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Vo štvrtok, 4. marca t. r. bola v Tre- 
bišove vo Vlastivednom múzeu verni
sáž výstavy dvoch najvýznamnejších 
podkarpatských výtvarných umelcov - 
Joslpa Bokšaya a Adalberta Erdélylho. 
Zvláštnosťou výstavy je  to, že ju  oboha
tili o diela doteraz s menej propago
vanou duchovnou tematikou. Zaslúženú 
pozornosť návštevníkov vzbudzuje sláv
ny triptych J. Bokšaya. V centre tejto 
jedinečnej biblickej kompozície je  Kris
tus, ktorý odovzdáva kľúče sv. Petrovi, 
zľava je  podobenstvo o mýtnikovi a fari
zejovi a sprava podobenstvo o márno
tratnom synovi.

Výstava potrvá do polovice apríla t. r.
/Pk/

mnou,Neplačte nado
ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi

Každé obdobie liturgického roku 
má vo svojej tradícii svqje špecifické 
črty, ktoré aj navonok charakterizujú, 
čo ono vo vnútri pre nás znamená. Ak 
sme sa len nadávno pokúšali vystih
núť biblickú podstatu Vianoc a od
mietnuť ich falošnú prax konzumné
ho štýlu a gýčového sentimentu, je tu 
ďalšie významné obdobie, obdobie 
pôstu a predveľkonočnej prípravy, 
ktorá má tiež veľmi často falošné tó
ny pôstneho sentimentu. Obrazne by 
sme i.iohlí povedať, že vianočný sen- 
timent prežívame v “dure” a pôstny v 
“mole”, ale podstata je tá istá. Ani 
toto nádherné a v svojej podstate ra
dostné liturgické obdobie pôstu ne
bolo uchránené od falošnej praxe 
hraného smútku a plaču nad Kristom 
a pritom náš život sa na hony vzďa-

loval od plnosti a krásy nášho života 
podľa jeho vzoru. To, k čomu nás 
Kristus a cirkev v pôste vyzýva, je 
vnútorná radosť zo skutočného obrá
tenia, zo zmeny k takému životu, kto
rý sa bude viac podobať životu podľa 
evanjelia, životu Krista.

Ak nás Kristus napomína k ne
jakému plaču, ta k to  má byť plač nad 
sebou, nad naším hrozným vnútor
ným stavom, nad tým, že sme zlyhali, 
zapreli a zradili nielen v minulosti, 
keď sme mali “nôž na krku”, ale to 
robíme aj dnes, keď zapierame a zrá
dzame Boha a jeho pravdu v každo
denných udalostiach nášho života v 
styku s našimi bratmi a sestrami či v 
rodinnom alebo spoločenskom, ba aj 
cirkevnom živote. Plakať nám treba 
nad sebou a nad svojimi deťmi, ktoré

Lk 23,28
nemajú okolo seba príťažlivé vzory 
plnosti a krásy kresťanského života 
podľa Ježišovho vzoru a preto opo
vrhujú karikatúrami kresťanov, ktorí 
nosia iba masky zbožnosti v nedeľu a 
vo sviatky a od pondelka do soboty 
ich podľa skutkov nerozoznať od 
tých, ktorých Kristus v skutkoch ne
zaväzuje. A preto mnohé naše deti 
často zo vzdoru proti tejto našej hre 
na kresťanov hľadajú svoje idoly inde 
než v Kristovi, hľadajú svoje šťastie 
nie v Kristovi, ale v alkohole, dro
gách, vo zvrátenom sexe. Lenže 
mimo Krista nemožno nájsť šťastie, 
nemožno nájsť nič, po čom každý člo
vek tak túži. Plnosť kresťanského ži
vota a jeho prirodzená a príťažlivá 
krása musí predchádzať všetko a 

(Pokračovanie na strane 2.)



Viera DONOVALOVA - KLENKOVA

Zvestovanie Pána
Posolstvo Božie - od  teba k nám  -  cez čas 
v nás roznecuje nadšenie.
Znie láskyplné, milujúce “Zdravas”, 
opakujúce: Za nás! Za nás! Za nás! 
anjelský pozdrav v ozvene.

To pevná viera o návraty prosí.
“Požehnaná s i”, vyznáva.
Zúrodňujúca vlaha včasnej rosy, 
čo svet prijíma bez pretvárky, bosý, 
roztrblietaná na trávach.

Ten pozdrav nás vracia  -  jak  mariánske púte 
v Ľutine, Starých Horách - Pánovi.
Opakuje sa stále v Božom ľude, 
zaznieval predtým, znej a znieť bude, 
kým aj nás v Bohu obnoví.
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Dnes je začiatok našej spásy. - Dnes sa uskutočňuje 
večné tajomstvo. - Syn Boží sa stáva Synom Panny. - 
Gabriel zvestuje milosť Božiu. - Preto aj my spolu 
s ním privolávajme Bohorodičke: Raduj sa, Milosti- 
plná, Pán s tebou.

(Tropár sviatku Zvestovanie Panne Márii)

Neplačte nado mnou
(Pokračovanie 20 strany 1.)

všade, kdekoľvek chceme Krista sve
tu predstaviť. Ani heslá, ani zbožné 
reči a ani vybičovaná zbožnosť nás 
dnes nemôžu zachrániť, ak nebude
me dobre robiť našim bratom a ses
trám tak, ako by sme robili Kristovi 
(por. Mt 25, 35-40). Kristus je mierou 
všetkých hodnôt, je mierou plnosti 
všetkého, čo robíme pre druhých, je 
pre nás životnou normou, je pre nás 
životným štýlom. Kristus je pre nás 
radosťou, ktorá sa nedá ničím nahra
diť.

Pohľad na trpiaceho Krista isteže 
musí zotrieť úsmev z našej tváre, aký 
sme mali napr. pri jeho narodení, ale 
nám nevymaže radosť zo srdca, že 
nás vykúpil, zachránil a urobil účast
ných nielen svojho utrpenia, ale aj 
svojej slávy.

A teraz sa nám lepšie pochopí Je
žišovo napomenutie jeruzalemským  
ženám, ktoré ho s plačom sprevádza
li na jeho krížovej ceste: “Neplačte 
nado mnou, ale plačte sami nad se
bou a nad svojimi deťmi.” A mohol by 
aj nám dodať, čo povedal na iných 
miestach. Veď kvôli tomu som pri

šiel, aby som sa ako Boží baránok 
obetoval za vás, aby som vzal všetky 
vaše hriechy a dal sa s nimi pribiť na 
kríž. Nikto ma nemohol odradiť od 
cesty do Jeruzalema, kde musím do
vŕšiť dielo vášho vykúpenia mojím 
utrpením. Nepodarilo sa to ani môj
mu apoštolovi Petrovi, ktorý ma od
vádzal nabok, aby mi zbožne dohová
ral: “Nech ti je milostivý Boh, Pane! 
To sa ti nesmie stať!” Aj jemu som 
jasne povedal: Choď mi z cesty, sa
tan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš 
zmysel pre Božie veci, len pre ľud
ské." (por. Mt 16,22-23). Peter nechá
pal, že do slávy vzkresenia sa ide len 
cez bolesť kríža, preto sa zhrozil nad 
Ježišovou predpoveďou blížiaceho 
sa utrpenia, keď ho chápal len ľudsky 
a nebol schopný cítiť predchuť rados
ti z Ježišovho vzkriesenia, ktoré tiež 
predpovedal.

Lenže táto radosť patrí iba preskú
šanej viere. Aby kresťan mal radosť, 
keď sa zjaví Kristova sláva, má sa 
tešiť aj vtedy, ak má účasť aj na jeho 
utrpeniach (1 Pt 4,13). Kresťan za naj
väčšiu radosť považuje, že naňho pri
chádzajú rozličné skúšky (Jak 1,2). 
Svätý Pavol vo svojej apoštolskej

službe skúsil túto radosť kríža, ona je 
prvkom jeho svedectva: sluhovia 
Kristovi i keď “sužovaní” , sú “vždy 
sa radujúci” (2 Kor 6,10) A Filipanov 
vyzýva, aby sa zúčastnili na radosti, 
ktorú on bude mať pri vylievaní vlast
nej krvi pre najvyššie svedectvo svo
jej viery (Flp 2,17)

Čo nám teda na záver ostáva po
vedať?

Dojímavý obraz skutočného 
úprimného plaču nad sebou nám 
poskytuje okamih, ktorý sa odohral 
na veľkňazovom nádvorí, kedy sa 
Pán obrátil a pozrel na Petra a Peter 
sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako 
mu povedal: Skôr, ako dnes kohút 
zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel 
von a horko zaplakal. (Lk 22,61-62)

Prosme si aj my túto milosť Ježi
šovho pohľadu na nás, aby sme sa 
mohli rozpamätať na všetky naše za
pretia a zrady, aby sme mohli horko 
zaplakať nad nimi a aby sme potom 
nakoniec spolu s Petrom mohli aj my 
utekať ku prázdnemu hrobu a koneč
ne zažiť vrchol tej pravej radosti, kto
rú každému ponúka iba zmŕtvych
vstalý Kristus.

o.RNDr. Jozef VOSKÁR
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Objavenie Božieho milosrdenstva
“Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.” (Lk 15, 18)

Sotva nájdeme v evanjeliách prilieha- 
vejší text, ktorý by tak majtrovsky a zrozu
miteľne vyjadroval dramatické položenie 
hriešnika a zároveň mu ponúkol výcho
disko z tragédie hriechu, ako to robí Kris
tus v podobenstve o márnotratnom synovi. 
Toto podobenstvo je priam návodom, ako 
môže hriešnik nanovo objaviť Božie mi
losrdenstvo a nájť cestu naspäť k Bohu z 
poblúdenia hriechu. Kristus nám v ňom 
dáva odpoveď na tri základné otázky: Čo 
je hriech?, Kto je hriešnik?, Aký je Boh k 
nám? Bude vhodné, ak si toto podoben
stvo prečítate pozorne vo Svätom písme 
(Lk 15,11-32).

Hriech je veľká strata
Na vykreslenie podstaty neprávosti 

hriechu používa Pán Ježiš mládenca, kto
rý hýrivým životom stratil majetok, čo do
stal od otca. Majetkom, ktorý syn dostal od 
otca, rozumie sa tu množina dobra. Je to 
súhrn Božích darov na uskutočňovanie 
nadprirodzeného a prirodzeného života 
človeka. V prvom rade je to dar Božej mi
losti, ktorý umožňuje človeku žiť v spolo
čenstve s Bohom a v láske utvárať aj spo
ločenstvo s ostatnými ľuďmi. Synov ma
jetok tvoria aj ostatné duchovné hodnoty: 
pravda, spravodlivosť, čistota, vedomie 
ľudskej dôstojnosti, radosť, pokoj, skúse
nosť lásky a mnohé ďalšie hodnoty ducha.
V batohu synovho majetku sú aj prirodze
né Božie dary, talenty, schopnosti, 
zdravie, sila a patria do neho aj časné a 
materiálne hodnoty, ako sú potreby na ži
vobytie. Človek - syn otca - dostal všetko, 
čo potrebuje, aby mohol žiť dôstojný a 
šťastný život. Prevzal za ne plnú osobnú 
zodpovednosť.

Odchod syna z otcovho domu je zná
zornením rozchodu človeka s Božou vô
ľou. Je to vlastne podstata ľudskej ne
poslušnosti - jadro každého hriechu. 
Hriechom je všetko to, čo robíme v rozpore 
so želaním nebeského Otca. Hriech sa tu 
javí ako neposlušnosť otcovi. Akoby chcel 
povedať: “Nezostanem pri tebe, nebudem 
sa správať podľa tvojho želania, obstarám 
si šťastie bez teba” . Synovo konanie ďa
leko od otca v “cudzom kraji” je už len 
logickým dôsledkom jeho prvotného vnú
torného rozhodnutia. Preto potom nasle
duje “hýrivý život” , ktorý Kristus používa 
ako obraz na vyjadrenie hriešneho kona
nia. Ak človek dôjde k presvedčeniu, že 
bez Boha a jeho prikázaní bude lepšie, žije 
a koná podľa svojich falošných predstáv o 
dobre. Božie prikázanie odsúva na bok, 
lebo ich považuje za prekážku na dosiah
nutie svojho šťastia.

Čo získal mladší syn otca - človek - kto
rý odišiel z domu? Ako obohatil “hýrivý 
ž ivof hriešneho konania mládenca z 
evanjelia? Pán Ježiš jednoznačne hovorí, 
že hriech nemôže človeku nič dobrého 
dať, že ho oberá o všetko. Tak sa vo svetle 
Kristovho podobenstva hriech odhaľuje 
ako veľká strata. Hriech v skutočnosti člo
veka oberá o celý “majetok” . Hriechom 
stráca človek v prvom rade najväčšie bo
hatstvo: Božiu lásku. Stratou Božej milosti 
pretŕha spojenie s Bohom. Súčasne s tou
to najväčšou stratou človek prichádza aj o 
spoločenstvo lásky s ostatnými ľudftii. Zo
stáva sám, opustený, ponížený a sklama
ný. Hriech je útokom človeka proti sebe 
samému. Prináša mu stratu ostatných da
rov a hodnôt: zdravia, dobrej povesti, spo
kojnosti a často aj materiálnych hodnôt. 
Pán Ježiš to v podobenstve vyjadril takto: 
“Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine 
veľký hlad a on začal trieť núdzu” (Lk 15, 
14). Veľkou stratou, ktorú človeku zaprí
čiňuje hriech, je strata ľudskej dôstojnosti.

Kristus ju znázorňuje takto: “Išiel teda a 
uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a 
on ho poslal na svoje hospodárstvo svine 
pásť.” (Lk 15, 15)

Strata, ktorú človekovi zapríčiňuje 
hriech, je úmerná veľkosti jeho hriechu. 
Medzi hriechom a hriechom treba robiť 
rozdiel. Hriech, o ktorom hovotí Ježiš v po
dobenstve o mátnotratnom synovi, je veľ
kým znevážením otcovej dobroty, veľkou 
stratou pre syna, a preto ho treba pova
žovať za vážne previnenie. Takéto hrechy 
voláme ťažké alebo smrteľné. Vyznieva to 
aj z podobenstva: “Lebo tento môj syn bol 
mŕtvy a ožil.” (Lk 15, 24) Sú aj hriechy, 
ktoré nezapríčiňujú duchovnú smrť člove
ku. Voláme ich všedné alebo ľahké. “Kaž
dá neprávosť je hriechom ale je aj hriech, 
ktorý nevedie k smrti.” (1 Jn 5,17)

O vážnosti hriechu sa zamýšľa aj Svä
tý Otec v apoštolskej exhortácii Zmierenie 
a pokánie: “V tajomstve hriechu je ešte aj 
uný rozmer, o ktorom ľudský rozum nikdy 
neprestal rozmýšľať: ide o rozmer vážnos
ti. To je nevyhnutná otázka, na ktorú kres
ťanské svedomie vždy chcelo dať odpo
veď: prečo a v akej miere je hriech ťažký 
vzhľadom na to, že uráža Boha a vzhľa
dom na následky v človeku?

Cirkev má v tomto smere svoje uče
nie a potvrdzuje jeho zásadné body, dobre 
vediac, že v konkrétnych situáciách nie 
je vždy ľahké jasne vyznačiť hranice. 
Smrteľným hriechom voláme ten úkon, 
ktorým človek slobodne a vedome od
mieta Boha, jeho zákon, zmluvu lásky, kto
rú mu Boh ponúka, a namiesto k nemu 
obracia sa k sebe samému, k nejakej stvo
renej a konečnej skutočnosti, k niečomu, 
čo sa protiví Božej vôli... Človek cíti, že 
taká neposlušnosť k Bohu naraz pre
rušuje jeho spojenie s prameňom života; 
dopúšťa sa takto smrteľného hriechu, t. j. 
činu, ktorý ťažko zráža Boha a nakoniec 
svojou temnou a mohutnou ničivou mo
cou sa obracia proti samému človekovi." 
(Rec. 17)

Pavol JANÁČ

D obre pochop en é p ok án ie  znam ená od vrátiť  sa  od hriechu  
a prik loniť  sa k Bohu. J e  to  predovšetkým  vn ú torn ý  proces, 
zm ena zm ýšľania, a le  p otrebný je tu aj v o n k ajší prejav. 
P reto  nám  c irk ev  predkladá jed n o tliv é  sv ia to sti a pobož
nosti, a le  aj tajom stvá u trp en ia , aby sm e si uvedom ili, od
kiaľ čerpať silu , keď  treb a  opu stiť  hriech .
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V minulom roku prišiel 
do Košíc novokňaz otec Pe
ter Sabot. Staral sa o farní
kov na sídlisku Nad Jazerom 
a na Furči. Snažil sa účinne 
nadviazať na svojich pred
chodcov. Pokračoval vo for
movaní náboženských;: spo
ločenstiev na týchto sídlis
kách. Viera, aktívny nábo- 
ženský život môžu zmeniť ži
vot v anonymných sídlis
kách velkých miest Od ja
nuára tr . sa stal správcom 
farnosti v Sečovciach.

