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Velebíme ťa - Kriste, 
Darca života • a uc
tievame tvojho pre
svätého Ducha - kto
rého si od Otca zoslal - 
svojim božským učení
kom.

(Velebenie na utierni 
Zoslania Svätého

-

Zoslanie Svätého Ducha na Ikonostase 
Chrámu Pokrova presvätej Bohorodičky v 
Mníchove od Sviatoslava Gordlnského

Turíce - narodeniny cirkvi
Typické pre Jánovo evanjelium je, 

že pri opisovaní veľkonočných udalostí 
spája "Veľkú noc", "Nanebovstúpenie" 
a ’Turíce" do jediného celku. Večer na 
veľkonočnú nedeľu prichádza Ježiš 
medzi apoštolov, pozdraví ich pozdra
vom pokoja, dýchne na nich a hovorí: 
"Prijmite Ducha Svätého" (Jn 20,22). Na 
Turíce prichádza ako mocný Boží dych, 
ktorý všetkým otriasa a lomcuje ako 
víchrica, otriasa svetom, ktorý zomrel v 
hriechu. Prichádza oživiť svet svojím 
dychom. "Keď dýchneš svojho ducha, 
obnovuješ celú zem", (porov. Z 104, 
30).

Kedysi povedal Ježiš Nikodémovi: 
"Vietor veje kam chce, počuješ jeho 
šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam 
ide. Tak je to s každým, kto sa narodí z 
Ducha". (Jn 3,8) Vietor nevidíme, ale 
jeho účinky cítime. Chvíľkami ticho po
vieva, inokedy hviždí a lomcuje so všet
kým, čo mu príde do cesty a neraz svo
jou obrovskou silou vyvracia aj mohut

né stromy a stožiare a poberie i strechy 
z domov. Čistí vzduch, osviežuje ho a 
dáva život, inokedy spaľuje horúčavou, 
vysušuje a pustoší, ale inokedy zasa 
prináša i mraky s dažďom a s nimi úro
du. Vieme na kúsok odhadnúť jeho 
smer, ale kde asi vznikol a kde zanikne, 
vieme len hmlisto odhadnúť. Tak je to aj 
so Svätým Duchom. Raz veje tichučko 
ako príjemný vánok, raz lomcuje a vy
vracia velikánov ľudských dejín, nivočí 
mohutné spoločenské systémy. Odpra
táva špinu hriechu, očisťuje mravné ov
zdušie, zúrodňuje duchovnú pôdu ľud
ských sídc. Dostáva sa všade. Tak to 
robí u jednotlivcov aj po celom svete v 
priebehu dejín. Fičí a lomcuje, vyvracia 
a drúzga, až nám z toho neraz aj mráz 
prechádza po chrbte. Chceli by sme 
vždy iba tichý vánok. Ale Duch Boží vie, 
čo kedy treba na premenu a rast sveta 
a pre nový život na zemi. Božia láska 
hýbe svetom. "I zjavili sa im akoby oh
nivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na kaž

dom z nich spočinul jeden. Všetkých 
naplnil Duch Svätý a začali hovoriť iný
mi jazykmi" (Sk 2, 3-4). Oheň je tu teda 
ďalší viditeľný znak prítomnosti Božej 
lásky, Božieho Ducha. Starozákonný 
dym, ktorý býval znakom Božej prítom
nosti na posvätných miestach sa na Tu
ríce mení na oheň, ktorý rozpaľuje srd
cia nadšením pre nebojácne ohlasova
nie evanjelia vo všetkých jazykoch sve
ta. Apoštoli a učeníci spolu so ženami a 
s Ježišovou matkou Máriou dostali krst 
Svätým Duchom. Tak to vyslovil už aj 
Ján Krstiteľ, keď povedal: "Ja vás krs
tím vodou na pokánie, ale ten, čo príde 
po mne,je mocnejší ako som ja. On vás 
bude krstiť Duchom Svätým a ohňom" 
(Mt 3,11). Bolo to teda pre Duchom Svä
tým pokrstené spoločenstvo ľudí zje
dnotených vo viere v zmŕtvychvstalého 
Krista, ktorí tvorili základ nového Bo
žieho ľudu, Kristovej cirkvi postavenej 
na skaie Petrovej. Mária v tomto malom 

(Pokračovanie na str.2.)
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SLOVO ŽIVOTA NA MAJ
"Keďodídem a pripravím vám mies

to, zasa prídem a vezmem vás k sebe, 
aby ste boli aj vy tam, kde som ja ." (Jn 
14,3)

Ide o slová z rozlúčkovej reči, ktorú 
povedal Ježiš svojim apoštolom pri Po
slednej večeri. Oznamuje im, že ich 
onedlho musí opustiť, a je pochopiteľné, 
že po tejto zvesti upadnú do hlbokej 
malomyseľnosti. Ježiš sa usiluje vysvet
liť, že odlúčenie bude trvať len krátko, no 
a hlavne to, že odchádza pre ich dobro: 
Ide im pripraviť miesto, aby sa potom 
opäť stretli a zostal s nimi navždy.

"Keďodídem a pripravím vám mies
to, zasa prídem a vezmem vás k sebe, 
aby ste boli aj vy tam, kde som ja ."

Odchod, o ktorom sa tu Ježiš zmie
ňuje, je v jeho utrpení a blízkej smrti. 
Pôjde o veľkú skúšku jeho lásky k Ot

covej vôli, ktorú musí podstúpiť, aby sa 
opäť spojil s Otcom a vstúpil do plnosti 
jeho slávy a spoločenstva s ním. Ježiš 
tým, že prejde touto skúškou, otvorí ces
tu aj svojim učeníkom a vezme ich spolu 
so sebou do onej plnosti spoločenstva.

"Keďodídem a pripravím vám mies
to zasa prídem a vezmem vás k sebe, 
aby ste boli aj vy tam, kde som ja ."

Ježišov návrat ihneď navodzuje my
šlienku na Ježišovo ďalšie stretnutie s 
apoštolmi vo chvíli ich smrti, alebo na 
slávny Ježišov návrat na konci časov. 
No v skutočnosti sa tento Ježišov návrat 
uskutočnil už pri jeho zmŕtvychvstaní. 
Od chvíle, ako Ježiš splnil dielo vy
kúpenia a ako ho Otec oslávil, už môže 
byť navždy medzi svojimi. V skutočnosti 
Ježiš od okamihu svojho zmŕtvychvsta
nia bude zotrvávať medzi svojimi uče-

Michal KOSCELANSKY

Trojjediný
P ríď  do srdca nášho  
Bože - Trojjediný...
Očisť ho raz navždy  
od hriechu, od  viny. 
Hustá hm la ja k  závoj 
do srdca nám  sadá  
Bože Trojjediný  
duša Teba žiada.
P ríď  do srdca nášho  
ešte pred úsvitom,
Bože Trojjediný...
M y chcem e byť p ri tom

níkmi, aby ich vovádzal väčšmi do no
vého sveta, v ktorom sa nachádza. Táto 
ohromná skutočnosť sa dokonale naplní 
pri našom stretnutí s Ježišom tvárou v 
tvár v okamihu našej smrti a ešte väčšmi 
vo chvíľach, ked sa vráti na konci dejín. 
Je to skutočnosť, ktorú môžeme zakúšať 
už odteraz.

"Keďodídem a pripravím vám mies
to, zasa prídem a vezmem vás k sebe, 
aby ste boli aj vy tam, kde som ja ."

Ako teda budeme žiť Slovo života na 
tento mesiac? Budeme sa usilovať uve
domovať si jeho mimoriadne bohatstvo 
a krásu. Ono upriamuje našu pozornosť 
na tajomstvo Cirkvi z jej najhlbšej strán
ky. Ide o Cirkev, ktorá sa vyznačuje Je
žišovou prítomnosťou, a teda bez tejto 
prítomnosti ju nemožno pochopiť. Je to 
Cirkev ako spoločenstvo učeníkov, pra
vých Ježišových priateľov, čiže tých, 
ktorí, keď pochopili, kto je Ježiš, túžia ho 
mať navždy medzi sebou, aby boli ne
ustále s ním. Toto Slovo života nás chce 
doviesť k tomu, aby sme mali stále hlbší 
vzťah s Ježišom a skrze neho s nebes
kým Otcom.

Všetko toto, prirodzene, aj voľačo 
stojí. Treba plniť podmienky dané Je
žišom. Ide o uskutočňovanie jeho slov 
(Jn 15,10), osobitne tých, ktoré vyriekol 
vo svojom prikázaní a vo svojom závete: 
ide o vzájomnú lásku (Jn 15,12) a o 
jednotu s bratmi (Jn 17,21). A v takej 
miere, v akej sa budeme usilovať žiť jeho 
slová, Ježiš nám bude dávať vždy hoj
nejšie svoje svetlo, svoju priazeň, svoj 
život. Staneme sa jeho ozajstnými pria
teľmi (Jn 15, 14), a hneď nás pojme aj 
do toho ovzdušia lásky, čistoty, hrdin
stva, radostí a pravého pokoja, v ktorom 
žije on sám a ktorý napriek nespočet
ným ťažkostiam premení tento náš po
zemský život na predsieň neba.

Chiara LUBICHOVÁ

Turíce - narodeniny cirkvi
(Dokončenie zo str. 1.)

spoločenstve nepochybne najlepšie 
poznala moc Svätého Ducha, keď jeho 
účinkom vo svojom živote počala Je
žiša, aby ho mohla zrodiť pre svet ako 
Vykupiteľa a Záchrancu. Aj pri zrode 
cirkvi - tajomného Kristovho tela- je opäť 
prítomná Mária, ktorej viera nebola 
otrasená ani kalvárskou tragédiou svoj
ho Syna a preto ju právom uznávame 
nielen za Božiu matku, ale aj za matku 
cirkvi, za prvú veriacu v novom Božom 
ľude. Tak ako Kristus mohol prísť na 
svet účinkom Svätého Ducha skrze Má
riinu vieru, tak aj cirkev sa mohla zrodiť 
účinkom toho istého Ducha skrze vieru 
tých vyvolených, ktorí boli svedkami 
Kristovho vzkriesenia.

Cirkev teda slávi na Turíce svoje na
rodeniny a musí si aj dnes dobre uve
domiť, čo pri tých narodeninách dostala 
do kolísky. Dostala vo viditeľných zna
koch Božieho víchru a ohňa neviditeľnú 
moc Ducha Svätého tak, ako ju každý 
veriaci dostáva cez viditeľné znaky 
všetkých udeľovaných sviatostí. Táto 
moc Ducha Svätého nás všetkých zjed
nocuje v novom životnom duchovnom 
organizme, v cirkvi. Svätý Duch je teda 
zjednocujúci, je to Božia láska objíma
júca všetkých žijúcich vo viere v Krista. 
Sme všetci chrámami Svätého Ducha, 
ako hovorí svätý Pavol: "Neviete, že 
ste Boží chrám a že vo vás prebýva 
Boží Duch?" (1 Kor 3,10) Kristov Duch 
je oživovateľom a z jed noco vateľom 
všetkých údov jediného tajomného tela

Kristovho - cirkvi. Je hlavným aktérom 
všetkých aktivít cirkvi od prvých Turíc 
až do konca sveta. A tak sa cirkev stáva 
sviatostným znakom a sviatostnou 
skutočnosťou, "ôsmou sviatosťou" po
núkanou pre spásu sveta.
Tam, kde sa Boží Duch odmieta, kde sa 
mu neverou zatvárajú srdcia, tam pô
sobí iný duch - zlý duch, ktorý rozde
ľuje, ktorý trhá tajomné Kristovo telo - 
cirkev a prináša všade nepokoj, sváry, 
nenávisť a zlobu všetkého druhu. 
Dobre sa zamyslime sami nad sebou a 
skúmajme, aký duch pôsobí v nás, v 
našich rodinách, v našich farských 
spoločenstvách. Otvorme sa Svätému 
Duchu a staneme sa naozaj novými 
ľuďmi v Kristovi.

o.PNDr. Jozef VOSKÁR
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Po rokoch prípravy na Bohosloveckej fakulte t v seminári predstúpia dňa 6. júna 
1993 pred svojho biskupa 8 absolventi Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ 
v Prešove. Položením rúk sídelného biskupa Mons. Jána Hirku dostanú sviatosť 
kňazstva a poverenie ohlasovať evanjelium.

V predvečer kňazskej vysviacky zakladateľ 
Kongregácie Sestier Svätej rodiny Don Boniili napí
sal: “Prosil som Pána, aby ma urobil svätým, alebo 
aby mi poslal smrť.” Budúci zakladateľ, ešte veľmi 
mladý, vedel dobre, že kňazský život bez svätosti 
je premrhaný a nestojí za to, aby bol žitý.

Kňazská svätosť. Keď my, kňazi, nie sme svä
tí, nie sme ničím, nemáme nijakú hodnotu, nero
bíme nič trváce. “Svätý" to neznamená svätožia
ru... Sme hriešnici, sme slabí a plní nedokonalosti, 
nosíme poklady v hlinených nádobách“ (pórov. 2

Kor 4,7). Pán pozná tieto naše slabosti, ale dô
veruje nám, a preto musíme hľadieť na Neho a 
dvíhať každý deň vyššie naše oči, neuspokojovať 
sa s priemernosťou a polovičatosťou. To, čo má 
hodnotu, je smerovaťstále ku svätosti, začína vždy 
znova. Všetko ostatné je ticho, povedal by Hamlet. 
Je to horšie, prázdnota.

Druhý vatikánsky koncil bol jasnejší: "Teda 
cieľom kňazského účinkovania a života je sláva 
Boha Otca v Kristovi.” (Presbyterorum ordinis 2) A 
Lumen gentium hovorí o univerzálnom povolaní ku

svätosti v Cirkvi: "Kňazi... nech rastú v láske k Bohu 
a blížnemu každodenným vykonávaním svojho 
úradu, nech udržujú zväzky kňazskej vospolnosti, 
nech oplývajú všetkými duchovnými dobrami a 
nech všetkým dávajú živé svedectvo o Bohu... 
Kňazi sú povinní modliť sa a prinášať obetu za 
svojich veriacich i za všetok ľud Boží. Pritom nech 
sú si vedomí, čo konajú a nech nasledujú to, čoho 
sú vysluhovateľmi. Ani apoštolské starosti, nebez
pečenstvá a útrapy nech im neprekážajú, ale skôr 
pomáhajú na ceste k väčšej svätosti. Preto nech 
oživujú a zveľadlijú svoju činnosť hojnosťou kon
templácie...”

V týchto riadkoch je kľúč k hlbšiemu pocho
peniu podstaty svätosti, ku ktorej sme boli povolaní. 
A je dobre vysvetlené, že kňaz sa má stať svätým 
skrze svoju kňazskú službu.

vzlietni jak orol 2 vrcholca jedle, 
istotu nájdeš na temene skál...

Jozef HAVRAN nasýtiš najhladnejších, biednych 
zázračným rozmnožením Slova.

