet, a predsa zaprel svoju dušu,
svoje dobré ja a dal sa do služieb sebectva, ka
riéry a slávy.
Veriaci človek nežiada stále od Pána Boha
všetko, zvlášť nie to, čo môže urobiťsám . Bolo by
hriechom prenechať Pánu Bohu všetku staros
tlivosť i starosť. Naše Pudové príslovie hovorí:
“Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pom ôže.” To
platí aj pri tejto prosbe. Pán Boh nás nevydáva do
pokušenia, ak my sami nebudem e okolo poku
šenia chodiť fcihostaj ne.
Kto si zahníva s ohňom , obyčajne sa popáli,
kto sa sám nedokáže tvrdo a nekom prom isne postaviťproti pokušeniu, kto si s ním zahráva, nako
niec podrahne. Pán Ježiš, ktorý dokázal byťtrpezlivý a zhovievavý, mierny a láskavý, v otázke
pokušenia a zvodu vedel byť nekom prom isný a
neúprosný. “ Ak ťa zvádza tvoje pravé oko, vy
lúpili bo a odhoď preč, lebo je pre teba lepšie, aby
zahynul jeden z tvojich údov, ako by m alo byťcelé
tvoje telo vrhnuté do pekla. A keď ťa zvádza tvoja
pravá ruka,utni ju a odhoď preč, lebo je pre teba
lepšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, ako by
sa malo celé tvoje telo dostať do pekla” (Mt 5,-30).
On, ktorý radil, že človek má odpustiť svojm u
bratovi prehrešok nie sedem krát ale sedem desiatsedemkrát, nepozná zľutovanie s tým , ktorý

iných zvádza na hriech. “ Pre toho by bolo lepšie,
keby mu zavesili na krk m lynský kameň a poto
pili ho do m orskej hlbiny” (Mt 18,6).
Do tejto chvíle nás ale život stavia do nových
a častokrát odlišných a nezvyčajných situácií, v
ktorých m ám e potvrdiť svojm u Pánovi vernosť,
opravdivosť a poctivosť. U koho iného m ôže člo
vek očakávať pom oc ako u toho, ktorého žalm ista
nyzýva “ Pán je moja skala” (Ž 73,26). Sväté pís
mo je kniha veľmi realistická, nič nezakrýva, ani
neprikrášľuje u človeka. Dáva nám nahliadnúťdo
života ľudí, z ktorých m nohí v osudových cliví-

ČO JE OBRAD?
(Pokračovanie zo strany 6.)
východný obrad, ktorý sa dostal medzi rôzne
národy, stal sa mnohoraký. No i napriek tejto
mnohorakosti v každom východnom obrade
hneď na prvý pohľad možno zbadať ten hlav
ný základ, ktorý je pre všetky východné obra
dy spoločný a z ktorého všetky východné
obrady pochádzajú. A ten spoločný základ je
jeruzalemský. V e ď v Jeruzaleme bol sv.
apoštol Jakub, ktorého podľa vierohodného
podania sám Kristus ustanovil za jeruzalem
ského biskupa. A sv. Jakub napísal prvú služ
bu božiu, ktorá bola vzorom a prameňom pre
všetky biskupie aké sa dnes v cirkvi užívajú.
Dosvedčuje to aj ambroziánska a mozarbská
sv. omša, ktorá sa veľmi podobá našej bis
kupi a tieto dve sv. omše sa užívali v západ
nom obrade až do stredoveku. K východným
obradom, ktoré ako som vyššie uviedol, po
chádzajú zo spoločného jeruzalemského
prameňa, sa nakoniec v jednotlivých teritó
riách sformovali tieto obrady: syrský, koptický, byzantský a arménsky. Tento stručný pre
hľad o vývoji obradov je odpoveďou pre tých,
ktorí hovoria, že obrad nie je potrebný a stačii

A keď K ristus hovorí, že “j e nutné, aby poku
šenia prichádzali” , nem ali by to byť kresťanské
cirkvi, veriaci, ktorí budia pohoršenia alebo do
pokušenia privádzajú. A k chcem e život plný, ra
dostný, bez násilia, bez lží, bez vojen, snažm e sa
podľa príkladu Pána ježiša, aby sm e holi nosi
teľmi svetla a radosti, aby sm e boli soľou zem e,
vediac, že “ neboli sm e vykúpený vecam i pomi
nuteľnými, striebrom a zlatom , ale prevzácnou
krvou K ristovou. On bol k tom u ako baránok bez
chyby a bez poškvrny vopred vybratý" (1 Pt
1,18-20).

otec Peter H.
by len jeden obrad. Vyplýva z neho aj to, že
obrad je ozaj potrebný k tomu, aby každý
národ sa modlil "slúžil Bohu a oslavoval ho” a
dával najavo svoje náboženské cítenie,
zmýšľanie takým spôsobom, aký najviac zod
povedá jeho povahe a jeho prirodzenosti.
A pre nás - gréckokatolíkov - je najdrah
ším náš cyrilometodský východný obrad, kto
rý má v sebe všetko to, čo náš národ vytvoril,
počnúc sv. Cyrilom a Metodom až po dnešné
časy. K svätej liturgii pribudli naše bohoslu
žobné a náboženské piesne, v ktorých sa
zjavne odzrkadľuje všetko to, čo cítil a myslel
náš národ o Bohu, Bohorodičke a svätých.
Áno. V našom obrade náš národ vyjadril svo
ju druhú prirodzenosť. A ten, kto by sa pokú
šal byť proti nemu, je vlastne proti prirodze
nému zákonu, ktorý umožňuje každému to,
čo mu patrí. Túto skutočnosť majú vždy pred
svojimi očami naši cirkevní predstavení ako
Svätý Otec, tak aj naši otcovia biskupi. A títo
predstavení našej cirkvi sa celou svojou au
toritou zasadzujú za rozkvet nášho obradu, v
ktorom my tak úchvatne, s láskou a preni
kavou zbožnosťou oslavujeme Boha, Pre
svätú Bohorodičku a svätých.

o. Vladimír PETRAŠKO
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Sebaevanjelizácia
Často počúvame a čítam e o novej
evanjelizácii a desafročí duchovnej ob
novy na Slovensku. Obávam sa, že pre
väčšinu z nás je to všetko, čo vo vzťahu
k nim robíme, hoci sa dovolávajú účasti
na duchovnom zušľachtení každého z
nás. Kto túto výzvu nepočuje alebo si
myslí, že sa ho netýka, ochudobňuje sa
a vystavuje nebezpečenstvu, že sa ocitne
prakticky medzi takzvanými kresťanmi,
keď všetku aktivitu života z viery pre
nechá iným.
Mnohí - medzi nimi aj úprimní kato
líci - namáhavo hľadajú liek na mravné
choroby, ktorými sú poznačené m oder
né časy. Zvyčajne nachádzajú komplex
príčin, a preto aj predpokladané riešenie
je rovnako zložité. My však veríme, že
hlavnou príčinou ziel, trápiacich ľudstvo
všetkých, teda aj našich čias, je naru
šený vzťah človeka k Stvoriteľovi hriech. Udivuje ma, ako málo veriacich
kresťanov je ochotných toto verejne pri
znať. V tlači, televízii i rozhlase sa často
stretávame s úvahami o m ravných otáz
kach, o človeku a jeho zodpovednosti za
jeho skutky i za blížneho, no sotvakto z
laikov hľadá východisko aj vo svetle
viery a kresťanského učenia. Nerobia
tak ani tí, čo sa k viere priznávajú. Od
povede na pálčivé otázky hľadajú v zá
sobe odborných poznatkov, čo je zaiste
správne, no nesnažia sa, alebo sa zdrá
hajú vidieť problém aj vo svetle svojej
viery. Akoby sa obávali, že ich poznatky
a stanoviská nebudú mať potrebnú od
bornú úroveň a tým utrpí ich hodno
vernosť. Nepripomína nám to podoben
stvo o talentoch, najmä o tom jednom a
bez úžitku zakopanom? Sluha z podo
benstva sa bál prísneho pána, učený člo
vek sa obáva prísne vedeckého súdu a
radšej si ponechá talent svojej viery pre
seba namiesto toho, aby ním osvecoval
svoje poznatky a tým obohacoval aj

o
H
in
L.

iných. Evanjelium je veľkou výzvou k
neutuchajúcej láske; láska znamená po
kornú službu dobru a pravde. Čo lep
šieho teda možno poskytnúť ľuďom ako
je Ježišova cesta k tejto službe? Nedo
statok odvahy prezentovať svoju vieru
vo všetkých životných okolnostiach
svedčí aj o malej dôvere v jej duchovnú
silu. To však prezrádza, že jej obrodzu
júci účinok sa nezmocnil celého člove
ka, neprenikol do hĺbok jeho vnútorné
ho sveta, ale zostáva na úrovni túžob a
ušľachtilých predstáv.
Ešte vypuklejšie sa takáto dvojko
ľajnosť praktického života prejavuje v
niektorých menej bežných okolnos
tiach. Predstavte si dvoch starších m u
žov, ktorí sa stretnú na liečení v kúpe
ľoch a štyri týždne bývajú spolu v jednej
izbe. Obaja sú katolíci a tak sa zúčast
ňujú vedno bohoslužieb. Na prvý po
hľad sa to javí ako známka života vo
viere a dobrý príklad pre okolie. Za tým
to pozitívnym vonkajším obrazom sa
však skrýva spoločná duchovná prázd
nota, žijúca iba u tých istých a často
veľmi plytkých zdrojov ako u mnohých
ľudí, ktorým život z viery býva cudzí.
Politické otázky, rybárske zážitky, zá
hradkárske a motoristické skúsenosti a
denné postrehy napĺňajú obsah rozho
vorov tej dvojice po celé dni. Svet viery
a jej nezmerateľných hodnôt, ku ktoré
mu sa obaja hlásia, zostal medzi nimi
neobjavený. Sotva tu obstojí námietka,
že nie každý má hĺbavého ducha, aby
ním zhodnocoval a posväcoval všedné
veci života a odkrýval v nich stopy Bo
žích rúk. Pravdou je však, že to každý
nedokáže rovnako. No každý rovnako
rád sa venuje tomu, čo mu je srdcu naj
milšie, čím sám naplnil svoj doterajší
život. Kto ho naplnil prepjatým záuj
mom o veci časné, ľubuje si v nich a zda
sa mu, ako Marte z Lukášovho evan

