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Masovokomunikačné prostriedky nás denne zasypávajú
rôznymi informáciami zo všetkých piatich kontinentov našej
planéty. Ide však v prevažnej väčšine o negatívne informácie.
Sú to správy o vojnových konfliktoch, o teroristických ak
ciách, o prírodných katastrofách, o rôznych násilnostiach a
podobne.Týmito správami sa nám tento svet celkom mimo
voľne predstavuje ako zlý, plný neprávosti a nešťastia. Je to
preto, že ho vnímame len v čiernych farbách. Presnejšie,
sústrecfujeme sa v ňom len na ľudí zlých, konajúcich rôzne
násilie. A to nie je šťastné riešenie.
Svet - to nie sú len ľudia zlí a nie je to len miesto rôznych

nešťastí a prírodných katastrof. Svet - to nie sú len čierne
farby a všelijaké zlo. Tento svet je predovšetkým dielo Božie.
Vyšiel z rúk Božích tak isto, ako všetko ostatné stvorenstvo
v ňom. Svet - to sú aj dobrí ľudia, to je aj stvorená krása
prírody, to sú aj pekné, jasné farby, radostný život, ktorý ľudia
môžu prežívať a ktorý aj mnohí radostne prežívajú. Žiaľ, na
škodu veci sa o tom, čo je vo svete dobré, málo píše i málo
medzi ľuďmi hovorí. Len sa trošku sami zamyslíme. O čom
sa krútia naše reči každý deň? Nie je to v prevažnej väčšine
len vidina zla a reči o tom, čo je vo svete negatívne? Práve
my - kresťania - máme od Boha veľkú úlohu vylepšovať tento
svet dobrými skutkami, ale tiež aj dobrými pozitívnymi re
čami. Rozprávanie o zlých ľudských skutkoch nikoho nepovzbudí a nedodá silu žiadnemu človekovi. Naopak, pozitívne
slová, reč o dobrých skutkoch, ktoré bezpochyby vo svete
sú, a to vo veľkom množstve, to človeka obohatí a posilní.
Máme jeden druhého posilňovať, máme sa navzájom obo
hacovať, to je naša úloha, to je náš podiel na vylepšovaní
tohto sveta.
Exercitátor počas jedných duchovných cvičení nám po
vedal tieto slová: "Nebojte sa sveta. Svet je miesto, ktoré
nám pripravil sám Boh, aby sme v ňom pracovali, modlili sa
a konali dobro." Áno, máme svet posväcovať a máme sa i my
sami vo svete posväcovať. Dnes žije vo svete veľa pesimis
tov. Je to aj preto, že ľudia sú až po okraj naplnení nega
tívnymi informáciami a negatívnymi vlastnými zážitkami a
hriechami. Preto sa stáva, že strácajú záujem o tento život a
jednoducho sa mnohým nechce ani žiť. Podiel zodpoved
nosti na tomto stave nesieme aj my a to tým, že neobohacu
jeme tento svet svojím pozitívnym zmýšľaním, že málo hovo
ríme o tom, čo je dobré. Aj naše rečí o našich blížnych sú v
prevažnej väčšine kritické, vidíme v ľuďoch len zlo, lepšie
povedané viac sa sústreďujeme na to negatívne. Pokúsme
(Pokračovanie na str. 2.)
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Božie Milosrdenstvo v poslaní Cirkvi
"Choďte a naučte sa, čo
znam ená:
M ilosrdenstvo
chcem, a nie obetu"
(Mt 9,13)
Po druhej svetovej vojne pomáhali vo
jaci v jednej nemeckej dedine odstraňovať
trosky z pováľaných domov po bombar
dovaní. Neobišli ani poškodený kostol. Pri
upratovaní v kostole našli aj rozbitú sochu
Krista. Podarilo sa im ju pozliepať a posta
vili ju znovu na oltár. Bola ako nová, ale
nemala ruky. Vojaci ich v rozvalinách kos
tola nemohli nájsť. Vtedy ktosi nebadane
položil k nohám Krista tabuľku s takýmto
nápisom: Nemám ruky okrem tých vašich!
V týchto slovách vyjadril hlbokú myšlien
ku, že kresťania majú dať Kristovi k dispo
zícii svoje ruky, a nielen tie, ale seba sa
mých na uskutočňovanie diela Božej lásky
vo svete.
Tajomstvo Kristovej prítomnosti v Cir
kvi a nášho zjednotenia s ním vyslovil svä
tý Pavol apoštol vo svojich listoch náukou
o Tajomnom tele Kristovom. Týmto obra
zom vysvetľuje tajomstvo o Cirkvi a súčas
ne náš podiel na jej živote a poslaní. Cir
kev je Tajomné telo Kristovo a my všetci
pokrstení sme údmi tohto tela. V Prvom
liste Korinťanom Pavol napísal: "Lebo ako
je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky
údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho,
tak aj Kristus. V e ď my všetci, či Židia alebo
Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v
jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A
všetci sme boli napojení jediným Du
chom... Boh telo vyážil tak, že slabšiemu

udu dal väcsiu cest, aby nebola v tele
roztržka, ale sa údy rovnako starali jeden
o druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s
ním včetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd,
radujú sa s ním všetky údy" (Kor 12,12 13,24-27).
Obraz Cirkvi ako Tajomného tela Kris
tovho v prvom rade hlása pravdu viery o
stálej Kristovej prítomnosti medzi nami,
ako to prisľúbil pri svojom Nanebovstúpe
ní: ”A hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta" (Mt 28,20). Kristus
žije v spoločenstve svojich veriacich. Je s
Cirkvou zjednotený a zo všetkých pokrste
ných utvára jedno živé ústrojenstvo lásky.
Práve preto, že sa tento živý organiz
mus v mnohom podobá ľudskému telu,
nazval svätý Pavol Cirkev Tajomným te
lom Kristovým. Hlavou Cirkvi je sám Kris
tus. "On je hlavou tela, Cirkvi" (Kol 1,18).
Všetci veriaci tvoria telo Cirkvi a každý
osobitne je jeho údom.
Hlavným zmyslom nášho včlenenia do
Cirkvi - Tajomného tela Kristovho na spô
sob údov je to, aby sme mali plnú účasť na
jej živote a poslaní. Ako v ľudskom tele má
každý úd svoju úlohu, tak v Cirkvi má kaž
dý z nás svoje osobitné miesto a poslanie.
Živými údmi tela Cirkvi sme vtedy, ak je v
nás Kristov život a ak milujeme bratov.
Povedané rečou sv. Pavla, živými údmi
sme, ak sme "napojení jedným Duchom"
(Kor 12,13) a prinášame "ovocie Ducha"
(por. Gal 5,22). Tí, čo žiju bez milosti a
lásky, sú iba mŕtvymi údmi Tajomného tela
Kristovho.
O nevyhnutnej potrebe nášho vnútor
ného zjednotenia s Kristom a o úlohe kaž

AKY JE SVET?
(Dokončenie zo str. 1.)

sa urobiť pravý opak. Zmýšľajme a konajme pozitívne a to
nás samých obohatí a tiež obohatí aj našich blížnych a
môžeme povedať, že obohatí i celý svet.
Všetci poznáme ľudovú múdrosť: Povedz mi, s kým sa
priatelíš a ja ti poviem, aký si." Je to vyjadrenie presne toho,
o čom hovoríme. Človek je ovplyvniteľný tým, čo na neho
dlho vplýva. Ak niekto bude počúvať len špinavé reči, pozerať
sa na také filmy, sám sa skôr-neskôr stane takým. Ak sa
niekto priatelí so zlodejom, aj sám po čase začne kradnúť. Ak
čítame noviny, v ktorých je samá kritika, staneme sa kritickí
aj my. V posledných číslach nášho časopisu Slovo som sa
dočítal o mnohých povzbudujúcich udalostiach zo života
našej eparchíe. Veľmi som sa tejto skutočnosti potešil.To je
pozitívne form ovanie veriacich . To je úloha dobrého
časopisu, dobrej knihy, dobrého filmu, ale aj úloha dobrého
človeka. Samozrejme, nemajú to byť len prázdne, chvastavé
reči, ale má to byť zachytenie toho pozitívneho z nášho
života. Myslím si, že každý kňaz vidí dobro a úsilie veriacich,
ale mal by sa s tým aj s ostatnými, s celou našou eparchiou,
s celou cirkvou podeliť. Takto môže každý z nás prispieť k
pozitívnemu obohateniu tohto sveta. Toto je naša úloha -

dého veriaceho prinášat ovocie dobra po
vedal Pán Ježiš známe podobenstvo o
viniči. "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto
ostáva vo mne a ja v ňom,prináša veľa
ovocia, lebo bezo mňa nemôže nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho
von ako ratolesť a uschne. Potom ich po
zbierajú, hodia do ohňa a zhoria" (Jn
15,5-6).
Kristus je prítomný v Cirkvi a mnohorako s ňou zjednotený, aby prostredníc
tvom nej pokračoval v diele Božej lásky vo
svete. Počas svojho pozemského života
ohlasoval ľuďom Božie kráľovstvo a zja
voval im milosrdenstvo nebeského Otca
slovami a skutkami prostredníctvom tela,
ktoré je teraz oslávené v nebi. Po Nane
bovstúpení prestal účinkovať medzi ľuďmi.
Teraz účinkuje vo svete prostredníctvom
svojho nového - Tajomného tela, ktorým je
Cirkev. Ona celá je akoby jeho živým nás
trojom účinkovania na zemi. Druhý vati
kánsky koncil túto pravdu vyjadril slovami:
"Cirkev je všeobecnou sviatosťou spásy, v
ktorej sa prejavuje a uskutočňuje tajom
stvo Božej lásky voči človekovi" (RN,45).
Kristus žijúci účinkujúci prostredníc
tvom Cirkvi vo svete je taký istý k ľuďom,
aký bol počas svojho pozemského života.
Autor listu Hebrejom o tom napísal: "Ježiš
Kristus je ten istý včera i dnes i naveky!"
(Hebr 13,8). Neprestal byťláskavý a milosrd
ný k ľuďom. Milosrdnú Božiu lásku zjavuje
a oznam uje ľuďom nových pokolení
mnohorakými službami Cirkvi. "Choď a
rob aj ty podobne!" (Ik 10,37).
o. PAVOL JANÁČ

obohacovať a nie ochudobňovať. Kresťan má prežívať tento
svoj pozemský život v radosti. Svätý Pavol nás vyzýva:
"Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša
miernosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán je blízko." (Fil
4,4).
Najautentickejší prejav kresťana je radosť. Radosť z toho,
že patrí Bohu, že ho miluje a že mu môže v radosti slúžiť už v
pozemskom živote. Nikto na svete nemá väčší dôvod k
radosti ako kresťan. Kresťan si je vedomý vykúpenia, a preto
vie, že kráča nie k smrti, ale k životu, a to k životu večnému.
Pohľad kresťana na svet bude preto nie pesimistický, ale
veľmi, veľmi optimistický. Ťažkosti života mu nesmú odobrať
radosť zo života. Ba ani vlastné hriechy nie. Bez ťažkostí by
sa totiž nevedel ani opravdivo radovať. Bez odpustenia
hriechov by nemal vlastnú skúsenosť odpúšťajúcej Božej
lásky. Opovážim sa tvrdiť, že ťažkosti sú soľou nášho života,
keď ich riešime s Ježišom Kristom. Nimi získavame veľké
zásluhy. Aj život Ježiša Krista na tejto zemi bol ťažký, ale bol
to život plný lásky, a preto veľmi šťastný.
Ak svoj pozemský život naplníme láskou, bude tiež
šťastný. Toto šťastie a radosť zo života budeme rozdávať
všetkým ľuďom a obohatíme ich duše i tento svet. Takto
budeme vidieťsvet pozitívne a nebudeme nikdy pesimisti, ale
optimisti.
o. Ján BABJAK, SJ
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"Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány
ju nepremôžu."
Mt 16,18
"Viem, komu som uveril a som si istý..."
2 Tim 1,12
Ak sa dnes zahľadíme do problémov
cirkvi, do jej bolestí, ale do jej radosti a
nádejí, tak slávnosť týchto dvoch veliká
nov je jedinečnou príležitosťou na to, aby
sme sa vedeli povzbudiť svedectvami ich
života, aby sme sa ľahšie zorientovali v
zložitých situáciách života cirkvi, aby sme
prekonávali krízy všetkých tých hodnôt,
cez ktoré sa realizuje jej život v dnešnom
sekutarizovanom svete. Ide najmä o krízu
autority a o krízu viery, kde náčrt portré
tov týchto dvoch apoštolov je hodný po
všimnutia.

Svätý Peter,
vlastným menom Šimon, syn Jánov,
patril medzi prvých, ktorých si Ježiš vyvolil
a povolal za apoštolov. Bol to jednoduchý
človek bez vzdelania, skúsený rybár ošľa
haný vetrom a morskými vlnami a opálený
slnkom. Bol búrlivej povahy, odvážny a
silný muž trénovaný ťahaním vesiel a sietí
s rybami, ktorý prežil na Galilejskom mori
nie jednu búrku so svojimi spoločníkmi.
Keď ho Ježiš spolu s bratom Ondrejom
oslovil a vyzval, aby ho nasledovali, ne
chali siete a išli za ním. Peter sa stal sved
kom Ježišovho života, jeho určenia i jeho
zázrakov a uveril mu. Jeho ako skúseného
rybára, znalého svojho remesla, museli
najviac šokovať udalosti, ktoré sa odohrali
práve na vode. Bol to zázračný rybolov,
keď videl, že po celonočnom bezúspešnom love na žiadosť "tesára" Peter spustil
siete a potom v úžase nad množstvom
zachytených rýb padol na kolená pred Je
žišom a prosil ho, aby od neho odišiel, lebo
je človek hriešny. Nie menším zážitkom
pre Petra bolo tiež, keď ho Ježiš sám krá
čajúc po hladine mora vyzval, aby aj on
vystúpil z lodky a kráčal po vode ku nemu.
Peter mu uveril a šiel, ale keďzačal pochy
bovať, začal sa zároveň aj topiť. Aj utíšenie
búrky na mori pri inej príležitosti bolo pre
Petra dôkazom, že má pred sebou nie
koho, koho v tejto chvíli ešte nedokázal
správne pomenovať. Až prišla príležitosť,
keď sa Ježiš pri Cezarei Filipovej opýtal
apoštolov, za koho ho oni považujú, Pe
ter,ale nie sám zo zjavenia Božieho pove
dal pravdu o Ježišovi: "Ty si Mesiáš, Syn
živého Boha." (Mt 16,17) A to bol okamžik,
ktorý Ježiš využil na to, aby povedal zasa
on pravdu o Petrovi: "A ja ti hovorím: Ty si
Peter a na túto skalu postavím svoju cirkev
a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám
kľúče od nebeského kráľovstva: čo zvia
žeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čo
rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v