Požiadali sme otca Petra 
o rozhovor.

• Kňaz sa dnes v spoločnosti 
nachádza vo veľmi zložitej si
tuácii. Myslíte si, že sa má do 
všetkého zapájať? I do politic
kého diania?
-  Kňazi môžu na súčasnú situá
ciu v spoločnosti reagovať vierou. 
Výjsť z Božieho slova, čo je tam 
napísané. Aký pohľad má Ježiš 
Kristus na politickú situáciu svojej 
doby. Keď Ježiš Kristus prišiel na 
tento svet, bola tu určitá politická 
situácia pre jeho národ takisto ne
utešená. Treba vychádzať z toho, 
ako sa Ježiš Kristus pozerá na po
litické dianie, na vonkajšiu atmo
sféru vtedajšej spoločnosti. Ježiš 
stále hovorí a pripomína :Varujte 
sa takých ľudí, ktorí vládnu a tvrdo 
panujú nad národmi. Vy, keď chce
te byť prvými, staňte sa služob
níkmi všetkých". To sú jasné slová. 
My, kňazi, toho v politike veľa ne
dokážeme. I história nám nazna
čuje, že tam nie je naše miesto.

Tento národ potrebujeme na
učiť žiť vieru! Živú, kresťanskú vie
ru. Taký človek sa dokáže oveľa 
triezvejšie pozerať na politickú si
tuáciu. Každý človek má túžbu po 
moci. Je v každom z nás. Presadiť 
sa v rodine, keďnie v rodine, takv 
zamestnaní, v politike, v športe, 
kultúre, Zkrátka, chceme niečo 
znamenať. Dávame to najavo 
svojmu okoliu. Podobne jedná I 
politik.

Dôležité je premeniť túto ener
giu, ktorá je v človeku - energiu 
moci, na energiu služby. Začnem 
slúžiť ľudbm.

•  Dá sa to uskutočniť?

—  Samozrejme, že je to veľmi 
ťažké. Boh však prichádza na po
moc človeku. Veď Ježiš Kristus 
povedal jasne túto požiadavku 
:"Chceš byťprvý ? Slúž!”
•  M y s líte  s i, že dnes ľudia  
počujú hlas Boží ?
—  To je práve úloha kňaza/. Toto 
sprístupniť ľuďom, aby si uvedo
mili: Je tu Boh. Je s nami.
•  Akou formou by ste to chceli 
uskutočniť ?
— Zatiaľ vidím jeden veľmi vý
znamný prostriedok - kázne. Ho- 
voriťo tom.
•  V jednej z  vašich vynikajú
cich kázni ste povedali myšlien
ku: Ján Krstiteľ odhalil povrch
nosť vtedajšej spoločnosti. Nie 
je  tento problém akútny i v na
šich časoch ?
— Aj naša spoločnosť tým trpí. My 
veľmi radi rozdeľujeme. Chceli by 
sme urobiť čiaru medzi nami a 
Jánom Krstiteľom, Ježišom Kris
tom. Zdá sa nám, že je tu dvetisíc
ročný odstup. A javí sa nám to ako 
hlboká priepasť. Isté veci sa diali 
za Jána Krstiteľa, keď žil Kristus 
na zemi. Rozvody, vojny, podvody, 
klamstvo, zabíjanie nenarodených 
detí - toto všetko tu už bolo i v 
čase, keď Kristus kráčal po zemi. 
To nie sú iba špeciálne problémy 
dnešnej doby.

V tom je aktuálnosť evanjelia. 
Reaguje na problémy, ktoré tu boli 
pred dávnym časom i na problémy, 
ktoré my teraz prežívame. Môže
me z evanjelia stále vychádzať. Bu
de tu i stáročia po nás. Bude stále 
živé a stále platné.

Musíme sa naučiť nachádzať v 
ňom pravdu. A pravda je platná 
stále. Nemôže sa raz stať omylom.
•  To je práve to, čo sa nám ťažko 
darí - nachádzať pravdu. Ideme 
v n e d e ľu  do k o s to la , a le  
vyjdeme von, zavrieme za se
bou dvere a na verejnosti sa 
správame celkom inak. Žijeme 
životom, ktorý je veľmi vzdiale
ný pravde evanjelia. Čo s tým ?
—  Stáva sa to u nás často. Člo
vek naozaj, keď zavrie za sebou 
bránu kostola, žije úplne iný život. 
V kostole sa modlí, ale čo doma? 
Kde sa rodiny spolu modlia? Je ich 
veľmi málo.

Veriaci človek dnes nemá kde 
prežiť svoju vieru, lebo my necíti
me to spoločenstvo.

V zamestnaní nemáme kres
ťana, s ktorým by sme mohli spolu
pracovať, navzájom sa povzbu
dzovať, pomáhaťsi. To nám chýba.

Často obdivujeme iných - na

príklad sektárov, že nenadávajú, 
neopíjajú sa, držia spolu. My to 
dokážeme obdivovať u iných, ale 
my sami sa vyhovoríme. Máme ti
síc dôvodov na to, prečo žijeme 
vzdialení Bohu. Chýba nám viera, 
že raz môžeme začať žiť úplne iný 
život. Prestaneme nadávať, bude
me usilovne pracovať, obetujeme 
sa pre svojich blížnych. Kto z nás 
má túto vieru?

Pritom sme schopní si namýš
ľať, že sme vzorní kresťania. V eďv 
nedelil ideme do kostola. Dva razy 
do roka sa idem e vyspovedať, lebo 
cirkev to káže. Božechráň, aby 
nám niekto povedal, že sme zlí 
kresťania.
•  Mnohí ľudia si myslia, že ži
vot bez Boha je pohodlnejší...
— Zahrabali sme sa do svojich 
plánov, starostí, povinností a kon
štrukcií, ktoré sme si vytvorili. Vie
me, ako sa má náš život uberať, 
ako majú žiť naše deti. Máme pri
pravených tisíce plánov a bojíme 
sa, že Boh nám do nich zasiahne. 
Boh by chcel, aby sme sa zmenili. 
Taký Boh je nám nepríjemný. Nám 
sa žije dobre. Zvykli sme si na svoj 
život. Zrazu prichádza niekto, kto 
nám hovorí: “Zmeňte svoj život, 
robte pokánie! Taký Boh nám ne
vyhovuje.
•  Áno to je  pravda. Chýba nám 
reálny pohľad na náš život a na 
nás samých. A k í sme kres
ťania? Ako vidíte túto situáciu 
napríklad v Košiciach?
— Konečne by sme si mohli uve
domiť, že masovosťou nič nedo
siahneme. Myslieť si, že všetci Ko
šičania budú v nedelú v chráme - 
je nereálne. Môj názor na pasto
ráciu, či už v meste alebo na de
dine, je ten, že je potrebné ve
novať sa lliďom individuálne. Za
čať pracovať v malých spoločen
stvách. Tu by človek mohol preží
vať svoju vieru.

Musíme si uvedomiť, že patrí
me do jedného spoločenstva cir
kvi. Cirkvi ako takej - všeobecnej, 
katolíckej a v nej by mali začať 
fungovať malé spoločenstvá. Sem 
môžu prísť mnohí Ibdia. Dáva sa 
im táto šanca, nie každý ju prijme. 
Často tomu bráni i neochota robiť 
niečo navyše.

Kristus si vychoval dvanásť 
apoštola/, tým sa nad mieru ve
noval. Dá sa povedať, že oni po
tom prekvaslli celý svet. Kresťan
stvo sa od Krista a jeho skupiny 
dostalo do celého sveta.

Keď dnes vidíme takú neute
šenú situáciu náboženského živo
ta v našej spoločnosti, musíme tiež 
vychovať niekolko ľudí, ktorí budú 
živí kresťania. Budú žiť ako kres
ťania. To však potrvá päť, možno 
desať rokov.

Musíme vytvoriť priestor pre

Boha vo svojom živote, v zamest
naní, v kňazstve i v rodine.

Keďsa pozrieme späť, do päť
desiatych rokov, vidíme, že tu bolo 
úžasné svedectvo živej viery na
šich mnohých duchovných otca/. 
Zobrali na svoje plecia kríž a niesli 
ho. Prešli ťažkým väzením, nellid- 
ským zaobchádzaním , prena
sledovaním, opustenostou a bie
dou. To všetko obetovali pre Krista 
a Cirkev.

Mnohí sme si mysleli, že keď 
to kresťania uvidia, otrasie to nimi. 
Nestalo sa to. Ale nám nestačí to, 
že naši otcovia mali živú vieru. Je 
potrebné, aby sme ju mali my 
dnes!

Je na to teologický výraz - “vie
ra je stále stávajúca sa”. Nestačí, 
že som včera uveril v Boha. Dnes 
na mňa príde nové pokušenie, no
vá skúška. Dnes musím dokázať 
povedať: Bože, ja ti verím.

Nemôžeme pozerať na našich 
predkov tak, že to oni dokázali. 
Povedzme sl to inak. To Boh do
kázal v ich živote. To Boh urobil v 
nich. On ich posilňoval. My si ne
robme z ľudí bohov. Tí velkí ľudia 
pred nami i svätci - sa úplne oddali 
Bohu. Obdivujeme Ich, čo doká
zali. V ich živote by sme mali vidieť 
hlavne Boha. Je napísané, že v 
slabostiach sa preukáže Božia si
la. Ak sa človek úplne otvorí Bohu
— Boh dokáže cez človeka obrov
ské veci. Čo hovorí Mária? "Boh 
urobil velké veci v mojom živote." 
Musíme sa naučiť hľadať Boha, za 
všetkým vidieť Boha. V eď vieru 
máme od Boha. To nie je naša 
zásluha. T o je dar od Boha.
Pýtam sa kresťanov, kde je Boh? Z 
katechizmu vieme, že Boh je vša
de prítomný. Veríme tomu skutoč
ne? Veríme, že Boh je stále pri 
nás, oka z nás nespustí? Naozaj 
nám chýba živá viera.
•  Máte pravdu, ale asi sa to dá 
ťažko zmeniť.
— Poviem vám však - Bohu nič nie 
je nemožné. Tak prečo mu ne
veríme? Ježiš nám dal prísľub: 
“Som s vami po všetky dni vášho 
života." Stačí len uveriť. Boh má 
moc zmeniť ma. Boh to môže vo 
mne vykonať.
•  Človek je pripútaný k  hmote, 
je  to krehká nádoba. Vzťah k 
Bohu treba pestovať, rásť vo 
viere. Človek sa často od Boha 
vzdiaľuje, akokeby sám sebe 
prekážal na ceste k Bohu.
— Napriek tomu Boh hľadá člo
veka na všetkých cestách. Prichá
dza prvý s iniciatívou keď mal byť 
Izraelský národ oslobodený z 
Egypta, prešiel ťažkú cestu. Boli 
na púšti, llidia nemali čo jesť, ne
páčilo sa Im to.
Hovorili: “ Nebolo nám lepšie v

(P okračovan ie  na str. 5.)



Ján IĽKO

Na zvestovanie Panny Márie
Poslal Pán Boh svojho služobníka 
k Panne zasnúbenej s Jozefom. 
Božia moc a stáva nezaniká, 
proroctva neboli iba snom.

V Nazarete čistej svätej Panne 
riekne Anjel, čo je  v Božom pláne, 
stane sa matkou Božieho Syna, 
toho nie je  hodná Panna iná.

Udalosť v tom čase preveliká, 
všetko sa napraví, čo je  zlom, 
všetko dobre z toho vzniká, 
uzavrie sa Kristov rodostrom.

Pokorne mu vraví, nech sa stane 
všetko, čo chce môj Boh a Pán. 
Tak sa splní, zazračný Boží plán 
všetkým ľudom ku ochrane.

•  Určite áno.

-  Ako je to možné, že On s krí
žom a utrpením prežil šťastný ži
vot?

Paradox kríža je v tom, že Boh 
ho dobrovoľne prijal na seba. Mal 
Kristus moc zmeniť svoj život? Ne
mohol si ho zariadiť inak? Mohol. 
A!? On povedal Otcovi: “Chcem 
plnit'Tvoju vôlli.”

Kresťan, ak bude utekať pred 
krížom, prežije nešťastný život. 
Stále sa bude trápiť tým, ako utiecť
- od choroby, od smrti, od neistoty. 
Taký život je nešťastný. Keby Kris
tus utiekol pred krížom, prežil by 
nešťastný život.
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V budove Slovenskej filharmónie v Brati
slave sa uskutočnila 2. marca tohto roku 
slávnostná inaugurácia prezidenta Sloven
skej republiky Michala Kováča, ktorý bol do 
te jto  fu n k c ie  z v o le n ý  pa rla m e n tom  
15.2.1993. Vo svojom inauguračnom preja
ve okrem iného povedal:
-Všetci občania republiky bez ohľadu na 
národnosti, náboženstvo a politické pre
svedčenie majú rovnaké práva. Sloboda 
názoru, šírenia informácií a zhromažďova
nia je  a bude u nás nedotknuteľná. Ako 
prezident budem dbať o to, aby všetci po
važovali SR za svoju vlasť a nikdy sa necítili 
vo svojej domovine ako cudzinci.- 
Pán prezident sa počas slávnostného dňa 
vyznal zo svojej inklinácie ku kresťanským 
a humanistickým ideálom. Súčasťou pro
gramu bola aj účasť prezidenta s manžel
kou a členmi rodiny na slávnostnej boho
službe zakončenej ďakovným TEDEUM v 
bratislavskom Dóme sľ. Martina. Celebro
val ju  arcibiskup Ján Sokol, metropolita Slo
venska, za účasti biskupov slovenských 
diecéz, medzi ktorými bol aj sídelný pre
šovský biskup Mons. Ján Hirka.

-  Toto je jediná pravda o človeku
- človeče, si hriešny! Človek sa 
bojí si to priznať. Boh mu však ho
vorí: “ Neboj sa, lebo kvôli tebe 
som prišiel.”

Ak si človek uvedomí, že je 
hriešny, môže zažiť obrovskú ra
dosť, keď mu bude odpustené. V 
nebi máme Otca, ktorý nás ne
smieme miluje. Nezabúdajme na 
to!
•  Keby ste si mohli vybrať du
chovné dary na svoju cestu ži
votom, ktoré by ste si želali?
-  Veľm i jednoduchá odpoveď: 
Živú vieru! Vieru na každý deň. S 
vierou prijať každý kríž, každú ťaž
kosť, každú okolnosť.
•  Kiež vám ju Boh dá. Ďakujem 
za rozhovor.

Mária PEŠEKOVÁ

m  /y  ̂ r t i g \?m
(Dokončenie zo  s tr. 4.)

otroctve, kde sme mali všetko?” 
Dnes človek tiež povie: “Nie je mi 
lepšie v hriechu?"

Človek neverí tomu, že Boh 
nám chce zabezpečiť šťastný ži
vot. My utekáme od Boha. Tu je 
určitý paradox. Boh nás utiecť ne
nechá. Bude nás všade hľadať. 
Bude nám dávať novú príležitosť.
•  Aké miesto má utrpenie vo 
vzťahu Boh - človek?
-  Zoberme si za vzor Ježiša 
Krista. Bol to jednorodený syn 
svojho otca, ktorý mu vydal sve
dectvo. “Ty si môj milovaný syn, v 
Tebe mám zalúbenie!”

