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Poďte na osamelé miesto ...
(por. Mk 6,31)
Je tu čas prázdnin a dovoleniek, na
ktoré sa každý teší, pripravuje, plánuje
miesta rekreácie a samozrejme šporí,
aby si ich mohol dovoliť, zvlášť ak sú to
miesta luxusné a naviac ešte zahranič
né. Cestovné kancelárie pracujú naplno
a dnes, keď pominuli politické prekáž
ky, otvorili sa možnosti pre každého ísť
kdekoľvek, ak na to má dosť peňazí.
Atraktívnosť rekreačných miest sa oby
čajne meria exkluzívnym i hodnotami
rekreačného prostredia a sam ozrejm e
tiež úrovňou rekreačných služieb.
Unavený človek dnešnej zvlášť upo
náhľanej doby túži po odpočinku, pre
tože ho nutne potrebuje. Hľadá ho, ale
sa mu vo väčšine prípadov ponúka opäť
prostredie v ľudskom mraveništi pláží,
hotelov a campingov. Prežije tu niekoľ-

ko dní, kde povedzm e zabudne načas
na svoje všedné povinnosti, na prácu,
na svoje ťaživé problémy, dopraje telu
viac pohybu na zdravšom vzduchu v
horách, alebo odpočinku pri mori a po
tom sa ale opäť vracia do starých koľají
svojho života. Tu si človek viac alebo
menej predstavuje odpočinok len ako
zmenu denného stereotypu. Zmení svo
je činnosti, zm ení prostredie, zm ení ľu
dí a neraz je to naozaj iba vým ena
jedného druhu životného zhonu za iný
druh. Odpočinok v rytme ľudského ži
vota, v rytme ľudskej práce je nevyh
nutný. Ako po dennej práci nasleduje
oddych a nutný spánok v Božom po
riadku striedania dňa a noci, ta k aj po
týždennej námahe si celý organizm us
(Pokračovanie na strane 2.)

V tisíckach básní ospievaný
som neopakovateľne vzácny
v metamorfózach a v živom
rytme,
ke ď k východu sa slnko blíži,
či v pravé poludnie,
a potom,
k e ď zakrýva súmrak horizonty
žitné
zvolávam robotníkov poľa
k domovu,
hriešnikov nabadám k spáse:
stúpajte so mnou vyššie a vyššie,
tam, kde je Otec všetkých
národov a rás.
O Jedinom ja spievam,
k Jedinému privolávam zástupy
presne, ke ď určený je čas:
Melódiou storakou
do výšok, k oblakom.
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SLOVO ŽIVOTA NA JUL
"Ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť."

(Rm 8,13)

V
ôsmej hlave Listu Rimanom píše via ako neuskutočniteľné, ba priam ako
čosi nezmyselné.
svätý Pavol o rozličných účinkoch, ktoré v
nás spôsobuje Duch Svätý, predstavujúci
Lenže čo je pre človeka a jeho slabé
sily nemožné, Ježiš to urobil možným skr
onen veľký dar, ktorý Ježiš žiada od Otca:
ze dar svojho Ducha.
"A ja poprosím Otca a on vám dá iného
Tešiteľa, aby zostal švam i naveky..." (Jn
"Ak D uchom umŕtvujete skutky tela,
14,16).
budete žiť."
On, kedžeje Duchom Ježišovým, nám
dá pochopiť jeho slová a dá nám aj schop
nosť ich žiť, lebo nám dá silu premôcť v
sebe všetky sklony, typické pre "starého
človeka". Navyše nám Duch Svätý odo
vzdá samotný Ježišov život s jeho rados
ťou, vnútornou slobodou, slobodou konať
dobro a milovať tak, ako miloval on.
"Ak Duchom um ŕtvujete skutky tela,
budete žiť."

"Telo", o ktorom sa tu zmieňuje svätý
Pavol, označuje našu prirodzenosť naklo
nenú k zlému. Táto prirodzenosť bez po
moci Ducha Svätého nevyhnutne zostáva
v otroctve túžob, ktoré vedú k hriechu a k
duchovnej smrti. A keď im máme čeliť, aj
samotné Ježišove slová sa nám často ja

Ako však môže Duch Svätý spôsobiť
toto víťazstvo nad našimi sebeckými sklon
mi? Predovšetkým tak, že uveríme v jeho
prítomnosť v nás.
Táto viera sa však nemôže obmedziť
iba na to, že sa trpne ponecháme na neho,
aby v nás potom automaticky musel konať
on. Duch Svätý vyžaduje našu spoluprá
cu, t.j. snahu žiť Ježišove slová, hoci bu
deme musieť pritom aj kráčať proti prúdu a
stavať sa proti zaužívanému zmýšľaniu.
Ide o to, aby sme zo svojej strany urobili
všetko s tým vedomím, že nám nebude
chýbať jeho milosť, ktorá nás bude usmer
ňovať.
"Ak Duchom umŕtvujete skutky tela,
budete žiť."

Ako teda budeme žiť Slovo života na
tento mesiac? Volá nás k hlbokej revízii
nášho života.
Jedným z najzávažnejších úkazov v
prostredí, čo nás obklopuje, je napríklad
hlboký úpadok kresťanského života. Ovplyv
ňovaní kultúrnou klímou, ktorá nám po
núka ideál života, čo sa neustále čoraz
viac vzďaľuje od evanjelia, môžeme aj my
kresťania skončiť tak, že budeme roztrieďovať Ježišove slová a prispôsobovať si
ich, najmä tie, ktoré nás vyzývajú kráčať
proti "skutkom tela". Je to večné poku
šenie naturalizmu a kompromisu, ktoré sa
dnes prejavuje s doteraz nevídanou silou
a schopnosťou zvádzať.
Aký to má dôsledok? Kresťanstvo sa
javí len ako fasáda, a nie je schopné to
ovplyvniť, ani zmeniť svet.
Za toto je v základe na vine nedos
tatočné vedomie, ktoré majú ľudia o prí
tomnosti Ducha Svätého v nás. Neverí sa
v jeho pretvárajúcu silu, alebo sa v ňu verí
len veľmi málo.
Budeme sa teda usilovať nekompro
misne nasledovať Ježišove naučenia,
skutkami budeme dokazovať, že sa vďaka
sile Ducha Svätého dajú plniť, a že jedi
ne v Ježišovi sa nachádza radosť, sloboda
a pravý život.
C hiara LUBICHOVÁ

Poďte na osamelé miesto
(Pokračovanie zo strany 1.)

(telo i duša) vyžaduje relaxačne prežiť
sobotu a nedeľu. Sam ozrejm e aj dlho
dobejší namáhavý pracovný interval si
žiada aj dlhodobejší dovolenkový od
dych. A nakoniec aj celoživotná náma
ha človeka prirodzene prechádza do
času zaslúženého odpočinku v dô
chodkovom veku. A čaká nás ešte je
den odpočinok, ktorý už bude bez
konca. Odpočinok večný. Do všetkých
týchto pozem ských odpočinkov sa
nám ponúka Ježiš, ktorý im dá pravú
hodnotu a dá nových síl pre ďalší život
a nakoniec nám dá spočinúť definitívne
v ňom samom, v jeho láske.
Reštaurovanie telesných a dušev
ných síl patrí teda k životu ta k ako po
trava, nápoje, alebo dýchanie kyslíka.
Kto si tento odpočinok nedopraje, po
škodzuje si zdravie a hazarduje s veľ
kými hodnotami, ktoré dostal od Boha,
s hodnotami života a zdravia.
Zhon práce nie je znakom iba našej
doby, aj Ježišovi učeníci poznali sezón
ne obdobie, kedy nemali času ani sa
najesť (Mk 3,20). Aj sám Ježiš hovorí o
vtákoch, ktoré majú svoje hniezda a líš
ky svoje brlohy a Syn človeka nemá,
kde by hlavu sklonil a odpočinul si
(por. Mt 8,20). Ale na inom m ieste sa
zase spomína, že keď Ježíš skončil ká
zanie, nasadol do loďky s apoštolm i a
od únavy zaspal v zadnej časti lodi
(por. Mk 4, 35-38). Udalosť, ktorú nám
opäť popisuje svätý Marek, je krásnou

ukážkou, ako Ježiš má zm ysel pre po
trebu nutného odpočinku a zotavenia
po namáhavej práci, do ktorej po dvoch
posielal svojich dvanástich apoštolov
(por. Mk 6,7-13). No keď sa po vykona
nej práci opäť všetci zišli k Ježišovi a
všetko mu porozprávali, čo učili a robili,
sám im povedal: "Poďte vy sami do
ústrania na pusté miesto a trochu si
odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a
odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa ke
dy ani najesť. Odišli teda loďou na pus
té miesto do sam oty (por.Mk 6, 30-38).
T áto dovolenka s Ježišom pri jazere bo
la však priskoro prerušená novou prá
cou, pretože "spravodajská služba"
rýchle šírila inform ácie, kde sa Ježiš
nachádza, ktorým smerom odišiel a kde
sa asi môže zastaviť, aby ho už tam
čakali. Ježiš, keď vystúpil z loďky na
pustom, osamelom mieste, kde chcel,
aby si apoštoli s ním odpočinuli, čakal
ho už veľký zástup, ktorého mu bolo
ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera a
preto ich hneď začal učiť mnohým ve
ciam. Tí, ktorí ho všade hľadali a ktorí
ho našli aj na pustom mieste, tým sa
dostalo skutočného odpočinku pre du
šu i telo. Dostali nové sily a usmernenie
pre život, pre riešenie svojich životných
problémov, pre svoju prácu, pre hlbšie
poznanie Boha, jeho pravdy, lásky a
dobroty, ktorá sa nakoniec aj v tejto
pustatine prejavila tým, že ich tam Ježiš
všetkých zázračne nasýtil chlebom a
rybami.

(por. Mk 6 , 3 1 )

Ak sm e na dovolenke kdekoľvek, ale
s Ježišom, tam je pokoj a ticho v duši a
on nás nabíja novou energiou pre ďalší
život. "P o d ie ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení a ja vás posil
ním. Vezm ite na seba moje jarmo a učte
sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný
srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju
dušu. Moje jarm o je prijemné a moje
bremeno ľahké" (Mt 11, 28-30). Tento
Ježišov výrok je v podstate jadrom na
šej dovolenkovej témy. On nás volá so
všetkým i našimi námahami a preťaže
ním ku sebe, pretože jedine pri ňom a v
ňom nájdeme posilnenie. Ponúka nám
vo všetkých našich životných náma
hách seba ako príjemné jarmo lásky. S
ním sa nám naozaj všetko môže iba
dariť a všetku ťarchu uniesť, ale s pod
mienkou, ktorú sám zdôrazňuje: "som
tichý a pokorný srdcom". Hovorí to Je
žiš, ktorý je zvrchovaným zjavením Bo
žej tichosti, on je prameňom aj našej
tichosti, keď vyhlasuje: "Blažení tichí"
(Mt 5,4).
Tí, ktorí si aj na dovolenkové chvíle
vyberajú hlučné miesta, ktori sa boja
ticha, lebo by v tichu mohli počuť jemný
Boží hlas vo svojom svedomí, tí sa k
pravému odpočinku nikdy nedostanú.
Ale ak hľadáme Krista v tichosti a po
kore svojho srdca aj na miestach na
šich dovoleniek a rekreácií, nájdeme
naozaj skutočný odpočinok a posilne
nie do nového života.
o. R N Dr. Jozef VOSKÁR
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Pripomíname si 105. výročie
narodenia veľkého syna eparchie

Dňa 17. júla uplynulo 105 rokov od
chvíle, ketf sa v Ruských Pekľanoch
neďaleko Prešova narodil otec biskup
Pavol Gojdič, rehoľník, učiteľ, mučeník,
výrazná osobnosť v dejinách našej cir
kvi. 0 veľkej úcte veriacich k otcovi bis
kupovi svedčí aj to, že veriaci sa často
v modlitbe pristavia pri jeho katafálku v
Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. Tu sú uložené telesné
pozostatky otca biskupa tak, ako boli
prenesené v roku 1968 z väznice v Leo
poldove. Katafalk je dielom majstra Mi
kuláša Klimčáka.

d

. G

V
našom Slove sme už priniesli celý poslať požehnanie svojim veriacim a
kňazom".
rad informácií o tom to veľkom mužovi
našej eparchie. Tento raz prinášame
Vyhovel som jeho prianiu, hoci ním
spom ienku jeho spoluväzňa Františka
označené miesto som nepovažoval za
Ondrušku na posledné okam ihy života
najvýhodnejšie. Avšak práve tadiaľ o
otca biskupa.
chvíľu išiel zástup väzňov z iných od
Pán biskup za celý čas svojho poby
tu vo väzenskej nemocnici neprejavil
záujem o vychádzku, hoci to bola vý
sada chorých väzňov. Jedného dňa
však si výslovne žiadal, aby sme ho na
vozíku vyviezli von, pričom sám si určil
miesto, kde treba s vozíkom zastať.
Akoby mimochodom povedal: "Chcem

,

/ Mt 10,25-33 /
Naše storočie bolo definované ako sto
ročie úzkosti, strachu a tiesne. N ikdy sa
človek necítil taký neistý ako dnes. Všetko
je neisté, problematické, všetko visí v
prázdnote - budúcnosť, život, práca, ba
dokonca i to, či ľudstvo na ze m i prežije.
Všetci majú strach. Západ sa bojí Východu
a Východ Západu. Bohaté štáty majú
strach z nepokojov krajín chudobných a
chudobné neveria pomoci bohatých. Bojí
me sa tých, čo sú blízko, i tých, čo sú
ďaleko. Bojíme sa utečencov, ktorí ilegál
ne prekračujú hranice našich štátov. A k
dosiaľ nevypukol tretí svetový požiar, to
ien zo strachu pred atómovou vojnou.
Strany sa boja volieb a voliči sa boja zo
strán... Kto si nechce pokľaknúť pred Bo
hom, bude padať na kolená pred ľuď m i a
bude sa uchádzať o ich priazeň. A k sa
nespolieha na Boha, musí sa voľky-nevoľky uchýliť k ľuďom.
Musí vložiť do nich všetku svoju dô

veru, m usí hľadať ich priazeň, ich podporu
a protekciu. Všetci sa boja, ale kto má
vieru, bojí sa iba Boha a kto vieru nemá,
bojí sa osudu, bojí sa zlej hviezdy, b o jí sa
bosoriek a chiromantiek, bojí sa trinástky a
mačky, ktorá mu prebehla cez cestu. Kto
sa bojí Boha, žije v nádeji. Kto žije s B o
hom, nem á strach. Kto žije bez Boha, cíti
sa vnútorne a hlboko sám. A k nem áš vie
ru, musíš sa báť. Musíš sa b á ť o život, ktorý
sa stáva jediným dobrom. Všetko ti n a 
háňa strach. Preto sa zabezpečuješ na
všetky strany, kontroluješ s i srdce a tlak,
platíš p oistky a s i karierista, aby s i čosi
získal. Viera, ktorá je silou ducha, nás vždy
len zachraňuje. N iet strely, ktorá by ju mo
hla zasiahnuť. A n i sm rť ju nezastaví. Kde
je viera, tam niet strachu. M ôžu ti vytrhnúť
chlieb z úst, ale nie vieru z duše. M ôžu ťa
p ripraviť o miesto na zemi, ale neolúpia ťa
o m iesto v nebi. M ôžu ťa o brať o zárobok,
ale nie o večnú odmenu. M ôžu ti ukradnúť

dielov, medzi nimi bol aj biskup Hopko.
Odvádzali ich na zubnú ambulanciu.
Vtedy sa ruka biskupa Gojdiča zdvihla,
aby urobila znam enie križa. Po bisku
povi Hopkovi poslal požehnanie veria
cim i kňazom svojej diecézy. Bolo to
posledné stretnutie týchto dvoch bis
kupov.
peniaze, ale neukradnú ti nádej. Čímže je
tvoja slušnosť, tvoja poctivosť, tvoja česť
bez K rista? Je zovňajšok, p o d ktorým sa
skrývajú najúbohejšie túžby, nízke pudy,
nehanebné chútky. Pravá p o ctivo sť je vnú
torná obnova a tú m ožno dosiahnuť len v
kresťanskej pokore. A spolunažívanie ná
rodov bez Krista čím že je ? Machavellský
zápas podvádzania a zrádzania vo vzá
jo m n e j nedôvere. Zbrane sú znakom nie
sily, ale ľudského strachu. Čože je spoloč
n o s ť bez Krista ? Boj o život, súperenie
ako v džungli, žáľuby každý deň až do
p oslednej zastávky. N a ro d iť sa, hľadať,
pracovať, sm iať sa a plakať, opíjať sa a
ľutovať, túžiť po sebe, nam áhať sa a bojo
v a ť a potom umrieť... Áno, toto je tvoj život
m im o Krista. A toto potvrdzujú dejiny.
Ježiš povedal svojim apoštolom a toto
p la tí aj nám : Nebojte sa ľudí... Ďalej hovorí:
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu
z a b iť nemôžu... A j p o tretíkrát hovorí: Ne
bojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho
vrabcov (M t 10,26-33). Dúfajte teda, dú
fajte, ľudia Boží, lebo On prem ohol ne
priateľov... (Večiereň 1. hl. dogmat.)
o.A. LEUKÁNIČ
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IKONOGRAFIA VO VÝCHODNÝCH CIRKVÁCH
(Pokračovanie z čísla 13.)

