
C r l O l  

B O
S L O V O

i7n _  £7 n n ŕt n ¿7 n o On \ n  m  rvir~\/'"T r? /'“"d /~7 /-n—, ť i?>'—n inn  /-? x-\ m ... ̂ n ;g]gQálg®ig(gQ®yo¡3ÍK® WvM

> - r
4 .4 .1 9 9 3
ROČ. XXV.

Cena 4 Sk

Ján IĽKO

Veľkonočný sonet
Z Božej vôle - aké zázraky.
Vzkriesením nastala Veľká noc.
Iba človek krátkozraký 
nevidí v tom vyššiu moc.

V ľuďoch neraz ozvú sa hneď rozpaky - 
Kto tam bol nad ránom, keď bola tma ?
A vtedy nie je vidieť zázraky,
ani omyl, ktorého sa srdce dopúšťa.

Koľkí sme stúpencami Tomáša, 
uveriťslovám - to nás uráža, 
ohmatať chceme Jeho rany.
Ach, úbohí. Chcú, čo nemôžu, 
len slová pravdy im pomôžu, 
by uzreli raz nebies brány.
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Zmŕtvychvstanie a viera
Nemyslíte, že na vytváraní viery v bož

stvo Ježiša Krista má veľký vplyv viera v 
jeho zmŕtvychvstanie?

Túto nadľudskú udalosť nikto totiž na 
vlastné oči nevidel. Kristovo vzkriesenie za
iste potvrdilo vieru učeníkov v jeho božstvo. 
Zmŕvychvstaníe bolo od počiatku jedným z  
hlavných bodov kresťanskej viery.

Kristus sám ešte v čase svojho pôso
benia niekolVokrát predvídal svoju smrť, ale 
i vzkriesenie. Keď od neho farizeji žiadali 
znamenie z neba, odpovedal im: “Pokolenie 
zlé a spreneverené hľadá znamenie, ale ne
bude mu dané iné znamenie, iba Jonášo
vo.”^  16,4). Týmto obrazom naznačil, že 
vyjde živý z hrobu.

Kto by chcel popierať zmŕtvychvstanie, 
musel by sa najskôr vysporiadať s týmito 
predpoveďami, ale tiež i s inými faktami. 
Totiž vzkriesenie tvorí jediný celok s Kris
tovými zázrakmi, so vzkriesením Lazara, i 
so slávnostným svedectvom o svojom bož
stve, ktoré Ježiš vydal pred židovským

súdom a ktoré bolo konečným dôvodom  
jeho odsúdenia. Á no, n ikto  z učeníkov  
nevidel Krista v okamžiku zmŕtvychvstania. 
Ale apoštoli i zbožné ženy, títo všetci videli 
p rázdn y  hrob, ba K ris ta  sam otného  v 
oslávenom tele. Videl ho Peter, Ján, apoštoli 
bez T o m áša , vo  v e č era d le , ap o š to li s 
neveriacim Tomášom, učenící na ceste do 
Em auz, opäť apoštoli na brehu jazera a 
konečne viac než päťsto učeníkov, ktorých 
spomína apoštol Pavol. Ide o rôzne osoby, 
ktoré nebolí náchylné ľahkoverne prijať 
zm ŕtvy c h v sta n ie . Stačí len pripom enúť  
nedôveru ba i neveru nielen u Tomáša, ale í 
u Petra a iných apoštolov a taktiež aj u 
emauzských učeníkov.

Pre prvé spoločenstvo veriacich bolo 
zmŕtvychvstanie tak dôležitou skutočnos
ťou, že pri voľbe Mateja za apoštola na mie
sto Judáša najdôležitejšou podmienkou je, 
aby bol svedkom jeho vzkriesenia, resp. 
vzkrieseného Krista. Od samého začiatku 
sa zmŕtvychvstanie stáva pilierom kázania

apoštolov, až sv. Pavol prehlasuje: “Ak ne
vstal Kristus zmŕtvych, márna je naša vie
ra.” (1 Kor 15,14).

Ak je niečo historicky zistené, tak je to 
skutočnosť viery v zmŕtvychvstanie Kristo
vo v prvotnej cirkvi a to hneď na jej začiatku. 
Teda nejde tu o žiadny mýtus, ktorý by sa 
vytváral postupom  času. Ako je možné 
vysvetliť fakt takej viery? Lacným popiera
ním všetkých skutočností, súvislostí a okol
ností?

Áno, pri zmŕtvychvstaní ide o mimoriad
nu nadzemskú udalosť, ktorá sa bez pri
pustenia Kristovho božstva stane nevy
svetliteľnou. História nás teda privádza až 
na prah viery, pred bránu viery. Stavia nás 
ako Tomáša pred zmŕtvychvstalého Ježiša, 
ale jeho prijatie a vysvetlenie ponecháva 
viere. Všetky okolnosti, i tie najpodivnejšie, 
zodpovedajú jednej logike, keď uveríme 
Ježišovi Kristovi, ktorý pred veľkňazmi 
prehlasuje, že je Syn Boží. Je to pre nich 
ortieľ smrti, ale i začiatok oslávenia. A nám 
otvára toto priznanie spolu so zázrakmi a 
predovšetkým  so zm ŕtvychvstaním  nové 
obzory: K R IS T U S  VSTAL ZM ŔTVYCH - 
SKUTOČNE VSTAL! o. PETER



Zem pukla. V súmraku  
s voskovicamí slzí... 
Poznala pokoru.
Stráca svoj postoj drzý. 
Má svoje bohatstvo.
Má tridsať strieborniakov. 
Predala nevinnosť. 
Chcela byť ozaj takou?

Kúpeľom ľútosti 
náhlime ku tebe.
Ty si náš Boh a Pán!
Tá pečaťna hrobe 
tiež bude hovoriť: 
zom rel si z  Božej lásky. 
Zem tvoj hrob otvorí 
a ty nám - život rajský.

Náladou smútočnou  
som prišla k tvojmu hrobu; 
s ľútosťou človeka.
Ty poznáš moju zlobu , 
pády aj snaženia, 
oj sľuby porušené.
Ach, Láska týraná, 
maj pre nás odpustenie!

Kľačím ti pri nohách, 
kde čierny smútok padá. 
Žaloby umíkli.
Je pochovaná PRAVDA. 
Kľačím ti pri nohách, 
zmietaná nepokojom. 
Kdeže je  odvaha?  
ľ  milosrdenstve tvojom.

SLOVO

LITUR G ICK Y  
KALENDÁR  

NA APRÍL 1993
1 Š Mária Egyptská
2 P Titus, úctyhodný
3 S Lazárova sobota, Nikita, vyzná

vač

4 N KVETNÁ NEDEĽA, Jozef, Juraj 
z Maleje, úctyhodní

5 P Veľký pondelok, Teodul, Aga-
topod a spoločníci, mučeníci

6 U VeFký utorok, Metod, veľkomo
ravský arcibiskup

7 S Veľká streda, Juraj Mitiienský,
biskup

8 Š VEĽKÝ ŠTVRTOK, Celestín,
pápež

9 P VEĽKÝ PIATOK, Eupsych, mu
čeník

10 S VEĽKÁ SOBOTA, Terent, Afri- 
kanus, Maxima, Pomplius, mu
čeníci

11 N VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - 
PASCHA - VZKRIESENIE PÁ
NA

12 P VEĽKONOČNÝ PONDELOK,
Bažil, párijský, biskup, vyznávač

13 U VEĽKONOČNÝ UTOROK, Arte-
mon, biskup a mučeník

14 S VEĽKONOČNÁ STREDA, Mar
tin, Pápež

15 Š VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK, Ari-
starch, Prudus aTrotim, apoštoli

16 P VEĽKONOČNÝ PIATOK, Aga-
pa, Irena a Chionia, mučenice

17 S VEĽKONOČNÁ SOBOTA, Šo-
mon Perzský, biskup a mučeník

18 N TOMÁŠOVA NEDEĽA, Ján De-
kapolita, vyznávač,Hl 1, ut.: ev.1

19 P Ján Pustovník, úctyhodný
20 U Teodor Trichín, úctyhodný
21 S Január, biskup, úctyhodný
22 Š Teodor Sykeota, úctyhodný
23 P SVÄTÝ JURAJ, VELKOMUČE-

NÍK
24 S Sáva Stratilat, mučeník

25 N NEDEĽA MYRONOSIČIEK, Ma
rek, apoštol a evanjelista Hl. 2, 
u t.: ev. 3

26 P Bažil amazský, biskup a mučeník
27 U Šimon, biskup a mučeník
28 S Jakub a Sozipater, apoštoli
29 Š Kyzickí mučeníci 

^30 P Jakub, apoštol
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Nepochopený
Ty si kráľ? - pýta 1 sa Pilát Spasiteľa, kým 

vonku čakal nespokojný dav. A jeho oči prezra
dili strach, bá! sa, že veľký prorok odoberie mu 
berlu, ktorú mu dal rímsky cisár.

Ježiš však stojí ticho a spokojne. Okolo neho 
všetko je  rozvírené. Ako by sa rozbúrili morské 
vlny a zavalili celý Jeruzalem . Slepá náruživosť, 
závisť, nenávisť a pomsta zmocnili sa ľudských 
sŕdc, ktoré kričia: Ukrižuj ho, ukrižuj ho! hoci 
len pred týždňom volali: Mosanna. Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom!

Uprostred nich Ježiš sto jí ako pevný a nepod
dajný bod. Z očú mu svieti velebnosť, ktorá sa 
dotkne ešte aj pyšného rímskeho miestodržiteľa.

Ty si krá f?

Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta!
Aká odpoveď! Kto ju  pochopí?!
Pilát nie.
Ale ani dnešný svet nie.
Ježiš ostáva vždy stredobodom veľkej otázky: 

Je 011 naozaj kráľ?
Svet sa bojí, že Ježiš siahne po kráľovských 

trónoch a po moci vladárov. Preto taký boj proti 
nemu! Preto tak málo radostí zo vzkriesenia, kto
rým potvrdil, že jeho kráľovstvo nie je  kráľov
stvom vrchov, polí, lúk, oviec, stromov a kame
ňov, hoci i tieto stoja mu pod kráľovskou nohou. 
Kráľovstvo Kristovo je  kráľovstvom duší, ktoré 
korení v druhom svete a tam dosiahne aj svoje 
úplné víťazstvo!

Kristus, večný Kráľ! Vystav si svoj trón v 
ľudských srdciach a nauč ich, ako treba žiť, aby 
sa nezriekli ľudskej cti a hodnosti!

Úmysly apoštolátu modlitieb 
na mesiac apríl 1993

1. Aby jednotlivé národy vedeli obhájiť svoju totožnosť bez použitia násilia.
2. Aby katolíci v Číne vydávali čoraz veľkodušnejšie svedectvo o svojej 

vernosti Kristovi, Cirkvi a národu.
3. Aby nás modlitby, obety a odriekania vo svätopôsnom období priviedli k 

dôkladnému prijatiu sviatosti zmierenia.
4. Srdce Ježišovo, daj svätosť a vytrvalosť všetkým, ktorých povolávaš.

Telom si usnul - sťa mŕtvy, - Kráľu náš, - na tretí deň si vstal zmĺtvych. - Adama si 
vzkriesil z hrobu - a smrť si zničil, - Obeť nesmrteľná - a spasenie sveta.

(Velkonočný svietilen)
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Veľkonočné udalosti so svojím  
centrálnym postavením v  živote cir
kvi už takmer 2000 rokov sa stávajú 
príležitosťou hľadať v nich to, čo  
nám pomáha stať sa novým  člove
kom, novým stvorením v Kristovi. 
Každý rok čítame fascinujúce evan
jeliové správy o Ježišovom  vzkrie
sení, zúčastňujeme sa dojímavých  
obradov Veľkého týždňa s jasavým i 
spevmi Vzkriesenia, ktoré znejú v  
našich chrámoch i v našich ušiach a 
srdciach ako refrén radosti ešte ce
lých 50 dní veľkonočného obdobia. 
Táto udalosť je  naozaj prevratnou 
udalosťou, ktorá podstatne m ení ži
vot človeka a dáva mu účasťna účin
koch vykupujúcej m oci Božej a zá
roveň účasť na blaženosti, radosti a 
sláve vzkrieseného Krista. M ôžeme 
naozaj povedať, že Kristovým  
vzkriesením sa zm enilo všetko. Už 
začalo niečo nové, aj kecľje to navo
nok tak málo vidieť Je to najhlav
nejšie, čo sa kedysi na svete mohlo  
stať. Čo by sme boli a čo by sme 
mali bez toho? Azda pár rokov pre- 
ttápeného života bez akejkoľvek ná
deje, v smútku umierania a zúfastva 
ničoty. Ale toto predsa nebol Boží 
plán s človekom. On prichystal pre 
neho niečo iné, ale to človek vlast
ným hriechom stratil a získal to opäť 
Kristovou zásluhou Kalvárskej obe
ty potvrdenou a zavŕšenou jeho  
zmŕtvychvstaním. Taká je  Božia 
láska k nám, chce sa nám darovať 
časne i večne.

Jednou z vedeckých teórií o  
vzniku vesmíru je  dnes často spom í
naná a už dosť spopularizovaná 
teória tzv, "'Veľkého trestu" - “ Big 
Bang”. Súčasní špičkoví vedci v  
odbore fyziky, matematiky a astro
nómie tvrdia a dokazujú, že celý  
vesmír bol pár sekúnd po nezná
mom a vedecky nepotvrditeľnom  
začiatku skoncentrovaný v  malom, 
nepredstaviteľne hustom a horúcom  
objeme hmoty, ktorá sa s obrovskou 
energiou začala rozpínať a postup
ne vytvárať to, čo dnes na nočnej 
oblohe môžeme pozorovať ako 
nedoziemy vesmír s miliardami 
hviezd.

