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KRISTOVO VZKRIESENIE - 
NAJVÄČŠIE VÍŤAZSTVO!

Toto víťazstvo Kristovo je  víťaz
stvom ohrom ujúcej lásky. Ma! len jedno  
na zreteli: neprem áhať zlo  zlom , a le  si
lou lásky a takto prem ôcť nepriateľov a 
svet. Preto obetuje svoje utrpen ie i za 
svojich vrahov, čo sa ešte v dejinách  
nikdy nestalo. Aj Kristovi vrahovia mô
žu v Jeho smrti nájsť svoju záchranu, 
ako ju nájde o nejaký čas prenasledo
vateľ Šavol. Takto chcel Kristus trium 
fovať nad svojimi nepriateľm i. A  K ristus  
nemyslí na svoj trium f preto, aby svo
jich nepriateľov zrazil. Toto  sa robí vo  
svete, keď jedni druhých vedú na po
pravisko. Ježiš nechce pokračovať v  
tejto strašnej hre dejín, v  hre človeka, v  
hre pomsty. Ježiš nem yslí na nijakú od

vetu, pom stu. Ježiš vie, že láska bude  
na sam om  konci trium fovať. Preto mo
hol Kristus zhrnúť celé svoje posolstvo  
do niekoľkých slov: "Miluj Boha a miluj 
človeka." Ba ešte jednoduchšie: "Ak  
chceš zistiť, či m iluješ Boha, spýtaj sa, 
či m iluješ človeka." Také  bolo posol
stvo Kristovo: udivujúce a zarážajúce. 
Bol to  opravdivý vzťah k Bohu a k člo
veku. Nijakého človeka neslobodno v y 
lúčiť z lásky.

Kristovo posolstvo je  posolstvom  
nádeje, milosti, lásky a napokon i ra
dosti. Ježiš sám prežíva to, čo hlása. 
Uzdravuje od chorôb  tela i ducha. T eó 
ria je u Neho spojená s praxou. Hlása 
chudobu a je  chudobný, hlása lásku a

je  láskavý. Ž iada poslušnosť voči Bohu 
a sám  je  poslušný až na sm rť kríža. 
O hlasuje slobodu človeka, bratstvo a 
čistotu  a sám ju  presadzuje vo svojom  
živote.

Kristova sm rť je  rozhraním . Kristus 
zom rel na kríži m edzi zločincam i. Skon
čilo  tým všetko? Bol Jeho život len ta
kou krátkou ep izódou, ktorá zapadla v 
dejinách? Naskrz nie! Je svetodejinnou  
skutočnosťou! Pohyb v  pravom  slova 
zm ysle začal až po Jeho ukrižovaní. Je
žiš znova žije! Jeho vzkriesenie už za
čalo Jeho kráľovstvo a nový život. A to  
všetko sa opiera o Neho, ktorý znova  
žije ako Kyrios, ako Pán nad životom, 
smrťou a svetom . V ňom nadobúda  
všetko nový zm ysel, v  ňom a len v  ňom.

N epo zn ám e vo  vid iteľnom  svete  
nič vä čš ie  ako  č lo veka. To  je pravda. 
A le č lo ve k  len cez Ježiša Krista môže

(Pokračovanie na strane 2.)
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SLOVO ŽIVOTA na apríl
"Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné." Sk 2,44

V tomto verši nám autor Skutkov apoštolov, 
evanjelista Lukáš, v stručnej a trocha zrealizo
vanej forme opisuje život prvotného kresťanského 
spoločenstva v Jeruzaleme. Kresťanov predstavuje 
ako ľudí, ktorí sú pospolu, na jednom mieste.

No pre svätého Lukáša toto prebývanie spolu 
má ovefa hlbší význam než jednoduché stretnutie 
na určitom mieste. Chce tým vyjadriťjednotu cirkvi 
vytváranú Duchom Svätým. Zásluhou viery a krstu 
vytvára Duch Svätý zo všetkých veriacich v Krista 
jedno srdce a jednu dušu. Táto jednota sa preja
vuje cez bratské spoločenstvo, ktoré sa najhmata- 
tefnejšie prejavuje vspôsobe používania hmotných 
dobier:

"Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné."

Kedže niektorí kresťania predali pôdu a vý
ťažok venovali spoločenstvu, svätý Lukáš to využí
va ako príležitosť poukázať na základné pravidlo, 
ktoré by malo byť podnetom pre každú kresťanskú 
komunitu, a to spoločenstvo majetku. Prvotné jeru
zalemské spoločenstvo sa tu podáva ako konkrét
ny vzor, na ktorý sa majú pozerať ostatné spolo
čenstvá, ktoré vzniknú v priebehu dejín.

"Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné."

Spoločenstvo majetku sa tu zjavne ponecháva 
na slobodnú iniciatívu každého jednotlivca. Kresťan 
zostáva vlastníkom svojho imania, no logickým a 
spontánnym dôsledkom spolupatričnosti k jediné
mu Kristovmu telu je podeliť sa o vlastný majetok s 
tými, kton sú v núdzi, hoci je to dobrovoľné. Tak 
vychádza najavo všetka sila kresťanskej viery a 
lásky, Spoločenstvo v Jeruzaleme je viditeľným 
svedectvom o tom, že je možné utvoriť nový svet. 
Predstavuje náznak a počiatok tej ideálnej spoloč
nosti, ktorú ohlasovali proroci aslávnostne započal 
Ježiš, a ktorá sa vyznačuje pravým bratstvom všet
kých jej členov pred očami jediného Otca.

"Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné."

Ako teda budeme žiť Slovo života na tento 
mesiac? Ono nás chce upozorniť, aký základný

význam má jednota. Chce nám naznačiť, že jed
nota vnútri našich spoločenstiev sa nemá ohra
ničovať len na dobré úmysly, lež má byť viditeľnou 
a účinnou. A aby sa takou stala, musí sa trvalé živiť 
tým, čo nám naznačil Ježiš: spolu sa modliť, pre
hlbovať Slovo pod vedením našich pastierov, na
vzájom si pomáhať pri jeho uskutočňovaní, živiť sa 
Ježišovou láskou skrze jeho sviatosti.

Osobitným spôsobom sa táto jednota živí brat

skou láskou, vzájomnou pomocou a delením sa o 
svoje duchovné a hmotné dobrá. Veď láska sa 
vyznačuje úsilím vyplniť "prázdnou", zarovnať ne
rovnosť každého druhu, teda aj ekonomické. Toto 
je ten "nadbytok", ktorý nás Ježiš vyzýva dať, aby 
sa nastolila medzi bratmi rovnosť, nakoľko je to len 
možné. Mieru v tom bude ukazovať práve naša 
láska, osvietená Duchom Svätým.

Takto prežitá jednota zabezpečí trvalú sviežosť 
a plnosť nášmu kresťanskému životu a z našich 
spoločenstiev vytvorí neodolateľné stredobody prí
ťažlivosti ku Kristovi pre mnohých, čo ho nepoznajú 
a sú od neho vzdialení.

Chiara LUBICHOVÁ

Stretnutie so svätými
Dobrý boj si bojoval, - veľký mučeník, svätý Juraj. - 

Zahanbil si ukrutnosť tryzniteľov - a seba si priniesol 
Bohu ako príjemnú žertvu. - Získal si víťazný veniec. - A 
teraz svojimi modlitbami - všetkým nám vyprosuješ od
pustenie hriechov.

(Tropar na sviatok sv. Juraja)

STAROKRESŤANSKÝ MUČENÍK SV. JURAJ (lat. Geor- 
gius, tal. Giorgio, rus. Jurij, franc. Georges, angl. George, nem 
Gcorg) už v ranom stredoveku sa stal symbolom zápasu so zlom. 
Obyčajne bol zobrazovaný vo víťaznom zápase s drakom. Takto ho 
zobrazil aj náš akad. maliar Mikuláš Klimčák.

Život sv. Juraja je  opradený mnohými legendami. Narodil sa v 
Kapadocii (dnes vých. Turecko), sú však aj tvrdenia, že pochádza z 
Gruzínska. Už od detstva bol vychovávaný v kresťanskom duchu. 
Slúžil v rímskom vojsku a mučenícku smrť sťatím hlavy podstúpil 
za prenasledovania kresťanov cisárom Diokleciánom v roku 303. 
Jeho hrob v Lydde, v Palestíne sa stal miestom početných zázrakov 
a cieľom mnohých pútnikov.

Sv. Jurajovi sú zasvätené mnohé chrámy, okrem iných aj Ka
tedrálny chrám gréckokatolíckej metropolie vo Lvove. U nás pat- 
rocínium sv. Juraja majú chrámy v Byšte, okr. Trebišov (1736), 
Jalová, okr. Humenné (1792), Novosad, okr. Trebišov (1792), Slo- 
vinky, okr. Spišská Nová Ves (1808) a  Hlivištia, okr. Michalovce 
(1898).

V stredoveku bol sv. Juraj patrónom pastierov, v najnovšom 
období je  ochrancom skautov.

(Pk)

Kristovo vzkriesenie - najväčšie víťazstvo!
(Dokončenie zo strany 1.) 
zvládnuť svoj život, život svojho spolo
čenstva. V iera v Ježiša Krista je  jed iný  
prijateľný model života človeka. Keď  sa 
Krista zriekli, nech to  už bolo v  kto
rom koľvek storočí, popreli nielen Jeho, 
ale stratili aj mieru pre dobro  a m rav
nosť, stratili svedom ie a nakoniec po
preli aj sam otného človeka a uľahčili 
stavby plynových kom ôr a šibeníc. Keď  
sa zriekli, - to Krista čo postavili, zrúcali.

Skutočný pokoj, ozajstná spravod
livosť, opravdivá ľudskosť a trvalé šťas
tie človeka vyrastá z Ježiša Krista. Kris
ta nem ožno odm yslieť od života a od 
dejín. V ňom stojí a padá všetko! Veľký  
popíerač Boha m inulého storočia - Re- 
nan píše, že meno Ježiša vytrieť z  toho  
sveta by znam enalo toľko, ako otriasť 
celým svetom od základov. Uznajm e  
svoju nemohúcnosť! Pán Boh nepot
rebuje ani atóm ovú bom bu. Stačí mu 
jeden atóm . Alebo stačí, aby spustil nie
koľkodňový nepretržitý dážď.

Kristus je spojený so svetom orga
nicky, nielen morálne. Od stvorenia  
všetko sm eruje k Nemu. On je počiatok  
a koniec - A lfa a O m ega. Už od stvo 
renia bol celý Kozm os nam ierený na

Bohočloveka, c ie ľ a korunu stvorenia. I 
keby nebo! prvý človek zhrešil, bolo by 
sa SLOVO  vtelilo. T ak  to  hovorí sko- 
tistická Kristologia, ktorej zakladateľ 
prof. Duns Scottus, františkánsky  
m ních, bol pápežom  Jánom  Pavlom  II. v 
m arci t. r. beatifikovaný. V Kristu do
stáva svet svoju konečnú jednotu  a sú
držnosť, v  Ňom sa zb iehajú  všetky nite 
dejín. Je uholným  kam eňom  histórie. 
Teilhard  d eC h ard in  vid í v  dejinách sve
ta  nasledujúce štyri fázy  : Kozm oge- 
néza - vzn ik  sveta, b iogenéza - vzn ik  
života, noogenéza - vzn ik  ducha, Kris- 
togenéza - v te len ie Boha.

Dnešný svet je plný nebezpečného  
napätia. V niekoľkých minutách možno 
zničiť veľkú časť ľudstva. No podľa kar
dinála Bengscha najväčším nebezpečen
stvom pre tento svet je  unavené, vy
ch ladnuté a studené srdce. Počas dru
hej svetovej vo jny vo vých. M aďarsku v 
jednom  kláštore predstavil sa na vrát
nici m ladý ruský dôsto jn ík a chcel sa 
rozprávať s predstaveným  kláštora, len 
čo sa dostavil p redstavený a uviedol 
dôstojn íka do m iestnosti, dôsto jn ík  
ukázal na Kríž, čo bo! zavesený na ste
ne a povedal: Ty vieš, kňaz, že ten na

tom kríži je vaším  vým yslom . Vy ste si 
vym ysleli Krista, aby ste mohli klamať 
chudobný ľud. Povedz mi teraz pravdu. 
Priznaj sa, že ty  si nikdy neveril, že ten  
na kríži je Boh. Potom vytiahol spoza 
opaska revolver a namieril ho proti opá
tovi: A k sa nepriznáš, že Kristus je va
ším vým yslom , tak ťa odstrelím. Pred
stavený: Ja som vždy veril a vždy ve
rím, že Ježiš Kristus je  Bohom. On nás 
vykúpil na Kríži a teraz žije oslávený s 
Bohom  O tcom . V tej chvíli dôstojn ík ho
dil revolver na zem , oči sa mu zaliali 
slzam i a hodil sa okolo krku opátovi: Je 
to  pravda - kričal - je to  pravda! Aj ja 
verím , ale nebol som si istý, či sa nájdu 
dnes ľudia, ktorí by boli ochotní zomrieť 
za svoju vieru. Vďaka ti, Otče, že si po
silnil m oju vieru, teraz i ja by som bol 
schopný zom rieť za Krista. Ty si mi uká
zal, ako sa to  robí.

Ustavične dvíhajm e oči tam hore k 
Zm ŕtvychvstalém u, ktorý svojím víťaz
stvom  nad smrťou a hriechom  dal nový 
sm er dejinám , novú náplň stvoreniu a 
jed inečnú nádej pre nás, nádej večného  
života.

o. A. LEUKÁNIČ
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m r n i  ° Its
Ako sme už v našom Slove oznámili, 

Svätý Otec Ján Pavol II, vymenoval 
dvoch nových gréckokatolíckych bisku
pov - o. Michala Bzdefa, CSsR, na čelo 
metropole v kanadskom Winrúpegu a 
a  Petra Edvarda Stasjuka, CSsR, za bisku
pa v austrálskom Meulbome. Pri príleži
tosti ich vysviacky bol do Kanady a USA 
pozvaný svojimi rehoľnými bratmi - redem- 
ptoristami - aj náš pomocný biskup Mons. 
Milan Chautur, CSsR, ktorému sme po 
návrate položili niekofko otázok.

•  Otec biskup, mohli by ste našim čita
teľom na Slovensku priblížiť atm osféru vy
sviacky?
Hlavným svätitel’om bol arcibiskup Winnipeg- 
skej arcidiecézy Maxim Hermaniuk, CSsR, kto
rý vlastne odovzdal arcibiskupské žezlo svojmu 
mladšiemu spolubratovi z Kongregácie Najsvä
tejšieho Vykupiteľa, Michalovi Bzdeľovi. Na vy
sviacke sa zúčastnilo veľmi veľa llidí, početné 
kňazstvo obidvoch obradov a tiež viacerí bis
kupi východnej a západnej cirkvi. Slávnostnú 
atmosféru umocnil ukrajinský spevácky zbor, 
účinkujúci pri katedrálnom chráme vo Winni- 
pegu - Manitoba.

Po ukončení slávnostnej bohoslužby sa no- 
vovysvätení biskupi stretli na večernom bankete 
v priateľskom kruhu s predstaviteľmi mesta, s 
váženými hostámi z viacerých krajín a so svo
jimi príbuznými. Pri tejto príležitosti boli čítané 
pozdravné listy a odzneli príhovory zaslané kar
dinálom Miroslavom Lubačivským, a predne
sené tiež pani Zuzanou Thompsonovou, pri- 
mátorkou mesta Winnipeg.

