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Marta BRESTOVANSKÁ, Toronto: Presvätá Bohorodička

Panna Mária - Kráľovná mája
Mesiac máj je pre mnohých z nás 

najkrajší mesiac v roku. Zdá sa, akoby 
sama príroda nás nabádala k láske svo
jou opojnou vôňou, svojimi kvetmi, 
svojou zeleňou, svojou sviežosťou, 
svojím novým životom.

A do tohto mesiaca kladie Cirkev 
obľúbené každodenné pobožnosti. 
Každodenne v podvečer nás volá do 
chrámu, aby sme spievali piesne ku cti 
nebeskej Kráľovnej. Prečo ? Ježiš Kris
tu:» prišiel na svet skrze Pannu Máriu a 
skrze ňu má tiež na svete kraľovať. Má
ria bola veľmi skrytá za svojho života a 
práve preto Duch Svätý a Cirkev ju na
zývajú Matkou skrytou a tajomnou. Jej 
pokora bola taká hlboká, že nemala iné 
zaľúbenie, ako byť neznámou sama se

be i všetkému tvorstvu, aby bola známa 
len samému Bohu. A Bohu sa zapáčilo 
skryť ju pri počatí, narodení, vzkriesení 
a nanebovzatí. Ani jej rodičia ju nepo
znali a anjeli sa často pýtali jeden dru
hého: Quae est ipsa? - Kto je táto ? 
Mária je jedinečným veľdielom Najvyš
šieho. - Mária je prepodivnou Matkou 
Syna Božieho. Mária je zapečatenou 
studňou a vernou Nevestou Ducha Svä
tého. Mária je Svätyňou Najsvätejšej 
Trojice, kde Boh prebýva veľkolepejšie 
ako na ktoromkoľvek mieste inde, ne
vynímajúc jeho príbytku nad cherubín
mi a serafínmi. Od začiatku až do konca 
sveta všetko, čo je na nebesiach i v 
najhlbších priepastiach, ohlasuje podi
vuhodne Máriu. Deväť chórov anjel

ských, ľudia všetkých vekov a nábo
ženstiev, dobrí aj zlí, ba ešte aj diabli, sú 
povinní nazývať ju Blahoslavenou...

Všetci anjeli na nebesiach, ako ho
vorí sv. Bonaventúra, neprestajne k nej 
volajú: Svätá, Svätá, Svätá Mária, Bo
horodička a Panna. Denne Jej predná
šajú milióny kresťanov anjelské po
zdravenie Zdravas Mária - Raduj sa, Bo
horodička, padajú na tváre, žiadajú o 
milosť. Svätý Augustín hovorí, že sv. 
Michal archanjel je najhorlivejší vo 
všetkých poctách a najhorlivejšie k nim 
nabáda, stále dychtivo očakávajúc, aby 
na jej slovo išiel pomôcť niektorému z 
jej služobníkov.

V Európe niet takého malého náro- 
(Pokračovanie na strane 2.)

Raduj sa, prečistá Panna. - Raduj sa, dra
hocenné žezlo Krista Kráľa. - Raduj sa, Ro
dička tajomného Viniča. - Raduj sa, brána 
nebeská a ker nespáliteľný. - Raduj sa, 
svetlo celého sveta. - Raduj sa, radosť všet
kých. - Raduj sa, spasenie veriacich.- Raduj 
sa, vládkyňa, orodovnica a útočište všet
kých kresťanov.

Takáto osiava presvätej Bohorodičky zaznieva v 
našich chrámoch i kaplnkách aj počas tohtoročné
ho mesiaca mája, ktorý je zasvätený našej nebes
kej Matke - presvätej Bohorodičke.
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LITURGICKY KALENDAR 
NA MÁJ 1993

1 S Jeremiáš, prorok

2 N NEDEĽA UZDRAVENIA
CHORÉHO, Atanáz Veľký, 
alexandrijský patriarcha, Hl.
3, ut.: ev. 4

3 P Teodoz pečerský, úctyhod
ný

4 U Pelagia, mučenica
5 S Polovica vefconočného ob

dobia, Irena, mučenica
6 Š Jób Spravodlivý
7 P Agát, mučeník
8 S Ján, apoštol a evanjelista

9 N NEDEĽA SAMARITÁNKY,
Prenesenie ostatkov sv. Mi
kuláša, Hl. 4, ut.: ev. 7

10 P Šimon Horlivec, apoštol
11 U Metod, veľkomoravský arci

biskup
12 S Zakončenie polovice veľko

nočného obdobia, Epifán a 
Germán, biskupi

13 S Glycéria, mučenica
14 P Izidor, mučeník
15 S Pachom Veľký, úctyhodný

16 N NEDEĽA UZDRAVENIA SLE
PÉHO, Teodor, úctyhodný, 
Hl. 5, ut.: ev. 8

17 P Andronik, apoštol
18 U Teodot, mučeník
19 S Patrik, biskup a mučeník
20 Š NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,

Talale], mučeník
21 P Konštantín a Helena, apoš

tolom rovní
22 S Bazilisk, mučeník

23 N NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV
PRVÉHO NICEJSKÉHO  
SNEMU, Michal Sinadský, 
biskup a vyznávač, Hl. 6, ut.: 
ev. 10

24 P Šimon, úctyhodný
25 U Tretie nájdenie hlavy sv. Já

na Krstiteľa
26 S Karp, apoštol
27 S Terapont, biskup a mučeník
28 P Nikita chalcedónsky, biskup
29 S Piata zádušná sobota, Teo-

dózia panna, mučenica

30 N ZOSLANIE SVÄTÉHO DU
CHA, Izák, úctyhodný

31 P NAJSVÄTEJŠIA TROJICA,
Hermas, apoštol

ÚMYSLY APOSTOLATU MODLITIEB 
NA MESIAC MÁJ 1993

1. Aby mladí ľudia silou Ducha svätého, ktorého prijali vo sviatosti bir
movania, boli odvážnymi Kristovými svedkami v prostredí, v ktorom žijú.

2. Aby v pohľade na Pannu Máriu, Matku Cirkvi, každá žena objavila a žila 
svoje poslanie v rodine, spoločnosti a cirkvi.

3. Aby nás krása rozkvitnutej prírody pobádala zachovať si duchovnú krásu 
vyhýbaním sa každého hriechu.

4. Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých biskupov, kňazov a 
diakonov.

Miroslav PINDROCH
MATKINO SRDCE...
Pamätám matky, ktorým vlhnú dlane 
(od vreckovky), keď sa lúčia s deťmi 
pr i pohľade na ne.
Ich strach stále ide s nami 
keď kráčame cestou- 
vedení ružovými snami.

TÚŽBA
Zúfalý chvel som sa na križovatke. 
Pokorne vzdal som úctu Božej Matke.
Ty vieš, koľko sŕdc sa vinie k Tebe, 
len ty vieš nám pomôcť v každej potrebe.

Panna Mária - Kráľovná mája
(Dokončenie zo strany 1.) 
da, ktorý by mal toľko mariánskych 
chrámov a pútnických mariánskych 
miest, ako ich má náš slovenský národ. 
Zrod nášmu národu dalo kresťanstvo. 
Mariánsky kult zase umožnil sloven
skému národu šťastlivý historický vý
vin cez celé jeho dejinné obdobie. Kto 
pozná dejiny cirkevné, vie, že marián
sky liturgický kult vznikol v stredoveku, 
a to v Byzantskej ríši. Z Byzantskej ríše 
prišli k nám dvaja veľkí svati sv.Cyril a 
Metod. Hneď po svojom príchode uro
bili u nás tri dôležité nábožensko-kul- 
túrne zásahy. Po prvé: reč ľudu vyhlá
sili za reč liturgickú (tým predčili II. Vati
kánsky koncil o 1100 rokov). Po druhé 
vynašli pre túto reč písmo. A po tretie 
priniesli nám mariánsky kult podľa by
zantského vzoru. (Gábriš, trnavský bis
kup, profesor dejín.)

Dejiny nám hovoria, že pobaltské 
slovanské národy boli početnejšie a vy
spelejšie a predsa zanikli. A prečo? Le
bo neprijali slovanské bohoslužby a 
Bohorodičku nepostavili uprostred 
všetkého diania. Mariánska úcta sa eš
te viac prehĺbila u našich predkov v 13. 
a 14. storočí za čias tatárskeho pusto
šenia našich krajov, ktoré trvalo 170 
rokov. Asi o 100 rokov neskôr začali sa 
hrnúť z Ázie do Európy Turci, ktorí r. 
1526 zvíťazili pri Moháči. Roku 1571

všetci utrpeli pri Lepante zdrcujúcu po
rážku. V roku 1683 Turci obkľúčili Vie
deň s tým úmyslom, že po dobytí tohto 
mesta obsadia celú Európu. Kresťania 
vrúcne prosili Pannu Máriu o pomoc. 
Poľský kráľ Ján Sobiesky prišiel so 
svojím vojskom na územie Slovenska a 
v tom istom roku porazil Turkov, kto
rých bolo dva razy toľko ako kresťan
ských vojakov.

Nezahynuli sme, lebo sme uctievali 
Pannu Máriu. Veď ona, Patrónka Slo
vákov, drží nad nami svoju ochrannú 
ruku, nad naším Slovenskom rozpre
stiera svoj ochranný omofor - plášť.

To je pre nás nádej, ale i výstraha a 
poučenie. Beda národu, ktorý sa zriekol 
náboženstva! Je potrebné, aby sa v na
šich rodinách šírili náboženské vedo
mosti, aby tieto vedomosti dostali naše 
deti a naša mládež, aby sme všetci žili 
podľa náboženských zásad. Musíme sa 
snažiť prejavovať aj navonok vždy ras
túcu úctu a lásku voči svätej Cirkvi, vo
či Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II., kto
rý má vrúcny vzťah voči nášmu národu.

Nemáme inej pomoci, nemáme inej 
nádeje, okrem teba, Bohorodička. Ty 
nám pomáhaj, lebo v teba dúfame... Ty 
nás vyzývaš - Modlite sa, veľa sa mod
líte. Napokon moje Nepoškvrnené 
srdce zvíťazí!

o.Augustín LEUKÁNIČ

Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem 
vás k sebe, aby ste aj vy boíi tam, kde som ja. (Jn 14,3)

S lovo  ž ivo ta  na máj
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Keď Ježiš videl ich vieru,
povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy (Mk2,5)

Štvrtá veľkonočná nedeľa v našom by
zantskom obrade je Nedeľou uzdravenia 
ochrnutého. V A cykle liturgických čítaní je 
to uzdravenie tridsať rokov chorého človeka 
pri rybníku Bctesta v blízkosti Ovčej brány 
v Jeruzaleme, ktorého nemal kto doniesť do 
tybníka, keď sa zvírila voda. Ježiš ho uzdra
vil so slovami: "Vstaň, vezmi si lôžko a 
chod'!", (porov Jn 5, 1-9) V B cykle litur
gických čítaní je to správa od svätého Lu
káša (Lk 4, 17-26) o uzdravení ochrnutého, 
ktorého štyria ľudia na lôžku spustili cez 
strechu priamo pred Ježiša, ktorý bol v dome 
a nemohli sa k nemu dostať pre veľký stisk 
ľudí normálnou cestou cez dvere. Tú istú 
správu podáva v cykle C, ktotý pripadá na 
tento rok aj svätý evanjelista M arek (Mk 2, 
1-12).

Ako vidíme, ľudská spoločnosť mala 
vždy medzi sebou telesne postihnutých ľudí, 
ktorí boli viac, alebo menej odkázaní na 
pomoc iných. Dnes, v technicky rozvinutej 
spoločnosti, ich niektorých vidíme na vo
zíčkoch modeme vybavených na elektrický 
pohon a ľahkým ovládaním, takže sa môžu 
postupne dostávať do výťahov, na ulice, do 
obchodov, ba do dopravných prostriedkov a 
tak prekonávať nielen fyzické, ale aj spo
ločenské bariéry a komunikovať s ostatnými 
ľuďmi. Niektorých však vidíme po mozgo
vých príhodách či iných príčinách ako ochr
nutých na polovičku tela, ktorí sa buď o 
barlách, alebo aj bez nich pomalým, neistým 
krokom môžu aspoň pohybovať pomedzi 
nás. Ale sú aj takí, ktorí sú úplne paraly
zovaní pre aktívny pohyb a tí sú úplne odká
zaní na pomoc iných. Dejiskom života tých
to ľudí je už obyčajne len jedna izba, jedna 
posteľ alebo jedno kreslo, kde sa okolo nich 
pohybujú tí, ktorí sa o nich s väčšou, alebo

menšou láskou starajú. A evanjelium štvrtej 
veľkonočnej nedele predstavuje práve také
hoto človeka, úplne ochrnutého, bezvládne 
ležiaceho na nosidlách spolu aj so štyrmi 
ľuďmi, ktorí ho priniesli k Ježišovi, aby ho 
uzdravil.

Všimnime si teraz Ježišov pohľad na 
udalosť, ktorá sa odohrala v dome v Kafar- 
naume, kde sa k nemu nahrnulo a tlačilo také 
množstvo ľudí z mesta i z okolia, že úplne 
zablokovali vchod do domu, takže tí štyria 
nosiči museli hľadať inú cestu, aby ochr
nutého mohli položiť rovno pred Ježiša. A 
ako vieme z evanjelia, bola to cesta cez 
strechu. Keď Ježiš videl, čo sa deje rovno 
nad jeho hlavou, prvé, čo si všimol, bola veľ
ká viera tých štyroch nosičov, ktorí keď zis
tili beznádejnosť dostať sa k Ježišovi do do
mu cez dvere, nevzdali sa úmyslu a rýchle 
hľadali iné riešenie a pustili sa do rozobe
rania strechy, aby mohli cez otvor spustiť 
ochrnutého do domu. Potom si všimol 
ochrnutého človeka, ale na rozdiel od nás, 
ktorí vidíme na týchto ľuďoch len telesné 
ťažkosti, Ježiš vidí celého človeka. Vidí nie
len chorobu jeho bezvládneho tela, ale aj 
chorobu jeho bezvládnej duše a preto najprv 
uzdravuje dušu: "Synu, odpúšťajú sa ti 
hriechy". A nakoniec, keď zbadá v srdciach 
farizejov a zákonníkov, ktorí tam tiež boli, 
pochybnosti o jeho oprávnenosti odpúštkť 
hriechy, povedal nakoniec porazenému: 
"Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! "A on 
vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých 
odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a ho
vorili: "Také niečo sme nikdy nevideli." 
(Mk 2,10-12). Tento údiv okolostojacich 
patril však zázraku telesného uzdravenia 
ochrnutého, čo každý na ňom videl a pritom 
sa tam najprv odohral neviditeľný zázrak

uzdravenia jeho ochrnutej duše od hriechov, 
ktorému dal Kristus prednosť pred telesným 
uzdravením. Kristova uzdravujúca moc sa 
prejavila na obidvoch rovinách. Najprv ro
vina duchovná a potom aj telesná. Bol 
uzdravený celý človek. Ale podmienkou to- 
hoto zázračného uzdravenia, ktorým sa po
tvrdila Kristova Božia moc, bola viera. V 
našom prípade to bola viera tých štyroch, čo 
niesli ochrnutého.

Takmer každý zázrak vo Svätom písme 
nejakým spôsobom súvisí s vierou a po
slušnou dôverou ľudí ku Kristovi: "pretože 
si uveril...", "tvoja viera ťa uzdravila... " "bla
hoslavená, lebo si uverila..." "keď Ježiš videl 
ich vieru, povedal ochrnutému..." o pod. Tu 
jasne vidíme, že Ježiš bohato odmeňuje dô
veru k nemu a poslušnosť k jeho volaniu. 
Ako by asi vyzerala naša súčasná doba plná 
neistoty, keby bola bohatšia na vieru a dô
veru v Boha?

Keď tento Kristov zázrak na ochrnutom 
človekovi bol znamením i dôkazom jeho 
Božej moci, zaiste sa v tomto dome odohrali 
ďalšie neviditeľné zázraky v srdciach mno
hých ľudí, keď sa v nich zapálila iskra viery 
v Ježiša.