Božia pravda o stvorení sveta 
nám však spoľahlivo hovorí, že  ten 
vedu neznámy a exaktne nepotvrdi- 
teľný okamžik bol aktom nesmier
nej Božej lásky, ktorá v ložila  do 
stvoreného vesmíru vnútornú silu 
Božieho poriadku a dynamiku roz
voja všetkého, čo dnes vnímame 
ako zmyslupné a nádherné Božie

dielo so  všetkým i formálni života  
vrátane tej, ktorú nazývam e koru
nou tvorstva - človekom . T en totiž v  
pláne stvorenia dostal to, čo ho robí 
podobným  svojmu Stvoriteľovi, do
stal nesmrteľnú dušu, rozum a slo 
bodnú vôľu. Stvoril ho z  lásky a pre 
Lásku, pretože Boh je  Láska. Lenže 
práve so slobodou človeka, ktorú 
Boh rešpektuje, nastal problém jej 
zneužitia a následného pádu do hrie-

nia bolo  úžasnou explóziou Božej 
lásky, ktorá doslovne hnala do behu 
tých, ktorých si Boh vyvolil za oči
tých svedkov tejto prevratnej uda
losti sveta. Všim nim e si o tom  sprá
vy evanjelistov: “ A lých lo choďte 
povedať jeho učeníkom: Vstal zmtt- 
vych a ide pred vanú do Galilei" 
Rýchle vyšli z  hrobu a so strachom  
i veľkou radosťou bežali to oznámiť 
jeho učeníkom" (Mt 28, 7-8). Evan-

chu, z  ktorého sa človek sám  nem o
hol dostaťa preto Boh rieši túto pre
kážku opäť veľkou ;iktivitou svojej 
lásky, keď posiela svojho Syna, aby 
každý, kto v  neho uverí nezahynul, 
ale mal život večný  (por. Jn 3,16)

Tak ako pri stvoriteľskom akte 
Božej lásky sa dal do úžasného dy
namického rozvoja celý hmotný 
svet, tak aj tajomstvo zmŕtvychvsta

jelista Marek zasa píše: "Vyšli a 
utekali od hrobu, lebo sa ich zm oc
nila hrôza a strach” (Mk 16,8).

Aj Lukáš píše: "No Peter vstal a 
bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl 
tam len  plachty" (Lk 24,11). V Já
novom  evanjeliu... "prišla Mária 
Magdaléna k hrobu a videla, že 
kameftje od hrobu odvalený. Bežala 
teda a prišla k Šim onovi Petrovi a k

inému učeníkovi.... Odniesli Pána z 
hrobu a neviem e, kde ho položili. 
Peter a ten druhý učeník sa zobrali a 
išli ku hrobu. Bežali obaja, ale ten 
druhý učeník bežal lýchlejšie, 
predbehol Petra a prišiel k hrobu 
pívý. Potom prišiel aj Šimon Peter, 
ktorý ho nasledoval a vošiel do hro
bu" (Jn 20, 1-6).

A k si dokážem e aspoň trošku 
predstaviť túto doslovnú naháňačku, 
kde všetci zadychčaní, plní úžasu, 
strachu, hrôzy, radosti, viery i po
chybností behali od hrobu do mesta, 
z mesta ku hrobu, tak musíme uznať, 
že to bola udalosť podobná "veľké
mu tresku” , ale na kvalitatívne 
om noho vyššej úrovni. Tu nešlo o 
stvorenie hmotného sveta, ale o pre
menu hmotného sveta na duchovný, 
o stvorenie nového človeka skrze 
vzkrieseného Krista, nad ktorým  
smrť už nemá m oc a ktotý otvoril 
pre život človeka dimenziu večnos
ti. Vzkriesený Ježiš žije. Jeho život 
nie je  návrat do tohoto pozemského 
života, ani to nie je  predĺženie toho
to života za hranice smrti. Ježiš má 
smrť definitívne za sebou. Jeho ži
vot nám je  nepredstaviteľný, nielen
že prekračuje hranice našich po
zem ských m ožností a všetkého 
priestoru a času, je  to úplne iný 
život.

Vzkriesený Ježiš je  prísľubom a 
zárukou aj nášho vzkriesenia a chce 
z  nás už teraz urobiť nových ľudí. 
Uprostred tohoto sveta sa má- me 
stávať stále viac novým  člove- kom  
v  Kristovi, čo  je  mnohokrát ešte 
ťažko vidieť^ ale predsa je  to pravda. 
Tam, kde sa objaví zrazu láska, kde 
bola predtým nenávisť^ kde sa 
objaví služba, kde bola pred- tým  
nevšímavosť^ kde sa objaví od
pustenie, kde bol predtým hnev, tam 
zmŕtvychvstalý Kristus urobil zá
zrak premeny starého človeka rane
ného hriechom a ponoreného do 
smrti - na nového, vzkrieseného pre 
nový život tým  istým  Duchom vo  
svätom  krste ako Kristus vo  Veľko- 
nočné ráno. Urobil zázrak nášho 
vzkriesenia pre život v jeho láske 
ako o tom  spievame vo Veľkonoč
nej liturgii: "Ktorí ste v Kristu po
krstení, Krista ste si obliekli, A le
luja Aleluja Aleluja !"

Ďakujeme mu spoločne za tento 
jeho veľkonočný dar!

Christos voskrese! Voistinu 
voskrese!

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Chrám - príbytok Boha na zemi. Obyčajne 
postavený na návrší, aby ho bolo vidieť zo všet
kých strán. Storočia či desaťročia stojí nepo
hnute na mieste jemu určenom. Svedok tisícich 
životných osudov ľudí. Chrám radosti i smútku. 
Chrám zázrakov a šťastia. Tých, čo uprostred 
dní našla láska, spojili v ňom svoje životy v 
jeden, aby prežili šťastný život s Bohom. Kolko 
bolo takých dní, keď  drevené steny kostolíka sa 
pri slovách súhlasu “berieš si tohoto (túto) za 
svojho manžela, (manželku)", rozohriali radost
ným tikotom dvoch mladých sŕdc. A koľko 
úprimných modlitieb zaznelo na tomto mieste, 
kolko prosieb a vd’akyvzdávaní tomu, ktorému 
patrí celý vesmír. Celé knihy by sa dali popísať
o histórii a udalostiach, ktoré sa v ňom odohrali. 
Ani bolesť a žiaľ však neobišli toto návršie. Za 
hiaholu zvonov bol každému poslednou zastáv
kou na ceste do večnosti. Ticho opradené minu
losťou prehovára nemou rečou svedectva.

Toto je  miesto stretnutia Kristových bratov 
a sestier, miesto, kde skutočne zázračným 
spôsobom prebýva Ježiš. Oddávna tu Boh vlie
val do svojho národa novú silu života. Tu im 
osobitne rozdával a na niektorých miestach aj 
dnes rozdáva svoje milosti, tak prepotrebné ku 
spáse svojich duší. Tu im skrze ruky kňaza 
odpúšťal viny, ktoré hriešnici skrúšene vyzná
vali (jú).

Hovoriť o týchto chrámoch len ako o monu
mentálnych nádherných skvostoch minulosti 
bolo by hriechom. Okrem svojej nádhernej ľudo
vej architektúry sú to predovšetkým chrámy, 
ktoré hovoria jasnou a zrozumiteľnou rečou o 
živote predchádzajúcich generácií, žijúcich v hl
bokej viere v Ježiša Krista. Mohli by sme každý 
z týchto chrámov, ktoré sme dostali ako dedič
stvo našich predkov právom nazvaťako chrámy 
zázrakov. Tieto drevené kostolíky prevažne za
chované na východnom Slovensku dýchajú

skromnosťou a jednoduchosťou a sú zrkadlom 
čistej viery našich prarodičov. Nebeský Otec 
sám veľmi miloval a miluje jednoduchosť a chu
dobu. Dokázal to na vlastnom Synovi, keď  sa 
Ježiš narodil v chudobnej maštali, keď  život 
prežil v dielni svojho pestúna - stolára sv. Jozefa 
a nie menej vtedy, keď  odišiel k  Otcovi, zostal 
medzi nami úžasne jednoduchým spôsobom v 
podobe chleba a vína. Pozrime sa na dnešné 
stavby, ktoré vyrastajú pred našimi očami 
postavené z najmodernejších materiálov. Na
priek týmto velkolepým dielam 20. storočia 
pôsobia malebné drevené klenby chrámov v 
duchovnom ponímaní omnoho hodnotnejšie. 
K eď  navštívite dedinky, v ktorých sa nachá
dzajú tieto naše drevené cerkvi, keď  pocítite 
vôňu dreva a dotknete sa pohľadom malej 
vežičky, vo vašom vnútri sa rozhostí pokoj a 
láska.

Či to nie je  zázrak? A. MESÁROŠ

Hej, spomínam si, ktosi dávno tiež povedal: "Ja 
som cesta!”

Ľudia, kam sa ponáhľate? Pred kým utekáte?
Oddýchni si pútnik. Počkaj, spomaľ, nevidíš kri

žovatku! Zastav!
Pozor, postoj pozri križovatka....a kríž!
A zasa havária a zasa ktosi tažko zranený.
Kde som to! Čo sa to vlastne stalo? Kto to tu stojí 

na križovatke?
Reklama? Nie. Je to príliš nanápadné.
Informačna tabuľa? Výstražné_ znamenie? 

Strom? Kde sú kvety, listy, ovocie? Čo to tu stojí? 
Vlastne, kto to tu stojí?

Kríž! Kristov kríž!
Je to reklama. Reklamuje tvoje vlastné záujmy. 

A tvoje podlžnosti voči Bohu a voči ľuďom.
Výstražné znamenie. Volal som, ale si nepočul!
Živý strom, plný ovocia, najstarší strom. Žil som 

už vo víziách prorokov prv “než vyrástol strom, 
ktorý ponúkol svoj kmeň tragédií na Kalvárií. Tam 
som zapustil korene a odtiaľ viera rozniesla moje 
semeno na všetky strany sveta. Viera a láska sa 
pričinili o moju všadeprítomnosť.

Že som dnes taký zanedbaný a ošarpaný? To 
preto, lebo váš strach je väčší ako vaša láska. 
Preto, lebo vaša vieraje unavená, začína zaspávať. 
Tých pár zvädnutých kvetov do rúk ukradomky

pohodil nejaký Nikodém, obzerajúc sa, či niekto 
nesliedi po jeho oddanosti.

Som najjednoduchší staviteľský útvar. Jedna 
vertikála, jedna horizontála. Križovatka života a 
smrti. Vertikála - poloha života. Horizontála - polo
ha smrti. Dve súradnice, pri ktorých sa rozvíja drá
ma, komédia alebo tragédia ľudského života.

Kríž - pre jedných hlúposť, pre druhých pohor
šenie, pre všetkých vykúpenie. Poznávaš ma?

Nepoznávam. Nepamätám sa, nevidím!
Pravde stačí jedno slovo, lož cíti potrebu opa

kovať sa.
Poznáš “pamätáš sa" vidíš? Kedysi (koľko je 

tomu rokov?), čiasi ruka spravila ti na čele znak 
kríža vodou. Vidím ho tam. Poznačil som si ťa. To 
znamenie ti nikto nezotrie. Ponesieš si ho do več
nosti. Do neba, či do pekla?

Potom: koľkokrát tá istá ruka, tým istým zna
mením ti zmývala tvoje zločiny, stretával si sa so 
mnou vchráme, vškole, nacestách. Bolsom tvojím 
míčanlivým spoločníkom v domácnosti, bdel so nad 
tvojím utrpením. Ty sa nepamätáš? Ale iste sa 
pamätá tvoja matka, ktorá ťa dodnes krížom žehná! 
Tajne a s bolesťou, aj na tvojich blúdnych cestách. 
A možno ty sám si ma skrýval doma, niekde v 
odľahlej komôrke v nádeji, že tam ma u teba nevy- 
sliedia, že tam nikto nezbadá ešte dýmiaci knôt, 
ktorý by ti mohol pokaziť kariéru.

Óch, Nikodém, Nikodém, prečo potrebuješ až 
noc, aby si sa ku mne priznal.

Óch, prečo sme neraz ako on...
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A J  NAJJMM.TUIBÉŠEIE IĽ A H ÍY  S A  E A S  IP O M N U J
(Dokončenie z čísla 6)

Starozákonné i novozákonné 
náboženstvo 

je zjaveným náboženstvom.
Toto je kardinálna skutočnosť. Akékoľ

vek spochybňovanie tohto faktu znamená ísť 
mimo cesty do bažín ľudskej hlúposti. Je a 
priori odsúdené na neúspech každé počína
nie, ktoré svojím exkluzivistickým posto
jom k tejto otázke neprijíma 4-tisíc, či dve
tisícročnú skúsenosť. Ak táto téza platí, a 
platí istejšie než východ slnka, potom či sa 
nám to páči, alebo nie, ostáva iba jediné 
východisko, jediná platforma, esencia hu
manity: láska! Slovo, ktoré sa vytiera zo 
slovníkov i zo života a ktoré sa u pre
mnohých veriacich Starého i Nového zá
kona stalo iba prázdnou frázou. Sv.Ján 
hovorí:"Kto nemiluje, nepozná Boha."(l 
Jan 4,8). Ak by sme však, zaťažení genetic
kým predpojatím stáročí, či tisícročí brali 
synov Izraela ako nepriateľov, i vtedy pre 
nás platí Kristov príkaz:"Milujte aj svojich 
nepriateľov."(Mt 5,44). Nikto a nikomu 
nedal od tohto príkazu dišpenz. Boli ne
odvolal ani zmluvu s Izraelom, ani príkaz 
Evanjelia kresťanom a všetkým, ktorí sú 1 1 1 1 1  
naklonení. Kto sa nad touto pravdou 
pohoršoval, či pohoršuje, ten sa nenarodil z 
Pravdy!

Franz Werl'el píše:" Ak je  Kristus pravda 
a život, židia sú nielen neprekonateľným 
svedectvom, ale priamo stelesnením tejto 
pravdy. Bez ich živého svedectva, ktoré 
celým svetom prechádza v prenasledovaní a 
bičovaní, Kristus by bol iba mýtom 
podobným Apolónovi alebo Dionýzo- 
vi."(F.Werfel, Kristus a Izrael.) Pochabosť 
židov i kresťanov spočíva v tom, že si často 
zamieňajú kompetencie, čo je ľudské a čo je 
Božie. Je to trúfalosť pýchy! Akoby Boh ani 
neexistoval, alebo bol plotom, na ktorý je 
dobre oprieť sa.

Kto prešiel cez peklo "šoa"(holo- 
kaust), ten vie, čo je  nenávisť, a kto prešiel

cez hraničnú čiaru Mesiáša, len vie, čo je  to 
veľkosť Izraela. Povolanie k spáse, nech má 
začiatok kdekoľvek a v čomkoľvek, má 
univerzálny charakter pre celé ľudstvo. 
Duchovné dedičstvo, ktoré je  syntetickým 
faktorom telesného dedičstva, svojou pova
hou prevyšuje telo a krv. Preto i pri všetkej 
rozdielnosti a separácii, pri komplexoch 
získaných v toku dejín, zostáva duchovná 
kontinuita medzi židovstvom a kresťan
stvom, a aj pri najzaťatejšom presvedčení a 
osobnej viere Ježiša nemožno vylúčiť z or
ganického rodokmeňa synov zmluvy, ako 
nemožno vylúčiť z toho istého rodokmeňa 
Abraháma či Mojžiša. Sú lo umelé kon
štrukcie. Ako si totiž predstaviť strom bez 
koreňa a kmeňa, alebo korene bez kmeňa a 
vetiev? Tento strom života, jeho rast a ko- 
šatenie človeka nezablokuje. Je to symbol 
spolupatričnosti a jednoty. Na tejto planéte 
je  len jeden strom a jeden typ člo- 
veka:človek Boží.

