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Ten, ktorý 
ma poslal, 
je so mnou

(Jn 8,29)

K aždodenný život prináša so sebou nejedno prekva
penie prijemné, ale aj nepríjemné. Nikto z ľudí nie je 
ušetrený a nikto nemôže prehlásiť: "Mňa sa to netýka, 

mne sa nemôže nič zlého pritrafiť, nič ma nemôže prekvapiť, 
zlomiť, atď." Prekvapenia sú na dennom poriadku u všetkých 
ľudí, nevynímajúc nikoho.

Žiaľ, sme svedkami aj takých veľkých prekvapení, že ľudia 
nezvládnu prichádzajúcu ťažkú situáciu a chcú jej uniknúť. 
Niekedy i ponorením problémov do alkoholu, drog, ba nieke
dy až tým najkrajnejším spôsobom, spáchaním samovraždy. 
Obyčajne vieme už len skonštatovať - nezvládol utrpenie, 
bolesť, sklamanie, už viac nemohol trpieť... z toho začal piť, 
ba volil radšj smrť, 
ako taký ťažký, ne
znesiteľný život.
Ozaj nieto riešenie 
pre človeka, keď 
veľmi trpi?

Pozrime sa na 
Božie Slovo, ktoré 
rieši všetky ľudské 
situácie aj tie naj
ťažšie. Božie Slovo
je nevídaná sila. Ono nám osvecuje cestu 
života a dáva svetlo pre každé naše roz
hodnutie. Ono je riešením našich problémov. Ježil pred Žid
mi vyhlásil:'Ten, k to rý  ma posla l, je  so  m nou. N enechal ma 
samého, lebo ja  vždy robím , čo sa p á č i jem u. "(Jn 8,29). Ježiš 
je poslaný nebeským Otcom na túto zem. Nielen preto, aby 
nás vykúpil z hriechov, ale aj preto, aby nás urobil synmi 
Božími. Otec posiela svojho Syna a on úlohu neodmieta, ale 
ju dôsledne plní. Plní dôsledne vôľu Otcovu, ktorá nie je 
vôbec ľahká. Aj Ježišovi je zverená ťažká úloha. Ťažšia, než 
akú si vôbec vieme predstaviť. Len si pripomeňme jeho mod
litbu v Getsemanskej záhrade:"Otče, ak je možné, nech ma 
minie tento kalich." (Mt 26, 39). A ďalej :"O tče  môj, ak  ma 
tento kalich nemôže m in ú ť a m usím  ho piť, nech sa stane  
tvoja vôľa." (Mt 26, 42). Odkiaľ Ježiš čerpá silu v týchto 
ťažkých chvíľach? Od svojho nebeského Otca, ktorý je stále 
s ním. Otec je vždy s ním, aj keď on je na tomto svete 
viditeľným spôsobom v ľudskom tele. Otec, ktorý ho poslal, 
je s ním pri plnení jeho diela.

Aké to úžasne silné, keďto domyslíme do svojho konkrét
neho života. Boh Otec, ktorý ma stvoriteľským dielom najprv 
povolal z lona matky do života, zároveň mi určil životnú 
dráhu a postavil ma na ňu. Dal mi konkrétne poslanie, 
a očakáva, že tieto plány splním, že prijmem vôľu Božiu a jej 
podriadim svoj život. Ale na to všetko nie som sám. Je so 
mnou stále môj nebeský Otec. Je so mnou, aby bol mojou 
silou a mojou útechou.

Ako je to s nami, bratia a sestry? Či to tak nezakúšane aj 
my? Pozrime, akú silu vleje otec či matka svojmu dieťaťu,

Svätý Cyril a Metod, - horliví a Bohu oddaní 
apoštoli, - učitelia slovanských národov, - proste 
nášho Vládcu - aby s Cirkvou zjednotil všetkých 
Slovanov - a upevnil ich v pravej viere. - Nech dá 
mier svetu a spasí naše duše.

/Tropar k sv. Cyrilovi a Metodovi/

keď ho vezmú za ruku, či do náručia. Strach, akokoľvek 
veľký, v tej chvíli ustúpi, lebo je tu rodič, ktorému dieťa 
bezvýhradne verí. Ale tak to má byť aj s nami dospelými. Ten, 
ktorý nás povolal do sveta, je Boh Otec. On každému z nás 
dal vlastné poslanie a je neustále s nami. Je stále s nami na 
všetkých našich cestách. Len my buďme s ním. Držme sa ho
- dôverne za ruku, ako malé dieťa svojich rodičov.

Ježiš vraví: "Ten, k to rý  m a posla l, je  so  m nou. Nenechal 
ma samého, lebo  ja  vždy robím , čo  sa pá č i je m u ."T o  zname
ná, Otec je s ním pri každom jeho počínaní. A tu odkrýva ďalší 
aspekt. Koná vôľu nebeského Otca a nie svoju. Aj naše 
počínanie nemá byť naše, ale má byť toho, ktorý nás poslal. 
Má byť jeho záležitosťou, my máme byť len vykonávateľmi 
Otcovej vôle, veď sme jeho synovia a dcéry. Ježiš počiar- 
kuje: "...robím  všetko, čo  sa je m u  (O tcovi) p á č i,"  (Jn 8, 29) - 
inými slovami - "p ln ím  vô ľu  toho, k to rý  ma p o s la l."  (Jn  5, 30).

(Pokračovanie na strane 2.)

Z O B S A H U Boh je dobrý ku každému str. 3 Kresťan str. 8

V Y B E R Á M E
Aká má byť naša úcta 
k sv. Cyrilovi a Metodovi

Pane,
str. 4  ty si ma uchopil str. 1 2 -1 3
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Ú M Y S L Y  A P O Š T O L Á T U  MODLIT IEB  
NA M ESIAC  JÚL 1993

1. Aby všetci kresťania sa zapojili do spoločného úsilia o evanjelizáciu.
2. Aby m isionárski a domorodí laici dostali náležitú formáciu a uplatnili sa v misijnej 

činnosti.
3. Aby pod ochranou Panny Márie, svätého Jozefa a anjelov strážcov naša mládež 

v prázdninových táboroch bola uchránená od každého zla.
4. Srdce Ježišovo, daj našim biskupom stále viac svetla, odvahy a apoštolskej 

horlivosti.

Ten, ktorý ma poslal, je so mnou

LITURGICKÝ KALENDÁR  
NA JÚL 1993

1 Š Kozma a Damián,
lekári a divotvorcovia

2 P Uloženie rúcha Panny Márie
v blachernskom chráme

3 S Hyacint, mučeník

4 N PIATA NEDEĽA PO ZSD,
Andrej Krétsky, biskup,
Hl., ut.: ev.5

5 P SLOVANSKÍ APOŠTOLI
sv. CYRIL A METOD

6 U Atanáz Atosský, úctyhodný
7 S Tomáš z Maleje, úctyhodný
8 Š Prokop, veľkomučeník
9 P Pankrác a Teodor Edeský,

biskupi a mučeníci
10 S Anton Pečerský, úctyhodný

11 N ŠIESTA NEDEĽA PO ZSD, 
Eufémía, mučenica,
Hl. 5, ut.. ev. 6

12 P Proklus a Hilár, mučeníci
13 U Zbor archanjela Gabriela
14 S Akvilas, apoštol
15 Š Vladimír Kyjevský,

úctyhodný
16 P Atenogen, biskup a mučeník
17 S Marína (Margaréta),

Bystrík a spoločníci, mučeníci

18 N SIEDMA NEDEĽA PO ZSD, 
NEDEĽA SV. OTCOV 
PRVÝCH ŠIESTICH  
KONCILOV, Emilián, mučeník, 
Hl. 6, ut. ev. 7

19 P Makrína, sestra Bažila Veľkého
20 U ELIÁŠ, PROROK
21 S Šimon a Ján, úctyhodní
22 Š Mária Magdaléna
23 P Trofim a Teofil, mučeníci
24 S Boris a Gleb, mučeníci

25 N ÔSMA NADELA PO ZSD, 
Zosnutie sv. Anny,
Hl. 7, ut.: ev. 8

26 P Hermolaj, mučeník a Paraska,
sv. žena

27 U Pantelejmon, veľkomučeník
28 S Prochor, Nikánor a Parmen,

apoštoli
29 Š Kalinik, mučeník
30 P Silas, apoštol
31 S Eudokim Spravodlivý,

Prípravný deň na spomienku 
Nájdenia sv. Kríža

(Pokračovanie zo strany 1.)

Je to úžasné pln iť vôľu Božiu. A toto je i 
našou úlohou a to prvoradou. Najprv nám 
však treba žiť s tou myšlienkou, že nikdy nie 
sme sami. Stále je s nami Otec i jeho Syn i 
jeho Duch Svätý. Každú prácu máme konať 
spoločne, tak ako je  to u Najsvätejšej Tro
jice. Ani jedna Božia osoba nekoná nič sama, 
vždy je tu spoločná láska a spoločné kona
nie a spoločné šťastie... A k to dokážeme, 
nikdy nebudeme cítiť samotu, ani nezosta
neme sami so svojim i ťažkosťami. Ten, ktorý 
nás posiela, je stále a aktívne s nami. Aktív
ne v tom smere, že nám žehná, uľahčuje 
prácu, požehnáva našu námahu a ťažkosti 
života dáva vnímať vo svetle spásy. Tak ich 
vieme hneď obetovať a už viac necítime ich 
ťarchu, ale menia sa nám na sladkosť a ľah
kosť.

K eď  Ježiš vraví: "Ten , ktorý ma poslal, 
je  so mnou", vlastne nepriamo hovorí o ta
jom stve Najsvätejšej Trojice. Ježiš je stále s 
Otcom. A kde je Duch Svätý? Tiež s Otcom 
a Ježišom. Je to láska, ktorá ich natrvalo

Kňaz - kňazstvo
Z myšlienok sv. Jána Zlatoústeho

□  Keď kňaz vzýva Ducha Svätého a prináša pre
svätú obetu, často sa dotýka Pána všetkých. Po
vedz mi, s kým ho môžeš porovnať?

Akú čistotu a akú zbožnosť máme od neho po
žadovať? A aké má mať ruky ten, kto vykonáva 
takúto službu? A aký má mať jazyk ten, kto (na 
liturgii) hovorí takéto slová? V porovnaní s kým má 
byť čistejšia jeho duša, ktorá prijíma takúto milosť 
Ducha Svätého? Vtedy anjeli stoja pred kňazom a 
celý zbor nebeských mocností s ním prosí. Priestor 
okolo oltára (žertveníka) sa nimi naplňuje a vzdáva 
česť tomu, kto je  na oltári.
□  Kňaz, ktorý prináša nekrvavú obetu, má byť taký 
čistý, ako by stál uprostred neba obklopený nebes
kými bytosťami.
D  Kňazská služba sa vykonáva na zemi, ale na 
spôsob nebeskej služby a uvedomme si, že ani 
človek, ani anjel, ani žiadna stvorená sila, ale sa
motný Duch Svätý ustanovil kňazstvo a z ľudí, 
odetých v telo, urobil reprezentantov anjelskej služ
by.
D Ľudia, ktorí žijú na zemi a chodia po nej, boli 
ustanovení vykonávať nebeské veci a dostali moc, 
ktorú Boh nedal ani anjelom, ani archanjelom, lebo 
im nebolo povedané: "Čo zviažete na zemi, bude 
zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude

zjednocuje. Možno, že ste už zbadali, k čo
mu smerujem. Nielen Ježiš, ale celá Najsvä
tejšia Trojica nám vyšla v ústrety, aby nás 
zbožštila. Dobre to pochopme. Vyslovili sme 
tú to tézu, že Ježiš prišiel na svet nielen kvôli 
vykúpeniu - ako to zdôrazňuje teológia Zá
padu, ale kvôli tomu, aby nás urobil Božími 
synmi a dcérami - ako to neustále zdôraz
ňuje teológia Východu. Treba si nám toto 
dobre osvojiť. Boh, celá Najsvätejšia Trojica, 
má neobyčajný záujem o každého z nás. Či 
nemáme mať záujem aj my o Boha? Ak 
budeme mať ozajstný záujem o Neho, bude 
sa nám stále viac odkrývať vo svojich tajom
stvách a naša životná cesta bude stále viac 
zaujímavejšia a s napätím budeme čakať, čo 
nám Pán v túto chvíľu, v  tento deň, touto 
situáciou pripravil. Stále viac budeme ro
zumieť svojmu povolaniu a budeme sa sna
žiť Pánovi darovať celí. Nebudeme sa už cítiť 
nikdy opustení, lebo sa naučíme bytostne 
prežívať jeho Božskú blízkosť vo svojom ži
vote a uvedomovať si svoje vyvolenie, že 
sme synmi a dcérami Božími.

rozviazané v nebi." (Mt 18,18). Pozemskí vlád
covia majú moc, ktorou môžu zväzovať len telo. Čo 
však kňazi vykonávajú na zemi, to Boh dokonáva 
v nebi a rozhodnutie svojich služobníkov po
tvrdzuje Vládca. Či to nesvedčí o tom, že on im dal 
svoju nebeskú moc? "Komu odpustíte hriechy, budú 
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané." (Jn 
20,23). Aká sila od tejto môže byť väčšia. Otec celý 
súd dovzdáva Synovi (Jn 5,12). A ja  vidím, že Syn 
celý sud odovzdal do rúk kňazovi.

□  Židovskí kňazi mali moc očisťovať telo od malo
mocenstva. V skutočnosti nie očisťovať, len svedčif 
o očistení. (Lv14). Kristovi kňazi dostali moc nielen 
svedčiť o očistení, ale úplne očisťovať nie od malo
mocenstva tela, ale od malomocenstva duše.

□  (Pozemskí) otcovia nemôžu zachrániť deti pred 
telesnou smrťou, ani pred neduhom, ktorý ich za
siahol, ale kňazi často zachraňujú trpiacu dušu, 
ktorá mala zahynúť. Oni nás nielen znovuzrodili si/. 
krstom, ale majú aj moc očisťovať nás od hriechu.

□  Nič tak Boha nenahnevá, ako nedôstojná (bez 
živej viery) vykonávaná kňazská služba.

□  Duša kňaza sa ničím nelíši od lode, na ktoni 
narážajú morské vlny. Zo všetkých strán dostáva 
rany od priateľov, od nepriateľov, od vlastných i 
cudzích.. Nedomnievam sa, že by medzi kňazmi 
boli všetci spasení, ale je  i dosť tých, ktorí hynú, a 
naviac, celá tá záležitosť vyžaduje veľkú dušu.