Udalosť, ktorá sa odohrala v kafamaum- 
skom dome, má svoju obdobu aj v dnešných 
časoch. Aj dnes je  hodne tých, čo ho prídu 
počúvať v Petrovom dome cirkvi, možno sa 
naňho až tak netlačia ako vtedy, ale predsa 
prídu. Možno pribúda lych, čo striehnu na 
každé jeho slovo ako vtedy farizeji a zá
konníci, aby ho mohli obviniť z bohorúhač- 
stva a ubúda tých, ktorí majú k nemu úplnú 
dôveru, že on je naozaj schopný vyviesťčlo- 
veka z každej, aj tej najabsurdnejšej životnej 
situácie duchovnej i telesnej biedy do stavu 
úplne nového človeka. Nového človeka v 
Kristovi. A možno tiež pribúda tých, ktorí už 
sú nie sami schopní prísťku Kristovi, lebo sú 
duchovne paralyzovaní a potrebujú nosítka 
našich modlitieb, nosítka našich obetí a našu 
vlastnú vieru vziať a niesť týchto ľudí ku 
Ježišovi, aby ich uzdravil.

Podmienkou k uzdraveniu tohoto chro
mého človeka bola viera tých štyroch no
sičov. Prežívame práve veľkonočné obdo
bie, obdobie, ktoré nám zmŕtvychvstalý 
Kristus ponúka na upevnenie našej viery a 
blahoslaví tých, ktorí nevideli a uverili, že 
on je naozaj náš Pán a náš Boh. Tam potom, 
kde je hlboká viera a bezvýhradná dôvera v 
neho, tam prichádzajú jeho zázraky v nás, 
keď vracia radosť zo života, upevňuje nádej 
aj v naše slávne vzkriesenie a rozpaľuje lás
ku ku nemu cez všetkých našich bratov a 
sestry, ktoré tvoria spolu s ním jednu Božiu 
rodinu.

Pochopme nevyhnutnosť tejto podmien
ky viery pre Božie zázraky v nás.

o.RNDr. Jozef VOSKÁRZrúcaniny Petrovho domu v Capharnaume



SLOVO STRANA 4 ČÍSLO 9/1993

ľ I Míl—I i : f x

j r^O)j\V//(oy j Ca] 1 r l  l(S^) (0)1 o ¡íliiW
Boh stále povoláva... A tak je otázka povolania k duchovnému stavu stále aktuálna

Povolanie vo Svätom písme
POVOLANIE ABRAHÁMA

Boh ho zavolal, aby opustil svoju vlasť, a 
on ho poslúchol. Nevypytoval sa veľa, ale 
hneď išiel. Nechal všetko a išiel do nezná
ma... (Gen 12,1-5). Základom u neho bola 
viera, až potom nasledovalo poznanie Boha. 
Viera je dôležitejšia ako poznanie. Čím bude 
naša viera hlbšia, tým viac sa nám dá Boh 
spoznať.

POVOLANIE MOJŽIŠA
Život Mojžiša sa vyvíja v troch fázach: 

Prvou fázou bola jeho výchova na egypt
skom faraónskom dvore, išlo o výchovu v 
egyptskej , teda ľudskej múdrosti (Ex 2, 1- 
10). Ak by sme to prirovnali k nám, i v našom 
živote každý z nás prežíva toto štádium. Ide
o čas našich štúdií na základnej, strednej či 
vysokej škole...

V druhej fáze svojho života Mojžiš, po 
ukončení svojho štúdia, žil medzi Egypťanmi. 
Spoznal dočasné hodnoty ich života - išlo o 
dočasné slasti. Neuspokojil sa s tým, nedal 
sa strhnúť prúdom hodnôt, ktoré ho obklo
povali. Mal vyššie ideály. Chcel pomôcť svo
jim Myslel, že keď príde medzi svojich rodá
kov, Židov - budú ho víťať. Nestalo sa tak, 
preto sa znechutil. Utiekol do púšte a on, 
faraónov syn, sa stal pastierom. Takto sa na
učil pokore (Ex 2, 11-12).

I my prežívame podobnú skúsenosť, po 
ukončení štúdií na škole si myslíme, že celý 
svet "máme na dlani", všetko nám patrí, všet
ko môžeme... Prichádza však rozčarovanie. I 
Mojžiš prežil podobný proces. Myslel si, že 
môže všetko, preto pri obrane Žida zabil 
egyptského nahliadača... Boh ho vyformoval 
na púšti, vyformoval ho tak, aby dozrel na 
veľkú úlohu, ktorou ho poveril. Keďbol Mojžiš 
v Egypte na faraónovom dvore, myslel si, že 
iba on je zodpovedný za svoj národ. Neskôr 
však pochopil, že zodpovednosť nesie nie on, 
ale sám Boh. Pochopil, že on je iba nástro
jom Božím.

Potom, ako zistíme, že svet "nemáme na 
dlani", dostávame sa do životnej krízy. Opäť 
sa musíme zamyslieť nad svojím životom, 
nájsť svoj cieľ, svoje miesto tu na zemi.

Niekto túto krízu rieši tým, že zmení svoj 
stav na stav manželský. Ak mal k tomu povo
lanie, všetko je v poriadku, ak nie, zisťuje, že 
zmena stavu mu nevyriešila životnú krízu, iba 
ju postavila do iného svetla.

V tretej fáze Mojžišovho života sa mu Boh 
zjavuje v ohnivom kríku... Odkrýva mu jeho 
skutočné povolanie. Mojžiš prijíma toto 
povolanie (Ex 3-4). A Boh prostredníctvom 
Mojžiša oslobodzuje židovský národ z egypt
skej poroby. Mojžiš nie je ideálny na poslanie 
- nevie plynulo hovoriť (Ex 4,10). Boh si ho 
však vybral i napriek tomu. I dnes sme toho 
svedkami, že Boh si nevyberá len vzdelan
cov... Božie cesty sú nevyspytateľné.

INÉ POVOLANIA
V povolaní u prorokov rozoznávame tri 

štádiá:
VYVOLENIE - Boh si vyvolil proroka ešte 

pred jeho narodením. Vidíme to na príklade 
proroka Jeremiáša "prv, ako si bol sformo
vaný v lone matky, som ťa vyvolil" (Jer 1,5).

Pán Ježiš si tiež vybral dvanástich apoš
tolov. Nie oni si vybrali jeho, ale on ich. V celej

histórii ľudstva tomu tak bolo a je tomu tak I 
dnes.

VOLANIE BOŽIE - Každý prorok bol za
volaný Bohom v určitom konkrétnom mo
mente svojho života. Napr. Amos: "Pán ma 
vzal spoza zvierat a Pán mi povedal: Choď, 
prorokuj, môjmu ľudu Izraelu" /7 ,15).

Pán povoláva proroka vtedy, keď je na to 
prorok vo svojom vnútri pripravený najlep
šie. Prorok odpovedá spontánne... napr. pro
rok Izaiáš: "Potom som počul hlas Pánov, 
ktorý mi hovoril: "Koho pošlem a kto pôjde za 
nás?" A ja som odpovedal. "Tu som, pošli 
mňa!. On povedal: IChoď, a oznám toto ľu
du..." (6,8-9).

POSLANIE NA NEJAKÚ KONKRÉTNU 
MISIU. Prorok je vždy poslaný na vyriešenie 
nejakého konkrétneho problému, napríklad v 
prípade zavraždenia Nabota pre vinicu, zasa
huje prorok Eliáš (1 Kráľ 21,17-26)...

I medzi prorokmi máme príklady okamži
tého počúvnutiači nepočúvnutia povolania...:

Príkladom okamžitého počúvnutia povo
lania zo strany Boha je prorok Elizeus: "A keď 
odtiaľ odišiel, našiel Elizea, syna Safatovho, 
keď práve oral. Dvanásť záprahov volov mal 
pred sebou, on bol pri dvanástom. Eliáš pre
šiel popri ňom a hodil naň svoj plášť. Za
nechal teda voly, bežal za Eliášom a po
vedal: "Dovoľ, aby som pobozkal svojho otca 
a matku, potom pôjdem s tebou!" Ale odvetil 
mu: "Choď, vráť sa, veď čože som ti urobil?" 
Nato sa vrátil od neho, vzal záprah volov, 
zabil ich, na nástroji volov uvaril mäso a dal 
to ľuďom k jedlu. Potom vstal, išiel za Eliá
šom a posluhoval mu” (Kráľ 19,19-21).

Apoštoli tiež nasledovali Krista spontán
ne: "I povedal im: Poďte za mnou a urobím z 
vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a 
išli za ním" /Mt 4,19-20). Tiež Lévi: "Keď po
tom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýt
nika menom Léviho, povedal mu: "Poď za

mnou!" On vstal, opustil všetko a išiel za ním"
/ Lk 5,27-28/.

Príkladom nepočúvnutia volania je prorok 
Jonáš: nepočúvol, ale bol prehltnutý rybou na 
tri dni a potom počúvol... Na prvý pohľad sa , 
zdá, že v prípade Jonáša, Boh obmedzil jeho 
slobodu. Avšak nie je to pravda! Povolanie od 
Boha u prorokov dokazuje slobodu človeka. 
Človek je vždy slobodný vo svojom rozhod
nutí. Vždy môže povedať Bohu "áno" ale tiež 
aj "nie". Keď Boh potrestá neposlušnosti, je 
to dôkazom slobody človeka! Ak by človek 
nebol slobodný, nemohol by nepočúvnuť Bo
ha! Napríklad, vezmem násilím ruku cudzie
ho človeka a strelím... Daný človek nie je

zodpovedný. Nemožno ho trestať, pretože 
nestrelil slobodne! To isté platí i v prípade 
povolania prorokov. Museli povedať Bohu 
svoje "áno," aby si nimi mohol poslúžiť ako 
svojimi nástrojmi.

I v Novom zákone sa dočítame o nepo- 
čúvnutí povolania zo strany Ježiša Krista. Ide 
o príbeh bohatého mladíka. Kristus mu pove
dal: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo 
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad 
v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" Keď mla
dík počul toto slovo, odišiel smutný., lebo mal 
veľký majetok” (Mt.19,16-22).

Ako skončil tento mladík, nevieme. Naj
prv Ježiš Kristus povedal učeníkom, že "bo
hatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva". 
A keď sa učeníci potom veľmi divili a hovorili: 
"Kto potom môže byť spasený?, Ježiš sa na 
nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to 
nemožné, ale Bohu je všetko možné" (Mt 
19,23-26). Potom Ježiš dodal: "Kto pre moje 
meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo 
otca a matku alebo deti alebo polia, dostane 
stonásobne viac a bude dedičom večného ži
vota" (Mt 19,29). Ide o veľmi vážny prisllib.

Vladimír MARIÁNSKY, OSBM 
(Pokračovanie)
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"Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: "Ak chcem, aby zostal, 
kým neprídem, čo teba do toho? Ty p o ď  za mnou!" Jn 21,21 -22

Nikomu z nás sa nepáči, keď nám iný na 
našu otázku odpovie: Co ťa do toho, nepleť 
sa do cudzích záležitostí, staraj sa o svoje 
veci! Iste sa to každému z nás stalo. Nepáči 
sa nám to a myslíme si, že ten, kto nám tak 
odpovedal, nie je ani dosť vychovaný.

A hľa, v evanjeliu sv. Jána počúvame 
takúto odpoveď z úst samotného Pána Ježi
ša. Apoštol Peter položil otázku a dostal na 
ňu odpovedi nie je to tvoja vec. Dnešnou 
rečou povedané: čo ťa do toho, staraj sa o 
svoje veci. Ako sa to len mohlo stať, ako to 
Ježiš myslel a aký to má pre nás význam?

Bolo to na brehu Genezaretského jazera, 
apoštoli sedeli so Vzkrieseným Ježišom oko
lo ohňa po úspešnom rybolove a spoločnom 
jedle, keď Pán položil Petrovi otázku, či ho 
miluje. Trikrát sa Ježiš Petra pýta a trikrát za 
sebou Peter vyznáva: "Áno, Pane, ty vieš, že 
ťa mám rád." To preto, že Peter vo chvíli 
veľkopiatočnej na dvore velkňaza trikrát svoj
ho pána zaprel, teraz za každé to zapretie 
musí prejaviť nové vyznanie viery a lásky. A 
keď sa tak stalo, mal pre neho Ježiš nad
mieru vážnu úlohu. Poveril Petra vedením 
mladej kresťanskej cirkvi, zveril mu úlohu a 
službu pastiera, ktorý bude bdieť a starať sa 
o zverené stádo. Pod’za mnou, povedal mu 
Ježiš, nasleduj ma, napodobuj ma vo všet
kom, kráčaj v mojich šľapajách. Pas podľa 
môjho príkladu zverené ovečky, ochraňuj ich, 
uzdravuj, uč ich. Nebude to bez nebezpe
čenstva. Pôjdeš za mnou až do konca, aj 
teba zavesia na kríž, ale neboj sa, ja ťa ne

opustím, budem ti pomáhať a posilňovaťťa.
Peter sa iste zaradoval z toho, že mu 

Ježíš jeho zapretie už odpustil a že mu nad to 
zveruje slávne poslanie. Už sa chystal 
vykročiť, ale tu bol odrazu ten kameň úrazu.

Mal ísť za Ježišom, ale namiesto aby sa 
díval dopredu, obzrel sa späť a ten pohľad 
späť to všetko zavinil. Poznáme to dobre už 
zo Starého zákona, že ten, kto sa pričasto 
obzerá späť, môže sa na polovičnej ceste k 
záchrane premeniť v soľný stĺp. Keď sa Peter 
obzrel, uvidel svojho priateľa apoštola Jána. 
To už Peter nevydržal a vyhŕkla mu z úst 
všetečná otázka: "Pane, čo bude s ním?" "Ja 
sám mám spravovať celú cirkev? Ja sám 
mám ísť za tebou až na smrť?"

Teraz už asi rozumiete tej Ježišovej od
povedi: "To nie je tvoja vec, ak chcem, aby tu 
zostal, pokiaľ neprídem. Ty ma nasleduj!" To 
nebola urážka, ako keď my povieme nezdvo
rilo svojmu blížnemu: Čo je ti do toho. To bolo 
láskyplné napomenutie, aby Peter nezapo- 
mínal, že každý z apoštolov je poverený inou 
úlohou a každého človeka že tu má Pán Boh 
pre niečo iné. A taktiež, že každý, kto ide za 
Ježišom, sa musí dívať stále dopredu, na 
neho, do budúcnosti, žiť v radostnej nádeji a 
nie sa obzerať za seba ako Lotova žena, na
riekať nad tým, čo bolo predtým a teraz snáď 
už nie je, že sa nesmie stále pozerať, ako sa 
ľudové hovorí "kde čo lieta" a poukazovať na 
toho či onoho, či tiež ide za Ježišom alebo 
nie. Poď za mnou, nasleduj ma! To je Ježi
šova výzva, ktorou nás neustále oslovuje.

Každodenne, nech je text Písma akýkoľvek, 
vždycky za ním stoji Kristova výzva "na
sleduj ma", lebo trpné počúvanie bez dô
sledku pre naše počínanie nemá cenu a nie 
je kresťanské. V každej modlitbe, keď sa v 
duchu zjednocuješ so svojím Pánom, v kaž
dom prijatí sviatosti stále volá "nasleduj ma", 
poď za mnou v dôvere, že Boh ťa nikdy a v 
ničom neopustí. Nasleduj Ježiša v láske a v 
službe bližným, v miernosti, tichosti a v tom, 
že budeš okolo seba vytvárať v jeho mene 
vzťahy dôvery a pokoja.

Lenže - a tu je to Petrovo klopytanie i 
naším vlastným klopytaním - vyznávame tre
bárs trikrát za sebou svoju lásku k Pánovi, ale 
v tej istej chvíli sa začneme obzerať za seba, 
čo za sebou zanecháme, ak budeme Krista 
nasledovať, a iných si doberať, čo iní robia, či 
pôjdu tiež. Nechce sa nám ísť samotným, 
zvlášť ak má Kristus pre nás nejakúvúlohu a 
stavia nás to pred rozhodnutie. Čo moji 
priatelia, rodina, pôjdu tiež? Nebude im na 
posmech a aký bude údel tých druhých, ktorí 
práve v tejto chvíli nejdú so mnou za Ježišom 
po rovnakej ceste?

Kristus však pracuje medzi nami tak, že 
si volá každého zvlášť a každého inak a ino
kedy. Ja sa musím rozhodnúť a ísť za ním. Ty 
sa musíš rozhodnúť a ísť za ním. Ak nebežia 
ostatní zároveň, ponecháva si ich Pán na inú 
dobu, to nie je tvoja vec. "A tak každý z nás 
sa bude Bohu zodpovedať za seba." (Rim 
14,12)

Mnohí namietajú - my sme len obyčajní 
kresťania. Lenže to nemôže byť pre nikoho 
výhovorka. Veď Pán Ježiš od nás nechce 
žiadne neobyčajné veci. Chce od nás len to, 
aby sme svoj obyčajný a každodenný život 
žili tak, že pri všetkom, čo robíme, myslíme a 
hovoríme, budeme HO nasledovať.

o.PETER H.

