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ROČ. XXV.

Cena 4 Sk

A KED SA POSTITE,
nebudte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Keď 
sa ty postíš, pomaž si hlavu, umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj 
Otec, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. M t6,16-18

Ak sa dnes niekde hovorí 
o pôste, tak toto slovo u Fudí 
vyvoláva rôzne reakcie. Jed
ni sa iba ironicky usmejú, 
druhí povedia pár výsmeš
ných slov a iní zase pohŕda
vo hodia rukou. V konzum
nej spoločnosti sa ťažko po
chopí, aby si človek niečo 
príjemné, dobré a pre telo 
nakoniec aj potrebné a uži
točné mal dobrovoľne odrie- 
knuť. Slovo pôst je pre ľudí 
bez viery vlastne cudzie slo
vo, lebo im nie je známy jeho 
skutočný náboženský vý
znam, obsah a motivácia.
Toto slovo prešlo v reči kaž
dej konzumnej spoločnosti 
do svojich nenáboženských 
ekvivalentov ako napr. re
dukčná diéta zo zdravotných 
dôvodov, alebo aj tvrdá hla
dovka z dôvodov udržiavať 
si "šlang-líniu", ba dokonca 
aj protestná hladovka ako 
spôsob nátlaku, či politic
kého vydierania. Tieto formy 
dobrovoľného zriekania sa 
alebo odmietania stravy ne
má nič spoločné s pôstom, 
ktorý je známy ako význam
ný a účinný prostriedok v 
náboženskej praxi veria- 
ciach a to vo všetkých veľ
kých svetových nábožen
stvách, v islame, v hindu
izme, budhizme, ale najmä v 
židovstve a kresťanstve.

Dnešná úvaha by nám 
mala pomôcť očistiť si obsah 
pojmu pôst od všetkého, čo 
ho robí pokryteckým, faloš
ným, neúčinným a nezmy
selným. Očistíme si ho, ak 
zoberieme vážne Ježišove 
slová, ktoré k otázke pôstu 
povedal zástupom vo svojej

"reči na hore" a ktoré sme si 
vzali v úvode za základ pre 
túto úvahu.

Keďže človek je duchov- 
no-telesná bytosť, nábožen
ský život sa neodohráva na 
čisto duchovnej úrovni a

preto ľudská duša potrebuje 
ku svojej aktivite aj ochotu, 
postoje, a spoluprácu tela, 
aby takto modlitba a pôst v 
úplnej jednote boli doko
nalým výrazom poníženosti 
celého človeka pred Bohom.

Postiť sa znamená uponížiť 
svoju dušu, urobiť ju poko
rnou. Pôst nie je nejaký as
ketický výkon, ktorým by 
sme sa chceli dostať azda do 
zvláštnych psychických ale
bo náboženských nadše
ných stavov. Skutočným 
cieľom pôstu je tichá, skrytá 
vnútorná pokora a poníže
nosť pred Božím majestá
tom. Je to postoj závislosti a 
úplnej odovzdanosti do Bo
žej vôle a jej rozhodnutí. Sta
rozákonný Boží ľud sa po- 
stieval pri rôznych príleži
tostiach a z rôznych dôvo
dov. Postil sa skôr, než sa 
púšťal na plnenie ťažkých 
úloh, aby si vyprosil od
pustenie previnení, aby zí
skal zdravie, ako výraz žiaľu 
pri pohreboch, po národ
ných nešťastiach, alebo o 
skrátenie pohrôm. Všetky 
tieto úmysly mali však vždy 
základnú črtu - v hlbokej vie
re zabezpečiť si postoj poní
ženosti uznať a prijať Božiu 
zvrchovanú moc a jej čin
nosť a v takomto postoji stáť 
pred Bohom. Tento úmysel 
mali napr. Mojžiš (Ex34,28) a 
Eliáš (3 Kr 19,8), keď prežili 
mnoho dní bez jedla. Aj Je
žišov štyridsaťdenný pôst 
na púšti bol na začiatku jeho 
verejného účinkovania a me- 
siášskeho poslania tiež ak
tom odovzdania sa v dôvere 
svojmu Otcovi. (M t4 ,1-4).

To, čoho by sme sa chce
li osobitne dotknúť, je há
dam praktická stránka na
šich pôstov, ktoré sa už 
možno v mnohom podobajú 
pôstom farizejov. Tí totiž do 

Pokračovanie na (str. 2.)
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Z TÉMY DUCHOVNEJ OBNOVY NA FEBRUÁR

Strata citlivosti pre hriech
"Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je  

vnás pravda." (1 J n 1, 8)

Dnes si už so tva  v iem e  p red 
staviť chod ve ľkých  podnikov, bánk 
a ce lých  odvetví hospodárskeho  a 
spo ločenského  ž ivo ta  bez použ itia  
počítačov. U m  č loveka  tie to  "zázra 
ky vedy a techn iky" n ie len  vym ys le l, 
ale ich m ôže aj zn ič iť a lebo zneužiť 
na zlé. Bez dobrého a sp rávne  fu n 
gujúceho program u aj ten  na jdrahší 
počítač je  nepoužite ľný, ba m ôže 
zapríčin iť ve ľké  škody. P re to  vedci 
hľadajú roz ličné  opa tren ia  a v y 
m ýšľajú účinnú ochranu  pred 
poškodením  a znehodno ten ím  po
čítačových program ov.

Pravda, aj ten na jdokona le jš í 
počítač je  len tieňom  a chabým  
napodobnením  ľudskej in te lek tua lity  
a jeho  m ozgu. Č lovek - hom o 
sapiens - nevýs lovne  p revyšu je  
vše tky tie to ľudské vý tvo ry  vedy  a 
techniky. Je d ie lom  stvorite ľske j 
Božej m údrosti a lásky, pre to  ho 
nem ožno porovnávať ani s na jdo 
konalejším  počítačom . U rč itú  podo 
bnosť m edzi počítačom  a č lovekom  
m ožno použiť ako podobenstvo  na 
osvetlen ie  ta jom stva  o č lovekovi. 
Toto  podobenstvo  nám pom ôže 
trocha ob jasn iť aj p rob lém  oh lásený 
m esačnou tém ou: S tra ta  c itlivosti 
pre hriech v  seku la rizovane j sp o loč 

nosti.
Č lovek - d ielo Božej múdrosti a 

lásky - prevyšuje celý stvorený svet. 
najvyššia hodnota a  dôstojnosť člo
veka sp oa va  v  jeho duchovnosti a 
najm ä v znakoch jeho podobnosti s 
Bohom . Rozum , slobodná vôľa a 
schopnosť milovať, to sú tri najhlav
nejšie d im enzie ľudskej duchov- nosti. 
Boh obdaroval človeka neoby
čajným  zariadením , ktoré ho usm er
ňuje do cieľa a pom áha mu naplno 
rozvinúť svoju existenciu. Nazývame 
ho svedom ie. Je to akoby "Boží 
program " vložený do človeka, ktorý 
mu pom áha robiť dobro a vyhýbať sa 
zlu. Apoštol sv. Pavol v Liste Ri
m anom  o tom to program e svedomia, 
ktorý je  vpísaný do každého ľudského 
srdca, napísal: "A k e ď  pohania, ktorí 
nem ajú zákon, od prírody robia, čo 
zákon požaduje, hoci taký zákon 
nem ajú, sami sebe sú zákonom . Tým  
ukazujú, že majú požiadavky zákona 
vpísané vo svojich srdciach, čo im 
dosvedčuje zároveň aj ich svedom ie 
aj ich m yšlienky, ktoré sa navzájom 
obviňujú alebo i bránia." (Rím 2, 15). 
Nik s ľudí sa teda nem ôže vyhovárať, 
že nevedel, čo m á robiť a zhadzovať 
zo seba zodpovednosť za svoje činy.

O ta jom nom  dare svedom ia  čí

tam e v pastorá lne j konštitúcii II. va
tikánskeho  koncilu  Radosť a nádej 
tie to význam né  slová: "V  hĺbkach 
svedom ia  č lovek  odkrýva zákon, 
ktorý si on sám  nedáva, ale ktorý je 
povinný poslúchať. Jeho hlas ho ne
presta jne  vyzýva  m ilovať a konať 
dobré  a chrániť sa zlého. A  keď  tre
ba, zazn ieva  v srdci: T o to  rob, 
ta m toh o  sa  va ru j! Lebo č lovek má 
v  s rdc i od B oha  vp ísaný  zákon a 
p ráve  v p os lušn os ti tom u to  zákonu 
sa p re ja vu je  je h o  dôsto jnosť. Podľa 
neho  bude  aj súdený. Svedom ie  je 
na jta jne jš ím  jad rom  č loveka , svä
tyňou , kde zo s tá va  sám  s Bohom, 
k to rého  h las  sa  mu vn ú tr i ozýva, 
pom ocou  sve do m ia  sa nezvyča j
ným  spôsobom  p oznáva  ten zá
kon, k to rý  sa  sp ĺňa  láskou k Bohu 
a b lížnem u. V e rno sť svedom iu 
sp á ja  k resťanov s os ta tným i ľuďm i, 
a by  h ľada li p ravdu  a p ravd ivo  riešili 
to ľké  m ravné  p rob lém y, kto ré  vzn i
ka jú  v ž ivo te  je d n o tliv c o v  i v spolo
čenskom  ž ivo te . Čím väčšm i teda 
p re v lá d a  úp rim né  svedom ie , tým 
väčšm i sa  jedno tlivc i i sp o loče n 
s tvá  zb avu jú  s lepe j svo jvô le  a 
u s ilu jú  sa byť v sú lade  s ob jek 
tívnym i no rm am i m ravnosti. "No 
n e z rie d ka  sa stáva , že  svedom ie 
sa m ýli z nep re kon a te ľne j nevedo 
m osti bez toho , aby s tra tilo  svoju 
dôsto jnosť. T o , p ravda  nem ožno 
povedať v te dy , ak sa č lovek  málo 
s ta rá  h ľadať p ravdu  a dob ro  a keď 
h riešne  n á vyky  postupne  takm er

P avo l JAN ÁČ

A KEĎ SA POSTÍTE
(Dokončenie zo str. 1.) 
svojej osobnej zbožnosti ob
lečených do vrecoviny a s 
popolom na hlave zakalkulo- 
vali svoje pôstne herectvo 
až dvakrát do týždňa, ako sa 
stým chválil farizej v chráme 
(Lk 18,12). Ježiš nekritizoval 
u svojich súčasníkov samot
ný pôst, veď podľa zákona 
sa mal postiť každý veriaci 
Žid (Lv 23, 29). Potvrdzuje 
nám to pôst Jánových uče
níkov a farizejov (Mk 2,18) a 
postil sa aj sám Ježiš, ale 
kritizoval spôsob pôstu. "A 
keď sa postíte, nebuďte za
mračení ako pokrytci. Zne- 
tvorujú si tvár, aby Fudia vi
deli, že sa postia" (Mi 6,16).

Tento spôsob pôstu aj v 
našej dobe má svoju obdo
bu, akéhosi pôstneho herec
tva, ktorý každý z nás naj
lepšie pozná sám na sebe. 
Možno v škrupuiozite dodr
žiavania predpísanej pôstnej 
disciplíny sme často dôsled
nejší ako farizeji. Možno vy
berieme z obloženého chle
bíčka pri spoločenskom po
sedení u priateľov, alebo na 
pracovisku nielen plátok 
šunky, ale aj syr, ktorého sa 
šunka dotýkala. Toto všetko 
by bolo pekné, chvályhodné 
a správne, ak by tieto von
kajšie viditeľné znaky dodr
žiavania pôstu boli spre
vádzané aj tým vnútorným

postojom poníženosti a po
kory pred Bohom, čo je vlast
ným zmyslom pôstu.

Ako vidíme, konanie pôs
tu v minulosti a aj v súčas
nosti je vždy v riziku forma
lizmu, v riziku vlastnej pýchy 
a vystatovačnosti, v riziku 
vlastnej spravodlivosti pred 
Bohom. Aby sme sa páčili 
Bohu, pôst musí byť spojený 
s láskou k bratom a sestrám, 
nedá sa oddeliť od almužny 
a ani od modlitby. Treba sa 
postiť teda z lásky k Bohu. 
Preto Ježiš upozorňuje, aby 
sa konal celkom nenápadne, 
aby ho spoznal ¡en Boh, kto
rý vidí v skrytosti a on nás 
odmení. Taký pôst bude čis

tým výrazom našej dôvery v 
neho, bude to pôst poníže
ný, ktorý otvorí naše srdce 
vnútornej spravodlivosti, 
ktorá je výhradne dielom Bo
žím.

Ak nám teda cirkev v no
vej pôstnej disciplíne ponú
ka okrem klasických foriem 
pôstu aj náhradné formy a 
úkony pôstu, naučme sa ich 
všetky vhodne využívať tak, 
aby nikto nezbadal, kedy a 
ako sa postíme, iba Ten, kto
rý len za správny pôst podľa 
Ježišových rád dáva Božskú 
odmenu.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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0 liturgii vopred posvätených darov
Každá časť liturgického roka má 

svoje špecifické znaky a zvláštnosti, 
ktoré so sebou prinášajú aj osobitné 
vonkajšie vyjadrenie. V  štruktúre kres
ťanského posvätenia času vo Východ
nej cirkvi má jedno z najdôležitejších 
miest práve obdobie, ktoré prežíva
me - dni veľkého pôstu. Jeho osobitné 
postavenie a m im oriadny význam  je 
zvlášť aj rôznorodosťou vonkajších li
turgických vyjadrení predpísaných pre 
toto obdobie. Jedným z jeho typických 
a najznámejších prejavov v duchov
nosti východnej liturgie je  tzv. Liturgia 
preždeosvjaščennych darov, teda li
turgia vopred posvätených darov.

O čo vlastne ide?

Liturgiou vopred posvätených da
rov sa nazýva ten typ eucharistickej 
bohoslužby, ktorý v svojej schém e ne
má zaradenú ani osobitnú prípravu 
obetných darov - čiže proskomídiu, ani 
ich posvätenie - teda premenenie. V 
tejto liturgii sa Sväté dary premenené 
už v liturgii sv. Jána Z latoústeho alebo 
sv. Bažila Veľkého predpokladajú ve
riacim k liturgickej poklone a k sv. prijí
maniu. Na vznik a vývoj te jto  liturgie 
mali v dejinách vplyv dve nasledovné 
tendencie:

1. Zákaz plného liturgického sláve
nia v pôstnom období - samozrejme 
okrem sobôt a nedieľ, ktoré namajú 
ani vtedy v liturgii pôstny charakter.