V piesni pri odkladaní Tóiy zaznieva 
táto modlitba: "Neopúšťajte mo je zákony, sú 
stromom života tým, ktorí sa oň opierajú."

Je známy Ježišov výrok: "Neprišiel som 
Zákon zrušiť, ale naplniť."

Zo zmluvy nevyplýva len výsada, ale aj 
povinnosť. Synovia zmluvy sú nasmerovaní 
11a celú planétu, nie 11a getá a nielen na seba. 
Výzva žalmistu je súčasne aj víziou: 
"Chváľte Pána všelky národy, oslavujte ho 
všetci ľudia." /Ž  117/. Voľba inej cesty je 
takisto vyznačená v Písme a podľa toho by 
svet potom smeroval nie k nove, ale ku 
kolapsu.

Svet by bol požehnaný,
ak by sa z tejto miniiniciatívy stal 

záblesk biblického zázraku!
Vo fyzickom svete platia zákony a celý 

vesmír je  raciom nekódovaný komputer. 
Duchovný svet má však takisto svoje záko
ny, optimálne dimenzie pre optimálnu exis
tenciu. Narúšanie týchto zákonov znamená 
vždy pohromu, lebo nie všetko je aj dobré.

Problém slobody v dejinách nevyriešil žiad
ny systém vyčerpávajúco. Slobodný človek 
v tom pravo slova zmysle je  spravodlivý 
človek. Spravodlivý človek sa však rodí z 
Božieho projektu. Nebolo by aktuálne, keby 
synovia Zmluvy a Zákona a synovia Evan
jelia, vybudovaného 11a Zmluve, ponúkli 
svojím životom i doktrínou tomuto svetu 
permanentnej relativity základňu prapôvod
nej stabilnej humanity? Či ani v nastáva
júcom tisícročí sa nebudeme môcťvyzliecťz 
mundúrov izmov? Medzi 1 1c patria nielen 
pohromy na kresťanov, ale i prastarý antise
mitizmus. Kresťania ho nemôžu a ani nesmú 
prijať Je to sekera na koreň života.

"Ak je  kresťan antisemitom, potom lo 
znamená, že formálne síce pokrstená, ale v 
podstate neobrátená, neobrezaná prirodze
nosť nenávidí svojho Mesiáša, svojho Spa
siteľa." /F. Werfel, c. d., str. 5. / Tento neduh 
jeho vyznávačov nie je motivovaný len 
deliktmi ľudskými, ktoré nie sú iba výsadou 
židov, ale v jeho pozadí je zahniezdená 
prvotná nenávisť v stvorení: nenávisť voči 
jedinému Bohu, proti prazákladu všetkého 
dobra. Izrael, ale po ňom aj kresťanstvo, je 
večným terčom princípu zla, ktorého vy
zývame koncentrovane diablom. Kto patrí 
do tejto Božej rodiny, bude trpieť a budú ho 
prenasledovať, i keby sa skryl, preobliekol 
alebo si vymenil Boha za zlaté teľa. Aj v tom 
máme spoločnú základňu! Sme dve suse
diace okná Otcovho domu.

A napokon musíme si povedať i zá
verečnú vetu. Vetu, ktorá završuje zmysel 
Zmluvy, a tým  aj ľudskej existencie. Je to 
náš večný život. Pesach, čiže prechod cez 
More života do Zasľúbenej zeme v tom 
najpravejšom  zm ysle slova, sa má reali
zovať skrze Toho, ktorý príde. Táto 
ožehavá otázka s  odlišnými pohľadmi 
dostane odpoveď. Posledné slovo pravdy 
však nevyslov í ani rabín, ani kňaz.

Naša situácia 1 1a zlome 20. storočia sa 
podobá človekovi, ktorý žije 11a polárnom 
kruhu, a človekovi, ktorý žije na rovníku. 
Obidvaja majú odlišný pohľad 1 1a slnko. 
Ináč ho vidia, cítia, ináč prijím ajú jeho 
aktivitu. N ie je  to chyba slnka! Je to vec 
človeka, jeho voľby um iestnenia na 
určitom  mieste planéty.

Jozef, jeden z dvanástich synov Jaku- 
bových, sa sám dal spoznať svojim 
bratom. Všetka ich múdrosť, chytrosť, oči
i uši boli hluché, tupé a slepé.

Ten, ktotý je z toho istého rodokmeňa, 
sa sám odhalí svojim bratom a spečatí 
zm luvu. M ožnože by nás nezainteresovaní 
mohli nazvať ako: jedni anticipovali 
M esiáša, druhí ho zmeškali. No príbeh 
Jozefov celkom reálne môže byťpríbehom 
bratov, ktorí sa narodili z jedného Ducha, 
z D ucha, ktorý vypovie posledné slovo pre 
všetkých: "Ja som Jozef, váš brat" 
/Gen 45, 4/.

o. M gr. Jozef TÓTH

Jozef HAVRAN

Modlitba za svoj rod
Keď básnik Dilong
meditoval o Bohu a svojom rode,
o maličkom krásnom ostrovčeku
v mori veľkých národov
Duch mu vnukol: Nič nie je malé,
čo je od Boha.

Nič, Bože, nie je  malé, 
čo tvorené je Tvojou silou 
a živené Tvojím večným Slovom.

Z malého puka ruža rozkvitá a

naširoko rozšíri sa vôňou... 
ako čo malá, či velká by bola, 
rastie a vzmáha sa 
ako všetko v kozme: Tvojou

vôľou.

Živ rod môj, Pane,
živ ho a pomáhaj v každodennej

dráme,
nech rozkvitá ako ruža sto! i stá 
v zátiš í Tvojej lásky a priazne. 
Amen.
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Ako ozvena z temnôt dolie

hajú k nám z času načas sprá
vy o smutných osudoch bis
kupov, kňazov a rehoľníkov v 
nedávnych časoch temna. 
Keď ich čítam alebo počúvam, 
zamyslím sa, aby som jasnej
šie rozohnal signály prichá
dzajúce zo žalárov a táborov, 
■fabrík, baní a kameňolomov i 
maštali, lebo tu všade a ešte 
inde zostali stopy ich ponižo
vaného človečenstva. Spo
znávam však, že je to obraz 
sprostredkovaný, veľmi závislý 
od mojej schopnosti vžívať sa 
do nepoznaného. Nijaké písa

né slovo ani rozprávanie nedo
káže vyvolať autentický záži
tok: nie je ani radosťou ani trá
pením, túžbou či nádejou. Je 
iba zrkadlom, plochou, ktorá 
odráža torzá toho, čo bolo bo
lestne skutočným. Podnecuje 
k zamysleniu. Zaiste nie som 
sám, je nás veľa, čo v takých 
chvíľach objavia v sebe hloda- 
vý pocit dlžoby veriacich voči 
tomu zástupu duchovných ot
cov i voči jednotlivých osobne 
známym postavám, ktoré sa z 
neho vynárajú. S krížom na če
le vstupovali medzi zločincov, 
aby sa nimi dali ponižovať, a

medzi robotníkov, aby im boli 
príkladom v životných posto
joch. S krížom na čele prechá
dzali špalietom cynikov a po- 
smievačov, ktorí ich počínanie 
považovali za bláznovstvo. 
Niesli svoj kríž a šli za Ním.

My sme svoj ukrývali v ba
tôžku. Možnože sme ich ani 
len myšlienkou účasti nevypra- 
vili na nedobrovoľnú a stras
tiplnú cestu. Možnože sme za 
nich nevypovedali ani len slo
vo prosby k všemohúcemu, 
aby ich posilnil darom trvalej 
vernosti Pravde. Možnože sa 

(Pokračovanie na str.7)

LITURGICKY KÚTIK 
apríl 1993

3. SOBOTA - VZKRIESENIE LAZARA 
(Lazarova sobota)

Na liturgii: farba biela 
Lit. sv. Jána Zlatoústeho, 
kondák, prokimen a pričasten z Lazarovej 
soboty. Namiesto Trojsvätej piesne: Ktorí 
ste v Kristu pokrstení.
Čítania: Heb 12,21 -24,

Jn 11, 1-9,
4. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA 

Farba: biela 
Lit. sv. Jána Zlatoústeho 
Antifóny, pieseň vchodu, tropár, kondák, 
prokimen a pričasten z Kvetnej nedele 
Čítania: Fil 4,4-9,

Mt 21,1 -2, 6-9,
Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj 
Myrovanie.
V pondelok, utorok a v stredu veľkého 
týždňa je predpísaná liturgia vopred po
svätených darov.
Na lit. sv. J.Zlatoústeho: farba tmavočer
vená
Pondelok: tropár: Už je polnoc, Sláva í te

raz kondák Jakub ešte 
oplakával Jozefa 

Prokimen a pričasten z pon
delka veľkého týždňa. Čít. Heb 
5,7-9, Jn 12,31-36,

Utorok: Okrem kondáku a čítaní všet
ko ako v pondelok. Kondák: Je 
čas myslieť na koniec života 
Čít: Ef 2,13-18,

Mk 14,3-9,
Streda: Okrem kondáku a čítaní všet

ko ako v pondelok. Kondák: 
Lásky plný Bože 
Čít: Heb 12,2-3,

Mt 26,36-39,
8. ŠTVRTOK - VEĽKÝ ŠTVRTOK 

Predpoludním v katedrálnom chráme 
sv.liturgia so svätením myra, spolu s kňaz
mi a s veriacimi z celého biskupstva. Vo

večerných hodinách vo farnostiach je sv. 
lit. Bažila Veľkého s večierňou.
Na Pane ja volám ... slohy z Veľkého 
štvrtku.
Čítania: Iz 50,4-9,

I.Kor. 11,23-26,
Mt 26,1 -2, 14-20, 21-30,
Jn 13,2-12,

Namiesto My, ktorí cherubínov, pričas- 
tena a Nech sa naplnia spievame: Prijmi 
ma dnes, Synu Boží.
Miesto Dôstojné je: Poďme, veriaci, hore 
do večeradla.
STRASTI sa spievajú po ukončení sv. 
liturgie. Lit. farba tmavočervená

9. PIATOK - VEĽKÝ PIATOK - 
prísny pôst 

Hodinky umučenia (cárske časy) sa ko
najú predpoludním, farba pôstna 
Veľká večiereň, farba čierna 
Na Pane ja volám slohy z Triodu 
Vchod s kadidlom a evanjeliom 
Čítania: Iz 52,13-53,9,

I.Kor 1,18-25, 2,1-2,
Ev.podľa ČR str.435 

Sprievod s plaščenicou okolo chrámu.
10. SOBOTA - VEĽKÁ SOBOTA 

Ráno: utiereň
V neskorších večerných hodinách (po sú
mraku) sa koná Lit.sv.Bažila Veľkého 
s večierňou. Do evanjelia farba je čierna. 
Na Pane ja volám 4 verše z prvého hlasu 

v sobotu
4 verše z Triodu 
Sláva i teraz: Na dneš
ný deň

Vchod s kadidlom a evanjeliom 
Čítania ČR str.438
VI. čítanie vždy s Mojžišovou piesňou. Po 
prechode na liturgiu namiesto Svätý Bože 
sa spieva Ktorí ste v Kristu. Namiesto Ale
luja: Vstaň, Bože, počas ktorého sa kňaz 
oblieka do bieleho rúcha (aj chrám). 
Namiesto My, ktorí: Zmlkni každý človek 
Namiesto Dôstojné je: Neplač nado 
mnou, Matka
Pričasten: Pán zmŕtvychvstai

11. NEDEĽA- 
VEĽKONOČNÁ TRETIA NEDEĽA 
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Utiereň vzkriesenia v bielej farbe podľa 
liturgických predpisov 
Svätá liturgia: 
farba biela
Po úvodnom požehaní 1 krát kňaz a 2 krát 
veriaci: Kristus slávne vstal zmŕtvych. Pie
seň vchodu, tropár, kondák, prokimen, 
pričasten veľkonočný 
Čítania: Kol 3,1-4,

Jn 1,1-14,
Namiesto Svätý Bože: ktorí ste v Kristu 
Namiesto Dôstojné je: Anjel zvestoval, 
Osvieť sa osvieť sa
Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza, Vi
deli sme, Nech sa naplnia, Nech je meno 
Pánovo, Sláva i teraz spievame: Kristus 
slávne vstal zmrvých 
Myrovanie
Nasleduje voľný týždeň - voľnica - bez dní 
kajúcnosti (pôstu). Svetlý - okrem čítaní a 
prokumenov sv. liturgia celý veľkonočný 
týždeň sa slúži poriadkom uvedeným na 
veľkonočnú nedeľu: vrátane piesne vcho
du a Ktorí ste v Kristu pokrstení. Večiereň s 
ätaním sv. evanjelia podľa Jána 20, 19-23 
Sväté dvere ostávajú otvorené celý týž
deň
Veľkonočný tropár sa na uvedených mie
stach sv. lit. spieva do stredy pred sviat
kom Na nebovstúpením Pána (otdanie 
sviatku).
Pri všetkých ostatných obradoch po úvod
nom požehaní sa spieva vo veľkonočnom 
čase Kristus slávne vstal zmŕtvych, nevy
nímajúc ani pohrebné obrady.
Plaščenica ostáva na dtári do stredy vrá
tane pred Na nebovstúpením Pána.

12. PONDELOK - VEĽKONOČNÝ 
(prikázaný sviatok)

Okrem prokimenu a ätaní všetko ako včera 
Čítania: I.Kor 15,12,16-20,_Mk 16,1-8 
Čítania vo svetlom týždni LČ str. 16-29.

o. V. BOHÁČ 
(Pokračovanie v äsle 8.)
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PREDSAVZATIE - PRISĽÚB SA PLNÍ..
Šiesteho apríla v roku 885 

zomiera sv. Metod. "V tenže 
deň-6 . apríla jc, - pamäťmedzi 
svätými po pravde blahoslave
nými otcov našich (Konštantína 
a Metoda). A koná sa ich pa
miatka a cirkev veľmi oslavuje v 
deň ich pamiatky. "Toto "hlási" 
Krátky, tzn. proložný Život 
Konštantína a Metoda. A ako 
naznačujeme už v titule, toto

%

AÔ
A'l'K

predsavzatie-prísľub sa ozaj 
plní. Svätých Bratov počnúc ľu
dom Božím prvej generácie až 
podnes, "daže do dnes", osla
vujeme. Ich pamäť, ba viac, oni 
sami, živí u Boha, sú medzi na
mi, sú s nami.