KRESfAS9 Ä MjUijKA
Prežívame rušné časy a naša 

zem i národ je  chorý. Strach, neisto
ta, nepokoj, nenávisť, závisť, to všet
ko sú sprievodné znaky, ktoré 
sužujú našu krajinu i  skľučujú m no
hé naše rodiny. Odkiaľže sa berie 
medzi nami nenávisť a rozpory? Nie 
preto, že sme telesní a žijeme prí
vetmi ľudsky? (1 K or 3, 3-8) Ja som  
Pavlov, ja  Apoiov, zaznieva v dneš
nej dobe oveľa naliehavejšie a ža- 
lostnejšie, ako inokedy. A kto je  
vlastne Kristov?

Človek stále budete "kráľov
stvá" a výsledkom je  nepokoj a skla
manie. Na jednej strane hlásame po
krok, umnosťa na druhej strane ne
chceme sa poučiť z  minulosti. Naša 
minulosťje ako popísaná kniha, k to 
rú stačí ä ta ť Keby sa na po li vedy a 
techniky musel každý objav, č i vy
nález nanovo preskúm ať a opako
vať, kedy sa neverilo odovzdaným  
poznatkom i vedomostiam predchá
dzajúcich generácií, dnes by  tech
nika nebola na takej výške, ako je  a 
určite by sa nelietalo do kozmu. 
Múdry sa nechá poučiť! Len sa po 
zrime na to, čo zostalo dodnes po 
slávnych rišiach,či veľkých kráľov
stvách? Nie nadarmo Ježiš Kristus 
povedal, aby sme hľadali najsamprv 
Kráľovstvo Božie a jeho spravodli
vosť a ostatne sa nám pridá. (Lk 12,

31) Územie, kráľovstvo, na ktoré má 
každý jednotlivec právo, je  jeho  
vlastné Ja. Treba začať od seba a v 
sebe budovať územie pokoja a lás
ky. A k  toto "kráľovstvo" bude pevné, 
ani "vonkajšie kráľovstvá" nim  ne- 
otrasú. Mnohé rodiny sú v ",bezvý
chodiskovej" finančnej s ituácii a po 
niektorí s i siahajú a j na to najvzác
nejšie, čo človek má, a to je  ľudský 
život. Vzdali sa nádeje! A le ako ho
vorí Ježiš Kristus: "Proste a dá sa  
vám. Hľadajte a nájdete. Klopte a 
otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, 
dostane... K e ď  teda vy, hoci s te zlí, 
viete dobré dary dávať svojím deťom
- o čo skô r dá váš Otec, ktorý je  na 
nebesiach, dobré veci tým, čo pro
sia! (M t 7, 7-11) Doba, v ktorej ž ili 
apoštoli, tiež nebola ľahká. Choro
by, nepokoj, prenasledovanie, hlad 
a v mnohých prípadoch aj smrť. A 
predsa, mnohí sa vedeli správne 
rozhodnúť. Ostali p r i Pánovi! A 
dnešný súčasník sa nevie správne 
rozhodnúť? Zaiste, nie je  to ľahké, 
pretože niekoľko desaťročí sa v nás 
pestovalo kolektívne svedomie a to 
znieslo veľa i pokrivené charaktery. 
No úplne bez svedomia nie sme i 
k e ď  je  to veľm i vážna vec hodná na 
zamyslenie. Ak nezačneme praco
vať na sebe, človeku 20. storočia 
hrozí velké nebezpečenstvo, že sa

"jeho psychika" úplne zablokuje a 
stane neprestrelnou-necitlivou. Z  
väčšej časti je  naše vedomie choré 
a trpí nespavosťou. Kríza dnešnej 
spoločnosti pochádza z  krízy ľud
ského vedomia, nášho nedostatoč
ného duchovného vývoja. Sme pre
p lnení "rôznymi víziam i a žiadosťam i 
materiálneho blahobytu". Z  m no
hých nás sú už kópie a gýče podlľa 
"sezónnych vzorov, či idolov". No 
kresťan by mal hľadať svo j osobný  
vzor v Kristovom učení. Boh v ni
kom nepotláča originalitu. On nám  
chce pom ôcť byť autentický a nájsť 
svoju identitu! Preto nebojme sa byť 
"zduchovneli"! Duchovno je  atraktív
ne, priťahuje. Má až "magickú m oc a 
silu". Dobíja nielen zem  ale i  nebo. 
Skúsme sa zam yslieť nad sebou a 
ponoriť sa do hlbín vlastnej duše, 
vlastného ja  a určite budeme pre
kvapení, čo všetko sa v nej skrýva. 
Čakáme na lepšie časy? "Lepšie ša- 
s y s ú  dnes, teraz!" Zajtra už nem usí 
byť nič. Môj čas je  čas, ktorý žijeme  
teraz. Ten m i ešte patrí, no m inu losť 
je  v  nekonečnú a budúcnosť v nedo
zernú. Nepáči sa nám vláda an i par
lament, nepáči sa nám víťazná stra
na an i opozícia! Sm e nespokojní s 
ekonomickou situáciou. Väčšina z  
nás s i pripadá v tomto čase zm ien i 
prevratov, č i osobných tragédií bez

mocne a zraniteľne. Čas nám plynie  
v žia len i a kritike. A n i s i to dobré 
neuvedomujeme, ale m isky váh s 
negáciam i prevažujú to pozitívne v 
nás. Odrazu sm e prekvapení, kde 
sa v človeku, ba dokonca a j v našich 
najbližších berie to lko z lo b ya  nená
visti. Č i s i to uvedomujeme alebo 
nie, ale a j svet "neviditeľná" má svo
je  zákony! S neochotou a zlobou  
podaný kúsok chleba "prepáli dlaň" 
a padá v nekonečno, kde sa zgru
pu je a nachádza svoje miesto priťa
hované zlom  a spätne sa k  nám  
vracia, ako bumerang, ibaže v sil
ne jše j forme. Najväčším úspechom  
zlého ducha za posledných sto ro
kov je, že  sa m u "takmer podarilo" 
presvedčiť ľudstvo, že neexistuje! 
Pritom je  neustále v činnosti a pri
chádza k  nám nečakane ako zlodej! 
Snaží sa nás pochytiť a strhnúť so 
sebou cez našu najcitlivejšiu stránku.

Preto naším zákonom by m áa  
b ýť láska a súcit. Všetko, čo robí
me,robme s láskou! Nech je  to aká
koľvek práca. Robme ju  v mene sú
častí tak ako Ježiš Kristus. "Kade 
chodil, všade dobré robil"! Územím, 
kráľovstvom kresťana je  jeho  vlast
né Ja. Vlajkou Viera, Nádej a Láska, 
pretože kresťanstvo je  nadčasové, 
nadúzemné, nepozná hranice ani 
rasu. Spája, čo je  rozdelené, budu
je, čo je  zrúcané a miluje, čo je  nemi
lované!

Anna KREHLÍKOVÁ
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( G R É C K O K A 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  

¥  O S V E T L E  S V Ä T É H O  F Í S M A
(Pokračovanie z čísla 8.)

Pieseň 4. Im ios
Bohom osvietený prorok Habakuk, stoj 

s nami na stráži (Jer 31, 21, Hab 2,1) pri 
hrobe Kristovom (Jer 27,6) a ukáž nám svet
lom odetého anjela (Mt 28,3), prinášajúceho 
radostnú zvesť, že svetu prišla spása, lebo z 
hrobu vstal Kristus (Lk 24,4-6), všemohúci 
Boh (Gn 17,1). V Starom zákone sa proroci 
volali strážcami. Pripomínali Pánu Bohu 
sľuby, ktoré dal ľudu. Vyvolenému ľudu pripo
mínali, aký trest ich postihne, ak budú neverní 
Bohu a keď budú hrešiť. Výraz "stoj na stráži" 
má obrazný význam, ktorý znamená - som 
pripravený prijať Bohom mi oznámené vide
nia. Prorok Habakuk účinkoval v čase, keď 
babylonská ríša obsadila Judeu a židovský ná
rod sa dostal do zajatia. Habakuk na vnuknutie 
Boha predpovedal blízky zánik babylonskej 
ríše. Po oslobodení z otroctva vyzýva svoj ľud, 
aby spievali ďakovnú pieseň za prijaté dobro
denia, ktorými ich Boh zahrnul a zahrnie aj v 
budúcnosti. Na túto skutočnosť myslel sv.Jan 
Damascénsky, autor tejto veľkonočnej piesne. 
Prosí proroka Habakuka, aby od prázdneho 
Kristovho hrobu oznámil celému svetu radost
nú zvesť oslobodenia z otroctva diabla a več
ného zatratenia.

Ako prvorodený zrodil sa Kristus z Má
rie Panny (Lk 2,7). Ako človek zjavil sa me
dzi nami (Rim 9,5). Baránkom ho nazývali, 
Nepoškvrneným (1PT 1,20, JN3,5, Žid 9,14), 
lebo hriech sa ho nedotkol. Náš Spasiteľ (Žid 
9,13), náš opravdivý Boh (lJn5,20), mal me
no "dokonalý" (M t5,48).

Ježiš Kristus, ktorý sa zrodil z Márie Panny 
a preto sa zjavil medzi ľuďmi ako človek, sa v 
Písme sv. N.Z. menuje ako Baránok. Pojem 
baránok má svoj pôvod v Písme svätom Sta
rého Zákona. Keď sa Boh rozhodol, že oslo
bodí svoj ľud z egyptského otroctva, nariadil, 
aby každá rodina obetovala Bohu jednoroč
ného baránka. Neskoršie Izraeliti privlastňo
vali krvi baránkovej vykupiteľskú silu, lebo 
Boh za krv veľkonočného baránka vyslobodil 
svoj ľud. Krestanské podanie vidí v Ježišovi 
skutočného veľkonočného baránka. Na zákla
de toho sv. ap. Pavol povzbudzuje kresťanov, 
aby žili v čistote, novým bohumilým životom, 
lebo Kristus sa obetoval za nás ako veľko
nočný baránok a stal sa naším vykupiteľom.

Ako jednoročný baránok (ex 12,5), za 
všetkých nás bol zabitý Kristus (IKor 5,7), 
naša odmena, naša sláva, žertva dokonalá 
(Zid 9, 12). Ale z hrobu zažiarili nám (Ef 
5,14, Sk 26,23) ako jasné slnko pravdy (Mal 
3,20).

Táto pieseň vyjadruje akú cenu má pre nás 
smrť nášho novozákonného Baránka - Krista. 
Podľa učenia Cirkvi Kristus je  Veľkňazom,

Prostredníkom Nového zákona, ktorý vstúpil 
na nebesia a vošiel do posvätnej svätyne pria
mo k trónu večného Boha a dal mu v obetu 
svoju vlastnú krv. Táto krv má nekonečne väč
ší účinok ako krv obetovaných zvierat v staro
zákonných bohoslužbách. Krv nášho Baránka, 
Krista, očisťuje nielen od poškvrny tela, ale 
najmä od hriechov a od nečistoty duševnej. O 
tom svedčí sám Kristus, ktorý vystúpil z hrobu 
ako žiariace slnko a stal sa svetlom sveta svo
jím učením, svojou milosťou na kríži a daroval 
nám spravodlivosť.

Praotec Boží Dávid radostne tancoval 
pred archou úmluvy (Sm 6,14 Z 149,3). Aj 
my, svätý Piid Boží (lP t 2,9), keď vidíme 
splnenie predpovede (Ag 2,8), vrúcne sa ra
dujme (Ž 96, 12, Flp 4,4), vstal zmŕtvych Kris
tus (Kor 15,20), všemohúci Boh (Zj 16,7).

Archa úmluvy znamenala pre izraelský ná
rod prítomnosť Boha, ktorá sa viditeľne preja
vovala pri ich odchode z egyptského otroctva 
do zasľúbenej zeme. Sv.Ján Damascénsky, au
tor tejto piesne, uviedol kráľa Dávida, ktorý 
tancoval od radosti pred archou úmluvy, kto
rú natrvalo umiestnili v Jeruzaleme. Splnením 
predpovede chce nám pripomenúť, že pre nás - 
kresťanov - je  archou úmluvy Kristus, Syn Bo
ží, ktorý stále a neviditeľne prebýva medzi na
mi v chrámoch v Bohostánku. Kráľ Dávid pre
to tancoval, lebo tanec patril k bohoslužob
ným úkonom ako o tom svedčí Písmo sv. St.Z., 
z ktorého sú prevzaté aj slová na začiatku pies
ne. Bohoslovci tak isto udávajú, že sviatočný 
tanec a hra slúžili na oslavu Boha. Tanec tiež 
vzbudzuje v človeku chuť k životu a v prítom
nosti znamená radostný večný život v budúc
nosti. Preto tieto slová zdôrazňujú veľkonočnú 
radosť. Veď veľkonočná udalosť vzkriesenia 
Pána a spásy nám otvára budúcnosť - večný 
život a je prameňom radosti pre spasených.

Pieseň 5. Irmos
Bdejmeže od včasného rána (Lk 24,1, Ex 

12,42). A miesto myrhy (Mk 16,1) pejme 
pieseň Vládcovi (Z 46,7) a uzrime Krista, 
Slnko pravdy (Mal 3,20). On daroval život 
všetkým (lSm  2,6, Tob 13,2 , Mud 16,13 Ex 
32,39). V dnešnej veľkonočnej bohoslužbe sa 
veľkonočná udalosť pripomína už na Veľkú 
sobotu v utiemi a pokračuje sv. službou. Písma 
sv. St. Z. sa pri nej číta, že už v St.Z sa spo
mínali veľkonočné udalosti. Prví kresťania čí
tali Písmo sväté cez celú noc zo soboty na 
nedeľu, z ktorého sa dozvedali všetko, čo sa 
vzťahovalo na trpiaceho a osláveného Krista. 
Pri sv. službe čítali z N.Z. o krste, lebo po sv. 
službe krstili katechumenov. Preto sa i v našej 
sv. službe na Veľkú sobotu namiesto Svätý 
Bože spieva "Ktorí ste v Kristu pokrstení v 
Krista ste sa obliekli". Na tieto skutočnosti nás 
chce upozorniť i uvedená pieseň. Máme bdieť a

po prebdenej noci sa stretneme v mysli s osvie
tenou vierou a v bohoslužobných spevoch s 
osláveným Kristom, ktorý je  pre nás Slnkom 
pravdy.

Tvoju bezmedznú dobrotu (Ž 86,5 Tit 
3,4, Pt 2,3 lJn 4,9, Mk 10,18,Lk 18,4) zakú
sili na sebe väzni predpeklia (Ž 106,16,17). 
Teraz krokom radostným na svetlo vystu
pujú (Iz 2,5 Job 2,93, Ž 88 16) a teba, Kriste, 
večná Pascha, oslavujú (Lk 24,58).

Písmo sv. mnohokrát hovorí o dobrote Bo
ha. Izraeliti, ktorí podstúpili v egyptskom ot
roctve veľké útrapy, veľmi dobre poznali dob
rotu svojho Boha. Boh ich vyslobodil z Egypta 
a odviedol do krásnej a úrodnej zeme. I v 
Novom zákone bol vyvolený ľud Boží vyslo
bodený z otroctva pekla. Dobrotu Krista - Bo
ha zakúsili najprv väzni vpredpeklí, ku ktorým 
Kristus zostúpil, aby s Kristom vystúpili do 
večného svetla. A za túto dobrotu Ho majú 
pozemšťania aj nebešťania na veky oslavovať.

Prídle k hrobu so sviecami, svetlami v 
ústrety Kristu Ženíchovi (Z 18,6, Mt 25,7, 
Pris 6,23) a spolu s anjelským zborom osláv
me (Iz 14,23, 49,13) spásonosnosného Ba
ránka Božieho (Lk 24,53).