(PRIPRA VILI BAZILIÁNI)

íP iiíL i i t m
o. Ján BABJAK, SJ
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l/o vzťahu ku svojim  blíž
nym sa rad i dovolávame svoj
ho práva. "Moje právo," to 
znie hrdo! A le zo skúseností 
vieme, že urputné trvanie na 
tom, čo nazývame svojím  prá
vom, málokedy prináša niečo 
dobrého. Čo je  tóza  kresťana, 
ktorý hovorí o svojom práve a 
so svojím susedom v dome a 
na tej is te j chodbe jedná len 
prostredníctvom  doporuče
ných listov, aj keď  by s ním 
m ohol p rehovoriť z očí do očú 
a tak ľahko odstrán iť z cesty 
nemilý spor! Čo je  to za kres
ťana, k torý so svojím spolu
pracovníkom, s ktorým sedí za 
jedným  písacím stolom, či 
pracuje p ri jednom  stroji, ne
prehovorí jediné slovo a čaká 
až na rokovanie pred závod
nou radou.

Narušené spoločenstvo sa 
nedá dať dohrom ady nezmie
riteľným  trvaním na svojom  
práve. Nie nadarmo koluje  
medzi vodičm i vtip o náhrob
nom kameni s nápisom :"Mal 
som prednosť v jazde."

Ľudské vzťahy sú niekedy 
vfiľm i zložité. A le práve preto, 
aby sa ž ivo t nestal džunglou, 
kde vládne len zákon odvety a 
kde požiera jeden druhého, je  
nutné prem áhať sám seba. Je 
to ťažké, ale náš Pán a Majster 
nám chce pomôcť. Vo svojej 
reči dáva príklad za príkladom, 
aby sme pochopili, čo je  mož
né, ak počítame s Božou lás
kou a mocou. On nás chce 
oslobodiť k životu bez strachu  
a úzkostlivostí, aby sme v tejto

vnútornej slobode poznali, že 
je  dobré a múdre o tvo riť sa 
tým, s ktorým i sa stretávame, 
s čo najväčšou mierou úprim
nej ochoty a pohotovosti k  od
pusteniu i za cenu tzv. svojho 
práva. Nemôže byť totiž do
siahnuté dobro, ak odpovedá
me na zlo opäť zlom. Ak bu
deme odpovedať na násilie 
opäť násilím, bude konečným  
výsledkom len rozmnožené 
násilie. Mnoho skúseností nás
o tom presvedčuje. Spomeň 
si, koľko strán a skupín bývalo 
skôr na m nohých dedinách, 
kde sa dvaja susedia rozkmot- 
r ilí pre medzu uprostred svo
jich  pozemkov a táto roztržka 
bola potom  starostlivo pesto
vaná a prenášaná z generácie 
na generáciu s povinnosťou v 
spore pokračovať! I my sa nie
kedy môžeme oc itnúť s dru
hým v spore, č i už z dôvodov 
dôležitých čí menej dôleži
tých. Možno, že i  bez našej vi
ny bude v nás niekto vidieť 
svo jich nepriateľov a protivní
kov. A le tak to nesmie zostať 
natrvalo! Naša láska, živená 
Kristom, m usí a môže prie
kopu, ktorá nás od druhého 
delí, p rem ostiť a pomaly ne
chať zmiznúť. P latí to v našom 
osobnom, súkrom nom živote, 
ale rovnako tak je  slovo Je
žišovo aktuálne a p la tí i pre 
spolužitie národov a štátov. 
Taktiež i tu je  povinnosť kres
ťanov sprostredkovať a urov
návať cesty k dorozumeniu, 
aby nezamíkli slová a nezačali 
hovoriť smrtiace zbrane. Je to 
veľký príkaz a ťažká úloha, kto
ré nám tu Pán Ježiš ukladá. 
Ale on tiež s to jí p r i nás svojou  
pom ocou vždy, keď  ide o to, 
preukazovať lásku, kde zatvr- 
d ilosť a nenávisť chcú upev
ňovať svoje pozície. Nakoniec 
zostáva len otázka, ako ďale
ko sme ochotní ho nasledo
vať. Zatia ľ sme sa o to dosť 
vážne nepokúsili! Ale ak Boh 
vo svojej dobrote "dáva svoj
mu slnku sv ie tiť na zlo i dobro 
a dážď posiela na spravodli
vých i  nespravodlivých" a ni
koho nevylučuje zo svojej 
lásky, ako by sme m y smeli 
rozdeľovať ľud í na nepriate
ľov, ak nechceme sam i byť ne
priateľm i Božími.

Prosme o odvahu v sile 
Ducha Svätého nasledovať 
Krista v jeho  bezvýhradnej 
láske a staneme sa tak "synmi 
Najvyššieho".

H. P.

Hovorím vám: "Milujte 
svojich nepriateľov, robte 
dobre tým, čo vás nenávidia a 
modlite sa za tých, čo vás po- 
tupujú!"

Celkom na konci tohoto čí
tania stoja tieto Ježišove slová. 
A práve oni sú základom a kľú
čom k porozumeniu tým zdan
livo utopickým, ťažko pocho
piteľným mravným príkazom  
Ježišovým o láske k nepria
teľovi a neodpíeraniu zlému.

Naše Ja, ten starý Adam v 
nás, sa vzpiera myšlienke, že 
by tieto príkazy malí byť pre 
nás záväzné, že by sme ich 
mali brať vážne. Je vôbec mož
né takto žiť? Smieme sa vzdať 
svojho práva a svojich náro
kov? Je mysliteľné na prejavy 
nepriateľstva odpovedať skut
kami lásky? Nekladie tu Ježiš 
na nás príliš ťažké bremeno? 
Nie je to ako výsmech, keď  na 
inom mieste hovori:"Veď mo

je jarmo rstlačí a bremeno ne
ťaží." Ak hovorí Ježiš: Ako by 
ste chceli, aby ľudia jednali s 
vami, tak vy vo všetkom jed 
najte s nimi" - to je nám jasné. 
To sa nám zdá prirodzené a 
vlastne samozrejme. Ale to, čo 
čítame o láske k nepriateľovi a 
o znášaní zlého, to predsa ne
môže byť správnym použitím  
tohoto pravidla.

Ježišove požiadavky sa 
nám budú javiť tak dlho nezne
siteľné a nesplniteľne tvrdé, 
pokiaľ nevenujeme pozornosť 
práve tej poslednej vete-On je  
dobrý...

Pán Ježiš neočakáva od 
svojich verných n ič iného, než 
čo oni sam i na sebe zakusujú 
zo strany Božej a čo on sám 
robil, aby nám dal príklad. "Je 
dobrý k nevďačným i z lým ." 
Nakoniec, už od svojho det
stva sme odkázaní na takú 
bezvýhradnú, zm ierlivú a šľa
chetnú lásku, ktorou nás ob
klopujú a objímajú naši rod i
čia. A celý svoj ž ivo t vlastne 
žijeme len tým, že naši bližní 
nám opäť a opäť dávajú šancu 
začať znovu. Len táto skutoč
nosť nám umožňuje a uľahču
je  život.
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Aká má byť naša úcta 
k sv. Cyrilovi a Metodovi?

Túto otázku najlepšie vyriešime, keď si 
najprv dáme odpoveď na otázku, prečo si 
máme ctiť sv. Cyrila a Metoda. Dejiny ich 
apoštolskej pôsobnosti, ich žiaci a ctitelia 
nám hovoria toto:

Sv. Cyril a Metod boli apoštolmi kres
ťanskej viery. Horlivé a obetavo šírili pravú 
vieru, potierali blud a neveru. Mali živú, 
pevnú a stálu vieru. Kedykoľvek je v ne
bezpečenstve naša viera, kedykoľvek ďa
kujeme Bohu za dar pravej viery, spomeň
me si na sv. Cyrila a Metoda!

Sv. Cyril a Metod boli apoštolmi kres
ťanskej všeobecnosti a cirkevnej jednoty. 
Keď ich rodák (a cyrilov učiteľ) pripravoval 
pôdu pre cirkevný rozkol, boli práve sv. 
bratia na ceste do Ríma, kde prejavili od
danosť všeobecnej kresťanskej jednote, 
ktorého strediskom je Rím. Modlili sa a 
pracovali, aby Slovania zostali verní jed
notnej všeobecnej cirkví Kristovej. To bol 
odkaz sv. Cyrila, ktorý sa pred svojoj smr
ťou (869) v Ríme vrúcne modlil, aby Boh 
zachoval Slvoanov v jednote viery a cirkvi. 
To bolo bezpochyby aj najsrdečnejším pria
ním a dominantnou myšlienkou sv. Me
toda. Tak rozumeli duchovnému odkazu 
sv. Cyrila a Metoda aj ich žiaci, ktorí od
riekali nad rakvou sv. Metoda pohrebné 
cirkevné m odlitby v jazyku latinskom, 
gréckom a staroslovienskom. Odtiaľ si 
môžeme vysvetliť, prečo je  práve táto 
myšlienka tak zreteľne vyjadrená v bo
hoslužobných modlitbách, ktoré sa modlia 
ka to líck i aj nez jedno ten í S lovan ia  
východného obradu už od najstarších čias 
na počesť sv. Cyrila a Metoda.

H lavnou m yš lienkou  s lovanských  
apoštolov je apoštolská horlivosť pre vše
obecnú cirkevnú jednotu a za mier medzi 
kresťanským Východom a katolíckym Zá
padom, to je myšlienka cyrilometodská. 
Sv. cyril a Metod boli apošto lm i bo- 
hoľudskej Kristovej lásky a hlásateľmi tých

hlavných kresťanských myšlienok, ktoré v 
prvých kresťanských storočiach obnovili 
svet a vychovali jednotnú spoločnosťkres- 
ťanských národov.

Sv. bratia sú vzorom kresťanským mu
žom. Sv. Metod s právomocou kniežaťa 
nad zvereným územím spoznal, že bude 
len vtedy dobrým patriarchom, ak napred 
v sebe samotnom a potom aj u iných 
upevní kresťanský charakter a obetavosť. 
Preto odišiel do kláštora, kde sa zasvätil 
modlitbe a sebapremáhaniu. Ako misionár 
a arcibiskup preukázal sa neskôr sku
točne ako múdry hodnostár a organizátor. 
Vzor kresťanským mužom!

Sv. Cyril je prekrásnym príkladom škol
skej m ládeži. Vo ve ľkých nebezpe 
čenstvách na cisárskom dvore uchránil si 
nepoškvrnenú nevinnosť. Aj keď bol jed
ným z najväščích učencov svojej doby,

ostal vždy nesmierne skromným. Zároveň 
ale vynikal rozhodnosťou a bol naplnený 
apoštolským duchom. Krásny príklad na
šej kresťanskej mládeži - byť náležíte 
vzdelaným a pritom skromným.

Aj naša reč, vzdelanosť a kultúra nám 
pripomína apoštolskú horlivosť sv. bratov a 
povzdbudzuje nás, aby sme zostali verní 
svätej viere. Sv. bratia sa preto stali za
kladateľmi staroslovienskeho písomníctva, 
aby cez poznanie mohli nadchnúť Slova
nov pre kresťanské vzory a vychovať ich 
ku kresťanskej obetavosti. Preto sú tiež 
vzorom kresťstanským učiteľom a kate
chétom.

Zbožný ľud staval v minulosti viac ako 
dnes na počesť sv. Cyrila a Metoda chrá
my, kaplnky a oltáre. Či azda by nebolo 
veľkou chybou zabúdať dnes na týchto 
slovanských apoštolov, ktorí sa obetovali 
za podceňovaných Slovanov? Urobme im 
čestné m iesto v našich srdciach, po
stavme im vo svojom vnútri oltáre, aby sa 
čo najviac povzniesla a upevňovala sku
točná, nielen proklamovaná úcta k našim 
apoštolom.
Preložil a spracoval: Dr. Peter KRAJŇÁK

Viera Donovalová - KLENKOVA

Svätý Cyril a Metod
Skláňa sa klenba oblohy 
ku našim klenbám chrámov. 
Sprevádza cestou známou 
k nám vierozvestov. Pod nohy 
stelie im vďačnosť premnohých.

Prišli k nám vtedy s bohatstvom 
nádeje,lásky, viery. .
Nimi písané "Verím "
- cenné pre život,pre ľudstvo - 
je dodnes vzácne dedičstvo.

V materskej reči spievame
o Vašich hviezdach jasných;
V nej zvučia rýmy básní. .  
Zobrali nás na vedomie 
národy sebavedomé.

Skláňa sa klenba oblohy 
ku klenbám našich chrámov.. 
Rečou,nám Vami danou 
"ľud kresťanský cti Váš príchod. 
Priniesli ste pravej viery život."

Na stránkach časopisu Slovo 
bolo možné čítať, ako gréckoka
tolícky bohoslovec v Ríme počul 
prevedenie duchovnej skladby 
slávneho skladateľa Leoša Janáčka 
"Hlaholská omša". Bol nadšený, 
ako v nej bol oslávený byzantský 
obrad staroslovenského cyrilo- 
metodského jazyka.

Je potrebné však pripomenúť, 
že táto skladba sa nazýva OMŠA, 
zaznieva v nej inštumentálna hudba 
a je to skladba západného rímskeho 
obradu, ktorého korene rovnako sia
hajú až k nám, k Veľkomoravskej 
ríši.

Cyrilometodskej misii sa totiž 
podarilo niečo neuveriteľné. Presa
dila svoj bohoslužobný starosloven
ský jazyk nielen vo východnom by
zantskom obrade, v ktorom sa tam 
pred ním vedľa gréčtiny presadila 
iba gruzínčina a zároveň s ňou ara
bčina.

Staroslovenčinu presadila tiež 
tam, kde bola až do tej doby prípust
ná a mysliteľná iba latinčina, totiž 
do rímskej omše, s úvodným kyrie v 
gréčtine a základnými slovkami 
amen, alleluja, hosaha, Sabaoth v 
hebrejčine.

Najstaršia slovanská knižná pa

miatka - Kyjevské listy - napísané u 
nás v 10. storočí, objavené v 19. 
storočí v Jeruzaleme, uchovávané 
dnes v Ukrajinskej akadémii vied v 
Kyjeve, sú toho neklamným dôka
zom.

Po vyhnaní žiakov sv. Cyrila a s/. 
Metoda z Veľkej Moravy sa byzantská 
liturgia staroslovenského jazyka a cy
rilského písma uchytila vo vlasti slo
vanských vieíozvestcov v Macedónii a 
celom Bulharsku, ktoré ju potom 
sprostredkovalo srbským zemiam a ze
miam východoslovanským - a čo je 
najpodivuhodnejšie, zemiam výcho- 
dommánskym, Valíišsku, Moldavsku 
a Sedmohradsku, kde by najvhod
nejším bohoslužobným jazykom bola 
bývala latinčina. Až do 18. storočia tu 
vládla cirkevná slovančina, ktorá 
dala románskej rumunčine a mol-

davčine svoju cyrilskú azbuku, (v 
Rumunsku do roku 1861 a v Mol
davsku až do súčasnosti).

Jedným z kultúrnych para
doxov Európy je, že sa práve ro
mánskym národom dostalo dvoch 
jazykov kultu i kultúre - latinčiny a 
cirkevnej slovančiny.