Život Metodov konštatuje: 
keď sv. Metod zomrel, "bol pri
radený k otcom svojim i pat
riarchom i prorokom, apošto
lom, učiteľom, mučeníkom. Ľu
dia však, nesčíselný, zídený ná
rod, odprevádzal ho so svieca
mi, oplakávali dobrého učiteľa a 
pastiera, mužské pohlavie i žen
ské, malí i veľkí, bohatí i chu
dobní, slobodní i rabi, vdovy i 
siroty, cudzinci i tuzemci, nedu
živí i zdraví, všetci, lebo všet
kým bol všetko, aby získal všet
kých" (ŽM XVII, 12-13).

Prednesená bola aj Pochva
la, odznela aj Služba Metodovi 
"šiesty deň tohto mesiaca aprí
la". A hneďpridajme, že postup
ne, v rámci liturgie cirkvi, 
vznikli všetky liturgické texty 
ich sviatku, ktoré dodnes spie
vame. Povedzme to ináč, pres
nejšie, konkrétnejšie: v tej litur
gii všetky generácie vidia Svä
tých Bratov u Boha živých, oro
dujúcich za nás, formujúcich 
náš osobný, cirkevný i národný 
život. V našom zraku život i sv. 
Cyrila i sv. Metoda smrťou ne
končí: v tej druhej jeho časti sú 
nám však - "platnejší". S nimi sa 
naša generácia pripravuje vstú

piť do tretieho tisícročia.
Dosiaľ sme si málo uvedo

movali to, že spomínaným tex
tom treba venovať väčšiu pozor
nosť M y tu a teraz túto potrebu 
iba naznačujeme, pričom si vší
mame iba obraz sv. Metoda.

Je pozoruhodné, že sv. M e
toda, ktorý najprv spravoval 
provinciu, potom jednu cirkev, 
texty vidia ako mnícha, človeka 
kontemplujúceho, milujúceho 
samotu, "pustynnoľubnaho", ti
cho - "v bezmorvnim prebyva- 
niji plodatni Ducha obohativša- 
sja", "vsjakrasnaja mira radi 
ľubve Christovy prezrivšaho". 
je  oslovovaný Metodije boho- 
ľubive", "Metodije, molitvy čis- 
toje obitališče", "bohonosnyj 
Otče Metodije", "neisčerpaje- 
myj kladec vody tekuščija v 
žizň vičnuju" atď. "Opusti 1 si ro
dinu i vlasť, ženu i deti, rozhodol 
si sa, svätý učiteľ, žiť na púšti so 
svätými otcami..."

Texty ho vidia aj ináč: "Ako 
slnečné svetlo poslal ťa Kristus 
zažiariaceho, otče, z východu na 
západ ako múdreho učiteľa Me
toda všetkých, osvecujúceho 
mnohé mestá i krajiny, ktoré 
prostredníctvom tvojich pís
men. ó, blahoslavený, prečítajú 
všetky bohom vnuknuté knihy s 
učením o Duchu Svätom, teraz 
pros ustavične za chváliacich 
fit..."

"V tebe má, Otče, moravská 
krajina tvrdú stenu, ktorá poráža

bludárov. Učitelia, stojaci po 
pravici presvätej Trojice, mod
lite sa Kristovi, aby zachoval 
slovienske stádo..."

"Bohom naplneného a ver
ného Metoda všetci ospevuje
me a s láskou velebíme ako veľ
kého pastiera Slovienov."

"Teba, blahoslavený, ospe
vuje krajina moravská, ktorá 
vlastní tvoje cnostné telo, i kra
jina panónska, svätý, tebou 
osvietená. A ľudia ich sa zišli a 
slávia tvoju pamiatku..."

Sv. M etod zomrel na tretí 
deň po Kvetnej nedeli. Vo veľ
kom týždni. Aj tohoročný 6. ap
ríl pripadá na tretí deň tohto týž
dňa. Do týždňa, v ktorom Syn 
Boží vykúpil hriešne ľudstvo. V 
tom týždni bol sv. Metod po
volaný do neba. Bolo to v týž
dni, ktorý vyúsťuje do Vzkrie
senia...

Uveďme si tu ešte tropar zo 
Služby Metodovi:

"Veľký obyvateľ moravskej 
krajiny, sláva i chvála severné
ho kraja, totiž svätý Metod, po
zýva teraz povzneseným káza
ním:

Príďte, milovníci pamiatky, 
s vierou sa stretnime a veseľme 
sa s ním vo sviatok jeho presláv- 
neho skonu, nech ti prináša 
ustavičnú modlitbu ku Kristovi 
nášmu Bohu, aby naše duše zba
vil všetkej biedy a pokušenia."

o. PhDR. Michal FEDOR, SJ

iL @ ¥ ®  WIĎÄCCV © T © ®
(Dokončenie zo str.6) 
nám pomaly strácali pod náno
som propagandou dodávanej 
hlušiny a ich volanie zaniklo v 
jej falošnom lomoze.

No nezaniklo celkom. Nie
kde v hlbinách božsko-ľudské- 
ho oceánu lásky pretekali dva 
protismerné prúdy, jeden veľ
kej dôvery a prosieb a druhý 
nekonečnej milosti a odpúšťa
nia, aby volajúcich pomáhali 
zr^šať útlak a upevňovali vie
ru. Bez nich by neprávosť do
siahla svoje. Veď utrpenie a 
strasti našich gréckokatolíc
kych duchovných násobila aj 
ich starosť o rodiny. A keď sa 
časom čiastočnou zmenou 
podmienkou zmiernila, zostali 
sme ešte my, veriaci, ich širšia

rodina, ktorých osud prenasle
dovaných duchovných nezo
stal ľahostajný. Dobrý otec 
myslí na svoje deti vždy a vša
de, dobrý pastier aj pri osob
nom ohrození dbá o svoje stá
do. Verím, že jeden z prúdov v 
hlbinách lásky niesol ich pros
by aj za nás, aby sme zoslali 
takými, akých nás oni, naši du
chovní otcovia, túžili mať. Aby 
sme si udržali jedno povedo
mie v jednom kresťanskom 
spoločenstve. Svoje príkoria a 
strasti obetovali aj za nás, čo 
sme sa, schúlení v obave pred 
úderom, vliekli životom, nesúc 
svoj krížik ukrytý v batôžku. Ich 
obeta nezostala bez odmeny.

Ako sa im za to odvďačiť 
dnes?

Keby sme vedeli svojou 
predstavivosťou sprítomniť ich 
vtedajšiu ťarchu, aby sme za
rezonovali rovnakým hnutím 
ducha ako oni kedysi - pre ich 
život a dobro! Možno zrátať po
čet prenasledovaných, aj po
čet dní a rokov strávených v 
útlaku a ponížení, poznať 
miesta ich utrpenia, no nik 
nezmeria cenu obetí, ktorých 
sa zaradili do zástupu vidi
teľných Kristových svedkov. 
Stali sa takto studňou živej vo
dy, z ktorej sme čerpali 
osvieženie aj my, aby sme v 
časoch tmy udržali svetlo svo
jej viery.

Koľkože ich bolo, koľko? 
Za všetkých nech mi je dovole
né spomenúť aspoň jedného -

svojho katechétu ThDR. Jána 
Murína, ktorého mám v pamäti 
ako láskavého a múdreho člo
veka.

Všemohúci Bože, vládca 
svetov, ktorý nám milostivo od
púšťaš naše previnenia, pro
síme ťa, obdar našich duchov
ných otcov za ich vernosť v ča
soch skúšky schopnosťou pre
mieňať zlo sveta na dobro, 
omyl na pravdu a tmu na svetlo 
viery. Toto nech konajú na tvo
ju česť a slávu a na spásu im 
zverených duší. A tým, ktorých 
si povolal do večnosti, dožič 
hojnosť radosti z poznávania 
svojich božských tajomstiev z 
účasti na svojom živote: z ta
jomstiev, ktoré kedysi nám tu v 
láske a obetavo ohlasovali. Pa
ne, posilni nás v službe Pravde.

Alexander ROMANOV
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Hovoriť o Kristovi - evanjelizovať - 

možno robiť rôznym spôsobom.
V Keni žije muž, ktorý naplno vy

užíva vplyv masmédií na šírenie Bo
žieho slova SaimondRuliniach

MUŽ APOŠTOLÁTU
Už je  takmer poludnie, ke ď  Saimond 

Ruliniach prichádza na svoj statok, 
169 km za Nairobi.

Napriek nepohodliu cesty, nepadnú 
mu tie dva posledné kilometre pešo vô
bec ťažko. Dnes má Saimond zvláštny 
deň. Dnes sa zíde so svojou rodinou. 
Jeho žena Tereza žije s piatim i z  ôs
mich detí na dvojakrovom pozemku na 
západ od Nakuru, kde sa venujú farmár- 
čeniu, aby si takto zarobili na živobytie. 
Saimond si môže dovoliť navštíviť svoju 
rodinu dva razy do mesiaca. Medzitým 
si ani netelefonujú, ani nepíšu. A tak, 
keď  konečne príde domov, chce návšte
vu využiť čo najviac a dobehnúť všetko 
zameškané. Saimond je  samostatným  
nezávislým publicistom vo veľkom mes
te, pričom naplno využíva svoje literárne 
nadanie. Jednak podáva správy o po
sledných výdobytkoch poľnohospodár
stva v Keni a jednak píše o činnosti 
katolíckej cirkvi. Novinárske i časopisec
ké články vychádzajú pravidelne v zá
ujme stáleho zachovania kontaktu z 
ľuďmi, pre ktorých píše. Saimond na
vštevuje redakčné rady katolíckeho ro
dinného magazínu, kto iý vydáva sestra 
Mária de Carlí v angličtine a v svahir- 
štine. Pre lepšiu názornosť a vierohod
nosť svojich reportáži Saimond sám vy
hotovuje aj fotografickú dokumentáciu 
príbehov. Záujem ho privádza na mies
ta, ktoré sú v ostrom kontraste s jeho  
situáciou. Jeho rodina nie veľmi tuší o 
jeho každodenných aktivitách, no Sai
mond si plne uvedomuje vplyv masmé
dií, najmä pokiaľ ide o ich využitie pre 
Ježiša a jeho Cirkev. Hovorí: “Robil som 
evanjelizáciu v masmédiach, čo má ne
dozerný dosah a som veľmi rád, že 
mám možnosť vplyvu na tolkých ľudí.” 
Jeho rozhlasový apoštolát mu umožňu
je  na základe výňatkov z biblie vysvet
ľovať Božie slovo. Vysiela sa to v oboch 
najfrekventovanejších jazykoch Keň- 
ských kmeňov. Vo svojom domove na 
periférii v Nairobi sa Saimond venuje 
svojim príspevkom, medituje a študuje 
svoje rozhlasové vystúpenia. Nájde si 
čas aj na predvedenie svojich vlastných 
pesničiek i pred susedmi. Nejedná jeho  
pieseň je  nahratá na platni a využíva sa 
pri cirkevných podujatiach. Saimondova

kresťanská viera sa prejavuje v jeho prá
ci novinára, ale nie menej dôležité je  
uplatnenie viery v úlohe manžela a otca.

Svoje deti priúča základom farmar- 
čenia, aby im tak zabezpečil prípadnú 
nezávislosť v budúcnosti. V tejto chu
dobnej oblasti je  normálne školské 
vzdelanie skôr problematické. Odsťaho
vať sa niekam inám je  pre rodinu praktic
ky finančne nemožné. Hoci Saimond 
prichádza domov len raz za dva týždne, 
vždy si nájde čas na duchovné vedenie 
svojej rodiny. Preberá s nimi, ako treba 
čestne predstúpiť pred Pána, uči ich m i
lovať Ježiša. K eď  odíde do práce, jed i
ným kontaktom pre celú jeho rodinu 
ostáva rádio, kedy sa aj oni stanú sú
časťou onej velkej širokej rodiny - Božej 
rodiny.

éupanie mrkvy sa môže stať pre 
mnohých poníženým zamestnaním. 
A predsa pre veľa mladých študen
tov v Belgicku je to súčasť vyššieho 
riadenia.

MODLITBA - ZÁKLAD 
DOBREJ EV ANJEL IZÁ CIE

Pápež Ján Pavol II. vyzýva mladých 
ľudí, aby šli do sveta ako apoštoli novej 
evanjelizácie. Ako odpoveď na túto vý
zvu vzniklo v Belgicku spoločenstvo 
mladých - Mladé svetlo, ktoré šíri dobrú 
zvesť po celej krajine.

Tí to mladí ľudia našli Ježišovu radosť 
a radi by sa o ňu podelili s ostatnými. 
Jadrom ich činnosti je  hlboká modlitba. 
Veria, že na to, aby človek mohol šíriť 
kresťanskú vieru, musí sa denne stre
távať s Pánom v modlitbe a adorácii. 
Mladí sem prichádzajú z rozličných kra

jín, aby sa jeden rok cvičili v tejto škole 
evanjelizácie. Každý z týchto mladých 
ľudí nosí na sebe znak kríža, na ktorom 
je  olejová lampa, čo znamená, že Ježiš 
je  svetlom ich života. Chcú byť svetlom 
sveta. Jeden z nich hovorí: “Tu som sa 
naučil, že je  veľmi dôležité ž iť intenzív
nym životom modlitby. Získať v tom 
zbehlosť, treba sa m odliť často, aspoň 
pol hodiny denne - ráno alebo večer. 
Podľa mňa je  to pre život kresťana sku
točne nevyhnutné”. Každý deň po mod
litbách a práci sa študenti schádzajú a 
študujú učenie Cirkvi. Takto si môžu 
prehlbovať svoju vieru a ľahšie sa na
učia zodpovedať na otázky ostatných. 
Cez deň majú mladí pridelené rozličné 
úlohy v komunite, veria, že ak to budú 
robiť dobre, ak všetky svoje práce obe
tujú Bohu, tak aj tá obyčajná práca má 
veľký zmysel. Každá práca sa v takomto 
pohľade na ňu stáva modlitbou. Každá 
práca je  vlastne misiou. Môžete byť 
misionárom a pritom nerobiť nič sveto
borné, dôležité je, všetko robiť s láskou. 
Taký je  život svätých. To je  ten skrytý 
život Nazaretu. V živote zavážia malič
kosti. Mladí ľudia z tohto spoločenstva 
chodia aj na ozajstné misie. Do škôl a 
farností, kde chodia na návštevy, priná
šajú vlastnú radosť a pokoj. Presne, ako 
keď  Pán poslal svojich učeníkov, aj oni 
chodia vo dvojiciach. Pri návštevách do
mácností študenti nielen rozprávajú, ale 
aj načúvajú, a to je  veľmi potrebné. Tí, 
čo sem prichádzajú, už majú v sebe 
túžbu svedčiť o Kristovi. Ľudia z tohto 
spoločenstva žijú svojím životom v srdci 
cirkvi. Ich misia pramení v modlitbe, a 
nadovšetko v ústrednom bode ich živo
ta, v každodennom slávení s v. liturgie.