Iné prvky
bohoslužobnej ikonografie
východných cirkví
Ikonografia východných cirkví
nie je len bohoslužobným umením,
ale aj teologickým. Jej témy sa ne
vzťahujú bezprostredne na udalosti
dejín spásy, ale sú poznačené úva
hou ortodoxnej teológie.
Rímsko-katolícke kostoly sú čas
to vyzdobené obrazmi a výjavmi z
utrpenia Pána. Uveďme len príklad
staníc krížovej cesty. Výzdoba kos
tola je jednostranne a prehnane za
m eraná na Ježišovo utrpenie. Už
pred vstupnou bránou prijímali tieto
cirkvi veriacich často s obrazom po
sledného súdu, naháňajúceho strach.
Naproti tomu priestor veriacich v
ortodoxných chrámoch je zaplnený
scénami z dvoch hlavných sviatkov
(Dodekáorton), ktoré predstavujú
rozličné udalosti z celého života
Spasiteľa, od jeho narodenia až po
Nanebovstúpenie, čiže nielen jeho
utrpenie. Inými slovami: upozorňuje
sa tu na teológiu božského spasenia
a tá sa nevyčerpáva len utrpením
Pána.
Nech čokoľvek učí bohoslužba,
či už cirkevné hym ny a slová z
kazateľnice, všetko toto je názorne
vysvetlené vo výrečnom mlčaní iko
nografie. Najmä kríž klenby, ktorá
pokrýva východné chrámy (krížová
kupola) a vo svojich štyroch častiach
poukazuje na celý život Spasiteľa,
dáva veriacemu, ktotý pod týmto dô
ležitým symbolom kresťanstva stojí,
vedomie, že stojí pod ochranou zna
menia Pána (Kyriakón sem eíon),
ktoré obsahuje celé učenie kresťan
stva a vyjadruje ho (porovn. 1 Kor.
1,18) "slovo Kríža". Pri vchode do
chrám u, pri "kráľovskej bráne",
prijíma veriacich Ježiš (brána, t.j.
Ježiš ako učiteľ, Mt 23,10). Veďnám
prisľúbil: "Ja som tie dvere. Ak

niekto vojde cezo mňa, bude spa
sený" (Ján 10,9).
Z kupoly, ktorá vyčnieva
uprostred chrámu, tam, kde sa kri
žujú klenby, ovláda neskôr priestor
pre veriacich víťazná postava Vše
mohúceho (Pantokrator), "Pána ode
tého do chvály a nádhery". Tento vý
jav ožaruje jasné svetlo, ktoré hojne
dopadá cez okenný veniec vo valci
kopuly. Svetelný efekt nepriameho a

priameho osvetlenia spôsobuje, že
obraz
V šem ohúceho
akoby
vystupoval z ohromnej hĺbky kupo
ly, zo stredu kríža, tvoreného klen
bou. Zdá sa, že tento stred je do
nek o n ečn a ro zšíren ý na P antokratora, akoby sa tu chcelo ukázať,
že stred kríža je víťazstvom
zmŕtvychvstania, že víťaz nad smr
ťou, nekonečný Pán, ktorý býva na
nebesiach a "sleduje veci na zemi",
n esm rteľný kráľ vesm íru, pred
ktoiým sa skloní každé koleno na
zemi, na nebi a pod zemou (Fil 2,10),
že tento víťaz dodáva krížu svoj

význam a svoju podstatu.
Celá kupola je pre východných
kresťanov ko n k rétn e sym bolom
neba, zatiaľ čo obraz Pantokratora,
ako sm e už poznam enali, pred
stavoval osobitne "Otca a Syna
súčasne" a tak bol výrazom učenia o
ich jednej podstate. Okrem toho
musíme brať do úvahy tri iné aspekty
b y zan tín sk eh o P antokratora. Je
Tvorca, Záchranca a Sudca. Tento
trojitý teologický význam sa v iko
nografii východnej cirkvi úspešne
koncentroval a presvedčivo vyjadril
v jed n o m obraze. Preto má by
zantský Pantokrátor kráľovskú nádhernosť Tvorcu, pom áhajúcu do
brom a činorodé zľutovanie Vyku
piteľa a prísnosť nestranného Sudcu.
Aj tu vytvorilo umenie, ktoré slúžilo
ideálom Cirkvi, dielo s veľkým účin
kom a veľkou silou výpovede, ktoré
vyjadruje celú teológiu (Stvorenie,
Vykúpenie a Dokončenie).

V
apsidovej klenbe svätyne vý
ch o dných cirkví je vyobrazená
Theotokos (Matka Božia), väčšinou
obklopená dvoma archanjelmi, ako
drží Jezuliatko. Táto klenba je spolu
s ap sid o v ý m zaokrúhlením tou
architektonickou časťou, ktorá spája
strechu kostola so zemou, s hornou
časťou, ktorá symbolizuje nebo, s
Pantokratorom kupoly v strede, s dol
nou časťou, zemou, pôdou cirkvi,
kde stoja veriaci. Preto sa Theotokos
nachádza medzi nebom a zemou ako
"prostredníčka pre záchranu nášho
plemena" a ako osoba, ktorá po
mocou božského dieťaťa na rukách
spája "homé s dolným". (Oba citáty
sú z Akathistosovej hymny).
Pán ako učiteľ a dvere vo vchode
do chrámu, Pantokrator v kupole a
Theotokos v obline apsidy patria
spolu k takzvanému vieroučnému
cyklu východných cirkví.
Konstantin K O L A í^ K lS
Preložil Peter STRÁŽCA
(Pokračovanie)
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Najviac používanou modlitbou v na
šich bohoslužbách je Pane, zmiluj sa. T ý
mito slovami končia sa takmer všetky bo
hoslužobné spevy. No i keď je táto m od
litba takou všeobecne používanou, len
veľmi málo veriacich pozná jej plnú hĺbku
významu.
Pôvod tejto krátkej, ale svojím obsa
hom veľmi výstižnej m odlitby a prosby je
v samej ľudskej prirodzenosti. Veď už po
dľa svedectva pohanského básnika Vergília aj pohania, ktorí nepoznali pravého
Boha, obracali sa k svojim božstvám so
slovami - zmilujte sa. A pre nás kresťanov
najspoľahlivejšie svedectvo o pôvode tej-

Anežka OLEJNÍKOVÁ

Za tebou,
Pane
Beláskavým dychom
ovíjaš stvorenie
ktoré si si zaľúbil.
- Ešte skôr
ako Ťa môže poznať
vkladáš mu do srdca
svoj ZÁKON
LÁSKY!
Berieš na seba
jeho bolesti,
-ažNA SMRŤ VERNÝ
obetuješ všetko...
zomieraš

,

SÁM
Tvoj údel - tak strašne
nadľudský - ľudský
sa neustále opakuje
v nás.
...A každé utrpenie
jak po snímaní z kríža
ťahá nás k výšinám
ZA TEBOU, PANE.

to prosby, s výstižným a hlbokým obsa
Čo vlastne človek chce dať na javo
častým vyslovovaním Pane, zmiluj sa?
hom dáva Sväté písmo.
V
Starom zákone, najmä v žalmoch, saChce ponížene vyznať svoju biedu a sla
bosť, prejaviť svoju pevnú vieru v Božie
m nohokrát používajú slová Bože, zmiluj
milosrdenstvo a vrúcnu túžbu o jeho pomoc.
sa. Žalm č.50 sa začína "Zmiluj sa nado
mnou, Bože". V Novom zákone, najmä v
Veď pokiaľ sa my - synovia Evy - na
evanjeliách, sa tiež mnohokrát nachádzajú
chádzame v tejto doline hriechu a slz ako
tieto slová. Tu sa prvýkrát stretávame so
vo vyhnanstve - nie je pre nás účinnejšej a
slovami Pane, zmiluj sa v evanjeliu sv.
potrebnejšej modlitby ako Pane, zmiluj
M atúša (9-27), ktorý nás poučuje, že Spa
sa. Ona povzbudzuje dušu a natoľko po
siteľ na vrúcnu prosbu Pane, zmiluj sa,
hne ľudské srdce, že s vierou sa obracia k
vrátil zrak slepcovi z Jeri cha. Pane, zmiluj
Bohu, aby sa nad ním zmiloval a pomo
sa - volal aj otec, ktorému bol syn ťažko
hol.
chorý (Mt 7/14). Aj Kannančanka podľa
Veľmi pekne vysveďuje význam tých
svedectva sv. M atúša (15/21) volá Pane,
to slov Dionis Kartagenský slovami: "Me
zmiluj sa nad mojou chorou dcérou. Sv.
dzi všetkými prosebnými slovami sú slo
Lukáš evanjelista hovorí, že desiati m a
vá Pane, zmiluj sa najúčinnejšie a nepre
lomocní volali Pane, zmiluj sa (17-12) a
možiteľné, ktoré v určitom zmysle zví
slepec pred Jerichom sediaci volal Synu
ťazia aj nad všemohúcnosťou Boha, lebo
Dávidov, zmiluj sa nad mnou (Lk 18/35).
hoci čo by povedal Boh hovoriacemu,
Zo svätého evanjelia boli tieto slová
prosiaci na to vždy môže odpovedať - zmi
prenesené do našich bohoslužieb, najmä
luj sa".
sv. liturgie, pri ktorej vystupuje táto pro
sebná m odlitba z úst mnohých prítom
Keď by azda Boh povedal, si zlý a nie
ných ako dym kadidla k Bohu.
si hodný, aby som sa zmiloval nad Tebou,
ten úbožiak môže hneď nato odpovedať:
S touto krátkou modlitbou klopeme na
Pane, zmiluj sa. Preto, že som zlý a ne
m ilosrdné Srdce Spasiteľa, od ktorého
hodný, čo si živo uvedomujem, práve táto
očakávame vypočutie našich modlitieb, zá
nehodnosť ma poháňa, aby som Ta prosil
leží výlučne od milosrdenstva Boha a nie
o zmilovanie. A keď by Boh namietal, že
od našich zásluh. Volanie, Pane, zmiluj sa
prosba nie je prehriata úprimnosťou a hor
prezrádza bolesť, útrapy, hriešnosť, po
livosťou alebo nepochádza z lásky, opäť
treby a všetko to, čo tlačí ľudskú dušu. A
môže prosiť Pane, zmiluj sa. Preto, že sa
duša, ktorá všetko toto cíti, nenachádza
horlivo nemodlím túto modlitbu, prosím
iné východisko ako sa obrátiť s prosbou na
Ťa vrúcne daj tú horlivosť a lásku potrebnú,
Všemohúceho o zmilovanie. I preto je táto
aby sa Ti moja modlitba páčila. Pred Tvojou
m odlitba najkrajšia, lebo vychádza z utrá
spravodlivosťou sa, Bože, utiekam k Tvojmu
penej duše a uboleného srdca, často i bez
milosrdenstvu, ktoré je nekonečne väčä e ako
vedom ia človeka, k nesmiernej milosrd
nosti Božej. V takomto stave sa priro
moja zloba a moja bieda a preto - zmiluj sa
nad mnou. A k naozajstnému Božiemu
dzene uznáva Jeho skutočnosť, všemozmilovaniu je potrebné, aby táto prosba vy
húcnosť, dobrota ale i dôvera v Neho.
chádzala z poníženého a naozaj kajúceho
Časté opakovanie Pane, zmiluj sa ako
srdca a bola vyslovená horlivosť rovnajúcou
napr. vo veľkopôstnej večiemi až 40 krát,
sa počtu vysloveného Pane, zmiluj sa. Takto
svedčí o veľkej vytrvalosti, ktorou od
vyslovená prosba zapáli v ľudských srdciach
hodlane obťažujeme Boha, aby sme od
plameniacu lásku, dokonalý pokoj a odo
neho vyprosili zmilovanie a pomoc. M ô
vzdanie sa do vôle Božej. Z uvedeného vidiek
žeme povedať bezpochyby, že tieto slová
že slová Pane, zmiluj sa sú naozaj najkrajäe
obsahujú v sebe silu, ktorá sa celkom zmoc
čo
do obsahu a hĺbky. A preto sa stali ozdobou
ní prosiacej duši a pripraví ju na prijatie
našich
obradových modliteb, na ktoré sme
darov Božích. Veď poníženosť, viera a
právom
hrdí.
m od litb a, ktoré sú zahrnuté v týchto
slovách, sú kľúčom, ktorým otvárame Bo
žie milosrdenstvo.