Ešte pozoruhodnejšou skutoč
nosťou je, že celý kresťanský západ 
poznal až do II. vatikánskeho kon
cilu v rímskom katolicizme dva bo
hoslužobné jazyky: latinčinu a sta
roslovenčinu. Od nás vypudená 
rímska omša staroslovenského ja
zyka a hlaholského písma sa najskôr 
uchytila v Ninskom exemptnom 
biskupstve (863-927). Odtiaľ sa 
rozšírila po celej Dalmácii a Kvar-

(Pokračovanie na sir. 5.)
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K a n a d s k é  T o r o n t o  p r e d  t r i d s i a t i m i  r o k m i

Veľkolepé oslavy sv. Cyrila a Metoda
Na rok 1963 pripadlo 1100. výročie 

príchodu misie bratov sv. Cyrila a Me
toda k našim predkom na Veľkú Mo
ravu, Priami dedičia sv. Cyrila a Me
toda - gréckokatolíci na Slovensku - 
však toto významné výročie nemohli 
verejne osláviť, lebo ich cirkev od tzv. 
prešovského "P" soboru v apríli 1950 
patrila k zakázaným.

Čo nemohli urobiť gréckokatolíci 
doma vo svojej vlasti, to urobili v ďa
lekej cudzine - v Kanade, kde dodnes 
žije početná skupina slovenských gréc
kokatolíkov, ktorá v súčasnosti má v 
Toronte aj svoje gréckokatolícke bis
kupstvo sv. Cyrila a Metoda.

Slováci v Toronte už v roku 1962 
vytvorili prípravný výbor osláv. Jeho 
čestným predsedom bol torontský 
gréckokatolícky biskup Mons. Izidor 
Borecký a výkonným predsedom zná
my slovenský podnikateľ, vlastenec a 
horlivý gréckokatolík Štefan B. Ro
man. Výbor mal dve oddelenia - nábo
ženské a kultúrne. Prvé viedol o. Mi
chal Rusnák, CSsR, vtedajší duchov
ný gréckokatolíckej osady zToronta a 
druhé Dr. Jozef Kirsbaum, slovenský 
politik a kultúrny pracovník. Tajomní
kom výboru bol John C. Puhký.

Zásluhou výboru už mesiac pred 
oslavami bola tlačová konferencia, na 
ktorej zástupcovia výboru informovali 
širokú kanadskú verejnosť o sv. Cy
rilovi a Metodovi a o trpkej prítomnosti 
gréckokatolíkov na Slovensku. Do prí
prav na oslavy sa zapojili aj mnohé 
masovokomunikačné prostriedky. Na 
mnohých miestach Toronta a jeho 
okolia boli upevnené vkusné plagáty.

Vlastné oslavy začali 29. júna 1963 
na sviatok sv. Petra a Pavla ponti- 
fikálnou rímskokatolíckou sv. omšou v 
Katedrále sv. Michala vToronte, ktorú 
za prítomnosti Mons. Sebastiana Bag- 
gia, Apoštolského delegáta pre Kana
du, a za účasti 11 arcibiskupov a bis
kupov a vyše 50 kňazov celebroval 
arcibiskup z Toronta Mons. Filip Po- 
cock. Kázal biskup slovenského pô
vodu Andrej Grutka a to po slovensky 
a po anglicky. Po bohoslužbách bol 
slávnostný banket, na ktorom bolo 
1280 prítomných. V úvode Štefan B. 
Roman privítal všetkých prítomných,

ktorým vysvetlil, prečo slovenskí gréc
kokatolíci výročie príchodu svojich vie- 
rozvestcov oslavujú v slobodnom sve
te. Hlavným rečníkom na bankete bol 
vtedajší minister zahraničných vecí 
ústrednej kanadskej vlády Paul Martin 
a apošto lský de legá t arc ib iskup 
Sebastian Baggio.

Na druhý deň - 30. júna 1963 - 
pokračovali oslavy 1100. výročia prí
chodu sv. Cyrila a Metoda k našim 
predkom slávnostnou archijerejskou 
sv. liturgiou, ktorú s biskupmi - Borec- 
kým, Savarynom, Roboreckým, Ko- 
čiškom, Segedim a kňazmi, medzi kto
rými bol aj veľký obranca slovenských 
gréckokatolíkovo. Michal Lacko, SJ, z 
Ríma, spoluslúžil arcibiskup Mons. 
Gabriel Bukatko z Juhoslávie. Kázal 
apoštolský delegát arcibiskup Sebas
tian Baggio a na konci sv. liturgie 
biskup A. Grutka. Apoštolského gele- 
gáta predstavil torontský gréckokato
lícky biskup Mons. Izidor Borecký, kto
rý prehovoril aj po slovensky. Počas 
sv. liturgie spieval Zbor gréckokatolíc
kej ukrajinskej osady sv. Mikuláša z 
Toronta. Sólo Otče náš spieval La
dislav Pudiš, slovenský operný spe
vák z Ríma.

Na záver osláv bol v popoludňaj
ších hodinách Festival slovanských 
spevov a tancov, ktorý bol nádherným 
prejavom umeleckých hodnôt, ktoré 
Slovania prinášajú do kanadskej spo
ločnosti.

Natorontských oslavách 1100. vý
ročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu sa naši bratia pred 30 
rokmi v ďalekej Kanade zviditeľnili a 
zviditeľnili aj nás - gréckokatolíkov na 
S lovensku, ktorých to ta litná  moc 
vtedy určila na genocídu. Že sa tak 
nestalo, je vecou Božej dobroty, ktorá 
vypočula stony a modlitby všetkých, 
ktorí i napriek prenasledovaniu zostali 
verní pravému odkazu sv. Cyrila a 
Metoda. (PK)

(Dokončenie zo str. 4.)

neri a priľahlých ostrovoch jadran
ského prímoria, t. j. tam, kde mala 
najbližšie ku kolíske latinčiny - Ta
liansku. Slovanskí Dalmatínci v 
mnohých bojoch uhájili jej existen
ciu. Ich episkopát dosiahol jej zho- 
vuschválenie pápežom INOCEN- 
TOMIV. vr. 1248.

Veľkého vyznamenania sa.rím- 
SKoj omši staroslovanského jazyka a 
hlaholského písma dostalo, keď pre 
ňu v roku 1346 pápežským schvá
lením Klimenta VI. zriadil rímsky 
cisár a kráľ český Karol IV. opátstvo 
Na Slovanoch v Novom Meste 
Pražskom.

Odtiaľ sa polom zakladali ďal
šie odnože tohoto slovanského in
štitútu, tiež v Sliezkej Olešnici a v

poľskom Krakove (Kleparze). Naj
starší rukopis Matice slovenskej - 
Hlohovecké hlaholské listy - je  do
kladom, že i na Slovensko v dobe 
tureckého ohrozenia znovu prichá
dzali nositelia rímskej omše staro
slovenského jazyka. V roku 1483 
bol po pivý raz vydaný tlačou Hla
holský rímsky misál,

Vznik Československa vr. 1918 
znamenal čiastočnú renesanciu rím
skej omše staroslovenského jazyka 
u nás. Privilégiom pápeža Benedik
ta XV. z roku 1920 dostalo desať 
rímskokatolíckych chrámov výsadu 
slúžiť rímsku omšu staroslovenkého 
jazyka na sviatok sv. Cyrila a Meto
da, sv. Ľudmily, sv.Václava, sv. Pro- 
kopa, sv. Jana Nepomuckého a na 
Sázave a v Emauzoch?, tiež aj na sv.
V ojtecha.

Je to päť chrámov v Prahe - na 
Hradčanoch sv. Vít a sv. Ľudmila, 
Vyšehrad, Emauzy na Slovanoch, 
sv. Cyril a Metod v Karlíne, tri v 
Čechách mimo Prahy - Stará B o 
leslav, Sázava, Svätá Hora, jeden na 
Morave - Velehrad a jeden na Slo
vensku - Nitra.

Toto nové privilégium nadchlo 
hudobných skladateľiv Ignáca Hän- 
dla, Karla Doušu, Antonína Jandu, 
Jozefa Bohuslava Foerstra a Leoša 
Janáčka k zloženiu hlaholských om
ší, z ktorých Janáčkova sa stala sve
toznámou.

Najpovolanejší znalec prof. Jo
zef Vajs v roku 1927 vydal v Ríme 
štrnáste vydanie misálu - "RÍMSKY 
MISÁL SLOVENSKIM JEZI- 
KOM".

Vajsov misál pochopiteľne vy

chádza z chorvátskej cirkevnej slo- 
vančiny Dalmácie písanej hranatou 
hlaholikou.

V súčasnosti vydalo olo
moucké arcibiskupstvo pätnáste vy
danie Rímskeho misálu, tentokrát v 
rekonštruovanej cirkevnej slovanči- 
ne československej redakcie písanej 
okrúhlou hlaholikou (veľkomorav
skou) pod redakciou popredného 
znalca, profesora Vojtecha Tkadlčí- 
ka.

Privilégium  staroslovanskej 
omše nie je obmedzované iba na 
niekoľko chrámov, príležitostne sa 
môže slúžiť kdekoľvek. Aj v tejto 
verzii už vznikajú menšie skladby 
(Ján Hanuš).

Doc. Dr.Václav HUŇAČEK, CSc.
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IKONOGRAFIA VO VÝCHODNÝCH CIRKVÁCH

Katedrála
Katedrála - základy pevné v zbožnosti. 
Kto do nej vkročí, upriamia sa jeho oči 
na svedectvá, na obete, tolkých stáročí. 
Na oltári spočívajú relikvie - kosti

svätcov obetavých, čo vždy žili v cností 
V Kristových šľapajach žili zoči-vočí 
utrpeniu i strádaniu od prvých storočí. 
Ste svedkami viery - svetlá do večnosti.

a čistých rúk prijímajú v pokore a ľútosti, 
vedomí si svojej ľudskej malosti, prijí
manie, sprostredkujú veriacemu pocit, čo 
znamená vzývaná hymna cherubínov. Ce
lá zobrazená duchovná atmosféra vedie k 
porozumeniu toho, čo sa spieva v hym
nách. Myslím, že nijakému inému umeniu 
sa nikdy nepodarilo vyjadriť to, čo chcelo, 
takým spôsobom, ako to vidíme v orto
doxnom umení v Mystre. Na slávnej fres
ke v Perivleptosovom chráme nesú anjeli 
v zduchovnelej, takmer netelesnej podobe 
slávnostného rytmu nádhernej procesie, v 
bázni a váhavo sväté dary a zakrývajú si 
pred svätou obeťou tvár. V o vydarenej zdu- 
chovnelosti všetkých týchto postáv sa po
zorovateľovi objavuje výhľad do iného sve
ta. Ako nikdy predtým, ako nikde inde, 
pociťuje ducha liturgickej hymny: "Každá 
telesná bytosť a každý smrteľný človek 
nech zachová ticho. Stoj tu strachom a tras 
sa. Nemysli na nič pozemské, nemysli na 
seba." Dokonalej technike a veľkolepému 
štýlu Bohom nadaného maliara ikon sa 
podarilo vytvoriť tento nezabudnuteľný ko
mentár nádhernej hymny. Tu sú veriaci 
presadení do vznešenej výšky sveta, do 
ktorého ich má zaviesť bohoslužba.

Zo všetkého toho, čo sme tu napísali, 
sa ukazuje význam ortodoxného maliar
stva ikon ako liturgického umenia, ktoré 
veriacemu robí zrejmým a pochopiteľným 
vznešený obsah bohoslužby a najmä najvyšší 
bohoslužobný úkon, svätú Eucharistiu.

Konštantín KOLAKYRIS 
Preložil Peter STRÁŽCA

(Pokračovanie)

(Pokračovanie z čísla 12)

Ikony 
v bohoslužbe východných cirkví

Od začiatku stálo v strede bohoslužby 
a tvorilo jej podstatu tajomstvo svätej Eu- 
charistie. Avšak zriedkakedy ono pouka
zuje na tajomstvo božského poriadku spá
sy.. Nielen cirkevní otcovia sa jednohlas
ne priznávajú k tomuto základnému vý
znamu svätej Eucharistie, ale aj cirkevné 
umenie ho vyjadruje vo svojich najstar
ších svedectvách. Veriaci prichádzajú do 
chrámu na prvom mieste preto, aby na 
sebe pocítili dielo Kristovej spásy, ktoré 
sa tam sprítomňuje a aby sa zúčastnili pri 
stole Pánovom /Trápcza K yríou/. Na to sú 
zamerané modlitby, hymny a kázeň. Litur
gické úkony kňaza sú opakovaním toho, 
čo Kristus konal na zemi ako Najvyšší 
kňaz.

Pred obdobím macedónskym a kom- 
nénskych carihradských cisárov sa božia 
služba /Theía Leitourgía/ slávila väčšinou 
vo svätým oddelená od ostatného chrámu 
obrazovou stenou, pod cibóriom /nadstav
bou/ nad oltárom, podobným baldachýnu, 
pred výklenkom, v ktorom sa zavše jediný 
raz, väčšinou však dvakrát, predstavoval 
Najvyšší kňaz, Kristus. Apoštolom, ktorí 
sa k nemu pôvodne približovali bohaboj
né v hierarchickom poradí, neskôr ako 
skupina, podáva na jednej strane svoje 
telo, na druhej strane svoju krv. Ešte nes
kôr sa tu bohoslužba predstavovala tak, 
ako sa odohráva vo svojej ideálnej forme 
v nebi: anjeli preoblečení za diakonov ne
sú v procesii pred Najvyšším kňazom, Pá

nom, sväté dary, ako to môžeme vidieť na 
vynikajúcej freske Perivleptosovho chrá
mu v Mystre, v Grécku, ktorá pochádza zo 
14.storočia.Pod obrazom božskej liturgie 
sú spodobení "sebízontes", uctievatelia, 
hodnostári a biskupi, najmä z čias paleoló- 
gov, s liturgickými zvitkami kníh v rukách
- boli to vytvára telia a vydávatelia božskej 
liturgie. Všetky tieto osoby boli nerozluč
ne spojené so zobrazeným tajomstvom. 
Od dvanásteho storočia sa to zdôrazňuje 
ešte jasnejšie, zobrazením obetovaného 
baránka na miske pre obetný chlieb /dis- 
kos/. Z tohto obrazu vznikol neskôr me- 
listnós: Pán je  zobrazený na tejto miske 
ako dieťa rozdelené na kúsky. To pouka
zovalo na obetovanie baránka, ktoré usku
točňoval kňaz pri oltári.

Spomenuté bohoslužobné témy zá
kladne určujú takzvaný ikonografický 
cyklus, ktorý spolu s dvoma ďalšími cyk
lami - dogmatickým a cyklom sviatkov - 
prevláda od byzantínskych čias. Možno 
preto tvrdiť, že bohoslužobný cyklus je  pre 
existenciu východnej ikonografie veľmi 
príznačný.