Na druhý deň sa obidvaja biskupi, ktorí od
chádzajú zo svojej provincie redemptoristov, 
stretli so spolubratmi z tejto kongregácie pri 
koncelebrovanej svätej liturgii a rozlúčkovom 
obede. Tohto kongregačného stretnutia sa zú
častnili spolubratia, biskupi, kňazi i bratia z roz
ličných krajín, medzi nimi z východného bloku 
bol okrem mňa prítomný provinciál IVovskej pro
vincie Igor Vozňak, CSsR.
•  Z cirkevných dejín vieme, že Boh si vo 
východnej cirkvi vyberá poväčšine bisku
pov z radov rehoľníkov. V čom vidíte význam 
tejto voľby?
Rehoľníci štýlom svojho života sú viazaní k 
prísnejšiemu dodržiavaniu rehoľných a cirkev
ných pravidiel a bezvýhradne sa dávajú do slu
žieb svätej cirkvi. Vo východnom obrade je to 
zretelhé o to viac, že oproti diezéznemu kňaz- 
stvu, ktoré vo väčšine si zakladá rodinu, je toto 
rozhodnutie bezvýhradného zasvätenia službe 
cirkvi zreteľnejšie. Preto i dnes cirkev, prihlia
dajúc na túto skutočnosť, často menuje bisku
pov z radov rehoľníkov.
•  Novovymenovaní biskupi patria do rádu 
redemptoristov. Zakladateľ tohto rádu vyšiel 
10 západnej spirituality. V čom spočíva prí
nos tohto rádu pre všeobecnú cirkev a špe
ciálne pre cirkev východného obradu?
Je pravdou, že zakladateľ tohto rádu vychádza 
zo západnej spirituality ale v jeho spiritualite sa 
nachádza veľa východných prvkov. Predovšet
kým kladie veľký dôraz na úctu k Presvätej

Bohorodičke - Obraz Matky Ustavičnej Pomoci, 
je touto rehoľou nesený do celého sveta, po
tom zdôrazňuje hlboký vzťah k Eucharistickému 
Kristovi a snaží sa svojich rehoľníkov viesť ces
tou hlbokého chápania duchovného života, pri
tom však vo všetkej jednoduchosti, lebo svoju 
kongregáciu on zameriava pre evanjelizáciu 
chudobných - evangelizare pauperibus. V  na
šich podmienkach sú východnému obradu všet
ky tieto prvky blízke o to viac, že väčšina našich 
veriacich žije v takýchto podmienkach.
•  Navštívili ste aj iné rehoľné spoločen
stvá?
Pravdaže, stretol som sa aj s reholhíkmi fran
tiškánmi východného ritu a tiež reholhíčkaml 
sestrami - karmelitankami tiež východného 
obradu, čo bolo pre mňa veľkou novosťou, lebo 
v našich podmienkach tieto rehoľné spoločen
stvá nemáme.
•  Vaša cesta sa uskutočnila v pôstnom  
období. Ako prežívajú toto obdobie jednot
livé cirkevné spoločenstvá v USA a Kanade?
Je pravdou, že pôstne obdobie u nás je bada
teľné i v tom, že viac Ibdí prichádza do chrá
mov, vládne tu i viditeľná pôstna atmosféra na 
pracoviskách pri výbere jedál. U mnohých ľudí 
vidíme, že si odriekajú fajčenie, alkohol, v úplnej 
abstinencii, takže sa mi zdalo, že oproti týmto 
vonkajším znakom pôstu u nás sa v Kanade či 
Amerike nedajú objaviť tieto skutočnosti tak 
markantne. Pôst je tam viac zdobrovoľnený a 
menej llidí vidieť pred spovedelnicami, či v chrá
moch.
•  Ako pracujú a ako sú organizované mlá
dežnícke komunity?
Ja som mal možnosť nahliadnuť iba do sloven
ských a rusínskych komunít a tie sú organizo
vané viacmenej na zachovanie tradície, kvôli 
kultúrnym podujatiam - alebo pre vzájomné 
spoznávanie Ibdĺ. Za ten krátky čas som nepo
strehol nejaké náboženské prvky v týchto orga
nizáciách mladých. Avšak z krátkeho rozprá
vania tých, ktorí pôsobia na kanadských famos-

tiach, viem, že mládež sa stretáva viacmenej pri 
nácviku mládežníckého cirkevného spevu alebo 
pri významných cirkevných slávnostiach.
•  Ako hodnotia tamojšie cirkevné spolo
čenstvá vývoj duchovného života u nás a 
vôbec vo Východnej Európe?
Osobne som sa nestretol s nejakým priamym 
záujmom o hodnotenie duchovného života u 
nás, ale každému je viac menej známe, že 
náboženský život u nás je iného charakteru ako 
na Západe. Je ešte podmienený dobou minu
lého útlaku, zdá sa byť prísnejší v zachovávaní 
cirkevných prikázaní, často však i tradiciona- 
licticky ladený.
•  Stretli ste sa v Kanade a v USA s čita
teľmi nášho časopisu Slovo?
Áno, stretol som sa s čitateľmi i záujemcami o 
odoberanie tohto časopisu, čo by som chcel aj 
prediskutovať so zodpovedným redaktorom, 
ako by sa dal tento časopis zasielať. Starší 
čitatelia ma požiadali, aby som upozornil na 
malé písmená, ktoré sú pre nich ťažko čitateľné.
•  Môžeme skúsenosti nadobudnuté počas 
cesty zo  života tamojších kresťanov prevziať 
do našich cirkevných spoločenstiev?
Istotne nie všetky skutočnosti sa šablonovite 
dajú preniesť do našich podmienok, ale čo som 
si tak zvlášť uvedomil, je veľmi dôležité, aby 
naše anonymné kresťanstvo nadobudlo formu 
rodinného spoločenstva veriacich, kde si doká
že každý s každým porozprávať už len na tom 
základe, že sa poznáme z cerkvi, či z boho
služieb a že patríme do tej istej cirkvi. Túto 
vzájomnosť budujú na Západe práve takým 
osobným stretnutím pri káve alebo zákusku, čo 
by sa dalo prirovnať k prvokresťanskému agga- 
pé, ktoré si tamojší kresťania organizujú v pri
ľahlých miestnostiach stavaných pri chrámoch 
pre tieto účely.

Odcudzenie kresťanov prináša so sebou 
nebezpečie individualizmu, s ktorými si nemô
žeme dnes vystačiť, lebo všetko ostatné je tak 
perfektne organizované, že človek sám v boji s 
organizovaným zlom neobstojí.

Je zaujímavé azda v živote gréckokatolíkov v 
Kanade, že kvôli zachovaniu si svojho obradu 
sú ochotní cestovať velké vzdialenosti. Veď k 
torontskej katedrále prichádzajú ľudia až z okru
hu 60 km.
•  Ako vidíte budúcnosť slovenských gréc
kokatolíkov v Kanade?
Otec biskup Michal Rusnák, sledujúc situáciu 
našich gréckokatolíkov, hovorí, že nutne musí 
prijať angličtinu ako bohoslužobnú reč i pre na
šu východnú liturgiu, lebo budúcnosť grécko
katolíkov v Kanade je podmienená tým, či za
chytíme aj domorodé obyvateľstvo, ktoré inkli
nuje k tomuto chrámu - alebo jednoducho k 
tomuto obradu. Slovenskí gréckokatolíci, ktorí 
tam emigrovali pred vojnou alebo i v roku 1968, 
ešte majú vzťah k slovenčine. Kresťania sloven
skej národnosti, narodení v Kanade, si viac žia
dajú jazyk, v ktorom komunikujú v škole, na 
pracoviskách, teda anglický jazyk. Teda je dôle
žité vniesť vieru v obrade, ktorý sa páči, hoci aj 
nie v reči, ktorá je nám blízka, ale je blízka 
tamojším ľuďom.

Vďaka za rozhovor
K. MAĽUČKÁ

Metropolita Maxim Hermaniuk, CSsR, arcibis
kup kanadskej winnipegskej arcieparchie (vpra
vo), so svojím nástupcom vladykom Michailom 
Bzdeľom, CSsR
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jektívnym a svojim žiakom odkazuje, že veľ
ké veci bytia sa darujú len tým, ktorí sa mod
lia.

Milé deti, drahá mládež, naučte sa modliť. 
Dá sa to naučiť, obľúbte s i modlitbu, z  mod
litby čerpajte optimizmus života, kiež by ste 
naozaj z Boha, ako nekonečného prameňa 
čerpali radosť, pokoj, šťastie, a plný život, 
ktorý je  pred vami. Amen.

P r i p r í le ž ito s t i to h to  S v e to v é h o  
d ň a  m lá d e že  s íd e ln ý  b is k u p  M ons. 
J á n  H irk a  a je h o  p o m o c n ý  b is k u p  
M ons. M ilan  C h au tu r, CSsR , o d p o v e 
d a li p r í to m n e j m lá d e ž i na  zved avé  
o tá zky . Z  p o č e tn é h o  m n o ž s tv a  o tá 
z o k  vám  p r in á š a m e  a s p o ň  n ie k to ré  
o d p o ve d e , k to ré  s t ih la  z a c h y t iť  n a ša  
te ch n ika .

•  O. b iskup  Ján, k e ď  chodíte  p o  d iecéze a 
navštevu jete  jedn o tlivé  farností, m ôžete

Homília otca 
biskupa 

Mons. Jána Hirku

‘Vyše 500 mladých ľudí z  celej gréckokato
lícky diecézy sa stretli počas Kvetný nedele V 
íPreŠoz’e so sídelným biskiipom (Mons. Jánom 
(Htrkpm. (Počas dvoch liturgií v  ‘Katedrále sv. 
Jána ‘Krstiteľa, o. biski'P odprosil mládež, v  
mene svojom i ich rodičov, za “neľahkú prítom
nosť, ktoní im v predchádzajúcich rodoch pri
pravili. " zdôraznil, viem v  'Boha by však, 
mala 6y f  pre nich oporou pri prekonávaní pro
blémov a vytváraní krajšej budúcnosti. ‘fripc>- 
ntentd, že dnešné stretnutie sa koná z  iniciatívif 
Svätého Otca, ktorý podniká všetko preto, aby 
mohol ruxpravil tento zničený svet, aby mohol 
na p raziť ľudské srdcia, aby mohol všetkých obe
tovať 'Bofui a z  ‘Boha aby sme čerpali silu do 
ďalšieho života. íPotom, čo o. biskup prečítal 
pastiersky list Svätého Otca Jána Ta%(a TT 
adresovaný tomuto dňu, predniesol svoj j  
fiovor.

Pre komunistov, ktorí boli na obežnej drá
he, bolo životne dôležité, aby udržali spojenie 
so zemou. Zo základne dostávajú pokyny. 
Bez tohto spojenia by sa nemohli vrá tiť na 
Zem - domov. Toto je  životne dôležité a j pre 
nás. Aby sme sa mohli ľ  modlitbe spájať s 
Bohom a aby sme sa mohli vrátiť domov - k 
Bohu. Kontakt je  správny, ke ď  sa v ňom  
zrkadlí láska, viera a. nádej. Tí, ktorí sa majú 
radi, neobmedzujú svoje rozhovory na jednu  
alebo dve minúty ráno a večer, ale usilujú sa
o stály kontakt. Naša viera je  spojenie s Bo
hom, pozeraním sa na Boha, usmerňovaním  
na toho, ktorý nám dáva nádej, že žiadna 
situácia nie je  taká temná a bezvýchodis
ková, že by sme ju  nezvládli. Dnešný svet 
vyzerá bezvýchodiskovo. Nad nami je  však 
Boh. Zem je  znivočená, príroda otrávená a 
naše vnútro sa je j podobá. Je ale nádej. V

úprimnej modlitbe, v ktorej by nám mohol 
Boh odpovedať.

Jeden profesor hovorí takto. Všade som  
zažil samé porážky, nešťastie, nič som nedo
siahol, všetko, čo som povedal, je  k  ničomu. 
Som ničím. Toto vyriekol jeden slávny filozof, 
ktorý v roku 1939 sa dozvedá, že má ne
vyliečiteľnú chorobu - rakovinu. Z  tohto bodu 
začína jeho nový život - hlboký obrat k  Bohu. 
Niekoľko mesiacov po zistení tejto choroby a 
na naliehanie svojich žiakov píše list na roz
lúčku. Modlitba ho robí tichým, detským, ob-

Milí mladí priatelia, milé deti a m lá
dež, predstavme si, že zvoní tele
fón. Ohlásime sa a v  ňom sa ozve 
známy hlas. Povie, ako sa má, čo 
chce dnes robiť, povie niekoľko p ro
sieb a položí telefón, bez možností 
povedať mu tiež pár slov s krátkym  
pozdravom. Čo si pomyslíme ? Po
dobne sa často správame voči Bo
hu. Niečo mu povieme, pridáme pár 
prosieb a skončíme náš rozhovor. To 
nazývame modlitbou? Uspokojíme 
sa, že sme si splnili povinnosť. Sve
domie je  spokojné, ale stávame sa 
takto radostnejšími? Takýto rozhovor 
nám nepomohol, ani nás nepriblížil k 
Bohu, pretože hovoríme my, ale Bo
hu nedávame priestor ozvať sa. Ne
môže prehovoriť. Boh nepríde k  slovu 
v našich modlitbách. Monológ ho ne
uspokojí, ani jednu ani druhú stranu, 
keď  len jeden bude rozprávať. Svoje 
starosti máme síce predkladať Pá
novi a tiež za iných prosiť, ale rovna
ko je  potrebné sa stíšiť a počúvať 
Boha. Boh odpovedá v tichosti. Od
povedá nám vo Svätom písme, ale a j pro
stredníctvom ľudí, ktorých nemáme radi. 
Takými cestami nám zvestuje svoju vôľu 
Boh.

nám  p rezrad iť s k torou  farnosťou ste naj
viac spokojný?
Všade sú svetlá a tiene. Dobrá i nedostatky. 
Všetky farnosti nosím vo svojom srdci - zvlášť 
s i však cením farnosti, kde klíčia kňazské 
povolania.
•  O. b iskup  Ján, čo m ám  urobiť, aby som  
m ohla  vstúpiť do n iektorej z  reholí?
Predovšetkým musí byť človek volaný. Musí 
počuť ten vnútorný hlas, ktorý volá k životu 
zasvätenému Bohu. Čo sa týka konkrétnej 
rady, je  dobre viesť rozhovory na túto tému s 

kňazom, ktorý je  tvojim spovední
kom. Nemôže sa stať človek rehoľní
kom, kňazom len tým, že on chce, že 
cíti povolanie. Dôležité je, či ho po
voláva Boh.
•  O. b iskup  Ján, aký  je  Váš názor 
na to, že  sa p ri svätých liturgiách  
sp ieva a  h rá s g itarou, orgánom a 
iným i hudobným i nástrojm i?
Všetko, čo je  na oslavu Boha, čo po
vznáša ducha k Bohu, je  dobré. Boha 
možno chváliť všelijakým možným 
spôsobom, ale niekedy je  potrebné 
zohľadniť, že starší ľudia nemajú taký 
vzťah a zmysel pre rôzne hudobné 
nástroje, niekedy treba poznať mie
ru.
•  O. biskup, čo s i m yslíte o dneš
nej m ládeži?
Musím prezradiť svoj obdiv. Keď  som 
chodieval do Bratislavy k  prijímacím 
pohovorom na bohosloveckú fakul
tu, nosil som v sebe túto myšlienku. 
Títo chlapci sú z ateistických škôl, ja 
som sa učil náboženstvo v ľudovej 
škole a vo všetkých triedach gym
názia, ale čo dokázala naša gene
rácia? Vy ste navštevovali ateistické 
školy, ba učenie bolo protinábožen
ské a zdá sa, že máte vieru silnejšiu 
ako predchádzajúca generácia. 
Dnešných mladých ľudí je  potrebné 
naozaj obdivovať, vy preberiete od 

nás štafetu Cirkvi, neste ju  do šťastnejšej 
budúcnosti.
•  O. b iskup Ján, čo Vás viedlo k tomu, že 
ste  sa s ta li kňazom ?

Študoval som počas vojny na gymnáziu. 
Často vo veľkých nebezpečenstvách som 
sa na internáte učil p ri zatemnených oknách, 
boli to iné časy, ako sú dnes. V internáte i 
v škole sme mali kaplnku. Boli to cirkevné 
objekty. Hlboko veriaci učitelia nás viedli k 
Bohu. Myslím si, že najviac v mojej duši a 
smer životnej cesty dalo ticho školskej kapln
ky. Mal som tiež sestričku, ktorá ako dvoj
ročná ťažko ochorela a potom ako se
demročná zomrela. Možno práve ona mi 
vyprosila u Boha tú milosť, že som sa stal 
kňazom.

•  O. biskup, aké m áte záľuby?