2. Túžba kresťanov pristupovať 
častejšie, teda denne k eucharistické
mu prijímaniu na posilu v snahe o život 
skutočnej kresťanskej dokonalosti.

V ranokrestänskom ponímaní litur
gia - teda slávnosť eucharistickej obe
ty - je ozaj radostnou slávnosťou, 
sviatkom a predznakom nášho finá l
neho stretnutia s Bohom. Na našej 
ceste k tom uto záverečném u cieľu 
čerpáme silu a nádej zo Spasiteľovej 
výkupnej obety. Na druhej strane pôst 
reprezentuje uvedomenie si slabosti a 
úbohosti ľudskej prirodzenosti, ktorá 
padla vinou hriechu dedičného i hrie
chov osobných. Pri vylúčení eucha
ristickej obety v dňoch pôstu v prvot
nej cirkvi hrala asi najdôležitejšiu 
úlohu skutočnosť, že sv. liturgia eu
charistickej obete bola pre kresťanské 
spoločenstvo sviatkom, ktorý pokra
čoval aj po skončení liturgie spoločnou

obradnou hostinou - agapé, kde všetci 
požívali zo spoločne prinesených po
krmov. Kedže táto hostina narušovala 
prísnu pôstnu disciplínu - v dňoch pôs
tu sa teda upúšťalo od slávenia eucha
ristickej obety. Tak napríklad vidíme, 
že už Laodicejská synoda na konci 4. 
storočia nariadila, aby sa plná eucha
ristická liturgia v  pôstnom období ne
slávila v iné dni ako v sobotu a v ne- 
d'eľu.

Na druhej strane ale - berúc do 
úvahy túžby prvých kresťanov pristu
povať k sv. prijímaniu častejšie, cirkev 
nechcela ani počas týchto pôstnych 
dní oslabiť ducha veriacich, a preto 
stá le  dávala možnosť čerpať duchov
nú posilu v sviatosti Eucharistie. V 
tom to dvojitom  vplyve má svoje kore- 
ňe vznik liturgie vopred posvätených 
darov. Je zrejmé, že rozdávanie sv. 
prijímania sa nekonalo bez sprievod
ných modlitieb a obradov, a preto bolo 
len logické, že v aliturgické dni sa toto 
rozdávanie sv. prijímania spájalo s ve
černým i modlitbami, resp. s n iektorý
mi m odlitbami z riadnej liturgie. V  pr
vých storočiach môžeme sledovať v 
týchto obradoch značnú pestrosť, ne
skôr, s ďalším rozvojom cirkevných 
štruktúr rastie aj vonkajšia  obradová 
jednota liturgických prejavov. Neskor
šie v dejinách dostáva táto form a li

turgie rozličné mená a spájala sa s 
pamiatkou účinkovania rozličných 
svätých mužov - napr. apoštola Petra, 
Jakuba, Marka. V liturgikonoch sa dosť 
dlho za jej autora označoval sv. Gre
gor Veľký. Bol to totiž práve on, ktorý 
už existujúcu liturgiu, ktorú spoznal 
počas svojho pobytu na Východe, 
spopularizoval a zaradil do liturgic
kých kníh kresťanského Západu. V po
slednom, kritickom vydaní liturgie vo
pred posvätených darov rímskou 
Kongregáciou pre východné cirkvi, sa 
už neuvádza meno žiadneho autora.

Čo sa týka frekvencie slúženia tej
to sv. liturgie - pôvodne sa používa 
počas celého pôstu okrem  sobôt a ne
dieľ. V  neskorších storočiach bol na 
kresťanskom Východe prijatý vše
obecný záväzný zvyk, že sa slúžila 
povinne aspoň v stredy a piatky veľ
kého pôstu a v pondelok, utorok a 
stredu veľkého týždňa. Tento zvyk na
šiel svoje m iesto aj v cirkevnom záko
nodarstve a to počnúc už 49. článom 
spomínanej synody cez 52. článok 
Trullanského snem u až po ustanove
nia jednotlivých synod miestnych svoj
právnych cirkví.

Čo do zloženia liturgie vopred po
svätených darov kompozične vychá
dza zo slúženia slávenia večierne s 
poklonou Eucharistii, z obradu prene
senia vopred posvätených Darov a z 
obradu rozdávania sv. prijímania. Li
turgické čítania sú pri nej zo Starého 
zákona a zachycujú najdôležitejšie 
udalosti z dejín spásy. Celá táto litur
gia sa nesie v duchu poníženosti a 
vdhčnosti za Božie m ilosrdenstvo a za 
dary jeho lásky, čím vhodne rezonuje 
s centrálnym i myšlienkami celého 
pôstneho obdobia.

Práve pre tú to  je j krásu a liturgickú 
hĺbku je  na škodu, že sa v súčasnosti 
u nas slúži veľm i zriedkavo. Kedže 
tá to  liturgia vopred posvätených darov 
tiež patrí k duchovném u a liturgickému 
dedičstvu, ktoré sme zdedili, ktoré má
me chrániť, rozvíjať a odovzdávať, ako 
jeho verní správcovia, je  naozaj po
trebné zvýšiť našu ochotu a aktivitu k 
odhaleniu a pochopeniu jej význam u a 
hodnoty a k následném u praktickému 
oživeniu je j slávenia.

o. Cyril VASIĽ, SJ
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Kto z nás by nezatúžil byť aspoň raz na mies
tach, kde sa narodil a žil Ježiš Kristus. Bernardeta 
Drábová prežila jeden rok v Izraeli: Ešte predtým, 
ako sa rozhodla pre tento pobyt, som ju prosil, aby 
nezabudla na nás, ktorí nemáme možnosť ísť do 
Svätej zeme. Bernardeta na moju prosbu nezabudla 
a priniesla množstvo fotografií z Izraela, škoda len, 
že ich nemôžeme uverejniť všetky a farebne. Ochot
ne sa tiež podelila s čitateľmi Slova s tým všetkým, 
čo v Izraeli prežila.

o  Bernardeta, čo ťa viedlo do tejto krajiny?
- Ponuka navštíviť a žiť v nám známej neznámej krajine 
prišla veľmi nečakane. K tak trochu dobrodružnému cesto
vaniu som sa rozhodla okamžite. Zlákala ma vidina nepo
znaného exotického prostredia. Počas tohto môjho pobytu 
som mala možnosť spoznať nielen biblické miesta, historické 
pamiatky, ale aj kultúru ľudí, vyspelosť národa, ako sa stra
vujú, ako žijú, vzťahy náboženstiev, vyzretosťspoločnosti, aká 
vôbec je, či z pohľadu kresťanského, či iného. Okrem tohoto 
poznania Svätej zeme išlo mi tiež o zdokonalenie sa v an
glickom jazyku, ktorý popri úradnom hebrejskom jazyku je tiež 
oficiálne používaným jazykom. Väčšina populácie Izraela túto 
reč ovláda. Do Izraela je obrovský príliv turistov, s ktorými je 
nutné komunikovať. Oni sú zdrojom ich finančných príjmov.
o  Čo cestovanie, nebolo únavné?
- Ani nie, veď unaviť sa nebolo ani kedy. Cesta trvala letec
kou dopravou 4,5 hod. Lietadlo pristálo na medzinárodnom 
letisku Ben - Gjurion, ležiace 15 km od hlavného mesta - Tel 
Avivu.
o  Ako na teba zapôsobila Zem, ktorú Sväté písmo opisuje 
ako krajinu medu a mlieka?
- Po prílete ma milo prekvapilo exotické okolie letiska a jeho

IZRAEL - 
SVÄTÁ ZEM

čistota. Cestou do vnútrozemia sa charakter krajiny menil. 
Skalnaté masívy tiahnuce sa aj 500 m popri ceste na mňa 
pôsobili stiesňujúco, avšak striedali ich zelené pahorky a , 
skalnatá zem.

Šedosťmalých miest, ktorých sa cestou vystriedalo niekoľ
ko, neuspokojili moje predstavy o kráse tejto krajiny. Položila 
som si otázku: "V tejto krajine mám stráviťjeden rok?"

Po nehostinnom zimnom období, ktoré nedovoľovalo spo
znať Izrael ako krajinou "mlieka a medu”, prišlo obdobie jari a 
leta, v ktorom sa krajina (zem) ukázala v plnej kráse a hoj
nosti.

Plantáže tropických plodov (pomaranče, madarinky, ba
nány, kiwi, mangá, granátové jablká, figy, ďatle...) sa tiahnu 
nielen pozdĺž pobrežia Stredozemného mora ale aj celou 
Galileou.

Našinec si takúto hojnosť len ťažko predstaví. Na mňa táto 
zem vskutku zapôsobila ako krajina mlieka a medu, ktorú som 
si zamilovala.
O Bernardeta, nepovedala s i nám ešte, ktoré mesto sa stalo 
tvojím novým domovom?
- Novým domovom sa pre mňa stal Jeruzalem. Bývala som
v kresťanskej, dobrej situovanej rodine. Prispôsobiť sa rytmu, i 
ktorým žila rodina a celá krajina, nebolo ťažké. V začiatkom 
som častokrát zápasila so samotou, úzkosťou,odlúčenosťou 
od rodiny, priatelov, od všetkého, čo mi bolo blízke, 
o  Ako na teba zapôsobil Jeruzalem a s akými inými nábo
ženstvami si sa v Izraeli stretla?
- Jeruzalem tak, ako som si ho predstavovala, ma dosť 
sklamal. Uvedomila som si, že Svätá zem vlastne už nie je tou 
Svätou zemou. Z pohľadu kresťanky katolíčky som terajšiu 
podobu Svätej zeme poznala ako "jedno nádherné, unikátne 
svetové múzeum miest a vecí, o ktorých som predtým počula 
z Biblie". Náboženské zoskupenie v Izraeli je veľmi pestré, 
pôsobí tu veľa cirkví, ich odlúčených siekt a skupín. Pretože je 
tu väčšina židovského obyvateľstva (4 milióny) prevláda v celej 
krajine židovská viera; asi polovica Židov je nábožensky silne 
presvedčená - ortodoxní židia, ktorí náboženskú príslušnosť 
dávajú najavo. Druhým najsilnejším náboženstvom je islam, 1 
vyznávajúci vieru v Alaha. K tomuto náboženstvu sa hlási

(Pokračovanie na str. 5.)
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mesta na nákupy. Po nedeľňajších bohoslužbách sme 
oddychovali pri debatách nielen o domove s o. Jánom Zaňom, 
ktorý nám slúžieval bohoslužby.
o  Mal pobyt na týchto Svätých miestach vplyv na tvoju 
viery?
- Áno, bolo to niečo veľmi živé. Človek predsa len túži v tej 
svojej viere v Boha ohmatať, dotknúť sa tých miest, o ktorých 
počúvame vo Svätom písme. Teraz, keď čítam, alebo poču
jem nejakú stať zo Sv. písma, hneď mám pred sebou to 
miesto, ktoré som videla na vlastné oči. Myslím, že mať v 
predstave konkrétne miesto pri čítaní Biblie je také osobné, 
konkrétne, živé, utvrdzujúce, že z toho pohľadu, akéhosi 
hmotného potvrdenia to posilnilo moju vieru. Človek je za to 
vďačný a šťastný, a zaiste aj každý, kto navštívi pôdu, po 
ktorej kráčal pred 2000 rokmi Pán Ježiš. Každému, komu sa 
naskytne príležitosť navštíviť Svätú zem, odporúčam, aby ani 
chvíľu neváhal a šiel.

Ďakujem za rozhovor
Anton MESÁROŠ

IZRAEL - 
SVÄTÁ ZEM

(Dokončenie zo str. 4.)
arabská populácia, t. j. moslimovia. Kresťanov je tu veľmi 
málo, a tým som bola sklamaná.
o  Určite si navštívila sväté miesta, známe z Biblie. Povedz 
nám niečo o nich.
■ Všetký sväté miesta som niekoľkokrát navštívila. Napr. 
Betlehem, Jeruzalem, Olivovú horu, Getsemansk.ú záhradu, 
Kalváriu, Boží hrob, Galileu, Kafarnaum, Nazaret, Kánu Gali- 
lejskú... Bola som veľmi prekvapená, moje predstavy sa odli
šovali od skutočnosti. Tieto miesta nemali len nádych his
tórie, ale aj súčasnosti. Boli veľmi 
zachovalé vďaka starostlivosti bra
tov -františkánov, ktorí tam pôsobia 
všade.
o Chceš mi priblížiť nejaký osobit
ný zážitok zo Svätej zeme?
■ Áno. Bolo to na veľkonočnú ne
deľu. Mala som možnosťstretnúťsa 
tu s významnou osobnosťou našej 
katolíckej cirkvi - Jozefom kardiná
lom Tomkom (na zábere hore). Na 
jeho otázku, či sa mi necnie za do
movom, blízkymi, odpovedali moje 
slzy dojatia a aj tej pravdy, že všade 
dobre, doma najlepšie. Je to záži
tok, na ktorý sa nezabúda,
o  Ako si trávila chvíle voľna?
- V zime nebolo možné navšte
vovať okolie, sväté miesta pre zlé 
počasie, tu v zimnom období 2-3 
mesiace prší. Tak som bola viac pri 
knihách angličtiny, zžívala som sa s 
rodinou, ich deťmi, ktoré mi robili 
prijemnú spoločnosť. Príchodom le
tných dní som s mojimi slovenskými 
priateľmi podnikala rôzne výlety do 
okolia, na pamätné miesta, kúpali 
sme sa, chodili tiež do starého 
arabského a nového židovského

Caparnaum - ru iny synagógy postavenej v typickom štýle 
baziliky z bieleho vápenca. Pravdepodobne s to jí na mieste 
pôvodnej synagógy, v ktore j Ježiš kázal počas svojho pobytu v 
Galilei.