Prečo Boh, keď tak miluje 
svojho syna, ho neušetril od utrpe
nia? Myslíte si, že Ježiš Kristus 
prežil šťastný život?

My zvaľujeme vinu za utrpenie 
na Boha. Boh nezapríčinil hriech, 
niejepríčinou hriechu.Tosi človek 
zavinil sám. Dôsledkom hriechu je 
utrpenie. Boh tak rešpektuje slo
bodu človeka, že ho necháva hre
šiť. Je pripravený kedykolVek člo
veku odpustiť, ak sa obráti. Tým 
nechcem povedať, že by s hrie
chom súhlasil.
•  Aké je  svedomie kresťana?

—  Svedomie si môže človek for
movať. Niekedy je príliš úzkostlivý, 
nad všetkým, čo robí, sa príliš su
žuje. Druhý extrém - svedomie 
ako "vzorová plachta" - všetko sa 
pod ňu zmestí. Nič nie je hriech.

Pozeráme na nemravné filmy? Nie 
je to naša vina. Na vine sú produ
centi, ktorí taký film vyrobili. Všet
ko sa dá “odôvodniť' a zvaliť na 
“objektívne príčiny".

Krestan si musí pestovať svoje 
svedomie. Kristus nám chce po
máhať sviatosťami - sviatosť zmie
renia. Človek, ktorý pristupuje raz 
alebo dvakrát do roka na svätú 
spoveď - tam je otupené svedo
mie. On nevidí svoj život, ako život 
hriešnika. Bojíme sa priznať k 
vlastnej hriešnosti. Ježiš hovorí: 
“Ja som prišiel kvôli hriešnikom!”

•  M y sa bojím e vlastnej po
doby, pravdy o sebe
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AJT NA JneU RU IIBŠIIE E A H 5Y  S A  IR A Z  IPOIHINlŕJ
(B’NAI B’RITH-SYNOVIA ZMLUVY)

Kresťansko-židovské spolužitie, porozum enie a perspektívy
Pod týmto názvom a v tomto duchu sa 

niesla medzinárodná konferencia od 12. do 14. 
februára t.r. v Bratislave.

Usporiadali ju agentúra B’NAI B’RITH a 
Nadácia Hannsa Seidela, SRN.

Účastníkmi a prednášateľmi tejto konfe
rencie boli význačné osobnosti židovského i 
kresťanského sveta. Program prednášok, ale aj 
celé ich znenie bude uverejnené v pripravo
vanej publikácii.

Okrem aktívnych účastníkov sa na kon
ferencii zúčastnili aj členovia vlády SR a pred
seda Národnej rady SR: Za kresťanské cirkev
né spoločenstvá sa prezentovali: rún. kat. bis
kup insgre ThDr. Dominik Hrušovský, gen. 
biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. 
Th.Dr. Pavel Uhorskai, ako aj iné popredné 
osobnosti politického a kultúrneho života z 
domova i zo zahraničia. Za Gréckokatolícku 
bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove sa na 
konferencii zúčastnili prodekani - Mons. Mgr. 
Ján Krajňák a Mons. Mgr. Jozef Tóth.

V tejto úvahe vyznačujeme aspoň niekoľ
ko tém z programových prednášok: Katolícka 
cirkev a_ židovstvo (Prof. Dr. Emst Ludwig 
Erlich, Švajčiarsko), Smerovanie Katolíckej 
cirkvi po 2. vatikánskom koncile (Prof. Dr. 
Hanspeter Heinz, SRN), Židia a kresťania v 
období druhej svetovej vojny (Dr. I. Kamenec, 
CSc., SAV, Bratislava), Skúsenosť posledných 
desaťročí ako možnosť zblíženia medzi kres
ťanmi a židmi (RNDr. František Mikloško, 
CSc.), Židia a kresťania v pluralistickej spoloč
nosti USA (Prof. Dr. Dan Mariaschin, Wa
shington), Hebrejské korene kresťanstva (Dr. 
A. Srholec, SDB) a iné.

Aj najhrubšie ľady sa raz pohnú a nepohnú 
sa silou mora, ale silou slnka! Aj táto mohutná 
ľadová kryha, či ľadové more sa pohlo. Už 
počuť jeho praskot. Preto túto medzinárodnú 
konferenciu musíme prijať s radosťou a roz
tápať prístupové pochybnosti a nedôveru. Je to 
historická udalosť na Slovensku (v Prahe bola 
v septembri 1992). Pre túto aktivitu si obe 
strany vyprosovali v bratislavskej synagóge a 
v Dóme sv. Martina v Bratislave práve silu 
Slnka, ktoré bolo, je  a bude, a ktoré nepozná 
západ.

VIAC NEŽ MODUS VIVENDI
Je nepochybné, že zámerom tohto sympó

zia a jeho usporiadateľov bolo a je  pokúsiť sa 
prelomiťľady a vytvoriť viac než modus viven- 
di medzi židovstvom a kresťanstvom. Tieto 
aktivity sú už živé v Európe i mimo nej. Je tu 
odvaha, ale aj poznanie, že to, čo tu doteraz 
bolo, bolo zlé, a čo je  ešte dôležitejšie, nebolo 
to vôľou božou, ale vôľou ľudí, nech boli čím
koľvek.

Domnievame sa, že pri začiatkoch oživo
vania bratstva, či priateľstva nebude na škodu 
veci, ak sa i na stránkach nášho časopisu objaví 
reflexia a úvaha o všetkom, čo sa v prednáš
kach tejto konferencie vyslovilo, alebo aj ne
vyslovilo. Ľudské dejiny, ktoré uzatvárajú dru
hé tisícročie, sa nemôžu znovu začínať getami, 
plotmi a genocídami! Koleso dejín sa krúti a 
prekrúti sa aj najširšie pole kolesa. Pánom de
jín nie je človek, ale Boh.

Prvotné impulzy pre odluku, pre rezervo
vanosť a napokon i pre nenávisť, či opovrho
vanie sa v začiatkoch prvého tisícročia zrodili 
s kresťanstvom. Kameňom úrazu sa stal Ježiš z 
Nazareta. Čas je tu veľký faktor, ale nie naj
dôležitejší. Preto usudzujeme, že aj tu sa dá 
nájsť spoločná základňa pre začínajúce sa ini
ciatívy. Budovať sa nedá ani na piesku, ani na 
haldách, zamorených tragédiami minulosti a 
na večných návratoch ku krivdám, do týchto

pekelných osích hniezd. Toto všetko vyvolá
valo a ešte teraz vyvoláva otrasnú rezonanciu, 
ktorú musíme elimitovať.

Naše spolužitie je však možné iba na zá
klade spoločnej platformy. A nemusíme j u hľa
dať. Je tu a stále tu bola. Je to viera v jedného 
Boha, Boha Abrahámovho, Izákovho, Jaku- 
bovho, Mojžišovho a Ježiša z Nazareta. Je to 
celé zjavenie Starého zákona, Mojžiš i proroci. 
Ak túto základňu a z nej plynúce postuláty 
obídeme, potom všetko ľudské úsilie stroskotá. 
"Ak Pán nestavia dom, máme sa namáhajú tí, 
čo ho stavajú" (Z 127). To platí i pri sku
točnosti, že tak židovstvo ako aj kresťanstvo 
má veľa múdrych hláv. Tieto hlavy však nepre
kročili osudný prali rozluky. Popri dvetisícroč
ných spoločných dejinách, ktoré, ak chceme 
byť spravodliví, nemôžeme ináč nazvať ako 
"scandalum mundi"-pohoršcnie sveta, je  tu 
oveľa väčší pozitívny základ: Písmo a tradícia. 
Celé zjavenie. Nie ľudské písmo. Veľmi často 
totiž úsudky ľudské si pripisovali atribút a prá
vo úsudkov božích. Obe strany čítali ten istý 
Zákon: "Ako veľmi milujem tvoj zákon. Každý 
deň o ňom premýšľam. Tvoje prikázania ma 
robia múdrejším než sú moji nepriatelia, a to 
prikázanie je  mojím naveky" (Z 116). Zare- 

istrujeme teraz spoločne, že je  to ten hlas, 
torí volá rovnako prvých, ako aj posledných? 

Ze je  to hlas z horiaceho kríka a z horiaceho 
sveta: Ja som, ktorý som. Ehje ašer, ejhe! Čas 
a dejiny sa tu prepadajú do svojej ničoty. S 
Bohom nemôžeme kšeftovať.

TEN ISTÝ BOH
Naším programom musí byť Bula božia, 

teologická, nie antropologická. Veď Izrael bez 
toho Boha je nič, ale nič je  bez tohoto Boha aj 
kresťanstvo. Bez tohoto Boha a bez realizácie 
jeho projektu budeme iba krajinami drevených 
fetišov. Prečo teda nebyť realistickým roman
tikom po všetkých storočiach tupej zaslepe
nosti?

Toto odvrátenie sa od židovstva je  dato
vané od raného kresťanstva. Ukrižovanie Kris
ta sa prenáša ako kolektívna vina na všetkých 
židov ako akýsi židovský dedičný hriech. Vie
me však, že kolektívna vina neexistuje. Tí, 
ktorí sa previnili pri poprave Kristovej, a to už 
akýmkoľvek spôsobom, vzali na seba aj vinu, i 
keď kričali: "Jeho krv na nás a na naše deti!" 
(Mt 27,25). Nám neprislúcha súdiť. Súdi iba 
Boh. Bez profanizovania by sme mohli pove

dať, že dnešní židia majú takú vinu na ukri
žovaní Krista ako dnešní Francúzi na Napoleo
novom vypaľovaní Moskvy. A ak by sme chce
li spravodlivo posudzovať, potom, poučení de
jinami, by sme mohli sebaobviňujúco povedať, 
že Krista preto dali ukrižovať iba židia, lebo 
kresťania ešte neboli. Dvetisícročné dejiny nás 
o tejto možnosti vrchovato presvedčujú. Prí
šerné diktatúry, prenasledovania, inkvizičné 
systémy vytvorili často "veriaci ľudia", a to tak 
kresťania, ako aj židia. Ježiš by bol často vyve
dený na Golgotu i dnes, a hádam by sme mali 
aj "čisté" ruky, lebo by ho odsúdil štátny orgán 
Pontia Piláta.

Synov svetla nemôže spájať iné než láska. 
Nemôže nenávidieť Nový zákon so svojím 
Evanjeliom Starý zákon Mojžišov a prorokov. 
Je to absurdum. Z toho vyplýva, že ani synovia 
Nového zákona nemôžu nenávidieť synov Sta
rého zákona. Ale aj opačne. A napriek tomu, 
aké veľké pyramídy nenávisti, či odcudzenia 
stoja medzi týmito synmi svetla. Svet však 
dozrieva a v ňom aj kresťania, a je to znak 
milosti. Ale dozrieva aj svet Izraela, s ktorým 
Boh zmluvu nezrušil. "Nie s našimi otcami 
urobil Pán tú zmluvu, ale s nami, s nami sa
mými, ktorí tu dnes žijeme" (Deut 5,3).

Kresťanský svet zaregistroval abnormál- 
nosť týchto vzájomných vzťahov, a preto nie 
div, že hlava katolíckej Cirkvi pápež Ján 
XXIII. 18.9.1960 poveril kardinála Beu, aby 
pripravil pre 2. vatikánsky koncil osnovu de
klarácie o postoji Katolíckej cirkvi k židom. 
Táto osnova, i keď v skromnom rozsahu, bola 
hotová r. 1962. V tejto deklarácii sa okrem 
iného zdôrazňuje, že "snem nezabúda na zväz
ky, ktoré duchovne spájajú ľud Nového zákona 
s potomstvom Abrahámovým... Preto Cirkev 
nemôže zabudnúť, že prijala zjavenie Starého 
zákona prostredníctvom toho ľudu, s ktorým 
Boh vo svojom nevýslovnom milosrdenstve 
ráčil uzavrieť dávnu zmluvu a že sa živí z 
koreňov tej šľachetnej olivy..." (Deklarácia 
Nostra aetate, 4.hlava). A pokračuje: "Alepod- 
ľa Apoštola židia sú napriek tomu ešte stále 
predrahí Bohu pre zásluhy otcov, lebo dary a 
povolariie Božie nemožno odvolať." (Cid., 
hl.4.) Čo sa týka kolektívnej viny, Deklarácia 
hovorí: "A hoci židovské vrchnosti a ich prí
vrženci nástojili na smrti Kristovej, predsa ne
možno pripisovať všetkým vtedajším židom 
bez rozdielu a ani dnešným židom to, čo sa 
spáchalo pri Kristovom umučení." (Deklarácia 
Nostra aetate, hl.4.)

o. Jozef TÓTH
(Pokračovanie)
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KRÍZ je  is t o t a  c ir k v i (SV. AUGUSTÍN)
Ktokoľvek si a kamkoľvek ideš a ako

koľvek žiješ, krížu neunikneš. Ak sa ti aj po
darí vyhnúť sa krížu na strane jednej, objaví 
sa ti na strane druhej a ak satí ho podarí obísť 
dnes, tým si si už pripravil iný kríž na zajtra. 
Má význam búriť sa? Preklínať? Čo by to 
pomohlo? Kríž si z ramien nesnímeš, ale 
svojou netrpezlivosťou si ho urobíš ešte ťaž
ším. Ak ho však prijmeš, stáva sa ľahším a 
menej nevďačným. Ba v určitej chvíli spo
zoruješ, že kríž nenesieš ty, ale že kríž nesie 
teba...Ktosi povedal, že život sa objavuje je 
dine očami plačúcimi. Je isté, že kto nikdy 
netrpel, poznáva život len povrchne....Kríž, 
keď ho vieš niesť, prestáva byť ťažkým utr
pením a stáva sa katedrou. Nik nie je takým 
veľkým múdrym ako ten, kto sa stáva po
slušným žiakom kríža. Najväčšia múdrosť ne
spočíva v tom, že poznáš mnoho kníh a máš 
mnoho, vedomostí, ale že vieš čítať v knihe 
života. Ak nie si velkým matematikom, nie je 
to tvoja záhuba. Ak nie si velkým literátom, 
ani to ťa nezahubí. Ak nie sí filozofom, umel
com, politikom alebo právnikom, nie je to 
nijaké nešťastie - ale ak nevieš žiť, tak je to 
tvoja skaza. Kríž ťa naučí najpodivnejšiu vec 
na svete, naučí ťa milovať vážne. A keďže

íl

jediná pravá radosť je v láske, aj táto radosť 
bude ovocím kríža. Kríž - skutočne podivný 
strom! Ľudia pred tebou utekajú, pretože si 
myslia, že si smutný, a zatiaľ, odvtedy čo bola 
na teba pribitá Láska, môžeš ich obšťastniť 
len jedine ty sám. Vždy si želáme len ten 
najľahší kríž. Ale keby kríž bol vyložený zla
tom a drahokamami, potom by sme si volili 
ten najťažší kríž. Za dávnych čias ukrižovanie 
bolo najpotupnejšou smrťou.

“ Mnohí žijú ako nepriatelia Kristovho krí
ža, ako som to o nich často hovoril a teraz s 
plačom hovorím...takých, čo majú záujem len 
o zemské veci". (Fil 3.)

Dve ramená kríža akoby ukazovali, že 
Pán Ježiš nás spojil so svojim Otcom, nebo 
so zemou a taktiež nás všetkých zbratril.

Mária Egyptská pri pohľade na Kríž v 
Jeruzalemskom chráme sa úplne zmenila. Z 
velkej hriešnice sa stala velká kajúcnica a 
svätica. - Päťdesiat rokov strávila na púšti.

Kiež i nás pohľad na tento Kríž pohne k 
slzám ľútosti, k oplakávaniu hriechov a tak 
nám bol prameňom milosti a zálohom 
večného života...