V súčasnosti ako biskup, na ktorom spočíva 
zodpovednosť za celú diecézu, nemám nija
ké mimoriadne záľuby, pretože starostlivosť o

(Pokračovanie na strane 5.)
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R a d o s tn ý  p r ie b e h  m a lo  
aj s tre tn u tie  g ré c k o k a to líc 
kej m lá de že  v  B a rd e jo v e  
s p o m o c n ý m  b is k u p o m  
Mons. M ila n o m  C h a u tu -  
rom, CSsR. k d e  h o  za  
všetku m lá d e ž  a p r í to m 
ných p r iv íta l d e k a n  P a v o l 
Chanát.

Z  b e sed y  s  o tc o m  b is k u 
pom vybe rám e :

ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva, 
hovorí Ježiš. Učím sa od nich, ako vojsť do 
Božieho kráľovstva.
•  O. b iskup  M ilan, m ám  veľm i rada chlap
ca, a  a j k e ď  sa  n ieked y  vidíme, on s i ma  
nevším a. Čo m ám  robiť?
Spomínam si, k e ď  som bol ešte ako gymna
zista, že jedna spolužiačka mala rada je d 
ného môjho spolužiaka. Veľmi ho mala rada 
a veľmi tým trpela, ale on bol k  nej niekedy až 
arogantný. Ťažil z  toho, že je  do neho za

ľúbená.

Dnes už viem, ako dopadli títo 
dvaja moji spolužiaci. Spolužiačka 
sa dobre vydala, lenže on sa oddal 
alkoholu.
Ak máš rada chlapca a on o tom 
nevie, modlí sa, aby to, čo teraz cítiš 
k tomuto chlapcovi, č i to je  naozaj 
niečo, čo má predstavovať budúcu 
základňu tvojho života. A k zostane 
odmietavým, ak s i ťa nevšimne, ne- 
banuj, lebo aj v tom sa istým spô
sobom prejavuje to, čo Boh spojil, 
nech človek nerozlučuje. Nie kaž
dého Boh spája. Možno nie je  v jeho  
úmysle spo jiť tvoj ž ivot s jeho živo
tom. Mať rád, rada niekoho, to nie je  
iba to, že sa m i páči, ale predo
všetkým to, že sa viem pre neho 
obetovať. Skús za neho obetovať 
modlitbu ruženca, sv. liturgiu, obetuj 
utrpenie, svojej zaľúbenosti, nevší
mavosti, možno Boh zmení jeho  
srdce, možno Boh mu ukáže teba.
•  O. b isku p  M ilan, m ôžete nám  v  
k rá tkos tí povedať, ako  sa odo
vzdávajú fa rské  chrám y a farské  
budovy, k to ré  b o li vzaté Gréc
koka to lícke j c irkv í v 50-rokoch?

Podarilo sa doteraz prevziať od Pra
voslávnej cirkvi 35 chrámov. Toto 
odovzdávanie je  spojené s rôznymi 

problémami, ktoré iste mnohí z vás poznajú. 
Veríme však, že sa dočkáme a že nám pri 
tom pomôže a j štát a to nielen zákonmi, ale 
aj istým i spôsobmi, ako prinavrátiť gréckoka
tolícke chrámy a farské budovy. - am-

Krista, proti ktorému bojujú. Bol som účastný 
pri prijímaní jedného Jehovistu znovu do Ka
tolíckej cirkvi. Zomrela mu manželka, ktorá 
ho do toho dostala. Čo on hovoril, čo on 
prežíval v tejto sekte! Je to strašné svedec
tvo.

S ľudhii, ktorí nie sú ochotní viesťdialóg, sa 
nedá rozprávať. Pri stretnutí so svedkami Je
hovovými, prejavte nezáujem, a zaujm ite od
mietavý postoj k  rozhovoru. Pokojne odíďte, 
odmietajte sa s nim i rozprávať.

•  0. biskup M ilan, a ký  n ázo r  
máte na svedkov Jehovových?
A ako m á m ladý č lovek reago
vať pri stretnutí s nim i?
Smutné je, že táto sekta, ktorá sa 
honosí evanjeliom, vlastne Krista 
neuznáva. Neuznáva Krista ako 
Božieho Syna. Táto sekta popie
ra jeho božstvo. Pri tom cituje 
evanjelium, cituje z  Písma, takže 
budia dojem, že sú to hlboko ve
riaci ľudia. Nechcem im ublížiť, ale 
oni nie sú kresťania. To je  prvá 
skutočnosť, ktorá nám musí byť 
zrejmá. Za kresťanskú Cirkev sa 
považuje len tá Cirkev, ktorá prijíma Krista 
ako Božieho Syna, ako posla a spasiteľa 
sveta. Musíme s i uvedomiť, že tu je  kon- 
traverzia ich myslenia ■ rozpoltenosť. Pýtate 
sa v čom? Citujú a ohlasujú slová toho, v 
ktorého v skutočnosti neveria, v Ježiša

•  O. b isku p  M ilan, viem e že m áte ra d i detí, 
p re čo  ich  m áte rad i?

Mám ich rád preto, lebo sú najbližšie k  Je
žišovi. Nie sú schopné pokrytectva, páčia sa 
mi v čistote duše, v úprimnosti. A k nebudete

(Pokračovanie zo strany 4.)

celé biskupstvo a o gréckokatolíkov vypĺňa 
celkom môj čas.
•  O. biskup, čo m ám  robiť, aby  som  bola  
spasená?
To nie je  otázka len pre teba, ale je  to otázka 
pre nás všetkých. Máme predovšetkým veriť, 
dúfať a milovať. To sú tri božské čnosti, ktoré 
sa nám vlievajú pri krste. Máme uskutoč
ňovať to, čo bolo do nás zasiate pri svätom  
krste, birmovke a pri ostatných sviatostiach. 
Viera bez skutkov je  mŕtva. Ko
najte a žite podľa viery. Ž ite vo 
svetle Krista.
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G I É C I O I Á T O L Í C K A  V E Ľ K O N O Č N Á  
B O H O S L U Ž B A  

Y© S V E T L E  S V Ä T É H O  P Í S M A
V gréckokatolíckom obrade sa oslavuje 

veľkonočná udalosť každú nedeľu počas cir
kevného roka v troparoch a kondakoch. Ako 
príklad možno uviesť tropar: "Nech sa veselí 
všetko nebeské, nech sa raduje všetko pozem
ské (1 Par 16, 31; Iz 49, 13), lebo Pán svojou 
pravicou stvoril dŕžavu (Ž 118, 15), premohol 
smrťou smrť (Žid 2, 14, 15), stal sa prvoro
deným z mŕtvych (1 Kor 15, 20), z útrob pekla 
nás vyslobodil (Rim 4, 17) a daroval nám veľ
kú milosť(Jn 1, 17)." Aj všetky liturgické spe
vy, ktoré sa spievajú na večiemi autiemi, osla
vujú slávne vzkriesenie Pána. Avšak okrem 
nedele máme v cirkevnom roku jeden veľký 
sviatok, ktorým je Veľká noc.

Veľká noc je  ústrednou pravdou kresťan
ského náboženstva. Tento veľký kresťanský 
sviatok dáva židovskej Veľkej noci novú ná
plň. Židia slávili Veľkú noc na pamiatku oslo
bodenia z otroctva a súčasne očakávali svojho 
národného osloboditeľa - Mesiáša. Kresťania 
na Veľkú noc oslavujú oslobodenie od hriechu 
a od smrti. V zjednotení s Ukrižovaným a 
Vzkrieseným Kristom majú účasť na večnom 
živote a nádej druhého slávneho príchodu 
Krista. Veľká noc sa v jednej veľkonočnej pies
ni veľmi výstižne volá "sviatok nad sviatky a 
slávnosťou nad všetky slávnosti".

Túto dejinnú veľkonočnú udalosť oslavu
jeme krásnymi a vznešenými bohoslužobnými 
piesňami zvýraznenými slovami z Písma sv. 
Tieto piesne potom majú taký účinok, akoby 
sme čítali Písmo sv.

Veľkonočná utiereň
Táto sa začína piesňou: "Sláva svätej, jed- 

nopodstatnej a nerozdielnej Trojici, Otcu i Sy
nu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky 
vekov." Touto výzvou kňaz vyznáva v mene 
cirkvi pravdu viery, že Otec, Syn a Duch Svä
tý sú jeden Boh. Vzkriesený Kristus bol prvý, 
ktorý o tajomstve Svätej Trojice dôkladne po
učil ľudí. Po tejto slávnostnej výzve kňaz spie
va ako prvý veľkonočný tropar: "Kristus sláv
ne vstal z mŕtvych ((Mt 28,6; Mk 16, 6; IKor 
15, 20; 2Tim 2, 8; Rim 1, 4). Smrťou smrť 
premohol (Iz 25, 8; Mud 16, 13; IKor 15, 53; 
Žid 2, 14) a zosnulým v hroboch život daroval 
(Iz 26,19; 37,3; Dan 12,2; Dt 32,29; lSm 2,6; 
Tob 13, 2)". Táto najúchvatnejšia veľkonočná 
bohoslužobná pieseň výstižne vyjadruje náplň 
veľkonočných sviatkov. Spieva sa počas ce
lého veľkonočného obdobia až do Nanebovstú
penia Pána.

Pieseň má hlboký vieroučný význam. 
Všetky biblické predpovede o vykupiteľskom 
diele Spasiteľa sa sústreďujú v tajomstve Kris
tovej smrti. Celé dejiny ľudstva sa javia ako 
dramatický zápas života so smrťou, na ktorú

človek pozeral ako na najväčšieho nepriateľa. 
Pred Kristom a bez Krista podľa svedectva 
Starého zákona vládla smrť. Keď však prišiel 
Kristus, svojou smrťou a vzkriesením triumfuje 
ako Víťaz nad smrťou. Od tejto chvíle vykú
pené ľudstvo sa pozerá inak na smrť. Podľa slov 
"a zosnulým v hroboch život daroval" človek 
sa neukladá do hrobu ako premožený, ale ako 
víťaz. Smrť pre neho neznamená koniec jestvo
vania, ale začiatok a smer k večnému šťastiu. 
Svojou smrťou sa pripodobňuje Kristovej 
smrti.

Po tejto piesni sa spieva: "Nech povstane 
Boh a stratia sa jeho nepriatelia, spred tváre 
zutekajú tí, čo ho nenávidia" (Z 6,71; Nm 10, 
35). Tieto slová sú prevzaté zo žalmu, ktorý 
napísal Dávid na oslavu víťazstva. Piesňou Iz
raeliti sprevádzali archu úmluvy, na ktorej tró
nil Boh. Ústrednou myšlienkou žalmu je, že 
pred Bohom má ustúpiť každý nepriateľ. Boh 
to Izraelitom mnohokrát dal najavo. Podľa listu 
sv. Pavla Efezanom (4, 8) ospevuje sa nielen 
víťazstvo Izraelitov, ale aj Krista nad všetkými 
jeho nepriateľmi, satanom a smrťou. Verše, 
ktoré oslavujú Boha ako víťaza, aplikujú sa na 
Krista ako premožiteľa smrti.

Na tieto slová sa organicky viaže ďalší 
verš: "Ako sa dym rozplýva, tak ich rozháňaš, 
ako sa vosk roztápa v žiari ohňa (Z 673), tak

spred Božej tváre zmiznú hriešnici, ale spra
vodliví zaplesajú (Z 674)". V ňom sa oslavujú 
víťazstvá dosiahnuté pomocou Boha. Oblačný 
stĺp, znázorňujúci prítomnosť Boha, zdvihol a 
pohyboval sa k nepriateľským vojskám pri do

bíjaní zasľúbenej zeme. V žalme prosili Boha, 
aby sa dali na útek tí, ktorí sa protivia tomuto 
podujatiu. Podľa učenia sv. Otcov tento žalm 
vo svetle mesiášskej idey je vynikajúcim chvá
lospevom vďaky za prijaté Kristove dobrode
nia, ktoré spečatil svojím vzkriesením.

V ďalších slovách "Toto je deň, ktorý uči
nil Pán, plesajme a radujme sa z neho (Z 117, 
24)", žalmista pozeral do budúcnosti na vy- 
kúpiteľské dielo Krista. Deň, na ktorý Kristus 
slávne vstal z mŕtvych, sa stal pre celé ľudstvo 
najväčším sviatkom, lebo ľudstvo bolo vyslo
bodené od hriechu.

Veľkonočný kánon
K radosti tohto dňa vyzývajú i prvé slová 

piesne veľkonočného kánona: "Je vzkriesenia 
deň, šťastím ľudia plesajme (Ezd 9, 8, lSm 
2,1). Slávnosť Pánova Pascha (Ex 12,11). Veď 
od smrti k životu (Jn 2,7; Tob 13,2; Dt 32,39; 
lSm  2, 6; Mud 16, 13) a zo zeme do nebies 
vyviedol nás Boh náš, Kristu (Rim 6, 4; Oz 6, 
3). Spievajme víťaznú pieseň (Z 46,2).

"Posväťme si zmysly (Izl, 16; 2Par 30, 18; 
Jn 11, 55; IKor 5, 7;)! Uzrieme žiariaceho 
Krista (Mt 17,2) v neprístupnom svetle vzkrie
senia (ITim 6, 16) a jasne počujeme jeho po
zdrav: "Pokoj vám!" (Mt 28, 9; Jn 20, 19). 
Radosťou nám zaplesajú srdcia (Ž 46, 2). K 
významu slov tejto piesne sv. Ján Zlatoústy 
podáva nasledujúce vysvetlenie. "Vyhoďte zo 
svojho prostredia zlého človeka a zo svojho 
srdca zmyselné a nečisté city, ktoré pochádzajú 
od starého človeka zaťaženého dedičným hrie
chom. Keď to urobíte, budete novými a čistými 
ľuďmi, do ktorej skutočnosti vás postavila krst
ná voda. Táto okolnosť vás zaväzuje, aby ste si 
vždy chránili túto čistotu. Vedzte, že veľko
nočný Baránok, Kristus, už bol obetovaný. Tak 
ako u Izraelitov bolo treba požívať veľkonoč
ného baránka s nekvasenými chlebami, tak aj 
Kristova obeta nás má povzbudiť k očisteniu 
našich citov, nášho srdca a zmýšľania."

Nech sa nebesia dôstojne veselia, nech sa 
raduje zem, nech spieva celý vesmír viditeľný 
i neviditeľný (lPar 16, 31; Ž 95, 11; 97, 4; Iz 
44,23; 49, 13), lebo žije Kristus (Mt 26,6; Rim 
1,4), radosť všetkých vekov (Ž 46, 2). Po 
prvom hriechu človeka bola aj príroda pod
robená Božej kliatbe, o čom svedčia slová Pís
ma sv.: "Nech je  pre teba (človeka) prekliata 
zem (Gn 3,17)". A príroda doteraz trpí, že jú 
ľudia zneužívajú na svoje hriešne ciele. Ale v 
deň konečného vykúpenia človeka, aj príroda 
bude s človekom pretvorená a oslávená. Preto 
aj príroda akoby sa tešila, že usmrtený Kristus 
žije.

fPokračovanie) 
o. V. I’ĽTRAŠKO



ČÍSLO 8/1993 STRANA 7 SLOVO

Z témy duchovnej obnovy na apríl 1993

"Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol." (Jer 31, 3)

BOŽiE MILOSRDENSTVO
V DEJINÁCH SPÁSY  
STARÉHO ZÁKONA

Evanjelista Starého zákona prorok 
Izaiáš vyslovil celý obsah a zámer všet
kých kníh Svätého písma, keď napísal: 
"Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať'. 
(Iz 63, 7) Z Knihy kníh by sme vedeli 
veľmi máio, keby sme v nej neobjavili 
tento najhlavnejší odkaz Božieho zja
venia: Boh je milosrdný k človeku. Ohla
sovanie milosrdnej Božej lásky je akoby 
zlatá niť, ktorá prechádza celými deji
nami spásy Starého zákona. Dejiny 
spásy sú históriou Božieho milosrden
stva k ľudstvu.