(Spracoval a.m.)



ČÍSLO 7/1993 STRANA 9 SLOVO

( N E D O K O N Č E N Á  R E P O R T Á Ž  Z  M Ô J H O  Ž I V O T A )
Drahý neznámy priateľ, prepáč, že len 

tak, bez zaklopania vstupujem do tvojho 
života. Som mýtnik zo súčasnosti. Chcem 
ti rozpovedať svoj všedný príbeh, ničím sa 
nelíšiaci od mnohých iných. Možno ťa za
ujme a zbadáš, že aj ty patríš do tohto 
príbehu a začneš uvažovať o sebe. Možno 
aj ty urobíš chirurgický rez, ako som urobil 
ja, azda práve preto sa ti prihováram. Bý
vam v jednom neveľkom mestečku. Každý 
deň prichádzam ku krížu na konci mesta. 
Stojím v nemom úžase a hľadím na kríž a 
vediem s ním tajomný dialóg. Znovu a zno
vu sa rozpamätúvam, koľko bolo v mojom 
živote pľúvancov, zrád a zapretia, vyhna
nia zo srdca i z domu teba - ukrižovaný 
Ježišu! A dôvod je  len jeden: zapáčiť sa 
mocným tohto sveta, užívať moc, posta
venie a blahobyt.

Áno, pred desiatimi rokmi to bolo všet
ko inakšie. Bol som riaditeľom v jednom  
podniku. Všetko klapalo, všetko mi vychá
dzalo. Moje myslenie a rozhodovanie vy
chádzalo z doby, v ktorej som žil. Ale ja  
som chcel urobiť čosi viac. Mal som na to 
dôvod. Pri ceste, ako sa vchádza do podni
ku, stál kríž. Priznám sa, provokoval ma, 
veď každé ráno prejsť popri kríži a nevší
mať si ho, to bolo pre mňa primálo. Koľko
krát som zdvihol svoj pohľad na teba, Ukri
žovaný, vždy ma až zamrazilo. V mojom 
podvedomí sa čosi mocne ozývalo... "Ajza 
teba, aj za teba, priateľ môj, som sa dal 
ukrižovať. Nebuď zradným Judášom, ale 
kajúcim Petrom!" To už bolo pre mňa pri
veľa. Ten kríž musí preč, len zavadzia! Vo 
svojej horlivosti som sa začal angažovať 
za jeho odstránenie. No neveľmi sa mi to 
darilo. Nikto sa nemal k činu. Bol tu akýsi 
strach siahnuť na kríž. A tak sa vlúdila do 
mňa diabolská myšlienka: Čo keby som 
zhanobil tento kríž? Priam ako rakovina 
ma zožierala tá myšlienka. Živil som ju  v 
sebe. A raz v noci som ju  uskutočnil. Pres
ne sa na to pamätám. V jednu sychravú 
noc som sa k tebe priblížil, Ježišu, aby 
som ti odťal ruky a nohy. Priznám sa, sprvu 
mi to neisto, ale nenávisť a zloba bola 
veľká, tak som to dokázal. Teraz ruky a 
nohy, potom neskoršie budem pokračovať 
vo tvojom skaličení. Uvidíme, kto zvíťazí. 
Takéto myšlienky mi vtedy poletovali v hla
ve.

Na druhý deň si nikto nič nevšimol, 
aspoň ja som to tak pozoroval. Prešli ďal
šie dni, už sa o tom hovorilo, no nikto nič 
nenamietal, neprotestoval. Zrazu bolo to
ho plné mesto. Všetci sa na mňa pozerali 
s nedôverou a bojazlivosťou. Ako keby ve
deli, že tento zhanobený kríž je  moja prá
ca. Báii sa, veď keď  to urobil s krížom, čo 
potom s nami? Taký som vyzeral mocný a 
hrozný. No čas rýchlo plynul a zrazu sa v

mojom vnútri všetko skomplikovalo. Zo 
dňa na deň rástla vo mne nespokojnosť, 
nevoľnosť a ne sústredenosť. Najprv som 
sa tomu smial, nechcel som si to pripustiť, 
ale keď  mi začali tŕpnuť ruky, keď  som 
začal strácať silu a cit v rukách, ešte viacej 
som znenávidel kríž. Lekári konštatovali 
prepracovanosť, vyčerpanosť, ale ja  som 
vedel hlavnú príčinu tohto všetkého. A tak
to som si myslel. “Len vyzdraviem, len sa 
upraví môj zdravotný stav, neostaneš ta 
na kríži, ešte nič nie je  skončené.” No čas 
beží míľovými krokmi vpred. Ja už nie som 
riaditeľom, ale som na invalidnom dôchod
ku s ochrnutými rukami. Koľko to bolo bez
senných nocí a rúhania voči tebe, ukrižo
vaný Ježišu! Prečo, prečo práve ja? Ale ty 
si mlčal. A ja som pomaličky vstupoval do 
tvojho mlčania a už teraz nehovorím: pre
čo? Moje myšlienky zablúdili do detských

čias, vidím rodičovský dom. Nie, nepreklí
nam svojich rodičov, veď mi chceli len to 
najlepšie. Mali veľkú radosť a hrdosť, že 
oni majú syna školovaného s titulom. Veď  
vtedy to tak bolo. Keď si chcel niečo zna
menať, niečo dosiahnuť, treba sa zriekať. A 
to toho najcennejšieho - viery v Boha. Akí 
šťastní boli moji rodičia v deň mojej promó
cie. Bolo pre nich ien samozrejmé, že ne
skoršie som mal len úradný sobáš, že mo
je deti neboli pokrstené. Ba keď  prišiel 
som k rodičom na návštevu, tak sa tešili, 
že ani neišli v nedeľu do chrámu na boho
služby, len aby neuškodili svojmu synovi -

riaditeľovi. Nič mi nikdy nevyčítali, len pri
kyvovali hlavami nad mojimi argumentami. 
Keby aspoň slovko povedali, keby namie
tali. Ba ani vtedy nič nepovedali, keď poču
li o mojom angažovaní sa, keď som chcel 
odstrániť kríž. Veď bola taká doba! A náš 
syn je  učený. Takto ma ospravedňovati vo 
svojom okolí.

Vyčítam vám, otec a matka, že v našej 
rodine sa nežilo náboženstvo, ani sa o 
ňom nehovorilo. Vyčítam vám, že ste ma 
nenaučili desatoro, nenaučili ste ma milo
vať Boha ani ľudí. Preto tie odťaté ruky a 
nohy! Bojím sa, že nie len vám beda, ale aj 
mne, lebo aj ja  som tak vychoval svoje 
deti: bez Boha, bez viery, bez lásky, len 
tak “vedecký’. Vidím už plody na strome 
môjho života: Syn je  druhýkrát ženatý, 
dcéra je  rozvedená, majú tituly, ale akosi 
im to v osobnom živote nevychádza. Na 
mňa pozerajú ako na úbožiaka. So súci
tom hraničiacim až s nechutenstvom. Už 
som sa im odvážil hovoriť o Bohu, o viere 
o Cirkvi. Oni sa len pousmejú a kývnu 
rukami: Ale, otec, nezaťažuj nás, veď sú 
teraz dôležitejšie veci ako tvoje znovuob- 
javené náboženstvo. Ale ja rozmýšľam, čo 
je  dôležité v mojom živote a stále mi vy
chádza, že len viera v Boha dáva pravý 
zmysel a náplň k môjmu životu. Ba aj man
želka tak trochu pri deťoch pridržiava. Ne
má trpezlivosti ma obliekať, kŕmiť. Často 
dochádza v našej domácnosti k nedorozu
meniu. Cítim, aké ťažké je  byť zodpoved
ným kresťanom, ktorý chce uskutočňovať 
nie svoju, ale Božiu vôľu.

Ukrižovaný Ježišu, ty jediný chápeš, ty 
neodvraciaš svoju tvár, lebo ty si odpúšťa
júca láska. O, aké nesmierne šťastie a 
pokoj sa rozhostili v mojej duši, keď som 
dal opraviť tento môj kríž. Ježišu, ty už máš 
znovu ruky a nohy! Teda dávno už nie “môj 
podnik”, ale “môj kríž”. Viem, že ešte mi 
veľa chýba k môjmu obráteniu. Ale ja  som 
rozhodnutý každý deň prísť pod tvoj kríž, 
porozprávať sa s tebou, každý deň ťa na
vštíviť v chráme, kde ti nanovo obetujem 
svoje ochrnuté ruky, boľavé nohy a po
praskané srdce. Stále odchádzam z na
šich stretnutí trochu lepší a cítim, ako rastie 
a žije vo mne myšlienka, ktorá ma obno
vuje - modlitba mýtnika: “Bože milostivý, 
buď pri mne, hriešnemu!” Teraz v pôstnom 
období s tebou, Ježišu, chcem trpieť a zo
mierať, už chápem a rozumiem reči kríža. 
Teším sa na chvíľu, keď dozreje milosť 
Božia v našej rodine a ja  s manželkou 
prijmem v chráme sviatosť manželstva, 
deti príjmu sviatosť krstu. Čím viac modli
tieb a sebazáporu, tým bližšie je  čas, keď 
Ježiš povie: “Dnes prišla spása do tvojho 
domu. Veď aj on je  Božím synom. Syn 
človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahy
nulo” (Lk 19, 9-10).

Toto je  môj príbeh, drahý neznámy 
priateľ, a aký príbeh života píšeš ty?

o. Ján KARAS
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Z  k r e f ť a n f k é h o

Boh je základ 
našej dôstojnosti

Z bohatých myšlienok Svätého Otca, 
ktorý sa prihovaral pútnikom na marcových 
audienciach v Ríme, vyberáme.
Je čas obrátiť sa k Pánu Bohu. Áno, drahí 
b ratia  a se s try , sve t p o tre b u je  B oha. 
Často tak m álo verí a adoruje, tak málo 
miluje a poslúcha. Pán Boh nem lčí, keď  
ž iada  p o k o rn é  tich o  p o č ú v a n ia . Jeho  
nekonečný rešpekt našej slobody nie je 
slabosťou. On nás pokladá za svo jich  
synov a dcéry. Dovoľm e teda, nech sa 
jeho slovo dotkne nášho srdca. On je ná
dejou človeka a zák ladom  jeho  autentic
kej dôstojnosti. D ôkazom  týchto  faktov je 
s leposť každej k ru te j id eo ló g ie , k to rá  
chcela postaviť človeka na m iesto Boha, 
s tv o re n ie  na m ie s to  S tv o r ite ľa . A ko  
hovorí Druhý vatikánsky koncil, stvorenie  
bez stvoriteľa zaniká. Zaiste je správne a 
p o v in n é  p o tv rd z o v a ť  a s v ä tiť  p rá v a  
človeka, no predtým  treba ešte uznať a 
rešpektovať Božie práva. Ak sa zanedba
jú, risuje sa opom enutie aj ľudských práv. 
Bez Božej postate a bez nádeje na večný  
život trp í ľudská dôstojnosť veľmi ťažkú 
újrnu.

Pápež LevXIII. vydá! pred 105 rokmi- 
20. júna 1888 - encykliku Libertatis pra- 
estantissimum, v ktorej poukazuje na 
zásadnú zviazanosť ľudskej slobody s 
pravdou. Ide o takú zviazanosť, že slo
boda, ktorá by odmietla podriadiť sa 
pravde, upadá do svojvôle a zníži sa do 
služby najnižším vášňam a zničí seba. 
Je potrebné zamyslieť sa nad touto sú
vislosťou slobody a pravdy.

Nie tak dávno sme všetci boii sved
kami úzkej previazanosti neslobody a 
lži. Vlastne išlo o to, že všetko bolo 
presne vymedzené od-do, čo človek 
môže a čo nesmie. Týkalo sa to nielen 
profánnej práce, ale aj myslenia a kul
túry. Sloboda človeka bola presne li
m itovaná a to až tak, že sa stala 
neslobodou. Všetko bolo dobré, čo 
chcel režim a všetko bolo zlé, čo len 
trochu vybočovalo z vymedzenej ces
ty. Takto mocní tohto sveta chceli mať 
neobmedzenú moc nad národom a nad 
jednotlivcami. Neposlušní sa brali pa
trične na zodpovednosť alebo stratou 
miesta sa im prakticky ponúkla prevý
chova... To všetko sa dialo na základe 
lži, ktorá sa pokladala s veľkou propa
gandou ako pravdu. Dialo sa to na zá
klade hesla: Stokrát opakovaná lož sta
ne sa pravdou. Našťastie, lož sa nikdy 
nemôže stať pravdou, ale môže pokriviť 
charaktery ľudí, čo sa aj vo veľkej miere 
v našom národe stalo. Vďaka Bohu, to 
to obdobie je už - a dúfajme, že de
finitívne - za nami. Dostali sme slobodu, 
ktorá prišla ako blesk z jasného neba. 
Zrazu ako keby sme sa prebudili zo zlé
ho sna. Konečne sa môžeme striasť ťar
chy lži, ktorá sa počas dlhéhho obdobia 
vrývala nielen do nášho každodenného 
života, ale aj do ľudských sŕdc a myslí. 
T ak sme si mysleli mnohí. Ale...

Vytriezvenie prišlo veľmi skoro. Pocit 
slobody sa pomaly zahmlieval každo
dennými ťažkosťami a povinnosťami. 
Mnohí vytriezveli a zistili, že sloboda sa 
nerovná níčnerobeniu, ale naopak, vy
žaduje od nás väčšie úsilie, než sa to 
vyžadovalo predtým. A ako to vyzerá po 
troch rokoch slobody? Co nám slo
boda priniesla? Priniesla nám aj pravdu, 
alebo podporili sme slobodu pravdou?