Táto pieseň bola napísaná na základe po
dobenstva o desiatich pannách, ktoré sv. Matúš 
napísal podľa svadobných zvykov. Po zasnú
bení ženích a snúbenica žili celý rok u svojich 
rodičov. Po roku išiel ženích večer po snú
benicu a v slávnostnom sprievode ju viedol do 
svojho domu. Snúbenica na neho čakala s 
družkami, ktoré mali ozdobené hlavy venče- 
kami a v rukách mali olejové lampy. Keď sa 
ženích blížil, očistili knôty, doliali olej, aby 
dobre horeli a išli ženíchovi v ústrety. Pieseň 
pripomína, že Kristus, Ženích našej duši, ktorá 
je  jeho snúbenicou, leží z lásky k nej v hrobe. 
A tomuto Ženíchovi má ísť naša duša v ústrety 
so svetlami. Na stretnutie s ním v hodine smrti 
sa má naša duša pripraviť sv. spoveďou, sv. 
prijímaním a pomazaním nemocných. To je 
tou horiacou lampou, s ktorou máme ísť v 
ústrety Ženíchovi, ktorý nás potom prijme vo 
večnom živote. Toto nám pripomína aj odo
vzdanie horiacej sviece pri krste so slovami. 
Prijmi túto horiacu sviecu a svieť v celom svo
jom živote svetlom viery a dobrých skutkov, 
aby keď príde Pán, mohol si mu vyjsť v ústrety 
so svetlom a spolu so všetkými svätými a bez 
zábran vojsť do nebeského kráľovstva jeho slá
vy a kráľovať s ním na večné veky.

Uviedol som len časť veľkonočného ka
nónu, ale je  z neho vidieť, že je naozaj pre
krásnou mozaikou vytvorenou zo slov Písma. 
Názorne predstavuje dejiny vykúpenia ľudské
ho rodu. Tieto liturgické spevy sú milo zvu
čiacou symfóniou najväčšieho sviatku kresťan
stva - Veľkéj noci.

o .V. PETRAŠKO
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Milan ĹECHAN

JAR
Príroda je  v zelenom svetri, 
už si nás má, 
už si nás vetrí. 
Krv neobyčajne žblnká, 
keď  sa dotkne Slnka. 

Otvorme si srdcia, 
očisťme zamračenú dušu 
do biela, 
aby sme boli ľahkí 
ako pierko 
z  krídiel anjela.

LITURGICKY KÚTIK 
máj 1993

2.nedeFa - Nedeľa uzdravenia 
chorého; Atanás, biskup

hl. 3, ev. na utierni 4
farba: biela
Antifóny: veľkonočné
Tropar z hlasu, Sláva, kondak z Nedeľe
chorého I teraz kondak Paschy
Prokimen a pričasten z Nedele chorého
Čít: Sk 3,1-10;

Mk2,1-12;
Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa.
Čítania sa berú ztýždňa po Nedeli uzdra
venia chorého.

5.streda - Polovica veľkonočného 
obdobia

Farba: biela 
Antifóny: veľkonočné 
Tropar a kondak z Polovice veľkonoč
ného obdobia
Prokimen, pričasten z Polovice. Cit: heb 
9,11-12;15; Jn 7,14-18;
Anjel zvestoval, Osvieť sa (prípadne 
vlastný irmos Polovice).
Menlivé časti na denných liturgiách až do 
zakončenia polovice sa berú ako je uve
dené.

9.nedeľa - Nedeľa samaritánky, 
Prenesenie telesných ostatkov sv. 

Mikuláša do Bari
hl.4. ev. na utierni 7 farba: biela 
Antifóny: veľkonočné 
Tropar z hlasu a z Polovice veľkonoč
ného obdobia, Sláva-kondak z Nedele 
samaritánky, I teraz-kondak z Polovice. 
Prokimen a pričasten z Nedele sama
ritánky
Čít. Sk 20,17-18; 28-32;36;

Jn 4,5-6; 27-30; 39-42;
Anjel zvestoval, Osvieť sa.
Čítania z týždňa po Nedeli samaritánky.

11.utorok - Metod, veľkomoravský 
arcibiskup

12.streda - Zakončenie polovice 
veľkonočného obdobia

Všetko ako 5. mája___________________

16.nedeľa - Nedeľa uzdravenia 
slepého - Teodor úctyhodný

hl. 5, ev. na utierni 8
farba: biela
Antifóny: veľkonočné
Tropar z hlasu, Sláva: kondak z Nedele
uzdravenia chorého, I teraz - kondak
Paschy.
Prokimen, pričasten z Nedele uzdrave
nia slepého.
Čít: Sk 20,22-27;

Mk 8,22-26;
Anjel zvestoval, Osvieť sa.
Čítania z týždňa po Nedeli uzdravenia 
chorého.

19.streda - Zakončenie veľkonočného 
obdobia
Okrem Ktorí ste v Kristu a čítaní všetko 
ako na veľkonočnú nedeľu. Po sv. lit.sa 
okiadza plaščenica a za spevu tropara 
Ctihodný Jozef sa odnáša z oltára.

20.štvrtok- Nanebovstúpenie Pána
Farba: biela
Antifóny, pieseň vchodu, tropar, kondak, 
prokimen, pričasten zo sviatku 
Čít. Sk 1,6-11;

Mk 16,15-20;
Namiesto Dôstojné je - Zvelebuj (na 
utierni MaP str. 362)
Namiesto: Videli sme, Nech sa naplnia, 
Nech je meno Pánovo, spievame- Bože, 
vznes sa nad nebesá.
Myrovanie
Vo všedné dní: menlivé časti okrem pies
ne vchodu ako na sviatok,
Pieseň vchodu: Poďme, pokloňme sa., 
čo si slávne vstúpil na nebesia.
Vo všedné dni čítania z obdobia sviatku 
Nanebovstúpenia Pána.

23.nedeľa - Nedeľa svätých otcov 
prvého nicejského snemu

hl. 6.ev, na utierni 10 
farba: biela
Antifóny zo sviatku Nanebovstúpenia 
Pieseň vchodu, Spas nás, Synu Boží... 
čo si slávne vstúpil na nebesia.
Tropar z hlasu, zo sviatku Nanebostú- 
penia, Otcov,
Sláva, kondak z Nedele otcov, i teraz- 
kondak zo sviatku Nanebovstúpenia

Prokimen a pričasten z Nedele Otcov a 
zo sviatku Nanebovstúpenia.
Zvelebuj MaP str. 362 
Namiesto Videli sme, Nech sa naplnia a 
Nech je meno Pánovo sa spieva Bože, 
vznes sa nad nebesá.

28. piatok - Zakončenie obdobia po 
Sviatku Nanebovstúpenia Pána

Všetko ako na samotný sviatok.

29. sobota - Piata zádušná sobota
Všetko ako bolo uvedené 13. februára.

30. nedeľa - Zoslanie Svätého Ducha
Farba: zelená. Pred úvodným požehna
ním na kolenách 1 x kňaz, 2x veriaci spie
vajú Kráľu nebeský. Menlivé časti všetky 
zo sviatku.
Čít. Sk 2,1-4;
Čít: Sk 2,1-4;

Jn 20,19-23;
Sprievod okolo chrámu. Myrovanie.
Po ukončení sv. liturgie sa hneď koná 
veľká večiereň s troma modlitbami k Svä
tému Duchu prednesenými na kolenách. 
Nasleduje voľný týždeň.

31. pondelok - Sviatok Najsvätejšej 
Trojice

Antifóny a pieseň vchodu zo sviatku Zo
slania.
Tropar zo Zoslania a Najsv. Trojice, Slá
va, kondák Najsv. Trojice, I teraz kondak 
zoslania.
Svätý Bože
Ostatné ako na sviatok Zoslania 
Čít. Sk 8,5-8:, 14-17;

Mt 28,16-20;
Čítania v týždni z obdobia po sviatku 
Zoslania Svätého Ducha.
Na liturgiách do zakončenia obdobia 
sviatku po Zoslaní Sv. Ducha sa menlivé 
časti okrem Ktorí ste v Kristu pokrstení 
spievajú ako na samotný sviatok, vrá
tane piesne vchodu Povstaň, Pane, vo 
svojej moci. Zakončenie je 5. júna v so
botu.
Celý máj denne po svätých liturgiách sa 
slúži moleben k presvätej Bohorodičke 
(prípadne paraklis alebo akafist).

o. V. BOHÁČ
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India - malomocenstvo
Malomocenst\’o - jedna z najstarších chorôb 

sveta, existujúca hádam 3400 rokov. Nesie so sebou 
pečať biedy, špiny, zavrhnutia a beznádeje. V sever
nej časti Indie je  miesto, kde to prestáva platiť. Práve 
tu, za mestom Rexual, je  učupené stredisko ma
lomocných, ktorého obraz sa radikálne odlišuje od 
tradičných predstáv o kolónii malomocných. Soť\>a 
možno vidieť tolko pacientov s touto odvekou 
stigmou choroby zároveň vyžarujúcich také bez
hraničné šťastie. Ešte pred ôsmimi rokmi bola 
dedinka celkom odrezaná od sveta. Ležala v akejsi 
zemi nikoho, medzi Indiou a Nepálom. Nik sa 
neodvážil priblížiť, aby sa nenakazil touto príšernou 
chorobou. Ľudia tu živorili ako bedári a pašeráci v 
drevených chatrčiach. D nes obývajú  
betónové domy. Nik nežobre. Všetci sú 
z a m e s tn a n í  vo v e r e jn o p r o s p e š n e j  
spoločnosti. Dedinu i 90 lôžkovú nemocnicu 
im závidí celé okolie. Za všetko vdhčia 
mužovi, ktorého hlboká viera v Boha a láska 
k trpiacim na malomocenstvo priniesla, že 
zasvätil svoj život starostlivosti práve o 
tých to  m a lo m o cn ých . Volá sa b ra t  
Christodas. Najprv bol riaditeľom strediska 
malomocných Matky Terezy, no v r. 1981 
prišiel sem, kedže tu bola najväčšia popu
lácia malomocných v Severnej Indii. Pa
cienti museli cestovať za liečbou až do 
Kalkaty, pričom mnohí túto dlhú a namá
havú cestu neprežili. Jeho metóda je  
doslova revolučná. Odhalil hlboké ne
pochopenie podstaty tejto choroby, ktorú 
sám prekonal v r. 1973 a vyliečil sa. Jedným 
z jeho no\ých cieľov je  vzdelávať pacientov 
a ich opatrovateľov, neraz Z radu ich vlastných deti. 
Takto vyškolení potom vedú kliniku pre pacientov z 
celej oblasti. Malomocenstvo nie je  Božie prekliatie, 
ako mnohí veria a je  menej nákazlivé ako bežná 
chrípka. Nie je  to len zdravotný problém. Sám 
Christodas hovorí: "Už len to št\>ornásobnéutrpenie 
stačí. Psychické, fyzické, spoločenské a finančné. Aj 
to je  dosť na človeka. Je totálne frustrovaný až 
napokon stratí vieru. Vieru v Boha, vieru v človeka. 
Potom má pocit, že Boh pre neho zomrel. Takže 
xiacnásobná boľačka potrebuje viacnásobnú liečbu. 
Medicína tu zmôže veľa, ale nie všetko. Ak nedôjde 
ku komplexnej liečbe, nijaké vyliečenie nenastane. 
Snažím sa v každom pacientovi nájsť Krista. A preto 
čím viac sa týmto zaoberáme, čím viac sa pacientov 
dotýkame, tým mocnejšia je  ich viera. A pred očami 
vám povstáva celá nádhera tohto všetkého."

Komunita je  úplne sebestačná. Všetku prácu tu 
vykonávajú sami malomocnú Sú na to hrdí lebo sa v 
nich znovu obnovila ľudská dôstojnosť. Vlastnia 
dobytok a polhohospodárske farmy, sami vybudovali 
nemocnicu a ostatné domy. Nepomáhali im nijaký 
technici ani architekti či dodávatelia. Dodnes 
ošetrili okolo 13 000 chorých. Brat Christodas verí, 
že budúcnosť je  v mladých, preto veľa energie 
vynakladá práve ich formácii. Majú tri školy a 
internát pre deti malomocných pacientov, ktoré žijú 
v nedalekej kolónii. Na rozdiel od iných oblastí 
Indie, všetci tu vedia čítať a písať. Christodas dúfa, 
že tieto deti jedného dňa povedú osadu a že stigma 
malomocenstva, ktorá ich obyvateľov dnes spútava, 
bude už iba \zdialenou spomienkou.

Spoločenstvo na Jamajke má vieru toľkú ako 
horčičné semiačko a ním vrchy prenáša. Nie všetko 
je  na Jamajke ružové a krásne ako zá/nid slnka nad 
rajským ostrovom Jamajky, Je to s\-et bohatých i 
chudobných*

Horčičné semiačko
V meste King Ston bývajú zámožné rodiny vy- 

soko v horách, kým väčšina obyvateľov žije pod nimi 
v zrubových domcoch a vetchých chatrčiach. Bieda 
je  pre mnohých nekonečným životom, ktorý zane
cháva v ľudbch hlboké a nezmazateľné stopy na ich 
dušiach. Prináša to so sebou beznádej a kam sa 
votrie beznádej, ostáva už len smrť. Pri návšteve 
zistíte, že je  tu obrovský nedostatok nádeje, všade 
samé zú- falstvo. Otec Gregor je  kňazom kinstonskej 
arci- diecézy a má na starosti chudobných. Jedným z 
jeho laických pomocníkov je  Dávid Thomson a on 
pozná chudobu vel)ni dôverne. Vyrástol v štvrti za
metačov. Je tu celkove asi 75 % nezamestnaných, z

ktorých je  20 
% žien, ktoré 
sa živia akou
s i  p r o s t i 
túciou, lebo tam je  šanca zarobiť si. Otec Gregory tu 
založil jedinečnú a mimoriadnú komunitu, spo- 
ločenst\>o horčičného semiačka. V zásade, ak máme 
vieru veľkú ako horčičné semiačko, môžeme aj \rchy 
prenášať a toto je  v tejto diecéze priam zjavné. Otec 
Gregory hovorí: títo chudáci, ak vedia čo chcú a 
veria, že to môžu urobiť, je  úžasné, čo dokážu. 
Konečným cieľom horčičného semiačka je  naučiť 
týchto zbedačených pomôcť si. Otec Gregory hovorí 
o troch aspektoch: p n ý  je aspekt starostlivosti, ten je  
najdôležitejší. Je to vlastne opatrovanie úplne 
opustených ľudí Druhý aspekt je  nadobudnutie 
remeselnej zručnosti v ekonomickom zmysle, teda 
dať ľudom zamestnanie a zároveň z toho získavať 
prostriedky na podporu starostlivosti. Chudobných 
treba naučiť pomáhať chudobným. Tretím aspektom 
je  vzdelanie: Koncept horčičného semiačka zahŕňa 
aj fakt, aby ľudia žili s\>oj vlastný život. Ide o to, 
udržať týchto ľudí v kondícii, aby mohli vykonávať 
zodpovedné funkcie. Prostredníctvom horčičného 
semiačka pomáha otec Gregory týmto Jamajčanom 
budovať si sebaúctu. Veľa práce je  ešte pred nimi a 
otca Gregoryho povzbudzuje k vytrvalosti výraz v 
tvárach týchto ľudí. Hovorí: Vidím Ježiša Krista a 
zakaždým, ked’ \ddún niektorú z týchto stareniek, 
alebo z týchto malých sirôt, prvé, na čo sa pozriem.

poviem. Bože, čo som urobil. Inými slovami, je tii 
Kristus ukrižovaný, ale on sa usmieva. To mi dodáva 
silu chcieťzložiťJežiša z kríža, lebo ešte stále sme ho 
nezložili....

Tieto životné príbehy ľudí ktorí svojou odvahou 
Žiť vo viere zjnenili svet okolo seba sú pre nás sve
dectvom na zamyslenie a výzvou, aby sme aj my 
začali slová Ježiša Krista a jeho radostnú zvesť 
evanjelia brať vážne a stali sa kvasom pre ľudí s 
ktorými sme a okolie ,v ktorom žijeme.

Ježiš povedal: "Nechajte maličkých prísťkumne. V 
dnešnej Kohvnbii si to katolíci skutočne vzali k 
srdcu* Vytvorili domov pre deti, ktoré by inak 
skončili v  okomch temného sveta.