V predstavách starozákonného člo
veka sa pojem milosrdenstva stotožňo
val s láskou. Boh je k svojmu národu 
milosrdný, lebo ho miluje. Cez prejavy 
milosrdenstva a odpúšťania postupne 
Izraeliti spoznávali Boha ako Lásku. 
Svätý Otec Ján Pavol II. na to poukazuje 
vencyklike o Božom milosrdenstve. Bo
hatý na milosrdenstvo: "Je veľmi dôleži
té, že proroci, ktorí vzhľadom na hriechy 
ľudu často hovoria o milosrdenstve, vý
razne ho spájajú s myšlienkou na Božiu 
lásku. Pán miluje Izraela láskou jedi
nečného vyvolenia, nežnosťou podob
nou manželskej; preto mu odpúšťa viny 
i neveru a zradu. Ak zbadá u neho ľútosť 
a skutočné pokánie, opäť berie svoj ľud

na milosť. V  náuke prorokov milosrden
stvo znamená neobyčajnú moc lásky, 
ktorá premôže hriech a neveru vyvole
ného ľudu." (Bohatý na milosrdenstvo, 4) 

Vedomie, že Boh miluje svoj ľud, že 
ho ochraňuje, súcitne mu pomáha, milo
srdne odpúšťa previnenia, zrkadlí sa vo 
všetkých udalostich, ktoré sú opísané 
vo Svätom písme. Za prejav milosrden
stva považovali Izraeliti všetko počína
nie Boha k nim: vyslobodenie z egypt
ského otroctva, uzavretie Zmluvy, och
ranu pred Madiánčanmi či Filištíncami v 
čase sudcov, vyslobodenie z babylon
ského zajatia. Boh vo všetkých veľkých 
i nepatrných príbehoch izraelského ná
roda jasne zjavil, čo vyjadril Mojžiš slo
vami: "Pán Boh je milostivý a láskavý, 
zhovievavý a veľmi milosrdný a verný." 
(Ex 34, 6)

"V milosrdenstve Pána k svojim sa 
takto prejavuje, všetka rozmanitosť a 
jemné odtiene lásky; je ich otcom, lebo 
Izrael je jeho prvorodeným synom; je aj 
snúbencom tej, ktorú prorok označuje 
novým menom: ruhama, t.j. veľmi milo
vaná, lebo dosiahne miíosrdenstvo." 
(Bohatý na milosrdenstvo, 4)

Pre Izraelitov bolo Božie milosrden
stvo vrcholnou skutočnosťou ich nábo
ženstva, ktorú stále prežívali, bolo pre 
nich akoby "atmosférou", ktorú vdycho
vali, bolo pre nich svetlom v tmách spo

ločenského a osobného poblúdenia, ne
šťastia a utrpenia. Žalmista všetko Bo
žie konanie zdôvodňuje jeho milosrden
stvom: "Oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo je večné... On 
múdro stvoril nebesia, lebo jeho milo
srdenstvo je  večné... On pamätal na nás 
v našom ponížení, lebo jeho milosrden
stvo je  večné... On dáva pokrm kaž
dému stvoreniu, Jebo jeho milosrden
stvo je večné..." (Ž 136,)

Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike 
zo svojich úvah o pojme milosrdenstva 
v Starom zákone vyvodzuje toto dôle
žité poučenie: "Z toho všetkého vyplýva, 
že milosrdenstvo nielenže patrí k samé
mu pojmu Boha, ale určuje aj celý život 
izraelského národa a jeho jednotlivých 
synov a dcér: je podstatou nežného 
vzťahu k ich Pánovi, podstatou ich roz
hovoru s ním." (Bohatý na milosrden
stvo, 4)

Starozákonný človek žil skúsenos
ťou k prežívaniu Božieho milosrdenstva. 
Toto bol určujúci rozmer viery Izraela. 
Táto skúsenosť jednotlivcom i celému 
národu, keď bol v hriechu a nevernosti 
Zmluve, alebo keď  ho zastihli pohromy 
a trápenia, dávala podnet, aby sa utie
kal k Bohu a vzýval jeho milosrdenstvo. 
Tento základný postoj k Bohu cez vieru 
v jeho milosrdnú a odpúšťajúcu lásku 
vykresľujú stránky Svätého písma oso
bitne na biblickej postave kráľa Dávida. 
Jeho si Boh vybral za kráľa nad izrael
ským národom. Bol to Boží muž, ktorý 
sa usiloval priviesť národ k materiálne
mu a duchovnému rozkvetu. Boh pože
hnával jeho počínanie. Lež aj Dávid bol 
slabým človekom, náchylným na zlé. 
Proti Pánovej vôli sa zaľúbil do Betsabe, 
Uriášovej manželky. Hriech cudzolož
stva mu zaslepil myseľ a otupil svedo
mie. Vymyslel zločinný plán, ako sa zba
viť Uriáša. K hriechu cudzoložstva pripo
jil Dávid ešte aj hriech vraždy. Boh po
slal k Dávidovi poroka Nátana, aby ho 
za tento veľký hriech pokarhal. V Dá
vidovi sa prebudilo svedomie a priznal si 
svoje poblúdenie. V povedomí veľkosti 
svojho zločinu sa obrátil k milosrdnému 
Bohu a prosil o odpustenie. Svedec
tvom jeho viery v Božie milosrdenstvo je 
kajúcny žalm 51, do ktorého vložil svoju 
nádej v odpustenie. Dávidova skúse
nosť z Božieho milosrdenstva, ktorú vy
jadril v žalme, už toľkým hriešnikom za 
tisícročia pomáhala nájsť cestu z poblú
denia hriechu a osobne zažit’Božie milo
srdenstvo.

O. Pavol JÄNÁČ

LITURGICKY KÚTIK 
apríl 1993

(Dokončenie z čísla 7)
18. NEDEĽA - TOMÁŠOVA NEDEĽA

hl. 1. evanjelium na utierni 1 
Farba: biela
Antifóny : veľkonočné, tropar, Sláva i te
raz kondak z Tomášovej nedele aj proki- 
men a pričasten.
Čít: I. Pet 1,3-9,

Lk 24,35-43,
V týždni po Tomášovej nedeli čítania sú 
z Lekdonára v roku str.6-12 
Menlivé časti sa spievajú z Tomášovej 
nedele, antifóny veľkonočné, po vchode 
PouVne pokloňme sa... ktorý si zmŕtvych- 
vstal, my ti spievame, Aleluja.

23. P IATOK - SV. JURAJ  
VELKO M UČEN ÍK  

Farba: svetločervená
Antifóny: veľkonočné, PodVne pokloňme
sa... ktorý si zmŕtvychvstal
Tropár z Tomášovej nedele a mučení-

kovi, Sláva, kondak Tomášovej nedele i 
teraz mučeníkovi.
Prokimen a pričasten z Tomášovej ne
dele a mučeníkovi.
Anjel zvestoval, Osvieťsa.
Prosba za dobrú úrodu - požehnanie za
siatych polí (alebo v nedeľu).

25. NEDEĽA-NEDEĽA 
MYRONOSIČIEK- SV. MAREK, 

APOŠTOL A EVANJELISTA 
hl. 2, evanjelium na utierni 3 
Farba: biela 
Antifóny: veľkonočné 
Tropar z hlasu, Ctihodný Jozef, Anjel pri 
hrobe, Sláva Kriste Bože, I teraz Až do 
hrobu
Prokimen a pričasten z nedele myrono- 
sičiek
Čít: I. Pet 1,8-12 

Lk 24,1-7,
Okrem čítaní menlivé časti sv.iít. sa spie
vajú z Nedele myronosičiek 
Čítania z lekcionára ČR str.13-25 týždeň 
po Nedeli myronosičiek.

o.V.BOHÁČ
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OCHRANA ŽIVOTA m POČATIA
Katolícka cirkev uznáva, že ľudský život už od samého  

začiatku je skutočným životom novej osoby. V praxi tento  
názor potvrdzujú nasledovné slávností: počatie P. Ježiša, 
počatie P. Márie ä vo východnej cirkvi i počatie sv. Jána 
Krstiteľa. Áno, od okamihu počatia sa už začal ich život. Bol 
to tak významný okamih, že sa stal sviatkom. Tak tomu je 
s každým životom človeka.

Medzi témy, o ktorých sa u 
nás nepísalo, alebo písalo iba 
jednostranne, patrí i problém 
interrupcie. Ateistická štátna 
ideológia kvalifikovala ochran
cov nenarodených detí ako stre
dovekých tmárov. Ani článok 
Radima Uzla "Chyba není v in- 
terrupci” v sedemnástom 6'sle 
slobodných Lidových novín však 
komplexný pohľad na túto tému 
neprináša. Autor sa nedotkol 
otázky, ktorá tradične stojí v cen
tre polemiky: Otázke, či sa pri 
interrupcii nejedná o zabitie člo
veka.

Radim Uzel vychádza zo 
stanoviska, že právo rozhodovať 
o narodení dieťaťa má matka. Zo 
strany matky je interrupcia ume
lým prerušením ťarchavosti, pre
rušením stavu, v ktorom sa 
nachádza ona. Čím je však in
terrupcia zo strany dieťaťa? Je 
prerušením jeho života, života, 
na ktorý má právo. Matka má 
právo rozhodovať o sebe. Má 
však právo rozhodovať o živote 
druhého človeka? Nazdávam 
sa, že nie.

Prvým štátom, kde bolo mat
ke priznané právo rozhodovať o

živote nenarodeného dieťaťa, 
bolo po októbrovej revolúcii so
vietske Rusko. Sedemdesiat ro
kov starý, no dodnes používaný 
argument, že nenarodené dieťa 
je súčasťou tela matky, dnes vy
vracajú úspešné prenosy zárod
kov z tela jednej ženy do tela 
druhej, ktorá dieťa porodí. Ťar
chavá matka - to sú dve osoby. 
Jedno telo poskytuje pomoc roz
víjajúcemu sa životu, pomoc, na 
ktorú kedysi samo bolo odkáza
né. Nenarodené dieťa nie je sú
kromnou záležitosťou matky: od 
okamžiku počatia je tu autentic
ká ľudská bytosť, voči ktorej plní 
telo matky iba ochrannú funkciu.

Iným argumentom, ktorým 
sa zvykne ospravedlňovať in
terrupcia, je poukaz na to, že ne
narodené dieťa ešte nie je 
“normálnym človekom”. Práve 
na vývoji plodu však môžeme

Jozef HAVRAN

VYZNANIE
M ilu je m  s lo v o  te p lé  a k o  d y c h , 
vo ň a vé  sťa  k v ie to k  lú č n y ;  
s lo v o , k to rý m  m a m a tka  n a u č ila :
V  m e n e  O tca  i  S yn a  
i  D u c h a  S vä tého ...

M ilu je m  s lo v o , č o  n a  p e ru t ia c h  
v  s lo v e n s k o m  c h rá m e  d u š u  vznáša, 
k e ď  ve leb ím  Ťa
a  h y m n u s  s p ie v a m  p re  Teba, Pane.

M ilu je m  s lo vo ,
č o  a k o  ja rn ý  v e tr ík  van ie .

M ilu je m  s lo v o , s lo v o  n a d  z la to  
drahé ,

n a d  v š e tk y  d ra h o k a m y  po zem ské , 
le b o : Na p o č ia tk u  b o lo  S lovo ... 
a ja  s o m  S lo vák , Pane.

M ilu je m  s lo vo ,
p ly n ú c e  z  T v o jh o  d u cha , Pane, 
č is té  ja k  h o rs k á  riava, 
s tu d n ic a  náde je , s v e tlo  ž ivo ta , 
k to rý m  s a  č lo v e k  č lo v e k o m  stáva .

M ilu je m  s lo v e n s k é  s lo v o .

najlepšie pozorovať, že človek 
existuje v čase. Už oplodnené 
vajíčko obsahuje program celé
ho človeka, už v rôsolovitej hmo
te, ktorá ešte nemá podobu tela, 
je  činnosť každej bunky presne 
určená. Na dvadsiaty deň začína 
biť srdce a už v druhom mesiaci 
možno rozoznať oči, uši, nos, ja
zyk... Od samého začiatku sa 
jedná o normálneho (pretože 
normálne sa vyvíjajúceho) člove
ka.

Unikátny švédsky film Nemý 
výkrik ukazuje za pomoci naj
modernejšej techniky, čo sa po
čas interrupcie odohráva v tele 
ženy: Plod najprv prejavuje ne
pokoj, strach. Uhýbajúc pred 
smrtonosným nástrojom, sa sna
ží zachrániť. Počas zákroku v bo
lestnom výraze doširoka roztvá
ra ústa... Tieto zábery stavajú do 
nového svetla argumenty tých, 
ktorí operujú nerozvitým nervo
vým systémom plodu v čase, 
keď  je odstráňovaný z tela mat
ky. Sledujúc ‘‘Nemý výkrik", cíti 
každý divák, že je svedkom - 
vraždy.

Na zásadnú otázku, od kedy 
treba človeka uznať človekom, 
odpovedá zákonodarstvo rôz
nych štátov rôzne. Niekde je 
plod človekom v mesiaci treťom, 
niekde v piatomi Kto má vlastne 
túto otázku zodpovedať? Biológ, 
ohraničený v poznaní tajomstva 
života súčasným stavom vedec
kého poznania? Filozof, ktorý sa 
v názore na život s filozofmi 
iných škôl a smerov rozchádza? 
Alebo právnik, zohľadňujúci vša
de iné ekonomické, politické či 
náboženské východiska a krité
ria?

Postoj k interrupcii založený 
na ľahostajnosti k osudu nenaro
dených detí poukazuje na skryte 
prítomný barbarský princíp "prá
va silnejšieho” v  našej civilizácii. 
Lenže dokedy bude náš postoj k 
nenarodeným deťom postojom 
silných k slabým, dokedy im ne
zaručíme šancu prežiť tých nie
koľko mesiacov v tele matky, aby 
tu “uznané za ľudí" mohli žiť s 
nami - dovtedy si ani my naro
dení nebudeme ľudskosťou tejto 
spoločnosti istí. Právo na život je 
totiž nedeliteľné.

Jan ČÁSLAVKA
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r enta príbeh sa stal v  Nitrijskej púšti 
v Egypte na prelome 4. a 5. storočia.

Raz jeden mních prišiel do monastiera, avšak 
Božia liturgia sa už skončila. Preto vošiel do 
kuchyne k staručkému mníchovi, ktorý práve 
umýval šalát a opýtal sa ho:

- Čo si s i zapamätal zo služby Božej? Pro
sím (a, povedz m i to, lebo ja som sa vrátil do 
monastiera príliš neskoro.

Starček rozmýšľa, rozmýšľa a nakoniec po
vedal:

- Nič som si nezapamätal.
Vtedy sa mních veľmi pohoršil a povedal:
- Akože nič? - Veďpotom nie s i mníchom!
Tu sa starček k

nemu pokojne obrátil a 
povedal mu:

- Keď príde tento šalát 
na tvoj stôl, budeš vidieť i 
vodu, ktorá teraz padá na 
tento zablatený šalát?

- Nie, - odpovedal mu mních. A 
hned’na to zmĺkol. Pochopil starcove 
slová.

Nie je  podstatné, či si starec pre 
svoju starobu niečo zapamätal z  Bo
žej liturgie, alebo nie, dôležitý bol 
konečný efekt liturgie. Služba Božia 
ho očistila, očistila jeho srdce, pre
tože na ňu išiel s úprimnou odovzda
nosťou Bohu.

Ide o skutočne hlbší pohľad na 
Božiu liturgiu, či vôbec modlitbu.
Úprimná modlitba očisťuje naše 
srdce.

Ked'sa opýtali Spasitďa, ktoré je  
prvé prikázanie zo všetkých, odpo
vedal im:

- Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je  
jediný Pán. Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, (1) z  celého srdca, (2) 
z celej svojej duše, (3) z  celej svojej 
mysle a (4) z celej svojej sily. (Mk 12,
28-30).

Teda láska srdca je najdokona
lejšia.

Spasiteľ hovorí:
- Vem, hovorím vám: K eď niekto 

povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď  
sa do mora, a vo svojom srdci 
nezapochybuje, ale uverí, že sa to 
stane, čo povedal, stane sa mu to.
(Mk 11, 23).

V prvom liste apoštola si/. Jána 
Bohosiova čítame:

- Deti moje, nemilujeme len slo
vom a jazykom, ale skutkom a 
pravdou. Podľa toho poznáme, že 
sme z pravdy, a upokojíme si pred ním (Bohom) 
srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítali, Boh 
je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, 
ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k 
Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len 
budeme prosiť, lebo zachovávame jeho 
prikázania a robíme, čo sa jemu páči. (1 Jn 3, 
18-22).

