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□  Začína sa nový 

cirkevný rok

□  Pravý ekumenizmus nie 
je možný bez vnútorného 
obrátenia

□  Prišiel som, aby mali 
ž ivo t...

□  Klokočovská púť

Záber je  z  diecéznej odpustovej slávností Nanebovzatia Pannej Márie, ktorá bola 
15. augusta t. r. v Klokočové. Snímka Karol PIRNAGA

Prečo vidíš smietku v oku
svojho brata...

Hľadanie sm ietky v oku blížneho s 
brvnom vo vlastnom  oku zaradil Je
žiš tiež k prejavom  pokrytectva, 
ktoré ostro kritizoval a nazval tý ch 
to ľudí slepcami. T ieto dva po jm y - 
pokrytec a slepec vy jadru jú  pre
chod od jedného zm yslu ku druhé
mu práve tým, že pokrytec v snahe 
oklamať iných, klame sám seba a 
stáva sa slepým pre poznanie v las t
ného stavu a sam ozrejm e ne
schopným vidieť svetlo.

Keď sa rozhliadneme okolo seba, 
ale hlavne keď sa zahľadíme do 
svojho vnútra, Ježišovo podobens
tvo o smietke a brvne v našich o- 
čiach má dnes m im oriadnu aktu
álnosť. Padli spoločenské bariéry 
strachu, pocit s lobody uvoľn il v 
každom z nás ako v jadre sopky 
mohutné driemajúce energie, ktoré 
ako žeravá a všetko ničiaca láva

vychádzajú cez kráter nášho jazyka 
a rozlievajú sa po okolí. Každý kaž
dém u chce nájsť sm ietku v oku, 
chybu, ktorú by bolo možné vy t
knúť, ktorú by bo lo m ožné použiť 
p ro ti nemu a to  nielen v  po litických  
zápasoch dneška, ale v našich bež
ných ž ivo tných s ituáciách, ktoré 
vyvo láva jú  sociá lne napätie a zhor
šu jú  m edziľudské vzťahy. O čo ra
dostne jš í a kra jší by bol náš život, 
keby sme dali p rednosť hľadaniu 
pozitívnych hodnôt jeden v  druhom  
a na nich budova li vzájom né vzťa
hy. Keby sme začia tok cesty k ná
prave sveta oko lo  nás našli vždy v 
sebe odstránením  brvna z v lastné
ho oka, ktoré s brvnom  je naozaj 
s lepé a nemôže ťahať sm ietku z cu 
dzieho oka. To nakoniec viem e aj z 
praxe, že čím je sm ietka menšia, 
tým  ťažšie sa vyberá a tým  jem nej-

(Lk 6, 41)
šie a c itlive jš ie  m usím e s okom  za
obchádzať. A slepec ho n ikdy nedo
káže vytiahnuť. S lepcom  podľa Je
žiša je  každý, k to  najprv nevytiahol 
z v lastného oka brvno.

Bratské napom enutie je vždy 
správne a zdravé, ale nemôže ho 
u rob iť pokrytec, k to rý  je  s lepý a ne
schopný v id ie ť v lastné chyby a nie- 
raz má aj am bície v iesť aj druhých. 
Na to  sa Ježiš pýta: "M ôže viesť 
s lepý slepého? Nepadnú obaja do 
jam y? "(Lk  6, 39). Pokrytec v Ježi
šovom  výraze "s lepý" je  takto  už na 
ceste k bezbožnosti, pretože ostáva 
v hriechu. K eď  Ježiš uzdravil sle
pého od narodenia, povedal v zá
vere te jto  perikopy:"S úd iť som pri
š ie l na tento svet: aby tí, čo nevidia, 
v ide li a tí, čo vid ia, aby oslepli. Za
ču li to  farizeji, čo bo li pri ňom a 

(Pokračovanie na 2. str.)
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LITURGICKY 
KALENDÁR 

NA SEPTEMBER 1993
1 S Začiatok nového cirkevného

roku, Zbor Presv. Bohorodičky
2 Š Mamant, mučeník
3 P Antim, biskup a mučeník
4 S Babel, antiochijský biskup

5 N ŠTRNÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, Zachariáš, prorok, 
mučeník, Hl. 5, ut.: ev.3

6 P Zjavenie Michala archanjela
v Kolosách

7 U Prípravný deň na sviatok
narodenia Panny Márie, 
Sozont, mučeník

8 S NARODENIE PANNY MÁRIE
9 Š Joachim a Anna, rodičia

Panny Márie
10 P Menodora a spoločnice,

mučenice
11 S Teodora Alexandrijská,

úctyhodná

12 N PÄTNÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, NEDEĽA PRED 
POVÝŠENÍM SV. KRÍŽA. 
Zakončenie obdobia po 
sviatku Nar. Panny Márie, 
Autonóm, biskup a 
mučeník, H!. 6, ut.: ev. 4