Zatiaľ čo východná cirkev nás, "ktorí 
predstavujeme mysticky cherubínov", vy
zýva na rovine napomínania, aby sme "od
ložili všetky svetské starosti a veci" a mohli 
prijať Kráľa, ktorého neviditeľného spre
vádza zástup anjelov, ortodoxná ikono
grafia nám hmatateľne pomáha toto po
zvanie nasledovať, keď nám viditeľne pred 
očami predvádza "Svätý, svätý, svätý" 
cherubínov. Idealizované postavy anjelov, 
ktoré prinášajú bohabojné dary svätcovi, 
Pánovi, a apoštoli, ktorí z jeho dôstojných

Na zábere vpravo v Chrám  sv. Cyrila a Metoda v Stropkove,kde 
sa budú konaf v dňoch 10. a 11. jú la  cyrílometodské oslavy 
v našej eparchil.
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rJačo j¡e č loveku Boh?
Takouto otázkou ukončil môj spoločník jeden z roz

hovorov, v ktorých sme uvažovali, ako čo najkrajšie žiť. On 
obhajoval prísne racionálne stanovisko, postavené na úpl
nej suverenite človeka, ja som mu oponoval a snažil som 
sa objasniť, prečo sú pre mňa kresťanské princípy zákla
dom plnohodnotného života. Mnohí uvažujú tak ako on: 
Načo je človeku Boh, keď si musí sám s námahou obsta
rávať živobytie, načo mu je, keď ho nevie alebo nechce 
zbaviť trápení, nešťastí a katastrof, keď si človek sám musí 
hľadať spravodlivosť proti krivdám a aj dobro vydolovať 
musí len z vlastných zdroja/, aby sa tak vyhol sebazni- 
čeniu.

Jeho otázka ma zastihla nepripraveného. Nadhodil som 
čosi o vedomí zodpovednosti človeka za svoje činy i za 
ostatných ľudí,ktoré sa musí opierať o najvyššiu autoritu, no 
môjho spoločníka takáto odpoveď nezaujala. Musím po
vedať, že cnosti, na ktorých spočíva usporiadaný ľudsky 
život, sú mu blízke, pozná teda aj pocit zodpovednosti, hoci 
neuznáva absolútnu autoritu. Môj spoločník na svoju otáz
ku dodnes nedostal odo mna odpoveď. To však nezna
mená, že som na ňu zabudol. Ťažkosť je v tom, že každý 
hľadá cestu k Bohu svojím spôsobom, ktorý najlepšie zod
povedá jeho danostiam a túžbe po životnom naplnení. 
Pokúšam sa teda o odpoveď na tú otázku podľa svojich 
daností.

Potrebujem Boha, lebo po ňom volá moje mravné cíte
nie. Nechcem byť ako neposlušné dieťa, ktoré sa vzbúri 
proti rodičom v presvedčení, že ich nepotrebuje a utečie z 
domu. Ale nechcem byť ani ako krt, ktorý v tme svojich 
podzemných chodieb si žije pokojne a v dostatku, a preto 
si myslí, že slnko je zbytočné. No aj tak sa snažím vyjsť 
priateľovi v ústrety a vžiť sa do predstavy, že aj ja som plne 
autonómny, že Boh sa o moje skutky nestará. No potom 
neviem, prečo rešpektujem zásadu, aby som nerobil inému 
to, čo nechcem, aby iný robil mne. Iba preto, aby som sa 
vyhol nepríjemnostiam z jej porušovania? Alebo azda pre
to, aby som nanarúšal rovnováhu vzťahov medzi ľuďmi,bez 
ktorej by ľudstvo zahynulo? Koľkí na to nedbajú! Prečo mi 
má záležať na osude ľudstva, keď na jednotlivcoch, z 
ktorých pozostáva, "ľudstvu" nezáleží? Za takýchto pod
mienok aj osobné zdokonaľovanie sa môže byť pochybné. 
Nemá totiž bezpečnú záruku svojho zmyslu a správnosti 
smerovania. Naproti tomu človek, ktorý vo viere opiera 
svoje zdokonaľovanie a mravné konanie o Boha, vie, že 
nekoná márne, a že takýto osobný vklad do pohybu sveta 
nezanikne, ale prinesie úroky. Cítim, že iba po tejto ceste 
môžem niekam dospieť a vyhnúť sa slepej uličke alebo 
postaveniu užívateľa cudzích hodnôt. Lebo mravný poklad 
ľudstva je majetkom všetkých, no jeho zhromažďovateľmi 
sú najmä tí, ktorí ho získavajú z jediných a nevyčerpateľ
ných zásob u večného Boha.

Potrebujem Boha, aby som aj ja priniesol od neho aspoň 
jednu tehličku do tohto spoločného pokladu. Tak mi potom 
neoude ľahostajné ani počínanie iných, naopak, budem 
pociťovať zodpovednosť za svoje skutky, pretože sa stávajú 
súčastou ich skutkov na spoločnej ceste, ktorá má smer a 
zmysel. Isteže ten, kto vo velkolepom diele stvorenia a stá
leho stvorenia objavil prítomnosť Stvoriteľa a pocítil jeho dobro, 
nemôže zotrvávaťv ľahostajnosti voči úlohe, ktorou nám Boh 
dal účasť na tomto diele, ak nechce pocítit mrazivý závan 
beznádejnej osamelosti nad priepasťou nekonečna.

Potrebujem Boha, aby som mal uprostred nekonečna - 
domov.

Domov je miesto, kde sa vo všeobecnej istote a har
mónii cítime sami sebou. Zem je prekrásna a ma všetko 
potrebné pre život ľudí. Vesmír nás uchvacuje svojou veľ
koleposťou a dokonalosťou. Kde však máme domov, keď 
všetko okolo nás, tu i v nekonečných diaľkach, sa k nám 
správa ľahostajne? Jedine Božia vôľa môže túto indife
rentnú prázdnotu premeniť na teplý domov. Napĺňa srdce i 
myseľ človeka pocitom súladu a vo viere dáva istotu zmyslu
plného života. Bez tejto Božej milosti je celé ľudstvo a ja v 
ňom bezvýznamnou čiastočkou vesmíru, bezcieľne blúdia
cou nekonečnom.

Potrebujem Boha aj preto, lebo on napĺňa svet energiou 
lásky, ktorá hýbe galaxiami, mikrosvetom i ľudskými srd- 
ciami. Stvorení sme na Boží obraz: láska je teda obraz 
Boha v nás. Láska má veľa podôb, od príťažlivosti dvoch 
telies po kríž. Sloboda, ktorou sa človek odlišuje od ostat
ného viditeľného sveta, je nerozlučne spojená s láskou. Ak 
je sloboda možná bez lásky, potom by z nás urobila desivé 
bytosti, podobné bezduchým počítačom. To nie je cesta k 
naplneniu života, ani môjho, ani ostatných ľudí. Cítim svoju 
nedokonalosť a túžim ju nejako prekonať. Preto sa obra- 
ciam tvárou k dobrotivému Bohu, ktorý mi ju umožní lepšie 
spoznať, a v láske poskytne prostriedok na jej prekonanie.

Potrebujem Boha aj preto, aby ma uchránil od pokušenia 
podľahnúť pýche. Človek vládne nad všetkými stvorenými 
vecami a to ho zvádza k opätovným stavbám babylonských 
veží svojho sebavedomia. V tom je nesmierne riziko pádu. 
Pred ním ma môže ochrániť jedine Boh, ktorý mi poskytuje 
všetku dôstojnosť, ale aj milosť poznania mojej úbohosti.

A le x a n d e r R O M A N O V

Damián POLOMSKÝ

Rodinka
Sám Pán ma obdaroval. Darom najvzácnejším. 
Zbieram rozsypané perly a zhromažďujem ich 
vo svojom srdci.
Každá sa na mňa usmeje i požmúrka.
A ja  neviem, čo mám robiť.
Vlastne! Musím sa ponáhľať, spolu s nimi, 
äm  skôr sa poďakovať darcovi.
On už na nás čaká.

Meno
Vyberám meno z  kalendára.
Pre svoju dcérku.
Všetci chcú čo najkrajšie.
Listujem viackrát. Niekto mi vymazal stránky. 
Iba jedno nezasiahol zmyzík.
Mária.
Voňavé a sladké, plné pokory, čistoty a lásky. 
Meno mojej Matky.
Budem ho mať blízko pri sebe.
Veď  ju  tak potrebujem!
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“Vy ste kresťanom?... Ale viete mi vysvetliť, čo to vlastne pre vás znamená?"
Bolo by veľmi zaujímavé postaviť takéto otázky náhodne vybraným osobám... A 

ako by sme na tieto otázky odpovedali my?
Slovo "kresťan" nachadzame už vo Svätom písme - v Skutkoch apoštolských:,Keď 

Barnabáš našiel Šavia, "priviedol ho do Antiochie. Celý rok tam pobudli v tamojšej 
cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. "(11,26). 
Z toho vidíme, že kresťania sa volali "kresťanmi" už v prvom storočí nášho letopočtu a 
po prvýkrát ich takto začali nazývať v Antiochii.

Keď sa Pavol bránil pred kráľom Agrippom, hovoril tak zanietene a presvedčivo, 
že: "Agrippa povedal Pavlovi: "Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal kres
ťanom" ". (Sk 26,28). Teda meno kresťan už bolo v tom čase dosť známe.

Čo to znamená byť kresťanom?
Krásne vysvetlenie pojmu "kresťan" na

chádzame u Aristida - filozofa, ktorý žil na 
prelome 1. a 2. storočia. Najprv bol pohanom, 
avšak neskôr sa obrátil na kresťanskú vieru. 
Napísal obranu kresťanov - Apológiu. Táto 
Apológia je  veľmi zaujímavá preto, lebo v nej 
ani raz necituje Sväté písmo. Rozumom - 
filozoficky kritizuje Chaldejcov, Grékov, 
Egypťanov■ a židov a potom poukazuje na 
rozumnosť kresťanstva. Aristid charakterizuje 
kresťanov takto:

Nepáchajú hriech nečistoty, nepáchajú 
prostitúciu, falošne nesvedčia, nežiadajú si 
vlastníctvo cudzích, vážia si otca i 
matku a milujú svojich blížnych, sú
dia spravodlivo. To čo nechcú, aby 
sa stalo im, nerobia inému, upozor
ňujú tých, ktorí sa správajú nespra
vodlivo a vážia sl priateľov, snažia sa 
robiť dobre nepriateľom, sú krotkí a 
láskaví (...), stránia sa nespravod
livých zväzkov a vyhýbajú sa mrav
nej skaze. Neznevažujú vdovu, ne
ubližujú sirote; ten, kto vlastní, dáva 
iným a ten, kto nemá, prijíma; keď  
vidia nejakého cudzinca, pozývajú 
ho do domov a tešia sa mu ako sku
točnému bratovi; nevolajú sa bratmi 
podľa tela, ale podľa ducha (...). Sú 
pripravení dať svoj život za Krista; 
strážia si s vytrvalosťou svoje zásady
- žijúc vo svätosti a spravodlivosti, 
ako ich naučil Pán Boh, ďakujúc mu 
v každej chvíli, za každé jedlo, pitie a 
za všetko iné..." (Apológia, 15; 4-8).

V Liste Diognetovi, písanom tiež 
po grécky, neznámym autorom oko
lo roku 150, čítame túto charakteris
tiku kresťanov: Bip fe

"Žijú v ich vlasti, ale ako cudzinci. 
Zúčastňujú sa na všetkom ako obča
nia a od všetkého sú oddelení ako 
cudzinci. Každá cudzia vlasť je  ich vlasťou a 
každá vlasťje pre nich cudzou. Ženia sa ako 
všetci a plodia deti, ale neodhadzujú novo
narodených. Spoločné majú jedlo, ale nie 
posteľ. Sú z tela, ale nežijú podľa tela. Žijú na 
zemi, ale svoje občianstvo majú v nebi". (5; 
5-9).

Sv. Ignác Antiochijský (+107) kresťana 
charakterizuje takto: "Kresťan nežije pre se
ba, ale je  v službe Božej" (List Polykarpovi, 
7;3). Sv. Ignác tiež prirovnáva kresťanov k 
bojovníkom: "Váš krst je  akoby štítom, viera 
akoby helma, láska akoby kopia a vytrvalosť 
akoby meč”. (6;2).

"V knihe Genézy čítame: "Nato riekol 
Boh: "Učiňme človeka na náš obraz, nám 
podobný!" a potom: "A stvoril Boh človeka na 
svoj obraz, na obraz Boží stvoril ho, muža a 
ženu stvoril ich" (1,26-27).

Ale je  tu jedna skutočnosť, hovorí tu "stvo
ril ho na svoj obraz" a nehovorí viac o podob
ností. To znamená, že pri stvorení človek 
dostal hodnosť obrazu (Božieho), zatial čo 
dokonalosť podobnosti je  rezervovaná na ko
niec: musí ju  dosiahnuť napodobňujúc Boha 
vlastnými skutkami...

Táto myšlienka bola vyjadrená jasnejšie

apoštolom Jánom: "Milovaní, teraz sme Bo
žími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. 
Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu 
podobní...”. (1Jn 3,2). Apoštol Ján sa vyjad
ruje o konci všetkých vecí, ale i napriek tomu, 
že uznáva, že tento koniec nie je  nám známy, 
vyjadruje nádej, že sa budeme podobať Bohu 
vďaka výnimočnosti našich zásluh. Z  podob
nosti sa prejde do jedno ty, pretože na konci "Boh 
bude všetko vo všetkom" (1Kor 15,28)» (Orí
genes, (+254), Základy, PG 11,333).

Každý kresťan sa musí staťpodobným Bo
hu. "Boha (však) nikto nikdy nevidel". (Jn 1,18).

Pretože tu na zemi ho "nikto vidieť nemôže 
bez toho, aby ostal živým". (Ex 33,20).

"A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na 
obraz Boží stvoril ho..." (Gen 1,27). U sv. 
evanjelistu Matúša ätame, že nám hovorí: 
"Vy teda budťe dokonalí, ako je  dokonalý váš 
nebeský Otec Spasiteľ" (5,48). V liste Ko- 
losanom sv. Pavol píše, že "obrazom nevi
diteľného Boha" je  Kristus.

Sv. Gregor Nysejský (rodný brat sv. Baži
la Veľkého, (okolo roku 395) uvádza tento 
príklad:

Mestský magistrát hľadal umelca, aby 
namaľoval obraz cisára. Jeden sa skutočne 
prihlásil. Avšak keď namaľoval podobizeň ci
sára, táto sa na neho vôbec nepodobala: 
cisár bol na obraze zdeformovaný, škaredý... 
Či vari týmto svojím výtvorom ho tento ume
lec neurazil?

Sv. Gregor Nysejský nás poučuje, že i my 
(kresťania) maľujeme počas nášho života ob
raz - obraz, ktorý má byť podobný obrazu 
neviditeľného Boha. Tento obraz maľujeme 
podlá Ježiša Krista. Ako vyzeral a ako žil 
Kristus, vieme - hovorí nám to Spasiteľ pro
stredníctvom Svätého písma. Každý je  malia
rom svojho života. Pri tomto maľovaní je  naj
dôležitejšie: chcieť maľovať skutočný obraz.