P á pe ž  Lev X II I .  to  je d n o zn a čn e  
prehlásil, že jedno bez druhého nemôže 
existovať. Ale nielen on. Terajší Svätý 
Otec Ján Pavol II. pri rôznych príleži
tostiach túto spojitosť vytrvalo zdôraz
ňuje. Kde ona pramení? Pramení v Bo
hu - vo večnej Pravde - ktorý je pô
vodom každej slobody a pravdy. Ježiš 
povedai: “Ja som Cesta, Pravda i Život” 
(Jn 14, 6).

Uplynulý čas po páde ideológie lži 
však nebol taký ľahký a jednoznačný 
ako sme si to predstavovali. Slobodu 
chce každý, ale horšie je to už s prav
dou. Tú treba chápať tiež tak osobne 
ako slobodu. Lož, ktorá sa usídli v srdci 
človeka, len tak ľahko neopustí svoje 
miesto. Ale čo z toho vyplýva? To, že 
človek, ktorý sa nevzdá lži, nemôže žiť v 
slobode. Už prorok Izaiáš povedal o 
Mesiášovi, že vyhlási zajatým slobodu 
(por. Iz 61, 1). A Ježiš skutočne ponúkol 
človeku slobodu, za predpokladu, že sa 
vzdá lži, ktorá má konkrétnu podobu v 
srdci človeka a volá sa hriech. Áno, je tu 
vzájomná závislosť jedného s druhým, 
lož - nesloboda, pravda - sloboda. Toto 
je axióma, či sa to niekomu páči alebo 
nie. Pravda pohýňa k zmene, k náprave 
života, k odstraňovaniu chýb a hriechov. 
A naopak, lož pohýňa k návratu do 
starých vyšliapaných chodníkov, na 
ktorých sa mnohí lepšie cítili než teraz. 
Ale to je návrat do neslobody.

Čo nám teda zostáva, aká perspek
tíva je pred nami? Musíme byt’optimisti, 
ale zároveň aj realisti. Optimisti v tom, 
že máme slobodu a môžeme sa rozvíjať 
v duchu pravdy a zároveň sa pričiňovať 
o zmenu svojho srdca a tak aj celej 
spoločnosti. Realisti v tom, že budeme 
vnímať každodenný život pred pro
blémami si nezatvoríme oči, ale ich bu
deme riešiť - a to v duchu pravdy. Zdá sa 
mi, že po nadobudnutí slobody, sme sa 
striasli aspoň jedného - a to strachu. A 
to je pozitívny znak, že pôjdeme do
predu, aj keď pomaly, po ceste pravdy. 
Ú loha každého kresťana je denne 
podporovať pravdu a odmietaťlož.Takto 
nestratíme slobodu, ale naopak, bu
deme ju upevňovať pravdou.

o. Ján BABJAK, SJ

NOVI b is k u p i
Svätý Otec Ján Pavol II. vymeno

val dvoch nových gréckokatolíckych 
biskupov. Nástupcom v úrade staruč
kého arcibiskupa-metropolitu Maxima 
Hermaniuka v kanadskom Winnipegu 
sa stal o.Michail Bzdeľ, CSsR. Novým 
gréckokatolíckym biskupom v au

strálskom Meulborne bol namiesto 
chorého biskupa o.Ivana Praška vy
menovaný doterajší riaditeľ malého 
seminára Kolégia sv. Vladimíra v ka
nadskom Roblíne o.Peter Edvard Stas- 
juk, CSsR.

-rd-
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Nový riaditeľ 
Slovenského ústavu 

sv. Cyrila a Metoda v Ríme
V Slove sme už pri

niesli stručné informá
cie o te jto  uda josti. 
Dnes sa k nej vraciame 
podrobnejšie.

Koncom minulého roka 
Svätý Otec Ján Pavol II. me
noval otca biskupa Mons. Do
minika Hrušovského, dote
rajšieho riad ite ľa  S loven
ského ústavu sv. Cyrila a 
M etoda v R ím e za  p o 
mocného biskupa trnavskej 
arcidiecézy s osobitným ur
čením pre Bratislavu. Všetci, 
ktorí p o z n a li je h o  vžd y  
usmievavú tvár, otvorené ná
ručie privítať každého, pote
šiť a pomôcť, najmä pri tých 
nespočetných návštevách 
našich pútnikov v Ústave, si 
položili otázku: Kto bude je
ho nástupcom ? Č osko ro  
sme sa aj to dozvedeli. No
vým riaditeľom Ústavu na 
budúcich šesť rokov sa stal 
Mons. ThDr. Štefan Vrablec, 
doterajší redaktor vydavateľ
stva Ústavu a svoj úrad pre
vzal dňom 1. januára 1993.

Kto stojí
za týmto menom?
Nového riaditeľa Sloven

ského ústavu sv. Cyrila a Me
toda slovenskej verejnosti v 
zahraničí netreba predstavo
vať: žije a pracuje v Ústave 
od júla 1966 a už predtým sa 
činne zúčastňoval na kaž
dom podujatí pod strechou

Ústavu. Poznali ho aj naši 
pútnici, ktorí navštívili Ústav, 
pohyboval sa akoby v tieni 
dovtedajšieho riaditeľa, ale 
jeho ochota pomôcť a potešiť 
bola vždy badateľná, preja
v o v a n á  s n e o b y č a jn o u  
skromnosťou.

Mons. ThDr. Štefan Vra
blec sa narodil 21. februára 
1925 v Závode na Záhorí. Po 
šiestej triede ľudovej školy 
ho zapísali na rehoľné gym
názium františkánov v Ma
lackách. Roku 1940 vstúpil 
do malého kňazského semi
nára v Trnave a študoval na 
rímskokatolíckom gymnáziu 
Jána H ollého, na ktorom  
roku 1945 maturoval. V sep
tembri toho istého roku na
stúpil do veľkého seminára v 
Bratislave a začal navšte
vovať prvý ročník teológie. 
Ale 3. novembra 1945 ho 
biskup Mons. ThDr. Pavol 
Jantausch poslal na štúdium 
do Ríma. Býval v Pápež
skom kolégiu Nepomucéne 
a študoval na Lateránskej 
univerzite . Roku 1947 sa 
vrátil na Slovensko na po
hreb matky, ktorá zomrela 
19. októbra. Na otcov pohreb 
mu nebolo dovolené prísť. Za 
kňaza bol vysvätený 23. de
ce m b ra  vo S vä tom  roku 
1950 v Lateránskej bazilike.

Po dosiahnutí licenciátu z 
teológie odišiel za kaplána 
do severotalianskej farnosti 
Cesio Maggiore /1951 -1955/. 
Potom s p ra v o v a l fa rn o s ť  
Goima di Zoldo /1955-1957/

v Belúnskej diecéze, kde bol 
generálnym vikárom Mons. 
Albino Lucíani, neskorší pá
pež Ján Pavol I. V  roku 1956 
dosiahol doktorát teológie na 
Lateránskej univerzite. V  dok
torskej práci sa zaoberal po
vinnosťou laikov spolupraco
vať na misijnom diele cirkvi.

Roku 1957 ho Kongregá
cia pre univerzity a semináre 
menovala za špirituála do 
Krajového seminára v Chieti, 
kde pôsobil až do roku 1963.
V školskom roku 1963-64 
študoval na Gregoriánskej 
univerzite v Ríme špiritualitu.
V rokoch  1964-1966  bol 
Spirituálom v Krajovom semi
nári a Assisi. Za svojho pô
sobenia v Assisi dochádzal 
do Ríma, kde pripravoval v 
tlačiarni Gregoriánskej uni
ve rz ity  vydan ie  Latinsko- 
s love nské ho  m isá la , po 
trebného na to, aby sloven
čina mohla byť uznaná za li
turgickú reč v Spojených štá
toch severoamerických.

Roku 1966 
prišiel do Ríma

na ž ia d o sť o tca  b iskupa  
Mons. Pavla Hnilicu. Ubyto
val sa v Ústave sv. Cyrila a 
Metoda, kde býva a pôsobí 
až doteraz. Pápež Pavol VI. 
ho vymenoval za monsigno- 
ra a Ján Pavol II. za pápež
ského pre lá ta  /25. marca 
1982/. Kongregácia pre Boží 
kult ho 27. novembra 1973 
m enova la  za č lena L itu r
gickej komisie pri SÚSCM, 
ktorá pracovala v súlade so 
Slovenskou liturgickou ko
misiou vo vlasti. Koordinoval 
práce pri vydávaní liturgic
kých kníh v slovenčine, ktoré 
pre Slovensko tlačila kníh- 
tlačiareň Polyglotta vo Vati
káne.

Roku 1959 bol pri zakla
daní časopisu Slovenský kňaz 
/neskôr Diakonia-Slovenský 
kňazI a bol jeho redaktorom 
až do roku 1991. Roku 1975 
bol pri zakladaní časopisu 
M agn ifika t, u rčeného pre

rehoľné sestry a bol jeho 
redaktorom až do roku 1991. 
Oba časopisy prestali vy
ch ád za ť pre zmenené po
mery na Slovensku.

Počas pobytu v Ústave 
sa zapájal do života diecézy. 
Bol kaplánom rehoľných mi
sijných sestier Figlie del Cal- 
vario a každú nedeľu vypo
máhal na blízkej fare Isola 
F arnese . H lavná  č innosť 
Mons. ThDr. Štefana Vrable- 
ca v SÚSCM spočívala v prí
prave náboženských kníh v 
slovenčine a v ich odosielaní 
na Slovensko. Koľkí naši pút
nici, ktorí navštívili Rím a Ús
tav, by modli ďakovať za tú 
vzácnu náboženskú litera
túru, ktorú im otec monsiňor 
dával s takou úprimnosťou a 
láskou, najmä v čase nábo
ženskej neslobody v našej 
vlasti. Mal radosť z každej 
zásielky, ktorá rôznymi ces- 
ta m i-n e c e s ta m i d oš la  k 
adresátovi až na Slovensko.

Osobne som sa s ním 
prvýkrát stretol roku 1974 a 
potom niekoľkokrát. Aj v mo
jej knižnici sú mnohé knihy 
ním osobne darované alebo 
zaslané. A nikdy nazabudol 
pribaliť ruženec s prosbou o 
modlitbu. Bol vždy pohos
tin n ý , láskavý  a ocho tný 
pomôcť, nepozerajúc na čas 
a námahu. Tak živo sa zaují
mal aj o osudy našej grécko
katolíckej cirkvi. Rád čítal na
še Slovo, ktoré som mu pra
videlne posielal.

Nech toto všetko mu pri
počíta náš Pán k dobru. A 
nech s takou láskou a obeta
vosťou vedie aj naďalej Ús
tav, ktorý prevzal po svojom 
usmievavom a dobrom otco
vi biskupovi. V  novej funkcii 
prajeme mu mnoho Božích 
milosti, aby pod jeho vede
ním Ústav aj naďalej žil a po
kračoval vo svojej práci pre 
dobro cirkvi.

/Podľa časopisu Slovenské 
ské hlasy z Ríma, 12/1992, 
pripravil

o. František DANCÁK/

Príprava na návštevu 
Svätého Otca

Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kar
dinál Jozef Tomko nanovo posvätil katedrálu v severoal- 
bánskom meste Skadar. Katedrála bola roku 1967 komu
nistickým Hodžovým režimom premenená na športovú 
halu. Rekonštrukcia a opätovné prispôsobenie na sa
králne účely sa začali roku 1991 a urobila ich na náklady 
Vatikánu jedna talianska stavebná firma. Dokončená bude 
desafdni pred návštevou Jána Pavla II. v Albánsku.
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Z myšlienok otca biskupa 
Mons. Jána Hirku

Využívam e ešte teraz pôstne ob
dobie - kňazi so svojim i veriacim i. Ber
me na seba kríž našej eparchie a 
utrpenia vlastné i našich veriacich. 
Naše utrpenie od roku 1950 pokračuje

až do dnešných dní. S tále nás od
sudzujú a kritizujú, vyvíjajú na nás ná
tlaky. Stále sú nepokoje i keď  my tr 
píme a nerobíme nikomu príkorie. 
Chcem e si uvedomiť, že utrpenie a 
pokánie nevedie k smrti, ale k životu. 
Hriešnik sa môže stretnúť s Bohom 
len na ceste pokánia. Povzbuďme sa
mi seba i našich veriacich k vernosti 
Kristovým zásadam v živote, v mod

litbe i v skutkoch. Preskúmajme, či sú 
naše náboženské úkony pred Bohom 
vierohodné alebo len fasádou. Žiadny 
predmet sa nepovznesie do výšky, 
pokiaľ neprekoná zemskú príťažlivosť. 
Podobne i duša sa nepovznesie k ne
bu, ak je  pripútaná nejakou náklon
nosťou k niečomu pozemskému. 
O tvorený nepriateľ škodí vždy menej 
ako falošný priateľ. Usilujme sa, aby 
naša viera sa nestala len zvykom. 
Č lovek vidí do tváre, ale Boh vidí do 
srdca. Každý hriech zm enšuje v nás 
svetlo Kristovo a účinnosť nášho pô
sobenia. Kde je Kristus, tam je dobro
ta, úprimnosť, pokora.

Panna Mária nech nám všetkým 
pomáha toto uskutočňovať.

ZO ŽIVOTA EPARCHIE ̂

Naši jubilanti v apríli
o. Ivan LJAVINEC, správca farnosti Praha, kanonik, 
(18. 4. 1923) 70. narodeniny
o. Michal PETRUŠ, správca farnosti Hačava (18. 4. 1993) 
40 r. ordin.
o. Michal DŽATKO, správca farnosti Giraltovce (21. 4.1963) 
30 r. ordin.
o. Juraj BUJŇÁK, správca farnosti Dávidov (25. 04. 1913) 
80. narodeniny

Vyprosujeme im - Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Stretnutie mladých
Kvetná nedeľa tak ako po iné ro

ky bude aj tentoraz priestorom pre 
stretnutia mladých s otcom sídel
ným biskupom. V rámci Svetového 
dňa mladých sa otec biskup Mons. 
Ján Hirka stretne s mládežou v Pre- 
šove a Bardejove. Je pripravený bo
hatý program, ktorým chcú sa mladi 
prihovoriť každému z prítomných. 
Vo viacerých farnostiach v tento 
deň mladých, prebehnú stretnutia 
mládeže so svojimi duchovnými ot
cami.