o.V ladim ír PETRAŠK O
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V
sobotu a nedeľu dňa 3.-4. júla privítala Mariánska hora v Levoči niekoľko stotisíc starobe z Božej milosti počala pod srdcom
pútnikov z celého Slovenska. Ťažko je odhadnúť počet tých, ktorí sem prišli, aby
Jána, hovorí Márii: Ako som ja hodnátoho, že
manifestovali svoju vieru na tomto najväčšom pútnickom mieste, ktoré bolo za posled
Matka môjho Pána prichádza ku mne? Ona
né roky hádam najviac zaplnené pútnikmi aj spoza hraníc našej vlasti. Prišli do Levoče
vidí dôležitosť svojej príbuznej, ktorá k nej
predovšetkým k Matke Božej Panne Márii. Poďakovať sa za množstvo milostí, ktoré
prišla na návštevu a Mária, zasiahnutá týmito
dostávajú každodenne od Boha. Počas oboch dní sme mali možnosť vidieť naraz
slovam i, hovorí jej: Tieto veľké veci urobil ten,
nespočetné množstvo úkonov prejavov viery. Mnohí prijali sviatosť zmierenia, videli
ktorý je mocný. Nie na seba, ale na Boha
sme ľudí so zopätými rukami v tichosti kľačať, stáť... Videli sme tváre so slzami v očiach,
sústredbje svoju pozornosť a dôležitosť. Obi
ale videli sme i tvár katolíckej cirkvi v podobe úsmevu veselých a radostných tónov gitár
dve si uvedomujú, že ich veľkosť nie je ľud
i mládežníckych a ľudových spevov. Boli sme účastní veľkolepej manifestácie veriacich
ského charakteru, ale božského. Začínajú v
Slovenska, ktorí to na Levočskej hore demonštrovali a aj cez televízne kamery Sloven
ľudskom pokolení to, čom u sa hovorí dielo
skej televízie ukázali celému Slovensku i svetu svoj úprimný prejav viery v živého,
spásy. My však sm e príliš sústredení na se
pravého a jediného Boha. Spolu so Svätým Otcom, pápežom Jánom Pavlom II. spojení
ba. N a to , aby sme dokázali vidieť vedľa seba
na diaľku, sa levočské spoločenstvo pomodlilo modlitbu sv. ruženca. Množstvo zážit
svojho manžela, manželku, dieťa. Spomínam
kov tých, ktorí sem prišli tak ako po minulé roky, ani tohto roku a neda vyčísliť. Jeden
si na m nohé rozhovory tých, čo sa rozišli. Ak
zo zážitkov je zaiste aj účasť kardinála Jána Chryzostoma Korca a jeho povzbudivé,
Slovensko v porovnaní s rokom 1960 zazna
odvážne a priezračné čisté slová adresované celému Slovensku. Okrem kardinála sme
menáva dnes trojnásobný počet rozvodov, to
mali možnosť na levočskej hore privítať sídelného biskupa košickej diecézy Mons.
už o čomsi hovorí. Istý mladý muž, otec, po
Alojza Tkáča, spišskej diecézy biskupa Mons. Františka Tondru a pomocného biskupa
odchode svojej manželky zo svojej blízkosti
Mons. Andreja Imricha.
hovorí takto: O dkedy manželka odo mňa odi
Za prešovskú diecézu sa Levočskej púte zúčastnil Mons. Milan Chautur, pomocný
šla s deťmi, cítim sa byť na tom to svete zby
biskup, ktorý v ranných hodinách slúžil svätú liturgiu. Z jeho homílie vám prinášame
točným. Vstupujem do vlastného bytu ako do
podstatnú časť.
väzenia, v ktorom sa nemám ku komu ozvať.

Zjednotenie sveta
závisí od jednoty rodín
Panna Mária ide do judského kraja, aby
navštívila svoju tetu Alžbetu. M ária chápe
pokrvné príbuzenské zväzky ako chcenie Bo
ha, ktorý od nej chce aj to, aby vo vzťahu k
najbližším príbuzným vedela priniesť obetu
práve vtedy, k e ď oni to najviac potrebujú.
V e ď od anjela pri zvestovaní sa dozvedela,
že v šiestom mesiaci je tá, ktorú považovali
za neplodnú. Staršia žena je vždy vo väčšom
riziku, a preto sa Mária ponáhľa, aby svojou
prítomnosťou v Ein Karin dala najavo blízkosť
svojej príbuznej krvi. Pretože vo svojom srdci
okrem vyvolenia Bohom cíti, že je tu ešte aj
iné vyvolenie, alebo iné volanie - volanie prí
buzenskej krvi, ktorú ona nem ôže narúšať.
V e ď a j to, že sm e svoji a patríme do tej či onej
rodiny, je predsa dielom a chcením Boha.
Mária to tak chápe. Neváha podniknúť aj ťaž
kú a riskantnú cestu do hornatého judského
kraja, aby navštívila Alžbetu a aby tak utužila
rodinné puto. Nesmie byť narúšané rodinné
puto, ak sa majú správne vyvíjať iné vzťahy k
iným, ak sa nemá narušiť celé ľudské spolo
čenstvo. Dnes však sm e svedkami doby su
verénne egoistickej, suverénne zameranej
na seba. Človek zabúda i na toho najbliž
šieho. Azda vo vedom í toho, že m á dôleži
tejšiu prácu, azda vo vedom í toho, že on je
čímsi viac dôležitým a že on nebude predsa
strácaťčas pri starnúcich rodičoch, alebo ne
bude strácať čas v rodine, k e ď sa ponúkajú
iné možnosti. Dnes sme svedkami doby, kedy
sú narúšané i tie najprirodzenejšie putá. A na
druhej strane sm e svedkam i doby, v ktorej sa
robia veľké konferencie, podpisujúc vzájomné
dohody medzi štátmi a hovorí sa o zjednotení
Európy a zjednotení sveta. Bratia a sestry,
povedzte, nie je to logika na hlavu postavená?
Budovať zjednotenie sveta na nejednotnosti
rodín. Nie je to niečo čudné, chcieťzjednoco
vať Európu a nevedieť sa zjednotiť vo svojej
rodine, kde by mali byťstm elené príbuzenské
zväzky. Pomýlili sm e si zjednocovanie, a tak
sa v tejto dobe cítime byť neistí, lebo všade
okolo nás je tolko nejednotnosti, rozháranosti
a nenávisti. Je veľa papierov, v ktorých je
napísané o tom, že svet sa zjednocuje. Je

veľa konferencii, na ktorých sa hovorí o zjed
nocovaní národnostných skupín, ale pritom
zabúdam e na to, že predchodcom tohto zjed
notenia musí byť zjednotenie našich rodín.
Prečo zabúdam e na to, na čo Mária neza
budla? Hoci vo svojom živote bola overená
ako nebude nik z nás, lebo ona jediná v
histórii ľudstva bola poverená úlohou stať sa
matkou Spasiteľa. Ak zjednotenie nezačne v
kresťanskej rodine, veľmi ťažko sa môže
uskutočniť na úrovni Európy, a vôbec nie na
úrovni sveta. Sme svedkami doby zameranej
na seba samých. A to je hlavnou príčinou,
prečo sa rodiny rozbíjajú. Otec cíti svoju
vlastnú dôležitosť preto, lebo on prináša
peniaze do rodiny. M anželka si hovorí, že je
dôležitejšia, lebo ona drží tri rohy stola. Deti v
rodine sa považujú za najdôležitejšie, lebo ony
sú nádejou budúcnosti a vraj lepšie sa vy
znajú v živote, v ktorom žijú. Každý, vedom ý
si svojej veľkej dôležitosti, nedbá na toho dru
hého. Co však vidíme pri stretnutí Márie s
Alžbetou? Ani jedna ani druhá nie je si vedo
má svojej vlastnej velkosti. Alžbeta, ktorá v

K e ď s o m ho vídaval na ulici, vždycky chodil
so zvesenou hlavou, plný zármutku. Raz v
týždni na dve hodiny sa mohol stretnúť s
deťmi. Tak mu to prisúdil súd.
Vtedy jeho tvár žiarila, ale iba dve hodiny
týždenne. Raz v mesiaci si mohol zobrať deti
na víkend domov.
Vtedy som ho videl šťastného, ale boli to
iba dva dni v mesiaci. Odišla od neho, lebo
bola príliš zahľadená do seba, a hovorila, že
s takým človekom sa nedá žiť. Že je nemožný
v spoločnosti, nič iného mu nemohla vytýkať,
lebo nebol alkoholik, v práci si ho chválili, ale
podľa nej bol nemožný, lebo už mala iného, s
ktorým ona chcela žiť. Hovoríme o zjednoco
vaní sveta a rozdeľujeme rodiny. A neuvedo
mujeme si, že základným rozdelením ľudskej
bunky v spoločnosti rodiny pripravujeme tak
veľké rozdelenie sveta. Mária hoci je vyzna
čená jedinečnou úlohou v histórii ľudstva,
nebola zahľadená do seba a dnešná doba
práve toto potrebuje chápať blízkosť svojich
blízkych podľa vzoru Márie...
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Hlavným celebrantom na Mariánskej ho
re bol Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý
privítal takmer polmiliónový zástup pútni
kov týmito slovami:
Bratia a sestry, chcem vás z celého srd
ca pozdraviť a robim to v mene tu prítom
ných otcov biskupov. Toto neuveriteľné
množstvo veriacich vás, ktoré sa tu zišlo, je
tiež svedectvom viery Slovenska. Neodvážili
by sme sa tvrdiť, že tí, ktorí sem neprišli, nie
sú veriaci. Vydávajú svedectvo doma rozlič
ným spôsobom. Prítomnosť tohoto veľkého
zástupu veriacich je naozaj povzbudzujúca.
Pozdravujeme vás všetkých, veriacich ale aj
tých, ktorí sú vzdialení od Kristovej cirkvi. Aj
za nich sa budeme modliť, a tak nech sa toto
velTíé levočské spoločenstvo viery cez
úprimnú modlitbu stane požehnaním Slo
venska.

Homília otca kardinála
Keď Mária navštívila Alžbetu v judských ho
rách v mestečku Ein Karim, bola to prvá púť a prvá
apoštolská cesta s Božím tajomstvom, s Kristom.
Na tejto prvej púti Panna Mária prináša do Alžbe
tinho domu živého Pána, ktorý už bol je j synom. Po
tejto prvej púti budú po všetkých cestách sveta
kráčať veriaci a poslovia s Ježišovým tajomstvom,
ba viac, budú ho sprítomňovať medzi ľuďmi. Boh
takto vstúpil do ľudských dejín a zostane v nich
navždy. Máriin syn až raz dorastie, zvolí si učeníkov,
ustanoví sväté spoločenstvo Cirkvi a rozpošle ich s
posolstvom spásy svojej smrti, svojho zmŕtvych
vstania, svojej obety, záchrany sveta a to do všet
kých kontinentov. Peter, Pavol a ostatní apoštoli sa
rozídu do celého sveta. Neskôr ich nástupcovia
prídu aj na Veľkú Moravu, prídu a j do našej Nitry a
tým vkročia do celého Slovenska. Títo pútnici evan
jelia, Kristovho tajomstva, ktorí prinášali nielen Bo
žie Slovo, ale jeho samého sprítomňovali v celých
dejinách, títo cez svojich nástupcov, veriacich, pô
sobili na našom Slovensku zo storoäa na storočie
už 1130 rokov a teraz odovzdali pútnickú palicu
nám, pútnikom tohto sveta a pútnikom večnosti.
Povzbudení nielen ich príkladom, ale aj ako ich
žiaci - sv. Cyrila a Metoda, aj my sm e včera a dnes
kráčali po stopách putovania Panny Márie, aj my
sme prišli do tohto hornatého kraja. Prišli sme do
Levoče. Prišli sme sem ako veriaci s tou istou
vierou, oživovanou tou istou láskou, akou bola na
plnená Panna Mária pri svojej prvej púti. Počuli
sme, čo pri tejto prvej púti zaznelo. O Panne Márii
bolo povedané, že je požehnaná medzi ženami.
Ona vyslovila ten prekrásny hymnus Velebí moja
duša Pána a vyspievala v ňom všetky dobrodenia ako Boh vzhliadol na pokoru svojej služobnice, ako
pozhadzoval vladárov z trónov, ako povýšil poní
žených. A my, keď počúvame tieto slová, zdá sa
nám, ž ; Magnifikát je hymnus o nás. O našej skú
senosti, o našom živote. To my sme videli, ako
máloktorá generácia v dejinách, ako popadali tróny
mocných a ako dostali milosť za milosťou tí, ktorí
boli pokorní. Cítime to aj tu v Levoči. Levoča je
požehnaným miestom Slovenska. Je jedným z naj
väčších pútnických miest, popri iných starobylých.
Ale toľko pútnikov ako sa schádza každoročne do
Le"oče, nenachádzame zatiaľ nikde inde na Slo
vensku. A máme dosťpútnických miest. Od Šaštína
cez Nitru, Banskú Bystricu, Gaboltov, Lutinu a ďal
šie.
Tu, na tomto mieste v Levoči, už okolo roku
1280 stála mariánska kaplnka a chodili sem pútnici
zo širokého a ďalekého kraja. Dnes je tu bazilika a
prichádzajú sem státisíce v srdci s tým istým Kris
tom, ktorého nosila vo svojom živote Panna Mária
pri prvej púti - návšteve u Alžbety.
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Hymnus Magnifikát vyspievala Panna Mária zo
svojej vlastnej skúseností. Opretá o skúsenosť Sta
rého zákona. Tento hymnus hovorí niečo aj o nás.
V roku 1987 boli tu mnohí pútnici aj z Bratislavy a
priznám sa, ako sme sa museli obzerať nä všetky
strany, boli sme fotografovaní a nik nevedel, čo
bude po návrate domov. Vtedy sme ešte nemohli
vedieť, aké velké veci nám urobí Pán, že sa bu
deme m ôcť celkom spokojne, slobodne stretnúť tu,
na Levočskej hore. Kňazi ešte nevedeli, že budú
m ôcť celú noc spovedať celkom spokojne a že ich
tu bude m ôcť b yť celé desiatky. Vtedy musel mať
každý osobitný súhlas a keďspovedal, muselo mu
byť vidno do tváre, kto to je. A j nám urobil Pán veľké
vech Kladieme si otázku. Prečo sme sem prišli ?
Prišli sm e sem ako bratia a sestry, ako synovia a
dcéry jednej svätej apoštolskej katolíckej cirkvi. Je
šťastím ž iť životom viery a lásky v Cirkvi, v spojení
s celým svetom a v jednote spolu s Petrovým ná
stupcom. K eď hovoríme o tom, že je šťastím pre
nás ž iť v tejto Cirkvi, to nie je prázdna veta. A ni to
nie je samozrejmosť. Veď a j dnes sa stretávame s
ľuďmi u nás na Slovensku, ktorí nevedia, kam patria
a mnohí nevedia, ako žiť. Desaťročia sa im hovorilo
všetko možné. Len sa im nehovorilo, ako má človek
žiť, aby bol šťastný celý život i v jeho závere. A
niektorí ľudia to robia ešte aj dnes, že vyvolávajú
zmätky. Hovoria, že dobro je také cenné ako zlo a
naopak. Nemyslia na to, že tým, čo hovoria, čo píšu
rozvracajú pokojný a šťastný život našich rodín v
oblasti morálky, kultúry, ale aj v iných oblastiach, v
ktorých sa neriadia podľa svojho svedomia. My
sme sa utvrdzovali celé desaťročia v tom, že k e ď
ľudia škrtnú Pána Boha a k e ď ho kopnú, nevedia,
podľa čoho by mali merať dobro a zlo. A tak sme
boli svedkami, že aj tie najhanebnejšie veci boli
predkladané ako čosi úplne normálne. Zo studu,
ktorý je dôstojnosťou človeka, sa smiali, na aké
zvlčilé svorky by sme sa zmenili, keby sme popreli
stud, hanblivosť. Ako by vyzerali naše rodiny ? Ako
by vyzerali naše školy a ako by vyzeral náš verejný
život. Čítal som o mužovi, ktorý stál pred súdom,
pretože pokladal za vhodné a možno aj dobré zne
užívať dievčatá a päťdesiat ich zabil. Pred súdom,
ke ď s i to akosi začal uvedomovať, povedal vraj túto
vetu: Stal som sa divou šelmou.
Ako by vyzeral život, keby bolo takých divých
šeliem medzi nami mnoho? Kto by sa proti ním
ubránil ? Nikto!