Zastav sa a pozoruj!
Človek vyzlieka Boha!
Zastav sa a uvažuj!
H riech odhaľuje ľudskú úbohosť.
Zastav sa a daj sa na pokánie!
Ľútosť nám prinavráti Božiu lásku.

jelia, že tak najlepšie poslúži blížnym.
Nám je však bližší postoj jej sestry Má
rie, ktorá počúvala slová Pána a "zvolila
si lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý".
Keď sa teda v rebríčku hodnôt dostane *
na najvyššie miesto životná sila evan
jelia a zmocní sa nášho srdca, bude nám
štítom i ozdobou v každej situácii. A
neodoláme: zatúžime z nej ponúknuť
každému, kto je schopný ju prijať. Sami
sa tak obohatíme, lebo pocítime, že naj
viac dostáva, kto z lásky najviac dáva.
Čas na získavanie duchovných po
kladov bol v každej dobe. Je aj teraz.
Kto chce dávať, musí mať z čoho. Naša
cirkev je hlbokou studnicou nepominu
teľných hodnôt, z ktorých možno naplno
čerpať. Poskytuje aj veľa spôsobov, ako
si obohacovať a prehlbovať život vo vie
re. Všetky prinášajú rovnaký účinok:
premenu zásad určujúcich životné hod
noty. Čerpajme z nich a načerpané ne
zdráhajme sa ponúknuť aj iným. Takáto
malá "sebaevanjelizácia" v rámci novej
evanjelizacie bude najistejším zákla
dom duchovnej obnovy jednotlivcov,
rodiny i spoločnosti. Duchom evanjelia
obnovený človek bude nielen nositeľom
nádeje, ale aj aktívnym činiteľom sveta
Božej spravodlivosti, lásky a pokoja.
A lexander ROM ANOV

Monika TANCAKOVA

VEDIEŤ,
ČO JE LÁSKA
Vždy som si priala vedieť,
čo je láska,
Vždy som si priala - zažiť ju,
napiť sa z dlaní,
zdvihnúť oči k nebu,
z nádychu šťastia,
počuť - Ľúbim ju.
Neobísť náruč,
čo ma k sebe vábi,
serenádou ticha,
hudbou nemých strún,
poéziou dlaní,
svojím srdcom verným,
prameňom na púšti,
hniezdom bocianím.
Vždy som si priala vedieť,
čo je láska,
navždy si prajem, vedieťju aj žiť.
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PO STUPIENKOCH LÁSKY
PRÍBEH

vráti, zase môžeme spolu chodiť. Chcel,
aby sme zostali naďalej výborní kamaráti
a písali si ako doteraz. Tak aj bolo. Písali
sme si, ale mňa to stále trápilo.
Raz bol zasa po troch mesiacoch do
ma. Prišiel ma pozrieť, doniesol mi krásny
darček k narodeninám. Odišiel a ja sa za
se trápim a neviem, čo robiť. Mám ho veľmi
rada a dokázala by som urobiť všetko, len
aby na mňa nezabudol. Vôbec ma neláka
taký prázdny život, aký dnes žijú mnohí
mladí ľudia. Túžim po šťastnom živote, po
rodine, po deťoch.
Som na konci. V tomto roku končím
školu a chcem ešte ďalej študovať, aby sa
mi rýchlejšie míňal čas do jeho príchodu.
Čo keď sa vráti a už nebude mať o mňa
záujem? Nechcem mať rada už nikoho
iného. Veľakrát som chcela so všetkým
skončiť, ale bojím sa.
Nechcela som to až tak obšírne opiso
vať, ale kládla som na papier, čo mi srdce
kázalo. Neviem, či mám zabudnúť, alebo
sa trápiť ďalej.

Som 17-ročné, celkom obyčajné diev
ča. Mám problém, ktorý je možno tiež oby
čajný, ale mňa už celkom ničí. Strácam
chuť do života. Môj život bol donedávna
takmer bez starostí. Ale v škole, kde som
sa začala učiť, nastal prevrat v mojom ži
vote.
Pozornosti môjho spolužiaka Martina
som brala len tak zľahka. Vôbec som si ho
nevšímala. Hovorili o ňom, že je to veľmi
pekný chlapec, ale ja som si myslela, že
nie som pre neho dosť dobrá partia. Navy
še som vtedy mala chlapca, s ktorým som
sa neskôr rozišla.
Na konci školského roku sme išli na
výlet. Tam som sa dozvedela, že sa mu
páčim, a žeby so mnou chcel chodiť. Od
mietla som. Ani neviem prečo, mala som
asi strach. On sa však ani tak nevzdával a
všetko pokračovalo ďalej. Až som ho po
čase doslova znenávidela. Potom sme sa
nevideli celé prázdniny.
Do druhého ročníka som išla s pre
MAJKA
svedčením, že sa na všetko zabudlo. Tu
šila som zle. Povedal mi, že ma má stále
rád. A mne akýsi neznámy hlas našep
kával: "Skús to s ním, má ťa rád." Po
slúchla som, a tak sme začali spolu chodiť.
Postupne som ho začala mať rada. Sedá
vali sme spolu v prvej lavici. Všetci nám
fandili, spolužiaci a my dvaja sme boli veľ
mi šťastní.
Dvaja veriaci ľudia, ktorí sa majú radi,
pekná perspektíva. Postupne ma zoznámil
s jeho rodinou a ja jeho s mojou. Robili
sme si plány, že tak o šesť rokov sa zobe
rieme. Prežili sme veľa krásnych chvíľ, ro
zumeli sme si. Vôbec nám nechýbalo to,
čo druhí po krátkej známosti pokladajú za
samozrejmosť. To sme ešte netušili, že
krásny a bezstarostný život sa pre nás
pomaly začína končiť.
Začali sa druhé prázdniny. Chodieval
za mnou každý týždeň. Jeden týždeň sme
však nemali byť spolu. Práve vtedy mi pri
šiel list - ponuka štúdia v Rakúsku na štyri
roky. Mala som hneď odpísať. Odmietla
som. Veď som tu mala Martina a vôbec ma
MILA MAJKA,
neťahali ani zážitky, ani peniaze.
píšeš, že sa nevieš rozhodnúť, či čakať
Martin dostal tú istú ponuku. Keď sme
sa o týždeň stretli, oznámil mi, že otec ho
na chlapca, alebo na neho zabudnúť. Tiež
prehovoril, aby to skúsil. Súhlasila som.
som chcela so všetkým skončiť tak ako ty.
Ale v lete som bola na jednom duchovnom
Vedela som, že na to má. Mladý, pra
podujatí a tam som čosi pochopila, čo mi
covitý, múdry.
V
septembri sme sa rozlúčili. Myslela vlastne Pán povedal prostredníctvom pria
teľky, ktorej som sa so svojím problémom
som, že to neprežijem. Bolo to hrozné.
Prvé týždne som chodila ako mŕtvola. Nič
zverila. Pochopila som, že je zbytočné sa
ma nebavilo, všetko ma rozplakalo. Cho
trápiť, čo bude so vzťahom, ktorý som pre
žila s jedným chlapcom, ako sa to vôbec
dila som každý večer do kostola a modlila
sa, aby som bola dosť silná a vydržala.
skončí. Za ten čas, čo sa budem trápiť,
Asi o dva mesiace prišiel po prvýkrát
zahĺbená do svojho problému a nebudem
domov. Bola som šťastná, ale on o štyri dni
si všímaťživot okolo seba, mi môže mnoho
zase odišiel. Potom ho ale operovali, a tak
vecí uniknúť a môžem stratiť ešte viac.
prišiel domov na tri týždne. Vtedy som
Preto som si povedala: "Dosť, už viac
zažila ďalší šok. Povedal mi, že som mla
nemôžem chodiť smutná." Začala som žiť
dá na to, aby som štyri roky prežila čaka
podľa slov: "Zložte na neho všetky svoje
ním. Aby som si užívala tak ako ostatné
starosti, lebo on má o vás starosť." Hoci
dievčatá - kino, kamaráti, zábavy.
ma to stále bolí, ja viem, že je tu Ježiš,
Chcel mi dobre, ale vlastne mi veľmi
ktorý mi chce pomôcť. Majka, načo sa máš
ublížil. Povedal, že keď sa o štyri roky
zbytočne trápiť a končiť so všetkým. Ži

SLOVO
reálny život. Keď je Martin ďaleko od Teba
a ste málo spolu, hoci ho máš veľmi rada
a nemôžeš bez neho žiť, uvedom si, že to
tak má byť, že je to pre Teba skúška.
Chcela by si, aby sa už teraz Tvoj problém
vyriešil, aby sa to trápenie skončilo. Ale
všetko sa nemôže hneď uskutočniť. Všet
ko má svoj čas a na ten čas musíme obaja
dozrieť. Vezmi s pokojom tento kríž. Prijmi
to ako čas výchovy, čas dozrievania. I keď
s bolesťou v srdci, ale s úsmevom na pe
rách sa pokús žiť naplno. Nestrácaj čas
myšlienkami na budúcnosť. Všímaj si oko
lie. Prežívaj tie najkrajšie chvíle svojej mla
dosti. Venuj sa ľuďom, pomáhaj im, zaují
maj sa o ich problémy, a tak budeš menej
myslieť na tie svoje. Možno vedľa Teba žije
niekto, kto má väčší problém ako Ty, a
čaká pomoc. Maj otvorené oči pre všetko,
čo Ti život ponúka. Žiť predsa musíme i so
zraneniami, ktoré prichádzajú. A čas všet
ko vyrieši.
Píšem to preto, lebo to sama prežívam.
Dá sa usmievať aj s bolesťou v srdci. A
nestrachuj sa o to, čo bude. Tvoj život je
predsa v dobrých rukách.
EVA