Večeradlo y Drienove
Na začiatku bol časopis Má

riina doba. Dal nátn ho prečítať 
náš duchovný otec. Skrzla v nás 
niektorých myšlienka konať Ve
čeradlo s Pannou Máriou i v na
šej farnosti. Duchovný otec s 
tým súhlasil, povzbudil, usmer
nil a 20. februára t. r. v sobotu 
modlili sme sa spolu s mnohými 
našimi veriacimi vo Večeradle. 
Pred sv. liturgiou prosili sme 
Svätého Ducha o potnoc pri 
modlitbe. Nasledoval rozjíma
vý sv. ruženec, prečítali sme si 
vhodnú časť z knihy - Kňazom, 
najmilším synom Panny M árie - 
a spoločenstvo v modlitbe vyvr
cholilo sv. liturgiou, po ktorej 
sme sa zasvätili Nepoškvrnené
mu Srdcu Panny Márie. Odvte
dy sme mali už tri Večeradlá. 
Chcenie sa takto modliť vo Ve
čeradle pravidelne dvakrát me
sačne.

Vyzývame všetky farnosti 
našej gr. kat. diecézy: Vojdite s 
Pannou Máriou do Večeradla 
tak ako apoštoli po Nanebo
vstúpení Pána, aby očakávali 
príchod Sv. Ducha. Modlime sa 
spolu o turičnú premenu našich 
farností, našej spoločnosti a ce
lého Slovenska!

František HA VRI LA

VO FARSKOM CHRÁME 
NARODENIA PANNY 
MÁRIE V KOŠICIACH bo
la na tretiu pôstnu nedeľu 
t. r. milá slávnosť. Skupina 
dospelých pristúpila k pr
vému sv. prijímaniu, keď  
polovica z nich deň pred
tým prijala sv. krst. Na pri
jatie sviatostí ich pripravil 
o. Andrej Pribula.

Zaujím avým  a pre mnohých obohacujúcim bolo 
stretnutie m ladých p ri ohlasovaní evanjelia, ktoré sa 
konalo v Prešove. Na zábere brat z  Viedne, ohlasujúci 
posolstvo.
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Spomienka na profesora Michala Lacka
Bolo to pred jedenástimi 

rokmi - 19. marca 1982, keď 
rýchla pomoc odviezla profeso
ra Michala Lacka do jednej z 
rímskych nemocníc. O dva dni - 
21. marca - pri chirurgickom zá
kroku sa rozlúčil s týmto sve
tom, aby mohol uzrieť svojho 
Boha, ktorému sa dal bezvý
hradne do služby. Zostalo po 
ňom prázdne miesto a veľa spo
mienok. Jednou z nich je  i táto.

Na ľudí spomíname z rôz
nych hľadísk. Najviac si spomí
name na tých, ktorí boli dobrí a 
veľa dobra vo svojom živote vy
konali. Tento motív je  dôvodom 
aj tejto spomienky. Postojme 
chvíľu a pripomeňme si osob
nosť o. Michala Lacka, jezuitu a 
profesora.

Úplne zhodnotiť životné 
dielo o. Michala Lacka sa nedá. 
To vie a môže urobiť iba Boh. A 
on to už urobil. My však môže
me jeho životné dielo z veľkej 
časti, ale nie úplne, poznaťz jeho 
bibliografie. Keď si ju prezrie
me, ostaneme v úžase nad akti
vitou tohto kňaza, jezuitu, pro
fesora, historika, Slováka, tak 
veľkého a pritom neuzavretého, 
ale vnímavého a srdečného člo
veka. Spomienky na neho sú ta
ké živé i u profesorov na Pápež
skom východnom inštitúte i u 
všetkých tých, ktorí ho poznali.

Po znovuzískaní slobody v 
bývalých komunistických štá
toch strednej a východnej Euró
py z úst mnohých významných 
ľudí som počul povzdych: Ško
da, že tu nie je otec Lacko. Ten 
by sa obracal, ten by nám pomo
hol.

Prečo takéto spomínanie? 
Iste to nie je bez dôvodu. Celý 
život tohto profesora zaujal 
Boh. Boh, ktorý mu zveril oso
bitné poslanie. Týmto poslaním 
bolo rehoľné povolanie a v rám
ci tohto jezuitského povolania 
špeciálne východné cirkvi, ale 
najmä gréckokatolíci na 
Slovensku.

Jezuitskí! formáciu dostal v 
Belgicku, študoval v Záhrebe a 
v Ríme. Doktorát z teológie zís
kal v roku 1953 a doktorát z 
filozofie - z historických vied v 
roku 1955. Od toho istého roku 
bol stálym profesorom na Pá-

Ale obráťme svoju pozor
nosť na to, čo bolo v jeho živote 
primáme. Boli to gréckokatolíci 
na Slovensku. Už pred rokom v 
Košiciach - pri spomienke na
10. výročie jeho smrti - Th Dr. Mi- 
chal Fedor, SJ, načrtol štyri

5. gréckokatolíkov Slo
venska.

Môžeme povedať, že celá je
ho práca bola kdesi v základe 
motivovaná práve gréckokato
líkmi na Slovensku. Bola to jed
noducho Lackova misia, ale 
nielen v obraznom, ale v do
slovnom slove zmysle. S touto 
cirkvou žil, dýchal, spolucítil, 
trpel i radoval sa. Úplne sa s ňou 
stotožnil. Z tejto cirkvi vyšiel a 
pre túto cirkev obetoval celý 
svoj život. Áno, všetko, čo sa 
týkalo gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, týkalo sa aj jeho. 
Stal sa dobtým pastierom pre 
všetkých gréckokatolíkov, kto
rým zatvorili ich pastierov - bis
kupov, kňazov. Rozohnali ich, 
alebo vrhli do väzenia. A vtedy, 
v tom najťažšom období, vystu
puje Lacko, aby ich bránil pred 
svetom, hlásal, že ži jú, informo
val o nich, písal o vernosti bis
kupov vo väzení a stal sa pra
videlným prispievateľom do 
vatikánskeho rozhlasu. Dá sa 
povedal že skoro všetko, čo o 
gréckokatolíkoch napísal, po
núkol im to aj priamo - cez vati
kánske vysielanie. Spomeňme 
najmä vysvetlenia, ktoré pove
dal v seriáloch o dejinách, o li
turgii, o cirkevných sviatkoch, o 
ikonách, príhovory na jednotli
vé nedele v roku. A keď pridá
me k tomu jeho aktuality najmä 
zo života východných cirkví, 
dostaneme peknú mozaiku jeho 
obetavej práce. A nespomíname 
ešte to, koľkým osobne pomo
hol či už finančne, či knihou, 
povzbudením, ukázaním správ
nej cesty k Bohu atď.

A slovenskí gréckokatolíci 
mu majú zo srdca vďačiť ešte za 
jedno, že prebojoval etnické 
uznanie slovenských gréckoka
tolíkov v cirkevnej organizáci. 
Jeho zásluhou nás lepšie pozná 
aj univerzálna cirkev. Hľa, taký 
bol o. Michal Lacko. Zaslúžil si 
našu spomienku v modlitbách.

o. Já n  15A IM AK, SJ

M i *

pežskom východnom inštitúte v 
Ríme až do svojej smrti v roku 
1982. Prednášal aj na Grego
riánskej univerzite a na iných 
univerzitách.

Základným vedeckým die
lom pre dejiny Veľkej Moravy 
je jeho dizertačná práca Pápeži 
a Veľká Morava vo svetle doku
mentov pápežskej kúrie (1953). 
Pre výskum dejín slovenských 
gréckokatolíckov má základný 
význam jeho dizertačná práca 
Užhorodská únia (1955). Jeho 
kniha Sv. Cyril a M etod vyšla 
po slovensky v štyroch vyda
niach a okrem toho vyšla aj po 
anglicky a po taliansky. Ďalších 
jeho štúdií a najmä článkov je 
približne 1300.

okruhy jeho práce vo vzťahu 
ku gréckokatolíkom na Sloven
sku.
Sú to: 1. obrana,

2. dejiny,
3. form ácia (duchovná, 

liturgická, cirkevná),
4. organizácia.

A ďalej podčiarkuje, že - 
Lacko venoval gréckokatolí
kom najviac času, najväčší po
čet svojich prác a najviac podu
jatí. A je to skutočne pravda, 
hoci jeho okruh prác je  širší.

Ide o oblasť:
1. cyrilometodskú,
2. Slovákov doma i v za

hraničí,
3. jezuitskú,
4. východných cirkví,
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A K O  B R Á N IŤ  SLABŠIEHO
Aby človek mohol stúpať vo vertikál

nom smere, musí byť vysporiadaný aj v 
rovine horizontálnej. Pripomína nám to aj 
symbol našej spásy - kríž. A s touto my
šlienkou sa začala aj prednáška na tému: 
“Sociálna náuka Cirkvi” . Bola v poradí dru
hou z cyklu vzdelávacích prdnášok, ktorý 
organizuje CZŠ sv. Juraja a SZSC Milo
srdného Samaritána. Možno pre mnohých 
znie jej názov trochu vedecky, ale pri tro
che pozornosti sme sa z úst dôstojného 
otca Michala Vašku mohli dozvedieť, pre
čo a ako sa Cirkev zamýšľa nad sociál
nymi otázkami.

Už v minulom storočí, keď rozvojom 
výroby práca začala strácať svoju hodnotu 
a začala byť ponúkaná ako tovar, bolo 
potrebné hľadať spôsob, ako chrániť naj
chudobnejšiu vrstvu spoločnosti. Jeden zo 
spôsobov, ako dosiahnuť rovnováhu me
dzi majiteľmi výrobných prostriedkov a 
pracovnou silou, je opísaný v encyklike 
Rerum novarum (Lev XIII., 1891) pomo
cou štyroch princípov, a to:

1. Princíp dôstojnosti ľudskej osoby 
(aby sa práca nestala tovarom).

2. Princíp solidarity (so zreteľom na to, 
že všetci sme deťmi toho istého Otca).

3. Princíp subsidiarity (týka sa maji
teľov výrobných prostriedkov, vzťahu pod
nikateľov k vláde).

4. Princíp spoločného dobra (záchrana 
hodnôt, ktoré trh nepresadí a bez ktorých

hrozí konzumizmus a strata duchovných 
hodnôt spoločnosti).

Pri obšírnom vysvetlení jednotlivých 
princípov o.Vaško zdôraznil význam kres
ťanských odborov a ich odlišnosť voči ne
dávnej dobe, keď tá istá strana bola aj v 
odboroch aj v ekonomicko-hospodárskom 
vedení. Našu pozornosť upriamil aj na sle
dovanie dodržiavania týchto princípov v 
minulosti a na formulovanie hodnotovej 
hierarchie podľa princípu dôstojnosti ľud
skej osoby v súčasnosti. Iba spoločnosť, 
ktorá neberie človeka len za pracovnú silu 
alebo len za kupujúceho, môže nabrať 
určitý zdravý smer.

V súčasnosti náš parlament má málo 
nositeľov týchto princípov, spoločnosť ne
má spoločenské a politické uvedomenie a 
demokracia ešte nenadobudla principiál- 
nejšie kontúry. Zem je Stvoririteľom daná 
všetkým ľuďom, aby ju využívali a nie zne
užívali. Ak sa spoločnosť zamerá len na 
technické napredovanie, dostane sa člo
vek mimo. Intenzívny ekonomický rast mu
sí byť triezvy, aby nedochádzalo k zne
užívaniu techniky (atentáty, zbrojenie, in- 
terupcie a pod.). Jednoducho povedané, 
Cirkev sa snaží ten princíp - dať žobrákovi 
chleba - zorganizovať. A to môže len s 
ľudhií, ktorí sú nositeľmi spoločenského 
vedomia, ktorí sú zrelí ekonómovia a po
litici.

Sociálny rozmer kresťanstva sa preja
vuje aj citom pre blížneho, v skutkoch du
chovného a materiálneho milosrdenstva.

Veď kresťanstvo je aktívne náboženstvo. 
Naplnenie nášho kresťanského poslania je 
možné zhodnotiť v piatich bodoch:

1. Žijem sviatostný život napojený na 
Pána Ježiša?

2. Zúčastňujem sa na spoločenských 
kresťanských aktivitách aspoň na farskej 
úrovni? Pracujem alebo ponúkam svoje 
schopnosti pre upevnenie farského spo
ločenstva?

3. Vzdelávam sa nábožensky? Keď 
nie riadnym štúdiom, tak aspoň sebavzde
lávaním?

4. Pokresťančujem svoje pracovné 
prostredie vytváraním skupín kresťan
ských ľudí (učitelia, zdravotníci, úradníci, 
technici...)? Vieme o sebe na pracovisku, 
aby sme sa tak mohli podieľať na vytváraní 
spoločenského vedomia v kolektíve?

5. Angažujem sa pri účasti v spolo
čenských organizáciách? Záleží mi na 
tom, v akom prostredí sa bude realizovať 
môj duchovný život? Alebo sa zriekam po
litickej účasti v živote spoločnosti a radšej 
delegujem k jej vedeniu tých, ktorým ide o 
moc?

Téma, ktorá odznela na prednáške, je 
veľmi aktuálna a vďaka otcovi Vaškovi si 
mohli poslucháči objasniť mnohé otázky aj 
písomnými dotazmi v záverečnej diskusii. 
Ďalšia takáto možnosť bude na pred
náškach, z ktorých najbližšia je plánovaná 
na 21. marca s dôstojuným otcom bis
kupom Hirkom, na ktorú je pozývaná širo
ká verejnosť a teda všetci tí, ktorí sa chcú 
dozvedieť viac o živote Cirkvi.

Ing. A. MAČUGOVÁ

(S) (ľD@^@GTrD (ľBCLD<£](5)íS)íľD<3)m cáteQc
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Pri príležitosti spomienky na 1124, 
výročie smrti sv. Cyrila Filozofa dňa 
15. februára t. r. na sv. liturgii v Chrá
me Narodenia Panny Márie v Koši
ciach prítomných fascinoval Zbor sv. 
Cyrila a Metoda, v interpretácii kto
rého pod vedením Šimona Marinčáka 
odznela Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
od Mgr. Petra Škvareninu. Na jednej z 
najbližších skúšok tohto dnes vynika
júceho zboru sme sa stretli s autorom 
novej skladby sv. liturgie a porozprá
vali sa o jeho živote i skladateľskej 
práci.