Nad tradičným miestom domu sv. Petra je  vybudovaný m oderný chrám, ktorý je  obyčajne 
zatvorený. Otvára sa len na žiadosť prichádzajúcim katolíckym  skupinám, ktoré s i prajú 
s láv iť na tom to mieste tajomstvo sv. Eucharistie.
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KTO JE KRESŤAN ?
Kresťan sa riadi podľa Ježiša

Každý z nás si hľadá miesto vo svete. 
Aké bude, to závisí - možno viac, než si 
chceme priznať od druhých. Záleží na tom, 
ako nás nasmerovali, alebo nenasmero- 
vali naši rodičia, učitelia, priatelia, spoloč
nosť. Podľa skúseností, ktoré sme mali s 
nimi hlavne v detstve, si necháme, alebo 
nenecháme od nich hovoriť do života. V 
rôznej miere sme závislí na tom, čo nám 
povedia, rôzne im veríme.

Kresťania zo všetkého najviac veria 
Ježišovi Kristovi. Od neho očakávajú roz
hodujúce slovo, ktorým sa chcú riadiť. Ve
ria, že Ježiš je Boží Syn, že v ňom sa 
zjavuje sám Boh. Zároveň ale ukazuje, 
ako má vyzerať správny človek. Vďaka 
Ježišovi poznáme úžasné ponuky, ktoré 
dáva Boh každému človekovi. Ježišovo 
slovo je radostnou zvestou. Táto radostná 
zvesť nám hovorí: Boh nás hľadá, čaká na 
nás, preto nás má rád. Pre túto zvesť šiel 
Ježiš na smrť. Ale on vstal zmŕtvych! Tak 
vieme, že Boh chce a môže skutočne do
viesť k cieľu svet, ktorý stvoril, t. j. dať 
všetkým spásu.

Kresťan, ktorý prijal toto posolstvo o 
Bohu, ktorý ho miluje, je schopný milovať 
ľudí. Pretože sa necháva Bohom obda
rúvať, je schopný dávať ďalej. Evanjelium 
pretvára jeho život.

Pre kresťana platia Ježišove slová: "Ja 
som cesta, pravda, život." (Jn 14,6).

Kresťan nasleduje Ježiša
Ježiš pozýva svojich učeníkov, aby ho 

nasledovali, aby šli sním. Prví učeníci, ako 
napr. Ondrej a Peter, ho nasledovali i fy
zicky. Toto nasledovanie dnes nezname
ná kopírovanie. Učeníci žijú dnes v iných 
podmienkach. Nasledovať Ježiša zname
ná plne samu zveriť a vidieť jeho očami.

Kto nasleduje Ježiša, musí slúžiť Bohu 
a ľuďom. Musí sa odovzdať celý, nesmie 
robiť niečo len napoly. Texty Nového zá
kona hovoria o nasledovaní jasne - buď 
všetko alebo nič. Zároveň ale dávajú ná
dej: Kto sa odváži nasledovať, tomu Pán 
pomôže, povedie ho, pritiahne ho k sebe. 
Apoštol Pavol sa k tomuto nasledovaniu 
stále vracia, keď hovorí o živote "v Kris
tovi". Rozhodujúce slovo o nasledovaní je 
v troch synoptických evanjeliách: Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma. (M+ 16, 24, Mk 
8,34, Lk9,23).

Kresťan žije v spoločenstve 
veriacich

Na zahrádke pred jedným domom sa
dil veľmi starý človek jabloň. Náhodný oko
loidúci to videl a spýtal sa : - Za aký čas 
prinesie tento strom svoje plody ? Starec 
odpovedal - azda o 10 rokov.

A ty si myslíš, že o tých desať rokov 
budeš ešte žiť, aby si mal niečo zo svojej

práce a ochutnal ovocie? Prečo radšej ne
sadíš mrkvu alebo redkvičku, aby si zberal 
ešte za svojho života? - Starec spokojne 
dokončil svoju prácu a povedal: - Keď som 
prišiel na svet, našiel som mnoho ovoc
ných stromov, ktoré som nesadil, ale ich 
plody som jedol. Keď som teda zberal, kde 
som nepracoval, chcem tiež niečo za
nechať pre svoje deti a vnukov. My, ľudia, 
môžeme prežiť len vtedy, keď si budeme 
navzájom pomáhať.

Ľudia sú odkázaní jeden na druhého.

Pokúsme sa vyjasniť od
poveď  na základnú otázku, 
kto sú to vlastne veriaci - 
kresťania. Myslíme pritom  
na to, čo je spoločné všet
kým kresťanom: modlitba 
Pána, modlitba, ktorú nás 
naučil Ježiš.

Tak je tomu i medzi kresťanmi. Svoju vieru
- až na úplné výnimky - preberáme od 
druhých lúdí: rodičov, priateľov, kamará
tov, kňazov. Môžeme povedať, že dnes sa 
s Bohom stretávame vždy prostredníc
tvom blížnych: od nich sme poprvýkrát o 
ňom počuli, vďaka ním sme začali čítať 
Písmo, ich prostredníctvom k nám Boh pri
chádza vo sviatostiach. Pán sa nám za
ručil sám, že tam, kde sa zhromaždíme v 
jeho mene, je prítomný i On. A Bohu na
opak, môžeme slúžiť vo svojich trpiacich 
bratoch. ,

Preto je život v spoločenstvách základ
ným znakom tých, kto nasledujú Ježiša. 
Spoločenstvo tých, ktorí veria v Ježiša a 
jeho posolstvu o Bohu, ktorý má rád ľudí, sa 
nazýva cirkev. Cirkev prenáša túto vieru 
dejinami a podáva ju ďalším generáciám, 
sprostredkuváva spásu a kráča v ústrety 
naplnenia na konci časov, posilnená Ježi
šovým sľubom, že v nej bude stále prí
tomný a nikdy ju neopustí. V tomto spolo
čenstve žije každý jednotlivý kresťan. Sám 
pre seba nemôže existovať. Prijal posol
stvo spásy od ostatných, musí ho dávať 
ďalej. Preto považuje ostatných ľudí za 
bratov a je pripravený byťtu pre nich. Za to 
Bohu däkuje, Modlí sa za svojich bratov a 
spolu s nimi slávi pamiatku Božej lásky - 
Eucharistiu.

V Matúšovom evanjeliu Ježiš vyzýva 
učeníkov, aby si svoju vieru nenechali pre 
seba: Idte ku všetkým národom a získa
vajte mi učeníkov, krstite ich v mene Otca
i Syna i Svätého Ducha a učte ich, aby 
zachovávali všetko, čo som Vám priká
zal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do konca tohoto veku. (Mt 28,19-20).

Kresťan číta Sväté písmo
Jeden z preslávených Múphyho záko

nov hovorí :Keď zlyhajú všetky pokusy, 
ako zachádzať s daným prístrojom, je čas 
začať čítať návod na použitie. Podobne ' 
vtedy, keď človek narazí na hranice svojho 
poznania, keď sa dostane do bezvýcho
diskovej sytuácie, keď zistí, že sú otázky, 
na ktoré sám nie je schopný odpovedať 
( patria k nim otázky, prečo vznikol svet ?, 
aký je zmysel života ?, kde sa vzalo zlo ?, 
a pod) vtedy hľadá, či azda nejestvuje ne
jaká odpoveď na tieto otázky. Odpoveď, 
ktorú dal niekto, kto pozná človeka lepšie, 
než sa pozná on sám. Kresťania veria, že 
táto odpoveď na najhlbšie otázky človeka 
existuje a svedectvo o nej je uchovávané 
v spoločenstvách veriacich. Je zapísané v 
knihách Starého a Nového zákona, ktoré 
zaznamenávajú to, čo Boh v dejinách ko
nal a oznamoval ľuďom skrze svojich po
slov. Písmo siaha až k počiatkom Božieho 
ľudu Izraela, vrcholí potom v tom, čo ho
voril a konal Ježiš Kristus.

Podľa Svätého písma orientujú sa 
všetci kresťania, i keď sa ich cesty v prie
behu dejín rozišli. Biblia ich všetkých spá
ja. Sú presvedčení, že v nej sa Boh zjavuje 
ľuďom a hovorí k nim zrozumiteľným spô
sobom. Všetkých kresťanov spája viera, 
že Boh prehovoril k ľuďom definitívne a 
neodvolateľne skrze Syna Ježiša Krista.

Kresťan vidí svet 
Ježišovými očami

Preto vám hovorím : Nemajte starosti o 
svoj život, čo budete jesť, ani o to svoje 
telo, čo budete mať na sebe. Či nie je život 
viac než pokrm a toto viac než odev? Po
zrite na vtáctvo nebeské : neseje, nežne 
ani nezhromažďuje do stodoly a predsa 
ich váš nebeský Otec živí. Či vy nie ste 
omnoho cennejší ? (mt 6, 25- 27).

Z evanjelia sa dozvedáme, ako Ježiš 
hovoril o Bohu a o ľuďoch. Používa reč, 
aby hovoril o svätom. Záleží mu na tom, čo 
druhí prehliadajú.

Obyčajné cesto na chlieb je obrazom 
prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Vra
bec na streche poukazuje na Božiu starosť 
o človeka. Tých , ktorých ľudia odmietajú, 
Ježiš stavia do stredu svojich pozornosti. 
Hriešnici sú pre neho tí, ktorých Boh hľadá. 
Malé sa môže stať veľkým.

Keď Ježiš hovorí o Bohu a jeho láske, 
hovorí o veciach ľuďom dôverne zná
mych. Všíma si to, čo sa deje okolo neho, 
a berie vážne každého, kto mu skríži ces
tu: v každom vidí človeka, krorý patrí Bohu. 
Ten, kto sa na svet pozerá Ježišovými 
očami, ukazuje, že nič nie je beznádejné. 
Smutných teší a zastáva sa odstrkova
ných. Z najmenšieho darčeka má radosť 
Je nový človek. T akými máme byť i my.

Podľa AD 90 spracoval am.



Michal KOSCELANSKY

Žalm o Pánovej 
dobrote

Pán je milosrdný...
Nič nám už nechýba. 
Keď je  v našom srdci, 
hriech sa nám vyhýba. 
Jeho sväté Slovo 
je ako riečný tok.
Je balzam na rany 
i žitia nášho krok.
Do duše skrehnutej 
nám plam viery vlieva. 
Nielen za svitu dňa, 
ba aj keď sa stmieva. 
Milosť je  u Pána, 
on je spravodlivý. 
Svojím svätým Slovom 
skleslé srdcia živí.
On je viery žriedlo, 
čisté, pramenisté.
Búra hriechu hrádze- 
cesty kamenisté.
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Sviatosť
birmovania

Druhá sviatosť v našej cirkvi je birmovanie. Podľa sve
dectva Sv. písma túto sviatosť ustanovil Ježiš Kristus. Apoštoli 
udeľovali túto sviatosť tým, ktorí boli už pokrstení. V  gr. kat. 
cirkvi kňaz udeľuje sviatosť birmovania hneď po krste, lebo 
takto robili aj prví kresťania.

Kňaz udeľuje sviatosť birmovania tak, že namočí palec do 
krizmy, potom položí ruku na hlavu birmovanca a robí zna
menie sv. kríža na jeho čele. Pritom vyslovuje slová: Pečať 
daru Svätého Ducha. Amen. Birmovanec tým dostane dary 
Svätého Ducha, ktorý mu dá silu a odvahu, aby sa nebál 
prihlásiť k Bohu a k jeho cirkvi. Krizma je olej zložený z 
olivového oleja, balzamu a iných voňavých olejov. Krizmu 
svätí len biskup a to na Veľký štvrtok. Používa sa pri birmovaní 
od apoštolských čias.

Krizma zobrazuje okrem iného dve čnosti, ktoré sa odrá
žali aj v Kristovej osobnosti a to láskavosť a pokoru. Keď 
dáme kvapku krizmy do vody, balzam z krizmy spadne na dno 
a to je obrazom pokory. Ľahký olivový olej krizmy pláva na 
vode a to je obrazom láskavosti. Kristus slovami "vezmite na 
seba jarmo a učte sa odo mňa, lebo som láskavý a pokorný 
srdcom (Mt 11,29)'', nám doporučuje tieto dve čnosti, lebo 
nám otvárajú srdce k Božej službe a oduševňujú k nasle
dovaniu Krista. Pokora približuje k Bohu, láskavosť nás riadi a 
zdokonaľuje naše vzťahy k blížnym. Láskavosť, ktorá všetky 
ťažkosti života prekonáva s láskou. Je korunou a krédom 
lásky k blížnemu. Je vtedy dokonalá, keď  je nielen trpezlivou, 
ale aj dobrotivou.

Usilujeme sa, aby duchovná krizma, t.j. láska a pokora 
prebývala vždy v našich srdciach. Ľudia často prejavujú lás
kavosť len navonok a nemajú ju v srdci. Títo ľudia neskúmajú 
vnútorné zmýšlanie, ale považujú sa za láskavých, hoci takí 
nie sú. Jednajú v zlosti pri najmenšom podnete. Náš pozem
ský život je len putovaním do večnej vlasti. Nehnevajme sa a 
nehádajme sa na tejto ceste. Putujme v láske, svornosti, 
pokojne a priateľsky so svojimi sestrami a bratmi. Majme 
pevnú zásadu nikdy sa nezlostiť a nepripustiť v žiadnom 
prípade hnev do svojho srdca. Keď poskytneme hnevu len 
málo miesta vo svojom srdci, čoskoro zapustí korene a ovlád
ne celého človeka. Urazená pýcha, malicherné upodozrieva
nie, nedôvera, falošné predsudky sú dobrou pôdou hnevu a 
nenávisti. Rozhnevaný človek nepokladá svoj hnev za ne
spravodlivý.

Sv. apoštol Pavol nás napomína, aby sme nedali zapadnúť 
slnku nad svojím hnevom. Ak ostane čo len jeden deň hnev v 
našom srdci, zmení sa na nenávisť a potom ťažko nájdeme 
spôsob, ako ho odtiaľ vyhnať. A sv. apoštol Jakub nás takto 
napomína: "Lebo človek nekoná, čo je spravodlivé pred Bo
hom (Jak 1,20)". Pokojne s rozvahou povedané napomenutie 
sa vždy prijme ľahšie ako v rozčúlení povedaná výčitka, aj keď 
opodstatnená.