DVANÁSŤ SYNOV
IZRAELA

1. Obor - filištínec, ktorého premo
hol chlapec, ktorý sa stal kráľom
2. Meno matky Panny Márie
3. Jedno z kňazských svätení

1. Vrch, na ktorom dostal Mojžiš
Desatoro Božích prikázaní
2. Otec Ezaua a Jakuba
3. Na miesto Judáša bol lósom vy
braný za apoštola ...
4. Krajina, do ktorej utiekla sv. ro
dina pred Herodesom
5. Prvá božská osoba
6. Malomocný, ktorého očistil Elizeus (Nátan)
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Nedá sa nájsť pokoj mimo Krista
V
nedeľu, 10.1. sa Ján Pavol II. stretol s k svornosti! - uviedol Ján Pavol II. v hoJedenásť televíznych spoločností, medzi
m ílli pri sv. om ši na m odlitbovom stret
predstaviteľmi moham edánov. Uistil ich, že
niini z Poľska, Bulharska a Chorvátska, vysie
nutí v A ssisi a p ok račoval: M od litba za
katolícka cirkev je pripravená pokračovať v
lalo v priamom prenose priebeh nočného bedpokoj v E u róp e, n ajm ä v balkánskych
spolupráci s nim i pri nastoľovaní sociálnej
lenia a modlitieb za pokoj v Európe, ktoré sa v
k rajinách, vzn áša sa v tom to čase v
spravodlivosti, pokoja a povýšení morálnych
sobotu, 9. januára za účasti Jána Pavla II. kona
ja zyk o ch rozm an itých národov Európy.
hodnôt.
li v Assisi. Udalosť prilákala do 400 novinárov
S p red sed am i ep isk op átov celej Európy
Potom sa stretol so zástupcami anglikán
z celého sveta. Veriaci prítom ní v bazilike si
sm e prosili P ána o pokoj. O brátili sm e sa
skej cirkvi a židovského spoločenstva.
hneď v úvode vypočuli posolstvo carihradské
na našich b ratov kresťanov, židov ¡m oha
ho ekumenického patriarchu B artolom ea I.,
m edánov, aby sa m odlili na tento úm ysel.
ktoré poslal Jánovi Pavlovi II. a všetkým účast
Prišli sm e do A ssisi po stopách sv. Fran
níkom modlitbového stretnutia, ako aj posol
tiška, ktorý m im oriad n e m iloval K rista,
stvo srbského pravoslávneho patriarchu Pávie
ľudí a všetko stvoren stvo. prišli sm e zaťa
ho. Delegácie troch monoteistických nábožen
žen é h riech m i našich čias, nášho konti
stiev sa modlili oddelene v tej istej bazilike.
nentu. V ojn a na B alk án e osob itn e nahro
Fascinujúci pohľad na sviečkový sprievod na
m adila h riech y. Ľ udia používajú pro
čele so Svätým Otcom a na okam ih pred číta
stried k y na za b íja n ie a nivočenie svojich
ním evanjelia, keď sa ožiarilo vnútro baziliky,
b lížn ych . A ké h rozn é zážitk y z vojny, posymbolizoval svetlo nádeje a pokoja.
n ajviac v E u róp e, p ozn alo 20. storočie!
Prvý biblický text prečítal kardinál KuhaS toročie p ozn ačen é nenávisťou a hlbo
ricý. Po ňom kardinál Martini prečítal úryvky
kým zn eu žitím ľudstva. Nenávisťou a zne
z posolstva Pavla VI. k Hl. svetovém u dňu
Slávnostnú sv. omšu v bazilike sv. Fran
užitím , k toré nevylu čovalo nijaké pro
pokoja 1. januára 1970. Ďalej nasledovali
tiška so Svätým Otcom koncelebrovalo 16 kar
stried k y a sp ôsob y na ničenie a vyhubenie
úryvky z posolstva nebohého ekum enického
dinálov a 50 biskupov. Zúčastnil sa n a nej
d ru h éh o. T oľkokrát a toľkým i spôsobm i
patriarchu D em etria I. k V ianociam 1990 a v
taliansky prezident Osear Luigi Scalťaro a iní
sa
zneužil božský p rík az lásky!
závere prečítal evanjelium zástupca anglikán
prom inentní hostia. V homílii Ján Pavol II.
prosil Pána o pokoj najm ä v balkánskych kraji
skej cirkvi.
Je n am ieste položiť si otázk u , či by eu
V
úvode svojho príhovoru Ján Pavol II.nách.
rópsky človek bol sch op n ý vyjsť z prie
pripomenul, že prvým cieľom nočného bedlePotom sa z lóže baziliky prihovoril k veria
p asti, do ktorej upadol v d ôsledku túžby
nia bolo uvedomiť si na základe svedectiev
cim pred modlitbou Anjel Pána. Poďakoval sa
po m oci a v lá d e. N a úkor druhých, na
rany vojny, na vlastnom tele obetí. Strach, bez
všetkým, ktorí prijali jeho pozvanie na m od
ujm u ľudí a národ ov. T áto tragická skú
mocnosť, plač, bolesť a smrť - to všetko leží na
litbové stretnutie, a celé podujatie zveril pod
senosť akoby zn ova o žila, najm ä na Bal
našich pleciach ako ťarcha a zaťažuje i naše
ochranu Panny Márie, sv. Františka Assiského,
k án e. Hľa, to j e p ríčin a, prečo sa celá
srdcia. Pred podobnou tragédiou nem ožno
sym bolu pokoja.
E urópa zhrom ažď uje na m odlitbách.
ostať ľahostajným. N emôžem e spať, m usím e sa
Hľa, to j e p ričin a, p rečo sm e putovali do
Z HOMÍLIE SVÄTÉHO OTCA A ssisi, aby sm e v zývali B oh a skrze Krista:
modliť. Vypočuli sm e si svedectvá o boji a
utrpení, ale aj o nádeji.
O dstráň b a riéry n en ávisti, otvor cestu
P an e, zb ú raj m úr n en ávisti, ktorý
Ján Pavol II. potom pripom enul, že mnohí
svorn osti a pokoja!
rozdeľuje n árod y, a urovnaj ľuďom cestu
Židia sa pre svoje náboženské povinnosti ne
mohli zúčastniť na tom to stretnutí. M odlia sa
však v synagógach v celej Európe. Slová apoš
tola Pavla "Kristus je náš pokoj" nás upozor
V
roku 1992 Mária, Milona a ja bolimôžu s nami organizovaťaspoň jedno
ňujú, že nem ám e hľadať pokoj m im o Krista a
stretnutie. Kardinál sa opýtal v Ríme,
sme
pozvaní
do Spojených štátov
ešte menej proti nemu: N a dosiahnutie pokoja
čo má robiť. Z Ríma prišla odpoveď:
( Miami, Buton, Lousiana), ďalej Porje potrebné vnútorné obrátenie a pokánie. Kris
Môžete to uskutočniť, ale nemá to byť
toríca, Venezuely, Kolumbie, Panamy,
tus je náš pokoj. K eď sa od neho vzďaľujeme v
príliš
oficiálne.
Hondurasu
a
do
Mexika.
Každý
večer
osobnom či spoločenskom živote, vo vzťahu
sme slávili liturgiu ako v Medžugoriu
V New Orleans spolu s tamojším
medzi jednotlivcami a národm i, čo inšie zosta
ale až 5 hodín namiesto troch. Večer
arcibiskupom bol televízny program,
ne, ak nie nenávisť, nepriateľstvo, konflikty,
prišlo 5000 až 40000 veriacich. Istého
ktorý bol vysielaný v celej Amerike.
vojna.
večera
v
Mexiku
došlo
až
50000
ľudí.
Na záver bedlenia zazneli m odlitby veria
V Portoricu sme prežili milostivý
Mnoho podujatí sme mali s mladými
cich vo viacerých rečiach. Po speve Otčenáša,
čas. Tamojší biskup strávil s nami 5
ľuďmi a deťmi.
pri vzájomnej vým ene znaku pokoja Svätého
dní. Všetko bolo veľmi dobre organi
Všade bol veľký záujem o posol
Otca s predstaviteľmi jednotlivých delegácií sa
zované. Celé podujatie vyzeralo sko
stvo Kráľovnej mieru. Biskupi, s kto
z reproduktorov ozývala m odlitba sv. Fran
ľudové misie. Nechal nám úplné voľnú
rými sme sa stretli, boli k nám srdeční
tiška, aby sa veriaci stali tvorcam i pokoja tam ,
ruku. Náš program trval od druhej do
a otvorení. V Paname tamojší biskup
kde vládne nenávisť.
ôsmej večer. Majú tam jeden "Svätý
celebroval sv. omšu za našu skupinu,
vrch". Na tunajšie stretnutie prišlo vy
Potom Ján Pavol II. a predstavitelia nábo
jeden večer vysielala televízia náš
še 20000 ľudí. Jeden kňaz rozprával,
ženstiev vzali horiace sviece z oltára a v pro
program celú hodinu. Ľudia nám moh
že sa stalo i jedno uzdravenie. 011.45
cesii odniesli svetlo mladým, ktorí vonku sle
li klásť otázky. Arcibiskup pozoroval
hod. sa zjavila Matka Božia. Niektorí
dovali priebeh modlitieb. Bolo 22 hodín a 10
celý náš program a nasledujúci deň
ľudia videli i slnečný zázrak z Fatimy.
minút.
strávil s nami celý.
Bola to atmosféra ako v Medžugoriu.
Za hlaholu zvonov pozdravil Svätý Otec
Vedúci mierového centra v Carn
m ladých, pomodlil sa s nimi Otčenáš a rozlúčil
ease sa opýtali svojho kardinála, či
Peter SLAVKO
sa želajúc im dobrú noc a požehnané bedlenie.