Peter Škvarenina sa narodil v ro
ku 1943 v rodisku Jána Chryzostoma 
kardinála Korca - v Bošanoch na zá
padnom Slovensku. Záujem o hudbu

ho priviedol do práve založenej (1952) 
základnej umeleckej školy vo svojom 
rodisku, ktorej patrí medzi jej prvých 
abiturientov. Po maturite na jedenásť
ročnej strednej škole pokračoval v hu
dobnom vzdelávaní na košickom kon
zervatóriu a neskôr v diaľkovom štúdiu 
na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave, ktorej oddelenie dirigova
nia ukončil v roku 1977. Na košické kon
zervatórium sa vrátil už ako pedagóg, 
keď predtým ešte ako študent ochut
nal úlohu regenschorího v Dóme sv. 
Alžbety i korepetítora a druhého zbor
majstra v Štátnom divadle.

Ako sa dostal k východnej liturgii?
V roku 1978 bol menovaný za ko

šického kaplána o. Vojtech Boháč,

O O O

ktorý hneď od začiatku svojho pôso
benia sa snažil obnoviť tradíciu chrá
mového zboru a založil Zbor sv. Cyrila 
a Metoda, ktorý sám viedol a dirigoval. 
Vyhľadával spolupracovníkov a pri 
jednej príležitosti sa stretol s Mgr. Pet
rom Škvareninom, On požiadavku na 
spoluprácu pochopil ako volanie na 
svoje poslanie.

Na trpezlivé a cieľavedomé nabá
danie o. Vojtecha Boháča začal upra
vovať i komponovať chrámové piesne
i liturgické skladby, ktoré odznievali pri 
rozličných príležitostiach a slávnos
tiach - na 100. výročie posviacky far
ského Chrámu Narodenia Panny 
Márie v Košiciach, na medzinárod- 

(Pokračovanie na strane 15.)
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Spolok
sv, Cyrila a Metoda

PROSÍME VŠETKÝCH ČLENOV NÁŠHO SPOLKU, 
aby nám zahlásili každú zmenu adresy i prípadné 
zmeny názvov ulíc, aby naše listy a zásielky sa 
k vám dostali včas a bez problémov.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Jozef Begala-Takáč, Kuzmice 200 Sk, Bohuznáma, Ra- 

kovec nad Ondavou 200 Sk, Bohuznáma Helena, Micha
lovce 100 Sk, Bohuznámy, Prešov 3000 Sk, Katarína 
Bretzová, Ľubica 100 Sk, Michal Ciberej, Milhostov 50 Sk, 
Mária Čičváková, Humenné 100 Sk, Anna Čižmáriková, 
Rakovec nad Ondavou 100 Sk, rod. Hladká, Nižný Žipov 
100 Sk, Helena HubaFová, Rakovec nad Ondavou 200 Sk, 
Alžbeta a Michal Jabčanka, Nižný Hrušov 100 Sk, Ing. Peter 
Kasenčák, Kremná 50 Sk, Matilda Kosťová, Rokytov pri 
Humennom 100 Sk, Mária Kováčová, Rakovec nad On
davou 100 Sk, Vojtech Lakomý 250 Sk, Ing. Juraj Mantič, 
Bratislava 50 Sk, Pavol Miňo, Zemplínska Teplica 100 Sk, 
Anna Svatová, Svidník 50 Sk, Pavel Timko, Úpor 200 Sk, 
vd. Tormová, Ložín 100 Sk, Juraj Vasiľ, Baškovce 150 Sk a 
Helena Vasilišinová, Fijaš 100 Sk.

Na schôdzi Odbočky Spolku sv. Cyrila a Metoda v Ko
šiciach pri príležitosti 1124. výročia smrti sv. Cyrila Filozofa 
darovali:

Alžbeta Adamiková 50 Sk, Jozef Kizák 50 Sk, Jozef 
Koritár 50 Sk, o. Ladislav Labanič 50 Sk, Mikuláš Lechan 
50 Sk, MUDr. Jaroslav Lukáč 50 Sk, Helena Mikitová 50 Sk, 
Juraj Obraz 100 Sk, Anna Obrazová 100 Sk, o. Mgr. Jozef 
Tóth 100 Sk, Mikuláš Čisárik 50 Sk a Juraj Čisárik 50 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok 
sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor 
“A”- na účet SŠTSP Michalovce, číslo účtu 124240-559-0900. 
Na poštovej poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej 
strane - uvedie, že ide o dar. Mená darcov postupne uverej
ňujeme v Slove. Ďakujeme.

NASI JUBILANTI
V apríli t. r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo 

naši členovia:
50 ROKOV - Gustáv Čorej z Trnavy pri Laborci a 

Michal Roháľ z Kuzmíc.
60 ROKOV - Verona Džačovská z Červenej Vody, 

Anna Gencová z Bajan a Mária Pištejová z Drieňová.
70 ROKOV - Anna Kišová z Vysokej nad Uhom, 

Helena Palenčíková z Nižného Hrabovca, Zuzana 
Pastiriková zo Zbudze, Michal Pavúk z Chmeľovej, 
Michal Roman z Bánoviec nad Ondavou a Michal Tomáš 
z Malých Ozoroviec.

75 ROKOV - Helena Miľková z Michaloviec.
80 ROKOV - Demeter Stanko z Humenného.
85 ROKOV - Anna Kancová z Baškoviec.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

(Pokračovanie zo strany 14.)

ných festivaloch gréckokatolíckych 
zborov i inde. Pri príležitosti 10. vý
ročia smrti o. ThDr. M ichala Lacka, 
SJ, v roku 1992 odznela v Dóme sv. 
Alžbety jeho Cherubínska pre organ a 
trúbku. Mgr. Peter Skvarenina nerád 
súhlasí s myšlienkou, že je  tvorcom

východných duchovných skladieb. 
Skromne poznam enáva, že pozná no
ty a je len obyčajným zapisovateľom 
toho, čo sa mu dostáva ako inšpirácia 
zhora.

Jednotlivé stále časti Liturgie sv. 
Jána Z latoústeho vznikali tak, ako ich 
členovia zboru stačili nacvičiť. N iekto

ré stále časti boli však na realizáciu 
naozaj veľm i náročné, a preto vytváral 
aj dálš ie  ich varianty. Je zaujímavé, že 
členovia zboru sa vždy rozhodli pre 
náročnejší variant.

Čo je typ ické pre novú sv. liturgiu?

Autor tvoril skladbu priamo na s lo 
venský text sv. liturgie. Tým je pove
dané aj to, že skladateľ skomponoval 
prvé slovenské originálne hudobné 
dielo - Sv. liturgiu sv. Jána Z latoús
teho. Táto sv. liturgia má východnú 
melodiku a ľudové nápevy. V  celom 
diele prevažuje m elódia nad de- 
klamatívnym textom. Skladateľ po
užíva homofóniu i polyfóniu, vyskytujú 
sa v nej zm eny metra a modulovanie 
aj do vzdialenejších tónin. Skladba 
ako celok pôsobí veľm i spevne v du
chu trad ičných spevov východnej 
cirkvi.

Vďaka Bohu za toto dielo.

Nech sa naplnia ústa naše chválou 
tvojou, Pane, aby sme ospevovali tvo
ju  slávu...

P. KUŠNÍR
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NAJVACSI OBJAV
Ak sa nám podarí vzbudiť v sebe aspoň taký záujem  o 

našu záhrobnú realitu, aky nedával spávať výskum níkom  v 
rôznych oblastiach vedy, potom  bude pre nás zvesť o Je
žišovom  vzkriesen í predm etom  najväčšieho živo tného  
objavu - životnou  záležitosťou číslo jedna. Vzkriesenie  je 
úžasné východisko - je tu niekto, kto bol za hranicou sm rti, 
kto všetko vie a chce nám  o tom  porozprávať.

O dteraz bude potrebné, aby sm e sa zbavovali tem nej 
fantázie , ktorú si vytvárala  naša m yseľ v súvislosti zo zá
hrobím .

“ Ja som  to, nebojte sa!” Nijaký prelud, ale skutočný, 
živý, reálny človek, s hrejivým  dychom  pokoja a lásky.

Táto chvíľa nášho stretnutia  so vzkrieseným  Spasite
ľom je pre nás všetkých vesm írnym  objavom , v ktorom  sa 
nádherne a v novom  svetle ožiari všetko , čo prežívam e, 
všetky radosti a bolesti, všetky ťaživé i povznášajúce tajom 
stvá.

Už nie je pravdou, že z večnosti nikto neprišiel. To  
naozaj už dnes nie je pravda. On tam  bol a On odtiaľ 
prichádza a zvestu je  nám o tom  svete veľké veci.

Prichádza ako jed iný svedok a nepochybne svedčí, že 
od tejto  chvíle  dom inantou záhrob ia nie je tm a, chlad a 
hrôza, ale že tam  dom inuje svetlo, krása, a že tam  nájdu 
svoje riešenie i tie najzložitejšie problém y v našom  živote.

Ak dokážem e očakávať s túžbou večný život, tak  ako  
očakávam e príchod n iečoho celkom  nového, čo má zna
menať v našom  živote úplný obrat v m yslení, v láske i v 
šťastí - potom  spoznám e a skúsim e, aké jasnejš ie , č istejšie  
a krajšie sa stane všetko  už tu na tejto  zem i.

U čeníkom  horeli srdcia pri stretnutí so Zm ŕtvychvsta
lým. Aj naša v iera  bude taká, aká bude naša láska. Ne
m ožno ich od seba oddeliť. Nech veľkonočné ráno je pre 
nás veľkým  výkrikom  slobody, radostnou zvesťou o novom  
živote, o novom  šťastí o veľkej láske.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

O dôležitosti Božej pravdy v živote
Z redakčnej pošty nás zaujal 

list 17-ročnej študenky, ktorá nám 
zaslala svoju úvahu tak, ako sa 
zrodila na hodine slovenčiny.

Za čias rímskej ríše a vlády cisá
ra Néra začalo sa tajne šíriť kresťan
stvo. Najprv medzi otrokmi, neskôr 
medzi chudobnými a postupne sa 
nová viera dostala až k bohatým a 
vojakom. Kresťania sa museli schá-

Z  VAŠICH LISTOV
dzať tajne, lebo viera v Ježiša Krista 
bola zakázaná. Často sa stávali obe
ťami zrady a prenasledovania a vtedy 
kruto doplácali na to, že spoznali Bo
žie svetlo. Zomierali umučením, lebo 
sa nebáli povedať nahlas, že je len 
jeden Boh, spravodlivý a všemohúci. 
Kresťania hovorili pravdu a za pravdu 
aj zomierali.

My nemusíme prinášať tak ťažké 
obete, ako prví kresťania. Nikto od 
nás nechce, aby sme za pravdu zo
mierali, stačí keď ju budeme hlásať - 
hovoriť nahlas. Často však nedoká
žeme ani to. Vypúšťame z úst jednu 
lož za druhou, mysliac si, že sú to

maličkosti. Sú to naozaj maličkosti, 
pri ktorých klameme, ale z malých 
vecí sa často stanú veci veľké. Malé 
dieťa klame rodičov, že mu ublížil 
starší brat, dospelý človek klame, že 
neodišiel z práce pred koncom pra
covného času.

Pravdu sme v našom živote od
sunuli. Je na druhom a možno aj na 
nižšom mieste. Je také ťažké nekla
mať. Aj priznanie malých klamstiev 
dokáže spôsobiť veľké bolesti. A pre
to klameme všetci. Jedni viac, iní me
nej. Často rozhoduje iba osobný pro
spech.

Už dávno sme zabudli na učenie 
Spasiteľa a pritom pravda, nielen 
pravda Svätého písma, je nesmierne 
dôležitá. Musíme dokázať našim de
ťom, že ten krehký púčik dobra ešte 
žije v našom srdci, že ten plamienok 
ešte nezhasol. Skúsme preto žiť po
dľa pravdy, hlásať pravdu a učiť prav
du, aj ked’je to nesmierne ťažké. Aby 
potom, v budúcnosti, omnoho ne
skôr, keď už nebude nič iba naše 
skutky, aby sme sa mohli priamo po
zrieť do očí Pravde božej.

V. ČEREM ŠÁKO VÁ

Z EDICNEHO PLANÚ SSV 
NA PRVÝ POLROK 1993

Edícia Dobré slovo
L  Santucci- AJ VY CHCETE ODÍSŤ?
Hlboký román o živote Ježiša Krista. Preložil S. Sandtner.

J. Spillmann - OBEŤ SPOVEDNÉHO TAJOMSTVA 
Nové vydanie v minulosti obľúbeného románu.

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

Edícia K výšinám
F. Grudniok- JAS UTRPENIA
Úvahy poľského kňaza o utrpení ako prostriedku na posväcovanie 
života a zjednocovanie sa s trpiacim Kristom. Preložil Mons. A. Tkáč. 
M. Liptovská - KRÁTKE ÚVAHY O LITÁNIÁCH K BOŽSKÉMU 
SRDCU
Meditatívne úvahy o invokáciách Litánií k Božskému Srdcu.

Edícia Lux
K. Wojtyla - V HLBINÁCH JASU
Profilový výber z poézie Jána Pavla II. Zostavil, preložil V. Kovalčík. 
Úvod kardinála J. Tomka.

Literatúra pre deti a m ládež
J. C. Hronský- ZLATÝ DÁŽĎ
Veselé i poučné rozprávky pre deti od 7 rokov s farebnými ilustráciami 
E. Makovického.
J. Korczak- KRÁĽ. MAŤKO PRVÝ
Fantasticko-dobrodružná rozprávka o kráľovi Máťkovi, ktorý chce 
vybudovaťkrajinu detských snov.Preložil J. Sedlák. Farebne ilustroval 
V. Hložník.

OBRAZOVÁ BIBLIA
Biblia pre deti na celý cirkevný rok.

Osobnosti kresťanského sveta
E. Barba- BRAT ALOJZ MÁRIA CHMEĽ
Životopisný román o bohoslovcovi rádu bosých augustiniánov, 
rodákovi zo Spišskej Starej Vsi, ktorý umrel v povesti svätosti. Preložil 
M. Adamus.
/í. Hlaváč - ANDREJ RADLINSKÝ
Syntetické dielo o Radlinskom, ktorého život odzrkadľuje existenčné 
zápasy slovenského národa v minulom storočí.

Malý katechizmus
Rusínska obroda v Prešove vydala Malý gréckokatolícky 

katechizmus pre rusínske deti v rusínčine. Katechizmus má 
imprimátur od sídelného biskupa. Stojí 20 Sk a doporučujeme 
ho farnostiam, kde sa hovorí po rusínsky.
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