Za tichých getsemanských nocí 
ku krížu priveľmi znova:

Vytryskne milosť prúdom veľrieky, 
hoc prídu rána, čo krutosťou rania 
ostávaš kňazom naveky 
a tvoja duša Ježišom stigmovaná...

NASÝTENIE Pozrieš sa vôkol - dookola, 
pevná viera ťa silou ozdobí -  

Ponúkneš chlebom návštevníkov
stola,

zo zbytku odrobín

(novokňazom)

Aj keď dni sú ne viem aké zlé, 
rozdávaj lásku, čo Kristus ti dal,

Miroslav Bartoš,
narodený 30.3.1969, farnosť Lutina, 
primície v Lutine

Ján Ducár,
narodený 25.6.1969, farnosť Košice, 
primície v Košiciach

Slavomír Gereg,
narodený 8.5.1969, farnosť Lutina 
primície v Lutine

Ján Vladimír Hriňák, OSBM,
narodený 29.3.1964, farnosť Ka
mienka, primície v Kremnici

Stefan Kopčák,
narodený 21.2.1967, farnosť Košice, 
primície v Košiciach

Miroslav Labáč,
narodený 12.12.1968, farnosť Micha
lovce, primície v Michalovciach

Ľubomír Novák,
narodený 2.4.1970, farnosť Dúbrav
ka, primície v Dúbravke

Vladimír Skyba,
narodený 10.1.1959, farnosť Choň- 
kovce, primície v Tibave
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Z TÉMY DUCHOVNEJ OBNOVY NA MÁJ 1 9 9 3

ÍŽM ® M ® g Ä 08fr?a
“Ja som matka ušľachtilej lásky a bázne, poznania 
a svätej nádeje. ” (Sir 24,24)

Všetci obyvatelia Zem e v še t
kých čias sú  následkom  z ran e 
nia dedičným  hriechom  ťažko 
duchovne chorí.

Trpím e n a  vážn u  chorobu  
hriechu  a  jeho  následkov. Tento 
svet sa  podobá veľkej nem ocnici, 
v ktorej leží veľký p ac ien t - ľud
stvo. Keď vidíme okolo seb a  b ie
du h riechu  a  jeho  m nohoraké  
následky, k to ré s a  odzrkadľujú  v 
telesnom  aj duchovnom  živote 
ľudí, m ám e p o kušen ie  myslieť si, 
že je  to norm álne. N aša v la s tn á  
duchovná choroba alebo aj cho
roba iných ľudí s a  n á m  zdá s a 
mozrejm á. K onštatu jem e, že to 
tak  m u sí byť a  že to in ak  an i n ie  
je  možné. T reba n á m  vidieť zd ra 
vého človeka, aby  n á m  pripom e
nul, že sm e chorí.

Práve tak to  s a  jav í N epoškvr
nená  P an n a  M ária. O na je d in á  je  
zdravá, n ezran en á  hriechom . 
Pohľad n a  ň u  n ám  pripom ína 
biedu h riechu . Hovorí, že to nie 
je  s nam i všetko v  po riadku , že 
nám  chýba zdravie du ch a . S tre t
nu tie  s  N epoškvrnenou v n á s  zá
roveň vzbudzuje tú ž b u  zbaviť sa  
strašnej choroby h riechu  a  opäť 
nadobudnúť zdravie ducha .

Pravda viery o nepoškv rne
nom  počatí P anny  M árie h lá sa  
nesm iernu  vznešenosť a  kvalitu  
Máriinej bytosti. P an n a  M ária je  
ojedinelé a  výnim očné Božie 
stvorenie. J e  to človek v plnej 
šírke a hĺbke ľudskej dôsto jnos
ti. Možno povedať, že je  akoby 
“novým originálom  človeka”. J e  
au tentickým  Božím obrazom .

N epoškvrnené počatie P anny  
Márie treba  chápať ako m im o
riadny d a r m ilosrdného  Boha, 
ktorým  ju  K ristus sám  vykúpil a

u ch rán il od Adamovej viny. Pre 
b u d ú ce  zásluhy  Vykupiteľa m ala  
byť jeho  m a tk a  u c h rá n e n á  od 
každej poškvrny  hriechu . Ne
poškvrneným  počatím  Boh p ri
pravil P an n u  M áriu n a  najvzne
šen e jš iu  ú lohu : n a  Božie m a te r
stvo. So zdôrazňovaním  n á u k y  o 
nepoškvrnenom  počatí s a  spá ja

aj n á u k a  o tom , že v P anne  Márii 
neboli an i nák lonnosti k  zlém u a 
že s a  n ikdy  nedopustila  n ijakého 
osobného h riechu .

O slobodenie P anny  M árie od 
dedičného h riech u  m á veľký do
p a d  v jej živote. Ovplyvnilo to aj 
jej celý osobný, spoločenský  i n á 
boženský život. P an n a  M ária 
bola obdarovaná aj m im opriro- 
clzenými darm i, aké m ali p ra ro 
dičia skôr, ako upadli do h rie 
chu . ‘To značilo, že sp o n tán n e  
h n u tia , p redchádzajúce  každé 
rozhodnutie , m ohla integrovať 
do celku svojej osobnej odd an o s

ti B ohu. To p la tí aj o jej utrpení 
a  sm rti. Je j sm rť s a  často vysvet
ľuje tak , že jej život jednoducho 
vyhasol vplynutím  do Božej lás
ky-”

Protoevanjelium , k to ré odzne
lo z Božích ú s t  už  v raji po prvom 
h riechu  človeka, predstavuje 
P an n u  M áriu ako Premožiteľku 
zla a  h riechu . “Nepriateľstvo 
ustanovu jem  medzi tebou a  že
nou , m edzi tvojím potom stvom  a 
jej potom stvom . Ono ti rozšliape 
h lavu a  ty  m u  zran íš  p ä tu .” (Gen 
3,15). Toto znam enie Ženy - víťaz
ky n ad  Zlým, presvedčivo h lása 
odm ietavý postoj Panny  Márie k 
h riechu  a  zlu. O dm ietanie hrie
chu  m á byť v lastné  aj M áriinm u 
potom stvu , t.j. nám , jej deťom.

Veriaci s a  často  vzdávajú zlu 
a  h riech u  bez boja. Toto kapitu- 
lovanie p red  hriechom  pram en í z 
falošného presvedčenia, že vraj 
byť dobrým  nie je  m ožné. Takéto 
názory  sú  falošné a zlé. Veď keby 
bolo nem ožné žiť sväto, potom  by 
B oh od n á s  žiadal nem ožnosti. K 
tejto údajnej nem ožnosti žiť tak, 
ako Boh žiada od n á s  v p riká
zan iach , treb a  dodal toto: víťaz
stvo n ad  hriechom  je  n a d  ľudské 
sily. Ale n ik to  od n á s  p red sa  n e
žiada, aby sm e sam i prem ohli 
hriech. Zbaviť s a  h riechu  a žiť 
sväto a nábožne je  človeku mož
né len pom ocou Božej milosti. 
Svätý Pavol výstižne vyjadril toto 
presvedčenie veriaceho človeka: 
“Všetko m ôžem  v tom , k torý m a 
posilňu je .” (Flp 4,13).

N epoškvrnená P an n a  Mária je 
p re  n á s  znam ením , k to ré hlása, 
že zo zajatia  zla a  h riechu  je stv u 
je  východisko. J e  to isté a  p re
svedčivé znam enie, že vláda tem 
n a  a  h riech u  je  prem ožená, že zlo 
je  n a  ťistupe. V Márii vidíme, že 
dobro je  silnejšie ako zlo. Ona 
sam a  je  aj ukážkou  nekonečnej 
sily Božieho m ilosrdenstva, kto
ré dáva človeku vyslobodenie z 
otroctva h riech u  a  vykúpenie z 
biedy jeho  následkov.

Pavol JANÁČ
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Každý človek vo svojom 
živote by mal rozlišovať veci 
podstatné od nepodstat
ných. Ale podľa čoho to ro
biť, aké kritérium brať do 
úvahy, aký kľúč k rozlišo
vaniu použiť?

Univerzálny kľúč k prav
divému rozlišovaniu nám 
ponúka evanjelium sv. Mar
ka 10, 13-16: “Tu mu priná
šali deti, aby sa ich dotkol. 
Ale učeníci ich okrikovali...” 
Stretnutie detí s Ježišom 
považovali učeníci za ne
podstatné. Čomu môžu deti 
rozumieť, len kradnú draho
cenný čas ich Majstrovi. 
Namiesto toho by mohol čo
si dôležitého povedať, uro
biť, poučiť tých, čo chápu..., 
teda venovať sa dospelým. 
Asi také a im podobné myš
lienky vírili v ich hlavách.

Ježiš zareagoval neča
kane opačne: “ Nechajte de
ti prichádzať ku mne! Ne- 
bráňte im, lebo takým patrí 
Božie kráľovstvo... Potom 
ich objímal, kládol na ne ru
ky a požehnával ich.” Učiteľ 
uprednostnil deti pred do
spelými. Čas venovaný ma
ličkým nepovažoval za 
stratený. Učeníkom a nám

mm
všetkým dal jasnú lekciu o 
dôležitosti, či o podstatnosti 
veci.

Niektorí by povedali, že 
uprednostnil ľudsky nepod
statné pred podstatným. Je 
tomu skutočne tak? Ako sa 
to dá vysvetliť? Jednodu
cho. Deti ho milovali a to bol 
dôvod uprednostnenia. Blí
žili sa k nemu nepokrytec- 
ky, bez postranných úmys
lov, preto ich tak miloval. 
Napríklad pre ten istý dô
vod, ktorý ale chýbal u do
spelých, bol tak odmeraný 
voči farizejom a zákonní
kom. Možno, že si ani ne
uvedomujeme, ale my sa 
tiež tak správame. Ak spo
známe u ľudí lásku a úprim
nosť, máme aj my k nim blíz
ko. Keď však vybadáme 
pokrytectvo, dvojtvárnosť, 
nepravdu, stránime sa ich. 
Práve tu sme pri koreni 
veci.

Odpoveď na otázku, čo 
je v živote dôležité a čo ne
podstatné, je jednoznačná: 
Najdôležitejšie je to, čo ro
bíme s láskou. Aj keď ide o 
malé, zdanlivo nepodstatné 
veci. Ježiš ich hodnotu me- 
ria vždy láskou. Naopak, sú

veľké veci, podstatné v 
očiach ľudských, ktoré sú 
však bezcenné v Jeho 
očiach: Prečo? Lebo sú ko
nané bez lásky, s veľkou vy
počítavosťou, príliš s “veľ
kým rozumom” a možno aj s 
myšlienkami len na vlastný 
zisk. Skutočná hodnota 
týchto “veľkých vecí" sa tak
to stráca, ba priam anuluje.

Bolo by dobre na toto 
myslieť pri našej každoden
nej práci, najmä v tomto ča
se, keďsm e vykročili do no
vého roku v samostatnom 
štáte. Ideály sa nikdy nespl
nia na sto percent. Ilúzie po
ložme stranou, lebo skutoč
nosť je vždy tvrdšia. Hoci to 
všetci poznáme, nie je to 
dôvod k smútku, či k zne
chuteniu. Naopak, ak prilo
žíme ruku k dobrému dielu, 
všetci máme možnosť vy
lepšovať svoj život a dávať 
mu pravú hodnotu. Tým zá
roveň budeme vylepšovať, 
či pozitívne budovať spoloč
né dobro všetkých. Uváž
me, či by nám nepomohlo 
heslo: Nekritizovať, ale robiť 
každodennú prácu s lás
kou. Lebo aj keď si ju ľudia 
nevšimnú, alebo keď ju bu

dú považovať pod kritickým 
zorným uhlom, neminie sa 
účinku.

A keď si osvojíme Ježi
šovo merítko veľkosti, či 
podstatnosti veci pre náš 
každodenný život, budeme 
obohatením pre každého. 
Veľmi vtipne a pravdivo to 
istý spolubrat vystihol hes
lom: “ Buď darom pre kaž
dého a každý bude darom 
pre teba.” Je to veľká život
ná pravda. Hoci v živote je 
dosť nepochopení, sklama
ní a ťažkostí rôzneho druhu, 
ale nie je to dôvod k planým 
myšlienkam, či k pesimiz
mu. Ak pamätáme na Ma
jstrovo poučenie o dôleži
tosti či hodnote skutkov, 
zostaneme pokojní a vyrov
naní. A nielen že nestratíme 
smútok, ale ani sa neura
zíme, keď nám voľakto ublí
ži. Odpovieme na nelásku 
láskou, ktorú vložíme i do 
tých najmenších každoden
ných skutkov. Lebo Boh 
meria náš život a ich hod
notu podľa lásky, s ktorou 
sme ich konali, teda nie 
podľa toho, ako sa oni javia 
v očiach niektorých ľudí.

o. Ján BABJAK, SJ

Tajomstvo svätosti
Ak každý deň  n a  5 m i

n ú t  dokážete utíšiť p re d 
stavivosť. Zavrieť oči p red  
veľmi vním ateľným i veca
m i a  uši p red  h lukom  sve
ta , aby  s te  m ohli vstúpiť 
do seba  sam ých  a  do svä- 
tine  vašej kresťanskej d u 
še, k to rá  je  chrám om  D u 
ch a  Svätého, a  dokážete 
povedať tom uto  Božiem u 
D uchu:

“Ó, Svätý D uchu , d u ša  
mojej duše, k lan iam  sa  Ti, 
osvieť m a, veď  m a, posilni 
m a, povzbuď  m a, povedz 
mi, čo m ám  robiť, daj mi

svoje sväté rozkazy. Sľu
bujem , že s a  podriadim  
všetkém u, čo chceš, aby 
m a postretlo , daj len, aby 
som  poznal Tvoju svä tú  
vôľu.”

Váš život bude  plynúť 
šťastne  a  pokojne aj 
u p ro s tred  ťažkostí, lebo 
milosť p rispôsobená  s k ú š 
ke V ám  d á  silu  niesť ju  a 
vy p ríde te  do n eb a  p ln í zá 
s lu h . Takéto podriadenie 
s a  D u ch u  Svätém u je  TA
JOMSTVO SVÄTOSTI.

(kardinál MERCIER)
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P o v o l a n i e  v c i r k e v n e j  n á u k e
(Pokračovanie z čísla 9)

Podľa sv. Jána Kassiana (okolo roku 
440), rozoznávame vo všeobecnosti tri typy 
povolania:

Povolanie priamo od Boha
Napríklad povolanie Abraháma (gen. 12, 

1-3)...

Skrze iného človeka
Filip sa stretol s Natanaelom a povedal 

mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v 
Zákone a Proroci, Jozefovho syna z Naza- 
reta.

Natanael mu vravel: Môže byťz Nazareta 
niečo dobré?! Filip mu odpovedal Poď a uvi
díš! (Jn 1,45-46).

Povolanie v nešťastí
Medzi takéto príklady patria - smrť pria

teľa, či blízkeho, strata majetku...jednoducho 
prijatie povolania v čase ťažkostí. Keď človek 
nepočúva Boha v čase šťastia a spokojnosti, 
obracia sa k nemu v čase nešťastia, vidíme to 
i na príklade izraelského národa v Starom 
zákone...Keď nepočúval Boha, dostával sa 
do poroby nepriateľa, a vtedy opäť nachádzal 
Boha.