nebi." (Mt 16,18-29) Tu bol Kristom určený
Petrov primát predstavujúci po Ježišovom
odchode k Otcovi viditeľnú skalu, pevné
bradlo, na ktorom stojí aj dnes Kristova
cirkev. A aj bude stáť. Jediným základom,
hlavným uholným kameňom a hlavou cir
kvi je výlučne Kristus a Peter i vo svojich
nástupcoch je viditeľnou skalou, na ktorej
viditeľná cirkev stojí. Na ničím inšom totiž
cirkev ani nemôže stáť.
To, že bol Peter slabý a hriešny človek,
to si aj sám priznal, ale že skutočne milo
val Krista, to tiež presvedčivo dokázal. Je
žiš si ho vybral i do toho užšieho kruhu
apoštolov, ktorým dal zažiť svoje preme
nenie na hore Tábor i svoju smrteľnú úz
kosť v Getsemanskej záhrade. Peter tak
horlil za Ježiša, že neváhal tasiť za neho
meč, keď ho zajali, ale v kritickej chvíli
zasa zlyhal, keď ho zaprel, no zachytiac
Ježišov láskavý pohľad, oľutoval to pra
vým chlapským plačom a ako prvý z apoš
tolov vstúpil do prázdneho Ježišovho hro
bu. Okolo neho zhromaždení apoštoli sa
zamkli do večeradla, kde sa Ježiš s nimi
stretol po svojom vzkriesení. V Petrovi do
zrievalo čosi, čo mu Ježiš dal nakoniec
príležitosť vyznať. Po ďalšom zázračnom
rybolove na Ježišovu výzvu, keď z pravej
strany lode vytiahli naraz 153 rýb a sieť sa
nepretrhla, dostal Peter trikrát rovnakú
otázku od Ježiša: Peter, miluješ ma? Milu
ješ ma viacej ako títo? A on sa trikrát za
sebou vyznal zo svojej veľkej lásky k ne
mu, pričom dostal pri tejto príležitosti pas
tiersku úlohu - pásť Kristove ovce a barán
ky. Toto slávnostné a "obradné" ustano
venie za pastiera Peter aj naplno reali
zoval, keď po zoslaní Svätého Ducha ako
prvý vystúpil a začal smelo hlásať a krstiť.
A keď sa dostal do väzenia, celá cirkev sa
za neho modlila a Pán ho vyslobodil. Po
užíval moc, ktorú dostal od Krista a ľudia
túžili, aby sa ich dotkol aspoň Petrov tieň,
keď prechádzal pomedzi ľudí. Chromému
pri krásnej bráne povedal: "Striebro a zlato
nemám, ale čo mám, to ti dám: v mene
Ježiša Nazaretského vstaň a choď..." (Sk
3,6). Taký bol Peter, obyčajný, jednoduchý
hriešny človek, ktorý však vrúcne miloval
Krista, od ktorého mal všetko, čo dnes na
ňom tak veľmi obdivujeme. Aj jeho priro
dzená autorita najvyššieho pastiera cirkvi
pramení z jeho vyznania - "ty vieš, Pane,
že ťa milujem". A Peter túto lásku nielen
verejne vyznal, ale aj potvrdil svojou
smrťou na križi v Ríme za cisára Nera a
tým vydal to najväčšie svedectvo lásky ku
Kristovi spolu so sv. Pavlom.

Svätý Pavol,
pôvodným menom Šavol z Tarzu bol
na rozdiel od Petra mimoriadne múdry,
vzdelaný človek, ktorý patril do triedy fari
zejov. Študoval a vyrástol v rabínskej ško
le, ako sám hovoril, pri nohách Gamalielových. Horlil za Mojžišov zákon a v tejto
horlivosti už ako mladík pustil sa do prena
sledovania cirkvi. Ničil ju v Jeruzaleme a
po okolí a plánoval chytať a zatvárať kres
ťanov aj po iných mestách. Schvaľoval
smrťdiakona Štefana, prvého mučeníka, a
bol prítomný pri jeho kameňovaní No pred
Damaškom ho oslovil Kristus a zmenil
jeho horlivosť v prenasledovaní na horli
vosť v ohlasovaní evanjelia. Vo videní po
vedal Ježiš Ananiašovi: "...jeho som si vy
volil za nádobu, aby zaniesol moje meno
pohanom aj kráľom i synom Izraela. A ja
mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje
meno." (Sk 9,15.16) Pavol neúnavne hlá
sal evajelium ("beda by mi bolo, keby som
nekázal..."), zakladal miestne cirkevné ob
ce, povzbudzoval, ale i karhal a pritom sa
živil prácou vlastných rúk (tkal stany) a
nebol nikomu na ťarchu. Žil z Krista - "moja
milosť ti stačí" a pre Krista - "nežijem už ja,
ale žije vo mne Kristus", "pre mňa žiť je
Kristus a umrieť je zisk". Nespočetné
množstvo Pavlových výrokov by sme mo
hli použiť na dôkaz, že prvotná evanjelizácia vtedajšieho pohanského sveta bola
hodná tak veľkého muža, akým bol sv.
Pavol, a preto kto chce a má dnes robiť
"novú evanjelizáciu", musí mať nevyhnut
ne "parametre" Pavlove. Musí mať predo
všetkým v sebe Kristovho Ducha ako on,
nesmie byť zaťažený balastom neživot
ných foriem náboženského tradicionaliz
mu, musí hovoriť zrozumiteľnou rečou
dnešného človeka a musí sa osobne dotý
kať človeka v jeho biedach i radostiach,
musí pevne stáť obidvoma nohami na ze
mi, po ktorej kráča živý Kristus v údoch
svojho tajomného tela,
Pavol je neprekonateľný model apoš
tola, apoštola veľkej a hlbokej viery aj pre
dnešnú evanjelizáciu sveta. Sám v skrom
nosti povedal, že ani nie je hoden volať sa
apoštolom, že je "nedochôdča" a v sku
točnosti bol veľkým apoštolom národov,
hodným úcty a hlavne nasledovania. S
Petrom sa stretol v Jeruzaleme a pobudol
s ním iba pätnásť dní. Odlišné pastoračné
polia - Peter viac pre Židov, Pavol, pre
pohanov, im určovali vlastné cesty vedúce
však k spoločnému cieľu - ku Kristovi, - "v
Kristovi zjednotiť všetko" s ktorým sa oni
navždy aj spoločne zjednotili, keď mu obi
dvaja v Ríme vyznali svoju lásku a ver
nosť svedectvom mučeníckej smrti.
o.

RNDr. J o z e f VOSKÁR
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Dialóg s biskupmi na Mariánskej hore

'TUlaclý foieAťcut v- cUtz&wm to-ete
Výborná atmosféra, radostný spev, spon
tánnosť, odpovede na otázky mladých, vtipné,
ale najmä poučné slová otcov biskupov. To
všetko mohli prežiť účastníci stretnutia na Ma
riánskej hore v Levoči dňa 8. mája 1993.
Zo zaujímavého rozhovoru sme sa snažili
pre vás, milí čitatelia, zachytiť tie najzaujíma
vejšie otázky a odpovede. Priznáme sa však,
že v určitom úseku nám zlýhala technika a tak
sa ospravedlňujeme, že neuverejňujeme z tohoto rozhovoru ešte viac.
* Ježiš Kristus vás zavolal do svojej vinice,
aby ste boli pastiermi ľudí, ako ste k tomuto
povolaniu došli?
O. biskup Andrej Imrich: O tázka p ovo 
lania je otázkou života. Tak ako živo t p o 
chádza od Boha, tak a j povolanie pochá
dza od Boha. Tak ako živo t sprostredkujú
ľudia, teda rodičia, tak aj povolanie spro
stredkujú ľudia. Tak ako živo t môžu nie
ktorí p ošlapaťa zničiť, tak a j povolanie sa
dá takto pošliapať a zničiť. Tak ako život,
k e ď sa chráni, vyrastie a prinesie ovocie,
tak aj povolanie, k e ď sa chráni, môže tiež
vyrásť a priniesť ovocie. Prichádza nená
padne ako život. Veď m y vôbec nevieme,
kedy sa prijalo do zem e sem ienko čereš
ne, a vôbec nevieme, kedy tá čerešňa vy
rástla. Len jed ného dňa sm e spozorovali,
že na lúke rastie. Je tu, kvitne, už prináša
úrodu, plody. A kedy ona bola zasiata,
kedy začala rásť, kedy sm e ju začali vní
m ať -nevieme.
Prichádza tak nenápadne ako p rich á
dza večer, noc alebo deň, ako nenápadne
prichádza zim a alebo jar, jeseň. Neviem e
presne odhadnúť tú hranicu. Tak voľajako
je to aj s povolaním . S m ojím povolaním.
Jedno, čo je dnes isté, som tu p re d vami
ako biskup. Boh toto povolanie zasial a
bolo tu veľa ľudí, kto rí ho pestovali, ktorí
ho chránili, kto rí sa p ostarali o to, aby
som tu pred vami bol. A ja všetkým týmto
ľuďom chcem p rejaviť vďaku, znám ym i
neznámym, ale predovšetkým pôvodcovi
tohoto povolania, teda Pánu Bohu.
Moje povolanie prišlo neviem kedy, ale
viem, že pochádza od Boha a že ho vypes
tovali ľudia, p ri ktorých som vyrástol.
O. biskup Milan Chautur, CSsR. : Istotne

viem, že som nikdy necítil povolanie k bis
kupskej službe. Cítil som povolanie ku
kňazstvu a ku kongregácii redem ptoristov. To s istotou viem, že som vo svojom
vnútri cítil hlas a vtedy som povedal Pánu
Bohu ÁNO... Povedal som mu to tak, ž e už
nikdy nebudem vzdorovať tomuto povo
laniu, s ktorým som m ožno v tých začia
točných štádiách ako tak koketoval, azda
váhal. Ale k e ď som už povedal pôjdem,
m usel som nakoniec povedať pôjdem aj
vtedy, k e ď m i Pán ukázal ísť ešte ďalej.
Lebo kto polo ží ruku na pluh, a obzeral
by sa naspäť, nie je súci p re nebeské krá
ľovstvo a ja by som tam chcel dôjsť. Vždy
m i bola vzorom Panna Mária. Boh ju naj
p rv zavolal, že sa stane M atkou Božieho
Syna a ona povedala - Staň sa mi podľa
tvojho slova. Vtedy ešte nem ala predsta
vu o tom, čo všetko sa bu
de od nej žiadať. A le k e ď
už povedala Bohu svoje
Áno, tak to dokončila pod
krížom. Asi tak som sa stal
biskupom. Najprv ma Pán
zavolal,a potom to Boh
dotvoril týmto, na čo som
už hlas nepočul vo svo
jom vnútri, ale tento hlas
prišiel z miest, ktoré majú
právo usmerňovať môj život.

n ý liečiť. A k sa ten človek bojí kvapky krvi,
tak to značí, že tam znám ky lekárskeho
povolania nie sú. Druhá stránka je v po
volaní, aby bol potrebný. Keby som mal
neviem koľko dobrých vlastnotí a schop
ností byť dobrým lekárom, ak b y tu nebolo
chorých, nie som povolaný. Teda, aby
som m ohol m ať povolanie lekárske, mu
sím m ať schopností liečiť a musia byť cho
rí, kto rí m a do tejto služby volajú svojou
chorobou. Tak podobne je to aj s
duchovným povolaním. K e ď chce byť nie
kto kňazom, rehoľníkom, m usí mať pat
ričné vlastnosti pre rehoľný a kňazský ži
vot. Na to sú isté vlastnosti. Tie si m usí vy
pestovať. A k nie je schopný si ich vypes
tovať, nem á povolanie. A le nestačí mať len
tie vlastností, m u sí ho Cirkev aj potre
bovať. A či ho Cirkev potrebuje, to povie
biskup v prípade kňaza a v prípade rehoľ
níka p redstavený rehole. V diecéze je veľa
kňazov, ktorí m ajú vlastnosti byť biskup
mi, veľa je takých, ale biskupom môže byť
len jeden, aj k e ď súci sú mnohí. A možno
sa stane biskupom ten, čo je v ľudských
očiach z nich najm enej súci. A le k e ď ho
Svätý Otec vymenuje, je povolaný. Zo
strany Cirkvi bolo povedané - beriem ťa.
To je dôležitá znám ka povolania. K e ď mi
bolo povedané - beriem ťa, musím sa sna
žiť o to, aby som v tom to povolaní vytrval.
A k nevytrvám, je to z m ojej strany zrada.
• Podľa čoho mám spo A k chceš vedieť, či si povolaný, rozhodni
znať, že ma Pán povolal do
sa pre niečo. Musíš položiť ruku na pluh.
niektorej z reholí:
Nie je m ožná úroda, ak nepoložíš ruku na
O. biskup Andrej Imrich:
pluh. Kto chce prežiť život užitočný, kto
Otázka povolania m á dve
nechce p režiťživo t naprázdno, kto nechce
stránky. Po prvé, pre p o 
život prehajdákať, ten m u sí zavčasu polo
volanie m usí m ať človek
žiť ruku na pluh, ale nie v auguste v sep
patričné vlastnosti. Kto
tembri, ale na jar, aby úroda stihla dozrieť.
chce byť povolaním lekár,
m usí si nadobudnúť vlast
• Aké konkrétne kroky sa urobili vo vašej
nosti, aby vedel liečiť. Te
diecéze za účelom efektívnej evanjelizácie
da znakom povolania je, či
(Pokračovanie na strane 5.)
bude tento človek schop
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ateistickej mládeže, najmä v súvislosti s ak
ciou evanjelizácia 2000 ?
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kovať, všetci sm e ešte stále na ceste, a
preto žijem e s tým rizikom , že m ôžem e
padnúť. Chcem veľmi zdôrazniť: Ten, kto
by s i už myslel, že je na ceste tak doko
nalý, že nem ôže padnúť, padne oveľa skôr
ako ten, ktorý si túto skutočnosť uvedo
muje. A k e ď azda vidíte konkrétnu chybu
na niekom, potom sa modlíte, potom sa
m odlíte a m ožno aj nejakým vhodným
spôsobom na ňu upozornite. Ja som
vždycky prosil mládež, s ktorou som sa
stretával, ab y nehovorili o m ojich pred
nostiach, ale skôr aby m i povedali, čo sa
im na m ne nepáči. A som vďačný tým
m ladým ľuďom, kto rí m i to povedali pria
m o do očú. Lebo človek seba sam ého
najm enej vníma. Teda, ke ď hľadáte radu,
ako sa má správať laik voči chybám kňa
zov, uvedom m e si, že všetci sm e ešte na
ceste. Nikto nie je ešte v stave dokonalost.