E lpo ltá r - brána
Sú spodinou Kolumbijskej spoločnosti. V lep

ších kruhoch ich volajú pašeráčikovia. Sú to deti, 
ktoré čelia drsnému životu samy, s  jedným, či oboma 
rodičmi vo väzení za rozličné prečiny počnúc výtr

žníctvom a končiac narkomániou. Vr. 1968 im 
sku- pinka katolíčok pripravila skromnú 
vianočnú oslavu, až napokon sa z toho 
vyvinula dnešná El poltár - brána, ktorá sa 
venuje sústavnej starostlivosti, ochrane a 
výchove týchto det- ských obetí rodičovských 
zločinov. Od r. 1970 poskytuje El poltár nové 
možnosti na prežitie pre takmer 9000 detí 
ktoré by inak skončili v pasci temného sveta 
beznádeje. V prvom rade sa El poltár snaží 
\ý jsť v listre ty fyzickým po- trebám týchto detí 
preto tu ide ruka  v ruke zdravotnícka  
starostlivosť s nežnou láskypl- nou opaterou. 
Deťom v karanténe dôsledkom nákazlivej 
choroby pobyt v nemocnici vdaka trochu 
nápaditosti pripadá príjemnejšie a rý- chlejšie 
ubieha. No najlepší liek je  preventíva a tá sa 
n e o b íd e  b ez  k a žd o d e n n é h o  kú p eľa . 
Pravidelná a vyrovnaná strava pripravovaná 
pod dohľadom h ’alitných odborníkov na \ýživu 
po- máha udržiavaťtieto deti šťastné a zdravé. 
Ked’spemejú na tele, môžu mládežníci El pol
tár prejsťk pestovaniu zdravého umu a reme
selnej zručnosti vdhka množstvu výchovných 
programov a služieb, počnúc dennou staros
tlivosťou o maloleté deti a predškolskou vý- 

chovou od 3 - 7 rokov. Dopoludnia zamestná- vajú 
staršie deti v piatich ročníkoch zákl. školy a 
popoludní sa venujú pracovnému vyučovaniu. Kaž
dému dieťaťu sa dostáva individuálnej starostlivosti 
odborníkov, ktorí sa usilujú \ý jsťv  ústrety záujmov a 
potrebám každej vekovej kategórie. No ešte dôle
žitejšie než je  vzdelávanie týchto malých rozumčekov 
je  výživa ducha. Nejedno dieťa prichádza do El 
poltár z hlbokou ranou na duši a potrebuje liečbu, 
akú mu môže poskytnúťibapoznanie Boha. Rodičov- 
skií lásku a opateru nenahradí nič a El poltár pomá
ha celej rodine takýmito službami. Praktická výuka, 
poradenská služba pomáha mnohým rodičom, ktorí 
nie sú vo vcízení otoriťnové dvere a vybaviťsa pros
triedkami na prežitie vo svete a zabezpečiť lepší život 
pre ich deti. Iste bez personálu by nebola El poltár. 
Srdcom celej inštitúcie je  skupinka ľudí ktorí neziš
tne dávajú s\’oj čas, aby ukázali Ježišom lásku hma
tateľným spôsobom. Sú to profesionáli ktorí podob
ne ako múdri sluhovia v novom zákone vzali svoje 
talenty a rozmnožili ich v týchto mladých životoch. 
Nechajte dierky prísť ku mne. Tie drobné bezmocné 
obete chorôb, hladu, osamelosti, utrpenia. El poltár 
dokorán ot\úra svoje brány týmto maličkým. Dáva 
im šancu pre skutočnú slobodu mysle tela i ducha a 
nádej činorodého života.

Prevzaté z Lumen 2000 STV 2/932
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Ty. Zmŕtvychvstalý Ježíš, 
zapaľuješ oheň v našich temnotách,

ktorý nikdy nezhasne.
■ ■ . ■. ..

sí :>nosti,
Ty si tu pre každého bez výnimky. 
Rozpaľuješ oheň aj našimi

skúškam i a tŕňmi.
A a j na;;

sa môžu rozpá liť skrze teba

Nám, úbožiakom, s i zveril
tajomstvo nádeje a chceš 

z nás urobiť kvas zmierenia.
Ty poznáš našu krehkosť,

naše váhanie: 
ale ty hľadíš na srdce a i  keď nás

vlastné srdce
chce odsúdiť,
Ty s i predsa oveľa väčší

ako naše srdce. 
Áno, v našich temnotách zapaľuješ

oheň, ktorý n ikdy nezhasne. Z VAS CH L STOV
OUacs JFh-£&n/

Hjc /rUlA&Ck&' Áý*e?C*Z<rr-
taJtcájfnK xs /n ta U A jt- /icrr> m >rr%mia+j CAôUuju J ‘J----- '-•* J.-.+. ~ S~YLcls yl^Or' ,-ntcO-Ẑ  >wt-A- ¿¿¿¿lACYalzA,' sir cA, Am&saaó&sÄ , *í<k, /,maj-' oítc. -¿t-íAiyv. yt * r í t o - c ! ? cžl̂

K̂LlCô fvií&ia_/ <3̂  ýtu ĉUL aj očaA*iU,<*̂ y/ t̂ ócc, Jt+A-uyis OLsÁo-' 
piUm̂ xnC djr- ArĹr̂ /xxyrĉ  JScĉ- cy /K, ĉo~Cod*čX. oOoUŠK-
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„ XtHOsrms ■íû u-' Oj j r  Ju-ctu,
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Už niekoľko týždňov dopredu sme sa dozvedeli, že k 
nám do Bardejova na Kvetnú nedeľu príde pomocný biskup 
prešovský Milan Chautur. Na túto nedeľu sme sa tešili o to 
viac, že po svätých liturgiách v popoludňajších hodinách sa 
mal ote - biskup stretnúť s mládežou. Očakávaná nedeľa 
prišla a prišiel aj očakávaný otec biskup. Jeho prítomnosť 
prilákala do Bardejova ľudí aj z  okolitých dedín. Verte, či 
neverte náš chrám bol počas obidvoch svätých liturgií, 
ktoré celebroval otec biskup, naplnený do posledného 
miestečka. Na úvod nás pozdravil krásnymi slovami “Ho
sana synu Dávidovmu”. Tieto slová spomenul aj v kázni, 
ktorá jeho úprimnými a so srdca volajúcimi slovami do
kázala tých citlivejších rozplakať. Rozprával o príchode 
toho najmilšieho a najočakávanejšieho hosťa, Ježiša Kris
ta do našich rodín počas veľkonočných sviatkov. Pripo
menul nám silu sviatosti Eucharistie tým, že aj v tomto 
malom a skromnom kúsku chleba k nám prichádza Ten,

ktorý nám svoju lásku a dobrotu už mnohokrát pre
ukázal a záleží len na nás, aby sme sa mu za jeho  
dobrotu odvďačili. Na záver svätej liturgie nás pozval 
na poobedňajšie stretnutie, ktoré sa začalo pobož
nosťou Najsvätejšej Eucharistie. Po privítaní otca 
biskupa sa nám hneď na úvod v úlohe speváka Cliffa 
Richarda predstavil náš otec dekan. Tento playback 
prirovnal k Ježišovi slovami, že On žil, učil a trpel za 
nás, za naše hriechy, za našu spásu nie na playback 
ale naozaj. Samozrejme slovo dostal a j otec biskup 
a traja poslucháči bohosloveckej fakulty, ktorí ho 
sprevádzali. Odpovedali na množstvo otázok, či už 
od najmladších alebo najstarších veriacich. Rozprá

val a j o tom, ako dospel k rozhodnutiu, že bude kňazom, o 
svojom detstve, o štúdiu, ale aj o futbale. “Prezradiľ a j to, 
že prešovský Tatran ho do družstva nechce, zarecitoval 
nám peknú básničku v podaní malého prváčika s prštekom 
pri ústach a v podaní vedca s prstom prísne zdvihnutým. 
Nebolo azda témy, ktorej by sme sa nedotkli. Toto rozprá
vanie nám spríjemnili deti, ktoré si pripravili program. Celé 
toto stretnutie bolo nielen humorné, ale hlavne príjemné a 
poučné.

Tak ako školáci chcú, aby prázdniny trvali nie dva 
mesiace ale dva roky, tak aj my sme chceli, aby otec biskup 
nebol medzi nami len dve hodiny, ale tak dlho ako by trvali 
dvojročné prázdniny, pretože krajšie a milšie prežitie ne
deľňajšieho popoludnia s i nevieme predstaviť. Otec dekan 
nás však uistil, že takéto stretnutia sa budú konať častejšie, 
a preto sa na Vás otec biskup tešíme už teraz.

D. DULINOVÁ a M. DROTÁROVA

Cez mínové polia
Cesta pred tebou vyzerá neisto. A 

ty nevieš, kadiaľ isť. Niečo ťa ťahá za 
rukáv ako predtým, a ty vieš, že sa 
nepoučíš. Keď je už prineskoro, lebo 
varovné znaky ti všetko prezradia, keď 
zlí ľudia nepohnú ani prstom, pozeraj 
stále na mňa. Dovoľ mi viesť ťa nežne 
cez mínové polia; Cez mínové polia.

Nemusíš kráčať sám na vlastnú 
päsť

K eď ťa chce oslepiť dym a strach ti 
opäť zovrie srdce, každý tvoj krok je 
taký nerozumný, a tak si okradneš 
dušu za bolesť, keď je už neskoro na 
varovné signály, je tvoj čas milovať, 
keď  tí zlí nepohnú ani prstom. Pozeraj 
stále na mňa, povediem ťa nežne cez 
mínové polia, cez mínové polia.

Nemusí kráčať sám na vlastnú 
päsť..

Spoza hory nesmelo vykukli prvé 
vtáčik vystrčil hlávku, aby štebotom pozd 
radostne zažblnkotala. Stromy ešte ticho 
prezrádzal, že onedlho sa všetko prebudí z 
lístie z lanskej jesene sa veselšie pohrávalo 
dní uvidia svojich čerstvo zazelenalých poto 
Aký dokonalý súlad. Harmónia toho, čo bolo 
skutočnosť. Každým rokom sa opakujúca s 
nové. Vo svojej podstate však to najdôležite;

Aké nádherné sú Tvoje diela Pane. 
Všetky diela, na ktoré híadím, privádzajú moji 
Bože. že na mňa pamätáš? Nehodný som 
záhrady, ktorú my. ľudia voláme - prírodou, 
zázrak Avšak znovuoživenie toho, čo podí 
šancu na život. t. j. Zmŕtvychvstanie Božie 
človeka, ktorý uverí Ježišovi Kristovi a žije 
je zázrak nad zázraky.

Ježišu Kriste, Ty jediný si svätý, Ty 
utiekam k Tebe. aby si mu vrátil život. Bez 
sa podobá potoku bez vody, slnku bez 
Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa 
už stále s Tebou. Daj. aby som mohol s 
so všetkým tvorstvom novú víťaznú pieseň: 
Aleluja.



V deň, keď si všetci kresťania 
na celom  s ve te  p r ip o m ín a jú  
vzkriesenie Ježiša Krista, prednie
sol Svätý Otec Ján Pavol II. zo svä- 
topeterskej baziliky pred zrakmi 
stotisíc ľudí na námestí a miliónov 
pri rozhlasových á  televíznych  
prijímačoch svoje veľkonočné po
solstvo - radostnú zvesť, že Kris
tus skutočne vstal zmŕtvych. Po
tom pozdravil národy v ich rod
ných jazykoch a na záver udelil 
svoje apoštolské požehnanie Urbi 
etO rbi-m estu  a svetu.

Z posolstva Svätého Otca
V tento deň Cirkev vyznáva otcovu 

lásku, vykupiteľskú m oc  
zm ŕtvychvsta lého Syna, 
vyznáva Ducha Pána a 
Darcu života. Istý si touto 
vierou, predstupujem pred  
vás, drahí bratia a sestry, v 
deň, čo učinil Pán a spolu 
s celou cirkvou Vám ozna
mujem veľkú radosť - Pán 
naozaj vstal zmŕtvych a zjavil sa 
Šimonovi. Kristus naozaj vstal 
zmŕtvych - Aleluja. Kristus hovorí 
- Otec ma miluje naozaj v tebe. O, 
K ris te , O tec  m ilu je  č loveka , 
miluje svet.

Boh tak m iloval svet, že dal 
Teba, jednorodeného Syna, ktorý 
si jednej podstaty s Ním, aby kaž
dý, kto Ťa vierou príjme, m al več
ný život. Ty máš m oc dať ž ivot za  
svet a m oc znova s i ho zm ŕ
tvychvstaním vrátiť. Ty máš moc 
odovzdať svetu ten božský život, 
ktorý je  v tebe. Svet tento život 
sám v sebe nemá. V  sebe má 
život podriadený smrti._ Ty jed iný  
máš nesmrteľný život. Život, ktorý 
vychádza z Boha. No Boh miluje  
svet a Boh miluje aj teba, ktorý si 
prišiel na svet. V  tebe Otec da
rúva život tým, ktorí sú vo svete.
A j ty sám to chceš, Kriste, Vyku
piteľ náš. Ty chceš, aby m ali život 
a aby ho mali hojnejšie. Otec,
Syn i Duch Svätý, jed iný a nevy
sloviteľný Boh, b u ď  oslávený vo 
svete, v tom svete, ktorý je  ja 
viskom ľudských dejín, pozna
čený úsilím človeka, jeho porážkami a 
víťazstvami. Ten svet, ktorý s i Ty oslo
bodil. Ty ukrižovaný a zmŕtvychvstalý 
Kriste. V Tebe sa človek, čo žije vo sve
te, stal schopným zlom iť moc zlého, aby 
sa pretvoril podľa Božieho zámeru a

drámou, ktorá sa neľútostne odohráva v 
Bosne a Hercegovine. Kto bude môcť 
povedať, nevedel som o tom. Nikto sa 
nemôže odťahovať od tejto tragickej 
udalosti, ktorá je  ponížením Európy a 
neustále marí nastolenie pokoja. Vy, čo 
ste zodpovední za národy, vy, ľudia 
dobrej vôle, znova sa so srdcom plným 
bôľu  obraciam  na každého  z vás. 
Skončte konečne s vojnou, veľmi vás 
prosím, prestaňte už s nevýslovnými 
ukrutnosťami, ktoré ničia ľudskú dôs
tojnosť a urážajú Boha spravodlivého a 
milosrdného Otca.

Kristus vstal zmŕtvych. Z  prázdneho 
hrobu vyšiel, ako z  väzenia život, ktorý 
prem ohol s ily smrti, strojace úklady 
ľudskej existencie. Veriaci musia konať 
s odvahou a odhodlaním všade tam, 
kde je  bieda, hlad, nespravodlivosť, 
všade, kde sa útočí na život počnúc od 
je h o  zrodu  až po  je h o  prirodzené  
zakončenie. Všade, kde sa ním pohŕda 
a kde sa ním hanobí.

Kristovi nasledovníci cítia potrebu 
venovať sa bezprestania úmornému, no 

naliehavému poslaniu obnoviť 
spoločnosť a pracovať s dô
verou a vo svornosti, aby na 
ce s te  de jín  v z tý č ili ž iarivé  
m a já ky  evan je lia , k to ré  sú 
nevyhnutné, aby sa zo sveta, z 
nášho  sve ta , na p rahu  III. 
kresťanského tisícročia utvorila 
vlasť, ktorá pohostinský príjme 
každú ľudskú bytosť. Bratia vo 
v ie re : Z m ŕtv y c h v s ta lý  volá 
všetkých svojich učeníkov, aby 
vydávali radostné svedectvo o 
s p ra v o d liv o s ti a pravde. Ó 
Kriste, Ty jed iný máš nesmr
teľný život, ktorý pochádza od 
nebeského Otca a dnes ho 
znova ponúkaš všetkým, kaž
dém u jedném u. C irkev pu
tujúca na zemi, vedomá si po
vinnosti odhaľovať svetu Božie 
milosrdenstvo, volá ku Tebe v 
mene všetkých ľudí, ktorí sú v 
ú z k o s t ia c h . V T eb e  zmŕ
tvychvstalý Pane, Otec miluje 
človeka, miluje celé ľudstvo. Ty, 
Kriste, naša nádej, si naozaj 
vstal zmŕtvych. Teba víťazný 
Kráľ, prosíme, udeľ nám plný a 
trvalý život. Otvor nám bránu 
n á d e je , te j n á d e je , ktorá 

nesklame.