Farby, ktorými maľujeme, sú čnosti. Tieto

farby musíme miešať medzi sebou tak, aby 
obraz bol čo najkrajší - čo najviac podobný 
obrazu Krista, ktorý je  obrazom neviditeľného 
Boha ('sv. Gregor Nysejský, Kresťanská do
konalosť - alebo List Plympiovi).

Vieme však,že v živote všetko nie je  ide- 
álné. Niekedy padneme i do ťažkého hriechu. 
Alebo dokonca do celej série nepretržitých 
hriechov so svojimi následkami. Čo vtedy?

Pri maľovaní nášho obrazu sme vyliali 
farbu a na našom obraze sme urobili poriad
nu machuľu. Netreba zúfať. I z tejto machule 
pobabraného života sa s pomocou Božou dá 
urobiť nejaký umelecký výtvor... Len nesmie
me tratiť nádej. A musíme začať "maľovať" opäť.

Grécki otcovia často opakujú: Človek bol 
stvorený podľa Božieho obrazu. Pravý a jedi
ne skutočný Boží obraz je Kristus. Boh v nás 
teda vymaľoval podobu Krista. Keď sme ju 
zakryli špinou (hriechu), objavuje sa opäť 
Kristus ako právý portrér a podľa neho sa dá 
náš obraz reštaurovať. Preto hovorí sv. Ata- 
náz (Veľký): "Najvyšší Boží Syn, ktorý je  pra
vým obrazom Boha, zostúpil k nám, aby re
štauroval človeka stvoreného k svojej po
dobe, aby človek opäť našiel to, čo stratil". (T. 
Špidlík, Ve službé Slova - B, Matice Cyrilo- 
metodejská, Olomouc, 1992, str. 15).

Sv. Gregor Nysejský v svojom liste Ammo- 
. - movi  rozpráva túto príhodu:

Istý komediant v Alexan
drii naučil svojho šimpanza 
tancovať podľa muziky. Ob
liekol ho do ľudských šiat a 
na tvár mu dal masku. Šim
panz mal na javisku obrovský 
úspech. Diváci nadšene 
tlieskali. Tu však jeden z di
vákov spozoroval, že to asi 
bude opica a hodil na javisko 
suché figy. Šimpanz prestal 
tancovaťa vrhol sa po figách. 
Kedže mu pri jedení preká- 

• 1 žala maska, strhol ju. Uká- 
"*-.r zato sa, že je  to opica. Ľudia 

sa začali smiať.
Sv. Gregor Nysejský na 

tomto príklade nám poukazu-
1 je, že niekedy sme i my taký

mi kresťanmi ako tento šim
panz: Keď nám diabol dá prí-

É ležitosťk slastiam - "figám" - 
okamžite prestávame byť 
kresťanmi.

Najväčší kazateľ v deji-
- j i j j j  nách Čirkvi - sv. Ján Zlatoús- 

ty (+407) nám dáva túto cha
rakteristiku kresťana:

" Kresťan sa nikdy nemení z vládcu na 
obyčajného človeka, ani z bohatého na chu
dobného, ani zo slávneho na. nikým nepo
znaného: naopak, je  bohatým, keď je chu
dobný a váženým, keď sa snaží byť poní
ženým a moc, ktorú má on - nie je  nad ľuďmi, 
ale nad kniežatami temných mocnosti (diab
lom)... " (K tomu istému Teodorovi, 3;312).

Kresťan žijúci vo svete, by mal mať fun
kciu čističky sveta. Mal by byťobličkou-filtrom 
zla. Mal by robiť svet lepším a to tým, že bude 
konať nezištne dobro. Jeho príklad začnú na
sledovať i iní...

Kresťan by mal byť zapálený ohňom Bo
žej lásky. A to tak, že keď sa niekto dostane 
do jeho spoločnosti, i on sa od neho zapáli. 
Ako kus brvna - dubový podval starých želez
ničných trati. Keďsa hodí do ohňa, spočiatku 
nehorí, protiví sa ohňu, avšak po určitom ča
se oheň premôže tento tvrdý kus dreva a 
drevo naraz začne produkovať teplo - oheň. 
Láska k Bohu sa navonok prejavuje láskou k 
blížnym a láska k blížnym - dobrými skutkami...

II. vatikánsky koncil nás tiež upozorňuje, 
že "Povinnosť šíriť vieru podľa svojich mož
ností zaväzuje každého Kristovho učeníka" 
(Lumen Gentium, 17).

m ních Jozafát, OSBM
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Milí čitatelia, bratia a sestry!
Možno by sa zdalo, že uvedená téma nepatrí na stránku, ktorú zvyčajne venu

jeme mládeži. Myslíme si však, že táto téma tu patrí. Buďme k sebe úprimní a dajme 
si odpoveď na otázku, ako sa ja, kresťan, staviam k otázke umelého prerušenia 
tehotenstva. Mnohí kresťania si hlboko uvedomujú závažnosť hriechu, ktorý sa 
volá interrupcia. Ale sú aj takí, ktorí nie úplne chápu, čo znamená umelo vyvolaný 
potrat, že to je zabitie nového človeka. Do našich domovov, do schránok nám 
prichádzajú rôzne reklamné časopisy, v ktorých možno nájsť reklamy aj tohto 
znenia : Ako zabrániť počatiu a pod. Ten, ktorý rozsieva zlo a hriech do ľudských 
duší, vstupuje do nášho podvedomia rôznymi spôsobmi. Vyberá si na to televíziu, 
časopisy, reklamu. Naša mládež toto všetko vidí, a preto treba s ňou o týchto 
veciach otvorene hovoriť. Učiť ich, ako sa majú brániť tomuto škodlivému vplyvu, 
viesť ich k zdravej kresťanskej zodpovednosti. V prvom rade je to rodina, ktorá 
vychováva, ale chceme pri tejto výchove byť aj my. Ako dobrý kresťanský časopis 
chceme denne napomáhať tým, ktorí robia osvetu téme: úcta k životu.

MILÉ MAMIČKY,
ktoré žiadate o umelé, násilné skončenie 
svojho tehotenstva, veľmi Vás prosíme, 
aby ste ešte raz porozmýšľali o týchto sku
točnostiach:
■ Vaše dieťatko žije a skončenie teho

tenstva takým drastickým spôsobom zna
mená tiež skončenie jeho života, jeho ná
silnú, strašnú smrť, ktorú samo veľmi in
tenzívne prežíva, ako sa o tom môžeme 
presvedčiť pri ultrasonografickom sledova
ní umelého potratu.
■ Teraz sa Vám naskytá možnosť mať 
zdravé, krásne dieťa, čo nie je samozrej
mosť, ale jedinečná, veľká udalosť, ktorá 
sa Vám v živote už nikdy nemusí zopa
kovať.
■ Vaše zdravie, Váš život sa umelým 
potratom môže znehodnotiť do takej miery, 
že ďalšie mesiace a roky budete možno 
iba živoriť v nepokoji, neláske a v dušev
nom rozvrate, čo býva dôsledok mŕtveho 
svedomia, telesných a psychických kom
plikácií umelého potratu.
■ Keď sa skutočne z akýchkoľvek dô
vodov nemôžete o svoje dieťa postarať, 
ponúkame Vám veľkú možnosť: doneste 
svoje dieťa a zverte ho potom do adopcie 
manželom, ktorí nemôžu mať deti a veľmi 
po nich túžia. Budete mať pokojné sve
domie, že ste svojmu dieťaťu darovali život 
a že ste mu umožnili žiť v peknom, lásky
plnom prostredí.

■ Ak nemôžete z akýchkoľvek dôvodov 
donosiť dieťa v domácom prostredí, ponú
kame Vám možnosť presťahovať sa do na
šich penziónov, kde sa postaráme o vás i 
o Vaše dieťatko.

Potešíte nás, ak prijmete ponuknutú 
pomoc.

Môžete nám kedykoľvek zatelefonovať 
na tieto čísla:

0946/97219 0946/258 25 
0845/28 88 088/430 57 
089/461 50 07/233 865

ZA DONUM VITAE 
MUDr. Imrich Benický, 072 13 Palín 252.

KONFERENCIA - TÉMA:

ÚCTA K ŽIVOTU
V Michalovciach sa dňa 16. októbra 

1993 uskutoční medzinárodná konferen
cia k uvedenej téme.

Účastníci konferencie sa budú zamý
šľať nad poslaním lekára v dnešnej spo
ločnosti, ktorá hlása humanizmus, ale le
galizuje masové zabíjanie nenarodených 
detí a eutanáziu. Vyše 2000 rokov skla
dajú lekári Hippokratovu prísahu, že budú 
chrániť ľudský život od počatia po pri
rodzenú smrť. Skutočnosť je  však otrasná. 
Od uzákonenia potratov u nás máme za 
sebou niekoľko hektárov cintorínov nena
rodených detí, samozrejme len pomysle
ných, lebo žiadne potratom zabité dieťa 
nemá hrob a ako sa to spieva v jednej 
pesničke "ani hrob ani kytičku na ňom". 
Prečo - veď každé počaté dieťa je  člo
vekom od počatia, je  to nový ľudský život. 
Všetci sme boli počiatočnou oplodnenou 
bunkou a embryom, a po ôsmich týž
dňoch vývoja nám hovorili "ľudský plod", 
"fetus". Všetci sme boli ľuďmi ihneď po 
spojení dedičnej informácie matky a de
dičnej informácie otca - teda po spojení 
chromozónov.

Slovenský národ, ktorý prežil stáročia 
tvrdej životnej reality, prežil len vďaka 
morálnej pevnosti založenej na kresťan
skej tradícii. Teraz sa zmodernizoval. Za
pojil sa do celosvetovej kampane, ktorá 
holduje tzv. interrupcii, čo v takomto roz
sahu (85 miliónov ročne) znamená geno
cídu ľudstva. Ak od uzákonenia potratov 
máme za sebou 1200 000 potratov / v 
Michalovciach 20 000/, znamená to pre 5 
miliónový národ zlé vyhliadky do budúc
nosti, hotovú katastrofu. To j ednoducho ne
môže ako národ prežiťdvesto ďalších rokov.

O týchto veciach budú rokovať odbor
níci - nie propagandisti. Postupne vám ich 
predstavíme aj s výťahmi ich referátov.

MUDr. Imrich ItEMCKÝ

SLOVO

MISIONÁRKY LÁSKY (Sestry Matky Terezy)
ponúkajú domov BETLEHEM

pre všetky dievčatá a ženy prežívajúce nechcené tehotenstvo, bez podpory najbliž
ších, bez možnosti bývania pre seba i dieťa, ktoré pod tlakom týchto okolností i okolia 
vidia jediné riešenie v interrupcii.

POMÔŽEME VÁM, POSTARÁME SA O VÁS I O DIEŤA AŽ DO VYRIEŠENIA
VAŠEJ SITUÁCIE.

Podmienkou prijatia do domova je záchrana nenarodeného života.
Volajte 07-284683

Po pôrode sa slobodne rozhodnete dieťa si ponechať alebo súhlasiť s adopciou. Darujte 
tak život Vášmu dieťaťu a radosťmnohým rodinám. Domov BETLEHEM nemôže riešiť ine 
problémy, predovšetkým bytové, nesúvisiace s nenarodeným životom.
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Z krefťattíkého SZ*\®>(®)SÍf W DPDLSGS

Zasvätenie 
národa 

na Velehrade
Kresťanstvo na našom území vní

mame predovšetkým v spätosti so sv. 
Cyrilom a Metodom, ktorí položili zá
klady kresťanskej viery i kultúry.

Pri príležitosti osláv našich viero- 
zvestcov na Velehrade uskutočnia bis
kupi českých a moravských diecéz 
nové zasvätenie svojho národa Bohu 
prostredníctvom Panny Márie. Toto za
svätenie je obnova toho najzákladnej
šieho záväzku, čo kresťan má voči 
Bohu. Je to obnova jeho krstného roz
hodnutia a krstného sľubu. Príprava na 
toto zasvätenie je novéna- deväťdňová 
cesta do hĺbky vnútra prostredníctvom  
modlitbových akcii prebiehajúcich vo 
všetkých diecézach. A ich vyvrcholením 
bude púť na Velehrade.

Dňa 31. mája t.r., na sviatok Navštívenia Panny 
Márie (podľa rímského kalendára) bolo na pravé 
poludnie v Ríme a v Prahe súčasne oznámené 
vytvorenie novej plzenskej diecézy.

V Arcibiskupskom paláci v Prahe arcibiskup a 
prímas český Mons. Miloslav Vlk pri slávnostnom 
akte za účasti apoštolského nuncia Giovanniho 
Coppy prečítal dekrét Svätého Otca o tom, že zriadil 
plzenskú diecézu a že za jej prvého sídelného bis
kupa menoval Mons. Františka Rodkovského (na 
obrázku vpravo).

Radosť zo vzniku novej diecézy, o potrebe kto
rej sa hovorilo už niekolko stáročí, vyjadrili prítomní 
hostia i veriaci. Nová diecéza sa rozkladá na ploche 
9236 km. Na jej území žije vyše 800 000 oby
vateľov, z ktorých asi jedna tretina - teda okolo 
250 000 - sú katolíci. Diecézu tvorí 313 farností, 
ktoré však spravuje len 90 kňazov. Nie je zriedka
vosťou, že jeden kňaz spravuje až 6-7 farností.

Chrám  sv. Bartolomeja v Plzni

Š IcuwúAÍ koAďJMÍnML u- (líme,
JUBILEUM GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO

V ústrednom dome Rádu sv. Bažila Veľ
kého v Ríme bola 2. mája t. r. milá slávnosť. 
Protoarchimandrita, t. j. generálny predsta
vený baziliánov o. Izidor J. Patrilo pri príle
žitosti 50. výročia svojej kňazskej vysviacky 
odslúžil ďakovnú sv. liturgiu. Medzi 16 spolu- 
slúžiacimi kňazmi bol aj protuigumen, t. j. 
provinciál provincie sv. Cyrila a Metoda na 
Slovensku o. JUDr. Marián J. Potaš, ktorý 
zhodou okolností si v tomto roku takisto pri
pomína zlaté kňazské jubileum. Hoci od tejto 
udalosti uplynul už dlhší čas, chceme na nie
ktoré skutočnosti v živote o. Izidora J. Patrila 
poukázať.

Narodil sa 3. novembra 1919 v Sudovej 
Višni na Západnej Ukrajine. Ako štrnásťročný 
vstúpil v roku 1933 k bazitiánom. Po maturit
nej skúške začal filozoficko-teologické štú
dium v baziliánskom študijnom dome v Krísti- 
nopoli, ktoré dokončil obhajobou doktorátu 
filozofie v roku 1943 v Prahe. Teológiu študo
val v Prahe a dokončil v Ríme, kde na pápež
skej univerzite Angelinum získal doktorát 
posvätnej teológie. Okrem toho v rokoch 
1955-58 študoval na pápežskej lateránskej 
univerzite v Ríme, kde získal ďalší doktorát 
obhajobou dizertácie z teórie práva.