O. biskup Bernard Bobor: Evanjelizácia
ateistickej mládeže-to je pole, ktoré je
najtvrdšie. Pán Ježiš hovorí: p rišiel som k
strateným ovciam domu Izraela. N ajprv by
bolo treba posilniť vieru vo vlastných ra
doch, ked chceme niekoho presviedčať.
Musíme všetci pochopiť, že b ez osobného
svedectva nezmôžeme nič. Žiada sa pre
dovšetkým duchovná obnova od ducho
venstva, biskupov, kňazov, rehoľníkov,
rehoľných sestier, od rôznych nábožen
ských spoločenstiev. Je potrebné obnoviť
najprv seba a potom cez rôzne ďalšie
techniky svedectva m ôžem e zasiahnuť aj
tých, ktorísu mimo Cirkví. Táto prvá etapa
je venovaná vlastným radom. To ale ne
znamená, že sa máme uzatvoriť, že sa ne
máme prihovárať neveriacim. Za všetkých
• Sme v období tesne pred letom. Môže
spomeniem mladých ľudí z Fokoláre, ktorí
kresťan navštevovať kúpalisko či verejnú pla
budujú jednotu a to nielen m edzi sebe
váreň? Ako je to v tomto prípade s čistotou,
rovnými. Najprv musia ukázať lásku, naj
keď niekto pozrie s hriešnou túžbou? Nevy
prv seba označiť, potom môžu hovoriť k
stavujeme sa pokušeniam?
ľudom iného názoru.
-Problém je takýto. Každý vie, na čo
V
našej košickej diecéze funguje ko tam ide. Či s i popásť oči, alebo hľadať
misia pre katechetiku a takisto evanje
zdravie. Nehrajm e sa na skrývačku sam i
lizáciu. Sú v nej kňazi z každého dekanátu
p red sebou. Mám e svedom ie a každém u
a teraz najnovšie sú prizývaní a j laici. Ob
to svedom ie povie. A ak ti nahovára kam a
rovský problém je získať aktívneho laika,
rát inak a ty ho s rados ťou počúvaš, aby si
ktorý je schopný na úrovni spolupraco
oklam al svoje svedom ie, tak na to aj do
vať, aby si vedel nájsť čas. Je pravdou, že
platíš. Každý z nás má v sebe dosť úprim 
spolupráca medzi kňazom a laikom nem u
nosti. A k chce, pochopí, že tam nem ám čo
sí byť vždy dobrá a m ôžu tu byť aj nega
hľadať. Nalinkovať sa to však ale nedá. Na
tívne skúseností. A le netreba sa p ri prvom
doplnenie. Zoberm e si takú knihu. Číta ju
nepochopení vzdávať. Obnova sa týka kaž
jed en a všetko je v poriadku. A číta tu istú
dého, tak kňazov, mládeže, aj našich rodín.
knihu in ý a m á obrovské problém y s čis
• Ako sa majú stavať mladí ľudia k chybám, totou. K e ď ich má, nech tu knihu položí,
nech to nečíta. O jed n o vás chcem, milá
ktoré si všimajú na ľudskej stránke katolíckej
mládež, poprosiť. Dievčatá, ak máte radi
cirkvi ?
chlapcov, obliekajte sa tak, aby ste ich
0. biskup Milan Chautur: K e ď nás m inula
neprivádzali do pokušenia. Po druhé, my
doba od náboženstva odvádzala stra
sa obliekam e nielen preto, že je nám zima,
chom, ktorý naháňali tí, čo neboli radi,
ale že sa hanbíme, a preto oblečením sa
keď sa ľudia považovali za veriacich, tak
m á naše telo zakryť a beda tomu, kto časti
dnešná doba nás chce odviesť od nábo
tela, ktoré sa m aju zakryť, zvýrazňuje. Na
ženstva poukazovaním na chyby tých,
toho čaká veľký súd. Preto, dievčatá a
ktorí sú čelnými predstaviteľm i Cirkvi a to
chlapci, prosím vás, buďte o bo zretní a
biskupov, kňazov, rehoľníkov, bohoslov
ohľaduplní voči druhém u pohlaviu, aby
cov. Nehovorím, že v Cirkvi nie sú ľudia,
ste svojím obliekaním , správaním nepri
ktorí nemôžu mať chyby, ale pozerajm e na
vádzali do pokušenia. A k budete mať
tieto chyby ako na chyby človeka, ktorý
ohľaduplnosť jed en voči druhému, v
nie je ešte v stave dovŕšenia svojej cesty,
živote vás za to Pán Boh požehná.
to znamená,že každý z týchto, ktorých
O. biskup Milan Chautur:- K eď nás kedysi
som vymenoval, je ešte stále na ceste, na
Pán Boh skúšal s prakom , dnes nás skúša
ktorej môže jestvovať pád, alebo pozdvipráve v oblasti mravnosti. Zo západu k
hnutie.Poviete si, ale či má právo kňaz,
nám p rú di všetko možné. M y si ale musíbiskup na nejaký pád. Znovu chcem zopa

m e uvedomiť, že oblasť viery ha západe
nie je tak záležitosťou nechcenia chodiť
do kostola, ale záležitosťou nechcenia
rešpektovať B oží zákon. Človek tam cíti,
že je akosi obm edzovaný. A le viera, to je
obeta a k e ď chcete p red týmto svetom
obstáť lepšie ako tí, kto rí užívajú len svet
ské prostriedky, na to aby boli šťastní,
m usíte trošku tej obety priniesť. Potom
prichádza radosť z toho, že život ide
správným smerom.

• Akým najvhodnejším spôsobom má ve
riaci človek, ktorý tiež len hľadá svoju pravú
vieru, priviesť neveriaceho k Pánovi?
O. biskup Milan Chautur:- Všetci sm e ešte
v oblasti dospievania vo viere , nikto nie
sm e ešte ukončení, ja ako biskup môžem
povedať, že tiež som na ceste.
N iektorý už čiastočne niečo našiel,
niekto viac, niekto menej. A k chceš po
m ôcť tomu, kto ešte nenašiel Boha, ži
podľa toho, čo si už našiel. A ži to naplno,
a b y on videl, že s tvojím životom sa čosi
stalo, zm enilo. Viera je dar. Nikdy si ne
buďm e vedomí, že sm e si m y sami vieru
vymysleli a že sm e k nej svojím rozumom
došli. Zdôrazňujem ešte raz: Viera je dar. A
v tejto oblasti viery je dôležitá modlitba....
O. biskup Andrej Imrich: To najkrajšie u
kresťana, čo m ôže byť, je hľadanie pravdy.
A k hľadáš, s i veľký apoštol. Lebo do
hľadania strhávaš ostatných. Najkrajšie je
hľadať
pravdu,
hľadať
Boha.
A
nebezpečné je prekrúcať pravdu.
O. biskup Bernard Bober: Neraz som sa
ako farár, presvedčil ž e prichádzajúci mla
d ý chlapec do rodiny má sa zm eniť pred
svadbou, lebo to bola požiadavka mladej.
Povedali mu, m usíš sa dať pokrstiť, alebo
m usím e s tebou niečo urobiť. A le prečo?
No u nás je to tak. Neraz som dostal túto
otázku. Prečo sa mám zmeniť? Nie iní, ale
ja sám m usím vedieť, prečo sa musim
zmeniť. M usím byť lepší, ale v čom lepší?
To je práve to, čo niekedy absentuje, že
niekto chce, aby sa ten druhý zmenil, ale
on pritom n evid í dôvod, prečo sa má on
zmeniť. Tu n estačí vysvetlenie, že musíš
byť taký, ako sm e my... K e ď také pod
m ienky sa kladú, to n ie je úprim ná cesta
hľadaniau pravdy, to nie je cesta ku Kris
tovi. A n i vstupu takého človeka medzi
nás, veriacich...
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Obsah ikonografie
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pravej Matke Božej (óntos theotókou), ktorá bola definovaná na koncile
v Efeze r. 431, sa po spore o obrazy
predstavuje stále tým charakteristic
kým spôsobom ako Matka božia s Je
žiškom na kolenách v apsidovej klen
be oltárneho priestoru. V apsidovej
klenbe oltárneho priestoru sa zvýraz
ňuje dogma o prvom a druhom prí
chode Kristovom zobrazením prípra
vy trónu (etoimasía) s prázdnym tró
nom posledného súdu a s nástrojmi
utrpenia nášho Vykupiteľa.

Od začiatku nebola ikonografia vo
východných cirkvách umením pre
umenie, ale umením pre cirkev. Hlbšie
ciele cirkvi a jej požiadavky určovali
preto bezprostredne obsah ikonogra
fie. Pritom v popredí stálo odôvod
nenie viery v duchovnej skutočnosti, v
nesmrteľnosti duše a v spáse, ktorou je
pre nás Boh. Veriaci musel pritom naj
lepšie poznať a naučiť sa, že na ceste k
Bohu musí bojovať proti mocnostiam
temna a proti rozličným podobám zla
a že musí byť dokonca ochotný k mu
čeníctvu, ako bol ochotný Ježiš, apoš
toli a mučeníci viery. Cirkev ich veria
cim predstavovala ako príklad, aby
boli pre nich vzorom, povzbudením,
poučením a podnetom do života.
V
živote cirkvi vznikli aj mylné
interpretácie pravého učenia, ktorému
chcela ostať verná: prišli poblúdenci.
Cirkev proti nim musela vymedziť
svoju vieru a svoje dogmy a zakotviť
ich do vyznania viery. Z kazateľnice
sa ľuďom vysvetľovala vysoká teoló
gia v zrozumiteľnej forme, ale najmä
prostejší spomedzi nich potrebovali
zrozumiteľnejšie a konkrétne spodo
benie viery, ako to mohli urobiť dog
my a teológia.
Východná cirkev hľadala pre uspo
Od macedónskej dynastie a najmä
kojenie všetkých týchto potrieb po
v čase cisárov Korrménov (10.-12.
moc v maliarstve. Ortodoxné ikony,
ako výsledok týchto snáh, zodpove stor.) pokračoval ďalší vývin duchov
nosti v kláštoroch a starostlivosť o túto
dali v tom čase priam zázračne týmto
požiadavkám a potrebám. Z toho ná duchovnosť v cirkevnej literatúre spo
lu so štúdiom apokryfoveho písom
zorne vidno, že obsah ikon bol veľkou
mierou úzko zviazaný so životom, vý níctva viedla k obnove a obohateniu
vinom a celým ústnym podaním Cir obsahov zobrazovaných na ikonách.
Najmä v čase dynastie paleológov tu
kvi.
Najmä po spore o obrazy a po ví možno hovoriť o "epickom umení".
ťazstve ortodoxnej viery sa ikony po Odvtedy sú ikonografické vyobraze
užívali opäť podľa starej praxe. Po nia bohatšie a predstavujú viacero
užívanie ikon sa pokladalo za víťaz osôb, v chrámoch sa zjavujú maľby na
stvo ortodoxie a sviatok ortodoxie ten námety zo žalmov, hymien a výjavy z
apokryfov.
to deň pripomína. Ikonové maliarstvo
Všimnime si však vec bližšie. Ako
sa označuje za dogmatické ikonové
maliarstvo, ved to, čo ikony predsta sme už spomenuli, viera cirkvi určo
vujú, sa vzťahuje na dogmatické prav vala a zdôrazňovala obsah ikonografie
dy. "Vševládca" namaľovaný na ku kresťanského východu už od začiatku
pole chrámu poukazuje súčasne na Ot osobitným spôsobom. Ortodoxná cir
kev sa na prvom mieste zaujíma o krá
ca i na Syna a je tak výrazom dogmy o
jednote v božskej prirodzenosti (konsu tohto duchovného sveta a pokúša sa
substanciaiita). Dogma o panne ako ju zobraziť a interpretovať všetkými
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prostriedkami, ktoré má naporúdzi.
Transcedentný obsah tohto sveta nie je
fyzická krása alebo prirodzené dobro.
Preto cirkev nechce zobrazovať ani to,
čo je na prirodzenej rovine pekné a
dobré (tó katá phýsin kalón). Je chy
bou, ktorá vedie len k zmätku, ak nie
kto meria a posudzuje byzantskú iko
nografiu mierou ideálu krásy klasic
kého staroveku. Úmyslom a ideálom
starého gréckeho umenia vždy bolo
zobrazovať prirodzené dobrá a krásy v
dobe známej nerozdielnej jednote "kalós kagathós", v jednote krásy a cnosti.
Naproti tomu úmyslom a cieľom vý
chodnej ikonografie je nechať preho
voriť kategóriu svätosti. Je samozrej
mé, že sa to nedosahuje zobrazením
fyzicky krásneho, poprípade, že táto
krása v podstate nie je rozhodujúca.
Podľa umeleckého ideálu staroveku sa
mala krása zobraziť tým, že sa uká
zalo, ako boli veci preformované pod
ľa zákonov prirodzeného dobra.
Naproti tomu sa však vo východ
nom cirkevnom umení krása nekonštruuje prirodzeným pôsobením vecí,
ale ich hlbokým obsahom, ich vhod
nosťou podporovať vieru a slúžiť ideá
lu viery. Svätý Jan Zlatoústy to vyjad
ruje veľmi jasne a veľmi príznačne:
"Tak hovoríme o každej nádobe a o
každom nástroji, o každom zvierati
alebo každej rastline, že sú pekné, nie
hádam pre ich farbu alebo tvar, ale pre
službu, ktorú spĺňajú".
Pre cirkev je preto dôležitý vzne
šený cieľ, hlbší obsah vecí, ich vyššia
duchovná povaha. Pre ňu je dobré to,
čo svojím tvarom, svojou farbou alebo
nejakou svojou vlastnosťou môže vy
jadrovať a reprodukovať takýto obsah.
Východné umenie v dôsledku toho ne
kopírovalo prírodu. Ani forma a farby
neboli preň nikdy cieľom pre seba.
Využívalo však umelecké techniky a
skúsenosti umelcov ako prvky, aby
veriacich oboznámilo s duchovnosťou,
v službách ktorej toto umenie stálo.
Preto sa mu podarilo reprodukovať po
mocou mimoriadnej abstrakcie hlbší
zmysel a podstatné obsahy ortodoxie.
K onštantín KA LO K Y RIS
(Pokračovanie)
Preložil Peter STRÁŽCA
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Na svojej druhej apoštolskej ceste
prišiel apoštol Pavol aj do Atén. Pri
prehliadke mesta zbadal nápis na jed 
nom z mnohých oltárov: "Inkognito Deo"
(neznámemu Bohu). V tom to najvý
znamnejšom kultúrnom stredisku vte
dajšej doby aj pohania cítili, že existuje
sila, ktorá nie je ani bohom rozkoše a
bohatstva, ani bohyňou lásky. Tušili, že
existuje BYTOSŤ, ktorá je nadriadená
všetkému, čo poznali. Apoštol Pavol vo
svojom príhovore Aténčanom vtedy po
vedal: "....to, čo nepoznajúc cítite, to vám
zvestujem."
A keby dnes prišiel Pavol medzi nás,
kresťanov - katolíkov, do našich rodín,
chrámov, do našich spoločenstiev, čo
by asi povedal pri pohľade do našich
sŕdc ? Aké slová by sm e počuli od ne
ho? Aténčanom hlásal pravdy viery. Ne
musel by ich opäť hlásať aj nám?
Dnes všetci bez rozdielu želáme si
lepší svet. Taký, v ktorom by nebolo
toľko nedokonalosti, zlá, v ktorom by sa
nám žilo radostnejšie a šťastnejšie. A
my túžime aj po takom, v ktorom by sme
cítili blízkosť Boha. Ale ako to dosiahnuť ?
Sme presvedčení, že to nové a lep
šie vo svete je tu odvtedy, ako sa Ježiš
Kristus stal človekom, zomrel a vstal
zmŕtvych.
Skrze svojho Syna začal Boh obno
vovať svet, naprávať ho a posväcovať.
Duch Svätý vo svete pokračuje v tom
novom, čo začal Ježiš Kristus. A naozaj
veríme, že tam, kde Duch Svätý vniká
do sveta, napĺňa sa svet životom, prav
dou a Božou láskou a že tam sa svet
posväcuje. Keď sme pochopili, že zre
losť duchovnej kultúry je v láske, výcho
diskom a základom je viera - sm e správ
ne orientovaní. Potom aj naše činy mu
sia byť adekvátne tomu, čo preteká ús
tami, lebo tým je naplnené vlastne aj
naše srdce.