Teda, kto má čisté srdce - srdce, ktoré nám 
nič nevyčíta - dostane od Boha všetko, o čo len 
bude prosiť. Ako však človek spozná, že jeho 
srdce dosiahlo čistotu?

Túto otázku si postavil i sv. trenej a hneď  na 
ňu aj odpovedal:

-Človek spozná, že jeho srdce dosiahlo čis
totu vtedy, keď začne pokladať všetkých ľudí za 
dobrých, bez toho, aby sa mu niektorý z nich

zdal nečistým alebo perverzným. Vtedy je  sku
točne čistým srdcom.

Poznáme tri typy modlídby: modlidba ústna, 
modlitba rozumová a modlitba srdca. Západna 
duchovnosť hovorí iba o modlitbe ústnej a rozu
movej.

Modlitba srdcom je  naším cieľom. Nesmie
me sa nikdy uspokojiť iba s modlitbou rozumom. 
Miluje sa srdcom, nie rozumom... Keď to platí 
pre lásku medzi dvoma_ mladými, o čo viac to 
platí pre mňa a Boha. Či sa vari mladé dievča 
uspokojí s takou láskou mladíka, ktorý ju  miluje 
iba pre je j veno, či telo? Taká láska nie je  trváca: 
nemá zmysel zakladať manželstvo na takýchto

základoch. Cieľom je, aby sa milovali srdcom. 
Aby milovali jeden druhého nie čiastočne, ale 
kompletne celú osobu (telo i dušu).

Keď  sa na Západe hovorí o srdci, myslí sa 
tým normálne na emócie a afekty. Ale v  Biblii a 
v písmach esikastov (mnící, ktorí sa neustále 
modlili Spasiteľovu modlitbu: Hospody Isuse 
Chríste, SyneBožij, pomilujmja hrišnaho), tomu 
tak nie je.

Srdce je  pre nich hlavným orgánom ľud
ského bytia, fyzického i duchovného. Je cen
trom života, princípom všetkých činností... 
Srdce predstavuje všetko to, čo voláme osoba.

Človek nie je  len obyčajné “animaie razio- 
nale”, teda v preklade “rozumné zviera", ako sa 
zvyčajne hovorí. Človek nie je  iba zvieraťom, 
ktoré vie rozmýšľaj pracovať, tvoriť kultúrne 
hodnoty... Človek je  "zvieraťom", ktoré je  schop

né milovať. A miluje sa nie rozumom ale srd
com.

I my máme milovať Boha srdcom. Avšak to 
neznamená iba citovú lásku. City dnes sú, a 
zajtra nie sú... City a srdce - to nie je  to isté! 
Milovať ho máme celou našou osobou - teda 
skutočnou - nevypočítanou láskou.

Cieľom našej modlitby je  dospieť k  modlitbe 
srdca. K  tomu je  potrebný i  Svätý Duch. Sku
točná modlitba bez pomoci Svätého Ducha ne
existuje.

- Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú 
Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroc
tva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste 
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom 
voláme: Abba, Otče! (Rím 8, 14-15).

Bez Svätého Ducha nemôžeme nikdy po
vedať Bohu - Abba, Otče, a my to hovoríme 
každý deň, keď  nie v našich vlastných modlit

bách, tak v modlitbe, ktorú nás naučil 
sa modliť sám Ježiš Kristus - Otče 
náš (Mt 6, 9-13). Avšak hovoríme to 
rozumom? Či iba ústami? Alebo srd
com?

Často sa modlíme k  srdcu 
Ježišovmu alebo Máriinmu. Prečo?

Kde sa uskutočnilo zjavenie, v 
ktorom sa nám o tomto hovorí. Na 
Západe. Prečo práve tam? Prečo sa 
toto zjavenie nestalo napríklad na 
Ukrajine, či v Grécku? Pravdepo
dobne preto, lebo Západ je  príliš 
rozumový a medzi ľuďom tu i  v mod
litbe prevláda iba rozum a city. Tieto 
zjavenia či videnia to mali napraviť. 
Pán Boh si slúži rozličnými prostried
kami. My - gréckokatolíci na Sloven
sku - žijeme na rozmedzí východnej 
a západnej duchovnosti. Tiež sme 
stratili pojem srdca... Preto tieto zja
venia platia i pre nás. Modlíme sa k 
Srdcu Ježišovmu, modlíme sa k 
Srdcu Máriinmu, ale nech nám ne
unikne to podstatné, na čo nás to má 
upozorniť: že miluje sa srdcom a nie 
rozumom, že naším cieľom je  očistiť 
si srdce...

Mnohokrát sa dočítame, že 
cieľom modlitby mženca je  rozu
mová meditácia. Skutočne toto je  
naším cieľom v modlitbe? Modlitba je  
rozhovor s Bohom. Či varí roz
jímaním nad tajpomstvami ruženca 
sa rozprávam s Bohom? Skutočne, 
rozjímať nad tajomstvami modlitby 
ruženca je  viac ako modliť sa iba 
ústami. Ale cieľom našej modlitby je  
úprimný rozhovor s Bohom, ako sa 
môžu rozprávať iba syn s otcom. A tu 

sme už opäť pri modlitbe srdcom.
Už i  tu na zemi je  velký rozdiel, či sa niekto 

rozpráva so svojim známym, krorý ho prišiel 
navštíviť, o nejakých zaujímavých veciach a 
udalostiach (napr. politických či športových) 
nášho sveta, či mu povie nejaké novosti a tým 
ho obohatí o nové znalosti, či nový pohľad na 
svetovú situáciu. Alebo, či mu v rozhovore ot
vorí svoje srdce, poskytne mu účasť na svojich 
radostiach i bolestich, starostiach a nádejach. 
Len v tom poslednom prípade dochádza k 
skutočnej osobnej výmene.

K eď  toto platí vo vzťahoch medzi ľudtni, či 
sa vari nemáme začervenať za svoj vzťah k  
nášmu Otcovi - Bohu?

-Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha. (Mt 5, 8).

mních JOZAFÁT, OSBM

M o ä d L  m c a
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Takmer miliarda 
katolíkov

Podľa štatistického úradu vo Vatiká
ne k 31. decembru 1990 žilo na zemi 
928 500 000 katolíkov. Je to 17,7 % z cel
kového počtu obyvateľstva na zemeguli. 
Pred 12-timi rokmi robil podiel katolíkov 
17,8 %

Koncom roka 1990 polovica katolíkov 
žila v Amerike (461 miliónov), 31 % - teda 
285 miliónov v Európe a 9,5 % - 89 milió
nov v Afrike. V Azií žilo 9,3 % - 86 miliónov 
a 0,8 %, teda 7 miliónov v Oceánii.

Od roku 1978 do roku 1990 pribudol 
počet katolíkov o 200 miliónov. Najmenší 
prírastok je v Azii. Tu z celkového počtu 
ľudstva 5,2 miliardy žije 3,1 miliardy ľudi.

V období od roku 1979 - 1990 stúpol 
počet biskupov z 3650 na 4210.

Počet kňazov poklesol zo 418 522 na 
403 173.

Počet stálych diakonov sa strojnáso
bil. V roku 1978 ich bolo 5562 a v roku 
1990 už 17 525.

Katechétov bolo v r. 1978 173 895 a v 
roku 1990 378 504.

V tom istom časovom období poklesol 
počet rehoľných povolaní. Koncom roku 
1990 bolo 882 111 sestričiek a 62 525 re
hoľných bratov.

Počet kandidátov na kňazstvo bol 
koncom roka 1990 96 155, teda stúpujúca 
tendencia.

2  kresťanského 

sveta

Náboženské vyznania 
v Európskom spoločenstve

Podľa štatistík má Európske spoločen
stvo 340 miliónov občanov, z nich 191 milió
nov (56,2 percenta) sa hlási za katolíkov, 
46 miliónov (+3,5 percenta) za protestantov, 
32 miliónov (9,4 percenta) za anglikánov, 
10 miliónov (2,9 percenta) za pravoslávnych 
a takisto asi 10 miliónov za moslimov a židov. 
Ateistov a agnostikov je v Európskom spolo
čenstve okolo 50 miliónov (15 percent), rela
tívne najviac v Holandsku (50 percent oby
vateľstva).

Pastierske listy 
slovinských biskupov

Témou pastierskeho listu slovinských 
biskupov na pôst 1993 bol problém novej 
evanjelizácie. Mnohé krajiny, ktoré žili inten
zívnym životom, sú vystavené velkým skúš
kam. Mnohým kresťanom sa stal dnes nábo
ženský život prázdnym, tvoria ho povrchné 
náboženské formy. Síri sa náboženský indi

ferentizmus a praktický materializmus. Veľa 
veriacich venuje svoje sily väčšmi hmotným 
hodnotám a ukazuje sa potreba tej prvotnej, 
najzákladnejšej evanjelizácie. V eď vplyvom 
propagovaného ateizmu sa vytratili morálne 
hodnoty z medziľudských vzťahov, z hospo
dárstva, z politiky, školstva a kultúry. Preto 
treba zdôrazniť tri stĺpy kresťanskej obnovy: 
Boh, Kristus, Cirkev, Je navyhnutné venovať 
pozornosť rodinnej pastorácii: modlitbe, svä
teniu nedele, bohoslužbám, farskej aktivite v 
biblických, misijných krúžkoch.

Kiež by Mária, ktorej sa Slovinci minulý 
rok zasvätili, vyprosila im sily na nové podu
jatia (FS)

“Kresťan roka”
Arrigo Sacchi, technický vedúci talian

skeho futbalového národného mužstva, sa 
stal “kresťanom roka 1992". Od talianskej 
biskupskej konferencie dostal dar v hodnote 
asi 10 000 mariek. Biskupská konferencia 
zdôvodnila priznanie ceny Sacchimu tým, že 
svojím životom dosvedčuje pravú kresťanskú 
vieru, že je dobrým príkladom mládeže vo 
futbalovom svete, ktorý je plný zvodov a 
klamných ilúzií. Sacchi chodí v týždni aspoň 
raz na sv. omšu. (UP)

Vraždy misionárov v Rwande
Séria vrážd katolíckych kňazov a misio

nárov vo východoafrickom štáte Rwanda ne
prestáva. Poslednou obeťou sa stal 50-ročny 
kanadský misionár Francois Cardinál z Kon
gregácie školských bratov. Viedol výcvikové 
stredisko pre roľníkov neďaleko hlavného 
mesta Kigali. Kláštor prepadlo šesť ozbroje
ných mužov, ktorí ho chladnokrvne zastrelili 
a mŕtvolu zahodili. (FS)

Uniatské obrodenie na Bielej Rusi
Informačný mesačník “The Catholic World Re- 

porT, ktorý vychádza v San Francisku, priniesol 
zaujímavý článok o obrode uniatov na Bielej Rusi. 
Poznamenáva najprv, že po rozpade Sovietskeho 
zväzu Vatikán okamžite nadviazal diplomatické 
styky so skoro všetkými i nekresťanskými teraz nezá
vislými štátmi bývalého Zväzu, iba na Bielej Rusi k 
tomu došlo až v novembri 1992. A pýta sa prečo ?

Zavinili to vraj rôzne problémy, ktoré bolo nut
né riešiť predtým. Hlavným z nich bolo postavenie 
uniatov či gréckokatolíkov v tejto republike. Bielo
rusi si uvedom ujú,že kedysi mali svoju vlastnú “ná
rodnú” cirkev, totiž gréckokatolícku, ktorá bola usta
novená Brestskou uniou r. 1596. N a začiatku devät
násteho storočia k nej patrilo 80 percent miestneho 
obyvateľstva. Ostatní boli židia, tatarskí musulmani 
a poľskí alebo popoľštení rímski katolíci. Tak tomu 
bolo v dobe, keď Biela Rus bola časťou veľkej poľ- 
sko-litovskej ríše. Ale koncom osemnásteho storočia 
pri rozdelení Poľska (1773), Biela Rus pripadla Rus
ku a r. 1 839 cár Mikuláš I. “ znovu zjednotil“ uniatskú 
cirkev s ruským pravoslavím. Na západnej Ukrajine 
sa táto cirkev udržala, pretože východná Halič v 
okolí Lvova pripadla pod rakúsku, teda katolícku, 
vládu.

Sami pravoslávni historici (Bujevskij) popisujú 
proces tohoto “návratu“ takto. R. 1829 gréckokato
lícky kňaz Jozef Semaško prešiel k pravosláviu a 
našiel si pomocníkov v biskupoch Antoniovi Zub- 
kovi a Vasiljovi Lužijskom. R. 1838 zomrel posled
ný uniatský metropolita Jozafat Bulhák, a Semaško, 
už pravoslávny, bol menovaný za predsedu “ gréc

ko-uniatského kolégia“ , ktoré sa malo starať o potre
by uniatskej cirkvi v Rusku a v tejto funkcii odstránil 
z uniatskej bohoslužby všetky obrady, ktoré neboli 
pravoslavného pôvodu. Ten hneď o rok neskôr 1839 
zhromaždil synodu v Polocku a tam s týmito dvoma 
biskupmi a 21 kňazmi náchylnými k pravosláviu 
podpísal akt zjednotenia s pravoslávnou cirkvou. 
Moskovský patriarchálny synod schválil toto “ múd
re počínanie“ a imperátor, ktorému synoda príslušné 
dokumenty poskytla, vyjadril svoje uspokojenie slo
vami: “ Ďakujem Bohu a prijímam“ . Na pamiatku 
bola razená pamätná medaila so slovami : “ Odtrhnu
tie násilím (1596), znovu zjednotení láskou (1839)“ . 
Napriek prenasledovaniu a vyhnanstvu mnohí zo
stali verní katolíckej cirkvi. Iní sa naoko podriadili a 
čakali na lepšie časy. Tie nastali až prehlásením 
náboženskej slobody r. 1905.

Medzi dvoma vojnami polovica Bielorusov pat
rila znovu do Poľska, ale uniatská cirkev ani tam ani 
v Sovietskom zväze nepoznala taký rozkvet ako vo 
východnej Haliči. Počas druhej svetovej vojny sa r. 
1939 opäť vrátila plne do Sovietskeho sväzu a Stalin 
r. 1944 nasledoval príklad Mikuláša I. a “ opäťzjedno- 
tili“ uniatov s moskovským patriarchátom pravo
slávnej cirkvi. V takých okolnostiach Bielorusi boli 
stále pod dvojakým tlakom, poľským z jednej strany 
a veľkoruským z druhej, a to do tej miery, že v 
päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch tohoto storočia 
bieloruský jazyk zmizol z verejného života. Tak v 
osemdesiatych rokoch nebolo v bieloruskom hlav
nom meste M insku ani jedinej školy, kde by sa vyu
čovalo v bieloruštine. Taktiež v katolíckych kruhoch 
okrem starého kňaza, W ladislawa Camiackeho,

všetci ostatní slúžili v poľskom jazyku. Taktiež v 
liturgii sa užívalo výhradne poľských kníh, taktiež sa 
po poľsky i kázalo.

Ale v období glasnosti a perestrojky, a hlavne 
potom po rozpade Sovietskeho sväzu, Bielorusi sa 
začali hlásiť o svoje právo. Vznikla u nich Národná 
fronta “Adraždenie“ , ktoré odsúdilo rozpustenie 
uniatskej cirkvi ako zločin proti ľudským právam. A 
tá na sviatok Premenenia Pána, 6. augusta 1990, 
skupina mladých ľudí v Minsku slávnostne prehlá
sila obnovenie bieloruskej uniatskej cirkvi. “Report” 
k tomu poznamenáva - nie bez určitej irónie -, že v 
tom okamžiku najbližší bieloruský uniatský kostol sa 
nachádzal na 1000 km vzdialený, totiž v Londýne. 
Ale táto skupina rastie a dnes sa počíta, že sa k 
uniatom môže hlásiť na 110-116 000 ľudí, čo je  len 
malý zlomok desaťmiliónového obyvateľstva Bielej 
Rusi, kým katolíkov - rozumej rímskeho obradu a 
obyčajne poľského pôvodu -, podľa vatikánskych 
štatistík tam má byť na dva milióny.