Drahí bratia a sestry,
k e ď sa náš život v posledných desaťročiach ube
ral smerom, že ľudia nevedeli ako žiť, nevedeli
rozpoznať dobro od zla, manželstvo prestalo byť
pre nich niečo posvätné. Hovorili si: zoberieme sa
a k e ď nám to nepôjde, rozvedieme sa. A tak sme
poznali prípady, že niektorá žena bola aj sedem
krát vydatá. Deti dávali do domovov. A ja som sa s
týmito chlapcami z domov stretával vo väzení. Boli
to úbohí chlapci. Schopní, nadaní, ale nevedeli, čo
je to svedomie, nevedeli, čo je to Boh, nevedeli, čo
je to večnosť. A potom pykali za to, čo spravili.
Jeden z nich m i povedal: "Ked m i predseda súdu
prečítal rozsudok, že dostávam 20 rokov väzenia
(bola to celá skupina), vstal som a vybuchol: "Veď
vy ste nás tak vychovali. Hovorili ste - Boha niet,
nebo nie je, peklo nie je, svedomie nie je, rob, čo
chceš, len sa nedaj chytiť. Ja som mal tú smolu, že
ma chytili." A potom m á pred sebou 20 rokov
väzenia.
Zbadal, že život je trochu inakší, ako hovorili,
ako s i to predstavoval. Sú aj dobromyselnejšímladí
ľudia, ktorí zbadajú pomerne zavčasu, že sa strá
cajú vo svete. Mladá dievčina napísala: učili ma
všetkým možným chemickým vzorcom, učili ma
zemepis, ale nikto m i nepovedal, ako mám ž iť a už
som si stihla skoro život pokaziť Toto, čo sa pre
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žívalo celé desaťročia predtým, nezmizlo razom.
A ni naša desaťročná duchovná obnova nestihne
všetko napraviť. A tak i u nás zostávajú mnohé
príznaky a to nielen bezradného a zmäteného ži
vota, ale doslovne zlého života.

Bratia a sestry,
viete prečo sme tu v Levoči ? Sme tu preto, aby
sme sa vzopreli proti všetkému zlu, proti tým, ktorí
ešte aj dnes by chceli rozleptávať naše Slovensko.
Dokonca aj našich veriacich. Ktorí by chceli odvrátiť
nás od Cirkvi, tým že na ňu nadávajú, že ju kritizujú,
aj tam kde by je j m ali ďakovať, a že majú odvahu
napísať "Aká Cirkev, taký arcibiskup".

Drahí bratia a sestry,
od nás bude závisieť tvár Slovenska. Dnes, zajtra,
pozajtra. Od vás, drahé matky, od vás, otcovia,
chlapci, dievčatá, študenti, učni, od vás bude závi
sieť tvár Slovenska (v závere sv. liturgie doplnil
slová otca kardinála sídelný biskup František Tondra, že osud Slovenska bude závisieť aj od vrch
nosti), ak budeme zbabelí, tak tí, ktorí nás predtým
bili, aj k e ď je ich veľmi málo, budú nás biť a j ďalej.
A j na kardinála už zaútočili. Pretože biskup nemôže
ochrániť Ježišovu Matku. A kto ju potom ochráni?
Nik nehovorí, ani ja nechcem povedať, aby veriaci
boli pyšní, alebo namyslení, ale dnes sa od nich
žiada, aby nielen verili, ale aby boli aj vďační za to,
že veria, a aby boli na tento Boží dar aj zdravo hrdí,
aby ho vedeli chrániť pre naše rodiny, pre naše deti,
pre náš dnešok i zajtrajšok. A k mladá dievčina s
ľútosťou zistila, že je j nikto nepovedal, ako mážiť, a
že si stihla takmer život pokaziť, na toto stačí aj
jeden jediný potrat. My máme to šťastie, že vieme,
ako máme žiť. Nám to hovorí Cirkev na Slovensku
1100 rokov a v celosvetových rozmeroch 2000
rokov. Hovorí nám to múdro, hovorí nám to so
všetkou zodpovednosťou, zrozumiteľne a povedal
by som ešte aj stručne. Predtým ľudia po stáročiach
vystačili s Desatorom, to má v slovenčine asi 52
slov, ale dnes máme zákonníky, ktoré obsahujú
300, 400, 500 strán a ešte tam nie je všetko. Cirkev
nám predkladá Desatoro - stručný návod na šťast
ný život. Tam je všetko. Desatoro začína Pánom
Bohom, on je pôvodcom, garantom našich životov.
Vieme ako máme žiť. Vedel to aj veľký biskup
Vojtaššák, s ktorým som sa stretol v šesťdesiatych
rokoch vo Valdiciach, k e ď už sedel desať rokov.
Bol to obdivuhodný muž, obdivuhodný kňaz a
ešte obdivuhodnejší biskup. Modlil sa, zostával po
korný a prijíma! svoj úde! tak, že ho obetoval nielen
za svoju diecézu, ale za celé Slovensko. Tento muž
vedel ako žiť, a takých bolo viac.
A stalo sa tak, že k e ď pozorovali kňazov a
biskupov vo Valdiciach, ale i laických veriacich,
pozorovali ich aj neveriaci. Jeden z nich, ke ď sa
dostal na slobodu, napísal potom knihu a venoval
tam niekolko strán svojmu osobnému stretnutiu s
veriacimi. Jeho posledná veta v kapitole o kňazoch
sa končila takto: K e ď som pozoroval týchto ľudí, ich
múdrosť, ich vyrovnanosť, k e ď som pozoroval ako
medzi sebou navzájom vychádzali, akí boli dobrí aj
k nám, boli chvíle, ke ď som ľutoval, že som ne
našiel vieru.

Bratia a sestry,
m y sm e prišli do Levoče s vierou, doviezla nás
láska a j spolupatričnosť, ale v tom duchu, akom sa
nesie celá tohtoročná púť pokánia, aj my si
môžeme klásť otázku - aká je naša viera?
Sme naozaj šťastní, že patríme do Cirkvi? Sme
šťastní, že poznáme evanjelium, že učíme deti
m odliť sa? Prišli sme sem, aby sme vyznali svoju
vieru, jednotu a lásku k Pánu Bohu, jeho Synovi,
Jeho Cirkvi, sebe navzájom a to všetko pod ochra
nou Ježišovej Matky...
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Dnes vám predstavíme ľudí, ktorí svojím živo
tom vydávajú svedectvo o Božej láske. V povodí
Amazonky skupina kňazov - redemptoristov - za
svätila svoj život službe Božieho ftjdu. Ponúkame
vám životné výpovede, prečo ich Boh poslal praco
vať a vydávať svedectvo práve do tohto najzapadlejšieho miesta na zemi.
Zelené peklo, Bože môj, čosi podobné som jakživ
nevidel. Na tento výlet tak skoro nezabudnem. Ani vo
sne mi nezišlo na um, že by to na mňa mohlo až tak
zapôsobiť, že by m a to mohlo tak zmeniť. 15 rokov som
televíznym spravodajcom. Bol som si istý, že som videl
všetko, ale tento zážitok ako by ma bol preniesol do
minulosti.
Vrhlo ma to doprostred biedy a
hladu, m ora chorôb a predčasnej
smrti. Cieľom mojej pracovnej cesty
bola Brazília - severozápadný kút
krajiny väčší než celé Spojené štáty.
A úloha? Zdokum entovať prácu sku
piny katolíckych m isionárov pri rieke
Amazonke. Prácu kňazov - redem 
ptoristov, ktorí si predsavzali šíriť
myšlienky Ježiša Krista. Ponúkam
vám ich príbeh.

J ľu & ía , Jzta^U fy m e ttili ¿ u et
pádom. Všade sa hmýria malič
ké a bosé a polooblečené det
váky.
Podľa štatistík až 75 % po
pulácie je vo veku pod 18 rokov.
Životné podmienky sú žalost
né. Je tu vysoký stupeň detskej
úmrtnosti, spôsobený dizentériou, osýpkami a žltačkou. Inde
vo svete zväčša liečiteľné cho
roby, nie však tu, nie v tomto

Brazília

Zelené peklo
Zdiaľky je táto oblasť doslova zá
zračným Božím dielom. Štyri stupne
nižšie od rovníka smerom na juh ob
loha pôsobí velebne a blízko. Pálčivé
slnečné lúče uprostred dňa priam vrá
žajú človeka do zeme, no pri východe
a západe slnka ste ohromení výbušnou
krásou výjavu. Toto bolo srdce ama
zonského dažďového lesa. Sparné a
vlhké dni zahalené večne hroziacimi
dažďovými mrakmi. Dažďové kvapôč
ky sú často mäkké. No častejšie sa
kvapky vody rútia v strhujúcich príva
loch, ktoré ustanú rovnako náhle ako
začali.
A rieka - pohľad na rieku Am a
zonku - naháňa strach. Miestami má
šírku 5-7 a j 10 km. Pri pohľade na tú
šíravu miestami som mal dojem, že je
to skôr obrovské jazero. Naozaj len
ťažko som si pripúšťal myšlienku, že
táto obria masa vody je rieka. Neúnav
ne tečie ešte ďalej niekoľko tisíc kilo
metrov. Táto časť Brazílie - štát s náz
vom Amazonos. Detailnejší pohľad na
túto krajinu odhalil v nej čosi veľmi od
lišné, niečo, čo vyzeralo ako Bohom zabud
nuté. Naša prvá zastávka bolo mesto Madaus. Mesto s miliónom obyvateľov. Hoci
Madaus leží uprostred pralesov a je takmer
200 km vzdialené od Atlantického oceána, je
slobodným prístavom. Štáty z celého sveta
vyvážajú odtiaľto i dovážajú sem svoj tovar.
Vďaka úspechu gumy na prelome storočia
vybudoval si Madaus bohaté ekonomické zá
zemie. Avšak čo bolo v Madaus takmer pred
celým storočím, odišlo už neodolateľne do
histórie. Syntetická guma vyrábaná v iných
krajinách sveta položila jeho ekonomiku na
lopatky. Všetko je odvtedy inak. Miera inflácie
dosahuje niekedy až 200%. Madaus je
uvrhnutý do biedy a chorôb. Aribousy sú supy,
ktoré ťažko odliehajú tíško a krúžia nad mes
tom. Sú stálymi a pochmúrnymi mementami
skutočnosti, že skoro každá časť mesta, či už
voda alebo pevná zem, je zanesená fekál
nymi sptaškami, zdochlinami a hnijúcim od-
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zapekanom mieste chatrčí zvanom Madaus.
Toto bol šokujúci zážitok pre amerického
reportéra. Ďalej hovorí, ako som tak pozeral
navôkol a sledoval tú ľudskú tragédiu, neve
del som sa vynačudovať, že čo tu vlastne
robím. No najmä, čo tu robia tí redemptoristickí kňazi, ako napr. otec Tony. Čo tu zmôže
otec Mark. Akú nádej môžu vlievať takmer v
bezmocnom prostredí, ktoré sa sotva kedy
zmení. Ale prídem na to. V najbližších dňoch.
Americkí redemptoristi prišli do tejto časti
Brazílie v roku 1943. Pápež Pius XII. ich
poveril, aby založili v severozápadnej Brazílii
misiu na evanjelizáciu ľudí a tak sem redem
ptoristi prišli. Títo americkí redemptoristi ne
veľmi ovládali domorodú portugalčinu ani do
morodé životné podmienky. Napriek celoroč
ným horúčavám pracovali celé dlhé dni vo
svojich po členky siahajúcich kabátoch. Títo
kňazi sa mali čo učiť. A ťažká práca oslabujú
ca chorobami zanechala na nich svoje stopy.

Priniesli sem posolstvo Ježiša Krista brazilskému ľudu. Títo odvážni mladí muži dnes sú
ovocím namáhavej práce, ktorá začala tak
mer pred polstoročím. Sú to kňazi a semi
naristi z rehole redemptoristov. Brazílčania,
ktorí sú pokračovateľmi evanjelizácie svojho
národa. Americkí kňazi tu ostávajú aj naďalej.
Pracujú ďalej, kážu a stále je to ťažká robota.
Otec Tony sem prišiel ešte ako mladý kňaz
zo seminára. Ako sám hovorí: ten prvý rok bol
ako zlý sen. Neprial by som to ani najväč
šiemu nepriateľovi. Ani neviem, koľko dní
som bol v tom roku chorý. Schudol som skoro
20 kg a pritom som jedol ešte viac ako
inokedy, až nakoniec som dostal malá
riu. Počas nášho pobytu v Brazílii bol
otec Tony naším sprievodcom i tlmoč
níkom. Táto zastávka v Madause bola
iba jednou z mnohá ďalších. Zoznámili
sme sa s Brazíliou chudobných, podvýživených, zoznámili sme sa s bra
zílskymi veriacimi. Okrem iných miesta
dedín sme navštívili aj malú dedinku
zvanú Managapur. Toto stanovište slú
ži niekoľkým tisíckam dedinčanov. Ak
vôbec pracujú, sú to väčšinou farmári
alebo rybári. Je tu vysoká nezamestna
nosť a platy nízke. Väčšina ľudí v tejto
oblasti žije s príjmami asi 20 dolárov na
mesiac. Odtiaľ sa už ďalej cestovať po
súši nedalo. A tak sme do vnútrozemia
cestovali loďou. Hore prúdom rieky
Amazonky sme sa od Managapuru do
stali na dälšiu redemptoristickú misiu Kodajas. Vždy som si myslel, že Ama
zonka je búrlivá rieka a teraz som zistil,
že miestami je pokojná ako horské ple
so. Aké neuveriteľné majstrovské diela
vytvoril Boh v tomto veľkolepom vod
nom kaňone. Amazonka je v tomto kraji
živou tepnou, zabezpečuje dopravu a
jedlo. Tu na tomto mieste som pocho
pil, prečo sú patrovia redemptoristi iní.
Ich odvaha žiť a pracovať vo vysokej
peci medzi domorodcami je jedinečná.
Oddávajú mladomanželov, vysluhujú
sv. liturgie pre veriacich, ale čosi na
nich bolo nezvyčajné. Ich zápal bol iný
než môj. Opustiť rodiny a priateľov,
materiálne pohodlie americkej vlasti a
zasvä tiťsvoj život šíreniu Božieho slova
vo svete tak diametrálne odlišnom. To
bolo povolanie a svedectvo, ktorému by som
sa ja určite nevedel oddať. Videl som, ako
veľmi milujú ľudí. A pochopil som, že práve
preto kedysi prišli a práve preto tu zostali.
Ježiš povedal: Pas moje ovce, uprostred
týchto biednych ľudí.
V jednom z
najhorúcejších kútov sveta. Práve tu som ich
videl konať. Otec Tony hovorí: Svet je prílišne
chorý, lebo niektorí sa majú príliš dobre a
veľká väčšina ľudstva trie núdzu. V Brazílii
zomrie každých päť minút sedem detí. Viac
než štvrť milióna brazilských detí zomiera v
priebehu prvých 12 mesiacov života. Iste by
nemuseli zomrieť, keby dostali príslušný
podiel zo zdravotníckych vymoženosti iných
krajín. Ako som tak hľadel na týchto ľudí, na
ich stiesnené obydlia, pozoroval špinavé
tváričky, usmievajúce sa deti, cítil som
strašnú bezmocnosť. Ale i nádej v lepšiu bu
dúcnosť.
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Téma: HUDOBNÁ VÝCHOVA
S hudbou je človek spätý od nepamäti.
Každá doba sformovala svoj hudobný štýl,
rázovito sa líšiaci od iných. V každom veku
človek počúva rád hudbu. Takú, aká mu
prirástla k srdcu. Bez nej si ani nevieme
predstaviť svoj život. Ona nás sprevádza na
každom kroku, pri práci i pri odpočinku, do
ma i v kostole. Práve cez hudbu sa človek
dokáže akosi viac oddať Bohu, ale žiaľ i na
opak. Obzvlášť dnes jestvuje hudba veľmi
nebezpečná a škodlivá, ktorá sa stále viac
vtiera do éteru a pôsobí na llidí, ako o tom
hovorí príspevok z Ríma.
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ského nervového systému. Všetko je veľmi dob
re vypočítané. Keď človek dlhšie počúva takúto
muziku, vzniká v jeho osobe určitý typ depresie,
vzbury a agresivity. Mnohí z mladých často po
vedia: 'V podstate som neurobil nič zlého, iba
som počúval celý večer hudbu". Veľmi sa však
mýlia, pretože táto "hudba" mala na nich vplyv vyvolala v nich neporiadok a zmätenosť myš
lienok, ktorými ich tlačí, aby aktualizovali to, čo
počuli - teda "Beat" - rytmus, ktorý počúvali celý
večer...
Lekári to vysvetľujú i tým, že pod vplyvom
chvenia beatu sa zmenšuje činnosť hypofýzy
(mozgového prívesku), ktorá je najdôležitejšou