M ilan L E C H A N

VIERA
Na konci ulice postávajú stromy
ako starí spolužiaci
bez lži a cigarety
$ humorom a bez peňazí
Ktosi volá deti spať
Šero sa prediera oblokmi
mesiac mrakmi
a my cez modlitby
k podstate

U
Ako to vyzerá so zrelosťou duchov
nej kultúry, zvlášť u dnešnej mladšej ge
nerácie a niektorých rodinách pri vý
chove a správnej náboženskej orientácii
deti ? Skúsme sa presvedčiť a porovnať,
či m aďarský teológ Tiham ér Tóth má
pravdu, ke ď hovorí: "Dnes pokladáme
niektoré konania a zásady za celkom
prirodzené, zrejmé, a zatiaľ sú ony iba
dôsledkom dvetisícročnej kresťanskej
morálky. K e ď slnko zapadne, nenasta
ne hneď aj tma. Kresťanstvo tak ovládlo
Európu, že ten, kto vdýchne jej ovzdu
šie, nevedomky aj oživujúce inštinkty
slušnosti a mravnosti, hoci aj žiariace
slnko jeho viery už zašlo."
Pravdaže, nie všetci sm e rovnako
dokonalí v láske k Bohu, a preto nie sme
rovnako svätí. Prečo h neď svätí...? Na
príklad svoj druhý list Korinťanom sv.
Pavol adresuje "Božej cirkvi v Korinte a
aj všetkým svätým v Achájsku" a v zá
vere adresátom píše, že ich "pozdravujú
všetci svätí” z jeho okolia.
Považujem za správne ďalej roz
viesť, že svätý v širšom zm ysle slova je
každý, kto nemá dušu zaťaženú ťažkým
hriechom, kto žije v posväcujúcej m i
losti. Spoločenstvá našich veriacich pri
svätých liturgiách sú tiež spoločenstva
mi svätých, v e ď na mnohých miestach
väčšina prítomných pristupuje k sväté
mu prijímaniu a skrze eucharistickú po
silu sa zdokonaľuje vo svätosti. Svätý
medzi ľudľni totiž nie je ten, kto je bez
hriechu, ale ten kto v sebe vzbudzuje
ustavične dokonalú ľútosť a usiluje sa o
skutočný synovský vzťah k Bohu, kto sa
z lásky k Bohu ochotne zrieka hriechu a
vytrvalo bojuje proti hriešnym náklon
nostiam.
Druhý vatikánsky koncil nám zrozu
miteľne pripomína: "Kristovi vyznávači
od Boha povolaní a v Pánu Ježišovi
ospravedlnení, nie podľa svojich skut
kov, ale podľa jeho vôle a milosti, stali sa
krstom viery naozaj dietkami Božími a
účastnými Božej prirodzenosti, a teda
sa v skutku stali svätými. Podľa tejto
svätosti, ktorej sa im dostalo, majú s
pomocou Božou aj žiť a ju zdokonalovat" (Lumen gentium, 40).
Zo Starého zákona sa dozvedáme,
že v čase zajatia Židov dal Boh tých,
ktorých chcel zachrániť pred záhubou,
označiť na čele pečaťou, znakom TAU,
a prikázal: "Nedotknite sa nikoho, kto
má na sebe TAU!" (Ez 9,6). TAU je totiž
posledným písmenom hebrejskej abe
cedy a v tom čase malo podobu ležia
ceho kríža (takého, aký my voláme ondrejským krížom). Pre nás takým sym 
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bolom ako TAU je OM EGA (posledné
písmeno gréckej abecedy) - menô Kris
ta ako toho, ktorý je konečným cieľom
stvorenia.
Z praktického života vieme, že pečať
je znak hodnovernosti, zachovania a zá
ruky pravosti, neporušenosti, ochrany
pred falzifikáciou. Duša birmovaného je
takto dokum ent spečatený Duchom
Svätým, aby nás Boh zachránil pred zá
hubou.
Vysokoškolské vzdelanie je speča
tené diplomom, ktorý zaručuje jeho ma
jiteľovi určitú odbornosť, dokumentuje
jej nadobudnutie počas štúdia. Aj jeho
správania musí byť navonok potom
úmerne rozšírenému zorného uhlu
hĺbšieho poznania nielen odbornosti,
ale aj spoločenského bontónu, reagen
cii v určitých situáciách a pod. V opač
nom prípade aj vzdelaného ľudského
jedinca "pohltí svet" vo svojom labyrinte.
V
duchovnej sfére naše poznanie a
konanie by malo byťtotožné znaku, kto
rý nám bol daný pri sviatosti krstu a
birmovaní na celý život.
Nedajme sa pomýliť tým, že pri bež
ných spoločenských rozhovoroch neraz
počujeme: "Nikto nie je svätý..." A prí
tomní zväčša pritakajú. Ako kresťania si
nepripusťme takéto slová do povedomia
ako čosi pravdivé - hoci ich zachytáva
náš etnograf Záturecký vo svojich Slo
venských prísloviach ako ľudovú múd
rosť. My musíme vedieť, že význam tých
slov nie je taký, aby nám učičíkali sve
domie, ke ď nás napomína. A musíme
vedieť, že je nemúdry ten, kto ich použí
va s takým čičíkavým zámerom, hoci
akoby mimovoľne, a ešte nemúdrejší
ten, kto si nebodaj i povie, "V eď ja ne
chcem byť svätý!" Tu by bolo "zabud
nuté", že všetci sme dostali ako Božie
DETI povolanie na svätosť. Pravdaže,
svätosť nie je svätuškárstvo a toho si
musíme byť vedomí.
Duch Svätý, ktorý nás posväcuje, je
Božou silou vo svete, silou, ktorá svet
vedie k dovŕšeniu posledných dní. Keď
raz Duch Svätý prenikne celý svet, splní
sa to, čo prisľúbil Boh: "Hľa, všetko ro
bím nové" (Zjv 21, 5). Majme veľkolepý
Boží plán na pamäti a pričiňme sa zo
všetkých síl o posvätenie sveta! V e ď
ľudské srdce je schopné vytvoriť obrov
skú silu, ke ď sa v láske celkom dá k
dispozícii Bohu a so svätým Augustínom
prosí:
Ochraňuj ma, Duch Svätý, aby som
nikdy nestratil s v ä to s ť!
M artin PETRO VIČ
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ĽUDIA, KTORÍ ZMENILI SVET
hrajú sa spolu. No napriek tejto zjavne]
normálnosti, sú Holdovci všetko, len nie
bežná rodina. Šesť zo svojich 14 detí si
adoptovali. Celé to začalo pred 12 rokmi,
keď sme stratili naše tretie dieťa. Bolo to
dievčatko, zomrelo, keď malo 3 mesiace.
Uvedomili sme si, že každý život má nesmiernú cenu. V dôsledku bolestnej straty
dieťaťa Paul Mary a Christian adoptovali si
5-ročné dievčatko Helenku z Haiti, choré
na obrnu. Helenka sa mimoriadne rýchlo
prispôsobila novému prostrediu. Jej vďačí
me, že nás priviedla do sveta postihnutých
ľudí. Deň vtejto rodine začína veľmi skoro,
a veľmi skoro končí. Ale čo je pre nich
dôležité, začínajú i končia modlitbou. Naj
prv v kruhu rodiny a potom vo dvojici. Mod
litba a obrovská viera zohrávajú veľkú vie
ru v rodine Holdovcov, od čias ich prvej
adopcie. Vtedy sme si uvedomili, že Boh
jestvuje.!
Pod dojmom odvážneho kroku Holdov
cov ich svojím životným prístupom na
sledovali ďalšie rodiny.

Nemocnica
sv.
Františka je najväčšou
misionárskou nemocni
cou v Zambii, ktorá je
umiestnená v hlavnom
meste. Nemocnicu za
ložili africkí františkán
ski misionári v roku
1926 a doposiaľ ju vedú
spolu s malými sestra
mi sv. Františka.
Pôvodným posla
ním nemocnice sv.
Františka bolo slúžiť
ako pôrodnica a fakult
ná nemocnica. No epi
démia AIDS dramatic
ký zmenila jej posla
nie. V súčasnosti až
60% prijatých pacien
tov je nakazených cho
robou AIDS.
Kto prinaša nádej
Sestra Miriam Huganová je riaditeľkou nemoc
nice sv. Františka. O situá
cii a problémoch, s ktorými
úpenlivo bojuje spolu so
svojím personálom, hovo
rí: "Keď sme zistili, čo sa deje v krajine a
kofkí nám sem prichádzajú s chorobou
AIDS, povedali sme si, že by sme sa mali
pokúsiť im pomôcť. A tak sme otvorili dvere
každému, kto potreboval lekársku opate
ru. Otvorili sme aj mobilnú lekársku službu
do domov pre tých, ktorí sú na smrť chorí.
U nich doma sme sa im snažili poskytnúť
potrebnú pomoc. Nakoniec sme otvorili
špeciálnu kliniku pre chorých na AIDS.
"AIDS však nezmenila len poslanie
nemocnice, ale aj poslanie sestry Huganovej. Stále častejšie sa jej práca točí okolo
chorých na AIDS. Pomáhala pri formovaní
zdravotnej politiky v Ugande a mala vplyv
aj na zmenu orientácie kliniky ako doško
ľovacieho a preventívneho strediska z
ohľadu na AIDS. Starostlivosť o pacientov je
pre doktorku Haganovu prvoradou úlohou.
Sama sestra Miriam spomína: Ked’som bola
ešte dievča, bývala som smutná, ak ostatní
nemalí toľko, čo ja, alebo nemali taký 'fajn
domov" ako ja. Mala som pocit, že by som sa
mala s nimi o to podeliť. Veľmi som túžila šíriť
evanjelio vé posdstvo. A zrejme to bolo práve
motívom, prečo som sa na to všetko dala.
Afrika priam človeka provokuje a veľmi moc
ne vyzýva. Keď som uvažovala o rehoľnom
živote, tak som sa rozhodla práve pre rehoľu,
ktorá pracuje v Afrike a predovšetkým medzi
najbiednejšími a najnúdznejšími ľudtmi.
Po toľkých rokoch účasti na ľudskom
utrpení a smrti si doktorka Huganová stále
ešte väčšmi uvedomuje potrebu starost
livosti. Popri veľkej starostlivosti otelo uve
domuje si, že človek nie je iba telo, ale že
má i ducha, dušu. Hovorí: každému člo

veku, s ktorým prídem do kontaktu, radím
mu v jeho životných problémoch, v situ
áciách vo všetkom a všade, kde treba nie
čo zmeniť. Modlím sa s nimi, lebo verím v
silu uzdravenia. Prišla som na to skúse
nosťou. Vidím, ako to mnohým dáva novú
nádej, nový zmysel života. Neraz som sa
presvedčila, že tento jediný zážitok má za
následok dlhý život. Najviac v celej liečbe
pomáha Božie slovo.
Prináša nádej. Ak niekomu oznámim, že
má chorobu AIDS, môžem mu venovať 15
až 20 minút, pol hodiny a to je pre mňa dosť
veľa na taký rušný deň. Ke ďten človek odíde
domov, je trebárs 24 hod. smutný, osamelý,
utrápený a vy ho naučíte - poviete mu, že
vtedy si treba vziať do rúk Sväté Písmo a
prečítať si napríklad povedzme 23. žalm ale
bo 23. kapitolu z proroka Izaiáša. Verte mi,
to im dodáva útechu vo chvíľach zúfalstva.
Toto nejedného obrátilo k Bohu. Začína sa
znovu modliť. Začína dúfať a vďaka tej nádeji
ostane nažive.
Hoci apoštolát sestry Miriam Huganovej
sa zmenil, jej poslanie rozdávať nádej pre
trval.

Pre väčšinu ľudí je 8 detí akurát
dosť. No pre belgických manželov
Holdovcov to bol iba začiatok. Adoptovali si ďalších šesť.
Prejav viery
Jean Paul Mary a Christian Holdovci
považujú svojich štrnásť detí za požehna
nie a prejav viery. Holdovci žijú v malej
dedinke v Belgicku. Ich všedný deň je taký
istý ako v iných rodinách. Pracujú, jedia a

Stretnutie mládeže s Kristom je
víkendová duchovná obnova, ktorá
mnohým mladým ľudbm pomohla
zdokonaliť svoj duchovný život. Už
25 rokov zbližujú víkendové stretnu
tia mládeže s Kristom (skrátka PEC),
mladých ľudí s Ježišom. Mnohí tu na
chádzajú priateľa na celý život.
Stretnutie m ládeže s Kristom
Dospievajúca mládež je stavebným ka
meňom budúcnosti. Stretnutie mládeže s
Kristom sú víkendy pre mladých ľudí plné
dojmov a skúseností. Usporiadávajú sa celý
rok. Jeden z nich sa konal v diecéznom
mládežníckom stredisku na Floride. Stredo
bodom záujmu sú mladí ľudia, ktorí stoja
pred závažným životným rozhodnutím, či ísť
a kam, na školu, alebo radšej pracovať, prí
padne sa rozhodujú pre životného partnera.
V tomto rozhodnutí im pomáha nasmero
vanie sa na Boha. Ako základ pre spoznanie
Boha si zvolili veľkonočné umučenie Ježiša
Krista. Víkend je rozdelený na tri dni. Na deň
smrti, deň vzkriesenia a deň Zoslania Svä
tého Ducha. Deň smrti je očista. Potom pri
chádza zmierenie, v ktorom objavujú novú
životnú silu, čiže je to deň vzkriesenia. Na
pokon deň Zoslania Ducha Svätého pre
žívajú svoje osobné Turice. Keď odtiaľ odídu
títo mladí ľudia, rozprávajú doma svojim
priateľom o svojich zážitkoch a tak
nenápadne menia svoje okolie. Výukou v
duchu evanjelizáde stávajú sa tieto víken
dové podujatia o duchovný rást mládeže.
Víkendy s Kristom začal v roku 1945 otec
Fidola a Dothy Garakiová. Z pôvodných 8
stredísk sa projekt rozrástol na 74 národ
ných medzinárodných ekumenických cen
tier. Víkendové stretnutia pozostávajú z
modlitieb, liturgie, čítania Svätého písma.
Učia sa tu dôverovať navzájom, spoliehať sa
jeden na druhého. Iní stavajú domy, oni sta
vajú ľudí.
Prevzaté z LUMEN 2000
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Sila modlitby
svätého ruženca
S ku to čn ý príb eh

Je lolko spôsobov, ako možno poved a l milu jem ťa.
Môžem povedať ti amo, alebo ja tebja lub ju,
môžem povedať - milú jem ťa. Znie to zakaždým
inak. Iná je zakaždým krajina, z kto rej tie slová
pochádzajú. A predsa sú tie slová rovnaké. V eď a j
naše srdcia sú rovnaké. Láska v každom jazyku, tak
od srdca, sp á ja nás naveky spolu. Len čo sa
naučím e hovoriť, svet hneď počuje zo všetkých
strán o láske rozprávať, plynulé v každom jazyku.