0

mm 1©

o

(Pokračovanie z  č.5)

NIEKTORÉ ZÁK LADNÉ PRVK Y  
NOVEJ EVANJELIZÁCIE

Teraz by bolo dôležité a dokonca nutné, 
aby sme sa zaoberali nespočetnými prvka
mi, ktoré musí nová evanjelizácia dnes ob- 
sahovaťna celom svete, predovšetkým v Eu
rópe: od činnosti ekumenickej až po dialóg 
medzi náboženstvami a po sociálnu a poli
tickú angažovanosť. Týchto všetkých tém sa 
záverečná Dcklaracia dotýka syntetickým a 
primeraným spôsobom, vždy podľa dôleži
tosti a v súlade s ústrednými bodmi novej 
evanjelizácie, o ktorých sme hovorili. Preto
že nemáme priestor, aby sme tieto témy po
drobne rozoberali, uvedieme len niekoľko 
myšlienok.

Predovšetkým pokiaľ ide o ekumeniz- 
mus. Nebol púhou témou, o ktorej sa uvažo
valo, ale bol hlbokou skúsenosťou, ktorá sa 
žila. Ako je známe, mala mať synoda podľa 
zámerov Jana Pavla II. hlavne ekumenický 
ráz. Jeho konkrétna snaha zdôraznila sku
točnosť  ̂ že k účasti na pracovné zasadanie 
boli ako bratia delegáti pozvaní zástupcovia 
ostatných cirkví a kresťanských vierovyz
naní. Nemôžeme však prejsť mlčaním a pod
ceniť bolesť, ktorú synoda od začiatku pre
žívala kvôli neúčasti delegátov z niektorých 
pravoslávnych cirkví. Ich neúčasť dala zno
vu a veľmi zreteľne všetkým pochopiť, že "v

druhom tisícročí, na rozdiel od prvého, je 
kresťanstvo rozdelené", ale súčasne - ako 
Ján Pavol II. stále zdôrazňoval - “ túži po 
novej jednote".(4) I v tomto prípade je však 
potrebné vidieť udalosti vo svetle Kristovho 
tajomstva, ktoré je  nielen tajomstvom zmrt- 
výchvstania, ale i kríža. Tak to učinil Svätý 
Otec potom, čo sa stalo, iste neboli tieto 
úvahy pre neho ľahké - keď všetkých upo
zornil na skutočnosť “že neprítomnosť nie
ktorých bratských delegátov bola pre syno
du skutočnou škodou..., avšak prežitá a pre
cítená v tomto duchu, môže poslúžiť pre 
ciele, ktoré si synoda predsavzala".(5)

V tomto duchu je  potrebné čítať i výro
ky obsiahnuté v záverečnom dokumente o 
"zvláštnom vzťahu k židom" (čl.8), o potre
be dialógu - i keď neľahkého - s islamom i 
so všetkými ostatnými náboženstvami (čl.9) 
a o povinnosti solidarity s tými, ktorí v stále 
väčšom počte prežívajú bolestnú skúsenosť 
emigrantov, predovšetkým z južných krajín 
sveta (zrv. čl.9 a 11).

Taktiež na úrovni kultúrnej, sociálnej, 
ekonomickej a politickej angažovanosti pre 
budovanie novej Európy sa ako základný 
prvok zdôrazňuje, že "obnova Európy musí 
vyehádzaťz dialógu s evanjeliom“ (čl. 3). Je 
to zásada dialógu, ktorá sa netýka len anga
žovanosti jednotlivých kresťanov, predo
všetkým laikov, ale taktiež vzťahu cirkvi ako 
celku s politickým spoločenstvom: “Pod

Vtedy sa ukáže na nebi znamenie Syna 
človeka. Vtedy budú kvíliť všetky národy na 
zemi.(Mt 24, 30)

To bude ten svätý Kríž, na ktorom sme 
boli vykúpení, na ktorom náš Božský Spasiteľ 
zomrel. Anjeli na príkaz Boží pozbierajú kaž
dý kúsok z toho Kríža. Kristov Kríž bude na 
nebi žiariť tak, že zatieni Slnko. (Sv. Augus
tín). Boj proti Krížu, nezmieriteľná honba na 
Kríž, to je  heslO'VŠetkých prenasledovaní, 
ktoré trvá už XX storočí. Tento Kríž bude na 
konci sveta triumfovať nad všetkými nepria
teľmi. To bude definitívne povýšenie Kristovej 
zástavy, zatiaľ čo my, ktorí sme po celý život 
zostali mu verní, večne sa budeme radovať. 
Aké radostné bude toto naše stretnutie s 
Kristovým Krížom! - Drahí priatelia! Dovolíte 
mi jednu otázku?: Máte doma vo svojom byte 
Kríž? Na čelnom mieste, alebo iba niekde v 
kútiku? A keď  prechádzate okolo Kríža, pre- 
žehnávate sa pred ním? Je doba zmätku a 
rozporov, šírenia sa a bujnenia zla každého 
druhu. Nebojme sa! S pomocou páky kríža 
pohýbeme svetom a zachránime ho. K tomu 
nám pomáhaj presvätá Mária, pod Tvoj plášť 
sa utiekame.

o. A. LEUKÁNIČ

vplyvom kresťanského zjavenia a dlhým his
torickým vývojom - uvádza sa v Deklarácii 
- dospela európska civilizácia k rozlíšeniu 
náboženského a politického poriadku, bez 
ich vzájomného odlúčenia, čo značne pri
spieva k pokroku ľudstva. V krátkosti pove
dané, ak vlastné misijné poslanie cirkvi v 
poriadku špecificky náboženskom a du
chovnom, znamená nová evanjelizácia ex
plicitné, jasné a úplné hlásanie osoby Ježiša 
Krista, tak nesie v sebe implicitne (ako svoj 
vonkajší prejav v skutočnostiach časové po
minuteľných) i svedectvo o evanjeliových 
hodnotách a úsilí budovať štruktúry sociál
neho, ekonomického a politického života, 
ktoré by odzrkadľovali a stimulovali auten
tickú dôstojnosť človeka s perspektívou 
"kultúiy vzájomného darovania spoločen
stva", ktoré je  špecifickým prínosom kres
ťanskej viery na poli sociálnom, politickom 
a ekonomickom. V tomto zmysle je potreb
né chápať výrok encykliky Centesiinus an- 
nus, podľa ktorého “nová evanjelizácia musí 
medzi svoje podstatné prvky zahrnúť tiež 
sociálne učenie cirkvi" (čl.5.54).

Nakoniec je  potrebné si uvedomiť nedo
statky imperializmu, útlak, systematické vy
korisťovanie a eurocentrizmus, ktorým sa po 
stáročia poškvmovala európska civilizácia a 
vypočuť výkrik utrpenia a požiadaviek spra
vodlivosti, ktorý prichádza z južnej časti 
sveta: to je výzva ako otvoriťEurópu, ktorá 
sa utvára v oblasti duchovnej i vo svojich 
konkrétnych štruktúrach, pre skutočný vzťah 
vzájomnosti s kultúrami a spoločnosťami os
tatných kontinentov. Európa nám môže nie
len veľa dať, ale taktiež "môže veľa získať 
z pohľadov ostatných národov a kultúť' 
(čl.11).
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Kdesi v Bratislave, v obyčajnom panelákovom dome stačí, 
obrazne povedané, zaklopať a povedať -  mám problém. Som 
v tom, som tehotná, musím ísť na potrat Nechcem, ale sama 
problém nezvládnem. Rádové sestry Misionárky lásky, ktoré prišli 
od Matky Terezy sa usmejú a ponúknu strechu nad hlavou, stravu, 
ak bude treba, aj opateru. Majú jedinú podmienku -  že žena 
uchová počatý život. Prišli na pozvanie slovenskej organizácie 
DONUM VITAE -  Ochrana života. S koordinátorkou Donum 
vitae Máriou Lukáčovou sme sa porozprávali o názoroch na 
potrat, na nechcené tehotenstvo, na to, ako sa z tiesne dostať 
von...

•  Ako vnímate slovo potrat?
-  A k o  skutočnosť. Presnejšie, ako  fa k t  

usm rten ia  ľudskej bytosti, lebo  ž iv o t  sa 
začína počatím . Takže nejde ani o pocit, ani 
o názor, ale o o d va h u  p o m e n o v a ť  veci 
p ra vým  m enom .

0  Na označenie zákroku sa hľadajú najrôz
nejšie cudzie slová. Slovo potrat 
podľa mňa celkom vystihuje 
tvrdosť zákroku a j stratu, ku 
ktorej p ri ňom dochádza.

-  N á zvy  treba zjednodušiť. N ie  
je  to predsa „um elé  prerušenie  
tehotenstva“, ale jeho  ukončenie.
Tehotenstvo je  nastávajúci ľudský  
Život. N enarodí sa z neho ryba, 
ale dieťa. K eď  sa um elo  končí, 
dieťa zabíjame. Ide o ukončenie  
života  usmrtením.

•  Nie j e  však väčšou nezodpo
vednosťou priviesť dieťa na svet, v 
ktorom nebude mať zabezpečené 
základné podm ienky na rozvoj, 
ako tehotenstvo ukončiť?

-  Mám protiotázky. Neoceňu
jeme veci viac ako život človeka?
Je zabitie lepšou alternatívou ako 
niečo iné?

•  Isteže nie. A le  niet výnim ky?
Ženy sa môžu dostať do rôznych 
situáciú Nehovorme o  krajných, 
ako j e  znásilnenie. Ž ivotom  una
vená žena má tiž tri deti a  na svet 
sa hlási ďalšie. Vysokoškoláčka 
úspešne študuje -  a j e  to  tu, vraví 
sa, skôr ako nový k a b á t..

-  Ale to je dôsledok ich štýlu 
života! A k má žena tri deti a 
neželá si ďalšie, musí sa podľa 
toho správať a uvedomiť si ná
sledky svojich činov. A  Študentka, ak nie je 
vydatá, nemala by podľa mojej morálky Žiť s 
druhom. Spojenie tela a duše patrí do 
manželstva. Ale keď už, musí mať poznatky, 
zodpovednosť, elementárnu znalosť kedy je 
plodná a kedy nie. To nie je ako upliesťsveter, 
rozpárať ho a upliesť nový. Z  roztrhnutej 
bavlnky života nový neupletieš.

•  N ie j e  to trocha prísne do takzvaného 
moderného života?

-  Je, ale z marazmu sa nedostaneme, ak sa 
k určitým hodnotám nevrátime výchovou k 
mravností a úcte k životu, teda aj k 
plánovanému rodičovstvu.

•  Viete, ie  za  to budete považovaná za  
staromódnu a  sociálne bezohľadnú?

- A l e  dieťa sa na svet nepýta a plodnosť 
manželov trvá pár dní v mesiaci. Týmto 
dňom nech sa muž a žena vyhnú. Ani mladí 
manželia nežijú spolu tridsať dní v mesiaci

N ech  sa n evy h o vá ra jú  na  
nezvládnuteľnú abstinenciu a 
n a p ä tie !  K r á tk e  o b d o b ie  
p lo d n o sti n ie je  záťažou  a 
krátka  zd rža n livo sť  je  p e k 
n ým  časom čakania.

•  Lenže tieto veci sa neraz 
dejú v opitosti, z  roztopaše a 
len málokedy s cieľom počať.

-  V ž d y  je  to  iné. A le  
sp o lo čn ým  m enovateľom  je  
neúcta k  telu a k  ž ivo tu  -  

antilife mentality. Zahŕňa v sebe fakt, že  žena  
nevie, ako ž iv o t vzniká , n ie je  hrdá na to, že  
je  nositeľkou života. P lodnosť je  pre  ňu  záťaž, 
ktorú  treba preven tívne „ liečiť' an tikoncep
ciou.

•  Čo si myslíte o chlapcovi (mužovi), ktorý  
vstupuje do manželstva čistý?

-  Že je ohromný, lebo si cení sám seba a 
svoju jedinečnosť si necháva pre tú jedinú 
ženu, ktorá bude navždy milovať, nikdy ju 
neopustí a s ktorou bude mať deti. Ale platí to 
aj pre ženy.

•  Neopustiť partnera -  ľahko sa povie. A le  
stretne žena cynika, surovca, Pahtikára -  nedá 
sa vydržať...

-  Do manžebtva sa vstupuje dobrovoľne. 
Keby bolo manželstvo vo vedomí všetkých 
ľUdí nerozlučiteľné, malo vážnosť, ktorá mu 
prináleží, neuzatváralo by sa na skúšku, z 
recesie, s ľahkovážnosťou, ktorej dôsledkom 
býva dieťa.

•  Nakoniec, ešte vždy j e  tu antikoncepcia, 
pilu lky prekonávajú „ kom plikáciu", ktorú 
prináša plodnosť.

~ Už som sa zmienila — plodnosť nie je  
choroba a netreba na ňu ísť pilulkami Lieky 
sú na choroby.

Z roztrhnutej bavlnky života nový neupletieš
•  Vo veciach, o ktorých sa rozprávame, 

m ôže človek čerpať z  viery, z  náboženstva. Tam 
j e  všetko jasné -  nie, a bašta. Veriaci to má o 
niečo ľahšie, hoci ani jem u nie j e  ľahké odolať.

-  Á n o , veriaci č lovek vie, že  čo dal Pán 
B o h  do  zákonov, vychádza z  jeho stvoriteľ
skéh o  p lá n u  a je  pre  človeka najlepšie.

% A le  kde má čerpať impulzy pre normálne 
zdravé ľudské správanie neveriaci človek?

-  V  elem entárnej morálke. Všetci ľudia sa 
predsa zh o d n ú  na tom, že  ž iv o t je  najvyššia 
hodnota  a nem á sa proti nem u bojovať. K to  
d o sp ieva  k  in ém u  s ta n o v isku , p o d lieh a  
deform ácii m ravov a svedomia.

•  Ste matkou dvoch detí. A ko  ste sa dostali 
k  aktivite v Donum vitae?

-  V žd y  som  sa zaujím ala o plánované  
rodičovstvo. P o zn á m  B illingsovu m etódu a 
zo  všetkých síl sa usilujem, aby o nej vedeli 
všetci. Prevencia a osveta je  totiž najlepšou

cestou na záchranu nenarodených 
detí. Je určite stokrát dôležitejšie, 
aby sm e zvlád li úsečku života pred  
p o ča tím . P o to m  neb u d e  treba  
dom ovov, sociálnych zariadení a 
u ž vôbec nie interrupcií.

•  Lenže podnikáte kroky a j v 
druhom slede. Dokladom  toho je  
domov BETLEHEM, v ktorom sú 
ochotné ruky Misionárok lásky. Čo 
ponúka?

-  Dom ov. Ž e  dievčatá a ženy v 
druhom  stave budú m ať kde bývať, 
ak ich oko lnosti života vedú k  
potratu. Jedinou podm ienkou , aby 
ich do d o m o va  prija li je, aby  
zachránili nenarodený život. Vô
bec nezáleží, či ide o ženu  starú, 
mladú, kresťanku, M oslim ku, či 
Cigánku. A n o n ym ita  je zaručená.

•  Prečo je  domov zatiaľ 
prázdny?

-  Ženy, ktoré sa rozhodli pre  
abort, vlastne ani neuvažujú, že  
situáciu m o žn o  riešiť aj inak. Ba o 
po n u ke  ani nevedia. A le  Betlehem  
je  otvorený a pon ú ka  iné riešenie.

•  R adi uverejníme jeho adresu.
-  Ide o diskrétnu a delikátnu  

vec. V  dom ove  budú m ožn o  aj 
znásilnené dievčatá, ženy, na k to 
rých druhovia tlačia, aby sa dieťaťa

zbavili. Mohli by za nimi chodiť i rodičia, 
ktorí síce dcéry vyhnali z domu, ale nútia ich 
k abortu. Viete si predstaviť tú atmosféru? 
Kontaktnou adresou nech zostane telefón 
spojený s odkazovačom a faxom. Dievčatá 
môžu telefonovať, nechať odkaz, poslať fax. 
Na bratislavskom Č. (07) 78 3102 nájdu cestu 
k Misionárkam lásky od Matky Terezy 
PONUKA ZNIE -  PRÍĎTE ZA NAMI! 
BUDEME VÁM POMÁHAŤ, KÝM SA VÁŠ 
PROBLÉM NEVYRIEŠI. PODMIENKOU 
JE UCHOVAŤ ŽIVOT, KTORÝ  V SEBE 
NOSÍTE!