13 P Predsviatok Povýšenia sv.
Kríža, Kornel, Stotník, biskup 
a mučeník

14 U POVÝŠENIE SVÄTÉHO
KRÍŽA

15 S Mikita, mučeník
16 Š Eufémia, mučenica
17 P Žofia a jej dcéry, mučenice
18 S Eumén Hortýnsky, úctyhodný

19 N ŠESTNÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, Trofim a spoločníci, 
mučeníci, Hl. 7, ut.: ev. 5

20 P Eustat a spoločníci, mučeníci
21 U Zakončenie sviatku

Povýšenia sv. Kríža, Kodrát, 
apoštol

22 S Fokus, biskup
23 Š Počatie sv. Jána Krstiteľa
24 P Tekla, mučenica
25 S Eufrozínia, mučenica

26 N SEDEMNÁSTA NEDEĽA
PO ZSD, Ján, apoštol a 
evanjelista, Hl. 8, ut.: ev. 6

27 P Kalistrát, mučeník
28 U Chariton, vyznávač
29 S Cyriak, úctyhodný
30 Š Gregor Arménsky, biskup a

mučeník

Úmysly apoštolátu modlitieb na september 1993
1. A by si kato líc i vždy uvedom ili svo ju  zodpovednosť na sociálnom  

a po litickom  poli.
2. A by m iestne c irkv i v A frike  dosta li od osob itne j b iskupskej 

synody nové evanjelizačné nadšenie.
3. A by na obnovených c irkevných ško lách na Slovensku študenti 

dosta li so lídne odborné vzdelanie a dobrú duchovnú form áciu.
4. Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím  požehnaním kazateľov, spo

vedníkov a duchovných radcov.

Prečo vidíš smietku v oku
svojho brata

(Pokračovanie z 1. str.) 

povedali mu: sme azda aj my slepí? 
Ježiš im odpovedal: keby ste boli 
slepí, nemali by ste hriech. Vy však 
hovoríte :"V id ím e" a tak  váš hriech 
ostáva (Jn 9, 31-41).

Je naším veľkým  pokušením  po
rovnávať sa radšej s horším i ľuďm i, 
aby sme sa m ohli uspokojovať - 
veď eš te  n ie som  ako ten alebo tam 
ten, a ak si vyberiem e na porov
nanie z ločinca, vraha alebo podpa
ľača, tak my sme už hotoví anjeli. 
Sme spoko jn í sam i so sebou, hľa
dáme si už g lo rio lu  nad hlavou a 
p ritom  sme veľkým i slepcam i s brv
nom  vo vlastom  oku.

Bolo by ale veľm i kladné, keby 
sme si m ysle li, že pokrytectvo je 
v lastnosťou len farizejov, ktorých 
mal Ježiš tak často v "paľbe" k ri
t iky . Takejto k ritik y  pokrytectva sa

(Lk 6, 41)

ÍM

Láska k blížnemu
□  Nech sa medzi tvojimi slovami náj
de slovo útechy, aby každý okúsil tvoju 
lásku k blížnemu. Nech tvoj rozhovor má 
počiatok a koniec. B u ď  m ilý a tvoja tvár 
nech je  radostná, aby si potešil toho, s 
kým hovoríš.
□  K e ď  vidíš, že tvoj blížny hreší, ne
pozeraj sa len na tento hriech, ale uváž, 
čo doteraz dobrého urobil, alebo robí. 
A k sa budeš na neho takto pozerať, 
zrazu poznáš, že je  lepší ako ty. Takto 
ho budeš posudzovať na základe 
všetkých jeho činov a nielen podľa ich 
častí.
□  Kto prelieva veľa sĺz nad hriechami 
brata, ten slzami, ktorými ho oplakáva, 
lieči seba samého.
□  Ak Boh je  láska - ako hovorí s k  Ján 
(1 Jn 4,8), tak je  jasné, že diabol je  
nenávisť

dosta lo  aj š irším  masám ľudu (Lk 
12, 56). A nebezpečenstvo pokry
tectva zachvacuje aj nás, dnešných 
kresťanov, kecf veľm i ochotne 
chcem e hľadať sm ie tky u našich 
bra tov a pritom  sme oslepení brv
nom  vlastných  chýb a nedostatkov. 
Sv. Peter odporúča svo jim  veria
cim , aby ž ili jednoducho ako novo
rodeniatka a nech pamätajú, že na 
n ich číha pokrytectvo (L Pt 2, 1n), 
ktoré by ich  dovied lo  do priepasti 
odpadnutia  od v ie ry  (1 Tim 4,1 n).