A ako máme premôcť hnev? Keď zbadáme, že nás začína 
ovládať hnev, sústreďme všetky sily a potlačme ho. A ak sa 
nám to nedarí, povedzme si ako Dávid "Moje oči sa zakalili od 
silného hnevu". Potom sa pomodlime: Zmiluj sa nado mnou, 
Bože, pomôž mi, vystri svoju pravicu a osloboď ma od hnevu.

V prípade, že sme v hneve povedali alebo urobili niečo 
nesprávne, usilujme sa to čím skôr napraviť a to milým slovom 
alebo inou láskavosťou. Cvičme sa všetko robiť a hovoriť 
láskavým tónom. O svojich blížnych zmýšlajme vždy dobro- 
tivo a hovorme láskavými slovami. Láskaví a priateľskí buď
me nielen k cudzím ľuďom, ale aj k svojim príbuzným a 
susedom. Nebuďme takými, ako niektorí, ktorí sú mimo domu 
ako anjeli, ale doma sú hotovými diablami.

Majme stále pred očami, že naše čelo bolo pri birmovaní 
pomazané krizmou, ktorá nám pripomína láskavosť a pokoru.

o. V. PETRAŠKO
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Krása alebo kozmetika?
Vstúpil som kedysi do lekárne, kde 

práve končil reč starší, sivovlasý muž v 
dlhšom zimní ku, viac ako obnosenom. 
Kombikov poskromne, pás mu obopínal 
silný povraz a na ňom bola zavesená 
väčšia plechovica, asi od marmelády.

V okolí ho považovali za neškodné
ho blázonka; hovorievali mu Vojtíšek. 
Zaujímavá figúrka, žijúca vo svojom 
uzavretom svete. Hovorí sa však, že 
blázni a deti hovorievajú pravdu. Vojtí
šek hovoril s magistrou, ktorá mu vydá
vala liek. Začul som poslednú vetu. 
"Dnes už nenájdeme skutočnú krásu, 
máme iba náhradu - kozmetiku..." Asi 
som vyrušil, lebo Vojtíšek sa prudko oto
čil a zamieril k dverám, ktoré otváral 
laktom, aj keď mal zdravé ruky. Od toho 
dňa som musel premýšľať o kráse. Pres
nejšie povedané, o kráse ženy. Začal 
som si viac všímať vzrastajúce reklamy 
kozmetických závodov. A keď som si 
spomenul na Vojtíška, priznal som, že 
výstižne vyslovil pravdu. Pre objasnenie
- slovom "kozmetika" tu rozumiem vý
stredné používanie kozmetických pros
triedkov, ktorými sa dá zmeniť ľudská 
tvár na masku. Nepreháňam! Známa 
profesorka na zdravotnej škole mi roz
právala: "Stalo sa ml nedávno, že vstú
pim do triedy a nepoznávam jednu blon- 
dýnku. Pýtam sa, či je nová žiačka a 
odkiaľ prišla. So smiechom sa mi pred
stavila - bola to pekná bruneta, zme
nená k nepoznaniu zbytočnou a drahou 
kozmetikou. To nebol jediný prípad."

Prečo sa vlastne ženy upravujú a 
šľachtia? Psychológ má na to stručnú 
odpoveď: Aby sa páčili mužom. - A teo
lóg by k tomu poznamenal, že na prvom 
mieste by sa kresťanská žena mala pá
čiť Bohu. Avšak ako to, že v dobe, ktorá 
priamo hýri kozmetikou, ktorá viac než 
rafinovaným spôsobom "krášli" ženu, je 
toľko rozvodov? Chlapom sa zrejme za
páčila maska, nie žena. Nie je to vlastne 
podvod, keď sa žena vydáva za krá
savicu, ktorou v skutočnosti nie je?

Televízna hlásateľka sa ľahko stáva 
idolom žien - možno I mužov. Na obra
zovke sa objaví s novým účesom a ten 
istý večer skúša takýto účes tisíce žien 
doma. Ak má obočie do oblúka, víťazí 
obočie do oblúka. Ak ho má rovné, ob
javí sa celá rada žien s rovným obočím. 
Ukáže sa hlásateľ s výraznou prúžko
vanou kravatou? Práve takú musí mať 
jej snúbenec, jej muž... Áno, televízia 
má veľmi nepriaznivý vplyv aj tam kde si 
ho neuvedomujeme.

Helenka šla so zájazdom do Poľska; 
v Krakove mali účastníci zájazdu dve 
hodiny voľno. Sotva dvadsaťročná He

lenka, pekná tmavovláska pochopila, že 
tu môže nakúpiť lacnejšie kozmetické 
prípravky - pochodila kadejaké obchody 
s kozmetikou. Robila to vraj i na zájazde 
v Maďarsku. Keď boli v Čenstochovej, 
nemohli sa jej v autobuse dočkať. Zašla 
kamsi ďaleko - hľadala kozmetiku. Roz
právali jej ako dôkladne si popozerali 
celý historický kláštor. Odpovedala: 
"Mňa história nezujíma..." Skoda! V 
kláštore by bola našla radu salónov 
krásy, slúžiacich zdarma. Hovorí sa im - 
spovedelnica. Asi by to hneď nepocho
pila. Snáď jej dosiaľ nik nepovedal, že 
pravou krásou tváre ženy je jej duša. 
Čistá duša - žiariaca na tvári človeka - 
robí tvár skutočne krásnou. Prečo vás 
väčšina detí privábi výrazom svojej 
tváričky, len čo sa na vás pohliadnu? 
Detská nevinnosť duše sa odráža v 
očiach dieťaťa, vo výraze tváre.

Neviem, po ktorom zjavení Panny 
Márie sa maliar vypytoval omilosteného 
dievčaťa, ako vyzerala Matka Božia. Iste 
bola krásna! Umelec prinášal slávne 
obrazy Matky Božej, ale dievča stále 
opakovalo: 'T o  sa nedá vypovedať, bola 
omnoho krásnejšia..." Nakoniec jej 
priniesol prastarú ikonu, ktorú namaľo
val mních, žijúci svätým životom. A jeho 
ikona vraj najviac vystihovala krásu 
Panny Márie. Svätý mních zachytil krá
su duše Prečistej Panny, pretože bol 
sám čistý. Ako vieme, človek je stvorený 
k obrazu Božiemu, mala by preto aj tvár 
človeka vyžarovať krásu Kristovej tváre. 
Tvár Pána Ježiša žiarila iste nepred
staviteľnou krásou, veď  bol Syn Boží a 
syn čistej Matky. Tvár každého človeka 
má iste nejaký rys Kristovej tváre. Ne
rozhoduje tu farba pleti, ale stav duše. 
Iste - ľudská duša je v podstate kres
ťanská, pretože vznikla duchom Božím.

K eď  už hovoríme o tvári človeka, 
mali by si rodičia a vychovávatelia uve
domiť, že nikdy nemajú biť dieťa po tvári
- ani dospelého nie - je  to nielen hrubé, 
ale je to určitá urážka Kristovej tváre. 
Takže - čomu dať prednosť? Prirodzenej 
kráse, ktorá vyžaruje krásnu dušu, živej 
kozmetickej maske? Iste ste už videli 
krásnu tvár starca alebo starenky s 
vrásčitým čelom a nemladou, nepesto- 
vanou pleťou? Rysy tváre pozvoľna 
prekrýva dobrota srdca, ktorá žiari ta
kýmto ľuďom z očú. Jedna mladá žena 
mi povedala: "Vaša matka bývala v mla
dosti iste veľmi krásna". Táto poznámka 
ma prekvapila, vždy som si myslel, že 
moja mamka je stále krásna. Keď som 
sa doma zahľadel do jej tváre, videl som 
vejáriky vrások okolo očí a úst. Ale ako 
to, že som si to doposiaľ nevšimol? Asi

jej často pozerám do očú a tie nestarnú, 
vrásky nevnímam - a mám ju určite 
radšej, ako keď som bol malý! V do
move dôchodcov som si raz všimol ra
dovú sestričku a bezdečne som pre
hodil: "Taká mladá sestra..."

Niekto poznamenal: "Nedávne slá
vila päťdesiatiny".

Duša zrejme tiež nestarne: dá sa 
povedať - duchovným životom sa stále 
omladzuje a tým jej krásy pribúda, veď 
duša, ktorá jej stále jasnejšie žiari z očú, 
je predsa nesmrteľná, nemôže starnúť. 
Avšak môže byť znečistená hriechom! 
Spomínam, ako nám jeden profesor v 
škole hovorieval: "Chlapci, pozerajte na 
dievčatá ako na ľudské kvety, veď 
predsa ku kvetom obyčajne pristupu
jeme opatrne a s obdivom..." Takáto 
nežnosť je asi mnohým mladým ľuďom 
dnes na smiech - bohužiaľ! Veď  je to 
niečo prirodzené a ušľachtilé pri 
rozvíjaní mladého človeka. Toto - ako sa 
zdá - vymizlo - a nikto mladým ľuďom za 
to nič lepšieho neponúkol. Pred časom 
bola blahoslavená Indiánka Katarína 
Tetaquita, ktorá mala veľmi ťažký život, 
ale horela láskou k Bohu. Svojimi mod
litbami a dobrovoľnými obeťami vypro
sovala u Boha milosť obrátenia pre 
svojich súkmeňovcov, žijúcich v pohan
stve. Nebola pekná, mala tvár pozna
menanú kiahňami. Keď však Katarína 
zomrela, chodili sa na ňu pozerať ako na 
nevídane spanilú dievčinu. Jej tvár zrej
me opeknela čistou dušou... Jean 
Anouilh povedal: Človek je iba vtedy 
pekný, ak je ľudský."
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Staronovodobý "kult sexu" sa ako tenká 
čierna niť, utkaná z pavučiny, tiahne celou his
tóriou ľudských dejín a má svojich prívržen
cov, stúpencov aj v dnešnej dobe. Nik tak v 
dnešnom civilizovanom svete netrpí ako mlá
dež. Je doslova dennodenne "bičovaná" zápla
vou informácií a obrazov, ktoré útočia na jej 
podvedomie a imagináciu tak silno, neúprosne, 
dotieravo a zákerne, až postupom času pomaly 
ale iste "zdevastujú" celú dušu. Nie som zá
stancom nevzdelaností a tmárstva, tio v tejto 
oblasti viac ako v inej platí, že: "Kto čo rozsie
va, to bude žať!"

V živote, v prírode, v ľudskom tele, ba 
celom vesmíre platí zákon príčiny a účinku. 
Náš genetický základ je  utkaný zo životov na
šich predchodcov a zahŕňa v sebe históriu mi
nulých časov. Len pozitívne ladený človek vy
tvára pozitíva a zdravú generáciu. A k tomu 
patrí aj askéza. V súčasnosti vyšlo mnoho kníh 
na túto tému a k tomu aj protichodné názory. 
Za aj proti. Pre mladého človeka by však as
kéza mala byť samozrejmosťou! On je  vyzbro
jený všetkými predpokladmi priblížiť éru du
cha. A bez askézy to pôjde len veľmi ťažko. 
Súčasnosťje týmnajmarkantnejším príkladom. 
Nič tak hodnoverne neodkrýva hĺbku a zá
roveň slabosti ľudskej bytosti ako kresťan
ských "Desatoro Božích prikázaní". Dá sa po

vedať, že sú bezčasové! No korunou všetkého 
je  láska. Musíme si uvedomiť, že Láska je Zá
kon, a zákon ovláda aj vôľu! Ak náš život 
podriadime tomuto zákonu, potom nám nič 
nestojí v ceste k šťastiu a vnútornému pokoju. 
Len cez zdravé odriekanie, sebapoznávanie a 
sebazdokonaľovanie vedie cesta k ľudskému 
šťastiu. Nemám na mysli jednostranné odrie
kanie, jednostrannú askézu jógy, vegetarián
stva, mystiky, či askézu tibetských mníchov. 
Určite aj tieto smery majú svoje pozitívum. 
Niektoré očisťujú organizmus od škodlivín, iné 
sú zasa pre nás ukážkou aké nedozerné, feno
menálne schopnosti sa skrývajú v človeku. V 
Oriente sú takí zasvätenci, ktorí niekoľko ro
kov prevádzajú cvičenia, pomocou ktorých sú 
schopní ovládať živel ohňa, či vody. Napr. cho
dia v najkrutejších mrazoch nahí a bosí bez 
toho, aby pocítili chlad a sú dokonca schopní 
usušiť na svojom tele ovinuté mokré šaty. Na
hromadením ohnivého živlu v tele pôsobia na 
svoje okolie a tým priamo na prírodu, takže 
môžu nechať v svo jom okolí roztopiť sneh a ľad 
nielen v bezprostrednom okolí ale v okruhu 
niekoľko kilometrov. Cieľom mladého človeka 
by však nemalo byť chodiť nahý a bosý, ale 
pomocou askézy objaviť a nájsť samého seba. 
Morálne žiť a realizovať samého seba v prie
store a čase, v ktorom sa nachádza. Askéza

SKICE K OBRAZU NELASKY
Tak málo si všímam ľudí okolo seba. 

Ach, ako ich len málo milujem. Každý 
môj deň sa podobá tomu včerajšiemu, 
v ktorom som stretol trpiaceho brata. 
Bez zvláštneho povšimnutia som pre
šiel okolo neho. Darmo mi ukazoval, že 
má prázdne ruky, a že nemá čo do úst 
vložiť, pred svojím svedomím som sa 
ospravedlňoval - kto má dnes dostatok 
peňazí...

...Starenka chcela prejsť cez cestu. S 
veľkou námahou sa snažila dostať z jed
nej strany ulice na druhú a ja som okolo 
nej prebehol, prekľučkujúc v labyrinte 
áut, pritom som si podržal nos, aby som 
nedýchal smog. Starká tam stála zopár 
minút, ani dýchnuť jej nedalo a tak ani 
neprosila, aby jej niekto pomohol...

...Konečne som po šichte. Sedím v 
autobuse prepchanom do posledného 
miesta. Povedľa mňa stoji muž, asi už 
bude starý otec s veľkou taškou. Ani 
ma nenapadlo vstať. Čo môže mať v tej 
veľkej taške... batôžtek svojho celoži
votného imania, s ktorým sa trmáca do 
domova, kde sa vraj bude mať s kým 
porozprávať... To sú ale ľudia, čo sú to 
za synovia a dcéry, že takto... Sedím si 
spokojne, nemysliac na to, že niekto je 
dnešným dňom unavený oveľa viac 
-"moje svedomie mlčí.”... A zajtra idem 
k lekárovi. V čakárni prebehnem zra
kom čakajúcich, na tvárach ktorých sa 
zračí útrpný pohľad z bolesti - choroby, 
čo gniavi. Zaklopal som na dvere, aj 
keď na nich stálo neklopať. Poznám 
zdravotnú sestru, aj doktor mňa pozná. 
Vlastne, títo starí ľudia na penzii, tí majú 
času dosť. Ja sa ponáhľam. Toľko mám 
toho ešte dnes na práci. A už som dnu...