Žijeme vo svete diskoték, rockovej muzi
ky... Avšak muzika nie je ako muzika. I ked’si to
mnohokrát neuvedomujeme. Muzika má vplyv
na našu psychiku: keď ju často počúvame,
zosobňujeme sa s ňou. Pozrime sa na tento
problém zblízka.
Ide o muziku predovšetkým rockovú, ktorá
má svoj p ô v o d v Spojených štátoch americ-

vznášajúce cítenie. Ide o prenos určitého superzvuku, ktorý sluch nemôže registrovať. Je to
rušivý zvuk, ktorý v sebe obsahuje okolo 3 000
vibrácií za sekundu. Nemožno ho počuť, pre
tože je supersonický. Tento zvuk vyvoláva v
mozgu uvoľnenie látky, ktorej účinok je presne
taký, aký má droga. Ide však o prirodzenú dro
gu. Človek si neuvedomuje uvoľnenie tejto lát
ky. Cíti sa iba čudne... Táto cudnosť vedie člo
veka k hľadaniu skutočnej drogy, a ak už ide o
narkomana, vedie ho k zvyšovaniu dávky drogy.
4.
Existuje i štvrtý element: rituálne za
svätenie rockovej platne počas tzv. čiernej
omše. Predtým, ako sa platňa začne voľne
predávať, je obetovaná Satanovi špeciál
nym obradom, ktorý je skutočnou formou
čiernej omše.
K eď sa započúvame do slov rockovej
muziky, téma je zvyčajne tá istá: vzbura
proti rodičom, proti spoločnosti, proti
všetkému, čo existuje, uvoľnenie sexu
álneho pudu: snaha vytvoriť si anarchický štát, v ktorom bude triumfovať krá-

ako muzika

Nie je muzika
kých. Existuje tam medzinárodná spoločnosť,
ktorá sa volá WICCA (v preklade: Spoločnosť
čarodejníkov a sprisahancov). Táto spoločnosť
vlastní tri vydavateľstvá platní, každá platňa,
vydávaná touto spoločnosťou, má za cieľ de
moralizovať a rozrušiť psychiku mládeže. Čle
novia tejto spoločnosti praktizujú satanizmus a
zasväcujú sa osobe Satanovi. Každá z týchto
platní presne opisuje stavy duše, ktoré prežívajú
učeníci Satana a vyzýva osoby, ktoré ju počú
vajú: oslavovať a vzdávať hold a chválu Satanovi.
Existuje slávna skupina ROLLING STONES, ktorej členovia patria do sekty satanistov,
tzv. náboženstva zo San Diega. V mnohých
svojich piesňach rozširujú ideály svojej sekty.
Známa je tiež organizácia Garryho Funkella, produkujúca rovnaký typ muziky, ktorá má
za cieľ priviesť mládež k satanizmu, teda pres
nejšie k vzdávaniu kultu Satanovi.
Platne,obetované Satanovi, sú založené na
štyroch princípoch:

žľazou v ľudskom tele. Táto žľaza napríklad
ovplyvňuje takmer všetky telesné procesy tým,
že upravuje uvoľňovanie hormonov endokrin
ných žliaz. Jej vyradenie z činnosti vykoľají celý
nervový systém. Začne sa tiež abnomálne uvoľ
ňovať sexuálny hormón. Tým sa dá vysvetliť
prítomnosť erotických pohybov pri tanci rocku.

Beat okrem toho stimuluje vylučovanie ad
1.
Veľmi dôležitý je rytmus muziky, na štýl
renalínového hormónu, čím znižuje obsah ioni
"beat”. Tento rytmus sleduje pohyby sexuál
neho aktu. Často vyvoláva prípady hysterizmu.
zovaného vápnika v krvi. Má to velký význam na
ovládanie nervového systému, podobne ako aj
Pomocou neho sa dosahuje uvoľnenie sexuál
cukru, ktorý je jedinou výživou mozgu. Tým sa
neho inštinktu.
2.
Na druhom mieste je významná inten vysvetľuje nervové vyčerpanie a zmätok v moz
gu po rock-koncerte.
zita zvuku. Intezita zvuku je zvolená tak, aby
prekročila o sedem decibelov toleranciu llid-

ľovstvo Satana. Stačí si vziať napríklad
pieseň "Hair" a nájdeme tu štyri elementy
určené pre kult Satana. Alebo napríklad
platňu skupiny QUEEN: "Killers” a jej pie
seň" "Začni fajčiť marihuanu”, či platňu
"When electricity comes to arkansas" sku
piny BLACK ROCK ARKANSAS, kde je
pieseň, v ktorej sa spieva: "Satan... Sa
tan..., Satan..., On je boh, on je boh, on je
boh" a na konci znie šialený rehot. V najpo
pulárnejšom rocksongu "Stair to Heaven"
skupiny LED ZEPPELIN je skryté masko
vané okultné posolstvo... Normálne poču
jeme: "There is a feellng I geto when i look
to the W est.” Ak na tomto mieste prehrajeme platňu naspäť, jasne počujeme: "Som
pripravený žiť pre Satana!"
Existujú rockové piesne, ktoré doporučujú a
propagujú samovraždu, napr. "Zbohom krutý
svet..." Medzi príčinami smrti mladistvých v USA
je samovražda na druhom mieste, hneď za
automobilovými nehodami - ale i medzi nimi
môžu byť maskované samovraždy.
Ako vidíme, rocková muzika nie je vôbec iba
nevinnou zábavou... Vyjadril sa o tom verejne i
najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v New Yorku
kardinál John OýConnor v svojej kázni v marci
roku 1990, keď potvrdil, že existuje úzky vzťah
medzi muzikou rock and roll a satanizmom.

3. Tretím princípom je preniesť tzv. po

Jozef HAVRAN

OSUDY
Stúpame stále plytšie do seba,
zavrhujeme hĺbky,
velebíme plytčiny.
Gramofónové platne
okolo tej istej osi, ó, Bože,
točíme sa do neskorých nocí
v najlacnejšom žánre a rytme.

Vladimír MARIÁNSKY, OSBM, Rím

Ráno
nepoznáme ani melódiu,
i slová miznú ako nočné prítmie.
Iba Freddie Mercury z nás prehovorí,
láskavo osloví anjelským hlasom
svojich piesní
a niečím,
čo je na výstrahu.
Strach,
úplne zdôvodnený.

SLOVO

STRANA 10

Ďožie Telo ¥ <§eville
V
dňoch 7. až 13. júna t.r. prebiehal slávený v roku 1997 v meste Vratislav
v Poľsku. Ďakujem Bohu, že sa cir
v španielskej Seville 45. eucharistický
kevná udalosť takéhoto významu mô
kongres pod heslom KRISTUS - svetlo
že znovu sláviť v tej časti Európy,
národov. Na záver kongresu sa Svätý
ktorá sa po tvrdej skúške zrodila v
Otec prihovoril veriacim celého sveta pri
slobode. Zverujem materskej ochra
tradičnom - Anjel Pána.

Vo chvíli, keď si Boží ľud pripo
mína Zvestovanie Panny Márie a ta
jomstvo Vtelenia, zhromažďuje sa
cirkev pred Kristom, synom Panny
Márie. Pred ním, v Najsvätejšej svia
tosti Eucharistie, obetovanom ako
slavná obeť zmierenia Otcovi a daro
vanom nám ako Chlieb života.
Svätý Ján chcel spojiť zjavenie
eucharistického tajomstva s pripo
mienkou Vtelenia. Ježiš je živý
chlieb, ktorý zostúpil z neba pre život
sveta (por. Ján 6,51). Slovo sa stalo
telom a prebývalo medzi námi. To
nás privádza k Zvestovaniu. Anjel Pá
na oznámil Márii radostnú zvesť a
ona pre svoj slobodný a láskyplný
súhlas počala pôsobením Ducha
Svätého vo svojom Ióne Slovo.
Existuje veľmi úzke spojenie me
dzi Eucharistiou a Pannou Máriou,
ktorú stredoveká zbožnosť zhrnula
do vety: "Telo Kristovo, telo Márie."
Kristovo telo sviatostné prítomné v
Eucharistii je telo prijaté z Márie Pan
ny. Kvôli tomu som chcel zdôrazniť v
apoštolskom liste Redemptoris ma
ter, že Mária vedie veriacich k Eucha
ristii (č.44).
Sevilla, eucharistické a mariánske
mesto "par excellence", má ako slavné znamenie svojej katolíckej viery
dve veľké lásky: Eucharistiu a Máriu.
Dve tajomstvá, ktoré sa zrkadlia vo
velebení skutočnej prítomnosti Ježi
ša pri Božom Tele v Seville a v čistej
úcte k Nepoškvrnenému počatiu
Panny Márie. Dve tajomstvá zakore
nené v najhlbšej ľudovej zbožnosti, v
rôzných bratstvách a v tanci "Los
Seises", vyhradenom pre dva sviatky
počas roka: Božieho Tela a Nepo
škvrneného počatia.
Eucharistia a Mária, Telo a Nepo
škvrnená, sú majáky svetla katolíckej
viery v Seville, dva pramene obnovy
duchovnej a spoločenskej pre všet
kých Sevillanov. Dve posolstvá a dva
dary, ktoré španielská cirkev donies
la svoju evanjelizáciu do amerických
krajín, v ktorých sa zakorenila ako
viera v Eucharistiu, tak aj detinská
úcta k Panne Márii.
Z tejto "Statio orbis" v Seville
chcem oznámiť, že budúci medziná
rodný Eucharistický kongres bude

ne Našej Pani Čenstochovskej prí
pravu a rozvoj onoho budúceho
stretnutia o sviatostnom Ježišovi.
Chceme tým dať nový podnet
pôsobenia Cirkvi, zvlášť v krajinách
strednej Európy.

Z kresťanského

Naše poďakovanie Otcovi za všet
ky jeho dobrodenia sa stáva taktiež
synovskou vďakou Márii, pokornej
služobnici Pána. Tej, ktorá je plná mi
losti, Nepoškvrnená, ktorá tým, že
prijala Slovo do svojho Ióna, umož
nila tajomstvo Eucharistie. A prosme
Slovo, ktoré sa stalo Telom, aby i na
ďalej prebývalo v našich srdciach,
aby bolo stále s nami a doprevádzalo
nás, aby bolo pokrmom na cestu pre
naše putovanie a svetlom pre všetky
národy.
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nie tej, ktorá v zmysle ľudskom umož
ňuje čo najefektívnejšie dosahovať isté
materiálne ciele. Nám musí ísťo jednotu
v zm ysle duchovnom, ktorá je schopná
vytvárať opravdivé spoločenstvo v
zmysle sviatostnom, spoločenstvo ob
darené znakmi milosti.
Čím jednotnejšia je Cirkev, tým väč
šie sú jej možnosti slúžiť človeku, a to
nielen vo veciach duchovných, lež i v
materiálnych, lebo človek je bytosť hod
ná úcty a rešpektovania jej sociálnych
potrieb. V oblasti politiky je to práve Cir
kev, čo sa zaoberá formovaním ľudskej
morálky, pestujúc v ľuďoch zmysel pre
dobro, spravodlivosť a solidaritu. A to sú
hodnoty, ktoré dnešný svet tak veľmi
potrebuje.
Tieto slová nepatrili len Cirkvi v Špa
nielsku, ale všetkým veriacim Európy a
celého sveta.
Popoludnie patrilo návšteve nedáv
no dokončenej katedrály, ktorú posvätil
a slúžil v nej pontifikálnu sv. omšu. (Ka
tedrála má pohnutú históriu. Na jej mies
te totiž kedysi stál kostol, ktorý zbúrali a
na jeho mieste v r.1883 začali stavať
nový chrám. No v dôsledku smrti jeho
troch architektov a svetovej i občianskej
vojny a iných prekážok bol dostavaný až
dnes, po stodesiatich rokoch.)
Nasledovalo stretnutie so seminaris
tami vo Veľkom seminári, postavenom
na začiatku storočia a zasvätenom Ne
poškvrnenému počatiu Panny Márie. Na
kňazstvo sa v ňom pripravuje asi dvesto
bohoslovcov. Na stretnutie na športo
vom ihrisku seminára prišli seminaristi
zo všetkých španielskych diecéz.