Vatikán 11. apríla 1993 
Na Veľkonočnú nedeľu 

Pápež Ján Pavol II.

dosiahohl dokonalosť. Bože, jediný v tro
jic i osôb Otec, Syn a Duch Svätý, Tebe 
nech je  sláva za vykúpenie sveta usku
točnené v Ježišovi Kristovi. Vyznávajúc 
túto potešujúcu pravdu slovami II. vati
kánskeho koncilu, celá Cirkev v meste i 
vo svete sa spája so všetkými ľudfrii, 
obyvateľmi sveta stvoreného Bohom z  
lásky a s radosťou oznamuje, že Kristus 
vstal zmŕtvych. Svojou smrťou zn ič il 
sm rť a daroval nám život, aby sme ako 
dietky v Synovi volali v Duchu-Abba, 
Otče. Kiež dnešné ľudstvo putujúce na 
cestách sveta dosiahne novú nádej z 
toh to  n e vyče rp a te ľn é h o  p ram eňa. 
Veľkonočná zvesť nech mohutne zaznie 
všade, najmä tam, kde násilie, úzkosť a 
beznádej gn iav i dos ia ľ jednotlivcov, 

rodiny, kmene a 
národy, mám na 
m y s l i  p r e d o 
všetkým tie ob
l a s t i  v Af r i ke ,  
ktoré majú pocit, 
ž e  sa  m á r n e  
usilujú o pokoj,

ako Angola, Ruanda, Somálsko, alebo 
cez tisícoraké ťažkosti kráčajú obzorom  
demokracie a svornosti ako v Togu a 
Zaire. A ako m íčaťdnes,, v deň pokoja, 
p re d  b ra tovražedným i bojm i, k to ré  
prelievajú krv na Kaukaze a pred krutou
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Veľký štvrtok v Ríme
Možno niet kňaza, ktorý by netúžil slúžiťsv. 

liturgiu so Svätým Otcom. A najmä tí, čo žijú v 
Ríme, chcú aspoň raz vidieť súkromnú kaplnku 
Svätého Otca a koncelebrovať s ním sv. liturgiu. 
Nie je to však také jednoduché, ale pri troške 
trpezlivosti a vytrvalosti sa to dá zariadiť, najmä, 
keď kňaz žije v nejakej rímskej komunite.

Je však jedna veľká výnimka, Veľký štvrtok, 
kňazský deň, ked'má každý kňaz, nachádzajúci 
sa v tom čase v Ríme, možnosť slúžiť so Sv. 
Otcom sv. liturgiu v bazilike sv. Petra. Tak tomu 
bolo i tento rok. A túto možnosť využilo, podľa 
môjho odhadu, 1200-1300 kňazov. Už od sko
rých ranných hodín sa schádzali veriaci i kňazi 
do Baziliky sv. Petra. Kňazi sa pripravili, obliekli 
si stichár a epitrachil, vo vyhradenom priestore 
v širokom schodišti apoštolského paláca. Tam 
si každý odložil kabát, tašku a každý dostal 
liturgickú knihu. Odtiaľ v dlhom sprievode sme 
prišli až ku hlavnému oltáru. V dvoch vell<ých 
polkruhoch, v niekolkých radoch, sme zaujali 
svoje miesta. Najbližšie k oltáru boli miesta pre 
kardinálov, za nimi miesta pre biskupov a po
tom pre kňazov. Za oltárom mali miesto asis
tencia a chór. Veriaci boli v hlavnej lodi ako aj v 
bočných.

Desať minút pred pol desiatou, pred prícho
dom Sv. Otca s asistenciou a kardinálmi, sme 
sa spoločne pomodlili tretí čas z kňazského 
časoslova. Po skončení už sa ozýval potlesk, 
ktorým veriaci nadšene vítali príchod Sv. Otca. 
Prišiel v sprievode 25 kardinálov, medzi ktorými 
bol i náš otec kardinál Jozef Tomko. Biskupi 
spolu s kňazmi už čakali na svojich miestach. 
Zahliadol som tiež otca biskupa Pavla Hnilicu. 
Otcov biskupov bolo spolu 49. Kardináli poboz
kali oltár a Sv. Otec ako posledný. Hned'okadil 
oltár a začal latinskú sv. liturgiu. Každý si mohol 
všimnúť veľkú sústredenosť, s ktorou od začiat
ku do konca slúžil, prežíval tajomstvo sv. litur
gie. Po liturgických čítaniach sa k nám prihovoril 
homiliou, ktorú začal slovami: "Dnes sa splnilo 
Písmo...” (Iz 4, 21). Toto «dnes» má rozmer 
trinitárny: «Sväté tridum», tri velké dni Božích 
tajomstiev. Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde 
je Všemohúci. Potom spomenul Ježišovo 
utrpenie na kríži a jeho smrť. Ďalej silu mena 
Ježiš Kristus, ktorý je «prvý spomedzi mŕtvych» 
(Ap 1,5). Meno Ježiš znamená silu. Silu napriek 
slabosti, život napriek smrti.

V ďalšej časti homilie rozobral, čo znamená

chrizma. Pomazanie chrizmou znamená silu. 
Táto sila človeka spočíva v Kristovi ukrižova
nom a zmŕtvychvstalom. Dnes vo Velký štvrtok 
sme tu zhromaždení z vdäčnosti k Ježišovi 
Kristovi, «Svetlu sveta». Sme vďační, ale aj 
prosíme o odpustenie. Sv. Otec zakončil ho- 
miliu slovami: "Ježiš povedal: «Nazval som vás 
priateľmi... preto choďte a prinášajte ovocie a 
vaše ovocie nech zostane»! (Jn 15,15-16). 
Existuje väčšia sila než toto Božie priateľstvo?"

Potom nasledoval dojímavý obrad obno
venia kňazských slUbov. Na tri otázky Sv. Otca, 
ohľadom obnovenia sllibov, ktoré sme v čase 
vysviacky dali svojmu biskupovi ohľadom jed
noty s Ježišom Kristom a ohľadom služby veria
cim, sme všetci odpovedali «Áno, to chcem».

Nasledoval obrad posvätenia oleja. V sprie
vode v ozdobných nádobách diakoni priniesli 
oleje k oltáru, kde ich Sv. Otec posvätil. Najprv 
olej pre chorých, potom olej katechumenov a 
napokon krizmu, potrebnú k birmovaniu. Pri je 
posvätení každý kňaz vystrel svoju ruku sme
rom ku krizme a Sv. Otec sa nahlas modlil 
modlitbu posvätenia.

Po skončení obradu posvätenia olejov pri
chádzal k Sv. Otcovi ďalší sprievod s obetnými 
darmi. Priniesli ich mládenci a devy z rôznych 
národov. Po požehnaní darov a osôb, ktoré ich 
priniesli, pápež prišiel k oltáru a začal sa modliť 
tretiu eucharistickú modlitbu. Nasledoval obrad 
premenenia, keďvšetci kardináli, biskupi a kňa
zi spoločne so Sv. Otcom vyslovovali slova pre
menenia. Na oltári bolo asi 50 kalichov. Sväté 
prijímanie prítomným veriacim zvládli podať asi 
päťdesiati kňazi a diakoni. Všetko sa odohralo 
vo velkom poriadku. Aj sám Sv. Otec rozdal 
sväté prijímanie asi 100 osobám. Po záverečnej 
modlitbe a požehnaní sme sa všetci šťastní, 
obohatení božími darmi a milosťami a nádher
ným zážitkom, rozišli z Baziliky sv. Petra.

Treba ešte pripomenúť, že tak ako pri kaž
dej sv. liturgii so Sv, Otcom aj teraz spieval 
pápežský mužský a ženský chór. Dobre zvládol 
všetky spevy. Taktiež sme sa mohli všetci, do 
niektorých časti spevu, aktívne zapojiť. Celá 
slávnosť trvala vyše dvoch hodín.

Ten istý deň poobede o pol šiestej hodine, 
Sv. Otec slávil v Bazilike sv. Jána v Laterane 
pamiatku Poslednej večere s umývaním nôh 
dvanástim kňazom. Tu bol zastúpený celý dip
lomatický zbor pri Svätej Stolici, dvanásti kar

dináli, dvadsiati biskupi a početná asistencia. 
Plná bazilika prvítala Sv. Otca nadšeným po
tleskom. V úvode podčiarkol, prečo sme sa zišli 
tu v Lateranskej bazilike, ktorá je «Matkou všet
kých chrámov». Dnes nás všetko, slová a svia
tostné gesta nasmerúvajú k Poslednej večeri. 
Ňou sme prijali »Tajomstvo pokory a jeho lásky 
k nám pri umývaní nôh»; «Novú zmluvu vzá
jomnej lásky, ako nás On miloval»; «Ustano
venie Eucharistie a Sviatosti kňazstva a obetu 
novej Zmluvy». Po prečítaní prvej lekcie v ta
lianskom jazyku, nasledovalo druhé čítanie 
spievané po grécky, nám dobre známym vý
chodným nápevom. Evanjelium bolo najprv po 
latinsky a potom po grécky, ktoré tiež veľmi 
pekne zaspieval diakon gréckeho kolégia v Rí
me. Po evanjeliu Sv. Otec si sadol pred oltár a 
prihovoril sa homiliou po taliansky. Začal otáz
kou «slobody», ktorá sa dasahuje cez krvavú 
obetu Baránka Božieho. «Obetný baránok» za
chránil Izrael, «Baránok Boží» zahraňuje celé 
llidstvo, vyvádza ho z pút hriechu k pravej slo
bode. Ježiš dáva llid'om Novú zmluvu, novú 
obetu, ktorá bude trvať až po Jeho druhý prí
chod. Čo táto nová zmluva znamená? Zname
ná smrť, zmŕtvychvstanie, lásku, život večný. 
"Ja som vzkriesenie a život." (Jn 11, 25) Homi- 
liu zakončil Sv. Otec zvolaním: "Boh je láska".

Nasledoval obrad umývania nôh. Pápež sa 
prepásal zásterou a odišiel najprv k ľavej strane 
oltára, kde sedeli šiesti kňazi, ktorým umyl no
hy. Bolo dojemné sledovať, ako Sv. Otec kaž
dému z nich po umytí aj pobozká nohu. To isté 
gesto pokory a služby urobil aj ďalším šiestim 
kňazom, ktorí boli po pravej strane oltára, tak 
ako pri poslednej večeri Ježiš umyl nohy svojim 
apoštolom.

Nasledovali spoločné modlitby. Jednotlivé 
prosby odzneli po anglicky, taliansky, poľsky, 
francúzsky, španielsky a nemecky. Za spevu: 
«Kde je opravdivá láska tam je Boh» boli prine
sené obetné dary. Okrem chleba a vína bola tu 
aj ofera pre trpiacich v Bosne. Liturgia pokra
čovala druhou časťou a koncelebrovali prítomní 
otcovia kardináli, biskupi a dvanásti kňazi, kto
rým Sv. Otec umyl nohy. Po sv. prijímaní a po 
záverečnej modlitbe odniesol Sv. Otec Najsv. 
Sviatosť do bočnej kaplnky, kde ju vystavil k 
verejnej poklone a adoroval tam niekolko minút. 
Tak sa obrady Velkého štvrtku, ktorým pred
sedal pápež skončili.

Aj tu boli veriaci povzbudení hbokým zážit
kom. Tento večer mnohí dlho do noci adorovali 
pred Najsvätejšou Eucharistiou.

o. Ján BABJAK, SJ

FATIMSKE ZJAVENIE

j

Svätyňa vo Fatime

Sú nepopieratelné dôkazy o tom, 
ako hlboko zasiahli a stále zasahujú 
fatiniské zjavenia do duchovného 
života fúdstva. Nimi oznámila Bo
horodička Mária veľké posolstvo 
ľudskému pokoleniu. A je úžasným 
fenoménom, že 11a tlmočenie tohto 
veľkého posolstva si vybrala práve 
malé chudobné deti vo Fatime 10- 
ročnú Luciu, 9-ročného Františka a 
7-ročnú Hyacintu.

Vo Fatime sa zjavila Panna Má
ria prvý raz 13. mája 1917. Okrem 
požiadavky modlitieb za obrátenie 
hriešnikov v zjaveniach hovorila 
malým deťom o udalostiach vo sve
te, o vojne, o mieri, o utrpení ná
rodov, o potrebe modlitieb za ob
rátenie Ruska, ale zmienila sa im aj o 
tom, že Svätý Otec bude veľa trpieť. 
A o 64 rokov, presne v tento deň, 13. 
mája 1981, svet zamrel hrôzou pri 
správach o atentáte. Vo Fatime bola 
v tento deň veľká púť. Svätú omšu tu 
celebroval so stovkami kňazov 
kolínsky arcibiskup kardinál J.

Hôffner za účasti milióna veriacich 
pri príležitosti 64. výročia fatim- 
ského zjavenia. Keď prišla aj tam 
otrasná zvesť o atentáte, už bolo po 
hlavných bohoslužbách. Ale na 
večerných pobožnostiach a svieč
kovom sprievode sa zúčastnili všetci 
pútnici a prevažná väčšina z nich zo
trvala v modlitbách v bazilike aj na 
priestranstve celú noc. Nebesia tieto 
modlitby vyslyšali. A Svätý Otec 
presne o rok odchádza na púť do 
Fatimy.

Fatima stále priťahuje veria
cich celého sveta z mnohých krajín, 
zo všetkých kontinentov. Najmä v 
letných mesiacoch sú to státisíce 
pútnikov, ktoré prichádzajú s hlbo
kou dôverou a vrúcnou láskou po
kloniť sa pred majestátom Nepo
škvrneného počatia Panny Márie, 
ktorá sa zjavila 11a týchto miestach, 
aby svojím posolstvom priviedla 
ľudstvo k vrúcnej modlitbe a k úp
rimnému pokániu, ničím nenahra
diteľných na ceste k spáse.
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Rím - Velehrad - my - 1993

Nový riaditeľ SSV
Výbor Spolku svätého Vojtecha v 

Trnave zvolil za riaditeľa SSV Dr. Štefa
na Hanakoviča. Nový riaditeľ bol dlho
ročným pracovníkom Matice Sloven
skej a členom výboru SSV. Svoje zá
mery priblížil nový riaditeľ novinárom  
na tlačovej besede, konanej dňa 21. ap-

Náš jubilant v máji
O. Demeter KOSTI K na odpočinku 

v Starej Ľubovni oslávi v máji 40. vý
ročie ordin. (25.5.1953).

ríla. Za hlavné poslanie spolku považu
je Dr. Hanakovič pozdvihnutie nábo
ženského a národného povedomia Slo
vákov, prebudenie a zaktivizovanie 
členskej základne, pozornosť výchove 
v rodine, ako aj zriadenie nadácie pre 
študentov. Slávnostná inaugurácia no
vého riaditeľa sa konala dňa 22. apríla 
1993 v Trnave a začala sa omšou v jezuit
skom kostole. Hlavným celebrantom bol 
arcibiskup Mons. Ján Sokol, metropolita 
Slovenska, za účasti ďalších biskupov a 
kňazov.

f e f t a
Obdobie postu, obdobie príprav na 

najväčšiu liturgickú slávnosť v cirkev
nom kalendári sa snažili veriaci v kaž
dej farnosti zužitkovať čo najlepšie. V 
Košiciach vyvrcholením týchto prí
prav bol celý Veľký týždeň. Mladí ve
riaci pripravili rad hodnotných progra
mových príspevkov ako súčasti litur
gických obradov. Dominujúcou však 
bola hraná Krížová cesta konaná v 
stredu, t. j. 7. 4., po večerných litur
giách, z  ktorej šot odvysielala aj Slo
venska televízia v Košiciach.

Do tejto atmosféry v Košiciach 
vhodným príspevkom bok) aj orató
rium Jozepha Haydna: Sedem posled
ných slov Spasiteľa na kríži, ktoré 
uviedla Košická filharmónia.

Slávnosť Veľkej noci vyvrcholila 
sv. liturgiou, ktorú pre košických 
veriacich slúžil sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka, ktorý povzbudil prítomných 
k väčšej snahe zužitkovať ovocie 
veľkonočných milostí pre svoje du
chovné znovuzrodenie na ceste k 
spáse.

V dňoch od 14. do 18. apríla 1993 sa na 
Velehrade uskutočnil pracovný seminár 
'^Kresťanský Východ a my". Usporiadalo ho 
Študijné a výskumné centrum Ezla Alettl pri 
Pápežskom východnom ústave v Ríme v 
spolupráci s Vysokoškolským katolíckym 
hnutím Univerzity Palackého v Olomouci. 
Podnietila ho mlaď, ktorá hľadá vážne témy 
na stretávanie: to využilo rímske centrum, 
ktoré hľadá program a sonduje situáciu. A 
hneďaj dodajme: to, k čomu sa došlo, ďaleko 
predišlo očakávania.

Program, ktorý možno nazvať sondážou- 
anketou, predložil tri, príp. až päť tematických 
okruhov: východná špiritualita, architektonic
ké riešenie Velehradu, prenesenie pozostat
kov Jozefa Vašicu na Velehrad - kontakt Prof. 
T. Špidlíka so širšou verejnosťou a Velehrad 
hľadá svoje miesto v novej situácii. Pred
pokladalo sa s vystúpením Prof. Tomáša 
Špidlíka, M. I. Rupnlka, Slovinca, ktorý stre
disko E. Aletti organizuje, R, Cemusa, P. 
Ambrosa, Čechov pôsobiacich v Ríme.