Keď sa deň schýlil ku koncu, vošiel 
som do chrámu. V hlbokej poklone 
vzdával som úctu tomu, ktorého som 
nevidel v žobrákovi čo natŕčal svoju 
vzráskavenú dlaň, v starenke na ulici, 
ktorá tam stála v kúdole dymu, nafty a 
benzínu. Klaniam sa tomu, ktorého som 
nespoznal v starkom, ktorý nevládal 
stáť v autobuse, veď ho ťažili jeho staré 
nohy s batohom a ťažobou v srdci, že 
musí ísť do domova dôchodcov. A vô
bec už som si nevšimol Ježiša, trpia
ceho v ľuďoch, ktorých som bezohľad
ne predbehol v čakárni u lekára.

O, Bože, čo som to za človeka, čo 
som to za kresťana, že som ťa toľkokrát 
nespoznal vo svojich blížnych. Ako 
som len mohol... Po tvári sa mi skotúľali 
slzy, ktoré pálili moje vnútro od mojej 
ľahostajnosti, nevšímavosti, bezohľad
nosti, srdce bez súcitu. Potom v hlbo
kom pokľaku v prachu zeme, začal som 
písať nový, ešte nepopísaný list môjho 
srdca. Prosil som Pána, aby som mal 
silu, keď zajtra vykročím do nového 
dňa, aby som začal žiť novým spôso
bom života. Po mojom prvom obrátení 
prišlo mnoho ďalších obrátení. Mnoho 
úprimnejších sľubov. Avšak aj potom 
sa mi stávalo, že som v tempe života 
nestretol Ježiša, že som ho nespoznal. 
Dochádzalo tak k stále novým a novým 
stretom, protikladom toho, čo som 
chcel a čo som neurobil - nezvládol. Aj 
keď nie každý boj s mojím ja vyhrávam, 
predsa sa nevzdávam. Bojujem o več
nosť moju a mojich bratov a sestier. 
Nech nám spoločne pomáha náš Pán- 
Ježiš Kristus.

(T. M.)

mladého človeka by mala viesť k celkovej har
mónii a tá zahŕňa v sebe širšie spektrum. A to: 
askéza kázeň myšlienok, askéza zušľachťova
nia duše, ovládania vášní a pudov a askéza 
sledujúca súlad tela, v podobe striedmeho a 
prirodzeného života. Nevysielať okolo seba ne
gatívne myšlienky. Na ich miesto stavať len 
pozitívne a krásne idey. Pri ovládaní vášní a 
pudov platí zásada, že ak my neovládame ich, 
ony ovládajú nás. Súlad tela, zdravie, kultúra, cit 
pre krásno, proste striedmy, prirodzený život.

Žiadny z týchto spôsobov askézy nemal by 
byť zanedbávaný, žiadnemu by sa nemala dá
vať prednosť. Potom výrok z Biblie: "V Bohu 
sme, v ňom žijeme, hýbeme sa", odrazu by 
pred nami vyvstal v inom jasnejšom svetle a 
nebol by tak abstraktný. A pre mnohých by sa 
nezdal abstraktný ani Boh, ani éra ducha, ani 
éra ľudského šťastia.

Anna KREHLÍKOVÁ

DVANÁSŤ 
SYNOV IZRAELA

1 | I I I I j ~
2  Ĺ___.__________ ______ ___

 3  __________ ____  
4 ___ ________________  
 5 ________________ 
6  __________________
7 1 M  M  r

1. Je d en  zo siedmich hlavných hriechov
2. Duchovná bytosť, ktorá slúži Bohu
3. Ždovská modlitba vďakyvzdávania (Be- 
raka)
4. Ako volali Jež iša  učeníci...
5. Posluhujúci v st. chrám e (Levita)
6. Malý prorok
7. Štvrtá kniha Mojžišova

1 I I 1
 2  

3 M l '
1. Protiklad noci
2. Biblický výraz pre "viem"
3. Rieka v Egypte

1 I I I |
 2  

3
 4  

 5  ________
6 _______ _______
7 M M

1. Mesto, pri ktorom Ježiš vzkriesil syna 
vdovy
2. Syn Izáka, ktorý predal svoje prvo- 
rodenstvo
3. Ovocie, ktoré rastie v krajine, kde žil 
P án  Ježiš
4. Hebrejský názov pre 5 kníh Mojžišo
vých
5. Otče, hebrejsky
6 . ?

7. Latinský nápis skratky na kríži
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Z posolstva Jána Pavla II. 
k prvému Dňu nemocných (11.2.1993)

Kresťanské spoločenstvo vždy venovalo 
osobitnú pozornosť chorým a svetu utrpenia 
v jeho najrozličnejších podobách. Všeobecná 
Cirkev pokračuje v tejto dlhej tradícií a chystá 
sa sláviť v obnovenom duchu služby prvý 
Svetový deň nemocných, ktorý je osobitnou 
príležitosťou k prehĺbeniu postoja načúvať 
veľkému tajomstvu bolesti a choroby, zamys
lieť sa nad ní m a aktívne sa doň zapojiť. T ento 
deň, ktorý sa od tohto februára bude kaž
doročne sláviť v deň spomienky Panny Márie 
Lurdskej, chce byť pre všetkých veriacich "vý
znamným časom modlitby, spoluúčasti s 
trpiacimi, obetovania utrpenia pre dobro Cir
kvi a výzvou všetkým, aby v tvári chorého 
spoznali Kristovu tvár, ktorý spasil ľudstvo 
tým, že trpel, zomrel a vstal zmŕtvych” (List

2  kresťanského

Apoštolská cesta 
Svätého Otca

Už po desiaty raz navštívil Svätý Otec 
Afriku. Počas svojej 8 dňovej cesty februára 
navštívil pápež Beniny a Ugandu a pri návra
te do Ríma sa zastavil v Sudáne. Počas stret
nutí s najbiednejšími vrstvami čierneho kon
tinentu vyzval bohatých tohto sveta, aby im 
pomohli. Počas svätej omše, celebrovanej v 
sobotu v Gulu, 350 km hlavného mesta 
Ugandy Kampaly a po nej, sa Svätý Otec po 
prvý raz stretol s najdramatickejšími skutoč
nosťami Ugandy, ako s obeťami vojny a cho
roby AIDS, so sirotami a utečencami.

Tohtoročný program Svätého Otca na
svedčuje, že je v dobrej zdravotnej kondícii, 
s akou zvládol nielen túto cestu, ale sa pri
pravuje aj na ďalšie. V marci navštívi nie
ktoré talianske mestá, v apríli zavíta do Al
bánska. Tu by mal v Tirane dňa 25. apríla 
vysvätiť štyroch nových biskupov pre túto 
katolícku cirkev, ktorá nedávno vyšla z kata- 
komb. V závere polroka - v júni sa Svätý Otec 
zúčastní otvorenia Eucharistického kongre
su v španielskej Seville. S nevšedným záuj
mom sa očakáva pápežova pastoračná ces
ta do pobaltských republík - Litvy, Lotyšska 
a Estónska, ktorá je naplánovaná na sep
tember tohto roku.

Takmer 50 expertov z celého sveta sa 
zúčastnilo konferencie o moderných metó
dach prirodzeného plánovania rodičovstva, 
ktorú viedol predseda pápežskej rady pre 
rodinu Kardinál Alfonso Traijillo. Konferen
cia ukázala, že táto cesta poskytuje veľké 
možnosti aj pre tretí svet a veľký záujem o 
výsledku konferencie prejavilo aj Rusko.

ustanovujúci Svetový deň nemocných zo dňa 
13. mája 1992, n. 3).

Tento deň chce byť aj výzvou pre všet
kých ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili. Veď 
základné otázky, ktoré pred nás kladie sku
točnosť utrpenia, ako aj výzva pomôcť cho
rému po fyzickej, alebo po duchovnej strán
ke, sa týkajú nielen veriacich, ale obracajú sa 
na celé ľudstvo, poznačené ohraničenosťou 
smrteľnej prirodzenosti.

Slávenie svetého dňa Svetového dňa ne
mocných - vjeho príprave, priebehu acieľoch
- sa nemá zúžiťiba na čisto vonkajšie prejavy, 
hoci zamerané na chvályhodné podujatia, ale 
má zapôsobiť na svedomie, aby si ľudia uve
domili, že ľudská a kresťanská služba trpia
cim významne prispeje aj k lepšiemu porozu
meniu medzi ľudhni a tým aj budovaniu 
opravdivého pokoja. Toto slávenie predpo
kladá ako prvoradú podmienku,že sa chorým 
bude venovať osobitná pozornosť zo strany 
verejnej moci, národných i medzinárodných 
organizácií a všetkých ľudí dobrej vôle. To sa 
na prvom mieste týka rozvojových krajín La
tinskej Ameriky, Afriky a Ázie, kde sú veľké 
nedostatky v zdravotníckej starostlivosti. Slá
vením Svetového dňa nemocných chce Cir
kev vyzvať k obnove pomoci týchto národom 
s úmyslom odstrániť pretrvávajúce nespra
vodlivosti, a to tým, že sa im poskytne viac 
ľudskej, duchovnej a materiálnej pomoci pod
ľa ich potrieb.

V tomto duchu by som sa chcel obrátiť na 
občianskych predstaviteľov, vedeckých pra-

Pri príležitosti vianočných sviatkov, 
ktoré v susednej mukačevskej eparchii 
slávia podľa starého juliánskeho štýlu, vy
dal biskup-ordinár Mons. Ivan Semedi 
pastiersky list, ktorým oslovil kňazov, far
nosti a všetkých ľudí dobrej vôle.

V pastierskom liste okrem iného pri
pomína, že po dlhých desaťročiach pre
nasledovania minulý rok pokračovala ob
nova znovuzrodenej eparchie. Rozvoj 
plnohodnotného duchovného života však 
naráža ešte na prekážky. Mnohé cirkevné 
spoločenstvá ešte nemôžu používať chrá-

covníkov I všetkých tých, čo sú v bezpro
strednom styku s nemocnými. Vaša služba 
nech nie je nikdy byrokratická, ani ľahostajná! 
Najmä nech je všetkým jasné, že správa ve
rejných peňazí ukladá veľkú zodpovednosť, 
aby sa zabránilo ich plytvaniu a aby sa ne
zneužívali. Prostriedky, ktoré sú k dis
pozícii, sa majú využívať múdro a rovnako 
pre všetkých, aby všetkým, ktorí to potre
bujú, stačili zabezpečiť prevenciu a chorým 
ošetrenie.

Na súčasné veľmi živé volanie po huma
nizácii medicíny a lekárskej starostlivosti tre
ba odpovedať s ešte väčšou rozhodnosťou. 
Základným predpokladom pre ešte ľudskej
šiu a primeranejšiu zdravotnícku starostlivosť 
je však navyhnutný transcedentný pohľad na 
človeka, čo v chorom, ktorý je podobou a 
obrazom Boha, vidí hodnotu a posvätnosť 
života. Kde je človek, tam je choroba i bolesť. 
Láska k trpiacim je znakom i mierou veľkosti 
civilizácie a pokroku nároka.

Pre vás, drahí nemocní zo všetkých kon
čín sveta, ktorí ste hlavnými postavami tohto 
Svetového dňa, nech vyznie jeho slávenie 
ako zvestovanie živej a potešujúcej Pánovej 
prítomnosti. Vaše utrpenia, prijaté a znášané 
s neotrasiteľnou vierou, nadobudnú tak v 
spojení s Kristovým utrpením mimoriadnu 
hodnotu pre život Cirkvi a pre dobro ľudstva.

Pre vás, zdravotníckych pracovníkov, 
ktorí ste povolaní podávať vznešené, zásluž
né a príkladné svedectvo spravodlivosti a lás
ky, nech je tento deň novou pohnútkou po
kračovať vo vašej náročnej službe s veľko
dušnou otvorenosťou k najhlbším hodnotám 
ľudskej osoby, k rešpektovaniu ľudskej dôs
tojnosti a k ochrane života od jeho zrodu až 
po jeho prirodzený zánik!

my, ktoré im patrili pred rokom 1949. V 
tejto sitúácii je potrebná väčšia vzájomná 
tolerancia a najmä úprimná krestanská 
láska. Len tak sa staneme hodní tej lásky, 
ktorou nás obdaril svq'ím narodením náš 
Spasiteľ.

Biskup-ordinár Mons. Ivan Semedi sa 
obrátil na všetkých veriacich aj o pomoc pri 
výstavbe bohosloveckého seminára v Už
horode, ktorý je veľmi potrebný pre zabez
pečenie rozvoja duchovného života tejto 
donedávna tak ťažko skúšanej eperchie.

(pk)
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Mesačník mukačevskej gréckokatolíckej eparchie BLAHOVISNIK vstúpil tohoročným januárovým 
čísiom do svojho tretieho ročníka. Jeho zodpovedným redaktorom je  a j naďalej o. Andrej Jozef 
Vaskov. Redakcii tohto bratského časopisu želáme, aby sa podmienky pre je j prácu postupne 
zlepšovali a aby tento jediný gréckokatolícky časopis na Podkarpa tsku mal stále viac a viac horlivých 
dopisovateľov a čitateľov.

PASTIERSKY LIST 
MUKAČEVSKÉHO BISKUPA
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Posolstvo pápeža Jána Pavla II. 
na pôstne obdobie 1993

"Žíznim" (Jn 19,28)
Drahí bratia a sestry!