Prevzaté zo
SME na nedeľu 4. februára 1993 

Stranu pripravil a. m.
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Hľadanie svetla
Vždy som túžila mať chlapca, ktorý ma 

bude mať rád a pre ktorého nebude existovať 
nič, čo by pre mňa neurobil. Z kamarátok 
okolo mňa už každá niekoho mala, alebo sa 
vydali, len ¡a som bola stále sama.

Na jednom plese som sa stretla so svojim 
bývalým spolužiakom. Bolo nám spočiatku 
dobre a tak nasledovala spoločná návšteva 
kina. Naše stretnutia bývali viac 
než náhodné a vlastne sme neskôr 
začali spolu chodiť. Lenže -  on bol 
neveriaci a ja veriaca. Začala som 
mať obavy z toho, že mi po čase 
bude brániť navštevovať kostol, 
modliť sa, vychovávať naše deti v 
kresťanskom duchu. A tiež som 
svoje pochybnosti vyslovila na
hlas. On ma však ubezpečoval, 
že mi v ničom brániť nebude, ale 
jeho, aby som do týchto „veci" 
neťahala. Z jeho odpoveďou som 
bola spokojná. Zaumienila som si, 
že ho „prevychovám“. Ubehlo pol 
roka a už sme vážne uvažovali o 
svadbe. To, čo nás rozdeľovalo, 
som hádzala za hlavu -  „veďkaždý 
má nejaké trápenie“. Keď sa ženil 
môj kamarát, boli sme mu na 
svadbe. Pri svadobnom obrade v 
kostole som sa zľakla výrazu tváre 
môjho chlapca a nemohla som sa 
zbaviť pocitu, že ku „kostolu“ má 
neprekonateľný odpor. Úplne som 
sa vyľakala. Pri preslove sme 
počuli slová „...muž má byť svojej 
žene oporou, utešovať ju v ťažkos
tiach, milovať ju ako svoje telo...“
A o tom som začala pochybovať. Neskôr 
sme si našli čas na rozhovor, čo všetko by 
sme asi prežívali, keby sme sa vzali. A on sa 
priznal, že z nášho manželstva má strach. My 
dvaja by sme sa nejako dohodli, ale čo naše 
deti? Ako ich budeme vychovávať? Po 
ďalších úvahách nás nenapadlo ďalšie 
riešenie ako rozchod. Bolo to strašne 
bolestné. Len viera mi pomohla prekonať 
tie smutné chvíle.

Aby som čím skôr zabudla, vrhla som sa

medzi veriacu partiu do ktorej 
som prestala chodiť, pretože 
on by sa tam nudil. Až teraz 
som spoznala čo mi chýbalo -  
porozumenie medzi veriacimi 

priateľmi -  a to bolo pre mňa zatiaľ 
najdôležitejšie. V tomto kresťanskom spolo
čenstve som sa zahľadela do čiernovlasého, 
vysokého chlapca. On ma učil hrať na organ, 
modliť sa vlastnými slovami, milovať ľudí 
okolo seba (aj tých nesympatických), doká
zať viac odpúšťať, dokázať veriť druhému -  
bol mojim vzorom prakticky vo všetkom. A to

všetko bolo to, čo som v predchádzajúcom 
vzťahu nemala. O to viac som si ho vážila. 
Aký nežný bol náš prvý bozk. Aké krásne boli 
naše stretnutia a spoločné chvíle... O dva 
roky na to sme sa vzali. Bol to najkrajší deň 
nášho života. Naša láska zostala stále taká 
krásna, ako keď sme boli slobodní. Dnes už 
viem, že sa mi Boh postaral o dobrého 
manžela. Jemu nech je chvála naveky.

Michaela M. (prevzaté z AD 2/93)

Viete čo znamená 
skratka YMCA?

M nohí z vás sa už s týmto názvom 
stretli, avšak nie každému je význam tejto 
skratky známy. Tak teda YMCA (Young 
M en’s Christian Association) je svetová 
kresťanská organizácia mládeže. Dnes je 
rozšírená po celom svete a s počtom 
takm er 27 miliónov členov je najpočet
nejšou dobrovoľnou organizáciou mlá
deže. Založená bola v Anglicku v roku 
1844. Jej počiatky v bývalej samostatnej 
republike siahajú do roku 1920 a sú 
spojené s osobou prvého prezidenta T. 
G . M asaryka, k to rý  činnosť YM CA 
spoznal v A m erik e  a p ria l si, aby 
existovala i u nás. YM CA je organizácia 
necirkevná, ktorá si ako m otto zvolila 
verš z evanjelia sv. Jána „Aby všetci jedno 
boli“ , čo znam ená, že do organizácie majú 
prístup ľudia bez rozdielu národnostných, 
politických, sociálnych, náboženských či 
rasových. Členmi môžu byť tak chlapci, 
ako i dievčatá. Program je pestrý. Pozor
nosť sa venuje duchovnému a kultúrnemu 
životu, špo rtu , skautingu a životu v 
prÍTode, službe nezam estnaným , zdra
votne postihnutým a všetkým, ktorý v 
sťaženej situácii nem ajú  zostať sami. 
Patria sem jazykové kurzy, prednášky, 
debatné kluby a najrôznejšie záujmové 
aktivity  technické, výtvarné a spolo
čenské. Prostredníctvom YMCA dochá
dza k spojeniu so svetom v medziná
rodných táboroch, na seminároch a kon
gresoch. podPa AD/93 -j-

MYŠLIENKA
Pane, daj, aby sm e boli v úplnej 
je d n o d u c h o s t i  d eň  čo deň  
ochotní darovať Ti svoju dôveru. 
V tom  spočíva m ožno všetko, čo 
m ôžem e spraviť, aby sme pre
nikli do tajom stva viery.

ROZHODOL SOM SA

1. Roz - ho - dol som sa ísť za Je ži som, roz-ho - dol
2 Sám ho - ci bu dem, ja poj - dem za mm, sám ho - ci
3. Svet som 0 - pus - »¡i, i * dem ku krí - zu , svet som o -

1. som sa . ’ ísť za Je ži - som, roz - ho - dol som sa
2. bu dem, ja poj - dem za nim , sa m ho - ci bu - dem
3. pus t i l , i - dem ku krí - i u , svet som 0 - pus -  « i ,

isť za Je 
ja pôj -  dem 
i - dem ku

zi
za
krí

som, 
ním, * 
žu,

ne -  hľa -  dim 
ne -  hľa -  dlm 
ne - hľa - dim

spaf,
späť,
späť,

ne - hľa -  dim 
ne -  hla - dim 
ne -  hla -  dim
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220. výročie viedenskej synody
VÝZNAMNÝ MEDZNÍK 

V DEJINÁCH 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

2  krefťattfkého

Svätý Otec 
na procesii

Na Popolcovú stredu slúžil Ján Pa
vol II. sv. omšu v rímskej bazilike na 
Aventíne, pri ktorej udelil obrad popolca. 
Popoludňajšia slávnosť sa začala v ne
ďalekom kostole sv. Anselma, odkiaľ sa 
procesia veriacich na čele so Svätým 
Otcom vybrala do Baziliky sv. Sabíny. 
Jeho prítomnosť na slávnosti je jedným 
z tradičných veľkopôstnych zastavení, 
ktoré sú z najstarších pobožností ve
novaných pokániu a modlitbe.

V prvopočiatkoch kresťanstva sa po
dobné procesie za účasti najvyššieho 
pastiera Cirkvi konali v pôstnom období 
každoročne, pričom sa procesia zasta
vila každý deň v inom kostole, zasväte
nom niektorému z prvých mučeníkov 
Cirkvi. Tradícia bola prerušená iba dva
krát v histórii: za avignonského pobytu 
pápežov a v druhej svetovej vojne. Ro
ku 1959 ju obnovil pápež Ján XXIII.

V audienčnom prejave v aule Pavla 
VI. na Popolcovú stredu Ján Pavol II. 
pokračoval v katechéze o Cirkvi. Roz
viedol tému o službe apoštola Petra a 
jeho nástupcov, rímskych biskupov, kto
rí sú viditeľným základom jednoty Cirkvi. 
Sústredili svoju pozornosť na tri koncily: 
na Florentský z r. 1439, ktorý sa usiloval 
odstrániť oddelenie Východu od Zápa
du, ďalej -na Prvý vatikánsky r. 1870 a 
napokon na Druhý vatikánsky koncil v 
rokoch 1962-1965.

Z dejín vieme, pokračoval Ján Pavol 
II., že problém primátu pápeža nastolila 
Východná cirkev, oddelená od Ríma. 
Florentský koncil v úsilí o jednotu spres
nil význam primátu. Ide o poslanie služ
by všeobecnej Cirkvi, ktorá zahŕňa v 
sebe aj autoritu, t.j.plnú moc viesť, riadiť 
a spravovať bez narušenia privilégií a 
práv východných patriarchov.

Nakoniec Ján Pavol II. pozdravil roz
ličné skupiny pútnikov a všetkých povz
budil, aby sa vo veľkopôstnom období 
usilovali o prehĺbenie svojej viery.

Poznávanie vlastnej histórie je vždy 
aktom, ktorý nás obohacuje. Na jednej 
strane totiž, rozširuje naše vedomostné 
horizonty a ua strane druhej nás môže 
motivovať a inšpirovať aj pri hľadaní 
odpovede na aktuálne otázky našej 
súčasnosti. V tomto duchu si chceme 
pripomenúť výročie udalosti, ktorá v 
d ejin ách  cirk vi zostáva dôležitým  
inedzníkOm.

O čo vlastne ide?
Pred 220 rokmi - 24. februára 1773 - cisá

rovná Mária Terézia vydala dekrét, ktorým 
pozvala do Viedne na spoločnú synodu všet
kých gréckokatolíckych biskupov uhorského 
kráľovstva. Prečo prišlo k takémuto rozhod
nutiu? Na území bývalého Uhorska totiž žili tri 
navzájom nazávislé skupiny katolíkov vý
chodného obradu. Okrem našich predkov - ži
júcich v ešte nerozdelenej mukačevskej epar- 
chii - boli to Rumuni, ktorí sa organizačne 
sformovali úniou v Scdmohradsku roku 1698 a 
Chorváti východného obradu, ktorí sa zjed
notili v roku 1611. Tieto jednotlivé cirkevné 
spoločenstvá síce v základných veciach sle
dovali spoločnú východnú tradíciu, ale v nie
ktorých jednotlivostiach sa ich menej závažné 
právne zvyklosti odlišovali. Keďže cirkevné 
predpisy mali niekedy vzťah aj k civilným 
právnym súvislostiam, bolo všeobecne žiadu
ce, aby sa našla spoločná vykonávacia forma, 
ktorá by uľahčovala ich spolužitie v jednom 
celku.

Konkrétne pohnútky 
k zvolaniu synody

K zvolaniu synody sa vyskytla aj konkrét
na urgentná príčina, ktorou bolo dohodnutie 
spoločného vydávania liturgických kníh. Vo 
Viedni totiž krátko predtým bola zriadená tla
čiareň, ktorá sa mala zaoberať publikovaním 
kníh katolíkov východného obradu v Uhorsku. 
Ako prvá tam bola v roku 1770 vytlačená pe- 
dagogicko-náboženská príručka Bukvar, kto
rej autorom bol vtedajší mukačevský biskup 
Ján Bradáč. V nej okrem šlabikára boli uve
dené aj základné modlitby. Sotva kniha vyšla, 
jágerský rímskokatolícky biskup gróf Ester- 
házy obžaloval Jána Bradáča z bludu, lebo vraj 
uviedol nesprávny text modlitieb. Čo mal na 
mysli? V modlitbe otčenáš bol na konci do
datok - lebo tvoje je  Kráľovstvo, moc i sláva, 
Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i 
na veky vekov - a v modlitbe Zdravas Mária 
druhá časť bola odlišná od západnej formy. 
Treťou námietkou bolo, že v tzv. vyznaní sv. 
Atanáza chýba západný doplnok “Filioque” -

“ i Syna". Diskusia sa dostala až do Ríma, kde 
rozhodli, že prvé dve námietky sú bezpred
metné, keďže vo východnom obrade text tých
to modlitieb je  taký, ako ho správne uvádza 
biskup Ján Bradáč, v otázke doplnenia slov “i 
Syna” do vyznania sv. Atanáza biskup Ján Bra
dáč privolil, aby sa urobila oprava.

Medzitým vyšla v tlačiarni ďalšia kniha - 
Zborník cerkovnych molenij. Tento uvádzal na 
konci zoznam tradičných východných svätcov. 
Proti tomu zas vniesol námietku chorvátsky 
gréckokatolícky biskup Vasiľ Božičkovič, kto
rý pokladal niektorých týchto svätcov za tzv. 
pravoslávnych a bol proti ich umiestneniu v 
katolíckom kalendári. Tieto a podobné iné nez
rovnalosti dosť škodili spoločnej veci, keďže 
vždy možno pokladať za stratu investície a 
energie, ak sa najprv vytlačia liturgické knihy, 
v ktorých sa potom nájdu závažné teologické 
nedostatky a ktoré treba potom buď sťahovať z 
obehu alebo rozlične upravovať. Lud na tieto 
knihy čakal a bolo smutné, že takto museli 
ležať na sklade a nemohli sa dať do používania.

Roku 1772 zomrel náš biskup Ján Bradáč 
a taktiež rumunský biskup Atanáz Rednik. Na 
miesto týchto biskupov boli vymenovaní noví. 
Pre Rumunov Gregor Major a pre našu mu
kačevskú eparchiu Andrej Bačinský. Oboch 
kandidátov mal vo Viedni konsekrovať už spo
mínaný chorvátsky biskup Vasiľ Božičkovič. 
Cisárovná teda využila túto priaznivú zhodu 
okolností a prítomnosť všetkých biskupov vo 
Viedni na zvolanie spoločnej synody. Ďalší z 
východných katolíckych biskupov - rumunský 
Meletij Kováč - sa síce nemohol zúčastniť, ale 
už vopred sa vyjadril, že príjme za svoje všet
ky ustanovenia synody.

Synoda - jej témy a uzávery
Rokovanie synody začalo 16. marca 1773 

za prítomnosti biskupa Andreja Bačinského za 
eparchiu mukačevskú, Gregora Majora za ru
munských katolíkov východného obradu a 
chorvátskeho biskupa Vasiľa Božičkoviča. 
Prác synody sa zúčastnilo aj deväť kňazov vo 
funkcii odborných poradcov. Synoda sa skon
čila 6. mája 1773 podpísaním synodálneho lis
tu a protokolu určeného pre cisárovnú Máriu 
Teréziu.

Aké témy sa vlastne prerokovali a aké uzá
very sa tu prijali? - V už spomínanej otázke 
dodania slov“ i Syna” do vyznaniasv. Atanáza 
bolo rozhodnuté urobiť nové vydanie závadnej 
strany a toto vlepiť už do vytlačených kníh.

- Problematika tzv. pravoslávnych svätých 
vyvolala síce rozsiahle diskusie, ale nedosia
hlo sa tu vzájomnej zhody a vec sa odkázala na 
budúce rozhodnutie Svätej Stolice. Biskup Va
siľ Božičkovič, ktorý mal už latinskú teolo- 

(Pokračovanie na str. U.)
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Nazuret, miesto Zvestovania Bohorodičke. Každoročne je  bazilika navštevovaná stúti- 
sícamipútnikov z  celého sveta.

(Dokončenie zo sir. 10.)

gickú formáciu, a prevzal aj ducha západného 
teologicko-právneho myslenia, bol proti ich 
uctievaniu, zatiaľ čo náš biskup Andrej Ba- 
činský s dôrazným odkazom na nepretržitú vý
chodnú tradíciu bol za ich ponechanie aj v 
katolíckom kalendári. Ako sme už spomenuli, 
otázka sa nechala nedoriešená a prakticky sa 
stala znova aktuálnou v 40. rokoch nášho sta- 
ročia, keď Kongregácia pre východné cirkvi 
pripravovala nové vydanie našich liturgických 
kníh. Vtedy sa zvolilo kompromisné riešenie, 
na základe ktorého sa do kalendára zapísali 
ako svätí aj tie osoby, ktoré sú uctievané tiež v 
pravoslávnej cirkvi, zvlášť u Rusov a iných 
slovanských národov, pokiaľ žili do obdobia 
florentského koncilu a neboli biskupmi.