V
budove Apoštolskej nunciatúry sa
Ján Pavol II. napoludnie stretol s pred
sedom vlády Felipem Gonzalesom na
súkromnej audiencii. Popoludní slúžil
□ □ □
sv. omšu na námestí, pri ktorej vyhlásil
Apoštolská cesta Svätého Otca v
za svätého bl. Enrica de Oso y Cervella,
Španielsku pokračovala ďalším progra
zakladateľa kongregácie sv. Terezky Je
mom.
žišovej, narodeného r.1840 vo Vinerbe,
V
Madride sa Ján Pavol II. stretol s ktorý celý svoj život zasvätil neúnavnej
členmi španielskej kráľovskej rodiny v
apoštolskej činnosti za obranu kresťan
ich súkromnej rezidencii. V štyridsaťmiských hodnôt v období protinábožen
nútovej srdečnej a neformálnej návšteve
ských bojov a materializmu. Umrel
prijal Jána Pavla II. kráľ s kráľovnou
r. 1896 a za blahoslaveného ho vyhlásil
Sofiou, kráľovná matka, korunný princ
Ján Pavol II. 14. októbra 1979. Dnešný
Felipe a dve princezné.
deň - povedal v homílii - je veľkým dňom
Ďalším bodom programu bolo stret
pre Cirkev na_celom svete, no najmä pre
nutie s biskupmi v sídle Španielskej bis
španielsku. Španielsko môže byť hrdé
kupskej konferencie, ktorá má dnes 78
na.svoje dejiny, poznačené svätosťou, a
činných členov. Stretnutie sa začalo
preto sa musí vrátiť k svojim kresťan
krátkou liturgiou slova a po nej nasle
ským koreňom.
doval príhovor Svätého Otca. Jeho hlav
Chcem povzbudiť všetky španielske
nou témou boli úlohy, pred ktorými stojí
rodiny, aby boli skutočnými domácimi
Cirkev dnešných dní.
cirkvami, miestami stretnutia sa s Bo
Na ne sa nedá odpovedať inak uviedol - ako dôsledným uplatňovaním
novej evanjelizácie. Najprv však Cirkev
musí znova objaviť ducha svojej auten
tickosti a vitality. Ten spočíva v jednote,

hom, strediskami žiariacej viery a ško
lou kresťanského života. Mladých po
vzbudil, aby sa nebáli stať svätými a aby
nasledovali Ježiša Krista, ktorý je pra
meňom slobody a života.
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ODLÚČENÉ NÁRODNÉ CIRKVI
Ešte dávno pred ro zd elen ím
východného a zá p ad n éh o k r e s 
ťanstva sa o d lú čili od o rto d o x 
nej cirkvi n iek to ré cirk vi, k toré
existujú e š te d n e s a v m n o h o m
ohľade sa jej podobajú. O dluka
nastala u ž v 5. a 6 . sto r o čí, ta k 
že sa n ie n ep rávom tvrd ilo, že
tieto sta ré cirk v i, o d lú č e n é od
ortodoxnej ríšsk ej cirk v i, sú jej
jednako len n a jb ližšie.

storianizm u. T ak s a u skutočnila jej
odluka od ríšskej ortodoxnej cirkvi.
B iskup v Seleukii-K tesiphone prijal
titul "katholikos'ä v 8. storočí preložil
svoje sídlo do B agdadu.
N estoriánsko-perzská cirkev p re
žívala v stredoveku veľký rozkvet.
Rozvinula m isijnú činnosť, k torá sa
rozprestierala až ďaleko do Ázie a
svojím rozšírením Ďaleko p redstihla
v tom čase západné kresťanstvo.

Význam stredovekej
nestoriánskej cirkvi

I. Cirkev
nestoriánov
J e to najstaršia z cirkví, ktoré sa
oddelili od ortodoxnej cirkvi a ktoré
sa zachovali dodnes. Dejiny tejto c ir
kvi sú v krátkosti takéto: Začiatkom
5.sto ro čia s a b is k u p S eleukieKtesiphonu, hlavného m esta perz
skej ríše, vym anil z národných a po
litických p ríč in sp o d ju ris d ik c ie
antiochijského p a tria rc h u . Okolo
polovice 5.storočia s a ujali v perzskej
cirkvi názory N estória, t.j. onoho
k o n štan tin o p o lsk éh o p a tria rc h u ,
ktorého odsúdil koncil v Efeze (431).
V christologických bojoch 5. storočia
zastupoval N estórius christológiu,
ktorá odm ietala akékoľvek zbožštenie človeka Je žiša tým, že v jeho
osobe nastalo spojenie božskej a
ľudskej
p riro d z e n o sti.
Podľa
Nestória nemožno myslieť n a pri
rodzené, fyzické spojenie oboch pri
rodzeností, treb a si ho predstavovať
skôr v zmysle "zlúčenia", podľa kto
rého je človek Ježiš orgánom n eb es
kého logosu. M ária porodila človeka,
ktorý je nositeľom božstva alebo
božského logosu. Preto podľa Nestŕiovho učenia sa pre M áriu nehodí
označenia "Bohorodička". Porodila
človeka, zviazaného z logosom .
Prísne vzaté, m ala by s a preto sv ätá
panna nazývať "Kristorodičkou".
Toto Nestóriovo učenie odsúdil
koncil v Efeze. J e h o prív ržen ci,
ktorých bolo n a V ýchode veľké
množstvo, boli pozbavení svojich
duchovných ú rad o v a p r e n a s le 
dovali ich. Ušli, väčšinou z východ
nej Sýrie, do perzskej ríše. T ak je
nestorianizmus spojený s perzskou
cirkvou, ktorá sa z politických príčin
usilovala o nezávislosť od a n tio 
chijského patriarchátu a sta la sa v
Perzii vládnucou formou ortodoxnej
cirkvi. Od ko n ca 5. s to ro č ia s a
perzská cirkev oficiálne hlási k ne-

spočíva predovšetkým v tom, že
sa stala sprostredkovateľkou gréc
kej k u ltú ry pre Arabov, ktorý s a v 7.
storočí zmocnili Perzie. N estoriáni
sv o jo u b o h a to u p re k la d a te ľs k o u
činnosťou a n tic k éh o písom níctva
um ožnili, že preniklo do arabského
sveta. Preto je aj islám ska filozofia a
náboženská filozofia hlboko ovplyv
n en á nestorianizm om . Ďalekosiahly
význam týchto vzťahov vidno z toho,
a k uvážime, že neskorý stredovek sa
zoznámil s aristotelovskou filozofiou
a prírodným i vedam i, ktoré rozvinuli
G réci, n a jp rv p ro stre d n íc tv o m
a ra b s k é h o p o d a n ia a la tin sk ý c h
p rek la d o v , v y h otovených podľa
arabských textov. Prehĺbenie islam 
ského m yslenia gréckou filozofiou,
ktoré nastalo pod vplyvom styku s
n e sto ria n iz m o m , posilnilo s e b a
vedomie Arabov, čo sa stávalo v sp o 
roch m edzi islam om a kresťanstvom
stále dôležitejším, hoci často pod
ceňovaným faktorom .
O veľkom v ýznam e n e s to rianizm u v stredoveku ja s n e svedčí
aj rozšírenosť jeho misijnej činnosti.
Tá s a rozvinula cez Palestínu až po
E g y p t, ro zšírila s a v š a k p re d o 
všetkým n a Ďaleký východ, do Pred
nej Indie, Číny a Strednej Ázie, b a
dostala s a až do kirgizských stepí a
k B ajkalském u jazeru. Tu sa n e sto 
riáni stali práve ta k šíriteľmi k res
ťanskej viery ako aj nositeľm i kul
túry. Doniesli sýrske písm o stredo
ázijském u národu Ujgurov, odkiaľ
zasa prešlo do M ongolska. Od Mongolov ho zasa prevzali Mandžuovia,
k d e s a používa e š te d n e s. Nesto rián sk a cirkev obrátila celý rad
m ongolských km eňov okolo roku
1000 n a k re sť a n stv o . N ositeľm i
n e s to riá n s k e j m isie boli okrem
m níchov a duchovných predovšet
kým o b ch o d n íci. V edúce v rstv y
Mongolov, ktorí pod vedením Džingischána dobyli záp ad n ú Áziu, boli
nestoriánskym i kresťanmi.

Zvláštne svedectvo o misijnej čin
nosti nestoriánov v Číne podáva stĺp
zo S ia n u alebo S ikingu v seve
rozápadnej Číne. Tento stĺp, zho
tovený roku 779, informuje o pre
n ik an í nestoriánskych misionárov
roku 681, o rozšírení kresťanstva v
Číne a o tom, že ho povolil š t á t
K lérus s a o z n a ču je sýrskym
m enom . Ako hlava cirkvi sa označu
je p a tr ia r c h a z B ag d ad u . V 11.
s to ro č í
vykonávali
n e sto riá n i
m isijnú činnosť m edzi tatárskym i
km eňm i pri B ajkalskom jazere. Tak
sa stala nestorianska cirkev cirkvou,
ktorá sa rozšírila v celej Ázii a jej
rozkvet siah al od 5. až do 14. sto
ro čia . B a g d a d sk é m u kaolikosovi
bolo už v 7. storočí podriadených 27
arcibiskupstiev a 230 biskupstiev s
miliónmi veriacich.

Prenasledovanie
nestorianizmu

O
osude nestorianizm u rozhodli
Mongoli. V 13 storočí prenikli až do
Perzie a potom v 14. storočí pre
stúpili k islam u. Títo Mongoli, preniknuvší do Prednej Ázie a východ
nej Európy, s a v perzskom a turec
kom obklopení rozplynuli ako m osli
movia. N aproti tom u Mongoli Ďa
lekého východu s a obrátili n a b u d 
hizm us. Koncom 14. storočia vládca
Mongolov, c h á n T im ur (Tamerlán),
takm er vyhubil kresťanstvo v Ázii a
Perzii. Asi od ro k u 1400 sa roz
kvitajúca nestorianska cirkev scvrkla
n a niekoľko úbohých zvyškov a tro
siek. Uzavreté obce s a zachovali len
v k urdistanských vrchoch a pri u rm ijskom jazere v perzskom Azerbaj
džane. Kedysi ta k význam né nestoriánske kláštory tak m er zanikli.
P re n a sle d o v a n ie a p o tlá č an ie
n esto rian izm u Mongolmi viedlo k
rozkolu. Časť nestoriánskej cirkvi sa
v polovici 16. storočia zjednotila s
Rímom, no čoskoro sa zasa vrátila k
n e s to ria n iz m u a potom znovu
hľadala pod mongolským panstvom
spojenie s Rímom, aby zachovala
kresťanskú vieru. Títo nestoriáni,
zjednotení s Rímom, s a označujú
ako chaldejci. Ich rítu s je chaldej
ský, u znaný rím skou cirkvou ako
typ "rítus orientalis." Sídlom uniatského p a triarc h u je od 19. storočia
Mosul. Kresťania chaldejského rítu
d n e s žijú ako neveľká diaspóra.
V äčšina ich žije v Iraku, čiastočne aj
n a sýrskom území.
Peter STRÁŽCA

(Pokračovanie)
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Kronika
sídelného biskupa
M o n s . J á n a H ir k u
4. 6. 1993
Udelenie nižších svätení bohoslovcom 5. a 4. roč
níka v katedrálnom chráme v Prešove
5. 6.1993
Udelenie diakonátu 8 bohoslovcom
6. 6.1993
Kňazská vysviacka 8 bohoslovcov
9. 6.1993
Slávnostná sv.liturgia pri príležitosti stretnutia s o.
biskupom Segedim (Sarospatak - Maďarsko) za
účasti všetkých kňazov maďarských farností
13.6.1993
Odpustová slávnosť vo Vranove nad Topľou
15.6.1993

i m

m

cich s viditeľnou hlavou cirkvi, nástupcom
Dňa 3. júla 1993 sa v Bazilike minor v
Petrovým, Svätým Otcom Jánom Pavlom II.
Ľúti ne zišli kňazi i veriaci nášho biskupstva
a tiež na úplnosť a čistotu náuky o Božích
na odpustovej slávnosti k úcte sv. Petra a sv.
pravdách, ktoré cez stáročia predkladá Cir
Pavla. Slávnostnú sv. liturgiu za účasti viakev božiemu ľudu, svojim učiteľským úra
ceiých kňazov slúžil o. Ján Gajdoš, gene
dom vedeným Svätým Duchom. Túto slávnosť
rálny vikár.
V
homílii poukázal na neodmysliteľnú skrášlili svojím spevom aj mládežníci z Bar
dejova.
potrebu jednoty biskupov, kňazov a veria

Prvá odpustová slávnosť
Radostné chvíle plné duchovných
zážitkov prežili veriaci z Vranova nad
Topľou a okolia počas troch júnových dní.
V novopostavenom chráme Najsvätejšej
Eucharistie sa konala prvá odpustová
slávnosť. Touto atmosférou dýchalo celé

NACINA VES v okrese Micha
lovce žije v znamení blížiacich sa
osláv posviacky chrámu. Úsilie ve
riacich finišuje a prebiehajú po
sledné práce na dokončení chrá
mu. Vysviacka by sa mala usku
točniť 25. júla tr. za účasti sídel
ného biskupa Mons. Jána Hírku.

Porada okresných dekanov na biskupskom úrade
20.6.1993
Pastoračná návšteva a slúženie sv. liturgie vo far
nosti Pozdišovce
22.6.1993
Prijatie zahraničných hostí zo Švajčiarska
23.6.1993
Návšteva amerických Slovákov za účasti otcov
Higgiusa a Staničára
24.6.1993
Slávnostná sv.liturgia v kaplnke rezidencie pri prí
ležitosti Sviatku sv. Jána Krstiteľa za účasti sestier
karmelitánok z USA a za prítomnosti zamestnan
cov biskupského úradu. Večer o 18.00 hod slávnostnásv. liturgia v katedrálnom chráme pri príležitosti
Sviatku sv. Jána Krstiteľa, patróna chrámu a diecézy
25.6.1993
Prijímacie pohovory bohoslovcov do 1. ročníka
27.6.1993
Pastoračná návšteva a slúženie sv. liturgie vo
farnosti Cabiny

mesto a mládež svojimi spevmi a nábož
ným slovom sa snažila strhnúť každého
prítomného k hlbšiemu načretiu z prameňa
milosti. Vyvrcholenie programu odpustovej
slávnosti dňa 13 júna t. r. bola prítomnosť
o. biskupa Mons. Jána Hírku, prešovského
sídelného biskupa. Ten bol hlavným celebrantom sv. liturgie i kazateľom.

Festival zborov
Dňa 1. júla t. r. sa katedrálny chrám v
Prešove zaplnil mladými ľudVni z celej
diecézy. Uskutočnil sa tu 2. ročník festivalu
gréckokatolíckych mládežníckych zborov.
Vystúpilo 11 zborov. Podrobnejšiu reportáž
prinesieme v najbližšom čísle.

Ekumenická kaplnka v Košiciach
Dňa 24. júna t. r. - na Sviatok sv. Jána
Krstiteľa - po ukončení rekonštrukcie
ekum enickej kaplnky v p riestoroch
Fakultnej nemocnice na Triede SNP v Ko
šiciach konala sa významná udalosť - jej
posviacka.

pomoci a porozumenia vedenia fakultnej
nemocnice s poliklinikou ako aj finančnej
podpory zúčastnených cirkví a veriacich.
Pri rekonštrukcii nemalý podiel majú laici z
radov zamestnancov a Klubu kresťan
ských lekárov a zdravotných pracovníkov.

P osviacky kaplnky sa zú častn ili
pomocní biskupi - Mons. Bernard Bober a
Mons. Milan Chautur, CSsR, ako aj dekáni
rímsko a gréckokatolíckej cirkvi. Toto krás
ne dielo sa uskutočnilo za významnej

Slávnosti vysviacky sa zúčastnili ve
riaci z blízkeho okolia a pacienti nemoc
nice. Kaplnka bola zasvätená Sv. Krížu.
Dr. Jozef MOLČAN

N á v šte v a z USA
Dňa 23. jú n a 1993 navštívili prešovskú
katedrálu o. Jozef Staničár, rev. Eduard Higgius zo
Spojených štátov amerických spolu s 15-člennou
výpravou. Spolu_so správcom prešovskej farnosti
o. Františkom Čitbajom slúžili sv. liturgiu. Táto
liturgia bola zážitkom pre všetkých prítomných, veď
počuť slúžiť sv. liturgiu v angličtine i nádherné
východné spevy je iste zaujímavou nevšednosťou.
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NA ODPUSTE V POZDIŠOVCIACH PRIVÍTALI OTCA BISKUPA

Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu
gréckokatolíckeho
biskupa v 65-ročnej his
tórii pozdišovského chrá
mu, som využil na krátky
rozhovor.
Na moju otázku, ako sa
cítil medzi pozdišovskými
veriacimi, ktorí sa zišli na
odpustovej slávnosti po
dlhých desiatkach rokov,
odpovedal:

Vpozdišovskom Chráme Najsvätejšieho S rdca Spasiteľa slúži sv.
liturgiu prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka.