V Novom zákone to vidíme na príklade 
sv. Pavla a jeho obrátení sa (Skutky 9).

Či prípad sv. Bažila Veľkého (+379) - smrť 
jeho mladšieho brata Naukrácia.

Alebo, povolanie egyptského mnícha ab- 
ba Árona (žil v 5. alebo 6. str.)

Rodičia Árona si veľmi priali, aby sa stal 
vojakom. Počúvol ich. Ale žil i naďalej veľmi 
spravodlivo. Rodičia ho chceli oženiť, ale on 
nechcel... V  jeden deň dostal rozkaz, v kto
rom ho prevelili do iného mesta.

K eď  vyšiel z mesta, nečakane sa ocitol 
zoči-voči levovi. Ten na neho zaútočil. V tej 
chvíli sa Áron rozpamätal na slová Dávida o 
tom, ako porazil leva i medveďa (1 
Sam 17,36), pozdvihol svoje oči k nebu a 
povedal: "Môj Pane Isuse Christe, ak dáš toto 
zviera do mojich rúk, ja  sa vzdám všetkých 
svojich majetkov, všetkých mojich záujmov, 
stanem sa cudzincom svojim rodičom a všet
kým veciam tohto sveta, stanem sa cudzin
com na tejto zemi a oblečiem sa za mnícha 
pre tvoje sväté meno!"

Potom Áron pripravil svoju kópiu a hodil 
ju do leva. Lev bol na mieste usmrtený. Po
tom predal svojho koňa, vojenský odev, zbra
ne a kúpil si jednoduchý odev. Odišiel na 
horu Skýt a stal sa mníchom. (Vite di monaci 
copti, Cittá Nuova Ed., Roma, 1984, s tr.104).

Ohľadom rehoľného povolania sv. Ján 
Listvičnik (+ 649), hovorí, že mníchom sa 
niekto stáva: “ ... 1) alebo pre budúce kráľov
stvo (nebo), 2) alebo pre veľké množstvo 
svojich hriechov, 3) alebo z lásky k Bohu. 
Upozorňuje tiež nato, že ak niekto vstúpil do 
monastiera, avšak nemal pri tom ani jeden z 
týchto dôvodov, jeho vstup bol neuvážený a 
jeho spasenie záleží od toho, ako to všetko 
ukončí... (Listvica- Rebrík, Slovo 1,5).

Trochu odlišné rozdelenie povolaní nám 
dáva sv. Anton Veľký (251-356):

Povolanie tých, ktorí žijú čnostne už od 
začiatku svojho života. Sú povolaní Pánom, a

hneď aj odpovedajú na povolanie. Príkladom 
je Abrahám - príklad viery, spravodlivosti a 
poslušnosti.

Povolanie tých, ktorí meditujúc nad Svä
tým písmom, pochopia trest zlým a odmenu 
dobrým a následne, dostanú myšlienku po- 
čúvnuť povolanie (+. list sv. Antona Velkého).

Anton bol nábožným už od mladosti. K 
úplnej zmene jeho života však došlo až vte
dy, keď  raz vstúpil do cerkvi, kde sa práve 
čítalo evanjelium, v ktorom Pán hovorí: Ak 
chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš,

rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v 
nebi. Potom príď a nasleduj ma! (Mt. 19,21)...

Anton to aplikoval na seba: vyšiel hneďz 
cerkvi, daroval susedom pozemky, ktoré zde
dil po rodičoch, aby viac nezaťažovali jeho a 
ani jeho sestru. Potom predal i iné majetky a 
získané peniaze rozdal chudobným, zane
chajúc slušnú sumu ako veno pre svoju ses
tru.

K eď  vstúpil opäť do cerkvi, počul Pána, 
ktorý hovoril v evanjeliu: "... nebuďte usta
rostení o zajtrajšok” (Mt 6,34). Nemohol tam 
vydržať dlhšie, vyšiel hneď z cerkvi a daroval 
chudobným všetko to, čo mu ešte ostalo. 
Zveril sestru pannám, ktoré poznal, aby ju 
vychovali v panenstve... On sám vyšiel zo 
svojho domu a venovalsa askéze, žijúc veľmi 
prísne. (Sv. Atanáz: Život Antona, PG 26, 
842-843).

Ako vidíme, zo životopisu sv. Antona 
Veľkého, v jeho prípade sa jednalo o hore 
uvedené dva typy povolania súčasne.

Povolanie tých, ktorí boli najprv zatvrdili v 
srdci, žili v  hriechu, ale potom, dotknutí milo
srdenstvom Božím, sa vydali na cestu obrá
tenia sa a dostali milosť povolania synov Bo
žích (1. list sv. Antona Veľkého). Napríklad v 
neskorších storočiach všetkým veľmi známy 
príklad sv. Augustína (+430). (sv. Anton 
Veľký, ktorý urobil toto rozdelenie povolaní, 
žil 100 rokov pred ním).

Boh si slúži rôznymi prostriedkami k to
mu, aby prehovoril k tým, ktorých si vyvolil. 
Vždy sa ozýva v nejakej konkrétnej situácii v 
živote... "Kto však nedbá na Boha a nepo
čúva sám seba, stane sa bábikou, ktorá sa 
pohybuje na javisku sveta_na nitiach okol
ností a vonkajších vplyvov. Čo záleží na tom, 
že možno hraje kráľa! (T.Špidlík, Prameny 
svetla, Kresťanská akademie, Rím, 1981, str. 
210).

Je potrebné, aby sme v danej situácii 
správne zareagovali. Sv. Ján Listvičnik (+ 
649) prirovnáva povolanie k ohňu: "K eď po
cítiš plameň, nasleduj ho, lebo nevieš, kedy

zhasne a zanechá ťa v tme" (Slovo 3,4). Teda 
keď niekto dostane povolanie, má ho na
sledovaťčím skôr.

"Božie volanie alebo rehoľné povolanie 
samo osebe nezaväzuje povolaného vo sve
domí pod ťažkým hriechom, pretože, je to 
rada a nie príkaz.

Diskutuje sa, či viaže pod ľahkým hrie
chom. Je však isté, že kto odmieta Božie 
volanie, duchovne sa poškodzuje, pretože sa 
zbavuje hojnejších milostí a požehnaní tu na 
zemi a väčších zásluh v nebi. Vystavuje sa i 
vážnejšiemu nebezpečenstvu, že nedosiah
ne svoj večný cieľ (teda nebo)" (A. Gazzera- 
A. Leonelli, V jeho šľapajach (Náčrt pokon- 
cilovej asketiky a mystiky), Slov. Ústav, Rím, 
1982, str. 430).

Sv. Efrem Sýrsky (+373) upozorňuje, že: 
"kto chce byť mníchom, je potrebné aby bol 
pripravený na možné utrpenie, aby po vstupe 
na cestu mníšstva nepovedal: "nevedel som, 
že sa to  stane so m nou"... Akvstupuješ, brat, 
do boja, buďtriezvym , aby sa protivník nepo
tešil z toho, že ta porazil, a aby si namiesto 
venca nedostal tomu opačné.

Povolanie je velkým darom, Sv. Izák Sýr
sky (zomrel medzi rokmi 459-461), o tom 
hovorí toto: “Zasvätiť sa Bohu a žiť čnostne je 
jedným z veľkých darov od Krista" (Slovo 21).

V lad im ír MARIÁNSKY, OSBM
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Zádušné soboty
V liturgickom kalendári je v tomto mesiaci 

posledná piata zádušná sobota. Zamyslíme sa 
nad podstatou týchto sobôt. V Písme svätom v 
knihe Makabejcov nachádzame slová svätá a 
spasiteľná myšlienka je  modliť sa za mŕtvych, 
aby boli zbavení hriechov (II.Mak 12,43). A v 
knihe Dejepis židovstva je  uvedené, že "Židia 
mená svojich hrdinov, ktorí sa ako mučeníci 
obetovali za svoju vieru, prečítali na sviatky 
(soboty) z pamätnej knihy" za tým účelom, aby 
žijúcich povzbudili k vernosti k Bohu, k židov
skému náboženstvu a aby pripomenuli, že na 
zomrelých majú myslieť modlitbou. Z toho po
tom vznikla spomienka zomrelých (po židov
ský mazker).

Za duše zomrelých, ktorých mená prečítali 
z pamätnej knihy, sa modlili na tretí týždeň po 
ich smrti v tzv. týždni smútku a modlili sa vždy 
v sobotu. Keď sa neskoršie niektorí židia stali 
kresťanmi, tento pekný zvyk - pamäť na zom
relých - preniesli aj do kresťanskej cirkvi. V 
kresťanskej cirkvi však tieto pamätné židovské 
knihy dostali grécke pomenovanie "diptycha" 
(dis ptesso), čo znamená na dve časti roztrhnu
tá tablička. Z tých tabličiek pri svätej službe po 
premenení čítali mená živých a zomrelých, na 
ktorých sa mali rozpomenúť pri jej slúžení. 
Medzi menami živých spomínali pápeža, bis
kupa, kňazov, dobrodincov svätého chrámu, v 
ktorom sa slúžila sv. služba. Mená týchto boli 
napísané na prvej strane, t.j. na diptychu ži
vých. Na druhej strane, ktorá sa volala dip
tycha mítvych, boli napísané mená zomrelých.

Pretože spomínaním živých a mŕtvych sa 
služba veľmi predĺžila, Cirkev nariadila, aby sa 
zomrelí spomínali pri liturgii len všeobecne. 
Pre obšírnu spomienku mŕtvych určila niekto
ré dni, ktoré sa volali zádušné soboty, alebo 
pôvodne "soboty duší". Zádušných sobôt je

päť. Jedna pred začiatkom veľkého pôstu, tri vo 
veľkom pôste a jedna v sobotu pred sviatkom 
Zoslania Ducha Svätého.

Vo veľkom pôste je  preto najviac záduš
ných sobôt, lebo v tomto čase je  duša tých, 
ktorí sa zúčastňujú na zádušnej sobote, presia
knutá kajúcnym duchom, a preto má takáto 
prosba za zomrelých u Boha väčší účinok. Tú
to skutočnosť potvrdzujú i slová Svätého pís
ma ¡Obetou Bohu milou je skormútený duch a 
ty, Bože, nepohrdneš srdcom skrúšeným a po
níženým (Z 50,17)". V sobotu pred Zoslaním 
Ducha Svätého je zádušná sobota preto, aby 
sme aj našim drahým zosnulým podali pomoc 
a urobili im takto radosť. Veď aj my, žijúci, 
máme veľkú radosť, keď na tento sviatok Duch 
Svätý vylieva na nás toky milosti, ako o tom 
svedčí naša cirkevná pieseň na oslavu Ducha 
Svätého.

Slávny učenec Goar nás oboznamuje, ako 
sa odbavovali zádušné soboty. Po sv. službe, 
ktorá je obetovaná za duše všetkých od vekov 
v pravej viere, v nádeji na vzkriesenie a več
ného života zosnulých našich otcov a bratov, 
zakladateľov a dobrodincov tohto chrámu, na
šich rodičov a príbuzných tu ležiacich, tu vpí
saných (v hramotách) a všetkých kresťanov a 
za ich blažený pokoj", odbavuje sa panychída. 
Pri nej kňaz číta v ektenii mená zomrelých z 
hramot, ktoré teraz zaujali diptychu zomre
lých. Po prečítaní mien zomrelých prítomní 
veriaci odpovedajú :Boh nech im odpustí hrie
chy, alebo Pane, zmiluj sa.

Hramoty je  úradná kniha nachádzajúca sa 
na každej fare, v ktorej sú zapísané mená zom
relých rodín, ktoré si dali zapísať mená svojich 
zomrelých. Pred začiatkom zádušných sobôt si 
môže každá rodina žiadať svojho duchovného

otca, aby na zádušné soboty sa pamätalo aj na 
ich zomrelých.

Po prečítaní mien zomrelých v modlitbe 
kňaz sa obracia k Bohu a prosí, aby duše prečí
taných neboli odsúdené na poslednom súde, 
ale aby boli uvedené do Kráľovstva živých na 
miesto večného svetla, kde odpočívajú všetci 
svätí a spravodliví.

Zádušnými sobotami, týmto vznešeným 
opatrením v našom obrade, my splňujeme 
úpenlivú prosbu našich drahých zosnulých: 
Zmilujte sa, priatelia, nado mnou, lebo sa ma 
dotkla pravica Pánova (Job 19,21).

Duše takto prosia, lebo v očistci ich trápi 
veľká túžba po Bohu a rozličné iné bolestné 
tresty, ktoré podľa toho, ako si ich duša zaslú
žila, trvajú rôzne dlho. Naša láska nás pobáda, 
aby sme pomohli v očisti našim drahým zos
nulým modlitbami, inými dobrými skutkami a 
najmä obetou sv. služby, lebo oni sami si už 
nemôžu pomôcť. O sv. službe za zomrelých sv. 
Ján Zlatoústy hovorí: Kedykoľvek sa slúži sv. 
služba, anjeli sa ponáhľajú otvoriť bránu očist
ca. Naši veriaci zvykli dávať slúžiť sv. službu 
za tých, na ktorých podľa ich predstavy nikto 
nemyslí. Lenže táto predstava nie je  celkom 
správna, lebo naša Cirkev na zádušné soboty 
slúži sv. službu za duše všetkých zomrelých. A 
to je potešujúce aj pre nás všetkých.

o .  V .  P E T R A Š K O

Á KU

Dôverný rozhovor
•  Ako s i predstavujete Boha ?
“  Tri obrovské p ísm ená z  bieleho  
kam enia na  rozsiahlom  trávniku, 
viditeľné z  veľkej diaľky.

Pre koľkých Boh nie je  nie viacej: 
slovo, tri písmená, jednoduchý výraz. 
-M ŕtvy Boh.

No kdesi Boh sám si dáva meno 
"živý Boh!"

QĽ

Určite každém u z vás sa už n iekedy 
stalo, že vás niekto zastavil na ulici, alebo 
niekde inde, a poprosil vás o niečo. Hoci aj 
o takú maličkosť, koľko je  hodín, a lebo kde 
sa nachádza nejaký obchod, firm a a po 
dobne. Podobná príhoda sa raz sta la  aj 
istému mladíkovi, ktorý spomína:

Jedného dňa som cestoval domov a 
keď som išiel cestou na autobusovú zas
távku, neznámy muž ma poprosil, či by 
som mu nepožičal 50 korún. Vraj je z Mo
ravy a potrebuje sa dostať do akéhosi 
mesta. Názov tohto mesta si už presne 
nepamätám. Iba viem, že hovoril: "Cesta 
tam ma stojí presne 50 korún. Ja si na
píšem vašu adresu a peniaze vám vrátim 
poštou." Myslel som si: "No dobre, dobre. 
Teraz vravíš tak, ale keď dostaneš pe
niaze, adresu si zapíšeš len tak pre for
malitu a potom zbohom. Čo ak si len ne

jaký pijan, ktorý nemá peniaze na alkohol, 
tak mi tu rozprá va rozprávky." Napadlo ma 
všeličo. Povedal som mu, že z toho nič 
nebude a pobral som sa svojou cestou. 
Prišiel som na autobusovú stanicu, kde 
som zistil, kedy mi ide najbližší autobus a 
pobral som sa na nástupište. Keď som tam 
stal, dlho som rozmýšľal nad týmto člo
vekom. Čo, ak vážne potreboval tých 50 
korún na cestu? Čo, ak vážne bol v zlej 
finančnej situácii a teraz kvôli mne musí 
skúšať šťastie ďalej? Začínal som ho ľu
tovať. Mal som sto chutí vrátiť sa a dať mu 
tie peniaze, ale už bolo neskoro. Prišiel 
autobus a ja som si celú cestu vyčítal, ako 
som vo svojej sebeckosti a skúposti od
mietol pomôcť človeku, ktorý bol v núdzi.