Horšie je  to pravda s duchovnou správou týchto 
nadšencov. Písali niekoľkokrát do Ríma ohľadom 
kňazov. Ich žiadosti zostali bez odpovede. Tomu sa 
nemožno čudovať. A ko by cirkevné úrady v zahra
ničí mohli mať v zásobe bieloruských kňazov, keďi 
na samej Bielej Rusi domáci jazyk bol už na vymre
tí! V Londýne tento jazyk udržiaval povestný biskup 
Česlav Sipovič, keď i po obnovení rímskokatolíckej 
hierarchie v bývalom Sovietskom zväze, známy prvý 
biskup minský, neskôr preložený do Moskvy, Ta- 
deusz Kondrusiewicz, je  popoľštený Bielorus.

o. J .  NOVOTNÝ
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Milí čitatelia, p rinášam e V ám  m ateriály o problém e ob 
novy gréckokatolíckej cirkví na Ukrajine, ktoré na jednej 
strane um ocňujú poznanie tých najhlavnejších príčin s ú 
časného stavu cirkvi, na druhej strane prib ližujú  základ^ 
mi faktografiu z je j života.

Začali sa prípravy 
na Svätý rok 2000

Rok 2000 je síce ešte dost vzdialený, ale v Ríme sa už začali 
prípravy na prijatie pútnikov z celého sveta, ktorí prídu do Ríma na 
"Svätý rok 2000". Mons. Uberie Andreatta, ktorého Ján Pavol II. 
poveril organizáciou prijímania pútnikov, povedal, že očakávajú nie
koľko miliónov účastníkov tohto jedinečného podujatia. Na svätý rok 
1975 prišlo do Ríma asi 11 miliónov pútnikov. Roku 2000 sa očakáva 
ešte väčší počet. Mons. Andreatta povedal, že pri poslednom svätom 
roku boli obsadené všetky hotely až do vzdialenosti 100 km od Ríma. 
Prisľúbil, že všetky biskupské konferencie dostanú včas informačné 
materiály o tom, ako možno v Ríme využiť pobyt vo Svätom roku 2000. 
Svätý rok otvoria v štedrovečernú noc na Vianoce roku 1999 otvo
rením svätej brány na bazilike sv. Petra. Prvý svätý rok otvoril pápež 
Bonifác VIII. roku 1300. Od konca 15. storočia sa koná svätý rok 
každých 25 rokov.

ZÁKLADNÉ PROBLÉMY 
OBNOVY CIRKVI

Kým pravoslávna cirkev na Ukrajine sa stále dožaduje svojej cirkev
nej nezávislosti od moskovského patriarchátu a rozličné prúdy rastú ako 
huby po búrke, myslelo sa, že aspoň gréckokatolícke spoločenstvo bude 
v pokoji prekvitať. Skutočnosť je však menej ružová.

Podľa Mons. Ivana Dačka, tajomníka kardinála Lubačivského, hlav
ným problémom (okrem tolerancie k pravosláviu) sú ťažkosti spolužitia 
duchovenstva v samom lone cirkvi. Z 1 100 kňazov gréckokatolíckej cirkvi 
na Ukrajine pochádza 650 z podzemnej tajnej cirkvi, 400 prestúpilo z 
pravoslávia a asi 40 prišlo zo zahraničia. Teda velká zmiešanina.

Duchovenstvo z katakomb, oddané a horlivé, ale aj nedostatočne 
formované, nebolo pripravené na pastoračné účinkovanie v plnej slo
bode. Pretrpelo ťarchu prenasledovania ... a rátalo s akousi odmenou. 
Mons, Dačko vidí ťažkosti u týchto duchovných s vykonávaním cirkevnej 
správy, veď sa doteraz nemuseli zaťažovať nijakými kompetenčnými 
predpismi.

U kňazov, čo vystúpili z pološera, ľahko vzniká v presbytériu nedôvera 
k spolubratom, ktorí prestúpili z pravoslávia. Táto druhá skupina ducho
venstva je veľmi ťažko rozlišiteľná. Veľa z nich vzišlo z gréckokatolíckych 
rodín a aby mohli celebrovať podľa byzantského rítu, podstúpili "prestup" 
do lona moskovského patriarchátu. Dnes nachádzajú celkom prirodzene 
gréckokatolícku komunitu, ktorú ich srdce nikdy neopustilo.

Naopak, iní sledovali svojich farníkov pri návrate k Rímu zo strachu, 
aby nestratili svoje miesto. “Veď, kto im môže dnes zabrániť lojálne slúžiť 
v novej cirkvi," pýta sa Mons. Dačko. Napokon, majú solídne vzdelanie z 
pravoslávnych teologických fakúlt v bývalom Leningrade, Zagorsku a v 
Odese. Treba si to vážiť.

Približne 5 percent duchovenstva Ukrajiny sa vrátilo spolu so svojím 
patriarchom kardinálom Lubačivským do vlasti. Ich západná formácia a 
ich kontakty s cudzinou môžu priniesť pre ukrajinskú cirkev čerstvý 
vzduch, ktorý tak nevyhnutne potrebuje. Ak využije čas v rás ť do domácej 
reality, mohla by slúžiť ako sprostredkovateľ medzi ostatnými dvoma 
kategóriami gréckokatolíckeho kňazstva na Ukrajine.

(F. S.)

LVOVSKÁ METROPOLIA
Najnovšie dejiny gréckokatolíckej IVovskej metropolie sa začali písať 

od júna roku 1991, keď gréckokatolícka cirkev po štyroch a pol desať
ročiach prenasledovania získala opäťpovolenie činnosti. Cirkev na Ukra
jine tažko krvácala od čias tzv. "ľvovského soboru" 8 .-1 0 . marca 1946, 
na ktorom všetci gréckokatolíci boli totalitnou mocou násilne prevelení 
pod jurisdikciu moskovského pravoslávneho patriarchu.

Gréckokatolícki biskupi, kňazi, bohoslovci, sestričky a nespočítateľné 
množstvo veriacich vydávali hrdinské svedectvo svojej viery vo väzeniach 
od Užhorodu až po Vladivostok. Po smrti blaženého metropolitu Andreja 
Septického (1865-1944) jeho nástupca Josif Slipyj (1892-1984) bol 11. 
marca 1945 uväznený a v sovietskych väzniciach strávil osemnásť rokov.
V roku 1963 ho sovietska vláda na žiadosť Jána XXIII. amnestovala a 
povolila mu odchod do Ríma. V roku 1965 bol menovaný kardinálom a 7. 
septembra 1984 zomrel. V sovietskych väzniciach zomrel biskup z Prze- 
myšle Josafát Kocilovský I jeho pomocný biskup Gregor Lakota, biskup z 
Ivano Frankovska Gregor Chomišin, ďalej biskup Mikuláš Čamecký, Ivan 
Latiševský, stovky kňazov, bohoslovcov, sestričiek a veriacich.

Boh dopustí, ale neopustí.
Krv mučeníkov - semeno kresťanov.
Dnes v Katedrále sv. Juraja vo Ľvove sa opäť odbavujú gréckoka

tolícke bohoslužby.
V náboženskom živote gréckokatolíkov na Ukraijne je však ešte veľa 

nezahojených rán. Ukrajina trpí nielen tým, že veriaci sú po stránke 
psychickej, morálnej i materiálnej vyčerpaní a že ich emócie sú napäté, 
ale aj tým, že východné cirkvi sú rozdielné. Na mnohých miestach sú 
velké ťažkosti. Gréckokatolíci sa ťažko dostávajú do svojich chrámov. 
Prežívajú podobné problémy ako my.

Treba riešiť aj mnohé iné otázky. Po roku 1945 na Ukrajine začala 
silná migrácia obyvateľstva a dnes gréckokatolíci žijú nielen v historickej 
Galícii, Bukovine a Podkarpatskej Rusi, ale aj v oblasti Kyjeva, Bielej Cer- 
kvi, Poitavy, Charkova, Donecka, Odesy, Chersona, Sevastopoľa, Simfe- 
ropoľa, Lucka, Žitomíra atď. V týchto miestach je zvlášť málo kňazov.

Chrám  sv. Juraja vo  Lvove

Stabilizácia gréckokatolíckej cirkvi začala po príchode Miroslava kar
dinála Ivana Lubačivského do Lvova.

Najvýznamnejšou udalosťou IVovskej metropolie v súčasnosti je sy
noda biskupov, ktorá bola v dňoch 16. - 31. mája 1992 za účasti 28 
biskupov z celého sveta. Druhou nie menej významnou udalosťou je 
prenesenie ostatkov Josifa kardinála Slipého z Ríma do Lvova v dňoch
27. - 29. augusta 1992.

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v rámci ekumenického hnutia začí
na potrebný dialóg s ostatnými krestánskými cirkvami. Koncom októbra a 
začiatkom novembra 1991 rokovali v Kyjeve predstavitelia všetkých cirkví 
a v dňoch 19. - 20. novembra 1991 bolo prvé medzikonfesionálne fórum 
Ukrajiny.

Gréckokatolícka ľvovská metropolia si zachovala i napriek všetkým 
prenasledovaniam a príkoriam svoju identitu - pravú vieru a svoj obrad, 
východnú duchovnosťa dôvernú vernost’Svätému Otcovi. Gréckokatolíci 
prežili aj časy totálnej likvidácie a teraz ďalej s pomocou Božou začínajú 
ďalšie obdobie svojich dejín - obdobie reevanjelizácie.

(PK)



SLOVO STRANA 12 ČÍSLO 8/1993

Kronika 
sídelného biskupa 
Mons. Jána Hirku
9 .3 .1 993

Dekanská porada vo Vranove
10 .3 .1993

Dekanská porada v Prešove
11 .3 .1993

Dekanská porada v Dobrej a náv
števy v Kr.Chlmci a Strede n/Bodrogom
16 .3 .1993

Rokovanie so správcom v Strede 
nad Bodrogom
18 .3 .1993

Návšteva pána prezidenta na bis
kupskom úrade
18 .3 .1993

Účasť na Akademických dňoch v Ko
šiciach
19 .3 .1993

Účasť na biskupskej porade v Nitre
2 0 .3 .199 3

Rokovanie a obhliadka rekonštruk
cie bohosloveckej fakulty v Prešove
21 .3 .199 3

Stretnutie na cirkevnej škole vo 
Svidníku
23 .3 .1993

Návšteva rektora z Nyiregyházy
24 .3 .1993

Pohrebné obrady za o. Jánom Val- 
kom v Košiciach
25 .3 .199 3

Slávnostná sv.liturgia v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príle
žitosti obliečky a sľubov sestier Slu
žobníc Panny Márie, prijatie kandidátov 
kňažstva na biskupskom úrade

\£ ( §

onnié <álo@
Do roku 1950 aj v našich gréc

kokato líckych  fa rnostiach  boli roz
šírené Pápežské misijné diela. Po 40 
rokoch  boli opäť o tvo rené  a prvé 
misijné slávnosti sa pripravujú na 24. 
jú la  t.r. v Nitre na Kalvárii. Bude im 
predsedať J.E. kardinál Jozef Tomko, 
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov.

Za úče lom  p ríp ravy  tých to  m i
sijných slávností sa uskutoční dňa 24. 
apríla v B. Bystrici stretnutie riaditeľov 
b is k u p s k ý c h  ko m is ii P á p e žských  
misijných diel.

Pri našom biskupstve v Prešove 
zriadenú m isijnú komisiu, ktorá má 
poslan ie  tie to  m is ijné  d ie la  p ropa
govať na našich fa rnostiach  a de 
kanátoch v spolupráci s m iestnymi 
správcam i. Všetci máme povinnosť 
pomáhať šíreniu evanjelia po cebm  
s v e te  n ie le n  m o d litb a m i, a le  aj 
hmotnou pomocou. Do tohto hnutia 
možno zapojiť všetkých veriacich, od 
detí po najstarších.

D oporučuje sa vybudovať š truk
tú ru  m is ijných  spo lup racovn íkov z 
horlivých laikov a získať pre m isie ľudí, 
ktorí sú ochotní modliť sa, obetovať a

Fatimské soboty
V rámci Desaťročia duchovnej obnovy na 

Slovensku, ktorú vyhlásila Biskupská konferen
cia Slovenska, sa každú prvú sobotu v mesiaci 
konajú slávnosti Fatimskej soboty v llutine (so 
začiatkom o 10.00 hod.) a v Klokočové (so 
začiatkom o 9.00 hod.). Márianski ctitelia sa na 
týchto miestach spolu sa svojimi duchovnými 
zišli aj v sobotu, 3. apríla. Do programu sláv
nosti prispeli duchovní a mladí z Humenného a 
Svidníka. Na najbližšie stretnutie Fatimskej so
boty, ktoré pripadá na 1. mája, sa už usilovne

Celoslovenské 
stretnutie Večeradla

V dňoch 24. až 26. apríla 1993 sa 
uskutoční Celoslovenské Večeradio  
Mariánskeho kňazského hnutia v Exer- 
cičnom dome Spoločnosti Ježišovej v 
Prešove.

Program pre laikov sa začne v so
botu, 24. apríla t. r. o 9.00 h a pre kňazov 
v nedeľu, 25. apríla popoludní. Zá
ujemcovia z radov laikov nech si pri
nesú spací vak a karimatku. Strava nie 
je zabezpečená.

pripravujú duchovní a mladí z dekanátu Mi
chalovce a Poprad, ktorí by mali pre obohatenie 
duchovných zážitkov prítomných veriacich pri
praviť pôsobivý duchovný program.

Spevy k liturgii 
sv. Jána Zlatoústeho

Liturgia sv. Joanna Zlatoústeho - je názov 
30 stránkového zošita formátu A 4, krorý vydal 
ARM 333. Sú v ňom znotované zbory, ktoré na 
základe prostopinija prešovskej eparchie na
písal Štefan Ladižinský.

Autor sa narodil v Matysovej, okr. Stará 
Ľubovňa, kde jeho otec bol gréckokatolíckym 
farárom. V detstve i neskôr počutý spev v Mal- 
cove, Prešove i na Šumiaci ho fascinoval a 
zostal mu natrvalo v pamäti. Aby to bohatstvo, 
ktoré vytvorili generácie pred nami nezaniklo, 
autor sa týmto spôsobom snaží o jeho zacho
vanie a zveľadenie.

Spevy k liturgii sv. Jána Zlatoústeho v starej 
slovienčine odporúčame všetkým kantorom i 
tým, ktorí sa liturgickým spevom zaoberajú a 
ktorým tento spev hovorí hlboko do duše. Pri
pomienky k tejto vydanej iniciatíve očakáva au
tor na adrese: ARM, Kovácsova 68, 851 10 
Bratislava.

pracovať. Treba rozšíriť organizáciu 
m isijných diel na dekanáty a fary.

Záu jem  o m isie  m ôže povzbu
dzovať prem ietanie videa z misijných 
oblastí, diapozitívov, predaj literatúry s 
misijnou tématikou. Možno vymedziť 
jeden týždeň v mesiaci (doporučuje 
sa tretí) na modlitby za misie, ruže
nec, moleben.

O rganizovanie zberania známok, 
súťaží, kresieb, športových podujatí, 
odpustov  môže hodne pomôcť mi
siám.

Malé
zastavenie

Dňa 17. apríla  1993 by sa dožil deväť
desiatich  rokov o. Teodor Molčan. 
Jeho život predčasne skončil 20. de
cem bra 1944 počas bombardovania 
mesta Prešova. Toto jubileum je vzác
nou príležitosťou spom enúť si na 
jeho dušu v modlitbách.
O rd inovaný bol r. 1926, ako správca 
farnosti účinkoval v  Zvale a v Ren- 
čišove. A j takto v čase vojny odchá
dzali tí, ktorí svoj život zasvätili služ
be Bohu a blížnym.



Tak ako všade inde a j na Š um iaci 
gréckokatolíci s lávia veľkonočné sv ia tky  s 
veľkou radosťou. V e ď  na tieto sv ia tky  sa  
pripravujú celé veľkopôstne obdobie.