2 kresťanského
sveta

x£

Medžugoríe v Amerike

ČÍSLO 3/1993

SLOVO

STRANA 11

CIRKEV

Nobelova cena za mier
katolíčke

V BULHARSKU

Nositelkou nobelovej ceny mieru v roku 1992 sa stala 33 ročná katolíčka z Guatemaly
Rigoberte Menchuová.
Už ako veľmi mladá pracovala so svojou rodinou na kávových a bavlníkových plantá
žach ako robotníčka. Od desiatich rokov pomáhala otcovi pri katechéze vo farskom
spoločenstve a neskôr sa sama stala katechétkou. V roku 1980 ako 21 ročná stráca otca,
matku i niekolkých bratov, ktorých zavraždili guatemalskí vojaci potlačujúci protesty
indiánskych rolhíkov. Rigoberta opúšťa vlasť, aby si zachránila život a z Mexika organizuje
akcie za práva svojich rodákov. V roku 1983 sa stala spoluzakladaťelkou organizácie na
obranu ľudských práv Indiánov v Guatemale. Pôsobí vo viacerých grémiách OSN. Pre
svoju angažovanosť získava viacero medzinárodných ocenení, vydáva knihu Život v
Guatemale, v ktorej približuje ľudstvu hrozné zločiny konané na Indiánoch v jej vlasti.
Kniha vyšla vo viacerých svetových jazykoch a Rigoberta zbraňami slova sa zasadzuje
za základné ľudské práva.

Zo života Mukačevskej eparchie
■ Z VEREJNÝCH MIEST NA ZAKARPATSKÚ
zmizli za 45 rokov totalitného systému takmer
všetky kríže. V súčasnosti na mnohých mies
tach stavajú nové. Nové kríže slávnostne pos
vätili vTamovciach, okr, Užhorod, v Simerkách,
okr. Perečín, v Černom, okr. Vinogradovo. V
Ivanovke, okr. Berehovo posvätili jeden kríž na
miestnom cintoríne, ďalší pri ceste smerom na
Mukačevo. Užhorodskí gréckokatolíci obnovili
kríž pri Chráme Premenenia Pána na Cehoľni,
■ GRÉCKOKATOLÍCKI VERIACI V BEREHOVE sa dočkali prinávratenia svojho Chrámu
Zvestovania presv. Bohorodičky, ktorý ich pred
kovia postavili v roku 1825. Pri tejto príležitosti
ich duchovný otec V. Margitič privítal vzácneho
hosťa - biskupa-ordinára mukačevskej eperchie
Mons. Ivana Semediho, ktorý s prítomnými šies
timi kňazmi odslúžil archijerejskú sv. liturgiu.
Medzi hosťami tejto slávnosti bol aj evanjelický
biskup Zakarpatska Pál Forgon.
■ V STOROŽNICI, OKR. UŽHOROD, si gréc
kokatolíci ešte v 30. rokoch nášho storočia

Delegácia
v Konštantinopole
Zachovávajúc tradíciu, ustanovenú už od
čias pápeža Pavla VI., tiež roku 1992 odces
tovala do Istanbulu delegácia Vatikánu na
najvyššej úrovni, aby sa zúčastnila liturgic
kých osláv pri príležitosti sviatku sv. Andre
ja apoštola - brata apoštola Petra (30. no
vember), zakladateľa východnej Cirkvi. Na
čele delegácie stál kardinál Edward I. Cas
sidy, prezident Pápežskej Rady na Navrho
vanie Kresťanskej Jednoty. Delegácia pred
niesla ekumenickému patriarchovi Bartolo
mejovi I. posolstvo pápeža Jána Pavla II.
Posolstvo bolo prednesené vo francúzskej
reči.

Nový koptský biskup
Svätý Otec Ján Pavol II. súhlasil s vý
berom Koptského Patriarchálneho Synodu,
ktorý na svojom stretnutí v Káhire (Egypt)
23. novembra roku 1992 vybral kňaza Y. E.
Badira, eparchiálneho kňaza farnosti Nontre-Dame, katolických koptov v Los Ange
les, USA, za biskupa koptskej eparchie Ismailia v Egypte. Novovybraný episkop má
42 rokov, bol vysvätený v Egypte roku 1973.
Posledné tri roky pôsobil v Los Angeles,
USA.

začali stavať Chrám sv. Cyrila a Metoda. Tak
mer všetko sa im podarilo, ba pre malbu in
teriéru získali slávneho podkarpatského umelca
Jozefa Bokšaja. Nepodarilo sa im však dokončiť
druhú vežu. Teraz po obnovení svojej eparchie
pustili sa pod vedením duchovného otca V. Vajduličadojej dostavby a už 18. októbra min. roku
prišiel toto dielo posvätiť biskup-ordinár Mons.
Ivan Semedi. Pri tejto príležitosti zavítal do Storožnice aj apoštolský nuncius arcibiskup Mons.
Francesco Colasuono so svojím sprievodom.
Svätú liturgiu s biskupom-ordinárom spoluslúžil
okrem domácich kňazov aj farár gréckokatolíc
kej farnosti vNewYorkuMons. Raimond Misu lič.
/Pk/

Obe najväčšie náboženské spoločenstvá
v Bulharsku - bulharská pravoslávna cirkev
(7,2 milióna veriacich) a moslimská rada
(1,17 milióna) - stratili u svojich veriacich
vierohodnosť. Za bývalého režimu ich pred
stavitelia úzko spolupracovali s komunis
tam i, ba zostali im verni aj po udalostiach
rokoch 1989 - 1990. Preto, najmä u pravo
slávnych, badať stagnáciu a hľadanie no
vých istôt. Očividný je prílev k nábožen
ským spoločenstvám , ktoré nekompromitovala spolupráca s komunistami: k rímskym
katolíkom (55 000 veriacich) a ku gréckym
katolíkom (35 000). K arménskokatolíckej
cirkvi sa hlási asi 20 000 veriacich, všetci
arm énskeho pôvodu.
Veľký prílev majú však aj sekty. Naj
intenzívnejšie pracujú svedkovia Jehovovi,
scientologická a M oonova sekta, ďalej Hare
Krišna. B ulharská vláda je znepokojená
najmä aktivitou sekty Scientology a Moonovou sektou.
Šestina B ulharov sa považuje za ateis
tov.

V AUSTRÁLII
Austrália má vyše 17 miliónov obyva
teľov, z ktorých je 26 percent katolíkov a 24
percent anglikánov. Celkove sa 73 percent
občanov hlási k niektorej z cirkvi, 2 per
centa sú nekresťania a až 25 percent obča
nov je bez vyznania, alebo nevyplnilo prís
lušnú rubriku pri sčitaní ľudu.

Niektoré
ekumenické zásady
Eucharistické slávnosti počas tohoročnej novény za zjednotenie krestanov v Bazilike S. Mária in
Via Lata v Rinie mali tradične slávnostný charekter.
Každý večer preplnená bazilika veriacimi bola sved
kami nezabudnuteľných zážitkov krásy a hĺbky vý
chodných Božských liturgií. Keďže tieto zážitky sa
len veľmi ťažko dajú opísať, ponúkam aspoň prehľad
zúčastnených rítov na tohoročných modlitbách za
jednotu kresfanou:
18. január obrad byzantsko-ukrajínský- o. baziliáni z kláštora sv. Jozafata, 19. január byzantsko-Grécky-Pápežské grécke kolégium, 20. január
byzansko-melchitský - Scholastici sv. Bažila, 21 .ja 
nuár Syrsko-maronitský - Maronitské kolégium, 22.
január byzantsko-ruský - Pápežské Ruské kolégium,
23. január malabarský - Spoločenstvo z Keraly-Indie,
24. január arménsky - Pápežské Arménske kolégium,
25. január malankarský - Chór Malankarese-India
Pri tejto príležitosti si pripomeňme KATOLÍC
KE ZÁSADY EKUMENIZMU, ktoré zhrnul II. Va
tikánsky koncil, v dokumente Unitatis Redintegratio
vo svojej prvej kapitole, v bode 2. vychádzajú z
vykupiteľského diela Ježiša Krista a vyplývajú naj
mä z týchto textov Sv. písma:
Jn 17, 21: Aby všetci jedno boli ako ty, Otče, vo
mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril,
že si m aty poslal.
Ef 4, 5-6: Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.
Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými,
preniká všetkých a je vo všetkých.
Gal 3, 27-28: Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi,

Krista ste si obliekli...lebo vy všetci ste jedno v
Kristovi ježišovi.
Boh sám napravil nejednotu, ktorá sa stala hrie
chom už v raji, tým, že poslal svojho Jednorodeného
Syna, aby svet vykúpil. Ježiš Kristus pred zavŕšením
vykupiteľského diela pred svojou smrtou prosil Ne
beského Otca o to podstatné o jednotu: "Aby všetci
jedno boli ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni
boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal" (Jn 17,
21). Prvokresfanská cirkev prežívala jednotu v duchu
týchto Ježišových slov. Svedectvo, ktoré Cirkev vte
dy vydávala, bolo veľké. "Množstvo veriacich malo
jedno srdce a jednu dušu..."(Sk 4, 32). Lenže Boží
protivník nespal. Pôsobil na hriechom oslabenú ľud
skú vôľu a začali vznikať rôzne nedorozumenia.
Sv. Pavol preto vyzýva veriacich v Efeze k jed
note: "Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku
pokoja. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je
Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká
všetkých a je všetkých" (Ef 4, 3-5). A v liste Galaťanom vysvetľuje, že máme na ňu plné právo, lebo
"Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si
obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani
slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste
jeden v Kristovi Ježišovi". (Gal 3, 27-28). Aká to
premena sa s nami stala sv. krstom? Sv. Pavol nad
tým iste veľa uvažoval a nezostal len na povrchu.
Išiel do dôsledkov. Áno, odhalil náš koreň-Ježiša
Krista. Keď sm e boli v Krista pokrstení z íktk
vyrastáme, ako každý strom vyrastá z koreňa. Keď
(Pokračovanie na str. 12.)
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Zo života eparchie
ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE
Katechéti na ZSI pre sluchovo postihnutú mládež si dovoľujú
úprimne poďakovať Gr. kat. biskupskému úradu v Prešove za
obohatenie slávnosti na ukončenie kalendárneho roka.
Svätú liturgiu pre nepočujúce deti slúžili Mgr. Ján Gajdoš-gen.
vikár, Mgr. Ján Krajňák - prodekan bohosloveckej fakulty a doc.
ThDr. František Janhuba za asistencie poslucháčov fakulty, ktorí
sa pripravujú aj na dušpastiersku činnosť s postihnutou
mládežou.Súčasťou slávnosti boli aj scénky a recitačné pásmo v
posunkovej reči. Na záver slávnosti boli deťom odovzdané Det
ské biblie a sladkosti ako dar Biskupského úradu v Prešove.
Úprimné Pán Boh zaplať!