Poviete si, čo je na tom čudné, veď je 
to normálna ľudská reakcia. Áno. Možno 
pre obyčajného človeka dnešnej zvrátenej

doby. Ale nie pre človeka veriaceho, ktorý 
má svojím správaním prejavovať lásku ku 
Kristovi.

A že sa to stalo už aj vám? Zamyslite sa 
nad tým, či ste sa náhodou nezachovali 
presne tak, ako mladík v príbehu. Určite na 
svoju obhajobu nájdete mnoho argu
mentov, ako napríklad:... dnes je zlá doba, 
veľká nezamestnanosť, zlá finančná situácia
- äovek musí šetriť každú korunu... Možno 
máte pravdu, ale zamyslite sa, či už nebolo 
aj horšie.A predsa ľud nezahynul a svet ide 
ďalej. A možno tých pár korún, ktorých sa vy 
máte zrieknuť, v zápätí miniete na cigarety, 
alkohol a pod. A čo by na to povedal Ježiš ?

Možno len toľko: " Veru, hovorím Vám: 
Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto 
najmenších, ani mne ste to neurobili." (Mt 
25,45)

bohoslovec PETER
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Laici, ktorí po mnohé roky vy
zerali, že sú nevšímaví voči svojej 
životnej úlohe evanjelizátorov, sa 
prebúdzajú a dávajú všetky svoje 
talenty v prospech 
Cirkvi. Tento po
zitívny jav  je  evi
dentný najmä v 
Brazílii. Muži a že
ny, mladí ľudia, ľu
dia stredného i star
šieho veku si vy- 
hmajú rukávy, pri
dávajú ruku k  dielu 
a upierajú oči na 
Krista, ako jedinú 
nádej pre lepší 
svet!

BRAZÍLIA
Brazília, obrovská 

krajina, šesťkrát väčšia 
ako Aljaška, je domovom 
každého siedmeho ka
tolíka na svete. Pre budúc
nosť Cirkvi je to pod
statné a tento ľud 
odpovedá na vý
zvu pápeža 
Jána Pavla II. 
o "novej e- 
vanjelizácii" ■ 
vlnou mi
sionárskeho 
úsilia. Prvé, s 
čím sa stretli, 
bola potreba na
učiť sa presne AKO 
EVANJELIZOVAŤ. S 
pomocou prišiel v roku 1988 tím z Mexika, 
ktorý usporiadal formačný kurzt pre evan
jelizátorov. V Goianii pri Brazílii, vhodnom 
mieste, tento kurz zaslal semená pre prvú 
evanjelizačnú školu v krajine.

Brazília má v súčasnosti sto päť
desiatdva evanjelizačných škôl rozšíre
ných v 81 diecézach, ktoré pracujú s cie
ľom pretvoriť každého študenta v poten
ciálneho vychovávateľa nových evan
jelizátorov. Tieto školy citlivo reagujú na 
sociálne pomery v ich oblasti a úzko spo
lupracujú s miestnymi kňazmi a biskupmi v 
súlade s pastoračnými plánmi v diecéze. 
Vzhľadom na to, že 65 % zo stopäťdesiat 
miliónovej populácie Brazílie má menej 
ako tridsať rokov, na výcvik mladých evan
jelizátorov sú určené špeciálne školy. 
Tieto školy majú zvláštny, osobitný štýl so 
zameraním na hudbu, tanec a pantomímu, 
ako aj projekty na získanie ľudí z područia 
drog, prostitúcie a zločinu pre Kristovo 
svetlo.

Vo februári minulého roku semená za
sadené tímom z Mexika priniesli nové ovo
cie. Kombinovaná mexicko-brazílska sku
pina odišla na Kubu, aby sa pokúsila evan
jelizovať. V tejto komunistickej krajine vy
držalo štyridsaťpäť ľudí, z toho traja kňazi a

štyri rehoľné
sestre. Absolvovali 

prvý kruz evanjelizačného výcviku. 
Členovia tímu si uvedomili ťažkosti 

kubánskych obyvateľov, ktorí po
znali veľa zákazov a zúfalo túžili 
počúvať o Bohu. Brazílčanov táto 
neobvyklá skúsenosť v evanje- 
lizácii naplnila novou odvahou ísť 

za hranice svojej veľkej krajiny, 
aby priniesli celému svetu utešujúci 

odkaz milujúceho nebeského Otca, 
ktorý chce len to, aby ho jeho deti milo

vali.

V júni roku 1992 sa vo farnosti 
sv. Eustorgia v talianskom Miláne 
konal 3.medzinárodný seminár o 
bunkovom systéme. Zúčastnilo sa 
na ňom takmer tristo žien a mužov 
zo sedemnástich krajín, medzi nimi 
štyria z Litvy a  štyridsiatipiati zo 
Sicílie. Vyše štyridsať farností z ce
lého Talianska prijalo model po
chádzajúci zo sv. Eustorgia a teraz 
v nich pracujú a  množia sa bun
kové spoločenstvá. Ochota farnos
ti sv. Eustorgia odovzdávať bohaté 
pastoračné skúseností druhým pri
niesla ovocie napríklad v írsku.

Komponovať 
s vnímavým srdcom

'Zvuky hudby oživujú vrchy", hovorí 
verš zo známej piesne. Tieto slová verne 
opisujú farnosť sv. Jána Evanjelistu v ír
skom meste Ballinteer. Na úpätí Dublin- 
ských vrchov sa dnes žije hudbou nákazli
vej viery a spoločnej chvály.

Všetko sa začalo v máji roku 1990, keď  
štyria z našich farníkov pricestovali do s v.

Eustorgia v Mi
láne s túžbou zoznámiť sa s 
farským bunkovým systémom. O mesiac 
neskôr boli založené štyri bunky, ktoré ma
li dvadsaťšesť ľudí. Dnes sa u sv. Jána 
Evanjelistu stretáva vyše dvesto ľudí v de
siatich bunkách pre dospelých, ôsmich 
bunkách pre teenagerov. Naši farníci videli 
v tomto rýchlom raste buniek odpoveď na 
svoje hľadanie zmysluplného života, pri
rodzenej potreby priateľstva a pocitu uži
točnosti a príslušnosti.

Pôdou pre obrátenia v bunkovom sys
téme je osobná modlitba, vysluhovanie 
sviatosť a stretnutia malých spoločen
stiev, kde sa účastníci delia o zážitky z 
toho, ako Duch Svätý koná a počúvajú, k 
čomu ich inšpiruje. Ako členovia buniek sú 
intenzívnejšie evanjelizovaní, učia sa, ako 
sa deliť o vieru s druhými a po krátkom 
čase zisťujú, že sú schopní pozitívne ov
plyvniť život tých, ktorých stretnú.

Objavili sme, ako nás obklopujú príle
žitosti evanjelizovať všetkých, ktorí žijú a 
pracujú v našej bezprostrednej blízkosti. 
Potrebovali sme len víziu a vieru, aby sme 
ich objavili. Tieto poznatky sme získali pri 
návšteve sv. Eustorgia, počas návštevy P. 
Michaela Eiversa z farnosti sv. Bonifáca 
na Floride, USA a od írskeho kňaza, ktorí 
boli priekopníkmi farského bunkového 
systému v katolíckej Cirkvi. Teraz aj my 
dostávame mnoho žiadostí, aby sme sa o 
svoje skúsenosti podelili s farnosťami v 
Dubline, Belfaste, Sligu, Rostrevore a Wa- 
terforde. Tomu a prostredníctvom toho, kto 
má vnímavé srdce, Pán dáva nový život.

(Prevzaté z  NE 2000)
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Mi/L/ľ
Občas počúvanie alebo čítame príbeh človeka, ktorý sa po 

určitej dobe známosti niekedy i dokonca krátko pred svadbou 
odvážne, uvážene a radostne rozhodol pre vstup do niektorej 
rehole, prípadne do seminára. Každý taký príbeh je  dokladom 
originálneho pôsobenia Ducha Svätého. O tom, že Duch Svätý vo 
svojej nespútanosti vanie niekedy "i smerom opačným", teda zo 
seminára do manželstva", svedčí nasledujúce rozprávanie.

Milan: V roku 1986 som na
stúpil do prvého ročníka teologic
kej fakulty. Počas štúdia som vstú
pil tiež do kongregácie saleziánov 
Don Bosca. Počas celej doby štá
dia ma sprevádzali pochybnosti, či 
azda kňazstvo a rehoľný život je  
pre mňa tou pravou cestou. Po 
revolúcii som prerušil štúdium a 
predstavenými som bol poslaný do 
Prahy - Kobylys na prax. Tu som 
sa podľa svojich možností zapojil 
do činnosti vo farnosti. Okrem iné
ho som začal chodiť tiež do jednej 
z rytmických skupín. Krátko po 
mne do tejto skupiny začalo cho
dievať jedno nové dievča. Spo
čiatku sme si jeden druhého ani 
nevšímali. Po prvýkrát sme sa spo
lu začali vážne zhovárať až po 
troch mesiacoch spoločného spie
vania.

Bol som milo prekvapený, keď  
som sa dozvedel, že toto dievča 
bolo práve pokrstené. Moje blaho- 
pranie bolo vlastne našim prvým 
vážnejším rozhovorom. Teraz sme 
sa už trochu poznali, ale žili sme 
každý svojím životom a o druhého 
sme sa príliš nestarali. Medzitým u 
mňa vyvrcholili pochybnosti o tom, 
či sa mám stať kňazom a rehoľ
níkom. Keď sa pozerám späť, ne
dokážem odpovedať na otázku, 
prečo som do seminára išiel. 
Skutočná túžba byť kňazom bola 
vo mne len prvý polrok pobytu v 
seminári. Od tej doby som stále

prežíval určité pochybnosti. Raz 
väčšie, inokedy menšie. Bola vo 
mne túžba ž iť v manželstve a zá
roveň vykonávať nejakú službu v

Cirkvi. Po celú dobu štúdia som sa 
o svojich problémoch radil s nie- 
kolkými kňazmi. Musím povedať, 
že mi rozumeli a veľmi m i pomohli. 
Asi po ročnom pobyte v Prahe som 
si bol takmer istý, že kňazstvo nie 
je  mojou cestou.

V tej dobe, bolo to cez práz
dniny, sa trochu prehĺbil môj vzťah 
k dievčaťu, o ktorom som sa zmie
nil. V jeseni prišla chvíľa, kedy som 
je j prvýkrát povedal, že ju  mám

rád. Pamätám si to presne. Bolo 
na výstavišti pri fontáne.

Ľudmila: Ja som pri tomto je 
ho vyznaní bola vtedy dosť v roz
pakoch, pretože on bol v mojich 
očiach predsa len stále bohoslo
vec. A tak som sa k  tomu ne
vyjadrila. On o niekolko dni od
cestoval na kurz nemčiny do 
Nemecka. V prvej chvíli by sa zda
lo, že tým sa všetko skončili, ale 
bolo to naopak, práve tu všetko 
začalo. Písali sme si listy. “Chodiť 
sme začali až po jeho návrate z 
Nemecka.

Milan: Nebolo to všetko vôbec 
jednoduché, i  napriek tomu, že 
som neobnovil sľuby u saleziánov, 
obidvaja sa pohybujeme a žijeme 
v saleziánskej farnosti. Chvíľu nám 
trvalo, než sme sa zbavili pocitu, 
že sa na nás bude zle pozerať.

Ja naviac teraz dokončujem 
piaty ročník teologickej fakulty. I tu 
som sa stretával s obavami - čo na 
to spolužiaci. A vôbec, najťažší 
oriešok bol asi vo vlastnej rodine a 
farnosti. Ale s Božou pomocou a s 
pomocou niekoľkých priateľovje to 
dobre. Teraz spolu chodíme druhý 
rok. Ak Pán Boh dá a raz sa vez
meme, radi by sme sa potom za
pojili do práce medzi saleziánsky
mi spolupracovníkmi. Čo všetko by 
sme ešte chceli robiť, je  hudbou 
budúcnosti. Ďakujeme Bohu za to, 
že sme sa spoznali, a prosíme ho 
o požehnanie pre nás i pre tých, 
ktorých životné cesty sú tej našej 
podobné.

Podľa AD 12/92

SVETLO V TME
Nie Je tma, ako tma. Sú medzi nami ľudia ktorí prežijú celý svoj 

život od narodenia v  úplnej slepote. Na druhej strane je väčšina ľudí, 
ktorí svojím zrakom vnímajú svet a plným priehrštím využívajú tento 
dar Boha. Mohli by sme povedať, že život zrakovo postihnutých ľudí 
ja životom neznesiteľnej tmy. Avšak nie je to úplne prevda. Sú ľudia, 
ktorí aj pri svojom zrakovom handicape, prinášajú do svojho okolia 
svetlo. Človek, ktorý má vynikajúci zrak, môže žif v  oveľa väčšej 
slepote a tme ako človek, ktorý svojimi prirodzenými očami nevidí. 
Hriech -  ľudská zloba, pýcha, závisí, lakomstvo, smilstvo, hnev, 
obžerstvo, lenivosť nás privádzajú do tmy, ktorá je oveľa horšia, 
ako slepota telesná. Chráňme sa tohto druhu slepoty. Keď  sme 
spomenuli, že sú ľudia, ktorí aj keď nevidia, predsa žijú vo svetle, 
dôkazom toho môže byt aj nasledujúci životný príbeh.

Chirurg Enrique de Pareda, kto
rý vykonal veľa úspešných operácií 
a zachránil životy stovkám ľudí, je 
od narodenia úplne slepý. Doktor 
Pareda žije vo svete tmy, ale ani na 
okamih som mu nezaváhal zveriť 
svoj život - povedal reportérom jeho 
kolega doktor Orega. V posledných 
desiatich rokoch vykonal rad takých 
zložitých chirurgických zákrokov, 
ktoré by boli náročné aj pre chirurga 
s orlím zrakom. Tento muž je génius 
- žije medzi nami.

Geniálny Enrique si po prvýkrát 
obliekol lekársky plášť v roku 1967, 
keď mal sotva 19 rokov.