Je pre nás zaifímavé, že o. Izidor J. Patri
lo bol vysvätený v Olomouci. V čase druhej 
svetovej vojny sa ukázala veľkosť olomouc
kého arcibiskupa Prečana. Ten v Arcibiskup
skom seminári v Olomouci umožnil dokončiť 
teologické štúdium trom desiatkam boho- 
slovcom-baziliánom zo Západnej Ukrajiny. V 
Olomouci bol napríklad 14. mája 1942 vysvä
tený aj súčasný biskup-ordinár ivano-fran- 
kovskej epachie o. Sofron Dmiterko, OSBM.

O. Izidor J. Patrilo po vysvätení pôsobil v 
Nemecku, Anglicku a Argentíne a od roku 
1952pôsobí v Ríme, kde na poste protoarchi
mandrita je  od roku 1976. Jeho pastoračná, 
organizačná a vedecká činnosť je  taká bohatá, 
že tejto otázke sa žiada venovať v osobitnom 
príspevku. Známa je  aj jeho vyše 40 ročná 
spolupráca s Vatikánskym rozhlasom.

O. Izidorovi J. Patrilovi sme vďační aj my 
na Slovensku, že popri svojej rozsiahlej práci 
venuje pozornosť aj našej baziliánskej pro
vincii sv. Cyrila a Metoda, ktorá bola ustano
vená v roku 1948. V dňoch 23. a 24. septem
bra 1992 navštívil provincialát sv. Bažila 
Veľkého v Prešove a v sprievode provinciála 
o. Mariána J. Potáša aj Košice a Trebišov.

Na mnoho rokov, šťastných rokov, (pk)

Uganda a AIDS
Uganda - niekedy perla Afriky je  teraz 

nešťastná krajina Ťažké bremeno aids leží 
na tej niekdajšej perle Afriky. Podľa jed
nej správy zomrelo v Ugande na aids v 
roku 1991 do 10 000 ľudí. Vývoj nasved
čuje, že do roku 1994 ich bude 100 000. 
Hrozné sú i ďalšie čísla. Podľa odhadov zo 
17 miliónov obyvateľov Ugandy je  už ví
rusom aids nakazených 1,5 milióna ľudí. 
Cez 80% týchto infikovaných, ktorých 
možno označiť ako HIV pozitívnych, sú 
16 až 40 roční, 10% sú deti do 5 rokov. 
Práve budúce generácie budú najviac po
stihnuté.

Choroba sa rozširuje chytro, odborníci 
predpovedajú, že do roku 2 000 zomrie v 
Ugande 3 milióny ľudí na aids. Dovtedy 
bude taktiež okolo 3 milióny sirôt a mla
dých, ktorých rodičia zomreli na túto zá
kernú chorobu.

Vláda toto nebezpečenstvo nezakrýva 
ani sa nesnaží to nejako retušovať. Len tak 
dúfa, že jej boj a snaha proti tejto chorobe 
budú úspešné. Objasnenie a vysvetľova
nie ostáva často nepovšimnuté.

Slobodné matky s deťmi nevedia, čo si 
majú počať, ako sa majú uživiť.

U mnohých ešte platí zásada, že náka
za je  trest Boží a tak choré ženy a deti 
ostávajú osamotené. Kto sa postará o tieto 
siroty? Celé dediny sú ako vymreté. Kňa
zi, laici i sestričky navštevujú chorých. 
Utešujú ich, pomáhajú umierajúcim a tak
to im približujú milosrdenstvo Božie. Ne
dalo by sa zo strany cirkvi rozšíriť a vybu
dovať účinnejšiu pomoc pre týchto ne
šťastných? Isteže!

Pre ošetrovateľky, budúce sestričky, 
pre kňazov a laikov je  to výzva, na ktorú 
len málokto odpovie. (MK)
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Sobota, 29. mája 1993 zostane v 
pamäti tisícom ľudí, ktorí sa zúčastnili 
vigílie Sviatku Sv. Ducha v Ríme. 
Svätý Otec na ňu pozval všetkých z 
Ríma. Biskupov a kňazov pozval ku 
koncelebrácii s ním. Sv. liturgia mala 
mimoriadne slávnostný ráz. Prispela k 
tomu aj skutočnosť, že po siedmich 
rokoch namáhavej práce sa skončila 
synoda rímskej diecézy.

Napočítal som 13 kardinálov, 34 
biskupov, vyše 900 kňazov a desiatky 
diakonov. Za veľkého potlesku prišiel 
na slávnosť aj taliansky prezident Os- 
car Luigi Scalfaro a iní vzácni hostia. 
Slávnosť začala večer o 20.30 hod. na 
námestí pred Bazilikou sv. Petra a 
skončila sa krátko pred polnocou. 
Kňazi sa zoradili v chráme a cez 
hlavnú bránu prišli k oltáru pred ba
zilikou. Asistencia, biskupi, kardináli a 
Sv. Otec prišli k oltáru v sprievode cez 
Bronzovú bránu a potom cez Ná
mestie sv. Petra.

Počas príchodu Svätého Otca zbor 
spieval pieseň Príď, Duchu Svätý. Po
tom ďalšiu Kristus víťazí, Kristus krá- 
ľuje, Kristus vládne na veky. Po litá
niách ku všetkým svätým a po úvod
nom pozdrave Sv. Otca vikár pápeža, 
kardinál Camillo Ruini, spolu s gene
rálnym relátorom a štyrmi moderátor
mi synody, odovzdali Sv. Otcovi knihu 
zo Synody, ktorá je zhrnutím ovocia 
práce celej rímskej diecézy. Sv Otec 
všetkým poďakoval za túto vzácnu 
prácu, ktorú vykonali počas siedmich 
rokoch trvania synody. Potom pristú
pili k Sv. Otcovi, ktorý dal týmto zás
tupcom bozk pokoja a osobne ich po
zdravil. Medzitým zbor spieval hym
nus - slová Pána Ježiša, ktoré povedal 
Petrovi: "Blahoslavený si, Šimon, syn 
Jonášcv, lebo ti to nezjavilo telo a krv, 
ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A 
ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto 
skale postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu." (Mt 16, 17-18).
V bohoslužbe slova sa prečítali štyri 
čítania zo Starého a dve z Nového 
zákona. Medzi nimi sa spievali res- 
ponzoriálne žalmy. Po každom z nich 
zapaľovali fakle, ktorých bolo spolu 12 
a boli umiestnené pred oltárom, kde 
horeii až do konca slávnosti. Po evan
jeliu predniesol Sv. Otec homíliu. Ro
zobral slová Sv. Písma: "Dostanete 
Ducha Svätého"(Gn 20, 22\ a "Chváľ
te Pána, lebo je dobrý" (Z 136, 1). 
Ďakoval za dary synody, ktorá bola 
zameraná na katechézu, na novú 
evanjelizáciu pre nastávajúce tisícro
čie. Po homílii nasledoval responzo-

riálny spev Príď, Duchu Lásky. Na vyz
nanie viery si všetci veriaci zapálili 
sviece a celé námestie sa ligotalo bli
kaním. Takto ožiarené zostalo až do 
skončenia slávnosti. Potom veriaci 
priniesli obetné dary a tým sa začala 
bohoslužba obety. Medzitým sa za 
oltárom zoradilo okolo 100 kňazov a 
diakonov s obetnými miskami. Po pre
menení sa porozchádzali medzi zás
tupy veriacich, aby boli pripravení na 
rozdávanie sv. prijímania. Cez sväté 
prijímanie , ktoré trvalo pomerne dlho, 
zbor spieval žalm 135 Chváľte Pána, 
lebo je dobrý. Aj Svätý Otec rozdal 
sväté prijímanie asi 200 veriacim. Po 
prijímaní zaznel spevTeba Boha chvá
lime a záverečným požehnaním Sv. 
Otca sa táto milá slávnosť skončila.

Zaujímavosťou tejto slávnosti bola 
prítomnosť Ikony Matky Božej lásky 
(zo 14. stor.) z mariánskej svätyne 
Madona del Divino Amore, vzdialenej 
od Ríma asi 15 km. Po slávnosti sa 
pohol veľký zástup veriacich s touto 
ikonou a putovali s ňou do spomínanej

Z UKRAJINY
■ Na UKRAJINE silnie hnutie za ustano
venie kyjevsko-haličského patriarchátu so 
sídlom v Kyjeve. Jeho ustanovenie najnov
šie podporil v pastierskom liste kardinál Mi
roslav Ivan Ljubačivský, hlava ukrajinskej ka
tolíckej cirkvi. Súčasne poukázal aj na vý
znam výstavby patriarchálneho katedrálne
ho chrámu v Kyjeve, čo sa spolu s ustano
vením patriarchátu stalo jedným z progra
mových cieľov 1. synody ukrajinskej kato
líckej cerkvi, ktorá bola v dňoch 16-, 31. mája 
1992 vo Ľvove.
■ VO ĽVOVE začal svoju vedeckú a vý
chovnú činnosť Inštitút dejín cerkvi. Jed
nou z jeho špecifických úloh je spracovanie 
analytického materiálu z obdobia prenasle
dovania gréckokatolíkov v rokoch 1946 
-1989 a ilegálnej činnosti cirkvi v tomto ob
dobí. Inštitút je zatiaľ umiestnený v Kláštore 
studitov vo Ľvove.

/pk/

Na generálnej kapitule Kongregácie 
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie, ktorá bola v Ríme, zvolili za ge
nerálnu predstavenú tejto kongregácie 
sestruTeréziu Julianu K itoz Brazílie. Na
rodila sa 16. februára 1937 a do kongre
gácie vstúpila v roku 1953. Dlhé roky bola 
predstavenou brazílskej provincie.

Za členku generálnej rady okrem ses
try Justíny Kovaľovej z Kanady, Štefánie 
Semovej z USA a sestry Veroniky Gra- 
Ijukovej z bývalej Juhoslávie zvolili aj 
sestru Miriam Dzubákovú zo Slovenska.

svätyne. Prebdeli sme so Svätým Ot
com a s Pannou Máriou polovicu noci. 
Tí, čo sprevádzali ikonu až do jej svä
tyne, celú noc prebdeli s Máriou a tak 
sa pripravili na sviatok Zoslania Svä
tého Ducha.

Spomínanej slávnosti sa zúčastnili 
aj viacerí slovenskí kňazi. Iste by ich 
bolo nepo merne viac, keby nebolo skú
škové obdobie. Táto vigília sviatku Zo
slania Svätého Ducha zostane navždy 
zapísaná v srdciach tých, ktorí sa jej 
zúčastnili. Bol to silný zážitok a výbor
ná príprava na Turíce.

K tomuto zážitku sa pridružuje í ďalší 
zo sviatku Zoslania Svätého Ducha. Pre 
zmenu v tento sviatok som sa zúčastnil 
koncelebrácie v Chráme sv. Antona 
pustovníka v Rusiku na Božskej liturgii 
sv. Jána Zlatoústeho. Aj tu bol silný 
zážitok z krásy a hĺbky východnej litur
gie. Koncelebrovali sme ôsmi kňazi a 
spieval, ako tradične, miestny cirkevný 
chór pod vedením p. Ludvika Pichlera, 
SJ.

o. Ján BABJAK, SJ

V Katedrálnom chráme Vzkriesenia Pána v 
ukrajinskom ivano-Frankovsku sú opäť gréc
kokatolícke bohoslužby. Pod duchovným vede
ním biskupa-ordinára Sofrona Dmyterku, 
OSBM, a jeho dvoch pomocných biskupov - 
irineja Bilyka, OSBM, a Pavla Vasilika začali aj 
v tejto eparchii po vyše štyroch desaťroä núte
ného mlčania duchovnú obnovu.
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Pane, ty si ma uchopil a ja ti neviem odporovať. 
Utekal som pred tebou, ale ty si ma sledoval.
Šiel som okľukou, no ty si to poznal a dohonil si ma, 
Bránil som sa, no ty si zvíťazil.
Tušom, Pane, povedal som ÁNO, 
udychčaný, premožený, skoro proti svojej vôli. 
Triasol som sa ako porazený, 
vydaný na pospas víťaza.
A tvoje oči pozreli na mňa s láskou.

Už sa to stalo, Pane, nikdy ťa nezabudnem.
V jedinom okamihu si ma získal, 
v jedinom okamihu si ma presvedčil.
Všetky moje pochybnosti si zmietol 
a moje obavy zmizli.
Spoznal som ťa bez videnia,
cítil som ťa bez dotknutia, chápal som ťa bez počutia. 
Už sa to stalo, Pane, viac ťa nezabudnem, 
lebo si ma poznačil ohňom svojej lásky.
Teraz viem, že si tu,
pracujem pokojne a tvoja láska bedlí.

Už neviem, čo je to namáhať sa pri modlení. 
Stačí, keď zdvihnem oči duše k tebe 
a stretnem sa s tvojím pohľadom. Rozumieme si. 
Všetko je jasné a všade je mier.

Vďaka ti, Pane, že občas ma zaplavíš 
ako morský príboj, keď zakrýva pláž, 
alebo sa ma zmocníš odrazu ako milenec, 
čo v náručí zovrie milovanú, 
a v tvojom zajatí už nemôžem ďalej, 
musím sa zastaviť.

Od blata sa mi až dych tají, 
mizne svet a čas sa zastavil.
Chcel by som, aby tá chvíľa trvala hodiny.

Dve nedele žili niektoré naše farnosti slávnostnými okamihmi primícií. 
Desať novokňazov po prvýkrát pristúpilo k stolu Božiemu, aby prinies'o 
obetu služby Najvyššiemu.

Nemožno opísať tie chvíle dojatia, ked'novokňaz sa odoberá z domu 
od svojich rodičov. Ruky, ktoré hladili, chránili, viedli, teraz požehnávajú, 
aby toto ich požehnanie spočinulo na ich synovi, ktorého tak veľmi ľúbia. 
Oči zarosené slzami pozerajú v ústrety svetu, ktorý čaká na svojho kňaza, 
čaká na toho, ktorý je povolaný k životu zasvätenému Bohu. Ústa míkve, 
ktoré by mohli tolko toho v tejto chvíli povedať druhým o svojej kňazskej 
ceste. Nehovoria, ale miesto nich hovorí srdce. Srdce naplnené velebou 
Božou, srdce naplnené silou Ducha Svätého. Srdce odovzdané Bohu, v 
ktorom sa ozývajú najkrajšie tóny, aké môže zvon vylúdiť. Deň primícií je 
teda iste dňom, na ktorý sa nezabúda. Je to deň, keďpred tisícimi zrakmi 
primiciant postúpil na cestu služby, ktorá je neľahká. Je to cesta posiata 
nádhernými ružami, ale i tŕním. A tú budú musieť nohy kňaza neraz prejsť, 
aby priniesli Krista tam, kde ho očakávajú, ale i tam, kde ho nepoznajú. K 
tomuto Boží hlas volá každého kňaza.