- Prerokovalo sa budúce vydanie liturgic
kých kníh a pripravil sa v tomto zmysle návrh 
pre cisárovnú, takisto sa pritom prerokovalo, 
čo je potrebné v týchto nových vydaniach 
upraviť, či vynechať.

- Dohodlo sa, že každý biskup navrhne 
troch kandidátov na novoustanovenú funkciu 
cenzora liturgických kníh pri viedenskej tla
čiarni, cenzora potom vyberie cisárovná.

- Na synode sa vypracovali aj presné smer
nice pre činnosť cirkevného cenzora, ktoré 
schválila aj cisárska kancelária.

- Dôležitou otázkou cirkevno-spoločen- 
ského významu bolo upravenie počtu cirkev
ných sviatkov, ktorých zasvätenie mala reš- 
fK ktovaťsvetská vrchnosť. Cisárovná totiž roz
hodla, že štát uzná iba 16 sviatkov ako pra
covne voľných. Biskupi sa teda na synode do
hodli na redukcii predošlého vysokého počtu 
sviatkov a toto rozhodnutie schválil roku 1775 
aj pápež Pius VI.

- Keďže sa zo strany viacerých kňazov 
vyskytovali prípady neporiadkov pri vyžado
vaní poplatkov, biskupi sa rozhodli ustanoviť

hranicu maximálnej výšky za jednotlivé cir
kevné funkcie a takisto vydali nariadenia na 
odstránenie iných disciplinárnych nedostat
kov.

- Biskupi tu ďalej požiadali cisárovnú, aby 
sa dôsledne uviedli do života predchádzajúce 
nariadenia, najmä dekrét cisára Leopolda, kto
rý zabezpečoval materiálnu nezávislosť našich 
farností a osobnú slobodu kňazov. Ďalej poža
dovali, aby sa zlepšilo sociálne postavenie na
šich veriacich, aby boli z radov laikov vy
beraní zástupcovia do verejných úradov a deti 
do škôl. Dôrazne žiadali, aby sa úradne naši 
veriaci, predovšetkým v úradnom styku a na 
verejnom fóre označovali ako gréckokatolíci a 
nie inak a pre kňazov aby sa prestalo s použí-

vaním v našich podmienkach pejoratívneho 
označenia“popi” , ale aby sa titulovali rovnako 
ako latinskí duchovní.

- Keďže rímskokatolícki kňazi, najmä mi
sionári, často nedovolene preťahovali veria
cich z východného na rímsky obrad, naši bis
kupi v záujme pokojného spolunažívania po
žadovali, aby takí misionári vôbec nesmeli 
účinkovať medzi našimi veriacimi bez dovo
lenia biskupov a aby sa bezpodmienečne upus
tilo od podobných praktík pod akoukoľvek zá
mienkou.

Poznávajme naše dejiny a tradície
Viedenská synoda bola síce vyvolaná kon

krétnou situačnou potrebou, ale jej závery dali 
podnet na rozvoj cirkevného života v nasle
dujúcich desaťročiach, ba niektoré jej riešenia 
ostali v platnosti prakticky dodnes. Jej história 
je  aj pre nás ukážkou toho, že včasné riešenie 
nahromadených menších či väčších problé
mov, najmä ak je vhodne koordinované aj s 
praxou iných sesterských cirkví, je  vždy prí
nosom pre aktuálnu situáciu a súčasne aj pre
cedensom a impulzom pre budúcnosť.

Pre jej lepšie historické poznanie vykonal 
veľa práve náš gréckokatolícky jezuita prof. 
Michal Lacko, ktorý zozbieral z rozličných 
archívov celý dokumentačný materiál týkajúci 
sa tejto synody a pripravil jeho kritické vy
danie. Toto vyšlo roku 1975 v Pápežskom vý
chodnom ústave v Ríme pod titulom Synodus 
episcoporum ritus byzantini catholicorum ex 
antiqua Hunagaria Vindobonae a. 1773 cele- 
brata. Ním zozbieraný materiál nám okrem in
formácií o príprave, priebehu a dozvukoch sy
nody pomáha vytvoriť si aj ucelenejší obraz o 
celkovej úrovni spoločensko-cirkevného živo
ta našich predkov.

Aj záslužná historicko-bádateľská práca 
prof. Michala Lacku, SJ, na tomto poli je  teda 
pre nás záväzkom, aby sme pokračovali v po
znávaní našich dejín a našej tradície a tak vy
tvárali vhodné podmienky pre celkový rozvoj 
nášho duchovného dedičstva.

o . Cyril VASIE, SJ

SLOVO

V tomto roku si v Českej republike pri
pomenú okrem iných tieto tri význam né vý
ročia:

□  600.V Ý R O Č IE  M U Č E N ÍC K EJ SM RTI 
SV. JÁNA NEPOM UCKÉHO. Oslavy začnú  
20.marca t.r. bohoslužbami v Katedrále sv. V í
ta v Prahe. V čase od 1. mája do 5 .júna budú 
pre jednotlivé skupiny organizované púte do 
Nepomuka. Súčasťou osláv sú aj výstavy na 
Pražskom hrade i v strahovskom kláštore a 
cykly prednášok. V roku 600. výročia smrti je  
snaha obnoviť v mestách všetky sochy tohto 
populárneho svätca.

□  800.VÝROČIE PREM ONŠTRÁTSKE HO  
K L Á Š T O R A  V T E P L E J  P R I  M A 
RIÁNSKYCH LÁZNIACH. Jubilejné oslavy 
budú v čase od 25. marca do 28.októbra. rámci 
nich budú 17. júla prenesené pozostat ky zak

ladatelia kláštora bL Hroznata do kláštorného 
chrám u. Duchovný a kultúrny program bude 
pokračovať aj ďalšie štyri roky a vyvrcholí 
spomienkou na 800.výročie vydania tzv. Hroz- 
natovej závete, ktorá je  najstaršou listinou tej
to oblasti potvrdenou pápežom a českým pa
novníkom.

□  M ILÉNIUM  BŔEVNOVSKEHO BENE- 
DIKTÍNSKEHO KLÁŠTORA. V bohatom a 
rozsiahlom  program e osláv, ktoré začínajú  
16.apríla t.r., sme si s potešením všim li, že 4. 
júla t.r. bude v  Bazilike sv. M arkéty koncert 
staroslovienskej hudby a sv. liturgia východ
ného obradu.

Tieto i d'alšie výročia majú prispieť k du
chovnej obnove českého národa.

/pk/
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Kronika 
sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku

1.11.1993
Účasť na porade kňazov michalov

ského okresu v Michalovciach.
2.11.1993

Návšteva cirkevnej zdravotníckej 
školy v Prešove a posviacka kaplnky

3.11.1993
Rokovania na súdnych orgánoch v 

Košiciach
8.11.1993
Pracovná porada na biskupskom 

úrade
9.11.1993
Účasťna porade kňazov trebišovské

ho okresu v Trebišove
12.11.1993
Rokovania s dodávateľmi pri rekon

štrukcii rezidencie a bohosl. fakulty.
15.11.1993

Slávnostné stretnutie so spevákmi cir
kevného chóru pri katedrálnom chráme.
17.11.1993

Účasť na porade kňazov prešovské
ho okresu.
19.11.1993

Vedenie pastoračnej komisie du
chovnej obnovy
20.11.1993

Koncelebrovaná sv. liturgiu s kázňou 
v Bazilike v Lutine pri príležitosti spo
mienky založenia Katedry sv. Petra

t o t o ©
Slovenský rozhlas pravidelne približuje po

slucháčom nedeľné kresťanské bohoslužby. Po
dobná aktivita sa prejavuje aj v ukrajinskom vy
sielaní rozhlasu z Prešova. V nedeľné ráno 7. 
marca zaznievala starosloviensky svätá liturgia z 
chrámu Narodenia Panny Márie z Košíc. Slúžil ju 
o. Cyril Jančišin. Spieval chrámový zbor pod ve
dením dirigenta Š. Marinčáka. Bol to dôstojný 
hlas a oslava Pána, ale i pre povzbudenie veria
ceho srdca.

Gréckokatolícki veriaci 
zo Starej Ľubovne 

v Humennom.
Castokrát sa stáva, že kňaz odchádza na 

inú farnosť, no jeho presvedčivé kázne pô
sobia a znejú ešte dlho. Svojou pravdou za
mestnali myseľ a hlbšie otvárali srdcia pre 
Božie slovo.

Na svojho bývalého duchovného o. Šte
fana Kitľana nezabudli gréckokatolícki ve
riaci zo Starej Ľubovne, ktorí prišli do Hu- 
menného, aby mu mohli zablahoželať k jeho 
50-nám.

Účasťou na sv. liturgii, na ktorej spieval 
staroľubovniansky cirkevný zbor, spoločný
mi modlitbami vzdali vďaku Pánu Bohu. Pre 
svojho oslavenca vyprosovali, veľa síl pri 
hlásaní Evanjelia a hojnosť Božích milostí. 
Na Mnoho rokov, šťastných rokov.

Mgr. Jozef KORMANÍK

Jarné prázdniny pre deti v strednej časti 
Slovenska skončili. Snehová nádielka nebola 
veľmi bohatá, ale stačila, aby deti zažili veľa 
pekných chvíľ na sánkach, lyžiach, či korču
liach, s kamarátmi alebo rodičmi. Iste načerpali 
veľa síl a získali množstvo zážitkov.

Deti z horehronskej obce Telgárt sú však 
bohatšie ešte o jeden nevšedný duchovný záži
tok. Ako súčasť náboženskej výchovy zorga
nizoval pre nich o. Ján Madbran v posledný deň 
prázdnin návštevu na biskupskom úrade v Pre
šove pri príležitosti tretieho výročia vysvätenia 
Mons, Hirku za biskupa. Prihlásilo sa za plný 
autobus der, pridali sa aj niektorí rodičia a ženská 
spevácka skupina folklórneho súboru Telgárt.

Na biskupskom úrade boli prijatí o. bisku
pom Jánom Hirkom, ktorý si našiel čas pri svojej 
zaneprázdnenosti aj na takúto ojedinelú náv
števu. Prítomný bol aj pomocný biskup Mons. 
Milan Chautur, okresní dekani, bohoslovci a za
mestnanci biskupského úradu. Deti z Telgártu 
pozdravili o. biskupa a prítomných duchovnými 
básňami a piesňami. Nakoniec zazneli aj Ib- 
dové piesne z Telgártu, k deťom sa pripojila s 
duchovnými piesňami aj ženská spevácka sku
pina Telgárt. Medzi o. biskupom a deťmi sa 
rozprúdil srdečný, bezprostredný rozhovor, kto
rý svedčil o veľmi dobrom vzťahu o. biskupa k 
deťom, ale aj o záujme deti o všetko, čo sa tu 
dozvedeli. Otec biskup vysvetlil deťom, čo zna
menajú biskupské insígnie a povzbudil deti, čo 
znamená byť verný Kristovi a jeho službe, že to 
prináša nielen obetu ale aj radosť z prežitého 
života s Kristom.

Nasledovala prehliadka obnovenej biskup
skej rezidencie a katedrálneho chrámu, kde sa 
obidvaja o. biskupi stali sprievodcami a poroz
právali či upozornili deti na všetky zaujímavosti 
a dôležité udalosti gréckokatolíckej cirkvi v mi
nulostí, ale aj prítomnosti. Deti navštívili aj kapl-

¿7 W Di

nku, kde je pochovaný mučeník za vieru o. 
biskup Pavol Gojdič.

Na záver priehliadky sa všetci spoločne po
modlili v chráme, prijali biskupské požehnanie, 
zaspievali mariansku pieseň Nemáme inej po
moci. Do ďalšej pastierskej práce otcom bisku
pom zaspievali: Mnoho rokov a šťastných rokov. 
Deti navštívili aj seminár, kde sa bohoslovci 
pripravujú na kňazskú službu.

Tu sa s deťmi o. biskup rozlúčil.
Podlá živých reakcií a ohlasov zážitky tohto 

prázninového dňa vyvolali v detbch hlboký do
jem a na tieto prázdniny budú ešte dlho spo
mínať.

Myslím, že zámer o. Jána Madbrana obo
hatiť detskú dušu, vyšiel a že aj takáto forma 
priblíženia deti k čistote a morálnej pravde je 
správna. Veď aj Ježiš povedal:

"Nechajte maličkých prísť ku mne”.

O. BISKUP V STRÁŽSKOM
V poslednú sobotu pred pôstnym obdobím

- L j, 20. februára t. r. - navštívil pomocný pre
šovský biskup Mons. Milan Chautur, CSsR, 
zemplínske mestečko Strážske. Tu - v Chráme 
Nanebovstúpenia Pána - odslúžil spolu so sprá
vcom strážskej farnosti o. Michalom Ivankom 
SV. liturgiu, V preplnenom ohráme predniesol aj 
homiltu, v ktorej zdôraznil vyznám velkeho pôs- 
tu.

Po skončení bohoslužieb zaspieval miest
ny cirkevný mládežnícky zbor pod vedením La
dislava Dolhoŕnuta o. biskupovi nlekolko du
chovných piesni. Potom sa o. bískúp stretol s 
primátorom mesta Jozefom Lipovským a členmi 
farskej rady. V besede sa zaujímal o problémy 
tohto farského spoločenstva,

Pq mn ohých desaťročiach to bola prva nav- 
števa gréckokatolíckeho biskupa v Strážskom, 
za ktorú miestni farníci vyslovujú srdečné Pan 
Boh zaplať

/P°/

V Zbehňove opäť smútočné
Uplynulo ešte len osem dní, čo sme vy

prevadili na poslednej pozemskej ceste 
nášho duchovného o. Mikuláša Magyara a 
smútok zaľahol po druhýkrát v tej rodine a 
našej farnosti. Manželka nebohého du
chovného, Etela Magyarová rod. Šalatová 
zaopatrená sviatosťami, odovzdala dušu 
Stvoriteľovi dňa 23.2.1993 vo veku 85 ro
kov.

Za 38 rokov, čo bývali v našej dedine 
(prišli k nám v r. 1955 z farnosti Vyšná 
Olšava), podmanila si nebohá svojou dob
rotou a úprimnosťou srdcia obyvateľov na
šej dediny. Keď v roku 1968 sa jej manžel

opäť ujal duchovnej správy v našej far
nosti, veľmi sa starala o chrám, o jeho 
výzdobu kvetmi a svojím príkladom pri
ťahovala aj iných. Pravé tieto dobré vlast
nosti vyzdvihol aj kazateľ na pohrebe o. 
dekan Pavol Dancák st. z Nového Ruskova 
ako príklad pre ostatných nasledovania
hodný.

Pohrebné obrady vykonali 25.2.1993 o. 
dekan Jozef Orenič, administrátor a o. Mi
roslav Dancák, správca farnosti Vojčice.

M. HAVRIŠOVÁ 
Ďakujeme. Sláva Isusu Christu.

Zbehňov 26.2.1993
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MILOSTIVÝ OBRAZ JE EŠTE 
V TREBIŠOVSKOM DEKANÁTE

ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Už týždeň pred privítaním obrazu Klokočovskej Panny Márie vo 

farnosti Zemplínska Teplica vrcholili prípravy na túto udalosť. Chrám 
Narodenia Panny Márie sa napľňal vo všedné dni viac ako inokedy. 
Školská mládež nacvičovala mariánske piesne a pripravoval sa aj chrá
mový zbor. K dôstojnej atmosfére prispela aj kvetinová výzdoba chrá
mu, ktorú aranžovala Anna Popovičová.

V nedeľu, 17. januára bolo lunlisté počasie. V eriaci obidvoch kato
líckych obradov za účasti svojich duchovných otcov išli v procesii 
privítať obraz Prečistej na okraj dediny. Obraz priviezli veriaci z Čeľo 
viee na čele s duchovným otcom Mirónom Keruľom-Kmccom. O. Jozef 
Orenič po molebene poďakoval veriacim i hosťom za účast na tejto 
úvodnej slávnosti a nabádal prítomných, aby tak, ako otvorili brány 
svojho clirámu, otvorili aj svoje srdcia.