Všetci, v prvom rade však moji 
rodičia, sa ma pokúšali odhovoriť od 
štúdia medicíny. Boli presvedčení,

že slepec nemá nijakú šancu, aby 
sa stal lekárom, - povedal repor
térom v Santiágu de Chile doktor de 
Pareda. - Ľudia sa vyzvedajú, ako 
môžem operovať to, čo nevidím. Do
kázal som, že môžem. Spočiatku si 
všetci mysleli, že sa chcem stať am
bulantným lekárom. Nemohol som 
sa priznať, že snívam o chirurgií.

O 25 rokov neskôr sa svojrázny 
chirurg stal Einsteinom vo svojom 
medicínskom odbore a tisícky pa
cientov mu ďakujú, že im zachránil 
život.

Keď som sa dozvedel, že mám 
rakovinový nádor a zachrániť ma 
môže len rázny chirurgický zákrok, 
zhrozil som sa, - spomína známy 
chilský podnikateľ Miguel Alvarez. -

A keď som sa dozvedel, že lekár, 
ktorý ma bude operovať, je slepý, 
pomyslel som si: - dostal som sa do 
blázinca!

Vtedy ma zoznámili s pacientmi 
doktora de Paredu, ktorý im zachrá
nil život v celkom v beznádejných 
situáciách. Tí ma presvedčili, že mu 
môžem dôverovať.

Riskol som to. Neviem, ako mô
že urobiť taký závažný chirurgický 
zákrok slepec, možno že jeho ruku 
vedie Boh. Operácia sa vydarila. 
Som živý a zdravý.

Ani kolegovia doktora de Pare
du nevedia pochopiť, ako dokáže 
operovať a s takými kladnými vý
sledkami.

So zatvorenými očami by som 
nedokázal rozrezať ani rezeň - ho
vorí doktor Segundo Vasquez. V 
mojej prítomnosti operoval doktor 
Enrique a mal úspech aj v takých 
prípadoch, keď boli iní chirurgovia 
bezmocní. Neviem, čo je podstatou 
jeho chirurgickýchh zákrokov a ani 
to nechcem vedieť. Ale keby som sa 
stal raz pacientom, celkom určite by 
som sa zveril do zázračných rúk 
doktora de Paredu.

Novinári sa pýtali slepého chi
rurga, ako sa mu darí robiť také ús
pešné chirurgické zákroky.

Ani sám to neviem, - odpovedal 
stručne. - Operujem - a to je všetko.

(Podľa Ž 11/93)
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Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II.
k 30. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania
Kristus je  dobrý pastier, ktorý "volá ov

ce po mene a kráča pred nimi” (J n 10,3-4). 
My, jeho stádo, poznáme jeho hlas a podie
ľame sa na jeho starostiach pri zhromažďo
vaní jeho ľudu, aby ho viedol na ceste spásy.

V tento 30. svetový deň modlitieb za 
duchovné povolania chceme vrúcne prosiť 
Pána, aby poslal svojej Cirkvi “ robotníkov 
evanjelia". Naša modlitba chce byťvytrvala, 
prekypujúca nádejou a plná lásky k našim 
bratom a sestrám, ktorí sú často v pomykove 
ako ovce bez pastiera.

Vašu pozornosť chcem v prvom rade za
merať na naliehavú potrebu pestovať to, čo 
môžeme nazvať "základom povolám", čo 
dáva život opravdivej "kultúre povolaní". 
Tvoria ho: formovanie svedomia, zmysel 
pre duchovné a morálne hodnoty, napomá
hanie a ochrana ideálov ako bratstvo všet
kých ľudí, posvätnosť života, spoločenská 
solidarita a verejný poriadok. Ide o kultúru, 
ktorá umožní modernému človekovi, aby 
tým, že sa otvorí vyšším hodnotám lásky, 
priateľstva, modlitby a kontemplácie, našiel 
seba samého. Tento svet, trápený zmenami, 
ktoré sú často bolestné, potrebuje viac ako 
kedykoľvek predtým svedectvo mužov a 
žien dobrej vôle, najmä takých, ktorí zasvä
tili svoj život vyšším a posvätným duchov
ným hodnotám, aby ani v našich časoch 
nechýbalo svetlo najvznešenejších výdobyt
kov ducha.

Dnes je veľmi rozšírená kultúra, ktorá 
zvádza mladých ľudí na to, aby sa uspokojili 
s nenáročnými cieľmi, ktoré sú hlboko pod 
ich možnosti. Všetci však vieme, že v ich 
srdci v skutočnosti vládne nepokoj a nespo
kojnosť z pominuteľných výdobytkov, pretr
váva v nich túžba rásť v pravde, v oprav- 
divosti a v dobrote, čakajú na hlas, ktoiý ich 
osloví po mene. Ostatne tento nepokoj je 
vlastne znakom neodcudziteľnej potreby 
kultúry ducha. Súčasná pastorácia, ktorá sa 
zaoberá povolaniami, rozvinula taký histo- 
ricko-kultúmy rozmer, ktorý zviditeľňuje 
nielen krízu, ale aj prebúdzanie povolaní. 
Preto je potrebné rozvíjaťtakú kultúru povo
lania, ktorá by dokázala rozpoznať a zachytiť 
tú hlbokú túžbu v človeku, ktorá mu umožní 
odhaliť, že jedine Kristus mu vie povedať 
celú pravdu o jeho živote. On, ktorý je  “je
dinečným a neopakovateľným spôsobom 
preniknutý tajomstvom človeka" (Redem- 
plor hominis, 8), “v plnej miere odhaľuje 
človeka človeku a dáva mu najavo vzne
šenosť jeho povoalnia" (Gaudium et spes, 
22), život je  úplne nezaslúžený dar a človek 
ho nežije ako sa patrí, ak nežije so zámerom 
darovať sa. Kristus ako Dobrý Pastier volá 
každého človeka, aby sa spoznal v tejto 
pravde. Povolanie sa rodí z lásky a vedie k 
láske, lebo "človek nemôže žiť bez lásky"

(Redemptor hominis, 10). Táto kultúra po
volania spočíva na základoch kultúry nové
ho života, ktorý je  životom vďačnosti a ne- 
zaslúženosti, dôvery a zodpovednosti, vo 
svojich koreňoch je to kultúra túžby po Bo
hu, ktorá dáva milosť ceniť si človeka pre 
neho samého a neprestajne chrániťjeho dôs
tojnosť proti všetkému, čo by ho mohlo ubí
jať na tele a na duchu.

Ak Kristus "hovorí k ľuďom ako človek” 
(Redemptor hominis, 7) a prispôsobuje sa 
ľudským kategóriám, aj Cirkev bude musieť 
hovoriť jednoduchým jazykom, blízkym 
vnímavosti mladých ľudí a pritom rozumne

2  kresťanského 
sveta . É

používať všetky moderné spoločenské ozna
movacie prostriedky, aby jej reč ešte viac 
oslovovala a bola zrozumiteľnejšou. Predo
všetkým bude potrebné, aby sa pastorácia 
mládeže vyslovene zaoberala povolaniami a 
zameriavala sa na to, aby v mladých pre
búdzala vedomie božieho "volania” , aby za
kúsili a precítili krásu darovania sa v trva
lom životnom pláne. A každý kresťan naozaj 
podá dôkaz spolupráce na rozvoji kultúry 
týkajúcej sa povolaní, ak sa bude snažiť 
vlastnou mysľou a vlastným srdcom rozpoz
nať, čo je dobré pre človeka, čiže ak bude 
vedieť kritickým duchom rozpoznať dvoj
značnosť pokroku, nepravé hodnoty, osídla 
neskutočných svetov, ktorými nás niektoré 
civilizácie oslňujú, pokušenia materializ
mov alebo nestálych ideológií.

Obraciam sa predovšeklým 
na vás, drahá mládež !

Nechajte sa osloviť Kristovou láskou, 
spoznajte jeho hlas, ktorý sa ozýva v chráme 
vášho srdca. Prijmite jeho jasný a prenikavý 
pohľad, ktoiý otvára cesty vášho života k 
obzorom poslania Cirkvi. Tá sa dnes viac 
ako inokedy usiluje poučiť človeka o jeho 
pravom bytí, o jeho cieli, o jeho osude a chce 
dušiam veriacich odhaliť nevýslovné bohat
stvo Kristovej lásky. Nebojte sa jeho radi
kálnych požiadaviek, lebo Ježiš, ktorý vás 
odpočiatku miluje ako prvý, je pripravený 
darovať vám všetko, čo od vás žiada. Ak 
žiada mnoho, tak len preto, lebo vie, že ste 
schopní mnoho dať. Mladí, podajte Cirkvi

ruku, aby svet zostal mladý! Odpovedzte na 
kultúru smrti kultúrou života!

Vás, biskupi Božej Cirkvi, prosím, aby 
ste upevňovali spoločenskú sieť kresťan
ských spoločenstiev evanjelizáciou rodín: 
aby ste pomáhali laikom staťsa citlivými na 
hodnoty, ako sú dôslednosť, spravodlivosťa 
kresťanská láska vo svete mladých.

Obraciam sa ďalej na všetkých, ktorí sú 
povolaní, hoci rozdielnym spôsobom, for- 
movaťa prehlbovaťkultúru povolaní: na teo
lógov, aby táto kultúra mala v prvom rade 
pevný teologický základ, na pracovníkov v 
spoločenských oznamovacích prostried
koch, aby vedeli nadväzovaťdialóg s mláde
žou, na vychovávateľov, aby vedeli odpove
dať na ich túžby a cítenie, na duchovných 
vodcov, aby každému pomohli spoznať ten 
hlas, ktoiý ho volá po mene. Nakoniec sa 
obraciam na vás, ktorí ste sa už zasvätili 
Pánovi, a to osobitne na vás kňazov, keďže 
vy ste už počuli a spoznali výzvu Dobrého 
pastiera, požičajte svoj hlas tomu, ktorý aj 
dnes volá mnohých, aby ho nasledovali! 
Obráťte sa na svojich mladých tak, že im 
umožnite precítiť krásu nasledovania Pána a 
budete ich sprevádzať po chodníkoch života, 
ktoré sú neraz strmé, a že predovšetkým 
budete svedčiť svojím životom, že je to ra
dosť byť v službe Boha.

Teraz sa spoločne modlíme:
Pane Ježišu Kriste, Dobrý pastier našich 

duší, ty poznáš svoje ovce a vieš, ako si 
získať srdcia a človeka. Otvor myseľ a srdce 
tých mladých, ktorí hľadajú a čakajú slovo 
pravdy pre svoj život, daj im pocítiť, že 
plnosťsvetla nájdu jedine v tajomstve tvojho 
Vtelenia, vzbuď odvahu v tých, ktorí vedia, 
kde hľadať pravdu, ale sa boja, že tvoja po
žiadavka je  príliš náročná, vyburcuje ducha 
tých mladých, ktorí by ťa chceli nasledovať, 
no nevedia pre konať neistotu a strach, takže 
potom nasledujú iné hlasy a iné chodníky, 
ktoré nevedú nikam. Ty, ktotý si Slovo Ot
covo, Slovo, ktoré dáva život a spásu, Slovo, 
ktoré osvecuje a posilňuje srdcia, premôž 
svojím Duchom odpor a váhavosťnerozhod
ných sŕdc, vzbuď v tých, ktorých voláš, od
vahu dať odpoveď lásky: "Hľa, tu som, pošli 
mňa!” (Iz 6,8)

Panna Mária, ty mladá dcéra Izraela, 
sprevádzaj svojou materinskou láskou tých 
mladých, ktotým Otec dal počuť svoje Slo
vo, pomáhaj i tým, ktorí sa už zasvätili. 
Nech spolu s tebou zopakujú áno svojho 
radostného a neodvolateľného darovania sa. 
Amen.

K tomu vám  udeľujem svoje apoštolské 
požehnanie.

J á n  P A V O L  II.
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FBEiASILED0VANI E KATOLÍKOV ¥  fiíNE
Vo februári 1992 vydal Cirkevný úrad v Pe

kingu tajný dokument, ktorý spolu s vykoná
vajúcimi smernicami udával líniu, ako narábať a 
zaobchádzať s náboženstvami. Dokument bol 
určený pre funkcionárov strany, vlády a čias
točne i pre vysokých funkcionárov tzv. štátnej 
cirkvi,

V dokumente sa_hovorí: Za nijakých okol
ností nesmie dôjsť v Číne k takému vývoju, ako 
vo Východnej Európe. Obdobne i také demo
kratické hnutie, aké bolo v roku 1989 na námes
tí Nebeského mieru v Pekingu sa viac opakovať 
nesmie.

Pretože vraj “Pápežská cirkev" vo Východ
nej Európe hrala tak vážnu úlohu, majú pe- 
kingskí mocipáni strach pred Vatikánom a ka
tolíckou cirkvou. Celá kapitola spomenutého 
dokumentu približuje taktiku rímskej kúrie a ka
tolíckej cirkvi, ktorá sa snaží rozhlodaťstabilitu 
čínskej ríše.

Posledná kapitola tohoto dokumentu uka
zuje nekompromisnú rozhodnosť, ktorou sa 
snaží komunistický režim Číny zničiť a úplne 
vyhladiť tzv. podzemnú organizáciu katolíckej 
cirkvi.

Všetci, najmä však kňazi a vedúci laici, ktorí 
sa protivia pokynom štátnej moci, musia byť 
prísne potrestaní, strčení do táborov na prevý
chovu, prípadne úplne umlčaní.

Že to nie sú prázdne slová, ukazuje skutoč
nosť posledných dvoch rokov. Talianska infor
mačná služba “Cina oggi", ktorá už viac razy 
spomínaný tajný dokument uverejnila, v júno
vom vydaní priniesla menný zoznam 57 katolíc
kych biskupov, kňazov a laikov, ktorí k 1. júnu 
“sedeli" vo väzeniach.

Listina rozoznáva dva druhy uväznených. 
Uväznení na základe súdneho rozsudku, spolu 
je ich 17: z toho 2 biskupi, 1 gen. vikár, 7 kňazi 
a 7 laici. Uväznení bez súdneho rozsudku spolu
22. Z toho 7 biskupov, 2 gen. vikári, 12 kňazov 
a 1 diakon.

Okrem toho sú ešte i takí, ktorí sú v tzv. 
domácom väzení pod stálou kontrolou. Takých 
je 14; z toho 8 biskupov, 1 gen. vikár a 5 kňazov.
O dvoch biskupoch a 2 gen. vikárov nie je zná
me, či sú všetci vo väzení alebo pod stálym 
dozorom.

Mučenie a smrť
Na konci správy agentúry "Cina oggi" (Čina 

dnes) nachádzajú sa mená troch biskupov a 1

gen. vikára, ktorí za záhadných okolností vo 
väzení zomreli.

Je to biskup FAN XUEYAN z Baoding + 
13.4.1992, svätiaci biskup SHICHUNJIE z Bao
ding + 3.11.1991, generálny vikár HUO 
BINGZHANG, taktiež z Baoding + vo februá
ri 1992 a biskup Zl ZHENRONG z Xianxiang 
+ 20.4.1992.