Dnes, vo chvíli primičnej slávnosti, ešte nevieš, kde bude tvoje pole, 
do ktorej misie budeš poslaný. Zajtra možno tam ... a o rok inam.... A ešte 
ďalej. Všade, kde pôjdeš, prinesieš Kristov Kríž, ako znamenie spásy 
tomuto svetu. CHOĎ TEDA A NEOBZERAJ SA. SEJ A ŽNI spolu s 
Pánom, aby naša krajina, aby naša zem, tento svet cez tvoje kňazské 
lúče, lúče milostí skrásnel. Aby Kristovo svetlo cez Teba rozrážalo všade 
tmu, aby svet spoznal, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna, aby nik 
nezahynul, ale mal život večný. A Boh, ktorý si ťa vybral a povedal, nech 
ťa na tvojej kňazskej ceste sprevádza. (a.m.)
□  □ □

Slávnostne vyzváňali zvony košického chrámu v nedelb, 13. júna. Pri 
rannej bohoslužbe uviedol duchovný správca farnosti o. Cyril Jančišin k 
oltáru novokňaza o. Štefana Kopčáka. Stovky veriacich prežívali nádheru 
tejto chvíle a preciťovali hĺbku myšlienok o poslaní kňaza počas homílie o. 
Vojtecha Boháča.

Slávnostný hlahol sa však rozliehal opäť, pretože po tejto slávnosti sa 
odvíjala pred zrakmi veriacich ďalšia. Dosť bolo tých, ktorí vydržali tento 
krásny maratón. Primičnú sv. liturgiu o. Ján Ducár priniesol Najvyššiemu 
za asistencie kňazov a požehnanie urobil pod ochranu Matky ustavičnej 
pomoci všetkých prítomných.

Radosť júnových dní bola nesmierna v rodine redemptoristov. Dvaja 
novokňazi o. Kamil Dráb z Chmeľová a o. Jozef Jurčenko z Ďačova pred 
zástupmi svojich rodákov, ale i veriacich putujúcich z rôznych farností 
priniesli svoju prvú obetu.

Na obrázku novokňaz o. Kamil Dráb za asistencie o. V. Kormanika, 
o. M. Hospodára a ďalších kňazov a bohoslovcov.
Na primičnej slávnosti v Dačove o. Tomko privítal gener. vikára o. 
Jána Gajdoša, ale aj zástup kňazov, sestričiek, bohoslovcov a 
stovky veriacich, medzi ktorými nechýbali ani kňazi z Ukrajiny a 
Poľska.
"Ďakujeme Bohu za tento deň, že môžeme s radostným srdcom 
spievať aleluja. Máme o jedného pomocníka viac v kňazskej 
službe. Máte i  vy, Ďačovčania, o jedného kňaza viac z vašej 
dediny, ale čo je  ešte dôležitejšie, že máte i vy i cirkev o jedného 
sprostredkovateľa m ilosti viac."
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Cyrilometodské dni v Terchovej
Rázovitá oravská obec Terchová s najväčším chrámom na 

území Slovenska zasväteným solúnskym vierozvestcom sv. Cy
rilovi a Metodovi sa stane 4 . - 5 .  jú la miestom konania už IV. roční
ka Cyrilometodských dní. Toto podujatie si už našlo svoje dôstojné 
miesto v kalendári významných slovenských kultúrnych akcií. V 
rámci programu podujatia sa tak ako po minule ročníky bude slúžiť 
polnočná gréckokatolícka sv. liturgia, pri ktorej vystúpi náš pre
šovský katedrálny starosloviensky zbor. Vybranými liturgickými 
skladbami sa predstaví aj v pondelok pri slávnostnej rímskoka
tolíckej sv. omši.

(Kraj)

m í ,  w  m
Primície v Kremnej

Sobota, 12. júna sa natrvalo zapíše do kroniky rázovitej ru
sínskej obce Kremná v okr. Stará Ľubovňa, patriacej do grécko
katolíckej farnosti Kamienka. Sviatočné slnečné ráno vítalo veria
cich a hostí z blízkeho aj ďalekého okolia, ktorí prišli v tento deň 
na primičnú sv. liturgiu o. Jána Vladimíra Hriňaka, člena Rádu Sv. 
Bažila Veľkého. Nápis Počul ja, Hospodi, holos tvoj sa vynímal 
nad vstupom do dvora rodného domu o. novokňaza Jána a 
ďaleko sa niesol spev mládeže v pestrofarebných krojoch, ktorá 
takto vyprevádzala jedného spomedzi seba na neľahkú,kňazskú 
cestu. Symbolické boli slová piesne z úst chlapcov a dievčat: 
Spasiteľu svitá, pohľaň laskavym okom na naš rusinskyj národ i 
pišlijomu jak najbiľš svjaščenikiv i monašich poklikaň. Daruj našoj 
rusinskoj molodi ščire bažaňa Tebe serdečno ľubity, Tobi virno 
služity. Na čele dlhého sprievodu, ktorý sa pohol od rodného 
domu primicianta ku chrámu Pokrova Presvätej Bohorodičky krá
čal novokňaz o. Ján v doprovode provinciála Rádu sv. Bažila 
Veľkého o. Dr. Mariána Potáša a duchovného správcu obce 
Kremná o. Metoda Milana Bilančíka, OSBM. Primičnej Služby 
Božej sa zúčasnilo 13 kňazov, bratia a otcovia baziliáni, medzi 
ktorými boli aj hostia z Poľska a tiež sestry baziliánky a domi
nikánky a tiež veľke množstvo veriacich, ktorí zaplnili priestran
stvo pred chrámom so slávnostne vyzdobeným oltárom, nad 
ktorým bol umiesnený nápis Boh je ľubov, ľúbim Jeho. Heslo, 
ktoré kedysi patrilo a napĺňalo život mučeníka v BI. pamäti bis
kupa Pavla Petra Gojdiča a podľa ktorého chce žiť svoj kňazský 
život aj otec novokňaz. Jeho prvá sv. liturgia, ktorú slúžil v staro
slovienskom jazyku, bola určite duchovným zážitkom pre všet
kých, ktorí sa jej zúčastnili. Ako zdôraznil v svojej kázni o. pro- 
vinciál M. Potáš, sme vďační Bohu za milosť a dar kňazstva v 
osobe novokňaza o. Jána, ktorý chce byť láskavým a starostlivým 
duchovným otcom svojim veriacim a všade vydávať živé sve
dectvo o Bohu, byť verným Svätému Otcovi, svojej gréckoka
tolíckej cirkvi a Rádu sv. Bažila Veľkého. Primiciantovi sa priho
voril za prítomných duchovných otcov o. Jozafát Štefan Lucák, 
OSBM. Deň, keď novokňaz prichádza prvýkrát k oltáru, nazval 
sviatkom celej cirkvi, dňom zázračným, ktorý stvoril Pán a z 
milosti Božej, ktorého sa dožili aj veriaci Kremnej. Vyslovil prosbu 
Matke Božej, aby o. Ján bol dobrým kňazom a rehoľníkom svä
tého života, milujúci a chrániaci svoj obrad a vieru.

V svojom príhovore o. novokňazovi pripomenul o. Sergej Kovč 
veriacim Kremnej obdobie likvidácie gréckokatolíckej cirkvi, keď 
bol práve v tom čase duchovným správcom tejto obce. Vyzdvihol 
morálnu statočnosť a duchovnú silu jej obyvateľov, ktorí bránili 
svojho kňaza a svoju cirkev.Nech táto statočnosť predkov je 
duchovnou posilou aj o. Jánovi. Dojímavé boli slová o. novokňaza 
Jána, ktorými ďakoval svojim rodičom za kresťanskú výchovu, 
osobný príklad statočného života a pochopenie, ktoré prejavili pre 
jeho rozhodnutie stať sa kňazom a rehoľníkom. Primičná sv. 
liturgia bola ukončená pápežskou hymnou a mnoholitstvijem Svä
tému Otcovi, biskupom Jánovi a Milanovi, otcovi provínciálovi 
a všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto slávnosti.

Dr. P ete r K R A JŇ Á K
□  □ □

Iste to nebola náhoda, veď  ona nejestvuje, že si sa stal 
kňazom. Nie niekto iný, ale práve ty. Teba si Boh vyvolil, povolal 
ťa do svojej služby. Istotne ani sám nevieš, kedy presne to bolo.. 
Kedy ti nežný Boží prst pokynul - poď. To v tejto chvíli ani nie je 
dôležité. Odteraz je dôležitá len tvoja kňazská služba. Ona naplní 
celý tvoj život. Skrze tvoje ruky budú v cirkvi pri vysluhovaní 
sviatosti krstu vyrástať nové výhonky Kristovej cirkvi. Skrze tvoje 
ruky budú vo sviatosti zmierenia hriešnici zbavení temnoty hriechu. 
Skrze Tvoje ruky mnohí sa stretnú s Kristom v Eucharistii. Skrze 
tvoje ústa tisícky ľudí počujú radostnú zvesť o vykúpení. Skrze 
teba - kňaza - chce Boh sprostredkovať spásu všetkým ľuďom.

m o o c
Ukončenie akademického 

roka na Gréckokatolíckej teolo
gickej fakulte v Prešove.

Bohoslovci gréckokatolíckeho 
kňazského seminára a poslucháči 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
UPJŠ v Prešove dňa 18. júna 1993 
ukončili akademický rok slávnost
nou ďakovnou sv. liturgiou v miest
nom Katedrálnom chráme sv.Jána

Krstiteľa. Celebrantom sv. liturgie 
bol prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka, koncelebrovali predstavení 
kňazského seminára, okresný de
kan a deväť novokňazov. Na sláv
nosti sa v talároch zúčastnili čle
novia profesorského zboru na čele 
s prodekanom Mons. J. Krajňa- 
kom. Biskup J. Hirka v homílii pri
pomenul nutnosť prehlbovať osob
ný vzťah k Bohu a zveľaďovať dar 
kňazstva.

P. Ján GAJDOŠ, 
generálny vikár

Skrze teba...určite nejednému z nás sa dostalo v týchto dňoch aj 
novokňazské požehnanie. Nech nám p ríliv  m ilostí tohto posvät
ného júnového času vydrží čo najviac. (Na obr. požehnáva o. 
Jozef Jurčenko.)
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Naši jubilanti v  júli
o. Michal BARANÍK, správca farnosti 

Cernina /13. 7.1958/ 35. výročie ordin.

o. M ichal ČIŽMÁR, na odpočinku 
v Bardejove, 80. narodeniny 122.7.1913/.

o. Jozef MOLČAYI, správca farnosti 
Repejov /24. 7. 1938/ 55. výročie ordin.

Vyprosujeme im - Na mnoho rokcv, 
šťastných rokcv.

Veriaci obidvoch obradov - rímskokato
líckeho a gréckokatolíckeho vo Vojčiciach sa 
príkladne starajú o chrámy a ich okolie v obci. 
Svojou prácou ako aj materíalnou pomocou ich 
udržiavajú na vysokej estetickej úrovni, äím pri
spievajú k ich peknému vzhľadu pre oko 
okoloidúcich.Na snímke vpravo chrám grécko- 
ka tolíkov. I n g . Jozef B UMB E R A

Fedor M.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu j 
1949 - máj 1950. Košice, vydavateľstvo BYZANT 1993,350 str.

Na knižné pulty prichádza, pozoru
hodná nielen metodickým prístupom k 
obzvlášť závažnej tematike, ale najmä 
týčeným zámerom. Pritom však vôbec 
nevylučujem, že žiadny z týchto aspek
tov nevyhne sa kritike a námietkam. Na
opak, možno očakávať, že polemickú 
odozvu nielenže podnieti, ale doslova 
vyprovokuje. Predovšetkým donedáv- 
nou tabuizáciou vlastnej tematiky.

Autor PhDr. Michal Fedor, CSc., pri
znáva, že pri zostavovaní rukopisu pred 
štvrťstoročím nemal prístup k archívnym 
materiálom. Ich nedostupnosť v kom
plexnej úplnosti však pretrváva dodnes. 
Táto okolnosť však nemôže uberať na 
dôveryhodnosti skúmaných udalostí. 
Ved’obdobný metodický prístup rozboru 
súdobých dejín môže vyznievať skôr 
ako pozitívny faktor. A práve ako taký je 
hodnotený v doslove českého prekladu 
"Déjin 20. století" /Praha, vydáv. Roz- 
mluvy 1991/ od významného anglické
ho, historizujúceho publicistu Paula 
Johnsona: "Pre vylíčenie dramatických 
udalostí šiestich desaťročí od konca 
prvej svetovej vojny je novinár zrejme 
povoľnejší než akademický historik: " bol 
pri tom", stretával sa s čerstvými fak
tami, komentoval ich, hodnotil a porov
nával správy svedkov, dopisovateľov 
tlače, rozhlasu, televízie. Je niečo ako 
prísny pozorovateľ na rozdiel od histo
rika, ktorý naziera minulé deje spros
tredkovane a s odstupom".

Citovaným postrehom chcel som

poukázať, že Fedorova odkázanosť na 
súdobú tlač ako základný zdroj, hoci pre 
gréckokatolíkov nepriaznivo naklonený, 
nemôže nijako znižovať hodnovernosť 
skúmaných dejov. Oveľa závažnejšia je 
však výnimočná potreba prístupu k sa
motnej tematike tejto práce. Chú- 
lostivosť povahy vzájomného vzťahu 
dvoch navzájom si tak blízkych cirkvi - 
pravoslávnej a gréckokatolíckej -a zma
nipulovaných v období najťažších 
deformácií do antagonistického vzťahu 
likvidácie jednej druhou nastoľuje po
žiadavku veľkého taktu, mimoriadmej 
ohľaduplnosti i značného jemnocitu.

A to tým viac, že echo deformácií zo 
sklonku prvej polovice nášho storočia 
doznieva dodnes dožívajúcimi rozpormi 
v severovýchodnej časti našej vlasti a 
neinformovanou časťou verejnosti do
siaľ nepochopené a nepochopiteľné... 
Dokladov o tom v masmédiách sa obja
vuje bezpočet. Lenže práve tak absur
dne vyhrotená nevraživosť, do tak para
doxných foriem revnivosti vyostrená ne
znášanlivosť, má svoje zvláštne príčiny. 
A práve tie autor má odvahu odhaliť výs
tižne a pravdivo.