Niektorí veriaci dodrž iava jú ce lý  p red- 
veľkonočný pôst, ako on i hovoria  "na 
tvrdo", to je , že  ce lý  pô s tny  čas nejedia  
mäso a v stredu a p ia to k  ne jed ia  an i s 
mliekom a maslom. P on iektoré ž ienky  ho 
voria, že p ia tok  vo veľkom  pôste  za jed ia  s i 
chleba a zapijú dobrou šum iackou vodou  
a to je  ako by  zap ili m liekom . P osledný  
veľkôpôstny týždeň m nohí dodržiavajú, že  
nejedia nič mastné. O d  ze leného štvrtku je  
to zvlášť pôstne obdobie. Večer sa číta  
dvanasť evanjelií, po  každom  evanje liu  sa  
zvoní. Vo veľký p ia tok je  poobede veľká  
večiereň, na konc i k to re j je  obchod okolo  
chrámu s plaščenicou, ktorá sa ukladá do  
prázdneho Božieho hrobu.

Od piatku večera do nede le rána je  
stále niekto v chrám e a j cez deň a j v nocí, 
aby Boží hrob nebo l opustený. Tí, k to rí sú  
v chráme, neodchádzajú, kým  nepríde n ie 
kto iný. A tak sa to opakuje až do nedeľ
né!.o rána - Vzkriesenia.

búdza li ľud í na  
Vzkriesenie. Takto  
robia a j dnes, k e ď  už  
o p o l tre té j m ládenci 
hádžu po dedine de- 
lobuchy.

R áno o tre te j ho 
d ine je  obchod okolo  
chrámu, po treťom  
obchode kňaz sto jí 
p re d  chrám  o vým i z a t
voreným i dve ram i a 
spieva: C hristos vos- 
krese - K ristus s lávne  
vsta l z  mŕtvych, p o 
tom ľudia opaku jú  a 
po  troch dňoch ticha  
s lávnostne zazne jú  
zvony. K ňaz otvára  
zatvorené vonkajšie  
dvere a spo ločne s 
prítom ným i veriacim i 
vstupuje do chrám u.

K ým  bo l obchod, 
niekoľko žien osta lo  v 
chráme, čierne p lach 
ty, ktoré b o li na oltári, 
da li do le  a všetko os
ta lo v bielom, takže  
sa vstupuje do krás
ne vyzdobeného do  
biela ob lečeného  
chrámu. Tiež je  upra
vený a j B oží hrob, 
ktorý býva bohato vy
zdobený ž ivým i kve ti
nami.

U tiereň pokraču je  
ďale j a na konc i všet

c i ve riac i p richádza jú  bozkáva ť krížik.
Ráno o ôsm ej hodine je  sväten ie  Pas- 

chy. Na Šum iac i je  zvykom , že  svä tí sa 
všetko, ce lá  šunka, pascha - koláč, k lo 
bása, maslo, vajcia atď. Toto všetko nosia  
vo veľkom  ko š i a n iek to rý  kôš nesú a j 
dvaja. Ešte treba pripomenúť, že  po  po s

vätení sa každý ponáhľa domov, ab y  s i 
zajedli, lebo o desia te j je  sv. Liturgia s 
m yrovaním . Na túto sv. liturgiu takm er 
všetci p richádza jú  ob lečení v krásnych  
krojoch. Č i už sú  to chlapi, ženy, chlapci a 
dievčatá, väčšinou sú v krojoch. Na Šu
m ia c i je  zvykom , že  so tva  začne chod iť a 
už  to m á kroj. Na p rvý  deň sú m ladé ženy  
a d ievča tá  v b ie lych krojoch, na druhý deň 
v ž ltých a na tretí v ružových. Na konc i si/. 
litu rg ie je  m yrovanie. Po obede je  veľká 
večiereň, po  k to re j je  obchod okolo 
chrám u s čítaním  evanjelií.

Na p rv ý  deň večer býva zábava. Po 
skončen í zá b a v y  skoro ráno, už o tre te j - 
š tvrte j ranne j hod iny m ládenci začínajú  
cho d iť p o  oblievačke. O blievajú dievčata  
tak, že  ich vyvedú na dvor a s vedrom  vody  
vyob lieva jú  z  každe j strany. M ládenci cho
d ieva jú  spo ločne po skup inkách s harm o
n ikou spieva júci. Z a  ob lievačku ich všade 
ponúkajú . Deťom sa podáva jú  čokoládové  
vajíčka a peniaze. O kolo devia te j hodiny  
ob lievačka končí, lebo o desia te j je  s v. 
litu rg ia a p o  je j  skončení obchod okolo 
o ltá ra s bozkávaním  krížika.

Tieto zvyky  s i Šum iačania udržiavajú  
doposiaľ. D ed í sa to z  poko len ia  na poko
lenie. O byča jne p r i takých príležitostiach  
prichádza  m noho cudzincov, ale a j z  našej 
vlasti, ab y  s i to zvečn ili vyfotografovaním, 
alebo nafilm ovaním , na jm ä tie krásne kro
je-

N iektorí starší, a le  a j v stredných ro
koch, chodia v kro ji každý  deň. Je to sku
točne k rásny zvyk, k to rý  s i Šumiačania, 
ž ijúc i p o d  m alebnou Kráľovou hoľou, za 
chova li doposiaľ.

Na Š um iac i n ie len krásne spievajú, ale 
a j hovoria  pekno u  ľubozvučnou s lovenči
nou. L itu rg ický ja z y k  sa používa slovensky  
a j starosloviensky.

o. Ján  S IV Á K  
dekan

Ráno o tretej hodine býva Vzkriesenie  
Pána. Keďže sa ešte nezvoní, používa sa  
len klepkáč - po šum iackyh rka lka  - zvo lá -v  
ajú sa ľudia, resp. zobúdzajú sa de lo-b  
uchmi. Dávnejšie ešte používa li "mažia- 
riky", do ktorých nasýpa li pu šn ý  prach, za 
bili kolíkom a priložili rozpálenú že leznú  
tyč. Dalo to obrovský výbuch. Takto zo-
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Stav riešenia majetkoprávneho vysporiadania 
medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou

Nevyriešené otázky vzťahu našej Gréckokatolíckej cirkvi a Pravo
slávnej sú stále pre nás bolesťou.

Na stránkach nášho časopisu Slovo sa nechceme k nim často 
vracať, hoci nás pravoslávna Uač k tomu neraz svojimi útokmi provo
kuje. Aj vo vašich listoch, milí čitatelia, sa tento problém objavuje ako 
akuthý a trpko-bolestivý. Mlčanie zo sträny redakcie nie je zbabelosť. 
Je to mlčanie, ktoré po dohode s biskupským úradom má prispievať 
z pokornému odpúšťaniu a modlitbám za vyriešenie problému, aby sa 
««stupňovalo napätie. Náš postoj je jednoznačný a nemenný. Pre 
väčšiu informovanosť Vám ho približujeme z úst najpovolanejších, z 
úst nášho sídelného biskupa Mons. Jána Hirku.

Vr. 1950 bola vtedajším štátom zlikvidovaná Gréckokatolícka cirkev. Tento 
hanebný akt sa dokonca prezentoval ako vôľa gréckokatolíckych duchovných 
a veriacich a dodnes sa možno s takýmito tvrdeniami stretnúť.

V r. 1952 bol vydaný Výnos Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe 
6.20285/51-11/1 o prevode nehnuteľného majetku “bývalej” Gréckokatolíckej 
cirkvi na Pravoslávnu cirkev. Tým bola dokonaná likvidácia Gréckokatolíckej 
cirkvi. Ponecháme na neskoršie obdobie zrátať, koľko duchovných /vrátanie 
biskupov/ sa dostalo do táborov nútených prác, do väzby a väzníc, na koľko 
rokov to boli sumárne odsúdení, kolkí sa nevrátili, koľkí sa vrátili s podlomeným 
zdravím, kolko rokov nemohli zastávať svoje úrady, aké morálne a materiálne 
ujmy doznali oni a ich rodinní príslušníci. U veriacich to ani nie je možné 
zdokladovať.

V r. 1968 bola síce obnovená Gréckokatolícka cirkev, avšak bez hmotnej 
podstaty (chrámy, fary). O tzv.spoluužívaní chrámov totiž rozhodovali pn'sl. 
cirkevné odbory a ich tajomníci, ktorí rešpektovali priania a názory Pravoslávnej 
cirkvi, ktoré sa doteraz nezmenili.

Privítali sme preto vydanie Zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 
211/1990 7b., o usporiadaní majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a 
Pravoslávnou cirkvou. Netušili sme však, aká zdĺhavá bude jeho realizácia a 
aké žalostné budú jeho výsledky.

Už samotné zákonné opatrenie nás poškodilo. Veď okrem toho, čo bolo 
jedine pozitívne, že totiž sme vlastníkmi svojich objektov zo zákona-zaviedlo 
režim fungovania splnomocnenca vlády SR a režim "spoluužívania” chrámov 
(fár) na základe jeho rozhodnutí. Tým len prolongovalo neoprávnené a bezplat
né užívanie cudzieho majetku neoprávneným užívateľom. Výsledkom bolo, že 
splnomocnenec vlády SR rozhodoval o našom majetku, pričom mnohé lehoty 
stanovil až na koniec r. 1992. Tým sme boli poškodení hneď v niekoľkých 
smeroch.

V prvom rade v tom, že do uplynutia lehoty “spoluužívaniá' súdy nechceli 
konať o žalobách na vydanie ved, ako o žalobách predčasných. Po druhé - 
rozhodnutia o spoluužívaní nerešpektovali práva vlastníka tak, ako ich ustano
vuje a garantuje §123 OZ(tj. právo vec držať, užívať, nakladať s ňou a používať
jej plody.... ). Po tretie - Pravoslávna cirkev nerešpektovala ani obsah, ani
lehoty rozhodnutí. Výsledkom bolo, že nás ako vlastníkov do vlastných objektov 
nevpustila! A toto sa nazývalo “spoluužívanírrí’. A tak zákonné opatrenie v

podstate chránilo neoprávneného uživateľa oproti vlastníkovi. Konečný efekt? 
Odďaľovanie konečného riešenia! Treba tu pripomenúť, žesme prejavili dosta
tok dobrej vôle pre mimosúdne riešenie. Pravoslávnej cirkvi sme zaslali viac 
ako 80 návrhov dohôd, ani jeden však neprijala. Bolo preto podaných viac ako 
75 žalôb na Okresných súdoch vo Svidníku, Humennom, Michalovciach, Bar
dejove, Poprade, Prešove, St. Ľubovni. Od mája 1992 prebehlo viac ako 125 
pojednávaní, pričom náklady sú vysoké (poplatky, cesty...) a efekt minimálny.

Je takmer neuveriteľné, že v niektorých veciach sa doteraz nekonalo (za 
takmer rok), ako na pr. okr. Humenné - chrám Dúbrava, Michajlov.

Je ťažko pre nás pochopiteľné, že niektoré veci, rozhodnuté na pojednáva
ní 1. stupňa, v máji 1992, boli potvrdené alebo zrušené na odvolacom súde až 
v novembri, decembri 1992 alebo v januári 1993.

Konečne dosť dobre nevieme pochopiť, ako sa mohlo stať, že v jeden 
jediný deň bolo odvolacím súdom zrušených 6 rozsudkov 1 .st. súdov-bez toho, 
aby sa vo veci pojednávalo za našej účasti.

Aký je teda doterajší výsledok súdnych konaní:
- rozsudky 1. stupňa 43, z toho zmiery a pravoplatné 7
- rozsudky potvrdené 2. stupňa 8, zrušujúce uznesenia na 2. stupni 9
- návrhy na výkon rozhodnutia: podaných 9, realizované 1
- odovzdané objekty 34 (k tomu uvádzame ďalej)

Musím dodať, že treba podať cca 20 ďalších žalôb.
Dôvodom, že doteraz neboli podané, je skutočnosť, že záhadne " miznú ” 

prisl. vložky z pozemkových kníh. (Pravda len tie, ktoré sa týkajú našich 
chrámov).

Dňa 5.5.1992 bola uzavretá dohoda medzi vládou SR a Pravosláv. arcibis
kupským úradom v Prešove, v ktorej sa Pravoslávna cirkev zaviazala odovzdať 
do 31.5.1992 spolu 30 chrámov a do 30.6.1992 spolu 10 chrámov a ďalej 21 
farských budov. Podľa dodatku zo dňa 30.10.1992 malo byť odovzdaných 16 
chrámov. Dohody boli "realizované " tak, že nám bolo odovzdaných 22 chrá
mov (podľa dohody) a 12 chrámov (podľa dodatku). Teda celkom 34 chrámov 
a ani jedna farská budova I

Fary sú neoprávnene užívané aj v obciach, kde už boli odovzdané chrámy 
a nie je zriedkavosťou, že gréckokatolícki duchovní dochádzajú za svojimi 
veriacimi 20-60 km.

Len odovzdaním 34 chrámov bola nám spôsobená škoda vo výške 8 
mil.42 tis. korún. Išlo o úmyselnú a vedomú škodu zo strany Pravoslávnej cirkvi, 
ktorú nám doteraz nik cez všetky sľuby neuhradil. O tom najlepšie vie pán 
slnomocnenec vlády.

Ak odhliadneme od nevhodného mechanizmu a organizácie odovzdá
vania a preberania chrámov, môžeme konštatovať, že prebratím aj vyrabova
ných chrámov sme vyšli v ústrety vláde - avšak na svoju škodu.

Dňa 18.2.1993 bola podpísaná ďalšia “dohoda” medzi vládou SR a Pravo
slávnou cirkvou na Slovensku. Tú zastupoval arcibiskup ThDr. Nikolaj a biskup 
Ján. Podpísali ju v mene svojom a v zastúpení prísl. farských úradov.

Sme povinní upozorniť, že trpezlivosť gréckokatolíckych veriacich je u 
konca. Nemožno predvídať, či a ako dlho sa bude dariť duchovným, dekanom 
a biskupstvu udržať ich v pokoji. Veriaci už totiž nevidia garancie v pokojnom, 
rozvážnom a právo rešpektujúcom pnstupe svojej cirkevnej vrchnosti, keď 
okolo seba vidia bezprávie, klamstvo a neserióznosť. Azda je to niečí úmysel - 
zasiať rozpor medzi veriacich a duchovenstvo. My môžeme veriacich upoko
jovať, ale aj nechať a neuspokojovať.

Veď ako chápať skutočnosť, že ten, ktorý dodržiava zákony tohto štátu je 
ďalej poškodený? Ako by nestačilo predchádzajúcich 39 rokov, muselo dôjsťaj 
k dälším 35 mesiacom?

Je možné čudovať sa našim veriacim, keď sa im Pravoslávni verejne 
vysmievajú zo “servilnosti" k štátu, urážajú ich a osočujú ich aj štát?

Ako nám môže byť, keď vypĺňame daňové priznania za fary, v ktorých 
sedia cudzí? Keď starosta uzamkne chrám a zapečatí ho? Azda tak ďaleko 
ešte nie sme.

Tam, kde naši veriaci zobrali veci do svojich rúk v r. 1990, niet ani chýru 
po pravoslávii. Tu sú obce konsolidované, duchovný aj obecný život stabilizo
vaný. Tam však, kde sme sa spoliehali na poriadok štátu, dopadli sme úboho.

Sme toho názoru, že je naša povinnosť pred vlastným svedcmím upozorniť 
na tieto veci. Takto ďalej postupovať nie je možné!

Tragédie sa nesmú opakovať. Bolo tragédiou plošne a cez jednu noc 
postaviť nás mimo zákon a odobrať nám majetok.Je dälšou tragédiou, ak ho 
nemôžeme získať späť za 3 roky! Viac už my urobiť nemôžeme. Preto aj za 
ďalší vývoj odmietame niesť právnu aj morálnu zodpovednosť.

Súčasne sa však stále ešte domnievame, že budúci, pravdepodobne 
nezvládnuteľný vývoj je možné ešte usmerniť. Vo veci sme podnikli dosť 
krokov. Ak ide len o zásadné listy, zaslali sme celú desiatku najkompe
tentnejším úradom.

Naše listy však zostali, žiaľ, bez odpovedí, a čo viac-bez nápravy stavu.
Neskrývajúc sklamanie a roztrpčenie, dávame každému zainteresova

nému list na vedomie, vrátane nášho cirkevného spoločenstva.
Mons. Ján HIRKA, sídelný biskup
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0  tomto dni sa už nahovorilo dosť - 
žiaľ, spravidla sa o ňom hovorilo iba ne
vážne - ešte viac sa o ňom namlčalo, naj
viac však sa prekrúcalo. Na účte, ktorý má 
záhlavie 28. apríl 1950, gréckokatolíci 
plakali a plačú naďalej, trpeli preň a trpia 
naďalej, boli a naďalej sú označovaní za 
nespratníkov i ináč osočovaní.