Otvorenie
exercičného domu
v Prešove
V
nedeľu, 10. januára 1993 dostala cirkev na Slovensku,
osobitne prešovská miestna cirkev, veľký dar. Je ním novo
postavený Exercičný dom svätého Ignáca, ktorý jezuiti na
východnom Slovensku postavili v rekordne krátkom čase 19 mesiacov. Spolu s otcom biskupom Tkáčom, ktorý ho
posvätil, slávnostnú svätú omšu koncelebrovali biskupi Ján
Hirka z Prešova, Peter Dubovský z Banskej Bystrice, Pavol
Hnilica z Ríma, asistent generálneho predstaveného jezuitov
P. Boguslaw Steczek z Ríma a novovymenovaný svätiaci
biskup pre košickú diecézu Mons. Bernard Bober, ako i
početní kňazi zo Spoločnosti Ježišovej.
Na začiatku svätej omše prítomných privítal provincial
jezuitov na Slovensku o. Emil Váni. Poďakoval všetkým za
K významnej udalosti v živote otcov baziliánov-skladaniu večných sľubov,
obetavosť, s akou pracovali na tomto diele. Otec provincial
sa vraciame pohľadom na novoprijatých baziiiánov-otcov PetraPavla
prečítal aj list generála jezuitov Petra Hansa Kolvenbacha,
Haľku, OSBM, Metoda Milana Bilančíka, OSBM a Polykarpa Štefana
poslaný našim otcom jezuitom pri tejto príležitosti. Celý exer
Jacoša, OSBM.
cičný do m zaplň ili prešovskí veriaci. Tí, ktorí sa nevmestili do
kaplnky, stáli vo vestibule, alebo boli v iných miestnostiach,
kde bolo možné sledovaťsvätú omšu v domácom televíznom
19. januára t. r. Pán života a smrti povolal k sebe svojho
okruhu.

Nový hrob

■
V KAPLNKE DOMU BOŽSKÉHO SRDCA O. JE
ZUITOV V KOŠICIACH (Komenského 14) sú pravidelné
gréckokatolícke bohoslužby vždy v nedeľu a vo sviatok o
16.00 hodine. V cykle kázni sa nastoľujú otázky našej
miestnej cirkvi.

služobníka o. Eduarda Gkrberyho, kňaza na odpočinku v Ružom
berku. Pohreb bol 25. januára t. r. v Ružomberku. O. Eduard sa
narodil 16. novembra 1909 v Malom Lipníku, ordinovaný bol
3. februára 1938. Pôsobil vo farnosti Bodružal, Dvorianky, Krásny
Brod. Od roku 1980 žil na odpočinku v Ružomberku.

Večnaja pamjať.

Niektoré ekumenické zásady
(D okončenie zo s tr. 11.)

sme Ježiša prijali do svojho života Kristus žije už v
nás. “Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva
Boží duch"? (I Kor 3, 16).
Dnešná situácia v cirkvi vo svete a ekumenické
úsilie, to všetko nás núti k zamysleniu sa nad Božím
slovom, z ktorého II. Vatikánsky koncil vyvodil
ekumenické zásady. Toto slovo zdôrazňuje veľkú
hodnotu, a veľkú šancu, ktorú Boh z nekonečnej
lásky dáva veriacemu. Ale váži si to kresťan, uve
domuje si svoju veľkosť, cíti sa za ňu aj zod
povedný?

Z rozjímania o ekumenických zásadach, ktoré
sú postavené na pilieroch Božieho slova vyplýva:
l. Najprv ide o jednotu v katolíckej cirkvi. Náš
život musí byť svedectvom. 2. Ide tiež o jednotu
všetkých pokrstených. Tá sa dá dosiahnuť až po spl
není prvého bodu. 3. Ide o jednotu ľudí dobrej vôľe,
ktorú daruje Boh. Nestačí len o ňu prosiť, treba ju v
srdci vlastniť. 4. Má sa realizovať v Duchu Svätom,
ktorý dáva rozmanitosť darov.
Konkrétne táto realizácia začína odo mňa. Ak
mám Ježiša v svojom srdci, som chrámom živého
Boha, vytváram s ním jednotu. Odtiaľ sa prenáša
ďalej, akoby po stupňoch. Takýto kresťan účinne

buduje jednotu: v rodine, vo farnosti, v miestnej
cirkvi, v univerzálnej cirkvi, v národe i v celom
svete.
Tu v nás, v našom srdci, tkvie problém nejednoty. Keď srdce kresťana bude plné lásky,až potom
môžeme nielen hovoriť o ekumenických vzťahoch,
ale ich budeme sami vytvárať. Vidíme, že základom
je to malé a pritom tak veľké srdce človeka. Ak ho
nasýtime len egoizmom, neprijme nikoho. Ak ho
nasýtime láskou, objíme celý svet. Nerobme si ilú
zie. Prázdne slová problém nejednoty nevyriešia.
Vyrieši ho len srdce plné lásky, čiže Boh.
o. Ján BABJAK, SJ
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Nedožité osemdesiatiny o. ThDr. Jána Murína

SPOMIENKA NA PRIEKOPNÍKA
CYRILOMETODSKÉHO HNUTIA
Pri príležitosti nedožitých osemdesiatin
profesora náboženstva na michalovskom gym 
náziu a spoluzakladateľa a správcu Jednoty sv.
Cyrila a Metoda o. ThDr. Jána Murína
(1913-1990) bola za hojnej účasti priateľov,
známych, žiakov a členov Spolku sv. C yrila a
Metoda sv. liturgia s panychídou. Za o. ThDr. Já
na M urína a všetkých zomrelých členov Spol
ku sv. Cyrila a M etoda ju s ďalšími kňazmi
odslúžil v Chrám e Narodenia Panny Márie v
Michalovciach arcidekan o. Jozef Knežo, pred
seda Spolku sv. Cyrila a Metoda. V kázni vy
zdvihol veľkosť osobnosti tohto kňaza našej
cirkvi, ktorý od akcie "P" - pravoslavizácie v
apríli 1950 a opäť v sedem desiatych a osem 
desiatych rokoch vydával skromne a úprimne
svedectvo svojej čistej viery. Jeho m edailón
sine uverejnili v 1. čísle Slova 1993.
Po bohoslužbách bolo v sále Zem plínske

Z myšlienok
Thdr. Jána Murína
Sú chvíle, ku ktorým sa treba člo
veku vždy vracať, aby nabral síl a
posmelenia do ďalšieho života. Bý
vajú to zvláštne obraty, udalosti, kto
ré menia beh života jednotlivca. Kto
vie hľadať príčiny vecí, pozná, že za
takými udalosťami skrýva sa Prst Bo
ží.
Takéto význačné chvíle, obraty,
má aj vyššia spoločnosť, národ a cir
kev. Slovenskí gréckokatlíci v nábo
ženskom a národnom živote zazna
menali neobyčajný obrat 4. mája
1941, keď ustanovili svoju náboženskonárodnú ustanovizeň, Jednotu
sv.Cyrila a Metoda v Michalovciach.
Slovenskí gréckokatlíci prvý raz
organizovane, uvedomelo prehlásili
svetu, že im nie je ľahostajná ich prí
slušnosť k cyrilometodskej viere a
obradu. Povedali jasne, že vo svojom

náboženstve a obrade vidia veľkú
hodnotu, ktorú nesmú zašantročiťani
z hľadiska cirkevného - katolíckeho,
ani z hľadiska celonárodného - slo
venského.
Nikto druhý nebude vedieť hod
notiť to, čo slovenskí gréckokatlíci
ako živí dedičia sv.apoštolov pre cir
kev a slovenský národ znamenajú,
ak na to sami nepoukážu. Nikto iný
nám v tejto náboženskokultúrnej ob
lasti nepomôže, ak sami nepril ožime
ruky k dielu.
Založením Jednoty sv.Cyrila a
Metoda striasli zo seba slovenskí
gréckokatolíci ruky tých nepovola
ných a škrtiacich, ktorí z nich žili, ale
nechceli a nevedeli im pomôcť. Po
kus sa blahodarne osvedčil.
Postavili sa na vlastné nohy v
náboženskokultúrnom živote a začali
svoju cyrilometodskú hodnotu zveľa
ďovať. Začali vlastnú tvorbu na náboženskonárodnom poli, aby nemu
seli živoriť len z toho, čo im druhý
milosrdne dá.

ho múzea spom ienkové stretnutie, na ktorom
sa k zhrom aždeným prihovoril Anton Semeš,
člen Ústredia slovenskej katolíckej inteligen
cie v Bratislave. V kultúrnom programe sa
vystriedal Spevácky zbor pri nemocnici s poli
klinikou pod vedením Jána Serenčka a chrá
mový m ládežnícky zbor pod vedením Viery
Havelkovej. Program večera moderoval dekan
o. Emil Zorvan.
Dom M atice slovenskej v Michalovciach
prejavil porozumenie a pohotovosť a vydal pub
likáciu - ThDr. Ján Murín, ktorú zredigoval
Mgr. M. Jáger a PhDr. Ernest Sirochman.
V
realizácii eyrilom etodských myšlienok
o. ThDr. Jána M urína dnes pokračuje obno
vená nábožensko-kultúrna ustanovizeň gréc
kokatolíkov - Spolok sv. C yrila a Metoda.