V posvätnom pôstnom období C ir
kev znova nastupuje na cestu, ktorá ju 
vedie k Veľkej noci. Pod Ježišovým 
vedením a kráčajúc po jeho stopách 
nás povzbudzuje, aby sm e s ním vyšli 
na púšť. Dejiny spásy dali púšti hlboký 
náboženský význam. Vyvolený národ 
pod Mojžišovým vedením  a neskôr us
merňovaný prorokmi zakúšal upro
stred strádania a utrpenia na púšti 
vernú Božiu prítomnosť a m ilosrden
stvo: živil sa chlebom, čo padal z neba 
a svoj smäd ukájal vodou, čo prýštila 
zo skaly. Tam rástla viera a nádej Bo
žieho ľudu v príchod M esiáša a V y
kupiteľa.

Na púšti kázal aj Ján Krstiteľ a zás
tupy prichádzali k nemu, aby prijali vo 
vodách Jordánu krst pokánia: púšť sa 
stala miestom obrátenia na prijatie to 
ho, ktorý má prísť prem ôcť bezúteš
nosť a smrť ako následky hriechu. Je
žiš, Mesiáš chudobných, ktorých za
hrňuje darmi (porov. Lk 1,53), začína 
svoje poslanie tým, že berie na seba 
položenie človeka, ktorý má na púšti 
hlad a smäd.

Milí bratia a sestry,
pozývam vás v tom to pôstnom ob

dobí uvažovať o slove života, ktoré 
Kristus zanechal svojej C irkvi, aby bo
lo svetlom na ceste každého jej člena. 
Spoznajte Ježišov hlas, ktorý sa vám 
prihovára najmä v tomto pôstnom ob
dobí v evanjeliu, v liturgických sláve
niach a v príhovoroch vašich bis
kupov. Počúvajte Ježišov hlas, ktorý 
sa, vyčerpaný a vysmädnutý, priho
vára pri Jakubovej studni Sam aritán
ke: "Daj sa mi napiť!" (Jn 4,7). Pohliad- 
nite na umierajúceho Ježiša pribitého 
na kríži a čujte jeho ledva počuteľný 
hlas: "Žíznim" (Jn 19,28). Dnes Kristus 
ooakuje toto svoje zvolanie a v našich 
najúbohejších bratoch znova prežíva 
svoj smrteľný zápas.

Keď nás C irkev vyzýva, aby sme 
napredovali praktickým prežívaním 
pôstneho obdobia na cestách lásky a 
nádeje, ktoré vyznačil Kristus, po

m áha nám pochopit, že krestanský ži
vot nesie so sebou odstup od pre
bytočných dobier, pomáha nám prijať 
chudobu, ktorá nás oslobodzuje: 
uschopňuje nás odhaľovať Božiu prí
tom nosť a so vždy aktívnejšou so li
daritou prijímať bratov vo vždy širšom 
spoločenstve. V ed 's l len spom eňte na 
Pánove slová: "A kto by dal piť jed 
nému z týchto maličkých čo len za 
pohár studenej vody ako učeníkovi, 
veru, hovorím vám: Nepríde o svoju 
odm enu" (Mt 10,42). A pouvažujte s

celým srdcom a s nádejou nad tým ito 
ďalším i slovami: "Podte, požehnaní 
m ôjho Otca..., lebo som bol sm ädný a 
dali ste mi piť" (Mt 25, 34-35).

Aby sa počas pôstneho 
obdobia 1993

konkrétne prejavila solidarita a 
bratská láska spojená s duchovným 
úsilím tohoto význam ného obdobia 
cirkevného roku, žiadam všetkých čle
nov Cirkvi, aby venovali pozornosť že
nám a mužom skúšaným tragickým 
šírením púšte v ich zem iach a ktorým 
v tolT<ých oblastiach sveta sa nedo
stáva to základné od života neodm y
sliteľné dobro, akým je  voda. Znepo
kojuje nás, ke ď  vidíme, ako sa v sú
časnosti rozrastá púšť a šíri sa na úze
mia, ktoré ešte včera boli prekvitajúce

a úrodné. Nesm ieme zabudat, ze 
m nohokrát sám človek bol príčinou 
znehodnotenia pôdy zmenenej na 
púšť ako aj zam orenie kedysi zdra
vých vôd. Kto si necení plody zeme a 
zneužíva ich, počína si nespravodlivo, 
ba dokonca zločinné, lebo to má za 
následok biedu a sm rť mnohých bra
tov a sestier.

Veľm i sme ustarostení aj pri po
hľade na celé národy, m ilióny ľud
ských bytostí, žijúcich v nedostatku, 
hladných a chorých, lebo im chýba 
pitná voda. Hlad a početné choroby 
totiž veľm i úzko súvisia so suchom 
alebo so znečistením  vôd. Tam, kde 
zriedka prší a vodné pramene vysy
chajú, život sa stáva ohrozenejší, ubú
da ho, až kým celkom nevymizne: Tej
to pohrome sú vystavené celé veľké 
oblasti Afriky, no začína doliehať aj na 
určité kraje v Latinskej Am erike a v 
Austrálii. Okrem toho je  všetko jasné, 
ako bezhlavé rozvíjanie priemyslu a 
používanie technológií narúšajúcich 
prírodnú rovnováhu zapríčinili ohrom 
né škody na prostredí a spôsobili prí
rodné katastrofy. Vystavujem e sa ri
ziku, že budúce generácie na mno
hých m iestach zem egule po nás zde
dia len drám u sm ädu a púšte.

Veľmi naliehavo vás 
vyzývam,

aby ste veľkodušne podporovali 
ustanovizne, o rgan izác ie  a sociá lne 
d ie la , ktoré sa usilu jú  pom áhať oby
vateľstvu, trápeném u nedostatkom  
potravy a sm ädom  a núteném u čeliť 
narasta júcem u šíreniu púšte. Rov
nako vás povzbudzujem  aj k spo
lupráci s tým i, ktorí sa usilu jú ve
decky ana lyzovať vše tky činitele 
spôsobu júce  šíreniu púšte a poskyt
núť liek. K iežby činorodá veľkoduš
nosť synov a dcér C irkvi, ako aj všet
kých m užov a žien dobre j vôle, po
m ohla u rých liť sp lnen ie  Iza iášovho 
proroctva: Vyvie rať budú na púšti vo 
dy a po toky na pusta tine. I bude vys
chnutá  zem jazerom  a suchá pôda 
pram eňom  vôd" (35, 6-7). Z celého 
srdca  vás žehnám  v  m ene O tca i 
Syna i Ducha Svätého Amen.



SLOVO STRANA 12 ČÍSLO 4/1993

Kronika 
sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku

1.1.1993
Nový rok o 8. hod. - Sv. liturgia s 

homíliou
o 10. hod. - Staroslovanská sv. litur

gia s homíliou v katedrálnom chráme v 
Prešove.
4.1.1993

Pohreb o. Tirpáka v Sečovciach
6.1.1993

Bohozjavenie - posviacka vody s li
turgiou v katedrálnom chráme v Pre
šove.

O 14. hodine prijatie podpredsedu 
vlády SR Dr. Romana Kováča.
10.1.1993

Otvorenie exercičného domu o. je
zuitov v Prešove. Účasť na posviacke a 
koncelebrácia s košickým biskupom 
Mons. A. Tkáčom.
11.1. 1993 

Koncelebrácia sv. liturgie s Jánom 
Chryzostomom kardinálom Korcom v 
exercičnom dome v Prešove u o. je 
zuitov.
12.1.1993

Viedol dekánsku poradu kňazov pre
šovského dekanátu. Poskytol príhovor 
pre Rusi nov do televízie.
13.1.1993

Prijatie primátora mesta Prešova so 
sprievodom a rokovanie.
14.1.1993

Prijatie ministra zdravotníctva Dr. So- 
boňu so sprievodom.
15.1.1993

Návšteva farnosti Čeľovce pri príle
žitosti putovného obrazu v rámci du
chovnej obnovy Slovenska, sv. liturgia 
s homíliou 
19, a 20.1.1993 

Účasť na Biskupskej konferencii Slo
venska v Nitre
21.1.1993

Prijatie prezidenta a viceprezidenta 
Východoslovenských železiarní, a. s. 
Ing. Berghauera a Ing. Kunderu.
22.1.1993

Porada okresných dekanov biskup
stva.
2 6 .1.1993

Prijatie rabína Židovskej nábožen
skej obce Lazara Kleinmana
2 7 .1.1993

Viedol poradu kňazov v Levoči 
O 14. hodine rokovanie so Stavoin- 

vestou vo veci opráv rezidencie
28 .1.1993

Viedol dekánsku poradu kňazov v 
Starej Ľubovni. Koncelebroval sv. litur
giu a predniesol homíliu.
30.1.1993

Účasť na biskupskej vysviacke po
mocného biskupa v Košiciach. O 17. 30 
krsty, birmovky a prvé sv. prijímania v 
katedrálnom chráme v Prešove, sv. li
turgia s homíliou.

Slávnosť vysluhovania sviatosti
Dňa 30.1.1993 v katedrálnom chráme sv. 

Jána Krstiteľa v Prešove prijalo z rúk sídelného 
biskupa Mons.Jána Hirku sviatosť krstu, bir
movania a Eucharistie katechumeni.Katolícka 
cirkev ich prijala do svojho lona. Od tejto chvíle, 
keď katechumeni prijali dary Ducha Svätého a 
Eucharistického Krista, majú pinú účasť na ži
vote cirkvi. Otec biskup Ján, ale aj otec dekan 
pri tejto slávnosti zdôraznili, že prijatie týchto 
sviatosti nie je v živote kresťana vrcholom, ale 
len prvým krokom na ceste k dokonalosti. Na 
záver za všetkých katechumenov sa o. bisku
povi, o. dekanovi a o. kaplánovi prešovskej far
nosti veľmi pekne a dojímavo poďakovalo malé 
dievčatko slovami, z ktorých vyberáme:

Ubehlo viac týždňov, čo sme sa stretávali

na fare my, malí, ale aj väčší a dospelí, aby sme 
sa tak dôstojne pripravili na prijatie sviatostí 
KRSTU, BIRMOVANIA A EUCHARISTIE. Nie
ktorí z nás prijali prvú sviatosť - krst a stali sa 
dnes členmi Katolíckej cirkvi. Väčšina z nás 
prijala dary Ducha Svätého a stali sme sa tak 
apoštolmi Božieho kráľovstva. Zároveň sme pri
jali Eucharistického Krista - ako najvzácnejší 
dar, aký nám Kristus dal.

Ďakujeme Ti, Pane, že si nám udelil tieto 
dary a dal dožiť sa dnešného radostného dňa.

Ale naša vďaka patrí Vám, najdôstojnejší 
otec biskup, lebo z Vašich rúksme tieto sviatosti 
prijali. Ale aj Vám, otec dekan a otec kaplán, 
ďakujeme za Vašu trpezlivosťs nami, za všetky 
slová o Ježišovi, ktoré nám pomohli spoznaťho 
ako priateľa nielen nás detí, ale aj všetkých, aby 
sme poznali svoju vieru a podľa nej žili.

Ďakujeme za Váš príklad lásky k svia
tostnému Kristovi. Nech On je Vašou najväčšou 
odmenou.

Biskupský vikariát 
pre gréckokatolíkov 
v Českej republike
V súvislosti s rozdelením ČSFR na dva 

suverénne štáty, Českú republiku a Sloven
skú republiku, vznikla potreba sa postarať o 
zabezpečenie pastoračných služieb pre 
gréckokatolíkov žijúcich v ČR.

V Českej republike podlá posledného 
sčítania v. r. 1991 žije 8774 gréckokatolíkov.

V zmysle kánonu 246 CCEO bol 18. 1. 
1993 zriadený: Biskupský vikariát pro ŕecko- 
katolíky v ČR so sídlom v Prahe, Haštalské 
nám. č. 4, Praha.

Súčasne podľa toho istého kánonu 
CCEO bol za biskupského vikára pre ČR 
vymenovaný osv. p. Ivan Ljavinec.

Riaditeľom vikariátu sa stal o. Eugen 
Kočiš.

Z toho dôvodu v ČR boli zriadené ďalšie 
naše farnosti: Chomútov, Plzeň, Bruntál a 
Ostrava. Doteraz to boli: Praha, Liberec a 
Brno.

Z biskupskej konferencie Slovenska
Po prvýkrát po vzniku samostatnej Slo

venskej republiky sa v dňoch 19. - 20. 
januára 1993 zišli na svojom zasadnutí 
slovenskí katolícki biskupi. Miestom ich 
stretnutia bola starobylá Nitra a medzi 
účastníkmi bol po prvýkrát novovymeno
vaný pomocný košický biskup Mons. Ber
nard Bober a celého zasadnutia sa zúčast
nil aj apoštolský nuncius, arcibiskup Gio- 
vanni Copa. Za našu diecézu sa konfe
rencie zúčastnil sídelný biskup Mons. Ján 
Hirka i pomocný biskup Mons. Milan 
Chautur.