Lebo bol 28. apríl 1950.
Proste povedané: ten deň ani dnes 

obísť nemožno. Úvod akoby naznačoval, 
že aj teraz o 28. apríli 1950 budeme hovo
riťso smútkom, plačlivo, vyčítavo. Nebu
deme a nechceme o ňom tak hovoriť. Pre
tože "objavujeme" jeho svetlú, optimis
tickú, povzbudzujúcu i potešujúcu strán
ku. A o tej nám dnes treba hovoriť, na tú 
chceme upozorniť. V nej nám treba - kot
viť.

Čo sa 28. apríla 1950 stalo? Otázku 
sformulujeme presnejšie: čo sa tvrdí, že sa 
vtedy stalo?

V podstate toto: 28. apríla 1950 v Pre- 
šove gréckokatolíci sa zriekli svojho gréc- 
kokatolíctva - zvyčajne sa uvádza, že sa 
zriekli únie - a požiadali o prijatie do pra
voslávnej cirkvi. Do tejto cirkvi prijatí bo
li. Stalo sa to na synode, uskutočnenej v 
Čiernom orli v Prešove. Nasledovali gréc
kokatolíkov z Lvova, z Rumunska a z 
Užhorodu.

Na povšimnutie tu je  toto: nikto a ni
kde o tomto tak dôležitom akte nepred
ložil nijaké doklady. Synoda "sa" iba za
čala brať na vedomie a násilne uskutoč
ňovať. To už uskutočňovali príslušné m o
censké orgány.

A na miesto gréckokatolíckej cirkvi 
"sa" dosadila pravoslávna cirkev. Sloven
čina zabudla aj na slovo "gréckokatolík" 
(Pravidlá slovenského pravopisu 1953 už 
toto slovo nepoznajú).

Gréckokatolíci synodu od začiatku ne
uznávajú: Kňazi sa dali vyviesť do vyhnan
stva, mnohí z veriacich sa dali uväzniť, mno
hí svoje chrámy strážili a pravoslávnych do 
nich nevpustili, mnohí sa začali modliť na 
cintorínoch, svojich narodených kre ti f, sami 
zomrelých pochovávať atď.

V roku 1968 sa o svoje práva uchá
dzali, domáhali sa ich od konca roku 
1989. V zásade máme. Ich mienka sa, v 
podstate, do úvahy neberie.

Na nich neplatí to, čo platí o roľní
koch, učiteľoch, o všetkých hociako posti
hnutých. Tí rehabilitovaní boli. Povedala 
sa o nich pravda: boli ste nespravodlivo 
postihnutí. A urobili sa aj kroky, aby sa im 
škoda nahradila. Toto treba so smútkom 
konštatovať. Toto konštatujme aj s - pre
kvapením.

Prvý dôvod na prekvapenie je  tento: 
keďže sa gréckokatolíci domáhajú nápra
vy nezákonností, sú nespratníci. Hanba 
im! Prekvapenie je  oprávnené aj z dru
hého dôvodu. Dnes sú rehabilitovaní aj tí, 
ktorí sa za "onoho času" svojho formálne 
"zriekli", napríklad roľníci svojich po
zemkov, ďalší ďalšieho. Lebo toto zrie
knutie bolo vynútené, teda neslobodné. S 
tým, prirodzene, súhlasia aj gréckokatolí
ci. Svoje veľké prekvapenie však zdôvod
ňujú tým, že oni sa svojho nezriekli. Ani 
pod väčším a krutejším nátlakom. Napriek 
tomu im rehabilitácia nepatrí.

A tu sme aj pri svetlej stránke našich 
dejín. Na podujatie, ktoré sa nazvalo sy
nodou, boli násilím dovezení iba niekoľkí 
gréckokatolícki kňazi. O tom, žeby nie
koho reprezentovali, žeby niekto ich dele
goval, o tom v nijakom prípade - ba v 
jednom  áno, o tom hneď - reč byť nemôže. 
Čo však tí, usadedení medzi "tajných", 
urobili? Keď bol prečítaný návrh na zriek
nutie sa únie, začali protestovať. Tak, že 
podujatie bolo urýchle ukončené". Teda 
tak, že organizátori sa báli väčšieho škan
dálu.

Tu buďme pozorní. Program nebol 
ukončený po poslednom bode, teda na 
"konci", tam, kde sa ukončiť čiže naplniť 
mal ale na tom bode, ktorý násilím dove
zených gréckokatolíkov vyprovokoval, 
teda po prečítaní návrhu, teda, a to zdô
razňujeme a to si každý musí uvedomiť, na 
meritómom začiatku. Plánované poduja
tie, synoda, sa teda fakticky neuskutoč
nila. veď program "neprešiel" ani cez prvý 
bod!

Odkiaľ to vieme? Naprosto jasne nám 
o tom hovoria zachované a zverejnené re
feráty. Tie, ktoré napísali ľudia, grécko
katolíkom nepriaznivo naklonení. Ich sve
dectvo je  o to závažnejšie.

O uvedenom kritickom fakte nám ho
voria aj ďalší účastníci podujatia.

Za týchto podmienok prehlasovaťpod
ujatie za synodu je lož, je  mystifikáciou. 
Klamaním. Tvrdením nepravdy.

28. apríl 1950 bol iba neúspešným po
kusom o synodu. Tak dátum musia cha
rakterizovať organizátori podujatia.

A čím je  28. apríl 1950 pre grécko
katolíkov? Je vydaním svedectva vernos
ti. Pred mimoriadne ťažkým fórom.

Je svetlým javom ich dejín. (Ak sme 
postoj gréckokatolíkov porovnávali s po- 
stojami ďalších - a tak situáciu vidieť treba
- potom postoj gréckokatolíkov 28. apríla 
1950 je  svetlým javom dejín sledovaného 
ťažkého obdobia vôbec).

Úcta vám patrí, bratia, ktorí ste nás -

hoc sme vás formálne našou reprezentá
ciou nepoverili - tak skvele zastupovali! 
Hlasno a v našich intenciách ste hovorili. 
Vďaka vám! O veci ste hovorili presne 
tak, ako sme o nej hovorili my v našich 
postojoch ku synode.

Synoda 28. apríla 1950 nebolo, tobôž 
nie naša, gréckokatolícka. Každý, kto ho
vorí iné, každý, kto iné 28. aprílu 1950 
pripisuje, klame. Osočuje. Uráža tých, 
ktorí si zaslúžia úctu i vďaku každého 
čestného človeka.

Na tomto ale prestaťnemôžeme. Prav
ekí o 28. apríli 1950 nie je  tým ani zďaleka 
vyčerpaná. Skúsenosť národa, skúsenosť 
národov ukazuje, že násiliu - takému ná
siliu! - podľahli aj čestní a statoční ľudia. 
Teda u tých ktorí nepodľahli u tých, na
vyše vydávali svedectvo, musela byť prí
tomná Božia, bola Božia milosť. Sily člo
veka tu nestačili. Na taký "výkon".

S pokorou, "s bázňou Božou a s vie
rou" viďme: s gréckokatolíkmi 28. apríla 
1950 v Prešove bola milosť, pomoc Božia. 
Uštedril si nám, Bože, dar. 28. apríl 1950. 
Máme ho "s bázňou Božou a s vierou" 
niesť. "Veľké veci urobil - nám - ten, ktorý 
je  mocný a sväté je  meno jeho a jeho 
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s 
tými, čo sa ho boja. ukázal silu svojho 
ramena..." (Lk 1,49-51).

Čo o otázke ešte dodať/ Vidíme, že o
28. apríli 1950 hovoriť treba. Musíme o 
ňom hovoriť. Odznova, argumentovane. 
Uveďme tu aj ďalší dôvod: 28. apríl 1950 
môže byť ukážkou, ako sa pôsobiaca ma
šinéria dokázala zmocniť podvedomia a 
deformácie, lož preniesť napríklad aj do 
dneška.

Vidíme, že 28. apríl 1950 má viacej 
dedičov - má viacej obsahov, tlmočení.

Môže mať však iba jednu pravdu. Kde 
je  Boh, tam je  pravda. Aj inak to po
vedzme: kde nie je  pravda, tam nie je  Boh. 
"Sej deň - 28. apríl 1950 - jehože sotvori 
Hospoď, vozradujemsja i vozveselimsja v 
oň". o. PhDr. M ichal FEDOR, SJ

NOVÝ HROB
Pán života a sm rti povolal dňa 18. 

m arca t. r. svojho služobníka o. Jána  
VALKU , kňaza na odpočinku.

Zosnulý sa narodil 19. augusta  
1922 v Budkovciach, ord inovaný bol 
biskupom  Pavlom  P. Gojdičom  10. 
augusta 1947. Účinkoval v Krajnom  
Bystrom , Košickom  Klečenove, Hlin- 
nom , Slovinkách, Petkovciach a Ďur- 
ďoši. V  rokoch 1950 - 1968 zdieľal 
osud prenasledovaných gréckokato
líckych kňazov. Od roku 1990 žil m  
odpočinku v Košiciach.

Pohrebné obrady vykonal dňa 24. 
m arca t. r. v Košiciach Mons. Ján 
Hirka, s ídelný biskup prešovský.
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Víťazstvo nad tajomstvom zla
Tajom stvo vchádza do reality ľudského života a vy 

pĺňa jeho nevšedné spektrum . Tajom stvo je  s ilnejš ie ako  
oblasť racionálneho a predstavuje bohatšie úrovne sku
točnosti. S tretávam e sa s tajom stvom  posvätného a tiež  
s jeho protipólom  - s ta jom stvom  zla, s tajom stvom  dé
monického.

Na tajom stve zla participuje vášeň, nenávisť, nezria
dená láska, pýcha, tú žba po moci, oddanosť a služba  
hriechu. Ide o sféru, ktorá zasahu je  človeka v  strede jeho  
bytosti, nem ôže sa z nej jednoducho  oslobodiť, zaujať  
nezávislý postoj, odolať tlaku na plnú angažovanosť.

Tajom stvo posvätného je  späté so zodpovednosťou v  
pravde a spravodlivosti. Prvotným  určením  tajom stva zla  
je, že zbavu je zodpovednosti. F ilozofické analýzy (Patoč- 
ka, Derrida) zdôrazňujú , že  ta jom stvo  zla úplne potláča  
vedom ie zodpovednosti, lebo patrí do priestoru, kde ne
zaznel príkaz, výzva zodpovedať za seba, za svoje činy, 
za svoje m yšlienky, zodpovedať aj za iného, pred iným a 
pred Bohom.

Tajom stvo zla vytvára  sam onosný autonóm ny objekt, 
ktorý je dokonale vy tesnený voči zodpovednosti. Má silu  
prekonať všetko racionálne, ponúka neodolateľné, ale  
falošné a krátkodobé hodnoty. Boj rozum ových dôvodov  
proti nemu je  väčš inou neúčinný. Ú činné je  len celo- 
bytostné vzopretie sa zlu  vo  v iere  a milosti.

Keďže tajom stvo  zla ruší zodpovednosť, neznáša  
pravdu a spravodlivosť, preto  zasahuje ničivo do poriad
ku sveta, života, oko lia  a v  prvom rade niči toho, kto mu 
podľahne. Ako príklad m ôže poslúžiť aj značná časť sú
časnej literárnej, film ovej a te lev ízne j tvorby. Autori, kto
rým je cudzie tajom stvo posvätného, oceňujú  len tvorbu  
z oblasti tajom stva zla, ako  z oblasti bohatšieho života a 
nepociťujú zodpovednosť za dôsledky ich účinnosti. Do 
víťazstva nad tajom stvom  zla patrí aj odm ietnutie  jeho  
kultúry.

M. STANISLAV

Pred sto rokmi - 24.apríla 
1893 - bola v Turčianskom Sv. 
Martine založená Muzeálna 
slovenská spoločnosť. V obdo
bí najtvrdšej maďarizácie a 
odnárodňovacích snách sa sta
la priamou pokračovateľkou 
diela dávnejšie predtým za
tvorenej Matice slovenskej. 
Muzeálna slovenská spoloč
nosť, na čele ktorej postupne 
stáli také osobnosti ako 
Andrej Kmeť, Štefan Mišík, 
Karol Anton Medvecký a Šte
fan Janšák, začala budovať ce
lonárodné múzejné a knižnič
né zbierky. Tie sa neskôr stali 
základom Slovenského národ
ného múzea a Slovenskej ná
rodnej knižnice. Členskú zá
kladňu spoločnosti tvorili 
tisícky oduševnelých vzdelan
cov a prostých ľudí v mestách
i na vidieku. Boli v nej uči
telia, kňazi, lekári, no i reme
selníci a roľníci. V období 
rokov 1893-1953, keď spoloč
nosť prestala mocnárskym zá
sahom existovať, dosiahol po
čet jej členov číslo 9 644. O 
mnohých z nich vieme, že ešte 
žijú...

V roku 100. výročia zalo
ženia MSS sa nepripravujú iba 
jubilejné oslavy, ale aj znovu- 
oživenie spoločnosti. Všet

kých tých, ktoiých členstvo 
nebolo prerušené vystúpením, 
vylúčením či úmrtím, považu
jem e naďalej podľa schvále
ných stanov za členov MSS a 
obnovujúcemu valnému zhro
maždeniu im navrhneme ude
liť titul čestných členov 
Muzeálnej slovenskej spoloč
nosti.

Posledným adresárom je 
zoznam z roku 1953. Už dáv
no neplatí. Prosíme preto všet
kých bývalých členov spo
ločnosti, aby sa prihlásili na 
adrese:

Slovenské národné múzeum 
Sekretariát MSS 

036 80 Martin

Radi ich uvítame na zno- 
vuobnovujúcom valnom zhro
maždení, ktoré sa bude konať 
presne po sto rokoch -
24. apríla 1993. Uvítame tiež 
informácie aj o tých, ktorí sa 
žiaľ jubilejného roku MSS a 
jej znovuoživenia už nedožili. 
Pripravujeme vydanie úplné
ho zoznamu všetkých. Každý 
nový a neznámy biografický 
údaj, či zapožičaná fotografia 
budú vítané.

cestovná kancelária
080-01 Prešov, Námestie mieru 1, v DK odborov 

Telef. 091/431-01,342-51

PONÚKA VŠETKÝM  ZÁUJEM COM  PÚTE:

BENÁTKY - RÍM - ASSISI 6 dní (s audienciou u Svätého Otca)
Cena: 3200,- Sk
Termíny: 25.4.-30.4.93 4.7.-9.7.93 19.9.-24.9.93

9.5.-14.5.93 27.6.-2.7.93 26.9.-1.10.93 
23.5.-28.5.93 25.7.-31.7.93 3.10.-8.10.93

6.6.-11.6.93 12.9.-17.9.93 17.10.-22.10.93

BENÁTKY - RÍM - ASSISI - 7 dní (s audienciou u Svätého Otca)
Cena: 4000,-Sk
Termíny: 20.3.-26.6.93 25.7.-31.7.93

PÚŤ DO LOURDES (s duchovným otcom) 6 dní
Cena: 3500,- Sk

Termíny: 6.-11.5.93 10.-15.6.93 19.-24.8.93
20.-25.5.93 8.-13,7.93 16.-21.9.93

LOURDES - PARÍŽ - 8 dní (s duchovným otcom)
Cena: 4700,-Sk
Termíny: 24.6.-1.7.93 15.7.-22.7.93 5.8.-12.8.93

LOURDES - FATIMA - BARCELONA - MONTSERRAT - 10 dní 
(s duchovným otcom)
Cena: 7200,- Sk
Termíny: 10.6.-19.6.93 16.6.-25.9.93

LOURDES - FATIMA - MADRID - BARCELONA - MONTSERRAT - 
12 dní (s duchovným otcom)
Cena: 8200,-Sk
Termín: 9.-20.9.93

U všetkých zájazdov je zabezpečené: ubytovanie, strava, dopra
va, sprievodca, poistenie.

Nástup účastníkov možný po celom Slovensku trasou Prešov - 
Bratislava.

Program a prihlášky zašleme na požiadanie.
Telef. inf. 091/431-01, 342-51
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