V nedeľu, 20. júna t.r.
sa zišli v obnovenom poz
dišovskom chráme miest
ni veriaci i pútnici z blíz
keho okolia na odpustovej
slávnosti Najsvätejšieho
Srdca Spasiteľa. Radosť
veriacich, ktorí tento odpust mohli sláviť prvýkrát
po 44 rokoch, bola o to
väčšia, že medzi nich za
vítal prešovský sídelný bis
kup Mons. Ján Hirka.
Po slávnostnom p ri
vítaní otec biskup slúžil
arcipastiersku sv. liturgiu,
pri ktorej celebrovali aj du
chovní otcovia - o. arcidekan M. Čintalaz Micha
loviec, o. Koščo z Kloko
čová, o. Kmec z Trnavy pri
Laborci a novokňaz o. M.
Labáč. Vo svojej homílii
rozvinul myšlienky z čítaní

- Je to skutočne radosť,
ke ď sa človek raduje s
radujúcimi. Táto návšteva
Pozdišoviec bola radost
nou už aj preto, že v krát
kom čase v e ria c i dali
chrám do poriadku a aj sv.
litu rg ia bola o d b a ve n á
spevom na solídnej úrov
ni. Chceme žiťso všetkými
ľuďmi dobrej vôle zhode.
Modlili sme sa za všetkých
p ríto m n ých í n e p ríto m 
ných z minulosti i prítom
nosti. P ostavili sme sa

pred Pána Boha s v e 
domím, že potrebujem e
jeho veľké milosrdenstvo
a v jeho láske chceme
obnovovať svoje srdcia vo
vzťahu k Bohu a blížnemu.
Boh iste bude nám
všetkým pomáhať. Všet
kým P ozd išo vča no m i
všetkým, ktorí sa zúčast
nili tejto slávnosti ku cti
Božského Srdca.
Naša úloha slávnosťou
neskončila, ale len začala.
A záleží na každom z nás,
ako budeme medzi sebou
upevňovať pokoj, lásku a
p o ro zu m e n ie .
Nikoho
nem ôžem e zmeniť, táto
výsada patrí iba Bohu, ale
s pom ocou Božou m ô
žem e zm e n iť sam i se 
ba.

o veľkej láske nášho Bož
Text a snímky
ského Spasiteľa k nám.
Ján POPRÍK
Po sv. liturgii nasledovalo
m y r o v a n ie ,
obrad zasvä
te n ia v e ria 
cich Božské
mu S rdcu a
obchod okolo
ch rá m u . Na
záver odpus
tovej slávno
sti ude lil o.
biskup
prí
tom ným v e 
ria cim svoje
apoštolsk
p o že h n a n ie .
Návštevu bis
kupa Mons. Já
na Hirku, kto
rá bola prvou
oficiálnou
O tec biskup udeľuje svoje apoštolské požehanie všetkým, ktorí sa zišli po 44
n á v š t e vo u
rokoch na odpustovej slávnosti.

á:
Dňa 1. júna t.r. bol v S pišskej N ovej Vsi
slávnostne po svä te n ý a o tv o re n ý dom
Charitas sv.Joze fa , k to rý z ria d ila S lo 
venská katolícka charita. A kt p o svä te n ia i
otvorenia vykonali po m ocn ý b isku p p re 
šovskej d ie cé zy MSgr. M ila n C h a u tu r,
CSsR a pom ocný biskup spišskej d ie cé zy
Msgr. Andrej Imrich.
Tento objekt zre a lizo va la S lo ven ská
katolícka charita v du chu m yšlie n o k e v a n 
jelia, a to po takm er ročnom snažení sa jej

¡7

p ro fe s io n á ln y c h i d o b ro v o ľn ý c h p ra c o v 
níkov.
U b yto va n ie pre štyri m a tky s deťmi je
p ria m o u fo rm o u po m oci pre do všetkým d e 
ťom, na živo t ktorých sa sia ha už p re d ich
narodením , ale i fo rm o u po m oci m atkám ,
k to ré sa pre u p re d n o s tn e n ie m a te rstva
ocita jú b e z prístrešia. D ruhou aktivitou, pri
ch á d za jú co u na p o m o c rod ičo m , je m ož
n o sť trvalé ho , týžd e n n é h o aleb o d e n n é h o
po bytu m en tá ln e i fy z ic k y p o stih n u tých d e 

tí ťa žkých a stre d n ých sta vo v vo veku od
5 -1 8 rokov.
V ý va ro vň a pre starých, chorých, inva
lidných a s o ciá ln e o d ká za n ých ob yvateľo v
m e sta je treťou so ciá ln o u a ktivito u dom u
C h a rita s sv. Jo ze fa . V p rieb ehu celého
ro ka je tu m o žn o sť o d o b e ra n ia o b e d o v i
veče rí ria dn ej i d ia b e ticke j stravy.
V
d o m e C h a rita s sv. Jo ze fa v Spišskej
N o vej V si p ra cu jú gré cko ka to lícke rehoľné
s e s try z K o n g re g á c ie s e stie r služobníc
N e p o škvrn e n e j P a n n y M árie, ktoré v spo
lu p rá d s la ikm i v o za jstno m du chu služby
p re ko n á va jú p o čia to čn é problém y.
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SVÄTÍ SOLÚNSKI BRATIA
1130. výročie príchodu sv. Cyrila a
Metoda na Veľkú Moravu si slávením sv.
liturgie pripomenuli aj gréckokatolícki
veriaci v Košiciach. Sv. liturgiu slúžil
správca farnosti dekan Cyril Jančisín.
Spoluslú/il kanonik Viktor Skorodenský
a M o i i s . .lán Krajňák, prodekan (íréckokatolíckej bohosloveckej fakulty lilMS v
Prešove, ktorý aj kázal. Slávnostnú
atmosféru počas svätej liturgie dotváral
Zhor sv. Cyrila a Metoda pod vedením
Šimona Marinčáka.

Z homílie Mons. Jána Krajňáka
Pred piatimi dňami sm e oslavovali dvojicu
apoštolov svätého Petra a Pavla a dnes sm e sa
zišli na liturgickom zhrom aždení, aby sm e
oslávili pamiatku pre nás Slovákov a všetkých
Slovanov svätcov o nič nie menej významných
- solúnskych bratov sv. C yrila a Metoda.
Petra a Pavla charakterizuje tropar sviatku
ako prvých m edzi apoštolm i a učiteľov celého
sveta a našich dvoch bratov - ako sm e to pred
chviTou spievali - ako apoštolom rovných a
učiteľov slovienskych krajín, vynikajúcich
znalcov Božích právd. Prišli sm e teda vzdať
úctu týmto našim dvom apoštolom , ktorí pre
kladom posvätných kníh do rodnej reči našich
predkov nám otvorili cestu k poznaniu Boha a
položili tak základy pre veľchrám kresťanskokatolíekej viery a kultúrnosti všetkých Slova
nov a celej Európy.
Toľko na úvod ako životopisná skratka a
najstručnejší popis ich diela na podklade litur
gických textov. Ich životopisné dáta a osudy sú
alebo by aspoň mali byť vo všeobecnosti v
hlavných obrysoch znám e už zo školských la
víc základných škôl nášho vzdelávacieho sys
tému, preto dnes to tu nebudem opakovať.
Všimnime si našich svätcov z iného po
hľadu.
V
prepychu žijúce bohaté ženy starého
m a sa pretekali v nosení žiarivých nádherných
šperkov. Kornéliu, matku dvoch synov, zná
mych z dejín Rím a ako bratia Graeehovci, kto
rými sa hrdia dejiny Ríma, raz tieto dámy pri
stavili a spýtali sa jej, aké m á ona skvosty. Táto
chýrna ale skromná Rim anka ukázala na svo
jich dvoch krásnych synov a povedala: Toto sú
m oje najvzácnejšie skvosty.
Podobne svätá M atka C irkev nám v dneš
ný deň poukazuje na svojich dvoch jedineč
ných synov - na svätcov C yrila a M etoda - a
hovorí rovnako : Hľa, toto sú m oje a vaše
najvzácnejšie skvosty. A v zápätí na nich apli
kuje slová Písma z knihy Sirachovcovej: Stali
sa vodcami ľudu vo svojom čase a s hojnou
múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku...
Zostavovali piesne a nápevy, usilovali sa o
krásny život a už za ich života sa im dostalo
pochvaly. Ich telá pochovali v pokoji a o ich
múdrosti budú rozprávať národy. Ich chválu
bude zvestovať zhromaždenie svätých. A tak sa
aj stalo. Týmto dvom apoštolský zanietených
mužov Svätý Otec Ján Pavol II. v m ene naozaj

je to poklad viery, ktorú našim predkom hlásali
najväčšieho zhrom aždenia svätých - v mene
celej Cirkvi - vyhlásil apoštolským listom
a ktorá z pokolenia na pokolenie sa odovzdá
vala cez stáročia až po naše časy. Prinesením a
Egregiae virtutis 31. decem bra 1980 za spoluupevnením viery v Boha jedného a pravého
patrónov Európy. K titulu slovanských apoš
tolov im teda pribudol titul nový - spolu so sv.
nahradili na našom území pohanské nábožen
stvo kresťanským ako jedine správnym vzťa
Benediktom - spolupatróni Európy. V tomto
hom kjediném u Bohu a ksvetu, ktorý z prijatej
plnom lesku oslavy, ktorá im náleží podľa zá
viery a z krásy Ježišovej radostnej zvesti ce
sluh ich teda od tohoto dátumu každoročne
lému ľudskému pokoleniu vyplýva. Tento fakt
oslavujeme.
mal zásadný dopad na zmenu mravného života
Títo dvaja bratia pochádzajú zo Solúna - z
ľudí v pozitívnom zmysle slova. Prestalo platiť
m esta apoštolského pôsobenia sv. Pavla apoš
"oko za oko" alebo "neudriem ťa, ak m a ty
tola. To on práve tam založil jednu z prvých
neudrieš" a nahradil pohanské zásady zákôn
kresťanských obcí v pohanskom svete a veno
bezpodmienečnej lásky človeka k človekovi.
val jej rozkvetu naozaj otcovskú starostlivosť.
Kázňami a bohoslužbami v zrozumiteľnom ja
Svedčia o tom dva listy, ktoré sú súčasťou
zyku položili u nás základy kultúry, z ktorej
posvätných kníh Nového zákona. Svätí bratia
dodnes žijeme. V zhrnutí povedané - svojím
Cyril a M etod prijali plné dedičstvo apoštol
pôsobením na našom území, horlivou a vy
skej viery ohlasovanej sv. Pavlom a priniesli ju
trvalou prácou, ale najm ä príkladným životom
našim predkom na Veľkú Moravu. Sú teda
verných služobníkov božích a božieho ľudu
akousi predĺženou rukou sv. Pavla a v orga
postupne premenili vtedajší svet. Zmenili ho
nickom spojení s ním vykonali úspešne dielo
na lepší, krajší a sťastnejší. Ich dielu však nie je
ohlasovania radostného posolstva svetu v na
koniec. Toto dielo pretrváva, pretože ide o ne
šich krajoch. Obaja ako cudzinci z Balkánu
prestajnú vždy aktuálnu úlohu pracovať na pre
stali sa blízkymi všetkým slovanským náro
mene sveta. Áno, aj pre nás, najmä teraz - na
dom. Boli synmi svojej doby, vysoko vzdelaní,
premene nášho sveta na lepší, krajší a šťast
odchovaní kultúrou antiky, ale zároveň veľkí
nejší. kle o úlohu pracovať na výstavbe No
novátori zahľadení do ďalekej budúcnosti ná
vého Jeruzalema, Novej zeme a Nového neba,
rodov, ktoré sa v dôsledku ich evanjelizačného
ako to jednoznačne vyplýva z božieho plánu
pôsobenia vynoria na horizonte dejín ako ná
pre nás a pre celý vesmír.
rody kultúrne a kresťanské súčasne. Ich dielo
napriek tragike osudu a peripetiám nepriazne
Francúz Bouffler zmenil svoj spustnutý
obdivuje celá Európa, pretože vniesli rozhod
rodný kraj vysádzaním stromov do kamenistej
ný pozitívny vklad do je j budovania a premeny
pôdoy a ich ošetrovaním. Kúsok sveta zmenil
na spoločenstvo, ktoré práve až v našich ča
na prekvitajúci areál - n a jeden z najkrajších v
soch vyusťuje a mieri do zložitého organizmu
celom Francúzsku, a to ho urobilo veľkým a
spoločenstva všetkých národov a etník na jej
hodnotným človekom, známym v celom svete.
územ í sa nachádzajúcich. Treba nám iba dúfať,
A či nie je veľkým každý človek, ktorý sa
že zúročené apoštolské dielo svätých bratov k
pokúša aspoň trocha zmeniť svet k lepšiemu ?
dosiahnutiu tejto méty celej Európe napomôže.
Preto sa pýtame: Ako my, každý osobne máme
Rovnako ich príhovor pred trónom Najvyš
zmeniť dnešné životné podmienky v našom
šieho a v jeho sláve. V situácii dneška po ni
kraji a na celej našej planéte, v ktorých podľa
čom inom tak netúžim e, ako práve po zjedno
filozofa Nietzscheho "Boh je mŕtvy" a podľa
Rítení Európy a po jej nove j obrode v znamení
(Pokračovanie na strane 15.)
kresťanských princí
pov.
Od pôsobenia sv.
Cyrila a M etoda na
Veľkej M orave uply
nulo tisícročie. Čím
sa zaslúžili títo dvaja
m užovia, že si ich my
a naše ku koncu sa
blížiace druhé tisíc
ročie tak veľmi váži a
ich vyzdvihuje? Čo
je tým duchovným
odkazom, klorý na
priek míňajúcim sa
stáročiam nebledne?
Čo tvorí to vzácne de
dičstvo otcov, ktoré
máme zachovať, zve
ľadiť a odovzdať budú
Verím, Pane, a vyznávam ....
cim generáciám?
Záber
Z prvého svätého prijímania v Strážskom.
Na prvom mieste
Snímka Ján POPRÍK
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Do novopostaveného exerclčného domu Spoločnosti Ježišovej v
Prešove Pod Kalváriou, zasväteného
sv. Ignácovi z Loyoly, patrónovi du
chovných cvičení, prichádzajú roz
liční ľudia: mladi i starí, ftidía od no
vín i od téleyízie, veriaci i neveriaci,
zvedavci,
i vážne sa zaujímajúci o
správny život s otázkou: Na čo slúži
táto pekná budova?
Čo sú exercície?
A mnoho ďalších otázok...
Pokúsime sa na ne postupne v
krátkosti odpovedať.

ale

Privádzam e exercitanta - hriešneho člo
veka - s pom ocou B ožej m ilosti k jeho
slobodném u úsiliu m odliť sa a rozjím ať o
Božom slove a tak sa pripraviť ku prijatiu
sviatosti Z m ierenia : ku zm iereniu so svo
jím Bohom, s ľu ď m i ale a j sám so sebou.
■ Čo je teda cieľom duchovných cvi
čení ?
- C ie ľ duchovných cvičení je, aby sa člo
vek polepšil.