Niekto si ani neuvedomí, že prečo s v.
chrám pravidelne navštevuje. Pokladá to
za samozrejmosť. Ale sw. chrám je vlastne
posilnenie v našom každodennom živote.
Práve vtedy sa nielen môžeme odtrhnúť
od našich povinností, ale aj myslieť na
utrpenie, ale i na slávu nášho Pána Ježiša.
Ale my hriešni sa i často rúhame. Napr.
v probléme, ktorý si spôsobíme niekedy aj
sami. Začneme prosiť, ba aj naliehať a
namýšľať si: ''Veď ja chodím do chrámu,
som veriaci..."
No nestačí však len chodiť do chrámu
robiť sa tým veriacim, je to povrchné. Musí
me mať tú pravú vieru v srdci.
Ako príklad zoberiem jednu bájku.
- Boli raz dvaja kamaráti. Boli ako ne
rozlučiteľní. Ale prihodila sa im raz taká
vec. Išli si po lese a rozprávali sa o svojich
zážitkoch. Zrazu na nich z kra vyskočil
medveď. Jeden z nich stihol vyliezť na
najbližší strom. Ale druhý to už nestihol.
Spadol na zem a urobil sa mŕtvym. Med

veď prišiel k nemu, oňuchal ho a odišiel do
húštiny. Ten na strome si myslel, že mu
m edveď niečo šepká, zoskočil zo stromu a
spýtal sa ho, čo mu ten m edveď šepkal.
On sa zodvihol zo zeme a povedal: "Nič
zvláštneho. Iba m i poradil, že sa nemám
priateliť s takými, ktorí by sa s kľudom
dokázali pozerať na to, ako ma trhá na
kusy nejaká šelma."
A takto dopadli kamaráti, ktorí boli na
prvý pohľad ako bratia. Tak aj my sa za
myslíme nad tým, že ja nechodím do toho
chrámu len tak zbytočne, so žuvačkou v
ústach, ale myslíme na to, že týmto nav
števovaním chrámu si robím akú takú zá
ruku na večný život. Ale žiť poriadným ži
votom kresťana a nielen tak z vonkajška. A
preto svätý chrám navštevujme s radosťou
a chuťou, aby sme aj iným ukázali, aká je
tá naša viera krásna a akú z nej máme ra
dosť. A tak zoberme si ponaučenie a žime
ten pravý kresťanský život.
M ichal H ALAJČ ÍK
ZS Bežovce

K e ď som raz zavítal k našim znám ym
n a návštevu, prvé, č o u p ú ta lo m oju p o 
zornosť, bol neveľký krížik n a stene. Tento
prostý lig o ta vý krížik, a k o som na prvý
p o h ľa d z b a d a l, m al zvláštny tvar. Podo
b a l sa na krížik z ruženca. Keďže m a za
ujímal, spýtal som sa:
- Č o je to za krížik ta m n a stene?
- Nuž, k e d ch ce š, p o rozprávam ti je
ho históriu. - Prikývol som.
- Tak p o č ú v a j. Bolo to d á v n o . Zúrila
p rvá s ve to vá vo jn a . K e d m ôj p ra d e d ko
o d c h á d z a l b o jo v a ť na taliansky front,
m a tk a m u d a la ruženec so slovami: "Synu
môj. D enne sa m o d lie v a j svätý ruženec k
Panne Márii. K nej sa utiekaj, k nej skladaj
svoje prosby. Je d in e o n a ťa m ôže za
chrániť!"
P radedko Juraj s veľkou ú c to u p o 
bozkal krížik ruženca a verne plnil matkinu
radu. V je d n o skoré ráno, ke cf bol d a le k o
o d svojich, akási cliv o ta p o d o m o ve , spo
m ienka na d ro b n é deti, starostlivú m an
želku a m a tku vytia h la ho z bunkra, kde
p o ťažkom boji tvrd o spali je h o kam aráti.
P otichučky u tiahol sa tro c h u d a le j a so
slzami v o č ia c h vrú cn e sa m odlil. Prosil
nebeskú m atku o o ch ra n u . Len č o začal
prvý d esiatok bo le stn é h o ruženca, vy
b u c h la b o m b a , až sa zem otriasla. Nikto
z tých, č o ostali v bunkri, neostal nažive.
P radedko Juraj sa p o vo jn e vrátil d o m o v
a m al veľkú radosť z o d ra ste n ých detí.
V y c h o v á v a l ich k hlbokej ú c te k nebeskej
M atke.
O
30 rokov neskôr, k e d m ôj d e d ko
o d c h á d z a l b o jo v a ť d o druhej svetovej
vojny, jeho m a m a m u d a la te n istý ruže
n e c n a krk so slovami: "Syn môj, to to je
zbraň, ktorou sa zachránil tvoj o te c z p a 
zúrov istej smrti. Ak budeš skladať svoje
prosby d o rúk Panne Márii, p o m ôže ti."
O n sám spom ínal: "Bola to strašná vojna!
Hrozné peklo! No vte d y , k e d to b o lo naj
horšie, c h v e jú c im i rukam i c h y ta l som krí
žik s prosbou k Panne Márii o p o m o c." S
veľkým i ú tra p a m i prežil c e lé Rusko a k e d
sa n a p o k o n vrátil, vrátil sa a ko jediný z
tých, č o z to h o kraja s ním o d ch á dzali.
Hľa, aké zázraky sa diali na príhovor
našej nebeskej M atky. Panna M ária na
nás vždy myslí, no n a jm ä vte d y, k e d sa k
nej u tie ka m e v m o d litb e svä té h o ružen
c a . A krížik z to h to ruženca ešte stále visí
tu na stene. Toto je krížik z ruženca, ktorý
p u to v a l Talianskom a c e lý m Ruskom.
- A ha, teraz už rozum iem, p re č o si ho
ta k vážite.
- Takto b y si ľudia mali vážiť každý
je d e n ruženc, pretože ruženec je prostrie
d o k na o tv o re n ie dverí k Panne Márii.
No to, č o som si naozaj vzal k srdcu,
bolo, že sa každý d e ň b u d e m m odliť k
Panne Márii svätý ruženec. A p o chopil
som aj to, že ak o b rá tim e svoje mysle a
prosby k Panne Márii, určite neostanú ne
vyslyšané.
P anna M ária, p a tró n k a Slovenska,
p o m ô ž n á m a j v tý c h to ťažkých časoch,
a b y sme vých o d isko z te jto sitácie hľadali
v m o d litb e svä té h o ruženca a a b y si Ty
usm erňovala všetky naše kroky. Ty naša
S edem bolestná M a tka M ária. Am en.
Aurel BADANIČ, 7.A
ZŠ sv. Cyrila a M e to d a Košice

SLOVO

2 kreíianíkého

■ Na generálnej audencii v stredu, 26.
mája sa zúčastnilo aj vyše tisíc pútni
kov z nášho Slovenska. Na záver audien
cie sa im Ján Pavol II. takto prihovoril:
Srdečne pozdravujem slovenských
pútnikov a osobitne skupinu chorých.
Mám radosťztoho, drahí bratia a sestry,
že dnes Vás prišlo do Ríma vyše tisíc.
Svojou prítomnosťou vyjadrujete to, čo
spievate v slovenskej pápežskej hym
ne: V sedmobrežnom kruhu Ríma z tisíc
hrdiel sa ozýva "Živ, Bože, Otca Svä
tého..." Táto pieseň je krásnou mod
litbou. Buďte stále spojení s Petrovým
nástupcom, rímskym pápežom. Aj dnes
platí pravidlo: Kde je Cirkev, tam je
zdroj života. Budem sa modliť za vás,
aby ste vždy hojne čerpali z duchov
ného bohatstva, ktoré vám Cirkev po
núka. K tomu vám zo srdca udeľujem
svoje apoštolské požehnanie.
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Stretnutie prezidenta
so Svätým Otcom
Počas svojej návštevy Talianska a Vatikánu sa prezident SR Michal Kováč stretol dňa 7. júna 1993 so Svätým Otcom.
Obaja predstavitelia rokovali najprv spolu
a potom sa Svätý Otec prihovoril celému
sprievodu nášho prezidenta. Ján Pavol II.
ako jedna z najvýznamnejších súčasných
svetových osobností vyjadril svoju duchovnú morálnu i politickú podporu Slo-

Za metropolitným arcibiskupom
Thomasom V.Dolinayom
1923-1993
S oneskorením sme sa dozvedeli smutnú
správu, že vo velkonočnom období zomrel v
S po je ných štátoch am erických arcibiskup
Mons. ThDr. ThomasV. Dolinay.

Kristus svetlo národov
V
druhom júnovom týždni - od 7.
do 13. júna t. r. - prebiehal v španiel
skej Seville 45. m edzinárodný eucha
ristický kongres. Jeho heslom bolo:
Kristus - svetlo národov. Eucharis
tický kongres je osobitným prejavom
eucharistickej úcty. Cieľom každého
doterajšieho kongresu bolo hlbšie
spoznávať tajom stvo Eucharistie a
Zomrel na následky srdcovej príhody 13.
vo zväzku lásky a jednoty ho verejne
apríla t. r. vo veku 69 rokcw.
uctiť.
Podľa želania Svätého Otca eucha
ristický kongres "m usí zachytiť kaž
dú diecézu, každú farnosť, rehoľné
spoločenstvo, cirkevné hnutia. Všet
ci sa musia citiť povolaní duchovne
sa zúčastniť na príprave intenzívnou
katechézou o Eucharistii, uvedom e
lejšou účasťou na Eucharistickej li
turgii a na adoráciách..."
Aj my v našej eparchii počas toh
toročného kongresu sme sa spájali s
bratmi a sestrami prítomnými na kon
grese a najmä účasťou na Eucharistii
po celý týždeň. Je potrebné, aby sa
naša viera v reálnu a podstatnú prí
tomnosť Krista v Eucharistii upevnila
a zvrúcnila najmä v tých časoch, keď
sa na mnohých miestach táto úcta
z o s la b u je .

venku a prijal prezidentovo pozvanie na
návštevu našej vlasti,
Prezident SR Michal Kováč okrem rokovaní s politickými a ekonomickými osobnosťami Talianska navštívil Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, zúčastnil sa nasv.
omši, ktorú celebroval kardinál Jozef Tomko, zložil úctu našim vierozvestom v bazilikesv. Klimenta.

Pôvodne redaktor katolíckej tlače, ktorého
otec aj starý otec boli gréckokatolícki kňazi, bol
ustanovený do čeia pittsburghskej arcidiecézy
12. júna 1991 po odchode arcibiskupa Stepha
na J. Kociska do dôchodku pri dovŕšení kánonického veku 75. rokcv.
Arcibiskup Dolinay sa narodil v meste Uniontown v Pennsylvánii 24. júla 1923 v časoch, keď
gréckokatolícki kňazi v USA mohli byť ženatí,
(tak ako je tomu doteraz u nás - pozn. prekl.) čo
bola určitá výsada zmenená v Severnej Ame
rike v roku 1929.
Jeho otec o. Július Dolinay mu zomrel, keď
bol ešte mladý a tak bol výchovávaný u svojho
strýka o. Petra Dolinaya. Jeho starý otec z mat
kinej strany o. Viktor Dobra bol tiež gréckokato
líckym kňazom. Matka Jolana Dobra - Dolinayová zomrela v roku 1980.
Arcibiskup Dolinay študoval teológiu v se
minári sv. Prokopa v Lisle v štáte Illinois. Kňaz
skú vysviacku prijal 16. mája 1948. Po vysviac
ke pôsobil v gréckokatolíckých farnostiach v