P. Ambróz hovoril o ekumenlzme a o 
dialógu dnes, o hľadaní východiska a o katolí
koch a pravoslávnych. P. R. Čemus o situácii 
veriacich-kresťanov v Rusku a o súčasnej 
duchovnej situácii ruskej spoločnosti.

Velký záujem vzbudzovali, vystúpenia 
známeho Profesora P. Tomáša Špidlíka, kto
rého každý pozná jednak z Vatikánskeho roz
hlasu, jednak z jeho početných kníh. Hovoril 
o Spiritualite kresťanského východu a západu 
a o hľadaní koreňov a o nádejach súčasnej 
európskej civilizácie. (Profesor sa prihováral 
aj v meditáciách a hovoril aj pred širšou ve
rejnosťou.)

Osobitne treba uviesť vystúpenia P. Mar
ka Ivana Rupnika. V prvý deň prítomných 
informoval o Štredisku štúdia a výskumu Ezia 
Aletti v Ríme, o jeho problémoch a o jeho 
plánoch. (Pozri C. Vasiľ v Slove 5/1993, 
s.11). V dvoch prednáškach konfrontoval kul
túru postmodemlzmu Západu s východnou 
Európou. Naznačil, že Západ je vyčerpaný, 
unavený. Naznačil aj to, že s nádejou sa 
zraky obracajú k Východu.

Uveďme aj to, že účastníci mali možnosť 
stretnúť sa s prednášajúcimi aj pri diskusných 
stoloch. A vo voľných chvíľach - čo sa veľmi 
využívalo.

Na stretnutí sa objavila aj "naša" pro
blematika. Nastolila sa otázka, že Cirkev na 
Slovensku a v nej osobitne gréckokatolíci sú 
nielen predmetom záujmu o Východ ale sú aj 
jeho podnetom. Bola tu sformulovaná otázka, 
či by nebolo správnejšie hovoriť nielen o Zá
pade a Východe, ale aj o medzičlánku, teda 
o trojčlenke. Veriaci človek napríklad na Slo
vensku cez dlhé stáročia bol ovplyvňovaný 
tak duchovnou kultúrou Východu ako aj Zá
padu. V ňom, v jeho srdci, sa tieto Spirituality 
stretávali, vytvárali syntézu. Teda to, o čo 
vlastne aj dnes pri zjednocovaní Európy ide. 
Uvedomelý proces, o ktorý sa snažíme dnes, 
prebiehal doteraz živelne. Ak by tomu tak 
nebolo, naše dnešné snahy by nemali nádej 
na úspech. Tento tretí článok je preto mimo
riadne dôležitý: mimo iného predstavuje de
pozit skúseností celej Cirkvi. V tejto súvislosti 
sa pripomenuli aj skúsenosti gréckokatolíkov 
a pravoslávnych na východnom Slovensku a 
to, že ekumenizmus môžeme budovať iba na 
pravde. Verejnosť sa tu dozvedela aj o tom, 
že gréckokatolíci východného Slovenska sú 
priamymi dedičmi odkazu sv. Cyrila a Meto
da, sú nositeľmi pôvodného modelu slovan
ského kresťanstva, vytvoreného Svätými 
Bratmi. Nie sú teda - uniatmi.

Uvedené skutočnosti, to sa ukázalo, sa 
pri ďalšom rozvíjaní hnutia musia zohľadňo
vať. Aktívne a tvorivo tu musia pracovať ľudia 
a cirkvi v teréne. V tom aj - my.

(ab)

Cesty otca biskupa
Milostivý obraz klokočovskej Panny 

Márie, putujúci v súčasnosti v trebišov
skom dekanáte, dorazil 14. apríla t. r. do 
Veľkých Kapušian. Za účasti veriacich obi
dvoch obradov sa slávnostného obradu 
zúčastnil aj pomocný prešovský biskup 
Mons. Milan Chautur, ktorý pri tej príle
žitosti slúžil sv. liturgiu.

Vo štvrtok, 14. apríla otec biskup spolu 
s ďalšími kňazmi navštívil Ust-Čornu na 
Zakarpatskú. Tu odslúžil vo viacerých far
nostiach obrady Veľkého týždňa a veľko
nočných sviatkov, ktoré sa tam svätia pod
ľa juliánskeho štýlu.
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Dňa 8. apríla 1993 na Zelený 
štvrtok sa v Katedrále sv. Jána Kr
stiteľa v ťrešové zhromaždili kňazi 
celej prešovskej diecézy so svojím sí
delným biskupom Mons. Jánom  
Hirkom a jeho pomoeným biskupom 
Mons. Milanom Chauturom, CSsR, 
aby v tento pamätný deň, na sviatok 
ustanovenia Najsvätejšej EueharLs- 
tie, slávili svätú liturgiu. Otce biskup 
privítal všetkých kňazov a veriaci 
ľud týmito slovami:

Po prečítaní Božieho slova z 
evanjelia, prečítal otec biskup Ján 
list Svätého Otca Jána pavla II- ve
novaný kňazom na Veľký štvrtok. 
Počas liturgickej slávnosti posvätil 
tiež oleje pre vysluhovanie sviatosti.

tam ľudí, ktorí sú možno opustení, koľko 
je tam ľudí prázdnych a zúfalých, koľkí 
veriaci odchádzajú z tohto sveta bez Bo
ha. Ja, ako kňaz musím byť plný, aby som 
vyvážil vonkajšiu prázdnotu, Otcovia, 
bratia, fakt ateizmu, ktorý vytvára a pô
sobí na dnešného človeka, to nie je len 
slovo alebo čin, to je bytie, ono je v nás a 
okolo nás. Dnešný človek buď celkom 
neverí, alebo verí neúplne, alebo verí 
ináč. Proti bytiu nestačí len skutok a tým 
menej slovo, proti bytiu musí byť po
stavené bytie. A preto kňaz musí vo svojej 
farnosti nielen hovoriť a žiť, ale bytostne 
vyvažovať slabú vieru, alebo nedajbože 
neveru. Hľa, tento je ustanovený na pád a 

povstanie mnohých Izraela, a 
na znamenie, ktorému budú 
odporovať. Aj my so svojím 
kňazstvom sme znamením, 
ktorému budú odporovať. 
Buďme preto znamením, 
ktoré reprezentuje Krista. 
Keď posielal svojich uče
níkov, hovoril im nielen čo 
majú robiť, ale tiež im po
vedal, aký majú byť. Daj nám 
Pane pochopiť, že toto je jadro 
našej kňazskej pôsobnosti. 
Pozrime radikálne do svojho 
vnútra. Ako sa zviditeľňuje 
pred veriacimi moje vlastné 
vnútro. Ježiš hovorí ďalej 
dvanástim: Choďte a uzdra
vujte choiých. (Mt 8, 10).

Nehovoril im len choďte a 
úradujte, ale povedal im 
uzdravujte. Prečo im božský 
Spasiteľ povedal práve toto? 
Asi toto mu bolo najbližšie. Je 
to najvlastnejšie Božiemu 
milosrdenstvu a srdcu ducha 
nášho. Spasiteľa. Kňaz, ktorý 

nemá v programe liečiť okolo seba ľudské 
utrpenie, nemôže plniť svoje poslanie. 
Kňazmi sme tým, že sme zmierom, zna
mením, že sme tešiteľmi. Pýtajme sa, ako 
spojiť naše povinnosti s pínosťou nášho 
kňazského vnútra. Buďme duchovnými 
ľuďmi, dávajme ducha našej práci a to
muto svetu. To bude záchrana naša i Kris
tovej Cirkvi. Srdečne Vám ďakujem za 
jednotu, ktorú sme pri tejto svätej liturgii 
spoločne vytvorili s našim veľkňazom 
Ježišom Kristom. Kiež vás On potešuje, 
povzbudzuje a dá vám silu rásť i vašim 
veriacim.

Dnes sme sa zhromaždili všetci kňazi 
spolu so svojím biskupom. Dnes tvoríme 
presbytérium v našej miestnej 
Cirkvi a súčasne večeradlo.
Cez túto svätú liturgiu budeme 
spojení s naším drahým Spa
siteľom a Veľkňazom. Vítam 
vás v mene Cirkvi. Všetci si 
chceme uvedomiť Kristovo 
kňazstvo, na ktorom sa tak z 
milosti Božej a bez našej akej
koľvek zásluhy zúčastňujeme.
Chceme vidieť trpiaceho Spa
siteľa, aby sme načerpali silu.
Chceme sa naučiť od nášho 
Božského Spasiteľa niesť svoje 
životné kríže i kríž našej gréc
kokatolíckej cirkvi. Chceme si 
v duchu nášho Spasiteľa a 
evanjelia hlbšie uvedomiť, že 
kňazmi sme sa nenarodili, ale 
sme sa nimi stali. Chceme si v 
duchu sveta uvedomiť, že sme 
kňazmi nielen navonok, ale 
hlavne vo svojom vnútri. Preto 
sa pozeráme na súčasnú dobu, 
ktorá bola prázdnotou po na
plnení toho božského, ktoré mi 
kňazi vo svojom vnútri ta
jomne nosíme. Chceme naplniť 
tento svet Božským Spasiteľom a naším 
kňazstvom.

Dnes sa pýtame v duchu Kristovom, 
čo znamená byť dnes kňazom. Keď sa 
pozrieme na svoj kňazský denný život za

týždeň, za rok, videli by sme všetky po
vinnosti kňaza, ktoré vykonáva. Úlohy 
úradné, katechetické, školské, administra
tívne, pastorálne, a...

Sú to prvky, ktoré sú povinné a ktoré 
niekedy vykonávame tak, ľudsky, len aby 
boli splnené a takto niekedy slúžime aj 
svätú liturgiu a eucharistiu.To je kňazstvo 
viditeľné. Plniťsvoje úradnícke povinnos
ti, vykonávať funkcie, či len to nás privie
dlo ku kňazstvu? Bratia, nepritiahlo nás k 
tomuto poslaniu niečo neviditeľné, niečo 
vnútorné, niečo, čo sme prijali s vierou? 
Nepritiahlo nás to, čo sa musí udržiavať 
milosťou a vôľou? Moja kňazská existen
cia musí byť adoráciou, umoleniem Boha

v tomto bezbožnom svete. Vzdávať mu 
úctu, a pripojiťmu svoj u lásku. V o svete sa 
hovorí o smrti Boha; čím je Boh viac zne- 
uctievaný a vytláčaný, musí kňaz so svo
jím skutkom, životom vyvažovať bezbo
žnosť sveta. Kňaz má byť zmiernou obe
ťou, zmieriteľom s Bohom a ľudstvom. Ak 
má dostatok lásky a viery, nikdy nepovie, 
že je zbytočný. Nesmiem sa cítiť otrokom 
v Božej službe. Lebo keď nemám dosta
tok viery a lásky pre seba, ako dokážem 
rozdávať vieru a lásku svojim veriacim. Aj 
keď vám je niekedy ťažko pôsobiť v nie
ktorej z farností, pamätajte na to, koľko je
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Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

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

členovia:
50 ROKOV - František Dráb z Chmeľová a Ján Straka z

Milpoša.
60 ROKOV - Helena Dušecinová z Milhostova, Ján Kopik 

z Bunkoviec, Eduard Porubenský zo Zalužíc, Július Sabo z
Michaloviec a Ján Voroňák z Breziny.

70 ROKOV - Mária Borčiková z Kysty, Štefan Kandráč 
zo Slivníka a Mária Petrišinová z Údola.

75 ROKOV - Andrej Dojčák z Horoviec.
85 ROKOV - Anna Harajdová z Pavloviec nad Uhom. 

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

VAŽENI ČLENOVIA A PRIAZNIVCI NÁŠHO SPOLKU, 
dostávame od vás poštovými poukážkami rozličné sumy peňazí. 
Ak v správe pre prijímateľa nič neuvediete, nevieme, o akú 
platbu ide - či ide o členské, o dar, či platíte za kalendár alebo za 
niečo iné. Stáva sa aj to, že pošlete členské alebo dar za viacerých 
členov a neuvediete zoznam platiacich, resp. darujúcich. Preto 
vás prosíme, uveďte vždy za čo a za koho platíte. Ak vám nestačí 
na oznámenie platby miesto v.správe pre prijímatePa na poštovej 
poukážke, pošlite nám správu v osobitnom liste. Ďakujeme.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Eva Andrijková, Chmeľov 50 Sk, Ján Bača, Zbehňov 50 Sk, 

Andrej Beňo, Nižný Hrušov 50 Sk, Bohuznáma, Prešov 100 Sk, 
Mária Brevišová, Krajná Poľana 50 Sk, Alžbeta Čupková, Šu
miac 150 Sk, Michal Darivčak, Humenné 100 Sk, Helena Duše
cinová, Milhostov 50 Sk, Mária Gorišťáková, Krajná Poľana 50 
Sk, Anna Gurňáková, Nižný Hrušov 50 Sk, Štefan Hajduk, 
Klenov 50 Sk, Anna Chilová, Sečovce 100 Sk, Júlia Chytrová, 
Sof 100 Sk, o. Jozef Knežo, Vysoká nad Uhom 50 Sk, Mária 
Lejková, Nižný Žipov 50 Sk, o. Augustín Leukánič, Košice 100 
Sk, Ján Matejovský, Fulianka 50 Sk, Helena Milenká, Ruská 
Nová Ves 100 Sk, Vincent Milenký, Ruská Nová Ves 100 Sk, 
Mária Mižiková, Bánovce nad Ondavou 100 Sk, Anna Ňacha- 
jová, Ruská Nová Ves 100 Sk, o. Jozef Orenič, Zemplínska 
Teplica 50 Sk, Mária Palenčárová, Ruská Nová Ves 100 Sk, 
Vladimír Patlevič, Nižná Písaná 100 Sk, Mária Petreňová, Giral
tovce 100 Sk, Mária Petrifáková, Sabinov 50 Sk, Ing. Alexander 
Roman, Nový Ruskov 50 Sk, Helena Sedláková, Drienica 100 
Sk, Sestry Rádu sv. Bažila Veľkého, Trebišov 200 Sk, Emília 
Šrámková, Handlová 100 Sk, Michal Štefanko, Trebišov 50 Sk, 
Anna Šturanová ml., Krajná Poľana 100 Sk, Helena Tirková 
ml., Krajná Poľana 50 Sk, Ružena Tirpáková, Trnavka pri Labor
ci 50 Sk, Bartolomej Tkáč, Lesné 200 Sk, Miroslav Torma, 
Ložin 50 Sk, vd. Anna, Novosad 500 Sk, Michal Zambori, 
Zbehňov 50 Sk, Žiaci Základnej školy, Kuzmice 200 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na spolok sv. 
Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" - na účet 
SSTSP Michalovce, číslo účtu 124240-559-0900. Na poštovej 
poukážke v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedie, že 
ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďaku
jeme.

Boh našich predkov na Veľkej Morave 
oslovil v 9. storočí. Poslúžil si dvoma veľ
kými mužmi - našimi svätými apoštolmi 
Cyrilom a Metodom. Pochádzali zo So- 
lúna. Boli vychovaní, vyrástli a študovali 
na Východe - v Byzancii. Ich mentalita, 
modlitlm, filozofia a teológia, to všetko 
bolo presiaknuté duchom byzantskej sp i
rituality. Sformovala ich miestna cirkev, 
je j modlitby, liturgia a všetky je j obrady. 
Takí prišli k našim predkom a zostali sami 
sebou stále. Odovzdávali im to, čo vlast
nili. Odovzdali im skiisenosti s Bohom vo 
východnom, byzantskom obrade. Okrajo
vo sa dotkli aj rímskej liturgie.

Evanjelium sa hlása rôznymi form am i 
katechézy. Tá ich form a mala názov lás
ka: predovšetkým milovali tých, ku kto
rým ich poslal sám Boh. Modlili sa za 
našich predkov už  v Byzancii, prosili si od  
Boha silu a múdrosťpri ohlasovaní evan
jeliovej blahozvesti. A ako si počínali na 
Veľkej Morave? Verne plnili Kristove slo 
vá: "Toto je  moje prikázanie, aby ste sa 
navzájom milovali, ako som ja  miloval 
vás"(Jn 15,12).