1». KLŠNÍR

Mikuláš KASARDA
□

□

□

Akoby tušil búrku, ktorá zmetie
koruny líp i sťažne, zakotvuje loď:
a Boha chváľte v reči, ktorej rozumiete.
A zobuďte sa. Ide o život.
A najviac bitá vydržala najviac.
Len zástavu jej strhli pohani.
Ale loď stála. Jej biskupi chvália
v temniciach Pána. Aj on vyhnaný
do diaľok k cudzím, cudzie stádo pasie,
zatiaľ čo doma vlci v košiari.
Ochraňuj, Pane, chráň dedičstvo naše,
daj ešte nohám vstúpiť do jari.
A prešla noc. A videl, videl on,
ako sa opäť chrámy otcov plnia.
Na ruky Ježiša vzal. Ako Simeon.
A odišiel. Za bratmi zo Solúna.

Stretnutie gréckokatolíckej mládeže
na Juskovej Volí
Už v lete, počas prvého gréckokatolíckeho tá
bora detí, sa zrodila myšlienka na silvestrovské
stretnutie mladých gréckokatolíkov z vranovského
dekanátu. Kilometrové vzdialenosti nehrali žiadnu
úlohu, pretože nakoniec sa nás tam zišlo 96 mla
dých ľudí. Aj keď sme sa mnohí predtým nikdy
nevideli, odrazu sme zistili, že sme si veľmi blízki.
Spájala nás tá istá viera - viera v Ježiša Krista.
Po ubytovaní sa čakal na nás v jedálni hosť. Na
besedu s nami bol pripravený Dionýz Dugas - spo
luautor krásnej knihy Svätá zem. Jeho zážitky a
pútavé rozprávanie určite v nejednom z nás vy
volali túžbu navštíviť miesta narodenia a účin
kovania Ježiša Nazaretského. Po naozaj chutnej
večeri začal zoznamovací večierok, ktorý vyvrcholil
pre mnohých dovtedy neznámou liturgiou slova. Na

druhý deň ráno nám pomohli vniknúť do tajov utierne študenti Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
z Prešova. Po raňajkách mnohým duchovne pomo
hol biblický kruh, ktorého ústrednými veršami boli
verše z 2 Tim 1,9-11. Čerstvo napadnutý sneh nás
po obedňajšom odpočinku vylákal na svah nadý
chať sa čerstvého vzduchu a vybiť si prebytočnú
energiu sánkovaním a guľovaním sa. Vymrznutí,
vyštípaní a s výbornou náladou sme sa pustili do
večere, po ktorej nasledovala beseda s vra
novským dekanom a kaplánom. Tento zaujímavý
deň sme ukončili ružencovou pobožnosťou.
Dobrý deň, Silvester. Zobudili sme sa do po
sledného dňa občianskeho roku, posledného dňa
histórie ČSFR. Ani v tento deň nechýbala ranná
modlitba, opäťzaujímavásánkovačkasosúťažou v

"skoku na saniach". Po obede nás autobus
odviezol do nového vranovského gréckokatolícke
ho chrámu na svätú liturgiu, ktorú celebrovali o.
František Puci a o. Daniel Šarišský, ktorý s nami
strávil celé tri dni na tomto stretnutí. Silvester a
dobrá nálada - to sú dve slová, ktoré neodmysli
teľne patria k sebe. Ani na tomto stretnutí to nebolo
inak. Našu silvestrovskú noc sme začali karne
valom, po ktorom nechýbala diskotéka. Nový rok
sme privítali v chráme na Juskovej Voli, po pred
chádzajúcej svätej liturgii, polnočným rozjímaním.
V dobrej nálade sme vstúpili do nového roku 1993
s prianím, aby každý z nás spoznal a dokázal plniť
Božiu vôľu vo svojom živote.

Monika TI MKOVÁ
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Prvý katechizmus v slovenčine
Na sklonku minutého roku,
7. decembra 1992, pápež Ján Pa
vol H. v Rímé oficiálne prezentoval
nový katechizmus katolíckej cir
kvi.
Sesťstosedemd esiatd vastranové
dielo nazval Kompendiom, čiže
prehľadom, príručkou, rukoväťou
katolíckeho učenia. Hoci je dielo
určené predovšetkým biskupom,
kňazom, teológom a katechétom
pre ich potreby a ďalšie spraco
vanie, nesmierny záujem oň preja
vuje aj laická verejnosť.
Objektívny záujem prispel k to
mu, že v Taliansku sa za mesiac
predalo 110 000 kusov a vo Fran
cúzsku, kde francúzske vydanie
predchádzalo oficiálne predstave
nie publikácie a kde ho začali pre
dávať už 16. novembra, sa za dva
mesiace predalo 450 000 exem
p l á r o v . _____ :
• Ako vznikol tento katechizmus vše
obecnej cirkvi?
- Na novom katechizm e pracovalo
množstvo odborníkov z celého sveta.
Treba to však správne chápať. Najprv
komisia odborníkov z radov kardinálov,
biskupov a teológov vypracovala zá
kladnú kostru diela, toto potom putovalo
za všetkými biskupmi sveta, ktorých je
asi pättisíc, ti si pozvali svojich expertov
v katechéze a vypracovali s nimi pri
pomienky. Práca ďalej putovala do Va
tikánu, pomocou počítačov sa všetko
zhodnotilo a dnes máme hotové uce
lené dielo, za ktoré veľmi vďačíme Svä
tému Otcovi, pretože nám predložil nie
len katechizmus náuky, ale aj vzácne
dielo istoty. Takto sa ešte netvoril ani
jeden katechizmus počas dvetisícročnej
existencie Kristovej cirkvi.
Nový katechizmus neprináša radi
kálne zmeny katolíckeho učenia, v urči
tom zmysle sa zachováva aj jeho tra
dičné členenie. Prvý diel obsahuje to, v
čo katolícka cirkev verí, teda Krédo. Dru
hý hovorí o tom, čo katolícka cirkev slávi
- sviatosti. Tretí diel sa zmieňuje o tom,
v čom katolícka cirkev žije, a to sú pri
kázania. Štvrtý diel nás učí o tom, čo sa
katolícka cirkev modlí - Otče náš. Cel
kom na konci je sociológia. Jej nádher
ný obsah si všíma človeka, zaraďuje ho
na vrchol Božieho stvoriteľského záuj
mu, bráni ho pred zlým a nebezpečným
vplyvom skazeného človeka, upozorňu
je štát, že je tu len na to, aby obhajoval
práva biednych a bezmocných, aby
chránil človeka ako Božieho tvora - to
všetko dnešný svet naozaj potrebuje.
Mne sa veľmi páčia state, kde sa
apeluje na svedomie štátnych autorít,

aby si svoje povinosti voči podriadeným
plnili v zmysle kresťanskom, ktorý učí,
že “vládnuť znamená slúžiť, štátne au
tority majú prvoradú úlohu nie ľudí diri
govať, ale zaručiť im spokojný život, ži
vot vyrovnaný a relatívne šťastný. Nie sú
tu nato, aby vládli, ale aby slúžili. Pokiaľ
národu neslúžia a parlamenty schvaľujú
zákony, ktoré sú zlé, namierené proti
morálke, ľudským právam - vtedy človek
nielenže nemusi tieto zákony rešpek
tovať, ale musí sa proti nim postaviť.
Prečo? Preto, lebo niet autority nad
Boha.
Katechizmus je naozaj dokonalý. V
stati o politických povinnostiach obča
nov sa zmieňuje o tom, že človek ne
smie len tak hlivieť a čakať, kto bude
vládnuť. Svojím svedomím je viazaný na
vytvorenie spravodlivej vlády. Vyslove
ne žiada účasť vo voľbách, aby svojím
svedomitým postojom a rozhodovaním
znemožnil alebo aspoň napomohol to,
aby sa k moci nedostali ľudia, ktorí tam
nepatria.

VYB R A LI SM E... j
Katechizmus, o ktorom hovoríme, si
citlivo všíma aj emigrantov. Ochraňuje
emigrantov, ktorí prichádzajú do iného
štátu a žiadajú o azyl, pretože sú diskri
minovaní. Títo ľudia majú dostať pomoc.
Štát si nesmie povedať: podľa našich
ekonomických prepočtov je nás už dosť,
a preto neberieme nikoho. Katechizmus
proklamuje zásadu, že človek ako božie
dieťa musí nájsť ochranu a istotu.
Aj v novom katechizme má cirkev
jednoznačný postoj k potratom, Zdôraz
ňuje sa myšlienka, aby dospeli chránili
život tých, čo sa ešte nedokážu brániť

sami. Ak dospeií konajú inak, zaslúžia si
vysoký trest.
Oblasť sociológie hovorí o slobod
nom podnikaní, o práci, o zisku, ako aj o
daniach. Cirkev má všade obhajovať
človeka.
• Nový katechizm us katolíckej cirkvi
pápež Ján Pavol II. verejnosti pred
stavil 7. decembra 1992. Kedy si naši
občania budú môcť kúpiť jeho slo
venské vydanie?
- Na preklade sme začali pracovať hneď
po mojom návrate z oficiálnej pre
zentácie katechizmu v Ríme. Už 10. de
cembra som sa stretol s prekladateľmi a
odovzdal som im francúzske a talianske
znenie diela. Preklad robia ľudia, ktorí
sa vyznajú aj v teológii a samozrejme,
že spoľahlivo ovládajú aj uvedené jazy
ky. Hlavný preklad sa robí z francúštiny,
lebo v tomto jazyku bola urobená pô
vodina, talianska verzia slúži ako po
rovnávací jazyk pri spresňovaní kate
chetických termínov. Dnes vám môžem
povedať, že prekladatelia pracujú veľmi
intentzívne, venujú sa len tejto práci.
V priebehu mesiaca preložili okolo
200 strán. Chceme, aby dielo bolo vy
dané ä m skôr. Bol by som rád, keby
nový katechizmus vyšiel v slovenčine
ešte v tomto roku. Bude to vzácna, do
slova historická udalosť, pretože to bude
prvý katechizmus všeobecnej cirkvi,
ktorý bude aj v slovenskej reči. Vydá ho
Spolok sv. Vojtecha, pre ktorý bude
hlavnú knihou nielen ročného edičného
plánu, ale myslím si, že celej existencie
SSV. Dúfam, že túto vzácnu knihu bu
deme môcť ponúknuť verejnosti v pri
jateľnej cenovej relácii.
(Z rozhovoru s o. biskupom
Mons. R. BALÁŽOM v SME na nedeľu)