Biskup Fan a jeho spolupracovníci v Bao
ding (Severná Čína) boli komunistom pre ich 
neotrasitelhú dôveru k Svätému Otcovi už dlhší 
čas tŕňom v oku. A práve preto sa s nimi zaob
chádzalo s neuprositelhou tvrdosťou.

O osude oboch biskupov z Baoding napísali 
katolíci zo Severnej Číny 26. apríla 1992 list, 
ktorý bol prepašovaný do Honkongu. V ňom sa 
píše:

V roku 1990 všetci biskupi, vemí pápežovi, 
boli uväznení, jedno či bol zdravý, chorý alebo 
starý. Jediným ich previnením bolo, že zostali 
vemí Sv. Otcovi.

3. novembra 1991 poslali mŕtvolu staruč
kého, osleplého a na smrť dom učeného biskupa 
domov. Príčinu smrti neudali. Biskupovo telo 
bolo posiate modrinami.

Neuplynul ani rok, keď v plastickom vreci 
poslali i mŕtvolu biskupa Fan Xueyanga. Príčina 
smrti udaná nebola. Na čele a na lícach biskupa 
boli viditeľné zranenia. Nohy vyzerali akoby boli 
dolámané. Tenké kosti biskupa boli ostré ako 
kamene, najmä kosti na hrudi. Tieto kosti boli 
ako tenké paličky, ktoré sa dali spočítať.

Apel pre svetovú verejnosť
Ďalej sa v listine hovorí o pohrebe biskupa, 

na ktorom aj proti úsiliu polície sa zúčastnilo 
vyše 10 000 katolíkov. Vozidlá pripustené ne
boli. S plnou vierou v srdciach prišli peši, držali 
sa za ruky a tíško sa modlili. Bez strachu zotrvali 
celú noc a držali “Čestnú stráž” pri mŕtvole sta
ručkého biskupa. Modlitba sa miešala s plačom, 
smútkom a obdivom. Všetci boli nesmierne do
jatí nad hrdinskou smrťou biskupa. Vzdychy, 
modlitby a údiv sa vznášali k nebu. Umučení 
hrdinovia - noví svätí Číny.

List poukazuje na ďalších uväznených bis
kupov, kňazov a veriacich. Apeluje na celú sve
tovú verejnosť, aby sa každý podľa svojich mož
ností zasadil za ich oslobodenie.

"Veríme, že raz bude tomu koniec a despoti 
tohoto brutálneho režimu budú sedieť na lavici

obžalovaných. Potom už nebudú šliapať lúdské 
práva a s opovrhnutím sa dívaťna llidský život.

Prosíme všetkých svedomitých občanov 
sveta, aby pomohli zachrániť čínskych bisku
pov, kňazov a veriacich, ktorí sú v nebezpeči v 
každom okamihu zomrieť.

Zneje to ako výsmech, keď po pol roku po 
tomto apele nemecký minister zahraničia vyhlá
sil, že teraz sú vzťahy medzi Nemeckom a Čí
nou zase “normálne”.

Štátna cirkev
Vedľa cirkvi v katakombách so svojimi mu

čeníkmi, o ktorej sme hovorili, existuje ešte v 
Číne tzv. “oficiálna - štátna cirkev” , ktorá spolu
pracuje so štátom, a preto je trpená s obme
dzenou činnosťou. DovolUjú sa jej bohoslužby, 
vysluhovanie sviatosti, vyučovanie nábožen
stva, dokonca i výchova kňazov. Môžu sa modliť
i za pápeža ako za náboženskú hlavu cirkvi. 
Očakáva sa však od nich bezpodmienečná 
podpora strany a jej politiky.

Od 15.-19. sept. 1992 mala táto cirkev v 
Pekingu svoj piaty kongres. Zúčastnilo sa na 
ňom 272 delegátov. Boli prítomní biskupi, kňazi
i laici z 30 provincií. Zo 68 štátom uznaných 
biskupov bol[ prítomní 50-ti. Podľa prednesenej 
správy je v Číne 3 900 štátom registrovaných 
kostolov a kaplniek.

V 113 diecézach pracuje 900 kňazov a 
1000 reholhých sestier. Od roku 1986 bolo vy
svätených 300 kňazov a v 30-tich diecézach 
boli zvolení a vysvätení biskupi.

Počet katolíkov bol udaný číslom 3,5 milió
nov. Je to konštantný stav, teda ten istý ako v 
roku 1949. (Štatistika komunistickej strany ho
vorí o 12-tich miliónoch katolíkov).

Je treba chápať a vidieť, že v Číne sú smelí, 
sväť biskupi, kňazi i laici, ktorí s takou Štátnou 
katolíckou cirkvou nechcú mať nič spoločného a 
radšie riskujú väzenie a prípadnú smrť.

Ale na druhej strane toto vonkajšie sa poda
nie štátu a strane je jediná možnosť verejnej 
existencie a vôbec ako tieto kritické časy prežiť.

Táto trhlina ostane tak dlho, kým existuje 
terajší komunistický režim.

Je treba len dúfať, že príde čas kedy aj títo 
katolíci budú môcť uznávať Svätého Otca za 
hlavu jednej katolíckej všeobecnej cirkvi.

Spracoval M. HAVRILA

Svätý Otec navštívil Albánsko
Albánska komunistická vláda zrušila ro

ku 1967 všetky cirkvi - moslimskú, pra
voslávnu i katolícku. Napriek tomu si ľudia 
náboženstvá udržali, hoci cirkevné inšti
túcie nefungovali. Aspoň nie oficiálne. Naj
ťažšie niesli prenasledovanie katolíci okrem 
iného aj preto, že ich bolo najmenej (iba 
cLsať až pätnásť percent obyvateľstva). Pra
voslávni tvorili v Albánsku necelú tretinu, 
zvyšok boli moslimovia. V súčanosti sa 
hlási ku katolicizmu asi 450 000 Albáncov. 
Najmä oni čakali na veľkú udalosť-25. apríla 
navštívil na jeden deň ich krajinu pápež Ján 
Pavol II.

Albánski katolíci sú zvyškom mocného 
bloku západného kresťanstva, ktorý bol po 
smrti Skanderberga (1468) a tureckej oku

pácii (1479-1913) postupnou islamizáciou 
výrazne redukovaný. Roku 1936 pôsobilo 
ešte v Albánsku 82 diecéznych kňazov, 
62 kňazov - františkánov a 61 jezuitov. V sú
časnosti je tam 31 kňazov, ďalši sa vracajú 
z emigrácie štyria prišli z Kosova). Niekolíd 
františkáni chcú obnoviť svoje voľakedajšie 
gymnázium. Mnohí z domácich kňazov sú 
však starí, navyše prekonali aj kruté obdo
bie. Sám biskup Simoni, svätiaci biskup zo 
Skodera, bol roku 1967 uväznený a strávil 
pätnásť rokov v pracovnom tábore.

Cirkev zriaďuje školy, svojpomocné 
spolky aj hospodárske organizácie. Dve pô
vodné arcibiskupstvá budú čoskoro opäť 
obsadené. Po vstupe Albánska do Islamskej 
konferencie zriadili v Tirane viaceré arabské

štáty svoje banky, chystá sa (za arabské 
peniaze), otvorenie významenej medresy.

Program jednodennej návštevy pápeža 
viedol z letiska Rines do mesta Škoder, kde 
v tamojšej katedrále celebroval svätú omšu, 
potom predniesol na verejnom zhromaždení 
osobitnú modlitbu a odcestoval do Tirany, 
kde sa tiež konali verejné bohoslužby. Pá
peža prijal aj albánsky prezident Beriš.

Na privítanie pápeža sa urobili o.i. úpra
vy na škoderskej katedrále. Za komunis
tickej vlády ju totiž prebudovali na športový 
palác, plný betónu, tribún, bočné lode stav
by v roku 1827 upravili na prezliekárne. Celú 
rekonštrukciu katedrály mala na starosti ta
lianska firma a finacoval ju Vatikán.

(ta)
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Kronika  
sídelného biskupa  
Mons. Jána Hirku

I.  41993
Návšteva spolu s bohoslovcami o. bis
kupa Keresztesza a seminára v Nyíregy- 
háze
Návšteva Máriapócsi - koncelebrácia
4. 4  1993
Kvetná nedeľa - stretnutie s mládežou 
v Prešove 
6. 4  1993
Účasť na biskupskej rade BKS v Banskej
Bystrici
8. 4  1993
Veľký štvrtok - koncelebrácia s kňazmi 
celej diecézy
I I .  4  1993
Pascha v Prešove - 4.00 vzkriesenie 
a sv. liturgia
10.00 staroslovienska sv. liturgia 
12. 4. 1993
Pascha v Košiciach - 8.00 a 10.00 
sv. liturgia s kázňou
16. 4. 1993
Rokovanie so zástupcom Chemosvitu 
Svit a o. Š. Ószom
17. 4.1993
Celebrácia sv. liturgie so sobášom v Ko
šiciach
23. 4. 1993
Prednáška na Rímskokatolíckej boho- 
slov. fakulte UK v Bratislave o ekume- 
nizme.
24. 4. 199
Koncelebrácia sv. liturgie a sobáš v Slan- 
skom Novom Meste
25. 4. 1993
Posviacka obnoveného chrámu na chrá
mový sviatok sv. Juraja v Šejkove
26. a 27. 4.1993
Prijatie a rokovanie s kardinálom Cassi- 
dym z Ríma a apoštolským nunciom 
Coppom z Prahy
27. 4. 1993
o 15.00 hod. prijatie ministra kultúry SR 
D. Slobodníka so sprievodom 
29. 4. 1993
Porada kňazov prešovského dekanátu 
v Prešove

| f | |  « m  w  wiomD té®
Na Kvetnú nedeľu sme sa schá- prestal slúžiť svojmu účelu, veriaci

dzali do chrámu v slávnostnejšom zložili peniaze i materiál a dali urobiť
ovzduší ako inokedy. Nebol to len dô- nový. Z poverenia o. generálneho vi-
sledok veľkopôstnych nedieľ, ale aj kára Jána Gajdoša zvon posvätil du-
nezvyčajnej udalosti, ktorá pripadla chovný z Nového Ruskova, tit. dekan
na túto nedeľu. Tak ako všade inde, aj o. Pavol Dancák. Ešte pred začiatkom
u nás sa schádzali mladi ľudia vchrá- sv. liturgie sme zvon upevnili vo veži.
me, aby privítali Pána medzi sebou. Potom po prvý raz zaznel jeho hlas na
Pod vedenim dirigentky si precvičo- oslavu Pána a ohlásil začiatok sv. IK
vali piesne, ktorými neskôr spestrili turgie, ktorú odslúžili obaja duchovní
sv. liturgiu. Inde sa mládež stretávala O. Pavol Dancák v kázni povzbudil
s otcami biskupmi, v našej dedine veriacich k dôslednému kresťanské-
mladí so svojim duchovným otcom mu životu v tejto neľahkej dobe. Po-
Michalom Kocákom privítali Ježiša ukázal aj na dôležitosťstarostlivosti o
Krista pri vstupe do Jeruzalema, i pri Boží dom.
vstupe do svojich sŕdc. Prianim veriacich z Veľkej Tŕne je,

Druhou nevšednou udalosťou bo- aby nový zvon zvolával k os láve Boha
la posviacka nového zvona, ktorý ne- nastupujúce generácie, 
sie meno svojho predchodcu Spolku
sv. ruženca. Keďže pôvodný zvon Veriaci z Tŕne

V Y S V I A C K A  K Ň A Z O V  - R E DE M P T O R I S T O V

Svätodušný odpust v Michalovciach
Tohtoročná svätodušná odpustová 

slávnosť v Chráme Svätého Ducha otcov 
redemptoristov v Michalovciach začne už 
v sobotu, 29. mája o 17.00 hodine veľkou 
večierňou. Okrem troch svätých liturgií, z 
ktorých posledná bude polnočná, v pro
grame okrem iného je aj vystúpenie det
ských a mládežníckych zborov o 19.00 
hodine.

Na svätodušnú nedeľu, 30. mája na 
slávnostnej svätej liturgii o 11.30 hodine

prijmú sviatosť kňazstva dvaja diakoni - re- 
demptoristi - Kamil Dráb z Chmeľovej 
a Jozef Jurčenko z Ďačova. Odpustová 
slávnosť bude zakončená tradičným mi- 
rovaním a obchodom okolo chrámu sčíta
ním evanjelií.

Michalovskí veriaci i očakávaní pútnici 
budú mať počas obidvoch dní možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia a svätému 
prijímaniu.

(pk)

Slávnosti vzkriesenia v Toryskách
Tak ako každoročná oslava Kristovho 

vzkriesenia, tak aj tohtoročná bola v dedin
ke Torysky obklopená hojným počtom ľudí 
a nadšencov vyznávajúcich tieto nádher
né sviatky, sviatky Kristovho vzkriesenia. 
Každý z účastníkov sa mohol zahĺbiť do

seba a zamyslieť sa nad svojou minulos
ťou, nad svojím životom, pretože návraty 
do minulosti nebývajú samoúčelné. Zvlášť 
nie vtedy, ak sú v atmosfére také význam
né dni, akými sú sviatky Kristovho vzkrie
senia - Pascha. A návraty nebývajú ani 
ľahké. Pretože kdečo vybledlo, kdečo už 
zastrelo zabudnutie. História je však 
predovšetkým zdrojom sebapoznania, je 
studnicou, z ktorej múdri čerpajú pona
učenie do budúcnosti. Je tiež zdrojom oby
čajnej ľudskej, ale aj národnej hrdostí. A 
história sviatkov Kristovho vzkriesenia je 
nielen bohatá, ale aj krásna. Preto sme 
hrdí na naše sviatky, na tie neopakovateľ
né chvíle prežité v tom najdôstojnejšom 
Božom stánku. Vďaka za krásne chvíle 
patrí aj o. Petrovi Šturákovi, ktorý nás všet
kých svojím milým slovom nielen povzbu
dil v Božej viere, ale znova vlial hlbokú 
nádej do našich sŕdc. K týmto okamihom 
sa vraciame nielen týmto záberom, ale pre 
veriacich v Toryskách sú to neustále ná
vraty k prameňu.