Svätí bratia vo svojom živote zakúsili 
velkosť Božej lásky. V meditáciách roz
víjali v sebe vnútorný život lásky Božej.

Týmto vnútorným životom boli prežiarené 
aj ich skutky. Všetko robili z  lásky a pre 
Lásku. Nik im nemohol nič vyčítať, najmä 
nie nedostatok lásky. Naši predkovia ľah
ko porozumeli ich apoštolskej práci, lebo 
Láska je  medzinárodná reč, ktorej každý 
rozumie. Predstavme si ich pri vyučovaní 
vo viere. Nezačínali hovoriť Boh je  velký, 
dobrý, milosrdný, ale postavili sa medzi 
našich predkov - pohanov a modlili 
sa: "Veľký Bože, ty si nekonečná Láska. Ty 
nás miluješ, hoci ťa urážame. Ty nás milu
je š  a voláš k sebe, aby sme ťa aj my milo
vali. " Skrátka učili o Bohu nie tak, ako sa 
učia iné vedy. Oni učili o Bohu prostred
níctvom modlitby a lásky. Naši predkovia 
v ich živote videli stelesnenú Božiu lásku.

Boh povolal Slovanov - a teda aj Slo
vákov - k spaseniu prostredníctvom vý
chodnej, Ijyzantskej form y kresťanstva. 
A ké boli Božie pôvodné plány s  naším 
národom? Kto alebo čo odviedlo väčšinu 
nášho národa od tejto danej form y kres
ťanstva? Na tieto otázky nikto z nás ne
môže s  istotou uspokojivo odpovedať. 
Myslím si však, že táto form a vyhovovala 
viac mentalite nášho ľudu. Boh nám však 
ponechal slobodnú vôľu a rešpektuje všet
ky naše rozhodnutia a zmeny.

Naša gréckokatolícka cirkev si ucho
vala pôvodnú form u kresťanstva. Stálo ju 
to nemálo obetí. A le ide tu aj o čosi iné, 
podstatné. Nestačí zostať pri vonkajšku, 
zachovať obrad, treba ísť k podstate a tá 
je  vo vnútri. Vnútorný, hlboký život s  Bo
hom, ovocím, ktorého je  láska, to musí byť 
podstatou nášho kresťanského života v 
tom-ktorom obrade.

Prostredníctvom náboženského života 
máme všetci dosiahnuťsvätosť. Áno, milu
jem e svoj obrad a ďakujeme Bohu, ale aj 
našim vierozvestcom zaň. Máme však veľ
kú úlohu poznávať ho a objavovať jeho 
krásy, jeho hodnotu. Mládež, ale aj stred
ná generácia ho málo pozná. Medzery 
treba vyplniť a nebudeme m ať pocit me
nejcennosti - ako tí, čo sa ho zriekajú. 
Naopak, môžeme a máme byťna čo hrdí. 
Či sa dieťa hanbízxi svojich rodičov? Čisi 
ich neváži? Alebo sa hanbí za to, čo mu 
darovali? Naopak. Vždy si to váži a s 
úctou uchováva, lebo je  to prejav rodi
čovskej lásky. Na duchovnom poli našimi 
rodičmi sú  .vv. Cyril a Metod. Priniesli 
nám vieru v byzantskom obrade. Či si ju 
nemáme vážiť a chrániť ako drahocenný 
poklad?

o. Ján BAR f  A K, SJ
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Naša obec Jalová, okr. Humenné, je  veľ
mi malá. Leží pred starinskou vodnou nádr
žou. Je v nej iba štyridsať domčekov. Počet 
obyvateľov k 1. marcu t. r. je niečo nad sto. 
Zo štyridsiatich rodín je  gréckokatolíckych iba 
desať.

Naša cerkev sv. Juraja je  veľmi stará. Je 
drevená, steny hlinou omastené, ale pre nás
- gréckokatolíkov - je  veľmi milá. Údajne bola 
postavená v roku 1792. Hovorí sa, že z pô
vodného miesta bola už trikrát prenesená. 
Na miesto, kde dnes stojí, zo starého cin
torína.

Bývalý totalitný režim nás ochudobnil o 
túto našu cerkev. Nezákonne ju  od nás 
zobral a odovzdal je  pravoslávnym. Keď sa 
títo zmocnili našej cerkvi, svoju novú, 
nedokončenú zanechali a presťahovali sa do 
našej. Ich potom sa sama zrútila, prevrátila. 
My sme museli chodiť na sv. liturgie inde, ba 
až do rímskokatolíckeho kostola v Snine, 
ktorá je od nás vzdialená šestnásť kilo
metrov.

Od prinavrátenia nášho chrámu máme v 
ňom pravidelne každú nedeľu i sviatok sv. 
liturgiu. Prichádzajú k nám aj veriaci najmä z 
tých obcí, ktoré pohltila vodná nádrž Starina 
■ teda zo Stariny, Veľkej Poľany, Stakčínskej 
Roztoky, ba i zo Stakčína.

V súčasnosti našu cerkev využívajú aj 
pravoslávni. Doposiaľ medzi nami neboli 
nijaké hádky an i nedorozum enia. Na 
bohoslužbách sa kňazi predo m dohodnú.

My, gréckokatolícki veriaci v Jalovej, 
vďačíme Pánu Bohu za to, že k nám pri
chádzajú rozvážni duchovní otcovia. Máme 
prideleného dobrého a váženého duchov
ného otca Petra Geletku. Často k nám pri
chádza na bohoslužby aj okresný dekan z

Humenného o. Michal Roško, CSsR a iní, ba 
7. februára t. r. sv. liturgiu odslúžil u nás aj 
sám biskup Mons. Milan Chautur, CSsR. Za 
toto všetko vďačíme Pánu Bohu. Neza
búdame ani na duchovného otca Štefana 
Ištvaníka, CSsR, ktorý naše deti dôkladne 
pripravil na prvé sv. prijímanie. Pritom aj my - 
dospelí - sme sa mnohému podučili.

Máme aj ťažkosti. Je načase vysporiadať 
sa majetkoprávne. Všetky náklady na údržbu

cerkvi znášame my - gréckokatolíci. Aj prís
tup do chrámu máme sťažený. Na sv. liturgiu 
často musíme ísť iba cez pole, lebo cestu si 
ohradil k svojmu domu pravoslávny kňaz a 
bránu zamyká na zámok.

Sme vďační Bohu za jeho dobrotu, že 
sme si zachovali pravú vieru a že máme opäť 
svoju cerkev. Pane Bože, pomáhaj nám aj 
naďalej.

Mikuláš FEDURCO

»

Svätý Jan Nepomucký
600 rokov od jeho mučeníckej smrti

Tohto roku uplynie už 600 
rokov od činu, ktorý sa odohral 
v temnej noci 20. marca 1393 v 
Prahe. Z Karlovho mostu bolo 
zhodené nevládne telo nezná
meho muža do rieky Vltavy. 
Napriek tajným opatreniam táto 
udalosť sa stala známa široko 
ďaleko a pretrvala stáročia.

Neznámy muž bol kňaz 
Jan, rodák z Nepomuku pri Pl
zni. Bol generálnym vikárom 
pražského arcibiskupstva.

ŕre svoju zásadovosť, čest
nosť a vernosť Bo hu sa dostal do 
nemilosti českého kráľa Václa
va IV.. Ten sa dokonca zúčastnil 
mučenia kňaza Jana. Temné vo
dy mali zakryť spáchaný zločin. 
Nestalo sa tak.

Umučený Jan Nepomucký 
bol svätorečený a jeho úcta sa 
rozšírila  nielen po strednej 
Európe, ale do celého sveta.

Stovky jeho sôch nájdeme 
často na mostoch alebo pri bre
hoch riek. Na východnom Slo
vensku je  to napr. socha v Pod- 
čičve pri moste cez Ondavu, v 
Lipanoch. V Poľsku je  jeho so
cha vytesaná zo soli hlboko pod 
zemou v soľných baniach vo 
Veličkepri Krakove.

Svätý Jan Nepomucký je  na 
týchto sochách zobrazený tak, 
že si rukou zakrýva ústa. Je to 
symbol jeho mučeníckej smrti.

Podľa legendy zomrel pre
to, že nechcel kráľovi Václavovi

IV. vyzradiť spovedné tajom
stvo. Údajne to boli hriechy 
kráľovnej.

Oslavy 600. výročia mu
čeníckej smrti sv. Jána Nepo- 
m uckého zača li 20. m arca 
1993, to je  v deň výročia jeho 
smrti - v chráme sv. Víta v Pra
he - pri jeho hrobe.

S lávnostné  bohoslužby  
boli v jeho rodnom meste Ne
pomuku za účasti kardinálov a 
biskupov z rôznych štátov 
Európy. Prítomný bol i pred
seda českej vlády, ktorý pred
niesol slávnostný prejav.

Hlavné oslavy sa pripra
vujú na dni 14. - 16. mája 
1993 za účasti pápežského

nuncia a ďalších hostí.
Súčasťou osláv bude sprie

vod cez Prahu a koncert spo
jených speváckych zborov.

K tom uto význam ném u 
výročiu už vydala nemecká 
pošta zvláštnu známku. Aj v 
emisných plánoch Českej re
publiky, Slovenskej republiky a 
Vatikánu sú ohlásené známky s 
rovnakou tématikou.

Posolstvo sv. Jana Nepo- 
muckého pre dnešnú dobu mož
no vidieť v jeho pevnom pos
toji, zásadovosti, úcte k právu a 
najmä v jeho skutočnej vernosti 
Bohu. Toto všetko je  pre sv. 
Jana Nepomuckého dôležitejšie 
než bohatstvo, moc a kariéra.

Pre svoje presvedčenie bol 
ochotný priniesť najvyššiu obeť
- svoj život. Príklad aktuálny aj 
v dnešných zložitých časoch.

Ján  ČÁSLAVKA
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V ľudskom tele
Príde čas, keď  si č lo v e k  z jed n o du š í Ježišovo  

Posolstvo práve tým, že pozabudne na jeho ľudské telo. 
Bude ho uctievať ako Boha na oltároch, bude sa mu 
klaňať na nebi, modliť sa k nemu, ale oveľa menej si bude 
na neho spomínať v skutočnom, žijúcom , trpiacom  
Hidskom tele. V tom biednom Italskom tele, v ktorom ho 
môže stretnúť na každom kroku, všade okolo seba. Preto 
si treba dobre všimnúť, ako Ježiš trval na tom, že zostáva 
človekom, členom tohto nášho ľudského rodu.

"Čokoľvek urobíte jednému z týchto mojich bratov, 
mne ste to urobili..." -T a k to  vyhlásil pred svojou smrťou, 
tak to zostáva pravdou i dnes. Ako vtedy, keď chodil 
medzi nami, i teraz sa predstavuje ako jeden spomedzi 
svojich ľudských bratov. Preto tak nástojčivo a dôsledne 
žiada, aby verili, že je skutočným človekom.

Raz budem e m usieť skúsiť, že najťažšia  časť 
Spasiteľovho Posolstva je práve tá, kde sa hovorí, že ho 
máme milovať v človekovi. A tú sme najviac zanedbali.

Ak budeme úprimní, musíme si priznať, že sme si to 
vlastne hriešne zľahčili. Je predsa oveľa ľahšie kľačať 
pred oltárom a klaňať sa tajomnému, skrytému Bohu - 
ako stretnúť sa s ním v bratoch, ktorí trpia a sú nám 
nepríjemní a idú nám na nervy. Je oveľa príjemnejšie a 
ľahšie ponoriť sa do adorácie v speve a modlitbe, ako byť 
dobrým človekom, každému odpustiť a každého milovať.

Až potom, keď Ježišovi uveria, že je skutočne živým 
človekom, naznačí celú šírku svojho Posolstva:

- Tak bude treba hlásať odpustenie hriechov až do 
všetkých končín zeme, radostnú zvesť o láske k Bohu v 
ľudskom tele a o nekončenom odpúšťaní všetkým, ktorí 
nám túto lásku robia až veľmi, veľmi ťažkou.

Na tomto princípe stavia Spasiteľ svoju koncepciu 
nového života. Zostáva v ľudskom tele, ktoré je telom  
jeho ľudských bratov.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Rímskokatolícky farský 
úrad Sv. rodiny Košice spolu s 
Gréckokatolíckym farským úra
dom Košice vypísali týmto re
gionálnu, verejnú, anonymnú 
urbanisticko-architektoníckú 
súťaž na riešenie rímsko-kato- 
líckeho kostola s gréckoka
tolíckou kaplnkou v lokalite 
mestskej časti Dargovských hr
dinov.

Súťaž sa ukončí dňom 31. 
augusta 1993.

I. cena 40 000 Sk 
H. cena 25 000 Sk 
IH. cena 15 000 Sk 
Súťažné podmienky a smer

nice za cenu 200 Sk budú k dis
pozícii na Gréckokatolíckom 
farskom úrade Košice, 040 01 
Košice, Moyzesova 40, tel. 
095/259-37 resp. 206-48.

BYZANT
predajňa Spolku svätého C yrila  a M etoda v M ichalovciach

PONUKA
pre gréckokatolícku cirkev a je j veriacich

□  Procesijný krížik, drevený (veľkosť 170 cm)
□  Nástenný krížik, drevený (veľkosť52 cm)

(korpus je na nich plechový, maľovaný)
□  Trojramenný krížik, drevený (ručný)

(korpus je v tvare rezby)
□  Korpus plechový, namaľovaný (veľkosť 110 cm)
□  Sviečkovú trojicu (zdobenú)
□  Sviečkovú s námetom a obrazom Cyrila a Metoda 

(maľovaná)

cena 
740 Sk

580 Sk

280 Sk 
960 Sk 

96 Sk

86 Sk

Bližšie informácie poskytne a objednávky prijíma: 
BYZANT, M. Čurma, Rázusova 2, 071 01 Michalovce 

Tel. 0946/229 73 (večer)

cestovná kancelária

Dom kultúry, Nám. mieru 1 080-01 Prešov 

VÁS POZÝVA NA TIETO ZÁJAZDY:
5 AUDIENCOIU U SVÄTÉHO OTCA B E N Á TK Y-R ÍM -A SS IS I
6 dní za 3200 Sk
Termíny: 9 .-14. 5. 1993 

23. 5 .-2 8 . 5. 93 
6 .6 . -1 1 .6 .9 3
4. 7. - 9. 7. 93 

27. 6. - 2. 7. 93

1 2 .-1 7 .9 . 93 
1 9 .-2 4 . 9. 93 

2 6 .9 . -1 .1 0 . 93 
3. 1 0 .-8 . 10. 93 

17. 1 0 .-2 2 . 10. 93

RIM - ASSISI - LORETTO
cena: 2600 Sk
Termíny: 7. -11. 6. 93

5. -9 . 7. 93
20. - 24. 9. 93

1 8 .-2 2 .1 0 . 93 
4 . - 8 .  10 .93

BENÁTKY - RIM - ASSISI 7 dní za 4000 Sk

Termíny: 20. 6.- 26. 6..93 25. 7. - 31. 7. 93
SVÄTÁ PÚŤ DO LÚRD - TURÍN (s duchovným otcom) 6 dní 
za 3500 Sk
Termíny: 6 .-1 1 .5 .1 9 9 3  8 .-1 3 .7 .9 3

2 0 .-2 5 .5 .1 9 9 3  1 9 .-2 4 .8 .9 3
1 0 .-1 5 .6 .1 9 9 3  1 6 .-2 1 .9 .9 3

LURDY - PARÍŽ - 8 dní (s duchovným otcom)
Cena: 4700 Sk
Termíny: 24. 6. -1 . 7 .1993

1 7 .7 .-2 2 .7 .1 9 9 3  5 . 8 . - 1 2 . 8 . 9 3
LURDY - FATIMA - BARCELONA
- MONTSERRAT 10 dní za 7200 Sk 
Termíny: 1 0 . 6 . - 1 9 . 6 . 1 9 9 3  1 6 . 9 . - 2 5 . 9 . 1 9 9 3  
LURDY - FATIMA- MADRID - BARCELONA - MONTSERRAT 
-1 2  dní za 8200 Sk 
Termín: 9. - 20. 9. 93

U všetkých zájazdov je zaistené: ubyt. - stráv., dopr. spriev. poist.

IZRAEL - SVÄTÁ ZEM letecky 9 dní za 21990 Sk
Termín: 1 4 . - 2 2 .9 . 1 9 9 3

Prihlášky a program zašleme aj na telefonické požiadanie. 
Telefón: 091/431-01 091/342-51 Fax: 091/431-01
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