Pittsburghu, Pottstowne a Johnstowne v štáte
Pennsylvánia a v Bridgeporte v štáte Connecticut. Bol tiež vikárom pre Maďarov v rusínskej
diecéze Passaic v štáte New Jersey.
V
roku 1953 mu bola zverená úloha v kato
líckej tlači. Bol menovaný redaktorom časopisu
"Prosvita - Enlightment” (Osveta) - tlačového
orgánu bratstva katolíkov východného obradu v
USA. V roku 1956 sa stal zakladajúcim redak
torom časopisu "Byzantine Catholic World"
(Svet byzantských katolíkov), oficiálneho časo
pisu byzantskej ercidiecézy Pittsburgh.
S niekoľkými inými kňazmi v roku 1966 za
ložil časopis diecézy Passaic "Eastem Catholic
Life“ (Život východných katolíkov) a vykonával
tu službu redaktora až do svojho vymenovania
za pomocného biskupa diecézy Passaic, 8. sep
tembra 1976.
Mons. ThDr. ThomasV. Dolinay bol meno
vaný prvým biskupom novej rusínskej diecézy
byzantského obradu Van Nuys v Kalifornii s
právomocou pre asi 5000 veriacich v 12 štátoch
USA vrátane a Havajských ostrovcv. V priebehu
ôsmich rokcv, čo viedol diecézu, vzrástol počet
gréckokatolíkov trojnásobne.
Biskup Dolinay bol menovaný arcibiskupom
- coadjutorom (právo nástupníctva) v arcidie
céze Pittsburgh 13. marca 1990, kde v najvyš
šom metropolitnom úrade nahradil arcibiskupa
Kociska po jeho odchode na zaslúžený odpo
činok v roku 1991. Pittsburghská arcidiecéza
má okolo 112 000 veriacich katolíkov byzan
tského obradu v štátoch Pennsylvánia, Ohio,
West Virginia,Texas, Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma aTennessee.
Telesná schránka zomrelého arcibiskupa
bola 17. a 18. apríla t. r. vystavená v Chráme
Svätého Ducha v Pittsburghu. Pohrebné obrady
boli v pondelok, 19. apríla. Hlavným celebrantom obradov bol biskup John Bilock, pomocný z
Pittsburghu, za velkej účasti biskupov a kňazov
z celej metropólie. Emeritný arcibiskup Stephan
J. Kocisko, ktorý smútočným obradom pred
sedal, predniesol homiliu.
Arcibiskup Dolinay bol pochovaný vo svo
jom rodisku Uniontowne v biskupskej hrobke na
cintoríne Kalvária na vrchu sv. Makríny.
Christos voskrese iz mertvych, smertiju
smerťpoprav, i suščim vo hrobichživot darovav.
(Podľa Eastem Catholic Life,
Vol. No. XXIX, 9 - vm)
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O našom najstaršom schematizme
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V kalendári Blahovistnika z roku 1973 bol
uverejnený veľmi cenný historický článok :
"Cikavosti z minul oho našyeh eparchij" (písa
ný po rusínsky ale latinkou, str. 102-104), v
ktorom sa nepodpísaný autor (o.Štefan Papp?)
zamýšľa nad najstaršími schematizmami bý
valej veľkej Mukačevskej eparchic (do ktorej
kedysi patrila i naša).
V tomto článku nepodpísaný autor píše, že
najstarším Schematizmom M ukačevskej cparchie, ktorý vyšiel tlačou je Schematizm us z
roku 1814. Keďže Prešovská eparchia vznikla
v roku 1818 (vyčlenením sa z M ukačevskej),
ide i o najstarší Schem atizm us Prešovskej
eparchie, a skutočne sa tu nachádzajú údaje i o
farnostiach Prešovskej eparchie. (Autor článku
uvádza, že v kompletnosti sa tento schem a
tizmus nachádza v Nemzeti M uzeum v Buda
pešti. My k nemu dodávame, že sa nachádza i
v Ríme vo verejnosti prístupnej bibliotéke Pá
pežského východného inštitútu.) V tom istom
článku sa píše, že staršie schem atizmy boli
písané ako rukopisy.
Podarilo sa nám nájsť ešte starší tlačený
schematizmus. Tento Schematizmus sa nevolá
"schematizmus", ale "Súčasný stav". S tým to
naším "malým objavom" sa chcem e podeliť i s
čitateľmi Slova:
Ide o schematizmus vydaný v latinskom
jazyku. Vydal ho protoihumen všetkých baziliánov vo vtedajšom Rakúsku Joannykij Bazilovič ako druhú časť šiesteho dielu "Krátkej
správy o fundácii Teodora Koriatoviča, voj
vodu mukačevského..." N azýva sa: "Brevis
Notitia Fundationis Theodori K oriathovits,
Olim Ducis De Munkacs, ý c. Exhibens Statum
Proesentem, seu Anni 1804. Dioecesis Groeco
- Catholicoe M unkaciensis H ierarchicum ".
Tento Schematizmus bol vytlačený v Koši
ciach (Cassoviae) tlačiarňou Ján a Jo zefa

né, Imstičevo, Bukovce a Bixád. Všetky sa
Ellingera(Typis Joannis Josephi Ellinger) roku
nachádzali na územ í vtedajšieho U horska.
1805. Tento schem atizmus teda tvorí poslednú
D nes sa z nich: na Slovensku nachádza niočasť horespom ínanej historickej práce jeronastier Krásnobrodský a Bukovský, v Maďar
m nícha J.Baziloviča, OSBM . Celý komplet
sku - Mária-Pócsky, v Rumunsku - Bixádsky a
kníh sa nachádza u oo. bažil iánov v Ríme.
V
tomto schem atizme Bazilovič uvádzana Zakarpatskej Ukrajine - Mukačevský, Malo-Berezenský a Imstičevský.
m ená členov eparchiálnej kapituly, spolu s ich
funkciami, podobne m ená čestných kanoni
Za zmienku stojí i to, že teologické štúdiá
kov, poradcov, profesorov Eparchiálneho teo
p re bo h oslo vco v -b azilián o v boli v M árialogického lýcea v Užhorode. Uvádza, že vtedy
Póeskom a novic iát v Krásnobrodskom mo
v M ukačevskej eparchii bolo 740 farností. Po
nastieri. V K rásnobrodskom monastieri Svä
tom uvádza m ená jednotlivých dekanátov (distého Ducha (jeho rozvaliny m ôžem e vidieť ešte
trictus), m ená dekanov, ktorých však nenazýva
i dnes pri Medzilaborciach pri dedine Krásny
"dekanmi", ale "viee-archi-diakonmi", počet
Brod), žilo vtedy spolu 13 mníchov: šiesti jerofarností, ktoré sú im podriadené... Počet pod
mnísi, dvaja bratia a okrem toho päť novicov.
ria d e n ý c h fa rn o stí je d n é m u v ic e -a rc h i■ Na Bukovej hgrke v monastieri Povzdvidiakonovi" sa pohybu je od 6 do 23. Obsadenie
hnutia Cestného Kríža (pri dedine Bukovce jednotlivých farností a počet veriacich v nich
na ceste medzi Stropkovom a Medzilaborca
Bazilovič neuvádza.
mi) žilo vtedy sedem mníchov: päť jeromníĎalej uvádza stav mníšstva: V tom čase v
chov a dvaja bratia.
našom obrade pôsobili iba baziliáni. Mali se
Teda i keď Sehematizm ús Mukačevskej
dem monastierov. Ich hlavný predstavený eparchie z roku 1805 vydaný jerom níchom J.
protoihum en sídlil v monastieri na Čemečej
Bazilovičom , OSBM , nie je na úrovni podob
hore v M ukačeve (protoihumenom bol autor
ného Schematizmu z roku 1814, predsa len sa
Schematizmu - J. Bazilovič). Išlo o tieto moposúva hranica nášho prvého tlačou vytlače
ného Schematizmu na rok 1805.
nastiere: Mukačevo, Pócs (dnes Mária-Póes),
Krásnobrod (dnes Krásny Brod), M alé BerezV. TIM K O V ÍČ , OSBM

V našom Slove sm e uz. priniesli viackrát inform áciu o zm e n e na m etropolitnom stolci
ľ Kanade. Podarilo sa nám však zís k a ť aj fo to g ra fiu , u preto j u uverejňujem e.
O d stu p u jú ci a rcib isku p ka n a d sk e j w in n ip eg sk ej a rcieparchie m etropolita M axim
Ilerm a n iu k, CSsR, ľ prítom nosti m etropolitu arcibiskupa Štefana S u lyka z ľhiladelphie
v USA odovzdáva m itru svojm u nástupcovi - biskupovi M ichalovi Hzdeľovi, CSsR,
v Katedrálnom chrám e sv. Vladimíra a s t . Oľgy vo Winnipegu.
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Sviatosť kňazstva

V
piatok, 4. júna 1993 sa otvorili brány
katedrály chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, aby doň vstúpili tí, ktorých Boh po
volal ku kňazstvu. Svätenia začali o 17.00
hod. a ôsmi kandidáti prijali subdiakonát
(nižšie svätenie).
j
Slávnosť pokračovala v sobotu, 5. júna
v ranných hodinách, diakonským sväte
ním. V nedeľu, 6. júna pri svätej liturgii o
10.00 hod. z rúk Jeho Excelencie najdôs
tojnejšieho otca biskupa Mons. Jána Hirku
prijali sviatosť kňazstva Mgr. Miroslav Bartoš, Mgr. Ján Ducák, Mgr. Slavomír Gereg,
Mgr. Ján Hriňák, Mgr. Štefan Kopčák, Mgr.
Jaroslav Labáč, Mgr. Ľubomír Novák a
Mgr. Vladimír Skyba.

Biskup u prezidenta
t
[
.
I

prijal dna 31. maja prezident SR Michal Ko
váč na dvojhodinový pracovnej návšteve
katolíckych sídelných biskupov. Predmet
tom rokovania bolí zásadné otázky vzťahu
štátu a crkvi, vrátane majetku cirkvi, cirkevného školstva, perspektívy financovania
cirkvi, vzťahy SR so Svätou Stolicou. Náš
sídelný biskup Mons. Ján Hírka priblížil ak-;

< ;
kokatolíkov.

NOVÝ HROB

Noví kňazi - redemptoristi
Počas dvojdňových svätodušných odpusto
vých slávnosti v Chráme Svätého Ducha pri Klášto
re redemptoristov v Michalovciach prežívali veriaci
milé chvíle. Slávnosť bola o to radostnejšia, že po
viac ako štyroch desaťročiach núteného odmlčania
tu mohli prijať sviatosť kňazstva dvaja diakoni z
rehole redemptoristov. Bol to Kamil Dráb z Chme
ľovej a Jozef Jurčenko z Ďačova.
Novovysvätení kňazi dokončili svoj e teologické
štúdiá na Pápežskom inštitúte vo Vyššom duchov
nom seminári v poľskom Tuchówe priTarnowe, kde
študujú od nás aj ďalší bohoslovci-redemptoristi.
Nových kňazov vysvätil pomocný prešovský biskup
Mons. Milan Chautur, CSsR, za prítomnosti veľ
kého počtu duchovenstva z celej eparchie i re
hoľných spokjbratov na čele s viceprovinciálom o.
Miroslavom Čajkom, rodičov, priateľov, známych a
veľkého počtu domácich veriacich i pútnikov.
Medzi vzácnymi hosťami v kláštore redem
ptoristov bol počas odpustových slávností i vysviac
ky aj o. Ján Fecko, CSsR, rektor Katedrály Pre
menenia Pána kanadskej gréckokatolíckej epar
chie sv. Cyrila a Metoda vToronte, hostia z Poľska
- o. Edward Nocúň, Henryk Kowalski a Mieczyslaw
Witalis i dve rehoľné sestry - gréckokatolícke karmelitánky-s. Mária, predstavená z USA a s. Valéria
z Brazílie.
Prítomní pútnici zblízka i zďaleka ďakovali
Svätému Duchu za dar viery i dar kňazských po
volaní. Celý Zemplín prežíval na odpuste v Mi

chalovciach nádherné dva dni velkej radosti a du
chovnej obnovy.

;

Dňa 17. 5. 1993 zomrel o. Andrej
Grešš, kňaz na odpočinku v Králikoch
okres Ústi n/Orlíci. Pohreb bol 20. 5.1993
v Cirči.
Narodil sa 14. 5. 1901 v Jakubanoch,
ordinovaný 27. 9. 1925. Pôsobil v Dubo
vej, Kečkovciach, Čertížnom, 1930-1934
spirituál a vicerektor v kňazskom semi
nári v Prešove.^ Od roku 1934 bol správ
com farnosti v Cirči. 1950vyradenýzpastorizácie. Pre nemoc zostal na odpočinku
v Králikoch.
Pohrebné obrady vykonal o. Ján Gaj
doš, generálny vikár.

Text a snímka Karol PIRNAGA

ŕ

ČÍSLO 12/1993

STRANA 13

SLOVO

V prekrásnom prostredí hôr a lúk, v kaplnke Nanebovstúpenia Pána,
vblízkosti obce Kyjov, sa dňa 23. mája 1933 konala odpustová slávnosť.
Slávnostnú svätú liturgiu slúžil pom ocný biskup prešovskej diecézy
Mons. M. Chautur, CSsR. Z jeho hom ílie vyberám e tie najdôležitejšie
myšlienky, ktorými otec biskup prítom ných veriacich z celého okolia
povzbudil. "Kde je moja cesta, cieľ môjho života ? Ježiš nám povedal,
cieľom človeka nie je hrob, ale vzkriesenie. My si ale dávam e krátke
ciele. Uspokojíme sa s tým , že vyštudujem e školu, vybudujem e dom, a
sme slastní. Ale sme naozaj vtedy šťastní? N ejestvuje na tejto zemi
človek, ktorý by mohol povedať dosiahol som absolútny cieľ a som
spokojný. Taký človek nejestvuje.
Položme si otázku, čím žijem e v tom to okamihu, čo si najviac
prajeme, aby nám bolo splnené. M yslím e si azda, že dosiahnutím po
zemských dobier budeme šťastní? Ježiš nám ukázal krajší cieľ. Vlak
nášho života vedie ksrrati, ale určite vedie ešte ďalej - k Bohu. Táto cesta
do neba má však svoje úskalia. Diabol nás odvádza od tejto cesty, kladie
nám rôzne prekážky. Čím je niečo cennejšie, tým väčšiu námahu musí
človek vynaložiť, nebo je nekonečne cenné. Je to cieľ nášho života, ku
ktorému nás volá Boh. Nebo, kde po štyridsiatich dňoch odišiel náš
drahý Spasiteľ Ježiš Kristus. Ak chcem e dosiahnuť nebo, celý náš život
musí byť popretkávaný úsilím o neho, obrovskou snahou o jeh o do
siahnutie.
Každá cesta m á svoje značenie. Aj ľudská cesta je vyznačená de
siatkou značiek, ktoré nám ukazujú stálu cestu - sm er života. Ježiš
Kristus prišiel na túto zem, aby nám ukázal dobrý sm er a tento sm er nám
ukazuje jasne. Apoštoli sa pýtali Ježiša - kde ideš ? A Ježiš im povedal Ja som Cesta, Pravda a Život. Žim e sviatostným životom. Počúvajm e
Božie Slovo. Obracajme svoj pohľad k Ježišovi. Chráňm e sa forma
lizmu, ktorý je veľkým nebezpečím , že Nebo nedosiahneme. Prosme
Prečistú Pannu Máriu, aby sm e nešli vlakom života ako ľudia, ktorí
nevedia, kde cestujú. Ale aby sm e s B ohom cestovali k šťastnému cieľu,
ktorý nám Ježiš naznačil svojim nanebovstúpením ."