Popritom však nestráca so zreteľa a 
neustále zdôrazňuje svoj cielený zámer. 
A tým je dôraz skutočne pravý, žiada sa 
mi upresniť - autentický ekumenizmus. 
Hneď v úvode zdôrazňuje: "Pred
kladaná práca neobviňuje pravoslávnu 
cirkev". Postupne z kroka na krok 
odhaľuje intrigy mocenskej mašinérie

totalitného režimu a dospieva k záveru, 
že násilná pravoslavizácia gréckoka
tolíckej cirkvi r. 1950 bola iba prvým 
krokom termínovanej likvidácie každého 
náboženského prejavu a všetkých cirkví 
u nás. Zdôrazňujem "termínovanej" 
preto, že v plánovaných termínoch od 
počiatku dochádzalo k posuvom či 
posunom. Ačím ďalej ktým značnejším. 
Ich príčinou bola rezistencia, odpor a 
vzdor gréckokatolíckych veriacich. Ich 
neohrozené vierovyznávačstvo prýštilo 
z nezlomnej vernosti k svojej proti
právne likvidovanej cirkvi. Vzácny po
klad svojej viery si dokázali uchovať na
priek obrovským príkoriam, nezákon
ným ústrkom a krutým postihom, ktorým 
boli vystavení. Nielen však to.

Zo všeľudského hľadiska grécko
katolícki veriaci svojím statočným 
postojom si obhájili aj prirodzené im 
upierané právo na slobodu svedomia - 
dnes už všeobecne uznávané popri 
ostatných ľudských právach a občian
skych slobodách. Je preto nesporné, že 
toto právo im nemožno uprieť ani pod 
zastieracím manévrom tak závažného 
programového cieľa, aký na sklonku 
nášho tisícročia predstavuje tolerancia a 
ekumenizmus, ako základné princípy 
koexistencie ľudstva pre jeho budúc
nosť. Podnetné a významné dielo M. 
Fedora vytvára pre takto orientovaný 
zámer významný a presvečivý skúse- 
nostný doklad z našej nédávnej mi
nulosti, zrelosť tejto partikulárnej cirkvi, 
ktorým prispieva k obohateniu depozita 
viery univerzálnej cirkvi.

Š. ŠIMÚTH
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda 

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Zuzana Drábova, Ložín 50 Sk, Mária Dubiaková, Strážske 

100 Sk, Ján Fejerčák, Janov 150 Sk, Filiálna obec Pavlovce 
nad Uhom - Tahynská 500 Sk, Barbora Hurčiková, Ložín 50 
Sk, Alžbeta Kašajová, Choňkovce 100 Sk, Alžbeta Kováčová, 
Kojšov 100 Sk, Štefan Nemjo, Trebišov 100 Sk, Štefan Pinkov- 
ský, Lekárovce 50 Sk, Mária Sevková, Choňkovce 100 Sk, Juraj 
Tkáč, Pusté Čemerné 250 Sk, Helena Tkáčova, Pusté Čemerné 
250 Sk, Anastázia VasiFková, Strážske-Krivošťany 100 Sk a 
Helena Zakuciová, Košice 150 Sk.

Za Vaše dary Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila a 
Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" - na účet SŠTSP 
Michalovce, číslo účtu 124210-559-0900. Na poštovej poukážke 
v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedie, že ide o dar. 
Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

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

členovia:
50 rokov - Mikuláš Čisárik z Košíc, Vincent Horňák z 

Vysokej nad Uhom, Helena Košlabová zo Zemplínskeho Jas
trabia a Mária Lukáčova z Poše.

60 rokov - Anna Badidová z Trnavy pri Laborci, Ján 
Jusko z Kuzmíc, Veronika Kolesárová zo Sečoviec, Anna 
Lukáčová zo Stretavy a Metod Stanko zo Strážskeho.

70 rokov - Anna Pancuráková z Varhaňoviec a Alžbeta 
Štofová z Bunkoviec.

75 rokov - o. Ján Bajcura z Krásneho Brodu, Jozef To
máš z Vybuchanca a Mária Zlatnická z Hriadok.

80 rokov - Anna Kerekešová z Novosadu, Ján Kuruc z 
Breziny a Mária Tirpáková zo Sečoviec.

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

■ V PORÚBKE VO FARNOSTI KOROMLA, okr. Michalovce, 
bola 10. mája minulého roku posviacka základného kameňa pre 
nový Chrám sv. Cyrila a Metoda. Aj na výstavbe tejto našej cerkvi 
teraz finišujú a ak sa všetko dobre podarí, jej posviacka bude ešte 
v tomto roku.

Chrám sv. Cyrila  a Metoda v Nacinej Vsi

Sláva  na výsostiach Bohu
K starším chrámom a kaplnkám sv. 

Cyrila a Metoda v Podproči (1882), Or
love (1925) a Stropkove (1948) pribudli 
v najnovšom období v našej eparchii 
ďalšie - v Sečovciach (1970), Seniakov- 
ciach (1990), Svite a Kyste (1991) a v 
Bajanoch a Kazímíri (1992). Pre patro- 
cínium sv. Cyrila a Metoda pre svoj 
chrám sa rozhodlo aj spoločenstvo ve
riacich v Nacinej Vsi. Výstavba chrámu v 
tejto zemplínskej obci už finišuje, a preto 
radi uverejňujeme príspevok o. RNDr. 
Bartolomeja Leška, DrSc. o tomto diele:

Dňa 25. júla t. r. sa splní dávna túžba 
katolíkov byzantského obradu - grécko
katolíkov - po vlastnom Itožom  chráme v 
Nacinej Vsi. Chrám je zasvätený sv. Cy
rilovi a Metodovi, apoštolom Slovienov a 
jeho posviacku vykoná prešovský sídelný 
biskup Mons. Ján Hirka. Neprajné hospo
dárske a ťažké sociálne aj politické okol
nosti bývalých čias spôsobili, že veriaci jed
nej z najväčších obcí michalovského okresu 
sa nedostali k výstavbe vlastného chrámu. 
Čas, ktorý zlepšil situáciu v oblasti nábožen
stva, prišiel až po takmer polstoročnom oča
kávaní a vyše 40 ročnom ateizme.

Prvým krokom nášho úsilia bolo pre
hĺbenie viery, sebapoznania komunity ve
riacich a utvrdenie si svojej identity. Preto 
sme sa denne stretávali na bohoslužbách 
v dcme smútku na cintoríne, aby sme po
mocou Božou a jeho riadením začali v 
roku 1991 s organizačnými a napokon sta
vebnými prácami na Božom chráme.

Vďaka obrovskému úsiliu veriacich 
Nacinej Vsi, predovšetkým mužov pri sta
vebných prácach a žien pri zbierkach milo
darov po širokom okolí východného Slo
venska, sme doviedli dielo k úspešnému

ukončeniu. Pravda, obrovský podiel na vý
stavbe chrámu majú mnohí domáci i za
hraniční darcovia-sponzori, bez pomoci 
ktorých by sme nemohli prikročiť k výstav
be chrámu. Touto cestou si dovoľujem 
srdečne poďakovať predovšetkým chari
tatívnej organizácii Kirche in Not z Ne
mecka, bohoslovcom arcibiskupského se
minára z Milana, veriacim farnosti Monza, 
firme Studio Mariani, riaditeľovi banky 
Cassa Rurale ed Artigiana z Berlassiny v 
Taliansku, M. Timkovi z USA a pani M. 
Štefančíkovej z Kanady. Z našich darcov 
ďakujem P. Leškovi a jeho priateľom za

projekciu tohto sakrálneho diela, akad. 
maliarovi F. Gajdošovi za obraz sv. bratov, 
priateľom zo závodu Nafta v Michalov
ciach a tisícom šľachetných darcov z ce
lého Slovenska. Všetci sme pracovali a 
Boh žehnal našej práci, aby sme vytvorili 
dielo, ktorého materiálna hodnota dnes 
prevyšuje 22 miliónov Sk.

Architektonická myšlienka chrámu 
spočíva v úcte našich dávnych drevených 
kostolíkov-cerkví, v ktorých naši pradedo
via po stáročia si zachovali katolícku vieru 
a ubránili byzantsko-slovanský obrad v 
ťažkých časoch latinizácie, reformácie, 
najmä kalvinizácie uhorských magnátov a 
napokon i proti sovietskej pravoslavizácii v 
nedávnych časoch. Naše srdcia oplývajú 
radosťou, že na Zemplíne sa skveje nový 
Boží stánok.
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MODLA A IKONA
V duchovnom živote majú význam všetky tri základné 

schopnosti človeka - rozum, vôľa a cit. Citovosťzvlášťvyvoláva 
úvahy, lebo predstavuje priaznivú zložku pre prijatie Božieho 
kráľovstva, ale taktiež obsahuje aj nebezpečenstvo priľnutia k 
falošnej zbožnosti.

Na základe rozdielu medzi modlou a ikonou uvažuje súčas
ný francúzsky teológ Thévont o dobrej a nesprávnej regulácii 
citového života v oblasti duchovného života.

Modlu v prvom rade charakterizuje nehybnosť, magická 
fiktívna vybavenosť zázračnými hodnotami. Modloslužobníc- 
tvo pretvára reality viery na zrkadlo túžob po vlastnej veľkosti. 
Modla sľubuje okamžité (bez realizovaných postupností ná
mah) uskutočnenie vysnených obrazov subjektívnej dokona
losti. Sľubuje exitenciu bez chýb, pochybností, slabostí, skla
maní, námah a smrti. Človek s modlou zaobchádza podľa 
svojich prianí. Zastavuje sa a klania pred tým, čo vytvoril a 
falošne povýšil na boha. Odmieta kryštalizačný proces putova
nia, mobilizáciu konštruktívnych síl, ktorými bol obdarovaný.

Ikonu v prvom rade charakterizuje výzva k činnosti. Ikona 
oživuje tvorivosť, zodpovednosť, pokoru. Prostredníctvom ta
jomstva, ktoré obsahuje, pozýva k neúnavnému hľadaniu, pu
tovaniu k stále väčšej a väčšej hĺbke, k neustálej práci na sebe. 
Cieľom ikony nie je fascinovať a znehybniť srdce človeka. 
Naopak, uvádza všetku citovosť do pohybu v smere tajomnej 
krásy. Ukazuje smer pre tých, ktorí stále kráčajú s vierou a 
nádejou ku vzdialenej a neviditeľnej zemi. Daruje zanietenú 
radosť a slobodu.

Duchovný život z hľadiska citového života je neustále očis
ťovanie od modloslužobníctva a prehlbovanie náklonnosti k 
ikone.

Podstatou každej ikony je Kristus, ikona neviditeľného Bo
ha, Boha, ktorého meno je "Láska". Kristus je jedinou doko
nalou ikonou Otca. M. STANISLAV

SPOLOK SV. CYRILA A METODA V MICHALOVCIACH, 
GRÉCKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V STROPKOVE  

Vás pozývajú na

Cyrilometodské slávnosti ’93 
v Stropkove

v dňoch 10. - 11. júla 1993
pri príležitosti 1130. výročia príchodu svätých Bratov, slovanských 
apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie.

PROGRAM V CHRÁME SV. CYRILA A METODA
10. jú la  1993 - sobota

18.00- Večiereň
19.00- Svätá liturgia - staroslovienska
20.00 - Akadémia, spevy mládeže
21.00 - Akatist k Preblahoslovenej Bohorodičke 
21.45 - Spevy pútnikov cyrilom etodskčho odpustu
22.30 - Pobožnosť svätého ruženca (radostný)
23.00- Vystavenie Najsvätejšej Eucharistie 

Pobožnosť svätého ruženca (bolestný)
24.00 - Uloženie Najsvätejšej Eucharistie

11. júla 1993 - nedeľa 
0.30 - Spevy pútnikov cyrilometodského odpustu
2.00 - Krížová cesta
3.00 - Moleben k Presvätej Bohorodičke
4.00 - Svätá liturgia - staroslovienska s myrovanim
6.00 - Svätá liturgia - slovenská
7.15 - Pobožnosť svätého ruženca (slávnostný)
8.00- Svätá liturgia - slovenská
9.00 - Akatist k Nášmu Spasiteľovi
10.00- Privítanie Otca biskupa
10.30 - Slávnostná koncclebrovaná arcipasticrska svätá liturgia
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Júl:
5.- 8. - kurátori - kostolníci 
9.- 12. - muži - ženy
4.-12. - rehoľné sestry

13.- 16. - vysokoškoláci: chlapci - dievčatá
15.-18. - profesori a učitelia
20.- 23. - stredoškoláčky: 15 - 20  ročné
24.- 26. - stredoškoláci: chlapci, učni, miništranti: 14- 17  roční
27.- 30. - vysokoškoláčky dievčatá a z nábož. spoločenstiev

August:
3.- 6. - vysokoškoláci chlapci
8.-11. - profesori a učitelia: muži - ženy

13.- 15. - stredoškoláci: chlapci - učni -14  - 20 roč.
- uvedenie do života viery a modlitby i sviatosti zmierenia 

17.- 20. - stredoškoláčky dievčatá: 15 - 20  ročné
22.- 25. - profesori a učitelia: muži - ženy 
26.- 29. - učňovská mládež: chlapci - dievčatá

- duchovná príprava na nový školský rok
September:

5.- 8. - dievčatá vysokoškoláčky 
5.- 8. - ženy do 30 rokov
9.- 12. - vysokoškoláci: chlapci - dievčatá 

13.- 16. - vysokoškoláci: chlapci - dievčatá 
13.-16. - ženy nad 30 rokov
17.-19. - stredoškoláci: chlapci - dievčatá 
20.- 24. - Dr. Vladimír Šatura, SJ, a PhDr. Katarína Raslová: 

Seminár: Psychológia pastorácie 
26.- 29. - muži - ženy

C e s t o v n á  k a n c e lá r ia
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Zájazdy s náboženskou tematikou

AIM o VATIKÁN
5-denný zájazd s audienciou 

u Svätého Otca JÁNA PAVLA II.
Termín: c e l o r o č n e  - podľa požiadavky 
Cena zájazdu: 2500,- Sk 
Doprava: autokarová 
Program zájazdu:
NEDEĽA - odchod z Prešova cca 14.00 hod, ubytovanie v okolí 

Bratislavy
PONDELOK - odchod v ranných hod. cez Rakúsko do Benátok, 1 x pe

ši na Nám. sv. Marka, prehliadka, 1 x plavba loďou po 
Grand Canal (cena lístku nie je vcene zájazdu), večer cca
21.00 hod. odchod do Ríma 

UTOROK - príchod do Ríma, prehliadka kolosea, baziliky a okolia, 
Anjelský hrad a okolia a iné pamätihodnosti, večera, uby
tovanie

STREDA - raňajky, audiencia vo Vatikáne, prehliadka Vatikánu, 
odchod do Cyrilometodského ústavu, možnosť s v. spo
vede, prijímania, sv. omša, skromné občerstvenie. (Ústav 
Cyr.met. zvykne obdarovaťkaždého účastníka malým ná
bož. darčekom). Odchod cca 22.00 hod. do San Marína. 

ŠTVRTOK - San Maríno, voľný program, cca 17.00 hod. odchod - 
tranzit cez Rakúsko na Slovensko 

PIATOK - tranzit, príchod do Prešova v nočných hodinách.

Bližšie informácie a prihlášky na zájazd obdržíte 
už od dnes v našej cestovnej kancelárií.

Adresa: Sídlisko II, CENTRÁL 
080 01 PREŠOV 

Tel.: 091/683 98
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