Počas celého týždňa chrám navštevovali duchovní otcovia oko
litých farností aj so svojimi veriacimi. Odslúžili sv. liturgiu, pobožnosť 
k Presvätej Bohorodičke a povedali homíliu. Milá bola najmä prí
tomnosť o. Marka Bajusa, správcu rím. kat. farnosti vo Veľkých Ozorov- 
ciach aj so svojimi veriacimi a chrámovým zborom pod vedením Gab
riela Jakabčina na ich sv. omši.

Ovocie duchovnej obnovy malo od začiatku účinok v návštevnosti 
clirámu a aj v počte pristupujúcich k sviatosti zmierenia.

ZBEHŇOV
Ďalším zastavením našej milej Matky bola obec Zbehňov. Veriaci 

Zemplínskej Teplice odniesli obraz na dvoch autobusoch. Obnova sa 
niesla v takom istom duchu ako v Zemplínskej Teplici.
Pretože farnosť nemá duchovného otca, v súčasnosti sv. liturgie slúžil o. 
Jozef Orenič st.

Po týždni sa veriaci Zbehňova rozlúčili s milostivým obrazom a ten 
putoval na juh okresu Trebišov - do obce Dobrá.

šovský, pomocný biskup trnavský 
s osobitným určením pre Bratisla
vu.

V homílii zameral svoju pozo
rnosť na vyzdvihnutie sv. Cyrila 
ako duchovného otca nášho náro
da a na jeho odkaz pre dnešnú 
generáciu. “ Ešte aj mŕtvi sa nám 
prihovárajú” - citoval latinského 
autora a pokračoval - “Aj mŕtvy Cy
ril sa nám prihovára, aby sme si 
uvedomili dosah Kristovho po
solstva pre naše národné dejiny, 
pre našu kultúru. Pretože, ako 
nám to ukazuje 11 storočí od prí
chodu sv.Cyrila a Metoda k nám, 
tá kultúra alebo prijme to kresťan
ské poznačenie, s ktorým sa zro
dila, alebo vari prestáva byť aj au
tentickou kultúrou nášho národa. 
Tak je to pospájané, tak je to pre
tavené, tak je to všetko zohriate 
tým mimoriadnym ohňom, ktorý 
vychodí z Evanjelia Pána Ježiša." 
Napokon hovoril o potrebe mú
drosti. Opravdivej múdrosti. Nie 
múdrosti, ktorú by sme dnes mohli 
nazvať špekuláciou šikovných lli- 
dí. Sv. Cyril nás povzbudzuje k tej 
múdrosti, čo si on vyvolil, majúcej 
svoj pôvod v Bohu. “K múdrosti v 
živote, múdrosti v kultúre v naj
širšom slova zmysle, múdrosti v 
každodennom živote, v živote v 
pravde, živote v láske, živote v po
rozumení, vo vzájomnej solidari
te.’’

Na bohoslužbe boli prítomní aj 
účastníci medzinárodnej konferen
cie Kresťansko-židovské spoluži
tie, porozumenie a perspektívy, 
konanej v tom čase v Bratislave, a 
činitelia nášho verejného života. 
Nechýbal medzi nimi ani pán Mi
chal Kováč, od nasledujúceho dňa 
prezident nášho štátu.

Ľ. BOSÁK

Michal ZAMBORI

Dóm sv. M artina v našom 
hlavnom meste bol 14. februára 
t.r., vo výročný deň smrti sv. Cyrila, 
svedkom krásnej liturgickej sláv
nosti. K tým, ktorých sem zhro
maždila láska k nášmu vierozvest- 
covi, svätej Cirkvi a nášmu náro
du, sa v úvode prihovoril generál
ny biskup Slovenskej evanjelickej 
a v. cirkvi Pavol Uhorskai. Svätú 
omšu spolu s niekoľkými kňazmi 
celebroval Mons. Dominik Hru-

DARY A DANE 
V NOVEJ DAŇOVEJ SÚSTAVE
Farské Úrady a kresťanské spoločenstvá 

sa neraz obracajú s sprosbami o pomoc na 
organizácie a podnikateľov. Aké su možnos
ti?

Od 1. januára 1993 v SR nadobudla plat
nosť nová daňová sústava. Došlo aj k zmene 
v poskytovaní darov na charitatívne, cirkevné, 
humanitné a iné účely. Na rozdiel od doteraj
ších možností, keď hodnota daru bola odpočí
taná iba od dane z príjmov obyvateľstva, os
tatné subjekty túto možnosť mali až po splnení 
daňových povinnosti, teda z voľného zisku. 
Nový daňový zákon túto možnosť dáva všet
kým podnikateľským subjektom.

O možnostiach poskytovania prostriedkov 
platia ustanovenia zákona č. 286/92 Zb. o 
dani z príjmov v znení zákona č. 626/92 Zb.

V prvej časti pojednávajúcej o dani z príj
mov fyzických osôb, § 15 ods. 8 stanovuje, že 
od základu dane možno odpočítať hodnotu 
darov poskytovaných na financovanie huma
nitných, charitatívnych, náboženských účelov 
pre štátom uznané cirkvi. Úhrnná čiastka tak

to poskytnutých darov v zdaňovacom období 
(v jednom roku) nesmie byť nižšia ako 2% 
základu dane alebo 1 000,- Sk. V úhrne mož
no odpočítať najviac 10% zo základu dane.

Ustanovenie citovaného §-u sa vzťahuje 
aj na daňovníkov majúcich príjmy zo závislej 
činnosti a funkčných požitkov podľa ustano
venia 6 citovaného zákona, teda aj zamest
nancov.

V druhej časti zákona pojednávajúcej o 
dani z príjmu právnických osôb podľa usta
novení § 20 ods. 4, právnické osoby od zá
kladu dane môžu odpočítať hodnotu darov na 
vyššie uvedené účely. Podmienkou je hod
nota daru aspoň 2 000,- Sk. V úhrne možno 
odpočítať najviac 2% zo základu dane.

O poskytovaní daru príjemca vydá potvr
denie. Odpočet zo základu dane u fyzických 
osôb platiteľ dane vysporiada pri ročnom zúč
tovaní dane. Právnické osoby poskytnutie da
ru zučtujú na ťarchu účtu 543.

V.GOČ
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NÁVRAT K IDEÁLOM ŽIVOTA FARNOSTI
/. Sila farskej organizácie 

(zriadenia)

Pred časom francúzi vydali zaujímavú 
knihu: P. Michoneau, Farnosť, misionárske 
spoločenstvo. Najzaujímavejšie pohľady, 
ktoré otvárajú a svedčia o veľkých skúse
nostiach, je  celkom vhodné premyslieť.

Autor, na rozdiel od mnohých iných, verí 
rozhodne v silu farského spoločenstva a 
zriadenia. Opravuje do určitej miery 
závery P. Godina, ktoré vyzneli príliš 
tvrdo. Pokladal ju  totiž v priemere za 
neschopnú nielen dobývať stratené 
duše, ale aj prijímať a vyučovať novoo- 
brátencov.

Tak isto farár z Colombes sa zhoduje s 
P. Michoneauom, keď sa rozhorčuje nad 
šíriacimi sa názormi o farnosti ako neú
činného zoskupenia pravoverne myslia
cich a spasených, ktoré redukuje život 
farnosti na kultový život, obohacovaný o 
pobožnosti, ktoré sú určené bojazlivému 
stádu uzavretému do seba, ktoré prezý
vajú Francúzi „kôstka“. Oproti takto po
chopenej farnosti, ktorá nie je  schopná 
otvárať sa pred inými a vyžarovať pravdu, 
apoštolát a lásku, stavia farár z Colombes 
farnosť -  misijné spoločenstvo.

Podfa neho je  farnosťou všetok ľud, 
veriaci aj neveriaci, ktorý býva na území 
farnosti. Život farnosti je životom týchto 
ľudí chápaný ako jednotlivo, tak aj cel
kove: práca, radosť aj bolesť, voľný čas, 
rodinný život -  čiže životné prostredie. 
Všetok tento ľud je kňazovým stádom.

Farnosť, prinavrátená svojej plodnosti, 
umožňuje úžasnú činnosť širokou sieťou 
živých buniek, rozložených po celom 
území, formovanej a posilňovanej vynika
júcimi pastiermi a ich pomocníkmi (kaž
dého druhu), vybavenú kostolmi, 
patričnými miestnosťami, dobrými výves
kami a inými prostriedkami, aby bola 
schopná misijnej činnosti.

Keď sa na to pozeráme z tohto zorného 
uhla, tak potom zriekať sa tohto duchov
ného nástroja bolo by nielen zradou 
vyskúšaného dedičstva, ale aj neodpusti- 
teľnou pastoračnou chybou. Preto P. 
Michoneau usudzuje, že netreba sa 
pokúšať o to, ako nahradiť farnosti niečím 
iným, ale záväzne sa ich pridržiavať. Veď 
sú živými spoločenstvami, ktoré plnia 
svoju misionársku úlohu. Je si však 
súčasne vedomý toho, že dnešné farnos
ti nie sú toho schopné. Tu pomôže len 
odvážna obnova. Usudzuje celkom 
správne, že strediskami duchovného 
života sú skôr určité „hnutia“, ktoré 
čerpajú svoj dynamizmus z iného prame
ňa ako z farského.

Domnievam sa však, že určitá vina za 
tento stav spočíva na farskom kňazovi, 
ktorý svojím neapoštolským, len údržbár
skym postojom zaviňuje pasivitu veria
cich. Tvrdí, že len čo sa stane farnosť iba

záležitosťou kňazov, prestáva byť dyna
mickým spločenstvom kresťanov. Tým sa 
dáva možnosť len pasívnej účasti na 
obradoch, kázniach a možnosť prispievať 
na zbierky. Vôbec nie sú vedení k tomu, 
aby sa stali aktívnymi pomocníkmi a vo 
veciach, kde majú dosť skúseností, aj 
radcami.

Keby ich spôsob pastorácie viedol k to
mu, aby boli činnými údmi spoločenstva, 
boli by mnohí schopní pretvárať pohanský 
svet, v ktorom živorí farnosť. Jadro 
problému spočíva v tom, akým spôso
bom prinavrátiť je j misionársku životnosť a 
údernosť.

II. Farnosť -  misionárske 
spoločenstvo

Kniha ďalej rozvádza to, ako popretká
vať apoštolským duchom liturgiu, kateché- 
zu, aj hlásanie Božieho slova, zamerané na 
zaktivizovanie veriacich. Zaujímavé je 
zvláštne poňatie tohto zamerania. Dalo 
by sa skrátene vyjadriť asi takto: Nezabú
dať pre jednotlivé stromy na problematiku 
celého lesa. Je to tak trochu revolučné 
poňatie. Autor sa snaží zbaviť duchovných 
správcov ilúzie, ktorá spôsobuje mierne 
povedané to, že strácame z dohľadu 
celkovú skutočnosť. Domnieva sa, že táto 
ilúzia je  častá a nebezpečná, že sa často 
stáva príčinou bezmocnosti kňaza, ináč 
horlivého a čnostného. „Žijeme", pozna
menáva P. Michoneau, „vo zvláštnej dobe: 
Človek by si myslel, že Cirkev stráca 
zmysel pre skutočnosť, že vo svete 
úžasne dekristiniazovanom pracujú far
nosti ako v stredoveku, kedy u nás bola 
éra živého kresťanstva.“ Napríklad pre 
problém návštevy bohoslužieb je táto 
skutočnosť zdrcujúca. Liturgia sa vyjad
ruje spôsobom, ktorý predpokladá dosta
točne poučených veriacich, ktorým stačí 
pripomenúť niekoľkými slovami ich vieru. 
K tomu sa pripája príkaz, vyžadujúci 
poslušnosť pod trestom odsúdenia. Ve
riaci sa musí zúčastniť bohoslužieb pod  
ťarchou hriechu. Oni vládnu a tí, ktorí sa 
nepodrobujú tejto požiadavke, sú neverní 
rebeli. Z  povedaného vyplýva, že sa 
zrejme staráme málo o to pochopiť ich, 
láskavo prijímať, ba dokonca očariť. Pre
tože množstvo neprítomných liturgiu nie
kedy znervózňuje, pociťujú to potom  
prítomní ako nedostatok optimizmu a 
neradosti nad neprítomnými. Niektorí 
hovoria, že je naša bohoslužba mŕtva. 
Dnes už nie je rozhodne mŕtvym jazykom, 
ale je  iste nedostatočne živá vedomou 
snahou o živé spoločenstvo veriacich (ako 
obcovanie svätých), o cieľavedomé pre
hlbovanie účinného a účelného učenia 
viery, o láskavé bratstvo všetkých veria
cich v Kristovi, o uvedomelú spoluzodpo
vednosť za stav viery a spásy vo farnosti.

Široké vrstvy neprítomných na liturgii sú

v skutočnosti pohanské, niekedy úplne 
cudzie duchu kresťanstva, ľahostajné k 
článkom viery, bez starosti z našich 
hrozieb alebo odsudzovania. Ba títo 
obyvatelia farnosti sú ďalej od Boha ako 
pohania. Veď tí, ku ktorým sa obracal 
napríklad sv. Pavol mali svoje bohoslužby, 
mali zmysel pre náboženstvo, cítili tiež 
náboženskú potrebu, ba niekedy dokonca 
zanietenie. Naši už nemajú ani túto 
náboženskú potrebu, ani tento zmysel. 
Pre mnohých z nich je náboženstvo vecou 
už odbavenou. Na druhej strane im 
civilizácia prináša alebo aspoň sľubuje 
všetky rozkoše. Ak nachádzajú primitívne 
kmene v náboženstve jas, ktorý ich 
uchvacuje, naši krajania už dlho hľadajú 
potravu pre svoj rozum, mravné snaženie, 
city a obrazotvornosť mimo Cirkvi. Je tu 
možný obrat?

Ak veríme v toto obrátenie a ak ho 
pripravujeme, malí by sme sa pousilovať
skôr očariť a krôčik za krôčikom príkladom 
krásneho života a jasom katolíckej pravdy 
získavať, ako len odsudzovať a mračiť sa.

Pokiaľ sa nám nedarí hamovať, alebo 
odvracať tento pohyb od Boha, je to 
najskôr preto, že naše metódy sú skôr 
ovládajúce, záporné, nedostačujúco šťav
naté láskavosťou, trpezlivosťou, nezištnos
ťou, apoštolskou horlivosťou, teplom a 
jednoduchosťou Evanjelia, ktoré v pers
pektíve rozhodne premáhajú neláskavosť, 
netrpezlivosť, zištnosť, duchovnú lenivosť, 
chlad a pretvárku, ktorá charakterizuje 
ducha sveta.

Predovšetkým treba mať odvahu a 
postaviť sa tvárou v tvár voči týmto 
skutočnostiam. Začať takmer od nuly 
(„...nebojte sa, maličké stádo...“), chlad
nokrvne analyzovať problém i doterajšie 
metódy a postoje a začať konať tak, aby 
sme boli „svetlom sveta“, aj keď „divad
lom Bohu, svetu, anjelom i ľuďom“, hoc aj 
„blázni pre Krista". ísť za tými, ktorí sa 
stratili, nielen držať v rukách to, čo už ani 
azda nedržíme. Viesť farnosť len ku obrane 
spôsobuje, že naša dômyselnosť živí naše 
ilúzie. Takisto „viera v počet -  množstvo je 
povera“, hovorí kardinál Saliege.

P. Michoneau hovorí veľkú pravdu, keď 
tvrdí, že nám nemá ísť o to, aby prichá
dzali pohania na sv. liturgiu (čo by 
znamenalo zapriahať pluh pred traktor), 
ale máme sa učiť vzbudzovať potrebu, 
ktorá predchádza účasť na živote kultu. 
Túto potrebu prebúdzame príkladným 
životom a misijnou činnosťou vybraných 
kresťanov z celej farnosti, ktorá plodí a 
podnecuje spôsob pastierskeho a požeh
naného pôsobenia.