Rokovanie BKS viedol jej predseda 
kardinál Ján Ch. Korec. Konferencia pre
rokovala viacero závažných problémov ži
vota cirkvi na Slovensku. V prvom rade sa 
zamerala na otázku reštitúcií cirkevného 
majetku a financovania cirkvi zo štátneho 
rozpočtu. Konštatovalo sa, že sľuby naj

vyšších štátnych činiteľov sa neplnia. BKS 
rozoberala tiež otázku vyučovania nábo
ženstva na štátnych školách a problém 
spravovania cirkevných škôl. Bol schvá
lený štatút Združenia katolíckych cir
kevných škôl. Prerokovala sa tiež správa o 
činnosti katolíckej charity za rok 1992, ako 
aj otázka činnosti celoslovenskej kateche
tickej komisie. Zaujalo vystúpenie Mons. 
Františka Rábka o možnostiach spes
trenia foriem úsilia o Desaťročie duchovnej 
obnovy Slovenska. BKS tiež prerokovala 
otázky činnosti Spolku sv. Vojtecha a si
tuáciu v náboženskom vysielaní rozhlasu 
a televízie. Otvorenou zostala otázka pri
vatizácie cirkevných nemocníc, keďže ne
existuje potrebná legislatíva a je rad fak
tických nedostatkov, ktoré neumožňujú re
holiam prevziať plnú zodpovednosť za pre
vádzkovanie týchto nemocníc.
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MÁRIA, BUĎ VŽDY S N A M I
Putovanie obrazu Panny Márie Klokočov- 

skej sa zastavilo dňa 10. 1. 1993 aj v našej 
malej dedinke v Čeľovciach. Bolo sychravé a 
hmlisté počasie, ale ani takýto nečas neodradil 
našich veriacich zúčastniť sa na tejto tak ojedi
nelej slávnosti. Išli sme s procesiou hore dedi
nou, kde náš už čakali naši rímskokatolícki 
veriaci, ktorí sa k nám pridali, aby sme tak 
spoločne mohli privítať tento zázračný obraz v 
našej obci. Priniesli ho veriaci z Egreša spolu 
so svojím duchovným otcom. Po krátkej básni 
prevzali členovia nášho kurátorského zboru z 
rúk veriacich z Egreša tento milostivý obraz a 
za hlaholu zvonov a spevu mariánskych piesní 
priniesli sme ho do chrámu, ktorý je  zasvätený 
Narodeniu Panny Márie. Milú atmosféru do
tváral slávnostne vyzdobený chrám, veľa prí
tomných ľudí a to nielen tých postarších, ale v 
priebehu celej duchovnej obnovy bola pekná aj 
účasť mladej generácie. Báseň na uvítanie v 
chráme, prekrásny spev našich diev a žien, 
moleben k Presv. Bohorodičke s príhovorom 
nášho duchovného otca M. K. Kmeca vylúdil 
na mnohých tvárach slzy dojatia a radosti. Po 
tomto molebene sa veriaci modlili sv. ruženec 
a dlho do noci zneli v chráme mariánske pies
ne. Takáto slávnostná atmosféra vládla v chrá
me po celý týždeň. Aby duchovná obnova pri
niesla čo najväčší duchovný zážitok, sväté li
turgie slúžili vždy iní kňazi. Mnoho dobrých 
podnetov, praktických rád, rozjímaní i krás
nych myšlienok o našej nebeskej Matke odo
vzdali títo duchovní otcovia: o. P. Dancákml.,
o. M. Dancák, o. P. Dancák st. Rozjímavé 
pobožnosti sv. ruženca, sv. liturgie s príleži
tostnými mariánskymi kázňami, molebeny s 
prosbami prinášali svoje duchovné plody - de
siatky svätých prijímaní denne. Vo štvrtok 
nadišiel deň, keď sme sa museli rozlúčiť s na
šou nebeskou Matkou. Slovom a krásnou roz
lúčkovou piesňou v podaní našich malých spe
váčok, rozlúčili sme sa s milostivým obrazom 
s vedomím, že láskavá Matka Božia musí 
navštevovať aj ostatné svoje deti, potešiť ich v 
starostiach a povzbudiť vo viere. V podvečer za 
hojnej účasti veriacich preniesli sme milostivý 
obraz do nášho druhého chrámu v obci, do 
chrámu Premenenia Pána. Svätú liturgiu tu od-

slúžil o. Smolnický z Kráľoviee. V piatok vo 
večerných hodinách zavítal medzi veriacich 
našej obce aj otec biskup Mons. J. Hirka, kto
rého v mene celej veriacej obce privítal náš 
duchovný správca o. M. Keruľ - Kmec. Otec 
biskup po krátkom príhovore k veriacim odslú
žil sv. liturgiu a moleben k Presv. Bohorodičke 
za spoluúčasti o. M. Petra, rodáka z našej obce. 
Posledný deň v týždni odslúžil sv. liturgiu o. 
M. Šandor z Cejkova. Všetci duchovní otco
via, ktorí sa v rámci tejto duchovnej obnovy 
zúčastnili na oslave Matky Božej a ktorí sa vo 
svojich homíliách ku nám prihovárali, nás veľ
mi povzbudili v našej viere. Tento týždeň nám 
ubehol zvlášť rýchlo. Deň čo deň v chráme a 
ani sme sa nenazdali, bolo sa nám treba s mi
lostivým obrazom rozlúčiť. Nejedno oko sa 
zaligotalo slzou, keď v nedeľu, 17. januára 
popoludní za hlaholu zvonov a spevu marián
skych piesní obraz putoval ďalej do farnosti 
Z. Teplica.

Bolo nám s Tebou dobre, naša Matka.
Ó, Mária, buď vždy s nami, so svojimi 

dietkami.
Patrik KEUČÁR

V tomto roku si občania Vyšného 
Kazimíra v okrese Vranov nad Topľou 
pripomenú 650. výročie prvej písomnej 
zmienky o svojej obci. Na toto význam
né výročie sa všetci dôstojne pripravujú. 
Okrem iného začali s rekonštrukciou 
svojho historického gréckokatolíckeho 
chrámu, ktorý vybudovali ich predkovia 
ešte v roku 1780. Pristavujú k nemu 
zádverie a zvonicu. Impozantná veža 
podľa návrhu architekta Ing. Jána Za
jaca dodá chrámu nový vzhľad. Troj
ramenný kríž na veži bude stálym 
dôkazom vernosti cyrilometodskému 
dedičstvu a úcty k dielu otcov a pra
otcov.

Prešovský PRAMEŇ
Bohoslovci Gréckokatolíckeho kňaz

ského seminára v Prešove vydali v januári 
t. r. pre vnútornú potrebu kňazského semi
nára a Gréckokatolíckej bohosloveckej fa
kulty UPJŠ v Prešove 1. číslo časopisu 
Prameň. Na cestu časopisu našich boho
slovcov udelil svoje otcovské požehnanie 
prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka.

Je to prvý odvážnejší krok bohoslov
cov kňazského seminára, ktorého dejiny 
sa začali písať od 3. novembra 1990. Pô
vodný kňazský seminár bol založený ove
ľa skôr. Slávnostne ho otvoril 12. septem
bra 1880 v poradí tretí biskup prešovskej 
eparchie Mikuláš Tóth, ale jeho činnosť 
bola v roku 1950 násilne zastavená.

Časopis našich bohoslovcov chce byť 
prameňom dobrých myšlienok a postre
hov, byť prameňom informácií o seminár
nom živote a štúdiu.

(pk)

Bratislavská CESTA
Gréckokatolícka farnosť v Bratislave 

bola založená 6. októbra 1939 a rozpre
stiera sa na slovenskom území bývalej 
Veľkej Moravy. Zahŕňa celé západné Slo
vensko a väčšinu stredného Slovenska. 
Zo všetkých filiálok je najživšia Nitra, kde 
naše pravidelné bohoslužby sú v chráme 
sv. Štefana.

V záujme zbližovania všetkých veria
cich sa farská rada rozhodla vydávať 
periodikum Cesta. Prvé číslo sa dostalo do 
rúk čitateľom tesne pred vianočnými 
sviatkami. Redaktorom spravodaja je 
MUDr. L  Michalko.

Vítame ďalší farský časopis v našej 
eparchii a želáme si, aby napomáhal v 
raste a rozvoji farnosti hlavného mesta.

(Pk)
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Významné 
životné jubileum 

Gabriela Mirossaya
Ako ten čas letí, vzdychli s i členovia prešovského staroslo

vienskeho zboru pri Katedrálnom chráme s y. Jána Krstiteľa, 
keď  takpovediac v predvečer blížiaceho sa 25. výročia vzniku 
zboru pristúpili s gratuláciami k svojmu dirigentovi pri prí
ležitosti jeho  významného životného jubilea. Áno, požehna
nej 70-tky sa doži113. februára pán Gabriel Mirossay. Na čele 
prešovského spevokolu pôsobí už 25 rokov a zaradil sa tak 
medzi najznámejších dirigentov v histórii prešovských ka
tedrálnych zborov. Je jeho  zakladateľom od r. 1968 a pod jeho  
vedením sa zbor stal neoddeliteľnou a neodmysliteľnou sú
časťou bohoslužieb v našom katedrálnom chráme, všetkých 
významných cirkevných udalostí ale aj účastný mnohých 
úspešných vystúpení doma aj ľ  zahraničí.

Náš m ilý a vzácny jub ilant sa narodil v obci Ňagovo, okres 
Tačevo na býv. Podkarpatskej Rusi v rodine gréckokato
líckeho kňaza. Gymnáziálne štúdiá absolvoval v Užhorode, 
po nich tri roky študoval na Bohosloveckej fakulte v Prešove 
a ďalšie záverečné tri roky v Olomouci. Tu zároveň absolvoval 
aj dva a pol roka štúdiá na Filozofickej fakulte. Jeho životná 
túžba stať sa kňazom sa však pre známe a smutné udalosti 
spojené s nástupom totalitného režimu na začiatku 50-tych 
rokov nesplnili. Sviatosťkňazstva už prija ť nemohol. Zaradil sa 
do civilného života, určitý čas pôsobil ako pedagóg, ďalšiu 
časť života v hospodárskych funkciách.

Už zo študentských čias a teologických štúdií si odniesol v 
srdci lásku k zborovému liturgickému spevu. S láskou a obdi
vom spomína na cirkevné zbory pod vedením Anny Rosine- 
vičovej-Ščurovskej, Viery Romiševskej, M. Szilvaya, prof. Ti
chého, Štefana Hladoníka, Nikefora Petraševiča, prof. Imricha 
Sedláka, prof. Juraja Bobáka, Jozefa Olejníka a ďalších zbor
majstrov a učiteľov hudby, ktorých osobne poznal a ich diri
gentskú činnosť obdivoval. Láska ku kráse a tradícii východnej

liturgie je  podnes motiváciou a zmyslom dirigentskej práce 
nášho jubilanta, z  nej čerpá svoj životný optimizmus a tvorivý 
elán. Vďaka tomuto jeho vzťahu k východnému obradu a 
cirkevnoslovanskému spevu s i zbor pod jeho vedením ostáva 
od svojho založenia verným najpôvodnejším tradíciám staro
slovienskeho zborového spevu a jeho hodnotám. Pán Mi
rossay je  príkladom činorodého, obetavého človeka, svojej 
gréckokatolíckej cirkvi oddaného veriaceho v súkromí starost
livého a láskavého otca rodiny. On sám svojou skromnou 
povahou určite odmietne všetko, čo vyznie pri tomto jeho 
jubilejnom životnom zastavení ako pochvala, či iné uznanie. 
Je to však tiež jedna z charakteristických vlastností nášho 
jubilanta. O to viac všetci, ktorí ho poznáme, želáme mu veľa 
zdravia, životnej pohody a v jeho záslužnej dirigentskej čin
nosti veľa tvorivých síl a radosti z  úspešných vystúpení. 
Z  úprimného srdca mu privolávame:

Na mnohaja i blahaja lita!

Dr. Peter KRAJŇÁK

GRÉCKOKATOLÍCKA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 
UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA,
Hlavná 1, 080 01 Prešov
sa obracia k tým, ktorí majú záujem o teologické štúdium

Dátum podania prihlášky - do 31. mar
ca 1993
Konanie prijímacej skúšky - jún 1993

Forma štúdia:
- denné
- úplné (magisterské)
- dĺžka štúdia - 10 semestrov 

Študijný odbor:
- všeobecná katolícka teológia 

Predpokladaný počet uchádzačov:
100

PRIJÍMACIA SKÚŠKA: 
rozsah:

- vedomosti v rozsahu učebných 
osnov gymnázií

predmety:
- slovenský (český) jazyk
- všeobecné a cirkevné dejiny
- základné náboženské vedomosti

forma:
- písomná
- ústna

JAZYKOVÉ PREDPOKLADY:
- písomné a ústne ovládanie sloven
činy alebo češtiny
- vítaná znalosť svetových jazykov 
(angličtina, nemčina, španielčina). 
Fakulta potvrdí príjem prihlášky a za

šle informácie k prijímaciemu konaniu 
najneskôr do 1. júna 1993.

Cudzie jazyky nie sú predmetom pri
jímacej skúšky, štúdium je však náročné 
na jazykovú spôsobilosť v latinčine, gréč
tine, hebrejčine, staroslovienčine a vo 
svetových jazykoch.

Pri celkovom hodnotení prijímacej skúš
ky sa berie do úvahy

-písomná časť skúšky - 60 %
-ústny pohovor - 20 %
-hodnotenie strednej školy - 20 % 
Bez prijímacej skúšky budú prijatí 

absolventi vysokých škôl a gymnázií s 
prospechom do priemeru 1,2.

Prednosť majú kandidáti, ktorí sa za
viažu k duchovnej formácii v kňazskom 
seminári, kde by aj bývali počas celého 
vysokoškolského štúdia, s cieľom prijať 
vyššie svätenie.

Administratívny poplatok spojený s 
organizačným zabezpečením prijímacie
ho konania je 300 Sk. Uhradiť na číslo 
účtu: 19-27925-572/0720

č. tel. 091/251 66
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Dať Boha deťom. Aký to výraz! Dať 
Akoby to boli nové šaty alebo bicykel. A 
predsa v určitom zmysle človek môže Bo
ha "dat". Samozrejme, ak ho má on sám a 
túži ho darovať. Ale čo to znamená "dať 
Boha"?

Do Mariazellu prišiel mladík - nepripu- 
toval, prišiel len tak bez väčšieho záujmu 
o kostol. Ako kráčal po hlavnej ulici, zbadal 
lamentujúcu ženu s hluchonemým synom. 
Nebedákala preto, že je  postihnutý, ale 
preto, že mu nemôže rozprávať o Bohu, o 
Ježiškovi. Mladík mimovoľne siahol do 
vrecka, vytiahol peniaz a dal ho malému. 
Potom ešte chvíľu postál a - ani nevedel 
ako - vybral sa k pútnickému chrámu. Vy
spovedal sa, pristúpil k  prijímaniu a domov 
sa vrátiI ako vymenený. Dôvod? Dotklo sa 
ho, že tá matka nariekala: Nebudem môcť 
dieťaťu rozprávať o Bohu.

Túžba dať, sprostredkovať Boha, dieťa
ťu. Čo to znamená?

Niekde je zvykom dávať krstniatku do 
konský vkladnú knižku s určitým obnosom, 
ktorý s pribúdajúcimi rokmi rastie na úro
koch ako aj pravidelnými vkladmi pri dôle
žitejších životných udalostiach. A keď  die
ťa dospeje, má k dispozícii peknú sumu.

Dať či darovať Boha je  niečo absolútne 
iné. Dalo by sa to prirovnať k tomu, čo žena 
povie mužovi, či muž žene: "Najväčšie

šťastie v mojom živote bolo, že som stretol 
teba."