POMOC DEŤOM
Utrpenie, ktoré spôsobila Itidská zloba, hriech človeka, jeho egoiz
mus, utrpenie, ktoré prehovára k celému svetu - také je utrpenie ľudí
žijúcich na území bývalej Juhoslávie. Ale aj inde vo svete.
Toto utrpenie je bolestbu tela i duše. Obeťami sú nevinné deti, starci,
dievčatá, chlapci, muži i ženy. Táto vojna rozbolela celý civilizovaný svet
a je výkričníkom pre všetky okolité národy, čo môže spôsobiť hriech.
Jeden hriech plodí druhý, jedna nenávisť prebúdza ešte väčšiu nenávisť.
Čoraz viacerým ľuďom nie je situácia na Balkáne ľahostajnou. Znova a
znova sa ozývajú hlasy, prosby svetských i cirkevných predstaviteľov o

VO VO J N E

ukončenie vojny. Organizuje sa pomoc z celého sveta. My kresťania sme
neustále vyzývaní k modlitbe za obrátenie lUdských sŕdc napadnutých
hriechom a nenávisťou. Minulého roku v Brne sa zrodila myšlienka výstav
by ako odpoved'na naliehavú prosbu o pomoc z vtedy vojnou zničeného
Osijeku dňa 4. 6. 1993 uplynul práve rok od otvorenia tejto výstavy
diecéznou charitou v Brne. Tragéciou všetkých ľudí je to , že táto výstava
ani po roku nestratila na akutálnosti. Podstatou tejto putovnej expozície je
prezentácia fotodokumentačných materiálov z vojnou postihnutých oblas
tí bývalej Juhoslávie. Po Brne sa výstava uskutočnila na mnohých mies
tach republiky. V dňoch od 3.6. do 7.6. 1993 prebehla táto výstava aj v
centre našej diecézy a to pod organizačným vedením diecéznej charitý v
Prešove. Výstava bola umiestnená na námestí a Hlavnej ulici a pozrelo si
ju mnoho ľúdí. Na tvárach, ľudí ktorí si túto výstavu pozreli, sa zračil súcit
i bolesť. Na otvorení výstavy sa zúčastnili aj poprední verejní predsta
vitelia mesta Prešova, pán primátor Ing. Viliam Sopko (na obrázku upro
stred), jeho zástupca Ing. Vladimír Beliš, z ciri<evných predstaviteľov gen.
vikár o.Ján Gajdoš, okr. dekán František Citbaj, archivár biskupského
úradu RNDr.Jozef Voskár, dekan pri rímskokatolíckom kostole sv. Miku
láša o. Matej Babčák.
Všetkých prítomných privítal riaditeľ dieceznej charity Ing. Maroš
Šatný. Na úvod otvorenia okrem iného povedal: Putovnú expozíciu, ktorej
sm eteraz účastní, nemožno zaradiť medzi tie, ktoré tešia a lákajú oči. Nie
je to výstava honosná, pretože lUdské utrpenie, o ktorom táto výstava
hovorí , nie je nikdy niečím honosným. Ďalej pripomenul, že cieľom
výstavy je, ako to hovorí aj samotný náýzov - Pomoc deťom vo vojne. Jeho
naplnenie sa dosiahne finančnou zbierkou, ktorá je súčasťou podujatia. Z
týchto prostriedkov sa pokryjú hlavné náklady na humanitné zásielky
organizované SKCH adresovaná všetkým, ktorých sa bývalej Juhoslávie
dotýkajú vojnové starosti.
Ďalším cieľom výstavy je poskytnutie príležitosti pre naše prejavy
lásky, porozumenia, súcitu, spolupatričnosti a pomoci. Na záver je potreb
né podotknúť, že pri organizovaní tejto výstavy pomohli miestnej charite
mnohí dobrovolhíci, ktorým aj týmto prostredníctvom diecezna charita
ďakuje.
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ThDr. Emil Korba, novinár,
básnik, literát, redaktor a hlavne
kňaz, sa narodil 1. mája 1930 vo
východoslovenskom meste Bar
dejov, v gréckokatolíckej rodine.
Už ako študent miestneho gym 
názia, na ktorom bol žiakom do
dnes žijúceho profesora, kňaza františkána (nar. 1915), básnika
katolíckej moderny PhDr.Svetoslava Veigla.
Pod jeho vplyvom a vedením
začal svoje básnické prvosienky
"Spev ruži". Vtedy vydáva a j men
šie prozaické dielo o bývalom bar
dejovskom farárovi Andrašakovi,
ktorý bol známym propagátorom
striedmeho života.
"Korba bol nielen dobrým žia
kom, ale hlavne veriacim", spomí
na na neho a j jeho bývalý profesor
náboženstva vdp. Mikuláš Gladyš.
Rozhodol sa pre kňazské povo
lanie. Roku 1949 po maturite hlási
sa do seminára v Prešove. Pán
biskup Peter Pavol Gojdič - OSBM ho posiela na štúdia na Bohoslo
veckú fakultu Karlovej univerzity
do Prahy.
Na g ré ckoka to líkov v roku
1950 vo vtedajšom Českosloven
sku prišli ťažké časy. Vláda admini
stratívne rozhodla, že gréckokato
lícka cirkev, ako nepriateľská reži
mu je zakázaná a všetci gréckokatolíciksa automaticky stavajú pra
voslávni. Kto s tým nesúhlasil, bol
rôznym spôsobom persekvovaný.
Mladí gréckokatolícki bohoslovci,
kedže neprijali pravoslavie, boli
vzatí na vojenčinu k útvarom PTP
(pracovné útvary). Bohoslovec
Korba nemal vtedy ešte 21 rokov,
nebol povinný narukovať, ostal
študovať na fakulte ďalej. Nemo
hol tam byť však ako gréckokatolík
za prešovské biskupstvo, tak sa
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prihlásil do pražskej arcidie
cézy, aby v nej mohol pôsobiť
ako rímskokatolícky kňaz.
Pod duchovným vedením
(špirutuála) neskoršieho svä
tiaceho biskupa pražského
Mons. Jana Lebedu dokončil
bohoslovecké štúdiá a 28. jú 
na 1953 bol vysvätený po 
mocným pražským biskupom,
prepoštom metropolitnej kapi
tuly (už vtedy veľmi slabo vi
diacim starcom!) Mons. Dr.An
tonín ELTSCHNEROM, ktorý
v tom čase ako je din ý štátom
povolený biskup mohol účin
kovať. Vysviacka v Chráme sv.
Víta bola veľmi skromná. Boli
svätení ešte ďalší štyria, z kto
rých ešte dvaja žijú. Za prí
tomnosti rodičov a príbuzných
svätencov a asistencie boho
slovcov.
H neď v ten istý deň pod
večer mal primičnú sv. službu
v chráme Sv. Križe na Prikopech.
Schválne volil tento kostol pre túto
je ho slávnostnú chvíľu, pretože pr
vé gréckokatolícke bohoslužby v
Prahe, predtým než gréckokatolíci
dostali terajší Chrám sv. Klimenta,
sa konali práve tu.
Po vysviacke sa stal asisten
tom na fakulte a prefektom kňaz
ského seminára, ktorý medzitým
premiestnili z Prahy do Litoméric.
K e ď skončil základnú vojenskú
službu, stáva sa vr. 1959 správcom
farnosti v Otročine pri Mariánskych
Lázňach. P rostredie nie veľmi
priaznivé pre náboženský život,
Ináč povedané nie veľa práce pre
kňaza. Ale mladý služobník Boží
nezaháľa. Píše do českých Kato
líckych novín a prehlbuje sl ďalšie
vedomosti z bohovedy. Roku 1966
bol po dizertačnej práci promova
ný za doktora teológie. Medzitým
bol preložený za správcu kapitulného dekanstva kapituly v Starej
Boleslavy, kde bol v r.928 zavraž
dený sv. Václav, české knieža.
Cítil sa vždy gréckokatolíkom
a tak, k e ď prišla vhodná chvíľa, v
r. 1968 necháva význačné cirkev
né miesto v Čechách a vracia sa
do rodného kraja medzi svojich.
Najprv ako pomocník prvého re
daktora nášho vznikajúceho časo
pisu SLOVO o. Ladislava Hučka a
potom sám preberá redakciu nie
len Slova, ale a j Blahovistnika a
obidvoch kalendárov pre Slová
kov, Rusínov a Ukrajincov. Stáva
sa takto a j zamestnancom Spolku
sv. Vojtecha v Trnave. Robil si
všetko sám. Redaktora, korektora,
ba a j osobný styk s Duklianskymi
tlačiarňami v Prešove, kde bolo
treba rukopisy nosiť z Košíc, kde
bo lo sídlo redakcie. V rokoch
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1975-1978 bol aj šéfredaktorom
Katolíckych novín v Bratislave.
Čo povedať o tejto jeho práci ?
Kto žil v týchto dobách, a nie je
tomu tak dávno, vie si dobre vy
baviť, ako to vtedy po náboženskej
stránke u nás vyzeralo. Prísna
cenzúra. Určite by to potvrdili aj
jeho nástupcovia o. Štefan Papp a
o.František Dancák. Sám som bol
svedkom, k e ď traja ľudia nad ním
stáli, s ktorými sa musel doslova
dohadovať o každú vetu, k e ď ob
jektívny človek by bol povedal, tu
predsa nič nie je nevhodné proti
režimu. 'Tieto publikácie," tak mu
to zdôrazňovali", sú časopisy spo
ločenské, v ktorých nič nie je pro
tináboženské". Bolo skutočne ťaž
ko písať tematiku teologickú, hoci
mnohí ho za to kritizovali, predsta
vujúc si, že to bolo voľakedy ináč,
mysliac na predchádzajúcu nábo
ženskú slobodu.
Najviac skúsil toho pre dve
plné stránky o živote blahej pamäti
vtedajšieho sv. Otca Pavla VI. v
Katolíckych novinách, pri jeho 80.
narodeninách. "Kto to videl toľko o
ňom písať?" "A či vy o svojich
ju b ile á c h nepíšete via c?" O d
povedal štátnej cenzúre. Stalo ho
to miesto. Musel sa vrátiť na vý
chodné Slovensko. Ďalej m u ostá
vajú gréckokatolícke časopisy. Je
tu rád. Bardejov veľmi miloval ako
svoje rodné mesto a kedykoľvek
sa mu naskytla príležitosť rád sa
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tam vracia a vypom áha aj v
duchovnej správe. Na biskupstve
zastáva funkciu defensora vinculi,
(obhajca manželského zväzku).
26. októbra 1978 sme sa stretli
na stanici v Prešove. Bral som od
neho rukopisy do tlačiarne. Na 8.
novembra sme sa dohovorili, že
príde za kaza teľa do mojej farnosti.
(Podľa východného kalendára je
sviatok sv. Michala archanjela.)
Dňa 27.októbra som sa na biskup
stve v Prešove dozvedel, že ho
ráno našli v jeho rodnom dome
mŕtveho. Boli sme veľmi dobrí pria
telia i počas štúdií na fakulte a aj
potom. Chodil mi pomáhať v pas
torácii. Nikdy sa však nesťažoval
na nijakú nemoc.
Pochovaný je v Bardejove.
P oh reb né
ob rad y
vykonali
pápežský prelát Mons. Ján Hirka,
vtedajší apoštolský administrátor
prešovský a ThDr. Štefan Onderko, v tom čase ordinár košické
ho biskupstva. Za Spoloksv. Vojte
cha sa s ním rozlúčil je h o riaditeľ
veľprepošt Koloman Štefko.
Na hrobe nebohého je epitaf z
jeho básne: "Ja odišiel, vy zostali
ste a po nás prídu iní... Raz každý
prestúpi prach domova z kameňa a
hliny... Položiac život na váhy žia
dam si len hrdosť odvahy, že cel
kom neklesnú pre mieru nepresnú,
pre diaľku nesplnených ciest...
(Z cyklu "Spev ruží")
o.Štefan BANÍK

Za otcom
Michalom ŠUTAJOM
(1916-1993)
A k pšeničné zm o nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale
ak padne a odumrie, prinesie veľkú úrodu.
(Jn 12, 24)
Toto podobenstvo povedal
Spasiteľ o sebe samom, keď
predpovedal svoju smrť. Učení
ci týmto slovám nerozumeli. Až
po jeho zmŕtvychvstaní sa im
oči mysle otvorili a začali rozu
mieť všetkému, o čom im Ježiš
predtým hovoril. Keď som sa
d o z v e d e l_ správu o smrti
o.Michala Sutaja, vzal som si už
citovaný text sv. evanjelia a roz
jímal som nad ním s pohľadom
na hrdinský život mimoriadne
obetavého kňaza o.Michala.
Zomrel kňaz, ktorý prinášal
vel1<ú úrodu už počas svojho ži
vota. Plody jeho celkovej práce
spoznáme až vo večnosti. Ale
mnohé sú viditeľné už aj teraz.
Aj ja sa považujem za jedno

ovocie jeho modlitieb a jeho prí
kladného života. Pamätám sa na
jeho návrat z vyhnanstva do na
šej farnosti Humenné. Od prvej
chvíle akoby nepoznal únavu.
18 dlhých rokov, počas ktorých
bol izolovaný od svojich ve
riacich, ho neurobili vôbec zatrpklým, ale naopak, akoby znáso
bili jeho horlivosť a jeho du
chovné sily. Hneď po návrate
začína vo farnosti klásť dôraz na
prvé piatky a ohlasuje každému
lásku Božského Srdca k nesmr
teľným dušiam. Prostredníc
tvom sv. spovedí, ktoré tak rád
vysluhoval, sprostredkoval ná
vrat poblúdených synov a dcér
do Otcovho náručia.
(Pokračovanie na str. 15.)
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(Pokračovanie z č ísla 11)

Piatok ka to líc k y c h
robotníkov a inteligentov
Ráno na N ám estí hrdinov
bola svätá Služba B ožia i sväté
prijímanie pre m aď arských vo
jakov a dôstojníkov, potom v
Bazilike sv. Štefana bola g réc
kokatolícka Služba B ožia s pre
krásnym spevom budapeštian
skej opery a potom pred sam ým
poludním boli spoločné porady
všetkých č e s k o s lo v e n s k ý c h
pútnikov. Veľká sála nad D una
jom bola preplnená. Z Č esko
slovenska nás prišlo do B uda
pešti vyše 12 tisíc pútnikov s
kardinálom K ašparom a desia
timi biskupmi. Tam m al peknú
reč i náš Preosvíetený A lexan
der v mene podkarpatských Rusínov. Ale čo bolo najkrajšie v
piatok, to bola nočná adorácia
mužov na N ám estí hrdinov. U ž
o 8.00 hod. večer hrnulo sa ti
síce mužov a m ládencov na spo
mínané nám estie, aby zaujali
svoje miesto na nočnú adoráciu.
V tristo spovedelniciach sa sp o 
vedali muži. So sviečkam i pri
chádza na n ám estie sp riev o d
duchovenstva. H la s sláv n eh o
otca Bangi kruší srdcia a rozpaľuje v nich oheň lásky k E ucha
ristickému K ristovi. N a konci
sprievodu pod b iely m balda(Dokončenie zo str.14.)
O. Michal Šutaj veľmi rád
spovedal a jeho vlastnosťou bo
lo, že ho nebolo treba pozývať k
tejto službe. On sa sám ponúkal
do tejto služby. V spovednici
presedel dlhé hodiny a vychá
dzal odtiaľ radostný, že mohol
ľuďom poslúžiť, že im mohol
sprostredkovať Spasiteľovu od
púšťajúcu lásku.
Rád slúžil sv. liturgie. Nejed
nu nedeľu poobede cestoval
niekoľko desiatok kilometrov,
len aby nezostala tá ktorá dedi
na bez sv. liturgie.
Hádam najviac na neho spo
mínajú chorí. Rád ich navštevo
val a posilňoval sviatosťami nie
len na prvé piatky, ale keď sa
mohol k ním dostať, chodil k nim
každý deň. Táto služba, skoro ne
viditeľná, však prinášala nejed
no zrelé ovocie. Chorí prijímali,
cez jeho povzbudenie, svoj kríž,
niesli ho s trpezlivosťou, láskou
a najmä, naučili sa obetovať ho
za rôzne duchovné potreby.Takto o.Michal sa stával stále viac
obľúbenejší a jeho rozvážnu ra
du vyhľadávali mnohí. Túto
vlastnosť si všimol aj náš o.ordinár a menoval ho za okresné