- D ôležitou požiadavkou je, aby sa du
chovné cvičenia uskutočnili mimo bydliska
a pracoviska exercitanta a od zhonu ruši
vých vplyvov vonkajšieho sveta i starostí
každodenného života.

m A ko dlho trvajú duchovné cvičenia ?
- D uchovné cvičenia trv a jú : tri, päť, osem
i tridsať dní.

U A ký je rozdiel m edzi duchovnými
cvičeniam i a m anželským i rekolekciami ?

- Rozdiel je tento: V duchovných cvičenia
ja, jednotlivec, skúmam sa, ako s i mám
usporiadať svoj život podľa vôle Božej. Ide
tu o m ô j osobný vzťah: Ja a Boh, ja a moji
blížni a ja sám so sebou.

■ Aké je poslanie exercičného dom u ?
■ Dávame duchovné cvičenia. Voláme
ich tiež exercície. Exercície, sú teda to isté,
čo cvičenia, lebo slovo "exercície" je latin
ský názov pre duchovné cvičenia.
■ Prečo to vôbec voláte duchovné cvi
čenia ?
■Sv. Ignác nám sám v 1. poznám ke vo
svojej knižočke D uchovné cvičenia odpo
vedá: "Lebo ako prechádzať sa, krá ča ť a
bežať sú telesné cvičenia, práve takisto sa
volajú duchovnými cvičeniam i všetky spô
soby pripraviť si dušu, aby sa pozbavila
všetkých nezriadených náklonností a aby
po zbavení sa ich hľadala a našla Božiu
vôľu v usporiadaní vlastného života na
spásu svojej duše."
■ Kedy sa skutočne človek duchovne
cvičí?
- Vtedy, k e ď v tichu, v m lčaní a v samote
pod vedením skúseného duchovného vod
cu sa cvičí v duchovných úkonoch: ako je
modlitba, spytovanie svedomia, počúva
nie Božieho slova, uvažovanie nad ním,
duchovné ä'tanie...
m Liečite tu a j chorých psychotera
piou ?
- Nie. Takí nepatria k nám, ale k lekárom
psychoterapeutom. M y liečim e človeka
poraneného hriechom, ktorý stráca svoj
pravý vzťah k Bohu, ktorý ho miluje, k
životu, k ľuďom, k večnosti.

■ Na akom mieste sa uskutočňujú du
chovné cvičenia ?

S vätý Ignác z Loyoly

m A le ako ?
- Tak, že duchovné cvičenia m ajú člo
veka p rivie sť k vážnemu zam ysleniu sa
nad sebou: O dkiaľ som ? Prečo žijem ? A ký
je c ie ľ m ôjho života? A po poznaní toho
usporiadať s i život podľa príkladu Ježiša
Krista, Kráľa a Vodcu môjho žitia, lebo On
m a prišiel nielen vykúpiť, ale a j naučiť, ako
mám správne žiť. Preto rozhodne odstrá
nim všetky prekážky, ktoré m i bránia žiť
plnší ľudský a kresťanský život. Zložím
svoje hriechy a om yly svojho života do
Božieho m ilosrdenstva a prijm em N ajsvä
tejšiu Eucharistiu Oltárnu ako posilu Božej
m ilosti pre vytrvanie v dobrom ďalšom m o
jo m živote.

V m anželských rekolekciach zas m y dva
ja : m anžel a m anželka usporadúvame si v
tichu modlitby, v rozjímaní nad Božím slo
vom a prijatím sviatosti zm ierenia a Eucharistie svoj spoločný život podľa Božej vôle
ako manželia, ako rodičia s prijatým i dietkami, ako starí rodičia, čiže m y dvaja v
rozličných fázach nášho spoločného ži
vota vo vzťahu k Bohu, k sebe navzájom,
k našim deťom, k rodičom, k ľuďom a k
svetu vôbec.

■ A ko dlho trvajú m anželské rekolekcie?
- Manželské rekolekcie obyčajne začí
najú v piatok o 17. hodine a končia v ne
deľu o 16 hodine. Je to skrátený čas na
m inim álnu dobu rekolekcií, aby sa obaja
m anželia m ohli uvoľniť od svojej rodiny as
poň v sobotu a nedeľu.
A j prostredníctvom tejto inform ácie o du
chovných cvičenia a m anželských reko
lekciach Vás, drahí čitatelia Slova, srdeč
ne pozývam e na skutočné zúčastnenie sa
na nich kvôli prehĺbeniu svojho duchov
ného života vo Vašich rodinách a j vo svo
jo m osobnom živote.
Jezuiti v Prešove

SVÄTÍ S O L Ú N S K I B R A T I A
(Pokračovanie zo strany 14.)

iných donedávna oficiálne platných ideológií ateizmus je víťazným znamením našich čias. U
mnohých vyhynula, pretože nebola pestovaná,
alebo bola systematicky zabíjaná viera v Boha
živého a pravého, čo naviedlo súčasný neute
šený stav života jednotlivca a spoločnosti. K
tomuto stavu nemalou mierou prispel aj ne
dostatok príkladného činného života kresťa
nov. Čo teda nám prichodí robiť, aby sm e tento
nežiaduci stav zmenili? Spisovateľ Reinhold
Scluieidei odpovedá na túto otázku povzbu
divými a nádej zobúdzajúcimi slovami: Jediné
miesto ako kúsok sveta m ôže zmeniť každý z
nás. A týmto kúskom sveta je naše srdce. Áno,
toto je v moci každého z nás. Túto zmenu,
ktorou sa započne grandiózna prem ena sveta
na lepší, krajší a šťastnejší, treba nám začať
uskutočňovať s plnou zodpovednosťou a plným
nasadením svojich síl. Ako konkrétne? Zmenu

sveta nám všetkým treba začať zdolávaním
vlastných chýb, hriechov, slabostí a nezria
dených vášní. Keď vylepším e svoj osobný ži
vot, keď odstránime zlo a zasadím e dobro, tre
ba nám ponoriť svoje srdcia do živej vody
evanjelia a deň čo deň konať dobré skutky ako
plody života a vsádzať ich do svojho životného
prostredia. Zvláštnou rosou milosti sa ujm ú a
vyrastú a vystriedajú pustatinu súčasnosti kvit
núcou záhradou obnovenej zem e a obnovenom
poriadku spásy.
Naplnení svetlom a silou viery sprostred
kovanej nám sv. Cyrilom a M etodom, povzbu
dení húževnatosťou spom enutého Bouffiera pri
premene jeho spustnutého rodného kraja na
kvitnúcu záhradu, chcem e iste aj my všetci
prispieť k prem ene sveta v tom zmysle, ako si
to všetci želáme - na svet lepší, krajší a šťast
nejší. Vykoreňme teda zlo z našich sŕdc a buď
m e stále a iba dobrí. Naše vzťahy k blížnym

nech sú láskyplné v takej miere, ako nám to
prikázal náš Spasí teľ: Milujte sa navzájom, ako
som ja miloval vás a nikto nem á väčšej lásky
ako ten, kto položí život za bratov. Áno, vy
platí sa konať dobro, vyhýbať sa zlému a tak
ohlasovať radostnú zvesť o vykúpení a spáse
nášm u súčasném u svetu. Zveľaďujme teda de
dičstvo otcov a výsledkom bude lepší svet a
cirkev bude môcť aj na nás ukázať: Hľa, toto sú
m oje m ilované dcéry a moji vzácni synovia hľa, toto sú m oje skvosty v nedohľadnom zá
stupe milovaných božích detí.
Preto na záver vložm e do sŕdc a na naše
pery cyrilom etodskú m odlitbu uverejnenú
vo vzácnej pam iatke K yjevské listy z desiato h o storočia: Na kráľovstvo naše. Pane, m i
losťou svojou zhliadni. A nevydaj, čo je na
še, cudzím a neobráť nás za korisť národom
pohanským . D edičstvo otcov zachovaj nám.
Pane. Amen.
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Podobenstvo o kúkoli
Kristus hovorí v podobenstve ústami hospodára,
že akýsi nepriateľ zasial kúkoľ medzi pšenicu. Spa
siteľ vidí tento problém tak úzko spojený so životom
i s láskou človeka, že ani nemožno oddeliť zlé od
dobrého bez nebezpečenstva, že bude poškodené aj
to dobré.
A pretože mu tak veľmi záleží na každej drobunkej
rastlinke lásky, ktorá tu rastie, necháva rásť ďalej i
kúkoľ. - Nechajte ho, tam na konci vekov, až príde čas
žatvy, potom sa to od seba presne oddelí.
Je zaujímavé, že aj podľa evolučných teórií sme
ruje vývoj k diferenciácii dobra a zla. V súčasnom
štádiu je dobro so zlom tak prepletené, že by sotva
bolo možné presne a čisto ich oddeliť. Je tomu tak v
jednotlivom človeku, ako aj v celom ľudskom rode.
Všetko je trochu dobré a trochu zlé - ani jedno ne
poznáme v presnom oddelení.
Keď však sledujeme smer evolučných línií, zdá
sa, že smerujú ku konečnej úplnej diferenciácii dobra
a zla.
Niečo podobného vyplýva i z Ježišovho podo
benstva o kúkoli. Tým sa stáva vnútorné zlo človeka
veľmi chúlostivou záležitosťou.
Podľa Ježišových slov my ani nie sme schopní
tak citlivo oddeliť to, čo je v človekovi zlé, aby sme
nepoškodili, neporanili to, čo je v ňom dobré. Potom
je otázka, či vôbec môžeme o niekom povedať, že je
zlý, a nezraniť pritom jeho - čo akú nebadateľnú byľku lásky. Nebolo by to svojvoľné zasahovanie do
úrody, ktorú zasial Stvoriteľ?
Je to skutočne komplikovaný a zložitý problém. A
v našom každodennom živote má svoje dôsledky.
Vyžaduje to od nás veľkú citlivosť, skromnosť a po
koru. Citlivosť i k tej najd robnejšej rastlinke lásky,
trpezlivosť so všetkým, čo je zlé v nás a okolo nás a
pokorné vedomie, že čistá láska a čistá dokonalosť je
možná až pri konečnom dovŕšení.
V
každom z nás je poprerastaný kúkoľ so pše
nicou. Nemýľme sa a nenahovárajme si, že my sme
pšenica a tí druhí vonku, že sú kúkoľ. To by bolo
katastrofálne zjednodušenie a veľmi zle by sme po
chopili Kristovo podobenstvo.
Z M yšlienok o. J.PORUBČANA, SJ

TOHTOROČNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL

Verím, Pane ’93
Horné Kočkovce
sa uskutoční v dňoch 23. až 25. 7.1993
v priestoroch ZŠ na Slovanskej ulici.
Oproti predchádzajúcim ročníkom bude dopoludnia
spoločný program, popoludní vystúpenia zborov a
večer koncertné programy.
Festival začne v piatok sv. omšou o 18. h.

Ľ u d s k á ex isten cia p o z n á m o m e n ty krízy a ún a vy, sk la m a n ia a te m n o s ti Id e o
s k ú s e n o s ť n esp o ko jn o sti, k to r á n a ch á d za od ra z v b o h a te j litera tú re a v m n o h ých
sú č a s n ý c h film o c h . Vo svetle ta k é h o to u trp en ia d a jú sa ľa h šie p o c h o p iť osobitné
ťa žk o sti d o sp iev a jú cich a m la d ýc h ľu d í, k to r í s ch v ejú cim sa srd c o m id ú »' ústrety
to m u to z h lu k u lá k a v ý c h sľu b o v a tm a v ý c h n ezn á m ych , kto rý m j e život .
Ján Pavol U.

Nitra '93
V
dňoch 11. - 15. augusta sa v Dcnver (štát Colorado, USA)
uskutočiu 8. svetový deň mládeže. Jeho vyvrcholením bude stretnutie
so Sv. Otcom Jánom Pavlom II.

Terna stretnutia bude: ŽIVO T

__

’’Prišiel som, aby mali život, a aby ho m ali v hojnosti"
( J n 10,10)
Ž i v o t v y ja d r u je p l n o s ť ž ia d a n ý c h d o b ie r a z x ír o v e ň to , č o ic h r o b í
m o ž n ý m i , d o s i a h n u t e ľ n ý m i , tr v a l ý m i.

Ján Pavol

n.

M ládež zo Slovenska sa v rovnakom čase stretne v N itre. P ríp ra v a na
stre tn u tie v N itre začína už teraz. B ude sa uskutočňovať po farnostiach. Ak
m áš záujem , inform uj sa u duchovného správcu farnosti kde trvalé alebo
prechodne bývaš.

Pre získanie zmysluplného, šťastného a hojného života nestačí
zmenu spoločenského systému, nevyhnutná je zmena človeka. Nie
však zmena podľa nejakej novej ideológie, ale zmena podľa,
pravdy, ktorú nám zaručuje sám Boh. Len život v pravde vedie
človeka k dobru a šťastiu.

TEOLOGICKY IN ŠTITÚ T SV. ALOJZA SPOLOČNOSTI
JEŽIŠOVEJ NA SLOVENSKU V SPOLUPRÁCI
S HNUTÍM KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV MLÁDEŽE
usporiada v dňoch 6.-10. 9.1993 v Bratislave
II. ročník sympózia s medzinárodnou účasťou

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Sympózium chce prispieť k realizácii programu Desaťročia duchovnej
obnovy Slovenska. Poskytne priestor pre výmenu myšlienok a skúse
nosti v ohlasovaní evanjelia, ako i na podnietenie nových iniciatív v
tejto oblasti. II. ročník sym pózia je zam eraný na evanjelizáciu mlá
deže a farností.
Je určené pre kňazov, diakonov, bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľ
níčky i angažovaných laikov, ktorí sa zúčastňujú na ohlasovaní evan
jelia.
Rokovanie sym pózia sa uskutoční v budove Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň č .117. (Spoj z Hlavnej
stanice: električka č.1 - vystúpiť pri internáte DRUŽBA). Požiadavku
na ubytovanie treba vyznačiťv záväznej prihláške. Záujemci o ubyto
vanie uhradia spolu s poplatkom na sym pózium i zálohu na ubytova
nie vo výške 480.- Sk. (Cena jedného nocľahu cca 120.- Sk.) Miesto
ubytovania bude spresnené pri prezentácii.
Počas rokovania budú zabezpečené obedy v študentskom domove
Družba v hodnote cca 25.- Sk. Lístky na obedy si bude možné kúpiť
pri prezentácii.
Z prijatých príspevkov bude vydaný zborník pre účastníkov sympózia.
Vložné vo výške 300.- Sk, študenti - 150,-_Sk treba zaplatiť vopred
poštovou poukážkou "A" na účet HKSM: SŠTSP Bratislava - mesto,
č.ú.: 567146-019/0900.
Prihlášky zasielajte najneskôr do 31. júla 1993 na adresu:

í

^ [L ,( 0 ) ^ ( 0
“ dvojtýždenník gréckokatolíkov. Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave. Vedúci redaktor: Blažej Krasnovský.
Redaktori: Katarína Maľučká, Anton Mesároš. Redakcia: 080 01 Prešov, Hlavná 1. Grafická úprava: Karol Neupauer. Sadzba
a tlač: Podnik výpočtovej techniky a.s., divízia Košice & Čisopress. Uzávierka časopisu je tri týždne pred vyjdením čísla. Štvrťročné
_________________________________________
predplatné 24 Šk. Cena jednotlivých výtlačkov 4 Sk. Indexné číslo 496 18.