Ján KOCUREK
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Otázka viery a obradu je problém dávny 

ale stále aktuálny. Ešte aj dnes je mnoho 
takých, ktorí nemajú vo vzájomnom vzťahu 
obidvoch pojmov jasno a neraz zamieňajú 
obrad za vieru a opačne. Niektorí konfrontujú 
túto otázku zámerne a zlomyseľne, iní z ne
znalosti a sú aj takí, u ktorých je prejavom 
nedoceňovania svojho obradu, až pocitu jeho 
menejcennosti. Tento postoj je možné vy
pozorovať, bohužiaľ, u niektorých veriacich 
našej gréckokatolíckej cirkvi. Pramení najmä 
z faktu príslušnosti k menšinovej cirkvi v po
mere k počtu veriacich rímskokatolíckej cirkvi 
a je zárodkom chybného názoru, či špeku
lácie o nutnosti transformácie prvkov "sil
nejšieho" západného obradu do našej liturgie 
a volaní po liturgickom zjednotení latinského 
a východného obradu, chybne označujúc tú
to filozofiu ekumenizmom. Ekumenizmus ne
rieši rozdielnosť obradov jednotnej katolíckej 
cirkvi. Naši veriaci by mali m aťv tomto smere 
jasno. Obidva obrady sú rovnocenné, ani je
den nemá prednosť pred druhým.Volanie po 
ekumenizme smerom k západnej cirkvi nemá 
opodstatnenie a je škodlivé. Máme tú istú 
vieru, tú istú najvyššiu hlavu cirkvi, patríme k 
tej istej cirkvi: jednej pre celý svet - katolíckej. 
Obidva obrady sú katolícke, vzájomne sa 
majú rešpektovať, ctiť a podporovať. Svoje si 
drž, cudzie nehaň - napísal v jednej svojej 
práci v roku 1946 biskup THDr. Vasil Hopko. 
Aktuálne sú v tejto súvislosti aj ďalšie jeho 
myšlienky:

Nesmieme miešať obrad s vierou. Obrad 
jeleň nositeľom viery. Viera je základ a obrad 
len výrazom viery. Viera nás spasí, obrad k 
tomu dopomôže. Niet prvoradých ani dru
horadých kresťanov-katolíkov, lepších ani 
horších. Kristus založil cirkev a nie obrad a to 
cirkev jednotnú, keď povedal:

Ty si Peter - Skala a na tejto Skale za
ložím cirkev svoju. Náš obrad je grécky, vý

chodný. Priniesli ho k nám sv. Cyril a Metod 
a preložili pre nás Slovanov do sta
roslovienskeho jazyka. Nehovoríme preto 
Kyrie eleison, ale Hospodi, pomiluj, nespie
vame Hagios ho Theos, ale Svjatyj Bože, 
Svjatyj Kripkij... Mnohým chýba viac hrdosti,

že sú gréckokatolíci. Je to preto, že nepo
znajú svoj obrad, svoju cirkev. Kto-čo ne
pozná, to nemôže ani milovať, ani sa za to 
oduševňovať. Dodajme-ani byť tolerantný!

Dr. Peter KRAJŇÁK

Konkrétne kroky 
duchovnej obnovy

V sobotu, 17. apríla 1993 v prie
storoch Školy v prírode na Juskovej 
Voli konal sa celodenný seminár pre 
36 členov farských pastoračných rád 
(FPR) z Vranova a filiálok Vechca a J. 
Voli s týmto programom:

1. Duchovné slovo (o. Daniel Ša
rišský) 2. Analýza súčasného stavu a 
problémov gréckokatolíckej cirkvi. 
Príčiny a ich dôsledok na ich súčasný 
stav. Metódy a formy výchovy farské
ho spoločenstva (Andrej Lakatoš) 3. 
Organizačná štruktúra a obsahová ná
plň činnosti FPR a konkrétne úlohy 
pre najbližšie obdobie nášho farského 
spoločenstva (o. František Puci) 4. 
Diskusia k témam

Cielenou a usmerňovanou disku
siou dospeli všetci účastníci seminára 
k spoločnému záveru v hľadaní výcho
diska z dnešnej situácie. Toto výcho
disko spočíva v znovuoživení preru
šenej gréckokatolíckej výchovy na
šich veriacich a predovšetkým našej 
mládeže - budúcnosti našej cirkvi. 
Práve absencia cieľavedomej, syste
matickej a sústavnej výchovy je prí
činou aj dnešných našich problémov, 
s ktorými naše spoločenstvá zápasia.

Na seminári boli vysvetlené metódy a 
formy výchovy ku všetkému gréc- 
kokatoiíckému, t. j. ako upevňovať u 
našich veriacich gréckokatolícke po
vedomie, hrdosť, sebavedomie, spo
lupatričnosť, lásku k nášmu obradu a 
Cirkvi, ale aj naše zaužívané zvyklosti 
a symboliku, ktorá toto uvedomenie si 
našej jedinečnosti, zvláštnosti a vlast
nej identity ešte viac upevňuje. V tejto 
úlohe majú FPR nezastupiteľnú úlohu, 
pretože pôsobia vo farskom spolo
čenstve ako laický apoštolát. Musia sa 
preto stať motorom nielen nábožen
ského, ale aj spoločenského života 
farnosti.

Vranovskí gréckokatolíci reali
zovali takto jednu z ďalších foriem, 
ako konkrétnymi čimni realizovať 
duchovnú obnovu našich farských 
spoločenstiev. Že toto podujatie bolo 
prínosom a prispelo k oživeniu gréc
kokatolíckeho ducha, svedčí spon- 
tanná reakcia všetkých prítomných, 
aby sa takéto spoločné stretnutia ko
nali pravidelne, čo pochopiteľne bu
deme realizovať.

A. LAKATOŠ

V Slove sme priniesli in
formáciu o tom, že Štefan La- 
dižinský vydal zbierku znoto
vaných zborov k liturgii sv. 
Jána Zladoústeho.

CULTUS - centrum pre kul
túru a umenie v Bratislave - 
usporiadal 23. marca 1993 v 
Spoločenskom dome Trávniky 
zaujímavý Večer staroslovan
ských liturgických spevov, kto
ré autor napísal a upravil na 
základe prostopínija prešov
skej eparchie. Spevy zazneli v 
podaní Komorného združenia 
speváckych zborov LITUS, 
zloženého z členov hudobno
dramatického súboru T. Šev- 
čenka a príslušníkov cirkevné
ho zboru pri gréckokatolíckom 
chráme. Koncert naštudoval Š. 
Ladižínský a D. Medvecová.

;.;n

Koncertný večer sa začal 
celkom netradičným spôso
bom - príhovorom o.PhDr. Jo
zefa Pavloviča, CSc. o liturgii,
o jej význame a poslaní. V jeho 
slovách našli poslucháči odpo
veď na mnohé známe, menej 
známe i nezodpovedané otáz
ky o duchovnom, cirkevnom a 
liturgickom speve. Otec Pav- 
lovič priblížil jedinečnosť litur
gie východného obradu, kde 
sa spieva bez sprievodu ná
strojov a jediným nástrojom je 
ľudský hlas. Vyzdvihol a pripo
menul, že východná liturgia je 
výnimočným a vzácnym da
rom nielen pre tých, ktorí spie
vajú, ale aj pre tých, ktorí ju iba 
počúvajú. Je vlastne akousi 
modlitbou, ktorá obohacuje 
človeka, oslobodzuje od sta

li! IÏ

rostí, upokojuje a vracia pokoj 
do duše.

Je možné dopustiť, aby to 
všetko odumrelo? Aby to za
padlo do zabudnutja? To určite 
nie!... Potom sa Štefan Ladi- 
žinský úprimne vyznal publiku. 
Rozhovoril sa o dávnej túžbe 
zachovať pre budúcnosť viac- 
hlasný liturgický spev, ktorý po 
stáročia zaznieval v obciach a 
mestečkách východného Slo
venska, a ktorý ešte donedáv
na nebol notopisom zazname
naný. Treba však pozname
nať, že susedná mukačevská 
eparchia už mala notový záz
nam liturgických spevov, ktorý 
vydala roku 1906. Ďalšie vy
danie pripravili roku 1968 o. S. 
Papp a o. N. Petrašovič. 
Prácu hodnú obdivu urobil aj

© I

o.prof. G. Bobak vo vzácnej 
200-stránkovej zbierke jedno
hlasných hudobných záznamov 
liturgického spevu. Š. Ladižin- 
ský na základe Bobakovho Ir- 
mologiónu a po konfrontácii 
vlastnej pamäti (vypočutý spev 
zostal zapísaný hlboko v jeho 
podvedomí), odvážil sa splniť 
svoje predsavzatie a urobiť nie
čo preto, aby našim potomkom 
zostala zachovaná v notovom 
zápise staroslovanská liturgia už 
vo viachlasnom zborovom znení. 
Základné časti Liturgie sv.J. Zla
toústeho napísal na základe pro
stopínija prešovskej eparchie. 
Zbory v charaktere národného 
mnohohdosija sú napísané tak, 
aby ich mohol naštudovať a spie
vať i zaô'najúcí spevokol.

(Prevzaté z KN)
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Slovanskí apoštoli
sv. Cyril a Metod
Sv. Cyril a Metod boli synmi toho kresťanského Východu, 

kde najskôr rozkvitla mariánska úcta. Študovali v Carihrade, 
ktorý bol kedysi mestom Panny Márie, tak ako je  Jeruzalem 
mestom Kristovým a Rím mestom sv. Petra. Do ochrany 
Matky Božej sa odporúčal Carihrad v dobe vojnového nebez
pečenstva, zemetrasení a epidémií. Mariánske obrazy a piesne 
doprevádzali byzantské vojská do boja proti pohanským náro
dom. Tak odrážal Carihrad útoky Avarov, Saracénov a Tur
kov. Zvlášť významná je  záchrana Carihradu v r.626 proti 
Avarom a v r.678 a 717 proti Saracénom. Na pamiatku tejto 
záchrany spieva sa vo východnej cirkvi prekrásny chválospev, 
zv. akathistos. V tejto piesni Carihrad ako mesto Panny Márie 
ďakuje a odporúča sa svojej ochrankyni-Bohorodičke. Cari
hrad nakoniec podľahol vo viere aj v boji proti nepriateľom. 
Ale Gréci pripisujú zvláštnej pomoci Matky Božej skutoč
nosť, že Carihrad tak dlho odrážal útoky ázijských pohanov a 
chránil Európu pred ich útokmi. Carihrad bol od 5. storočia 
tiež strediskom východného mníšstva, zbožnosti a kresťan
ského sebazáporu. V gréckych kláštoroch v Carihrade a v 
okolí vznikli najkrajšie bohoslužobné spevy a modlitby, práve 
tam sa nádherne rozvinula východná bohoslužba. Každý bo
hoslužobný text je zakončený spevom na počesťBohorodičky.

V gréckych kláštoroch sa nadchli sv. Cyril a Metod ešte 
viac pre krásu východnej bohoslužby a pre úctu k Boho
rodičke, ktorú neskôr priniesli aj Slovanom. Pravdepodobne 
bol sv.Metod vysvätený za kňaza v rímskom kostole Panny 
Márie Snežnej (S.M.Maggiore) a tam tiež slúžil svoju prvú sv. 
liturgiu. Tento rímsky chrám bol v tom čase akýmsi spojiv- 
kom medzi Carihradom a Rímom, v ňom prijímali v tom čase 
pápeži vyslancov carihradských cisárov a patriarchov. Sv. 
Cyril bol už od útlej mladosti veľkým ctiteľom Matky Božej. 
Učenlivý žiak obľúbil si Božiu Múdrosť, ktorú zbožný Vý
chod oslavoval v spojení s Matkou Božou. Staré chrámy sv. 
Múdrosti v Soluni, Carihrade a Kyjeve zdobili krásne veľké 
obrazy (mozaiky) Matky Božej. Keď sa mladík Konštantín 
tajne zasnúbil s Božou Múdrosťou, obľúbil si zároveň aj úctu 
k Bohorodičke, ktorá sa v duchu starej východnej zbožnosti 
nazýva v loretánskych litániách "Stolicou múdrosti".

V hlbokej mariánskej úcte sa zhodujú spolu katolíci aj 
nezjednotení východní kresťania. Matka Božia je  spoločnou

a marianska ucta
Matkou kresťanského Východu i Západu, je  spojivkom, ktoré 
nás napĺňa nádejou, že sa opäť obnoví niekdajšia cirkevná 
jednota. Carihradský patriarcha sv. Germán sa ešte pred roz
kolom modlil k Bohorodičke: Ty upevňuj vieru, Ty spoj 
všetky cirkvi v jednotu.

Východné národy majú ešte zvláštnu zásluhu na marián
skej úcte. Na Východe povstali najväčší obrancovia 
mariánskej úcty, tam sú autori najkrajších a najvrúcnejších 
hymnov na oslavu Bohorodičky. Z Východu sa dostalo 
mnoho prekrásnych mariánskych obrazov na Západ, zvlášť 
do Talianska a do Ríma. Aj naši predkovia prijali tieto 
obrazy s najväčšou úctou. Sväté obrazy Matky Božej sú 
svedkom tej doby, keď boli Východ a Západ spojení v jednej 
kresťanskej rodine a sú pre nás drahocenným odkazom 
spoločného dedičstva.

Z načrtnutej úvahy je  zrejmá súvislosť medzi 
mariánskou úctou a dielom pre cirkevnú jednotu v duchu 
sv .Cyrila a Metoda, o ktorú tak horlivo usiluje aj sv.Otec 
Ján Pavol II.

Preložil a spracoval:Dr.P.KRAJŇÁK

Redemptoristi
vypomáhali

V susednej mukačevskej eparchii slávia veľ
konočné sviatky podľa juliánskeho štýlu. Pre
tože boli o týždeň neskoršie ako u nás, otcovia 
redemptoristi mohli aj v tomto roku ísť na vý
pomoc. Otec biskup Mons.Milan Chautur, CSsR 
vypomáhal v Usť-Cornom, o. Štefan Istvánik 
a o. Ján Cuchran v okresnom meste Mežgorii 
a v susedných obciach - v Ivkách, Strihoľnom 
a v Rudalci.

O novej cirkevnej škole
V tomto školskom roku k 

trom cirkevným školám  v 
Košiciach pribudlo i Cirkevné 
stredné odborné učilište sv. 
Jozefaj robotnjka, v Koši- 
ciach-Saci na Železiarenskej 
ulici.

Je to tretie cirkevné uči
lište na východnom Sloven
sku. Aby sme sa bližšie o ňom 
dozvedeli, porozprávali sme 
sa s jeho riaditeľom Ing. Jo
zefom Mičkom. Z jeho slov 
vyberáme.

Toto cirkevné učilište (dá-

lej len CSOU) má toho času 
len jednu triedu s devätnástim i 
žiakm i, ktorí sa učia za mecha
nika opravára strojov a zaria
denia - ide o bývalú profesiu 
strojnýzámočník.

V budúcom školskom roku 
plánujeme otvoriť tri triedy pr
vého ročníka, a to jednu triedu 
pre chlapcov s počtom 28 až 
30 žiakov pre profesiu ako je 
toho času a dve triedy pre 
dievčatá s počtom 24 až 28 
žiačok v triede pre profesiu 
krajčírka so zameraním na

odevnú konfekciu a bielizeň. 
Štúdium trvá tri roky s mož- 
nostou získať maturitu popri 
zamestnaní. Žiaci mimo Košíc 
majú možnosť kvalitne bývať v 
dvojposteľových izbách s ce
lodenným stravovaním. Výuka 
je bezplatná. Záujemcovia o 
toto štúdium by mali mať zá
ujem o náboženské a duchov
né vzdelávanie,

A aká je u vás možnosť 
m imoškolského využitia sa 
žiakov? - pýtame sa riaditeľa 
spomínaného učilišťa.