600 kňazov rozdávalo sv äté pri
jím anie. P o sv ätej Službe B o žej
o zv al sa hlas Sv. O tca z R ím a.
P očuli sm e m ilý hlas nášho sp o 
ločného rím ského O tca, ktorý s
láskou žehnal v šetkých ú častní
kov kongresu. N ak o n iec kardi
nál P acelli u delil všetkým prí
tom ným sv äté požehnanie a ne
priehľadné tisíce ľudí sa začali
rozchádzať.
P o sle d n á e u c h a ris tic k á
p ro c e sia
P o p o lu d n í v nedeľu d lh á a
široká u lica A nd raših o b ola cel
kom nabitá tak, že ľudia sa až
dusili. O 4.0 0 hod. sa začal sláv
nostný sp riev o d duchovenstva,
na konci sprievodu šli biskupi,
arcibiskupi, kardináli a pod bal
Končime
dach ý n o m kardinál P acelli nie
V
so b o tu rá n o b o la n aša so l N a js v ä te jš iu E u c h a ris tiu .
Z ačiatok pochodu už bol na N á
gréckokatolícka Služba B o žia v
m estí hrdinov, a koniec sprie
C erkvi sv. A lžbety. S lužbu B o 
vo
d u ešte len v y ch ád zal z B a
ž iu s celou asisten c io u slú ž il
ziliky sv. Štefana. Pri konci proPrešov. A lek san d er a c h ó r na
cesijného spriev o d u začalo pr
šic h b o h o s lo v c o v ta k p e k n e
šať. A le ľudia vydržali pekne do
sp iev al ako m álo kedy. Popo
konca, až do požehnania pápež
ludní si každý prezeral B udask ého legáta P acellih o N ajsv ä
p ešťa k v ečeru začalo pršať. V eď
tejšou E ucharistiou. P o to m sa
aj d ážď je potrebný. V nedeľu
sk o n č il p re k rá sn y 3 4 . e u c h a 
p red p o lu d n ím sa všetky proce
ristický kongres v B udapešti.
sie zišli na N ám estí hrdinov, kde
C e s ta d o m o v
bola p osledná kongresová S luž
ba Božia. Službu B o žiu slúžil
O polnoci západné nádražie
kard in ál-leg át P acelli a na nej
bolo preplnené ľuďm i. N a š vlak

chým om v m onštrancii prichá
d za E uch aristick ý K ráľ-K ristus.
S to p ä ť d e siattisíc m u žo v p ad á
pred ním na kolená. N oc taká
tichá a táto nočná ad o rácia taká
nevypovedateľne krásna, že v ti
síco ch m u žsk ý ch očiach vidieť
slzy. Z ačala sa sv ätá Služba B o 
žia. V o v iacerých svetových re
čiach je p rednesená krátka po
v z b u d z u jú c a kázeň. A potom
p rišla n ajvážnejšia chvíľa: 150
tisíc m užov z celéh o sv eta sľúbi,
že v erne vy d rží pri K ristovi a pri
Jeho učení. A ž sa zem triasla a
až v o blakoch sa ozý v alo m o
h u tn é " p r is a h á m e , p ris a h á 
m e...!" Po službe B ožej a po sv.
prijím aní už nad rán o m sa všetci
rozišli dom ov.

ho dekana. Aj na tomto poli uro
bil dosť práce. Jeho charakte
ristickou odpoveďou na to, aby
sa šetril, bolo: "Pán Boh mi po
18 rokoch umožnil naspäť prísť
k oltáru, chcem mu vynahra
diť túto moju nútenú absen
ciu.”
Bol kňazom modlitby a dô
vernej blízkosti s Bohom. Toto
je ďalšou z jeho charakteristic
kých črt. Bolo to vidieť a cítiť v
jeho kňazskej službe. Takto som
ho často stretával na fare s časoslovom v ruke, alebo so Svä
tým písmom. Mal záujem aj o
duchovnú literatúru, najmä ta
kú, ktorú mohol použiť ku kázniam a k povzbudeniu veriacich.
Neraz sa vyslovil, chcem zo
mrieť pri oltári, v službe až do
konca. Táto túžba sa mu splnila,
lebo do posledného okamihu
slúžil sv. liturgie a pomáhal ľu
ďom vysluhovaním sviatosti
zmierenia. Vždy mal záujem o
dianie v cirkvi, najmä v našej
eparchii. Nechýbal asi ani na
jednej slávnosti s o.biskupom v
katedrálnom chráme, keď boli
pozvaní kňazi. Ale nechýbal tak
mer ani na jednom kňazskom
pohrebe. Bol som si vždy istý,

pyšne stál na druhej koľaji, všet
ci sm e sa obzerali, či niečo ne
chýba. O dbíja dvanásta hodina
a v lak p ekne odchádza z B u
dap ešti. Id em e dom ov. D obre
nám tam bolo, ale hneď každého
už ťahalo d o m o v k deťom, k
m atke, k rodine, aby sm e im
všetk o porozprávali.
V o v la k u sa z a č ín a noc.
K aždý v y zú v a topánky, jedni na
d ru h ý ch o p ierajú hlavy. V lak
u háňa po tej istej ceste, po ktorej
s m e p r iš li - te d a M iš k o lc ,
N yíregyháza, Č op. N a hranici
s m e b o li o k o lo 1 0 .0 0 hod.
predpoludním . O päť prehliadka,
kto rá každ ém u nah n ala toľko
s tra c h u . A le to m á tak byť.
V šetko podľa zákona. V Č ope,
už na našej strane, cítili sm e, že
sm e dom a, v o sv o jo m kraji, na
sv o jej v lastn ej pôde. V Čope
s m e sa aj r o z iš li. Je d n i na
M ukačevo, druhý na C hust, tretí
na U žho rod , ale všetci sm e sa
rozchádzali u spokojení na duši
a rozradostení, že sm e m ohli as
poň raz v živote byť na eucha
ristick o m kongrese. T ie prekrás
ne dni n ezabudnem e nikdy! Aj
preto E uch aristick ý K ristus ešte
v iac bude vládnuť v našich srd
ciach, v našich rodinách a v na
šich dedinách.

Jozef JENČÍK

že sa s ním na kňazskom po
hrebe stretnem, či to bolo na je
dnom či na druhom konci eparchie. Nemohol som sa zúčastniť
na jeho pohrebe, a preto touto
cestou mu chcem vyjadriť svoju
veľkú vďaku. Predovšetkým mu
ďakujem za kňazské povolanie,
ktorého počiatok sa viaže k ne
mu. On ma oslovil a prvýkrát so
mnou rozprával o duchovnej
ceste. On ma nasmeroval do
gymnázia a neskôr do seminára.
Bol pre mňa vzorom obetavého
kňaza, bol skutočne mojím du
chovným otcom, priateľom, uči
teľom i pomocníkom v jednej
osobe. Tešil sa z mojich radostí
a dotýkali sa ho i moje pro
blémy. T ento otcovský vzťah zo
stal až do konca jeho života.
Mal vlastnú rodinu. Bol prí
kladným otcom a vychoval
dvoch synov a dcéru. Napriek
týmto starostiam o rodinu ešte
viac sa staral o duchovnú ro
dinu. Nič neukracoval, ani jedno
ani druhé.
Ak pšeničné zrno nepadne
do zeme a neodumrie, ostane sa
mo, ale ak padne a odumrie, pri
nesie vellai úrodu. (Jn12,24). On
odumrel sebe celkom a žil len pre

Ježiša Krista. Bol verným a do
brým sluhom, ktorého Pán pri
svojom príchode našiel bedliť.
Poďakujme sa Bohu za tento
krásny kňazský život a modlime
sa, aby mu dovolil čím skôr slú
žiť pri jeho Božskom oltári v nebi.
o. Ján BABJAK, SJ
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Veriť
v nepochopiteľné
Prečo musí odumrieť pšeničné zrno, aby vydalo úro
du? Má to, čo odumrelo, nejakú účasť na novom živote
sviežeho zeleného klíčenia? Nič z toho nechápeme a ani
nie sme preto smutní, ani sa o nič nebojíme.
Keď máme na jar pred očami krásne zelené pole, ani
nás nenapadne úzkostlivo skúmať, čo sa stalo s odumre
tou šupkou zasiateho zrna. Dôležité je, že sa už ukazuje
úroda. Len aby všetko dobre dozrelo. - Všetci sa musíme
objaviť pred Kristovým súdom, aby každý dostal odplatu
za to, čo v živote urobil dobrého alebo zlého.
Len aby všetko dobre dozrelo. Aby sme boli ľuďmi,
ktorí žijú podľa Ježišovho slova, podľa jeho zákona, pod
ľa jeho vôle, podľa jeho zjavenia. Aby sme svojím živo
tom dôsledne realizovali jeho program, s absolútnou
dôverou v jeho múdrosť a v jeho lásku.
- Ver mi a poď !, tak často sa nám to už opakovalo.
Lúče zjavenia, ktoré prenikli na našu zem, sú oslnivo
nádherné, ale nie je možné ich analyzovať našim ľud
ským laboratórnym procesom. Jediné rozumné, čo mô
žeme urobiť, je vystaviť sa blahodarnému účinku ich
žiarenia a verne, až k smrti verne ísť za ich svetlom.
Keď raz uvidíme Stvoriteľa a jeho stvorenie nie už len
ako v hádanke alebo v zrkadle, ale priamo z tváre do
tváre, potom spoznáme, ako bolo dobre, že sme mu
uverili. Potom spoznáme aj to, že náš Boh je Bohom
života, Bohom krásy, Bohom pravdy a Bohom lásky.
Presvedčíme sa, že nič z toho, čo stvoril, nebolo stvo
rené pre zánik, ale pre ustavičný vzostup do vyšších a
vyšších polôh bytia, až k úplnému dovŕšeniu všetkého v
novom Nebi a v novej Zemi.
Nech nám teda - bez úzkostlivého strachu, či sa niečo
nestratí - ako posledný argument poslúži Kristov pro
gram. Naučme sa veriť, vášnivo veriť nášmu Spasiteľovi.
Dôverovať mu tak, ako nikomu na svete, baviac než sami
sebe.
Z Myšlienok o.J. PORUBČANA, SJ
BHS
i7

M M W il IIO IIlll
počas letných prá zdn in 1993
v Kláštore red em ptoristov V M ichalovciach
Od 5. do 9. júla
- pre chlapcov od 1 2 do 15 rokov
Od 19. do 23. júla
- pre dievčatá od 14 rokov a Staršie
Od 2. do 6. augusta
- pre dievčatá od 14 rokov a staršie
Od 16. do 20. augusta - pre chlapcov od 15 rokov a starších
Duchovné cvičenia začínajú prvý deň večer a končia po
sledný deň po raňajkách. Treba si priniesť osobné veci, poz
námkový zošit a pero. Prihlásiť sa môžete písomne alebo
telefonicky, číslo tel. (0946) 22167. Je dobre udať dátum na
rodenia a bydlisko.
Kláštor redemptoristov Masarykova 35 071 01 Michalovce

20.6.-M a lá Poľana (odp.
slávnosť Božského Srd
ca)
27.6. - Bardejov (odp. sláv
nosť sv. Petra a Pavla)
4.7. - Levoča (odp. slávnosť
navštívenia Panny Máne)
5.7 - Nitra (púťbiskupov Slo
venska)
11 -7. - Stropkov (odp. sláv
nosť sv. Cyrila a Meto
da)
18.7.- Príslop (posviacka no
vého chrámu)
25.7. - Nacina Ves (posviacka
nového chrámu)
8.8. - Šašová (Nanebovzatie
Panny Márie - diecézna

ODPUSTOVÉ
SLÁVNOSTI
s účasťou
otca biskupa
cézna pút)
■

;
Pút)
15.8. - Klokočov (Nanebovza
tie Panny Márie - die-

- Buková Hôrka, Klčovo
Dlhé

PQ Q
¿.0 .0 .; - Qjtjna (Nanebovzatie
Panny Márie - diecézna
^ • ® - Ci r č (Narodenie Panny
: Márie - odp. slávnosť)
- Košice
(Narodenie
Panny M árie - odp.
slávnosť)

Festival zborov ’93
Dňa 1. júla 1993 sa uskutoční stretnutie gréckokatolíckych
mládežníckych speváckych zborov v Prešove. Na tento festival
pozývame všetky zbory, ktoré účinkujú v celej diecéze pri našich
farnostiach. Táto prehliadka sa usporiadava nielen kvôli repre
zentácii, ale tiež, aby sa členovia týchto zborov mohli vzájomne
poznať a vymeniť si svoje skúsenosti. Program bude celodenný
(vystúpenia jednotlivých zborov, spoločné stretnutie v prírode,
účasť na sv. liturgii).
Program stretnutia:
8.00 - prezentácia vedúcich zborov 9.00 - sv. liturgia 10.00 prehliadka jednotlivých zborov 14.00 - spoločné stretnutie
s o. biskupom v prírode

STEDRE SRDCIA
Na podporu časopisu SLOVO prispeli:
Štefan A.Suchý 500.- Sk, Mária Zubaľová 344.- Sk,
Helena Hladká 30.- Sk, Lojanová Justína 50.- Sk, vd.
H. Anna 500.- Sk, Ing. Šecko Juraj 200.- Sk, Figeľ A.
500.- Sk, K alinová M ária 100.- Sk M atavová Mária
100.- Sk.
Šľachetným a štedrým podporovateľom našej tlače
vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať a požehnaj.
Redakcia
■ Zakladajúca členka Spolku sv/. Cyrila a Metoda Helena
FE D O R O V Á zo Slavkoviec sa 26. júna t. r. dožíva šesťdesiatin.
K tomuto významnému životnému jubileu je j výbor spolku
úprimne blahoželá - Na mnoho rokov, šťastných rokov.
Oznamujeme odberateľom Slova, ktorým časopis zasie
lame priamo z redakcie, aby predplatné uhradili poštovou
poukážkou typu "A" na náš účet: 298341 -579/0900, Slovenská
štátna sporiteľňa, mestská pobočka Prešov
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