Najväčším šťastím v začínajúcom živo
te dieťaťa je, že mu dajú Boha, že mu 
umožnia stretnúť Ho, zoznámiť sa s Ním v 
Ježišovi Kristovi - ku ktorému smie mať 
každý vzťah na úrovni svojho veku: Ježiš 
Kristus je  pre dieťa malým Ježiškom, pre 
odrastenejších chlapcom z nazaretských 
ulíc, pre dospievajúcich mladým tesárom, 
pre dospelých zrelým mužom atp. To nie 
je  zbožné zavádzanie seba, to je  prispô
sobivosť Bohočloveka, ktorú by každý z 
nás tak rád našiel aj u človeka.

V hovorni saleziánskeho ústavu v Rí
me, ktorý založil Don Bosco vedľa Baziliky 
Božského srdca, dlhé roky visel v hovorni 
veľký obraz s asi stovkou hláv ľudí roz
ličného pohlavia, výrazu a veku. Vedľa 
každej bola tvár Krista. Usmievavá vedľa 
usmievavej, ubolená vedľa ubolenej, po
kojná vedľa pokojnej ap. Nikdy som sa 
nevedel na ten obraz vynadívať. Azda nev
dojak som na ňom hľadal i svoju tvár.

Na druhej strane ulice je  Hlavná sta
nica, ktorá sa hmýri ľuďmi zo všetkých 
kontinentov - zmestí sa ich tam niekoľko 
desaňisíc. Ako študent som sa tam rád 
prechádzal. Čo tvár - to originál. Myslel 
som si: Vedľa každej je  Kristova tvár. Ale 
voľakto im to musí povedať. Tým na sta

nici. Ale voľakto to musí povedať i ľuďom 
na našich uliciach, na pracoviskách, v ro
dinách, školách, úradoch, továrňach a ve
ru i vo vládnej budove.

Mnohí sú v pravom zmysle slepí. Ne
vidia Ho. Treba ich naučiť otvárať oči pre 
Neho. Oči ducha. Lebo On je  pri každom.

A j pri malom dieťati. Všimli ste si, že 
dieťa sa nikdy nepýta, kto je to Boh, keď  
mu o Ňom rozprávate? Opakujte mu ob
čas: Vedľa teba je  Ježiško. Uvidíte, ako 
kladne zareaguje. Starší azda nedô
verčivo zvraštia čelo. Možno i z obavy, že 
niekto vie o ňom všetko. Ale ten, komu sa 
podarí presvedčiť druhého človeka, že Je
žiš je  vedľa neho a že tam nie je  ako sudca 
ale ako Spasiteľ, veru si zaslúži toto uzna
nie: Ty si pre mňa najväčším darom na 
svete. Zaslúži si ho ešte väčšmi ako tá 
matka, ktorá darovala svojmu dieťaťu vlas
tné oko. A to je  veľmi veľa. Ale oko pre 
nadprirodzeno je  omnoho viac.

Ráno a večer sa mnohí takto modlia: 
"Ďakujem ti, že si ma stvoril, učinil kres
ťanom a v túto noc (resp. deň) zachoval v 
zdraví a milosti". Tá modlitba je  správna, 
lebo človek človeku vlastne Boha nedáva, 
Boh sa dáva sám. Človek človeku nanaj
výš pomáha otvoriť oči pre prítomnosť Bc 
ha po jeho boku.

o. Anton HLINKA

Stretnutie s otcom 
Antonom Hlinkom

Dňa 31.1.1993 mali Prešovčania mož
nosť stretnúť sa s o. Antonom Hlinkom, 
známym predovšetkým z vysielania rádia 
Slobodná Európa a v poslednom čase z 
rozhlasových sv. omší, ktoré o. Anton Hlin
ka slúžil v bratislavskom chráme kapucí
nov. Do Prešova prišiel na pozvanie kres- 
ťansko-demokratickej mládeže. Stretnutie 
sa uskutočnilo v prešovskom v bielom do
me. 0. Anton mal zaujímavú prednášku o 
cnostiach a necnostiach a potom odpo
vedal na záplavu otázok z preplneného 
hľadiska. Častý potlesk vyjadril vďaku 
o. Antonovi Hlinkovi za jeho pozornosť 
mestu Prešovu. Po skončení ochotne roz
dával autogramy tým, ktorí ho o to po
žiadali.

Prinášame text petície, ktorej autorom je o. 
Anton Hlinka, zameranej proti nedôstojnosti 
programového vysielania STV.

PETÍCIA
Vážená redakcia programov STV, 
my, Vaši kresťanskí televízni diváci 

a koncesionári, máme vážne výhrady 
voči skladbe programov STV. Od 1.1.  
1993 sme očakávali, že vznikom Slo
venskej republiky a možnosťou roz
šírenia televízneho vysielania na dvoch 
kanáloch, sa konečne zohľadnia i naše 
právom kladené požiadavky.

Vyše štyridsať rokov sme to boli my, 
ktorých televízia vysmievala a zneva
žovala. Po nástupe vlády SR, hlásiacej 
sa k demokracii a rešpektovaniu ľud
ských práv, žiadame STV prehodnotiť 
skladbu programov tak, aby boli denne 
na jednom alebo druhom kanáli v hlav

nom vysielacom čase zaradené relácie, 
filmy, inscenácie, ktoré by viedli k obo
hateniu ľudskej osobnosti po stránke 
morálnej, vedomostnej, alebo by pris
peli k dobrej nálade a oddychu.

Súčasný program slovenskej tele
vízie svojou skladbou brutálnych, 
amorálnych a prázdnych filmov dáva 
facku celej diváckej pospolitosti. Za ne
uspokojivé považujeme skromné zara
denie programov v kresťanskom du
chu (napr. Lumen 2000, Sféry dôverné 
a pod.) v nevhodnom vysielacom čase, 
čo jasne svedčí o tom, že STV považuje 
kresťanov v našej republike za nedô
ležitú menšinu televíznych divákov, 
ktorú nemusí rešpektovať a vychádzať 
jej v ústrety.

V období, keď sa všade zdôrazňu
jú požiadavky trhového mechanizmu, 
by aj STV mala zohľadňovať vôľu svo
jich platiacich koncesionárov.

Žiadame si morálne hodnotné pro
gramy, kultivované, zábavné, poučné, 
ktoré budú dvíhať mravnú úroveň detí, 
mládeže i dospelých, čo bude mať do
pad na život celej našej spoločnosti.

Sme presvedčení, že dnešná nová 
vláda SR, ktorá sa hlási k odkazu sv. 
Cyrila a Metoda ako i Rada STV, ktorá 
má svojím personálnym zložením za
stupovať celé Slovensko, splnia naše 
požiadavky a napomôžu tomu, aby sa 
Slovensko mravne obrodilo, aby bolo 
hodné svojho slovenského znaku - 
kríža.

DAT BOHA DEŤOM!
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Kto nie je so mnou, 
je proti mne

Človek je veľmi náchylný chápať Božie kráľovstvo ako 
nejakú časť tohoto sveta (chrám, veriaci), prípadne ako 
“druhý svet” (večnosť). A čo s tým ostatným? To všetko je 
už kráľovstvo zlého ducha? Či nejaký svet “nikoho”? Ne
existuje nijaký neutrálny svet, čo by nepatril ani tam - ani 
tam.

Všetko, čo je dobré, pravdivé a krásne, je súčasťou 
Božieho kráľovstva. Všetko, čo je zlé, patrí na druhú stra
nu - do tábora zla. Tie dva svety nemožno ani spojiť, ani 
vytvoriť medzi nimi nijaké neutrálne pásmo: nemožno žiť 
neutrálnym životom: ani s Bohom - ani proti Bohu. “Kto nie 
je so mnou, je proti mne. Kto nie je so mnou, nezhro
mažďuje, rozhadzuje a ničí”. (Lk 11,23).

Všetko v dejinách, čo nie je zapojené do tajomstva 
lásky, patrí do odpadu. To sa týka každého nášho slova, 
každej našej myšlienky, každého skutku. Všetko niekam 
patrí - alebo je zapojené do budovania Božieho kráľovstva, 
alebo sa radí do odpadu. Je veľmi potrebné, aby sme si to 
neustále uvedomovali. Bolo by hrozné zaradiť sa - akoby na 
tom ani moc nezáležalo - na odpadové smetisko zla.

Touto myšlienkou Ježiš veľmi dôsledne dokresľuje svo
ju reč na hore a vytyčuje hranice medzi dobrom a zlom, aby 
sme sa mohli nekompromisne všetkým, čím dýchame, ho
voríme, žijeme a konáme, zaradiť do jeho kráľovstva lásky.

Preto Ježiš vyzdvihuje skutočnosť, že na tomto svete 
existujú len dve skutočné mocnosti, že tu niet nijakého 
neutrálneho pásma medzi dobrom a zlom, existuje len svet 
Boží a svet zla. Nijaký diabol teda nemôže byť v rozpore s 
akýmkoľvek zlom - každá zlá moc, všetko, čo je zlé, je 
zapojené do jedného spoločného tajomstva zla.

Keď sa zamyslíme nad touto nástojčivou výzvou pridať 
sa na stranu tých, ktorých celoživotný program je usmer
ňovaný tichým a pokorným ideálom lásky, odpovedajme s 
radosťou kladne.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Z EDICNEHO PLANÚ SSV
Edícia Dobré slovo
L. Santucci - AV VY CHCETE ODÍSŤ?
Hlboký román o živote Ježiša Krista. Preložil Š. Sandtner.
J. Spíllmann - OBEŤ SPOVEDNÉHO TAJOMSTVA 
Nové vydanie v minulosti obľúbeného románu.

Edícia Logos
I. Staríček- ŽIVOT A VIERA V JEDNOTE A MNOHOSTI
Úvahy popularizačného charakteru o základných veciach viery, filozofie
a náboženstva a o postavení veriaceho v pluralítnej spoločnosti.
V. J. Soloviov - DUCHOVNÉ ZÁKLADY ŽIVOTA
Filozofické úvahy významného ruského mysliteľa, hlboko veriaceho konvertitu 
z pravoslávia na katolicizmus. Preložil a doslov napísal J. Komorovský.
A. Hlinka - VRCHOL MRAVNÉHO ÚSILIA
Autor podrobuje analýze modely ľudského správania.
E. F. Schumacher - PO STUPŇOCH BYTIA
Organické vystupovanie od neživých vecí cez rastlinnú a živočíšnu ríšu 
k človekovi. Končí sa tým výstup po metafyzických stupňoch?

Edícia K výšinám
F. Grudniok - JAS UTRPENIA
Úvahy poľského kňaza o utrpení ako prostriedku na posväcovanie života 
a zjednocovanie sa s trpiacim Kristom. Preložil Mons. A. Tkáč.

Spoločenstvo (hnutie) kres
ťanských rodín je vnútrocirkev- 
nou bezpríspevkovou organi
záciou, ktorá je začlenená pod 
Biskupskú konferenciu na Slo
vensku. Bolo zaregistrované 
na Ministerstve vnútra vo fe
bruári r. 1990.

Hlavným cieľom Spoločen
stva je duchovná obnova a for
mácia rodín poznávaním a 
prijatím Kristovho evanjelia. 
Získanú životnú energiu vy
užíva v manželstve, vo vý
chove a v rodine na základe 
koncilových i postkoncilových 
dokumentov.

Spoločenstvo uskutočňuje 
svoje ciele viacerými formami: 
cez malé spoločenstvá v rámci 
farnosti, cez manželské reko- 
lekcie, cez predmanželské du
chovné cvičenia pre dvojice, 
ktoré zamýšľajú vstúpiť do 
manželstva, cez charitatívnu 
činnosť a pomoc rodinám 
(potravinami, šatstvom a finan
čne doma a inde, kde je to po
treba), poriadaním kultúrnych 
akcií, prednášok, seminárov a 
púti, ktoré majú rodiny zbližo
vať.

Pre naliehavú potrebu 
evanjelizácie a pomoci rodi
nám v súčasnosti mnohí otco
via a matky dávajú svoj čas a 
schopnosti pre dobro rodín a 
Cirkvi. Ich práca je postavená 
na dobrovoľnej aktivite, ale vý
davky s tým spojené vyžadujú 
aspoň minimálne krytie.

Vieme, že rodina má roz
hodujúcu úlohu v Cirkvi a spo
ločnosti, ktorú dostala od Bo
ha. Z toho vyplýva, že si 
zasluhuje po každej stránke 
našu maximálnu starostlivosť

O Hnutí 
kresťanských 
rodín 
na Slovensku
voči všetkým jej členom. I tým, 
ktorí sa manželstvom na rodi
nu pripravujú. Hnutie kresťan
ských rodín chce tomu napo
máhať.

Jednotlivé slovenské bis
kupstvá majú svojich zástup
cov v Rade Hnutia, ktorí sa 
schádzajú na zasadnutiach 
Rady. Na týchto stretnutiach 
sa informujú o svojej práci, 
skúsenostiach a potrebách, 
ktoré vyplývajú z programu 
hnutia.

Naposledy zasadnutie Ra
dy bolo 9.1.1993 v Bratislave, 
kde bola dohodnutá ďalšia čin
nosť Hnutia.

Je potrebné s týmto hnutím 
spolupracovať pre dobro veria
cich v rámci farnosti alebo de
kanátu. Treba propagovať ča
sopis Rodinné spoločenstvo, 
prispieť do neho, sprostredko
vávať ho a finančne mu pomá
hať.

Rodinám i ich spoločen
stvám možno pomáhať aj služ
bou a modlitbou, k čomu vás 
nabádame. Rodiny zase zo
stávajú v modlitbách s nami a 
vyprosujú všetkým Božie po
žehnanie.

Pre tých, ktorí by chceli pri
spieť na potreby hnutia, uvá
dzame číslo účtu:

523442-019-0900

Gréckokatolícky kalendár 1994
Prosíme všetkých tých, ktorí chcú autorsky pri

spieťdo nášho Gréckokatolíckeho kalendára na rok 
1994, aby všetok materiál - články, básne, fotografie 
a pod. - nám poslali do konca marca 1993.
Adresa: Spolok sv. Cyrila a Metoda

Hollého 2, 071 01 Michalovce

■  Slovenská katolícka charita (SKCH) oznamuje všetkým, že jarná 
zbierka na Charitu sa bude konať vždy v prvú pôstnu nedeľu, tj. v 
tomto roku 28. februára 1993.
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