RADOSŤ KOŠICKEJ DIECÉZY
Po prvýkrát v dejinách košickej
diecézy menoval Svätý Otec po
mocného biskupa. Je ním msgr.
Bernard Bober, doterajší generálny
vikár diecézy. Vysviacka nového
pomocného biskupa sa uskutočnila
30. januára 1993 o 10.00 hod. v Dó
me sv. Alžbety.
Svoju životnú cestu nový biskup
v krátkosti približuje nasledovne:
Aké je heslo a znak nového bis
kupa:
V
dedinke Zbudské Dlhé som
narodil pred 42 rokmi ako tretí chlapec
v poradí. Mojím rodičom, ktorí sú už
nebohí, vďačím za mnohé, predovšet
kým, že boli na nás nároční. Gymná
zium som ukončil v Humennom a po

ňom som študoval teológiu na CM bo
hosloveckej fakulte v Bratislave. Ako
kaplán som účinkoval v Humennom,
Snine a Zborové. Od roku 1978 som
bol správcom fary v Kecerovciach, po
tom v roku 1990 v Humennom. Od
roku 1991 ma otec biskup Alojz Tkáč
pozval k úlohe generálneho vikára.
V
mojom biskupskom erbe, ktorý
sa deií farbou modrou a striebornou na
polovicu, je zakomponovaný znak no
vej evanjelizácie a tri ľalie v znaku
samesta Košice a v druhej polovici
je znak Sedembolestnej P. Márie a
obraz apokalyptického baránka. Znak
dotvára ešte moje heslo: S láskou,
poslušnosťou a milosrdenstvom. V
tomto duchu chcem plniť Božiu vôľu.
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Spolok
sr. Cyrila a Metoda

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Rudolf Boroš, Šamudovce 50 Kčs, Členovia Spolku sv.
Cyrila a Metoda, Ďačov 320 Kčs, Anna Dandarová, Zem
plínske Hradište 400 Kčs, Alfonz Demeter, Prešov 100 Kčs,
Jozef Džama st., Bystré 100 Kčs, Paulína Frendlová, Košice-Barca 200 Kčs, Mária Frenová, Dlhé Klčovo 100 Kčs,
František Gamrath, Zdoba 100 Kčs, Anna Harčárová, Mo
ravany 50 Kčs, Anna Hašeková, Hlivištia 300 Kčs, Mária
Hohošová, Bratislava 30 Kčs, Anna Hricová, Fijaš 100 Kčs,
Mária Chorovská, Hatalov 50 Kčs, Mária Janíková s rodi
nou, Kojšov 200 Kčs, Ján Jarošík, Levoča 100 Kčs, Juraj a
Mária Jurčišinovci, Veľký Šariš 200 Kčs, Anna Kaňuchová,
V. Hrabovec 100 Kčs, Mária Kočišová, Prešov 50 Kčs, Mi
chal Kosť, Rokytov pri Humennom 100 Kčs, Milan Lach,
Ľubica 100 Kčs, Helena Lukáčová, Lesíček 100 Kčs, Anna
Macurová, Kyjov 100 Kčs, Juraj Macura, Kyjov 100 Kčs,
Mária Miľková, Trebišov 50 Kčs, Mária Mačeková, Prešov
100 Kčs, Ing, Viktor Michančo, Prešov 50 Kčs, Veronika
Papcunová, Ruská Nová Ves 100 Kčs, Mária Pencáková,
Sečovce 50 Kčs, Anton Polák, Lesíček 100 Kčs, Štefan
Pristaš, Trhovište 50 Kčs, Juraj Strič,_Kyjov 100 Kčs, Mária
Suváková, Svidník 50 Kčs, Terézia Šalapová, Lesné 100
Kčs, Ján Tkáč, Bánovce nad Ondavou 50 Kčs, Anna Vyžinkárova, Košice 200 Kčs.
Za Vaše dary Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila a
Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" - na účet
SŠTSP Michalovce, číslo účtu 124240-559-0900. Na poštovej
poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedie,
že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove.
Ďakujeme.

NASI JUBILANTI
Vo februári t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo
naši členovia:
50 rokov - Ján Borčík z Kysty, Júlia Kamzíková so Šu
miaca a Augustín Sokol z Košíc
60 rokov - Juraj Figfar z Bunkoviec a Mária Miženková zo
Sečoviec.
70 rokov - Mária Kandračová zo Slivníka, Andrej Kicák z
Vysokej nad Uhom, Alžbeta Korpová z Bajan, Mária Pavlova
z Hrane, o.Andrej Prokopovič, CSsR, z KÍokočova, Anna
Tormová z Ložína a Juraj Vasiľ z Baškoviec.
75 rokov - Mária Bojková z Novosadu a Ján Fifak z
Nižného Hrabovca.
85 rokov - Paraska Sivaničová z Chmeľovej.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

GRÉCKOKATOLÍCKE
KALENDÁRE NA ROK 1993
sme expedovali tesne pred Vianocami. Každý člen
spolku si mal možnosť vyzdvihnúť kalendár ako podielovú
knihu. Kto tak doteraz neurobil, kalendár hc stále čaká na
farskom úrade. Členom spolku mimo východného Sloven
ska sme kalendár posielali poštou. Ďalší záujemci si môžu
kalendár kúpiť na farských úradoch i v predajniach BYZANT v Michalovciach, Prešove a Poprade, ďalej v pre
dajni Luč v Bratislave, Oáza vo Vranove n/T.,Prameň vo
Svidníku, Veritas a Dobrá kniha v Košiciach.
Ťarcha expedície kalendárov leží na pleciach dobro
voľných pracovníkov. Za prípadné nedostatky sa ospra
vedlňujeme. Na distribúcii sa veľmi podieľajú naši otcovia
okresní dekani, správcovia farností, mnohí členovia far
ských rád i naši dôverníci. Všetkým vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať.
Súčasne oznamujeme, že môžeme vybaviť aj ďalšie
objednávky kalendárov. Spolok sv. Cyrila a Metoda

O. POLYKARP GABRIEL OLEAR
(1913- 1971)

G réckokatolícka cirkev však vtedy nebola
rehabilitovaná, ale bola jej povolená len ohra
ničená činnosť. Obnovenie Kláštora o. baziliánov v Trebišove, kde bol pred rokom 1950 o.
Polykarp G. Oleár igumenom, v daných pod
m ienkach neprichádzalo do úvahy. Chorľavý
začal vypomáhať v pastorácii. Zakrátko si ho
Pán života a smrti povolal k sebe. Odišiel tíško
a nebadane n a následky autonehody 31. mája
1971. Jeho pohreb 4. jú n a 1971 v Trnkové, okr.
Prešov niesol sa už v znam ení ďalších
totalitných obm edzovaní činnosti cirkvi. Svo
jím kňazským pôsobením sa o. Polykarp G.
Oleár hlboko zapísal do sŕdc všetkých, ktorí s
ním prichádzali do styku.

Práve v tom to m esiaci si pripom ínam e je 
ho nedožité osemdesiatiny. Narodil sa 26. feb
ruára 1913 v učiteľskej rodine v Šarišskom
Čiernom , okr. Bardejov. Po maturite vstúpil do
baziliánskej rehole a kňazskú vysviacku prijal
v roku 1939. Po príchode do Trebišova sa plne
V
nedeľu, 9. júna 1968 sa trebišovskí gréc oddal cyrilom etodském u hnutiu gréckokato
kokatolíci dočkali vytúženej chvíle. Po osem 
líkov. V kláštornej kaplnke začali rečou ľudu
nástich rokoch násilného um lčania mohli opäť
čítať nedeľné čítania a preložené chrám ové
vstúpiť do svojho farského chrámu. Dakovaciu
piesne sa odtiaľ šírili v rukopisnom vydaní do
sv.liturgiu odslúžil niekdajší ich katechéta o.
celého Zemplína. Po skončení druhej svetovej
Juraj Kocák. Za kazateľa si na túto slávnostnú
vojny začal redigovať m esačník Jednoty sv.
chvíľu pozvali známeho o. Polykarpa G. OleCyrila a Metoda, ktorý vychádzal pod novým
ára, OSBM.
názvom - Cyril a Metod.

Kusé správy, ktoré sa k nám dostávali zo
susedných gréckokatolíckych eparchií, boli
predzvesťou krížovej cesty aj našej miestnej
cirkvi. Cyril a Metod stačil ešte priniesť pote
šujúcu správu o vym enovaní svätiaceho bis
kupa pre prešovskú eparchiu v osobe ThDr.
Vasiľa Hopku, ale aj ťaživý nekrológ za mla
dým mukačevským biskupom-mučeníkom
ThDr. Teodorom Romžom. O.Polykarp G.
Oleár cítil, že nad cirkvou sa zbiehajú mračná,
a preto nabádal k obnove duchovného života,
potešoval, povzbudzoval a pripravoval na bu
dúce obdobie tvrdých skúšok.
V
noci 22. februára 1949 vtrhli do Kláštora
o.baziliánov v Trebišove členovia verejnej
bezpečnosti. Prítom ných baziliánov odviezli
na neznám e miesto. Nastal čas vyšetrovaní,
súdov a väznenia. O.Polykarp G. Oleár zostal
verný cirkvi i svojmu rehoľnému povolaniu.
Za osemnásť rokov vyškrtnutia slova grécko
katolík ešte aj zo Slovníka slovenského jazyka
toho prežil naozaj veľa. Stále rovnako však bol
presvedčený, že raz dôjde k obnove kláštora v
Trebišove. N edožil sa toho. Stalo sa to až o
dvadsatjeden rokov po jeho sm rti - 3. októbra
1992. S úctou a vďakou spom ínam e na ne
únavného kňaza a publicistu o. Polykarpa G.
Oleára a sm e presvedčení, že po mnoný . a
útrapách na tejto zemi bol povolaný tam, k.
niet bolesti, ani zármutku, ani stonu, ale ?iv
nekonečný.