Chytrákovi pošepni ... myslí si asi P. 
Michoneau. Farnosť nezomrela, ale na 
mnohých miestach hlboko spí. Treba 
vstať, ísť a zobudiť ju!

Stranu pripravil a. m.
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Osobnosť prof. Dr. Štefana Hlaváča 
a jeho vzťah ku gréckokatolíkom

Rok profesora Hlaváča 
otvoril 13. februára 1993 v 
Michalovciach slávnost
nou sv. omšou pomocný 
košický biskup Mons. Ber
nard Bober. V ten deň sa 
uskutočnila aj nábožen- 
sko-kultúrna akcia. Bola 
otvorená výstava o živote 
a diele tohto významného 
kňaza, učiteľa a organizá
tora nábožensko-sociál- 
neho života. Prinášame ži
votopis o ňom z pera jeho 
žiaka.

V rokoch 1929-1950 na mi
chalovskom gymnáziu pôsobil 
profesor-katechéta ThDr. Šte
fan Hlaváč. Bol to kňaz-peda- 
góg-humanista, na ktorého s 
vďakou si spomínajú jeho bý
valí žiaci na celom Slovensku. 
Vychoval celú generáciu zem
plínskej inteligencie, stovky in
žinierov, lekárov a učiteľov ve
domostne i morálne fundova
ných a asi 50 jeho študentov 
sú kňazmi.

Skromná izbička na 1. po
schodí v michalovskej nemoc
nici (terajšie detské odd.) bola 
mu domovom za celých tých 
21 rokov - a nielen jemu. Mal 
stále u seba pri raňajkách, 
obede a večeri svojich študen
tov "kostošov", s ktorými sa 
delil o svoj každodenný chlieb. 
Celý svoj profesorský plat ve
noval na stravovanie chudob
ných študentov. Mimo toho aj 
ako funkcionár v sociálnych in
štitúciách všemožne podporo
val študentov z chudobných 
rodín, z ktorých mnohí bez jeho

IK©dT I B Y Z A N T  
Ibc©H P E T R A

Tradícia niektoiých prešovských obchodov siaha ďaleko do 
minulosti a svojím firemným názvom, umiestnením v centre 
mesta, ponúkaným tovarom, sa zvlášť zachovali v pamäti ve
rejnosti.

Jedným z takýchto obchodov bola po dlhé roky predajňa 
PETRA, obchodík v blízkosti nášho prešovského Katedrálneho 
chrámu sv. Jána Krstiteľa, v priestoroch dnešnej predajne Byzant

Predajňa vznikla z tzv. Technickej kancelárie, ktorá bola 
zriadená pred 70-rokmi v r. 1923 z iniciatívy duchovného Adal- 
berta Šalamona a z rozhodnutia kanonika Dr. Mikuláša Russ- 
náka, generálneho vikára nášho biskupstva. Vedením kancelárie 
bol poverený duchovný Emil Suchý. Okrem predaja chrámových 
potrieb plnila táto kancelária úlohu cenovej kontroly religióz
neho tovaru. Okrem toho posudzovala plány cirkevných stavieb. 
S týmto poslaním pôsobila do r. 1927, kedy dostala známy názov 
PETRA. Jej riaditeľom sa stal z poverenia biskupa P. Gojdiča 
opäť Emil Suchý. Predajňa ponúkala kancelárske potreby, knihy 
a najmä cirkevnú literatúru. Okrem toho to boli ikony, sväté 
obrázky, ružence ale aj bohoslužobné rúcha a iné liturgické 
predmety. PETRA bola aj vydavateľstvom, ktoré vydalo množ
stvo kníh, najmä katechizmy, modlitebné knižky a tiež v tom 
čase veľmi známu a populárnu knihu Dr. T. Tótha Čistý muž. 
Plnila tiež charitatívne poslanie. Z jej prostriedkov bolo posky
tované štipendium pre chudobných študentov.

Dr. Peter KRAJŇÁK

pomoci by nemohli ani študo
vať. Pomáhal každému bez 
ohľadu na vierovyznanie.

Ako katolícky kňaz predsti
hol o celé polstoročie aplikáciu 
ekumenizmu v praxi napriek 
konzervatívnym názorom vte
dajších cirkevných kruhov na 
túto vec. Na hodiny jeho nábo
ženstva chodili aj žiaci iných 
vierovyznaní (mali voľne hodi
ny), či to boli evanjelici alebo 
iní, ba dokonca aj žiaci - Židia. 
Otvorene diskutoval s každým 
pri maximálnej náboženskej 
tolerancii, pričom zásady kňa
za verného Cirkvi katolíckej 
nekompromisne si zachoval 
vždycky. Práve toto urobilo z 
neho veľkého človeka, kňaza 
svätého života a dobrotivého 
otca všetkých michalovských 
študentov.

Ak jeho kňazské srdce bo
lo otvorené pre všetkých, prav
da, v najväčšej miere to platilo 
pre katolíkov východného ob
radu. On bol profesorom- kate
chétom rím. kat. náboženstva 
na michalovskom gymnáziu a 
profesorom - katechétom gr. 
kat. náboženstva bol Dr. Ján 
Murín. Dvojica dvoch kňazov - 
profesorov, ktorí akoby v jed
nom tele boli dušou michalov
ského gymnázia. Vynikajúco 
sa navzájom doplňovali. Je
den na druhého nezabudli ani 
v najťažších chvíľach života, 
ani vtedy, keď pán prof. Hlaváč 
bol v žalári a v Čechách kopal 
uhlie a pán prof. Murín v Če
chách pásol kravy. Pán prof. 
Hlaváč vo svojej knihe Po pria
mych cestách na 363. strane o 
Dr. Murínovi v tejto situácii pí
še: "I Mojžiš istý čas vo vy
hnanstve pásol stádo a aj svo
jím utrpením prispel k vyslo
bodeniu vyvoleného národa. 
Všemohúci určite registruje aj 
útrapy verných grecko-katolíc- 
kych kňazov v prospech oslo

bodenia ich Cirkvi od prena
sledovania."

Pán profesor Hlaváč veľmi 
dobre a srdečne nažíval aj s 
grécko katolíckym pánom de
kanom. O ich veľkom priateľ
stve vo svojich spomienkach 
na pána profesora píše jeho 
bývalý žiak MUDr. Bartolomej 
Petrák takto:

"Na deň sv. Štefana pri
chádzali k pánovi profesorovi 
Hlaváčovi gratulanti... Pritom 
bol som svedkom návštevy je
ho dobrého priateľa, grécko
katolíckeho michalovského 
dekana, otca Jána Fedorku, 
nášho spolužiaka. My, študen
ti, sme pána prof. Hlaváča vo
lali Pišta-báči a vdp. Jána Fe
dorku Janči-báči. Tento rázo
vitý a obľúbený grécko-katolíc- 
ky kňaz bol veľkým ľudomilom. 
Bol východniar a mal rázovitú 
zemplímsku reč. Vyjadroval sa 
úprimne. K meninám takto gra
tuloval pánovi prof. Hlaváčovi:
- "Ta ty Pišta, ta ty taký jak je
den mágeš (magnet) a my šic- 
ki jak toti želizka gu tebe še 
cahneme -."

Oni dvaja Pišta-bači i Jan
či-báči poniesli ťažké kríže po 
r. 1950. No pán profesor po
tom v roku 1955 natrafil na ťaž
ko nemocného vdp. Jána Fe
dorku v topoľčianskej nemoc
nici, ako o tom píše vo svojej 
knihe na 362. strane. Bolo to 
posledné stretnutie dvoch pria
teľov v pozemskom živote.

Oni všetci traja, o ktorých 
tu píšeme, už sú členmi CIR
KVI OSLÁVENEJ - ako dúfa
me a veríme. My sme ešte len 
členmi CIRKVI PUTUJÚCEJ, 
no nesmieme na nich zabud
núť. Musíme ich mať za vzor, 
aby sme aj my PO PRIAMYCH 
CESTÁCH dosiahli cieľ po
zemského života- večnú spá
su svojej duše.

Štefan HALÁS

Mladí kresťania v kolkárni
Popri duchovných podujatiach, ktoré organizuje farské 

spoločenstvo v Strážskom, si tunajší mladí gréckokatolíci náj
du čas aj na športové stretnutia. V nedeľu, 21. februára t. r., sa 
zišli, aby si zmerali svoje sily v kolkárni. Stretnutie malo veľmi 
dobrú úroveň, veď mladší chlapci M. Murín, P. Čatloš či P. 
Slepák sa výkonmi chceli vyrovnať svojim starším kamarátom 
J. Popríkovi, J. Litvákovi i S. Slepákovi. Nezaostali ani diev
čatá, z ktorých si najlepšie počínala K. Litváková, Z. Miku- 
lášková a M. Mažová.

_________  (po)
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POZNANIE-LASKA-BOH
“"Každý, kto miluje, pozná Boha - nikto, kto nemiluje,
Boha nepozná, lebo Boh je  láska. " (1 Jn 4, 7-9)

Niečo tak objavne nové nebolo ešte nikdy napísané. 
Človek prekonáva v poznaní svoj vlastný vesmírny re
kord. Nazdávali sme sa, že na to, aby sme poznali Boha, 
musíme študovaťfilozofiu a teológiu, naučiť sa dôsledne 
rozpracovávať všetky tézy a rozanalyzovať každý jej citát.

Teraz sa nám prichodí len diviť, ako je možné, že sa 
Ján ani slovkom nezmieňuje o štúdiu Písma, či dog
matickej teológie - ale zato celkom bezpodmienečne vy
hlasuje, že Boha môže poznať len ten, kto miluje.

A toto neslýchané tvrdenie dokonca naväzuje na slo
vá “milujme sa navzájom”. To znamená, že myslí pri 
svojom tvrdení na lásku medzi človekom a človekom, a 
práve o tej tvrdí, že je jedinou možnosťou, ako poznať 
Boha.

Nuž veru vo všeličom sa budeme musieť preorien
tovať, ak budeme chcieť, aby sa nám Slovo života stalo 
jasnejším. Prečo nám je Boh tak vzdialený, - ako je mož
né, že ho toľkí popierajú a pochybujú o ňom aj tí, čo 
chodili na náboženstvo, naštudovali o ňom veľa lite
ratúry, ba možno i celú teológiu...?

Ján nás orientuje celkom inde, ako sme si na to 
navykli : Boha nemožno poznať ani štúdiom, ani špe
kuláciou, ale jedine láskou. Zároveň nám odhaľuje vnú
torné nutné spojenie medzi láskou a Bohom: Láska po
chádza z Boha - a každý, kto miluje, narodil sa z Boha. 
Láska bez Boha teda jednoducho nie je možná. - To by 
malo náš vzťah - tak k Bohu, ako i k láske - dostať do 
celkom nových polôh.

Ján nám oznamuje, že sa mu zjavilo Slovo života, 
podľa ktorého je Boh láska - lásku treba rozumieťta k, ako 
nás miloval Boh. On posiela svojho Syna ako zmiernu 
obeť za našu nelásku.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

rui
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GALATOUR

v Exercičnom dome sv. Ignáca SJ v Prešove
Apríl: 13.-19. - rehoľné predstavené

13.-21. - rehoľné sestry Anglické panny a sv. Vincenta 
22.-25. - muži
22.-25. - ženy
23.-25. - manželské rekolekcie 
27.-30. - snúbenci
27. 4.-2. 5. - muži nad 25 rokov 
27. 4.-2. 5. - ženy nad 25 rokov 

Máj: 3.-8. - Karmelitáni - Karmelitánky
6.-9. - členovia farských rád: muži - ženy

10.-15. - kňazi
11.-19. - Jezuiti
21 .-30. - Sociálne sestry 
21 .-29. - rehoľné sestry 

Jún: 5.-10. - diakoni
4.-6. - chlapci stredoškoláci a učni 

13.-16. - kostolníci a kurátori 
13.-16. - farské gazdinky a kostolníčky 
19.-28. - Jezuiti
24.-27. - maturanti

Júl: 4.-12. - rehoľné sestry Uršulínky,
Nontre Dame a Anglické panny 

15.-18. - profesori a učitelia 
15.-18. - vysokoškoláci: chlapci - dievčatá 

Nástup na duchovné cvičenia je o 17. h. v prvý deň termínu a odchod 
o 16. h. v posledný deň.

Poplatok za jednú noc a deň so stravou je 120 korún, študenti 60 Sk, 
ktorý účastníci duchovných cvičení zaplatia pri nástupe.

Prihlášky na duchovné cvičenia môžete poslať telefonicky na č. tel. 
091-410 56, alebo písomne na adresu:

Exercičný dom SJ 
Pod Kalváriou 81 
0 8 0  07 Prešov

Príchod zo stanice ČSAD autobusom č. 1, 4, 8 na námestie 
ku Trojlčke a odtiaľ autobusom č. 15, 22,12 Pod Kalváriu.

Na usporiadanie svojho života podľa vôle Božej pozýva Vás na 
duchovné cvičenie Spoločnosť Ježiša v Prešove a prosí o finančnú pomoc 
na 50% zľavu pre študentov. Už vopred úprimná vďaka. Za darcov 
obetujeme každú nedelU sv. omšu.

c e s to v n á  ka n ce lá ria
Audiencia u Sv. Otca: Trasa: Benátky-Rím-Assisi
TERMÍNY: 25.-30.4.1993 6.-11.6.1993 25.-31.7.1993

9.-14.5.1993 20.-25.6.1993 27.6.-2.7.1993 

23.-28.5.1993 4.-9.7.1993 12.-17.9.1993
CENA: 3200 Sk - v cene je: ubytovanie pri Bratislave, večera, ubytova- nie v Rí me 
s polpenziou, sprievodca, doprava, poistenie, audiencia 

TERMÍN: 20.-25.6.1993 25.-31.7.1993
CENA: 4000 Sk - v cene je: ubytovanie pri Bratislave, večera, 2x ubytovanie v 
Ríme, 2x polpenzia, audiencia, doprava, sprievodca, poistenie 

TERMÍN: 27.6.-2.7.1993 26.9.-1.10.1993
CENA: 2950 S k - v cene je: ubytovanie pri Bratislave, večera, ubytovanie v Ríme 
vo viac post. izbách, poistenie, audiencia, doprava, sprievodca

6-denné LOURDES
TERMÍNY: 6.-11.5.1993 10.-15.6.1993

20.-25.5.1993 17.-22.6.1993 
CENA: 3500 Sk - v cene je: ubytovanie v  okolí Bratislavy, večera, hotel, ubytovanie 
v Lurdách, duchovný otec, polpenzia, poistenie, sprievodca, autokarová doprava

8-denné LOURDES - PARÍŽ
TERMÍNY: 24.6.-1.7.1993 15.-22.7.1993 5.-12.8.1993
CENA: 4000 Sk - v cene je: ubytovanie pri Bratislave, večera, 1x ubytovanie 
v Lurdách s polpenziou, 1x ubytovanie v Paríži s polpenziou, duchovný otec, 
poistenie, sprievodca, autokarová doprava

LOURDES - FATIMA - BARCELONA - MONTSERRAT - 10-denný
TERM ÍN Y: 10.-19.6.1993 16.-25.9.1993
CENA: 7200 Sk - v  cene je: ubytovanie pri Bratislave, večera, hotel, ubytovanie
v Lurdách, Fatime, Barcelone, polpenzia, kňaz, sprievodca, doprava, poistenie

LOURDES - FATIMA - MADRID - BARCELONA - MONTSERRAT - 
12-denný
TERMÍN: 9.-20.9.1993

Cena: 8200 Sk - v cene je: ubytovanie pri Bratislave, večera, ubytovanie 
v Lurdách, polpenzia, ubytovanie v Madride, polpenzia, ubytovanie v Barcelone, 
polpenzia, poistenie, kňaz, autokarová doprava, sprievodca

N ástup  je  m ožný po tra se : Prešov - Bratislava.
In fo rm ác ie  a p r ih lá š k y  Vám podá  CK G ALATO UR

Nám. M ieru 1, v Dom e k u ltú ry  
080 01 P rešov.

Te lefón: 431 0 1 ,3 42  51 

FAX: 431 01
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