Vo voľnom čase je k dis
pozícii perfektný krytý bazén 
so saunou a prepychová telo
cvičňa s posilovňou, ako aj 
možnosť pracovať v rôznych 
záujmových krúžkoch. Pri 
škole si môžu žiaci získať za 
znížené ceny vodičský pre
ukaz na všetky kategórie, ako 
napríklad na malý a veľký mo
tocykel, osobné a nakladné 
autá.

Podmienky prijatia sú také 
ako na ostatné učilištia - 
ukončenie ôsmeho ročníka 
základnej školy.

Mgr. Jozef GAVLÁK
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ipíéot ®dl Imiírosi w
V roku 1938 (24.-29.5.) 

sa v Budapešti konal 34. 
Celosvetový eucharistický 
kongres. Pre našich gréckoka
tolíckych veriacich zo Zem- 
plína, to bola výnimočná príle
žitosť zúčastniť sa na tak 
veľkolepom náboženskom po
dujatí.

A tak 700 veriacich boli 
priamymi účastníkmi Eucha
ristického kongresu. Ich spo
mienky boli publikované v ča
sopise Misionár z roku 1938. 
Stojí za zmienku, že časopis 
bol písaný nie po slovensky 
ale po zemplínsky - nárečím. 
Zážitky a poznatky z ich pria
mej účasti môžu byť pre nás 
nielen zaujímavé, ale aj po
učné, že s akým oduševnením 
a hlbokým precítením sa naši 
veriaci na podujatí zúčastnili. 
Možno sa ešte nájdu pamät

níci, priami účastníci kongre
su ktorí si v nasledujúcich 
riadkoch oživia svoje spo
mienky. A možno sa aj redak
cii ozvú.

Cesta na kongres
34. celosvetový Eucharis

tický kongres mal byť sviat
kom nielen v neďalekej Bu
dapešti, ale tým bola daná 
možnosť, aby sme my, grécko
katolíci, iných diecéz mali 
účasť na tomto veľkom trium
fe eucharistického Spasiteľa. 
Tak sa nás zišlo až 700 ľudí zo 
Zemplína a z Podkarpatskej 
Rusi a vyrazili sme vedení 
naším preosvieteným bisku
pom Alexandrom na kongres.

Z Užhorodu sme sa pohli v 
utorok, 24. mája na pravé po
ludnie.

Náš vlak veselo odchádzal 
s užhorodskej stanice, nechá
vajúc za sebou smutných tých, 
ktorí nás odprevádzali na sta
nici a nemohli ísť na Kongres.
V Čope nás privítali so spe
vom mukačevskí ruskí ORLI, 
ktorí dež išli do Budapešti. Na 
hraniciach bolo dosť ťažko. 
Tesno a horúco bolo v čakárni 
a ešte teplejšie bolo, keď sme 
sa priblížili k colným úradní
kom. Títo páni veľmi svedo- 
mite plnili svoje povinnosti a 
náš autobus, aj keď odchádzal 
z Čopu o 13,37, z hraníc 
odišiel až o 16,25. V tomto

! Eucharistickí Kongres v Budapešce. ^
TricecStvarti celosvetoví' Eucharistickí Kongres mal bic odšvjatko- 

V ftedalekim B udapeiíce  i z tim bu la  dana možnosc žebi i mi, 
g rekokatoľic i, vžaft ttŕasc  u tim  veľkim  trium fe eucharistického Spasiteľa. 
I se e , zebrala Ke n as  krasm i h rom ada , b o  až  70 0  fudzi zo Zemplína i t 
P o d k a rp . Rusi virušeľi tm e  * našim  P reosv . Episkopom  Aleksandrom 
» a  K ongres.

Slávni MariaPovč.

7. U ž h o ro d u  zsm š c rušcC vo v to rek , M , m ája v sam e poladňe. 
#  M l i i  m ašina vese lo  odtijw dzel»  * u flio ro d sk eh ô  Staciomi, zoehabjajuc 

l a  -sebu zasmuceních (ich. k to ré  ___________

čase sme už mali byť v Mária 
Povči. Ale nič sa nedeje. Došli 
sme aj do Mária-povči večer o
19,00 hodine. Tamojší dobrí 
ľudia celé tri hodiny čakali nás 
s vozmi na stanici. Nasadli 
sme až sa zaprášilo po piesko
vej dráhe, tak sme uháňali. Za 
pár minút sme už boli pred 
slávnou povčanskou katedrá
lou. Každý sa s najväčšou hor
livosťou rýchlo chcel dostať 
pred zázračný obraz Prečistej 
Panny Márie. Naraz tisíce sr
dečných prosieb letelo k svä
tému obrazu na Ikonostase. Aj 
slzy sa zaleskli v našich 
očiach.

Pekným príhovorom priví
tal našich pútnikov povčan- 
ský igumen o. Matej Jocsak, 
ČSVV a potom preosvietený 
Alexander prehovoril k svo
jim veriacim. Potom celým 
chrámom zaznievali naše 
piesne.

Iste tam dávno nebolo po
čuť takýto srdečný náš spev!

(Spoveď a bozkávame svä
tého obrazu)

Po modlitbe sa každý odo
bral na svoje miesto, kde sa 
uchýlil na noc. Potom bola 
svätá spoveď. Spoveď trvala 
až do polnoci, lebo každý sa 
chcel vyspovedať iba v 
Mária-Povči, aby tam pred zá
zračnou Matkou Božou oľuto
val svoje hriechy, zdôveril sa 
so životným krížom a pýtal 
pomoc do ďalšieho života.

Po svätej spovedi mali sme 
príležitosť po zvláštnom rebrí
ku vystúpiť až k sa samotnému 
svätému obrazu a tam ho po
bozkať.

Každý sa tlačil k nebeskej 
Matke, aby mohol aspoň 
zblízka pozrieť na jej zázračný 
obraz. Ľudia dlho zostávali v 
chráme, každý tam chcel čo 
najdlhšie zotrvať v modlit
bách.

Jozef JENČÍK 
Pokračovanie

0 KŇAZSKEJ HODNOSTI
Kňazstvo je hodnosť nepochybne 

vyššia a vznešenejšia ako hodnosť 
kráľovská. Načo mi spomínate pur
pur, drahokamy a zlatom sa lesknúce 
kráľovské rúcha; všetky tieto veci sú 
iba klamným tieňom, ktorý mizne 
skô- ako krása jarných kvetov. Taká 
je i ľudská sláva, aj keď je kráľovská. 
Nespomínajte mi toto všetko. Keď 
však opravdu chcete poznať, aký je 
veľký rozdiel medzi kráľom a kňazom, 
musíte skúmať rozsah právomoci 
oboch a uvidíte, že kňazstvo stojí vy
soko nad kráľovskou hodnosťou.

Aj keď kráľovský trón je predme
tom obdivu pre drahokamy, ktoré ho 
krášlia a pre zlato, ktorým je obklo
pený, predsa však pod správu kráľa 
patria len záležitosti pozemské, poza 
ktoré už nesiaha jeho právomoc. 
Kňazský trón nemá svoje miesto tu, 
ale v nebesiach, preto kňazi majú 
moc rozhodovať v záležitostiach sa
mého neba. Ako to vieme? Cár neba 
to tak nám prehlásil: Čo zviažete na 
zemi, bude zviazané v nebi, a čo roz
viažete na zemi, bude rozviazané v 
nebi. /Mt 18,18/.

Zem dáva vznešenú moc sudcov
skú, pretože zem je sídlom kňaza, 
ktorý rozhoduje. Boh v nebi sleduje 
svojho služobníka a čokoľvek tento 
rozhodne, Boh to len potvrdí. Preto 
kňaz je prostredníkom medzi Bohom 
a ľuďmi,on rozdáva milosti, ktoré pri
chádzajú zhora, on prednáša Bohu 
naše prosby, odvracia hnev Boží voči 
ľudstvu a zachraňuje nás hriešnych 
pred jeho trestajúcou rukou. Boh tak
to podriadil i kráľa kňazovi a dal naja
vo, že hodnosť kňazská je väčšia ako 
kráľovská. A skutočne tak je, že ten, 
ktorý je nižší v hodnosti, prijíma po
žehnanie od toho, krorý v hodnosti 
stojí vyššie. Sv. Jan ZLATOÚSTY
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ZASA SA VRÁTI
Úvaha o katastrofálnom konci našej planéty nadobú

da takých hrozných rozmerov ako nikdy predtým.
Oveľa viac ako prví kresťania potrebujeme vedief, že 

osud nášho sveta nie je v rukách žiadnych armád, ani 
vládcov, ani žiadnej slepej náhody alebo zákonitosti, ale 
je v rukách múdreho milujúceho Otca, ktorý nás nepres
táva uisťovať:

- Budem s vami a dám vám silu, aby ste mohli až na 
koniec sveta všetkým pokoleniam zvestovať Posolstvo
0 novom živote.

A ešte jedným postrehom doplňuje Lukáš svoju 
evanjeliovú zvesť o nanebovstúpení: - Keď to povedal, 
bol pred ich zrakmi vyzdvihnutý a oblak im ho vzal z očí. 
Hľadeli uprene k nebu za ním, ako odchádza, a zrazu 
vedľa nich stáli dvaja muži v belostných šatách a pove
dali:

“Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? 
tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, pride zasa tak, 
ako ste ho videli odchádzať do neba”.

Zrak uprený za odchádzajúcim Ježišom a nezlomné 
presvedčenie, že sa zase vráti.

Túžobné očakávanie Pánovho príchodu určovalo ce
lý charakter nového života podľa Evanjelia. A to bola tá 
najdôležitejšia časť zvesti, ktorá sa rozšírila do celého 
sveta.

Celé dejiny sa odvíjajú a budú odvíjať v rukách Otco
vých, až dokiaľ sa nedočkáme Kristovho druhého prí
chodu.

Stále nám zaznieva Spasiteľovo ubezpečenie: “Od
chádzam, aby som vám pripravil miesto, aby ste boli i vy 
tam, kde som ja”.

Je preto možné byť šťastným i v tomto našom veku,
1 napriek všetkým zmätkom, ktoré sú okolo nás. Dynami
ka, rozpätie a rozmach diaľav, ktoré sú prísľubom, nám 
umožnia prekonať súčasné trápenia. Je možné mať opti
mizmus a je možné ním infikovať naše prostredie.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

DQQ
Komisia pre duchovnú obnovu pri Gréckokatolíckom 

biskupstve v Prešove Vás týmto 
pozýva

na Celodiecézne stretnutie mládeže, 
ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-30. júla 1993

Miesto konania: Juskova Voľa, okres Vranov nad Topľou.
Stretnutia sa môžete zúčastniť za týchto podmienok:
t . Vek od 14 rokov
2. Vyplnenú prihlášku, ktorú dostanete na farskom úrade, 

odovzdajte vášmu otcovi duchovnému do 31. mája 1993.
3. Zároveň s prihláškou odovzdajte aj zálohu za pobyt 150 Sk.
4. Na stretnutie si doneste: Sväté písmo - NZ, modlitebnú 

knižku, písacie potreby, veci osobnej potreby, spacák, kari- 
matku (prípadne stan), strava je zabezpečená.

5. Do Juskovej Volí sa dostanete z Vranova autobusovou 
linkou č.8.

6. Informácie na čísle 0944/93261 alebo 0931/21308
o. Milan MOJŽIŠ

Naša eparchia opäť žije 
prípravou na kňazské vy
sviacky a primície. Z Vašich 
listov sme vybrali príhodu, 
ktorú nám zaslala naša čita
teľka, učiteľka Mária. Zažila 
ju počas nácviku nábožen
ských spevov so svojimi 
žiakmi - štvrtákmi.

Počas nácviku som sa spý
tala svojich žiakov čím chcú 
byť. Tu nakoniec jeden žiak 
(ináč najlepší v triede), mi po
vedal, že on to ešte nechce 
prezradiť, ale pošepká mi to 
do ucha. Tak som mu nasta
vila svoje ucho. On si rukou 
zakryl tvár a pošepkal mi: 
kňazom. Ja som sa na neho

milo usmiala a povedala:"No 
nič iného krajšieho ani nemô
žeš byť. Je to náročné, ale 
krásne povolanie - poslanie." 
Ten chlapček sa na mňa tak 
krásne pozeral, jeho oči sa 
na mňa tak milo usmievali a 
v ten deň mi na autobusovej 
zastávke, keď zišiel z auto
busu, mával, kým som mu 
nezmizla z dohľadu. Keď 
som sa na druhý deň stretla 
s jeho starou mamou, videla 
som, že má slzy v očiach, 
keď mi rozprávala o chlapco
vi, keď je j povedal: “vieš, ba
bí, je  to tá najlepšia učiteľka 
na svete.” Boli to krásne slo
vá ako dar k narodeninám.

■ Stretnutie diecéznych zástupcov Hnutia kresťanských 
rodín, ktorá sa konalo 28. 3. 1993 v Jezuitskom dome v 
Košiciach, sa zaoberalo návrhom projektu Spiritualita ro/ 
dín. Osobitnú pozornosť venovali v diskúsii príprave 
programu k Roku rodiny, ktorý vyhlásila OSN na rok 1994.
■  Základy kostolíka zasväteného Duchu Svätému z 12. sto
ročia objavili v areáli Stanice mladých prírodovedcov v 
Trebišove. Základný archeologický výskum vykonala 
Dr. Ľubomíra Kaminská z Archeologického ústavu SAV, 
stredisko Košice. Okrem základov chrámu bolo objave
ných aj niekoľko desiatok hrobov, z čoho sa dá usudzovať, 
že pri kostole bol kedysi aj cintorín.
■ V Bratislave-Vajnoroch boli spomienkové oslavy 3. výro
čia návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku. 
Hlavným celebrantom bol arcibiskup Mons.Ján Sokol, met
ropolita Slovenska. Osláv spojených so svätou omšou sa 
zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Michal Kováč s 
manželkou.
■  Pútavá kniha od Mieczyslava Malinského pre mladých 
pod názvom PRV NEŽ POVIEŠ MILUJEM vyšla v Prešo
ve a dá s a objednať na adrese P. Michal VAŠKO, Hlavná 
81, Prešov. Stojí 28 SK.
■ Už mesiac zaznieva v éteri pravidelné vysielanie prvého 
kresťanského rozhlasu na Slovensku. Je ním RÁDIO MÁ
RIA v Banskej Bystrici, ktoré svojím náboženským progra
mom a humanitno-sociálnymi informáciami oslovuje ľudí v 
tomto meste a okolí.
■  Výročie tragických udalostí z 13. na 14. apríla 1950, keď 
totalitná moc chcela zlikvidovať cirkev, rehole a každého 
aktívneho veriaceho človeka, boli dôvodom slávnosti, ko
nanej v bratislavskom Dóme sv. Martina. Tu sa 13. apríla 
1993 uskutočnila pietna spomienka a bohoslužby za umu
čených, popravených a trpiacich v minulých desaťročiach. 
Svätú omšu slúžil arcibiskup Mons. Ján Sokol za účasti 
predstaviteľov vlády, Matice slovenskej a Konfederácie 
politických väzňov.
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