P. KUŠNÍR
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MARIA A NAS SVET
Dnešný svet možno charakterizovať ako svet, ktorý hľadá nové
cesty, ktorý trpí fyzicky aj duševne a ktorý túži po lepšom svete. Je
to svet hľadajúci, trpiaci a plný nádeje.
Aj keď veda a technika otvárajú neohraničené horizonty, neriešia
základné životné problémy, ktoré sa nachádzajú v našom vnútri.
Pýtame sa, aký je posledný zmysel ľudského osudu? Čo nastúpi po
smrti, ktorú možno iba oddialiť, ale nie odstrániť? Ľudia pri hľadaní
svojej spásy sa stretajú s Božou Matkou, práve tak ako traja mudrci
od východu pri udalosti zjavenia Pána. Mária obetuje svetu svojho
Syna, on je a pre všetky časy bude “Cesta, Pravda a Živof’ . Tajom
stvo vtelenia nadobúda plný význam len prostredníctvom pokornej
a dobrovoľnej spolupráce tej, ktorej tradícia dala meno Bohorodička.
Mária potvrdzuje realitu vtelenia, jej prítomnosť je zárukou toho, že
sa kresťanstvo nezmení na abstraktnú ideológiu, lebo v abstrakciách
nie je miesto pre matku.
Neustále sa dozvedám e o bolesti ach, utrpení a zlobe vo svete. Je
veľmi aktuálna potreba prílivu ľudskosti, porozumenia, lásky.Túžime
po zmenenom svete, zahrievanom teplým duchovným prúdením
dobroty a opravdivého bratstva. Aj tu sa zjavuje Mária ako oáza
pokoja, ako útočište pre nešťastné deti. Ona nám pomôže posvätiť
utrpenie a zmeniť ho na prostriedok vykúpenia, naučí nás pokornej
viere a pokojnej vernosti. Mária - Matka Cirkvi - je vždy blízko nás aj
v hodinách krízy a bolesti.
Nedokážeme neočakávať lepšie časy. V samom srdci tejto nádeje môžeme stretnúť Máriu - život, sladkosť i nádej našu. Mária je tou,
ktorá neustále pripravuje budúcnosť. Ona túži po tom, aby Kristovo
kráľovstvo prišlo ku všetkým a aby vo všetkých rástlo. Zjednoťme sa
a verne spolupracujme s Máriou, lebo ona je znamením nádeje pre
putujúci ľud boží.

M. STANISLAV

Liečivé rastliny z Božej prírody
často ju vyhadzujem e ako nepotrebnú
Boh - S tvoriteľ vytvoril prírodu a v
burinu. Je to púpava lekárska. N etreba
nej m nožstvo liečivých rastlín, ktoré ma
ju popisovať, pretože ju každý pozná.
jú slúžiť človeku k jeho zdraviu. Každá
N eviem e si predstraviť, akú má liečivú
rastlina má svoju m oc a je určen á na
silu. J a si na ňu spom ínam len v d ob 
nejakú chorobu.
V
čísle 20 som popísal liečivú ra st rom. M ňa niekedy bolela hlava 12 rokov
a k e ď som ju začal používať, prestala
linu vŕbovku, ktorá spoľahlivo lieči pro
m a bolieť a cítil som sa dobre. Mal som
statu u m užov a mal som veľký ohlas u
zvýšený obsah cukru v krvi ešte nie
čitateľov Slova. Z rôznych m iest našej
cukrovku, ktorá mi ale už hrozila. Pú
republiky - z M artina, zo Starej Ľubovne,
pava pôsobí na zníženie cukru v krvi.
z Popradu, z P rešova a z iných m iest
Zjari sa používajú listy ako šalát. Mô
som dostal listy. Preto som sa rozhodol
žem e listy konzum ovať a však čisté a z
napísať o liečivej rastline z Božej prí
čistého prostredia, ďaleko od cesty a od
rody, ktorú m ám e na záhradke všetci a
výfukových plynov, ďaleko od to vá re n 
ských komínov. Listy zjari požujem e a
zjem e, alebo si ich pripravím e ako šalát.
N eskoršie, k e ď púpava začne kvitnúť,
S L O V E N S K Á K A T O L ÍC K A
zjem e denne aj 5 - 6 stoniek, pohry
C HAR ITA ďakuje kolektívu praco v
ziem e a zhltnem e. Sú horké, ale m ôže
níkov Slovenskej poisťovne za
m e si na ne zvyknúť. Žujem e sto n ky bez
ochotu a snahu pomôcť, ktorú
kvetov. V jeseni sú liečivé korene a tie
prejavili svojím finančným darom
vyberiem e zo zem e, um yjem e a žuje
10 380 Kčs. C harita ta ktie ž ďakuje
me - denne 1 až 2 korene. Na zimu si
ochotným ľuďom z farnosti Kendice
korene vysuším e a roztlčiem e a použí
a S nina aj všetkým ostatným d a r
vam e ako odvar. V arím e 5-10 m inút a
com, ktorí prispeli šatstvom do
pijem e z nich čaj.
zbierky. T á je priebežne expe d o va 

POĎAKOVANIE

ná medzi núdznych na U krajine a v
súčasnosti tiež do utečeneckého tá 
bora v Záhrebe.
S vätá liturgia za všetkých
darcov bola slúžená 17.1.1993 o
18.00 hod.
Zbierka ša tstva pokračuje aj
naďalej. Vítané sú finančné príspev
ky, z ktorých by bolo m ožné uhradiť
pomerne vysoké náklady za prepra
vu hum anitárnych zásielok.
Ď akujem e.

P úpava pom áha aj pri iných ťaž
kostiach. Pom áha pri bolestiach žlčníka,
pri chorobách pečene, odstraňuje svr
benie kože, odstraňuje lišaje, vyrážky.
V ylepšuje žalúdočné šťavy a čistí ža
lúdok od všetkých usadenín. Púpava
čiastočne rozpúšťa žlčové kam ene a
lieči aj iné choroby. Korene nazbierané
v jeseni alebo skoro na jar, prečisťujú
krv, urýchľujú trávenie a osviežujú.
Ing. P eter BO H IN SKÝ
Prešov, M ukačevská 14

Jasličkári z Kružlova, okr. Bardejov, ako ich zachytil o. František Dancák

D o z n ie v a čaro Vianoc
Aj v Šambrone, okr. Stará Ľubovňa venovali príprave na narodenie Mesiá
ša veľkú pozornosť. Tých najmenších učila spievať koledy a recitovať básničky
riaditeľka materskej školy Liptákova. Chlapci a dievčatá vystúpili v kultúrnom
dome s vianočným programom pod vedením Štefana Lukacka a Ing. Mikuláša
Bobaľského.

ROK PROFESORA HLAVÁČA
Tento rok bude pre katolíckych veriacich obohatením v ich duchov
nom živote aj prostredníctvom 6 podujatí, konaných v rámci “Roka
profesora Hlaváča” .
Prvé podujatie bude už v sobotu 13.2.1993 v Michalovciach.
Program:
- Slávnostné otvorenie RPH svätou omšou vo farskom kostole o 9.00 hod.
Celebrantí: O. biskup A. Tkáč, hostia a kňazi.
- Zemplínske múzeum: Otvorenie výstavy o živote a diele profesora
Hlaváča o 10.30 hod. (zborový spev, úvodné slovo, prednáška, premie
tanie videa).
- Odhalenie pamätnej tabule v nemocnici o 16.00 hod. (nemocničná
kaplnka).
- Večer o 17.00 hod.: Slávnostná akadémia u saleziánov.
Druhá akcia sa uskutoční až v júni a ukončenie roka by malo byť
3.12.1993 opäť v Michalovciach.

Vďaka za kalendár
Po roku sa našim veriacim opäť dostáva do rúk Gréckokatolícky
kalendár. Treba povedať, že aj ked'sa nerodil ľahko, úsilie tvorcov nevyšlo
nazmar. Ba práve naopak, úroveň kalendára je jednou z najlepších za
posledné roky. Čitatelia sa z neho môžu veľa dozvedieť o histórii, organi
zácii, liturgii, či významných osobnostiach našej cirkvi: zvlášť zaujímavé
sú články, týkajúce sa činnosti sv. Cyrila a Metoda na našom území.
Myslím, že pri
bližovanie cyrilometodskej tradície by
malo byť rozhodu
júce pre tvorbu kalendára aj v budúcom období. Jej neustále poznávanie
má prispieť k tomu, aby si naši gréckokatolícki veriaci na základe kon
krétnych skutočností uvedomili, že sú priamymi dedičmi odkazu sv. solúnskych bratov I k tomu, aby si svoju vieru a byzantský obrad viac vážili.
Nuž, vďaka tvorcom Gréckokatolíckeho kalendára na rok 1993, hlav
ne zo Spolku sv. Cyrila a Metoda (ale i ďalším), za túto hodnotnú
publikáciu. Zaželajme im, nech s Božou pomocou pokračujú v tomto
trende tak, aby sme z roka na rok mohli konštatovať, že máme kvalitnejší
kalendár. Pravda, nenechajme všetko iba na ich pleciach. Je tu príležitosť
aj pre jednotlivé farské spoločenstvá, ktoré by zaujímavými príspevkami
zo svojho duchovného života mohli k spestreniu obsahovej náplne pri
spieť.
(po)

Z VAŠICH LISTOV
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