Zam yslím e sa preto nad tým to 
prejavom  pokrytectva, keď  chceme 
na jprv hľadať sm ie tky u iných a drž
me sa Ježišovej rady: vyhoď  najprv 
brvno zo svo jho  oka. Potom budeš 
v id ie ť a budeš m ôcť vytiahnuť 
sm ietku, čo je  v oku tvo jho  brata" 
(Lk 6, 42).

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

□  Kto sa zaoberá ohováraním, robí 
škodu trom osobám naraz: tomu, koho 
zneuctieva, tomu, komu to hovorí a - 
sebe samému.

Sv. Bažil Veľký
□  Každý z  nás nesie zodpovednosť za 
spásu svojho blížneho.
D  Chceš obdržať dobrodenie, rob do
brodenie iným. Chceš, aby ťa chválili, 
pochváľ iných, chceš, aby ti darovali, 
daruj aj ty iným. Sám buď  (tu) sudcom, 
sám buď  zákonodarcom svojho živo
ta... Ak nemáš rád urážky, ani ty nikoho 
neurážaj. Nemáš rád, ak ťa klamú?-ne- 
klam ani ty. Nemáš rád, ak ti závidia? - 
nezáviď  ani ty.
D  I keby si bol pustovníkom, i keby si 
spával na zemi, i keby si jedol popol, 
neustále plakal, ale ak nepomáhaš svoj
mu blížnemu, nerobíš n ič veľkého.

Sv. Ján Zlatoústy 
(Pripravili baziliáni)
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Jozef TOTH

PÚTNIK
Na miestach, kde som mal vojsť, 
sa dvere zavreli.
Nedobré znamenie je vrzgot brán.
Pred zatvorenou bránou stávajú žobráci 
a mňa zavolali, 
nuž som zaklopal.
Odkázali ma do iných dverí, 
ktorých je tu nekonečný rad.
No hneď pri druhých som skúsil, 
že sú ako prvé 
dvere zatvorené, 
načo by som sa ďalej dral.
Tak somsi zvolil vlastnú bránu, 
ani som neklopal.
A ako som tušil, tak sa stalo.
Jedno nádvorie tisíc dverí malo 
a všetkými sa dalo vojsť, 
bez milosti strážcov.
Do domu nášho otca, 
kde horí biely oheň 
a padá suchý dážď.
Slnka sa ruky dotknúť môžu, 
srdce sa na nič nepýta, 
len hľadí, hľadí 
a vyspieva sa dosýta.

Snímka Veronika JANUŠKOVÁ

Kým v západnom, latinskom obrade začína 
nový cirkevný rok adventom, t.j. očakávaním a 
prípravou na sviatok Narodenia Pána, v našej 
východnej - gréckokatolíckej - cirkvi nový rok 
začína vždy prvého septembra. Prvým sviatkom 
nového cirkevného roka je Narodenie presvätej 
Bohorodičky, kedy na utierni spievame:

Dnes Boh otvára dvere neplodnosti. - Vy
stupuje z nich najčistejšia Panna. - Dnes sa 
svetu zjavuje Matka Božia. - Začína púčať Plod 
milosti. - Mária spája nebo so zemou - a pri
pravuje spásu našim dušiam.

Svätá cirkev nám - veriacim - hneď na za
čiatku nového cirkevného roka dáva do popre
dia Prečistú, ktorá sa stala predzvesťou nášho 
Spasiteľa a nášho vykúpenia a spája nebo so 
zemou.

Začiatky nového roka sa v priebehu vývinu 
Ibdstva menili. Tak napríklad Židia začínali nový 
rok vždy prvého januára. A pretože pre nich 
bolo číslo sedem posvätným, siedmy mesiac v 
ich občianskom roku - september - sa stal pre 
nich tiež posvätným a pre príslušníkov židov
ského náboženstva aj začiatkom nového roka.

To, že práve prvý september je začiatkom 
nového cirkevného roka, je aj z inej príčiny. 
Rímsky cisár Augustus sa tesne pred narode
ním Spasiteľa stal pánom takmer celého vte
dajšieho sveta. Aby si svoju moc udržal, potre
boval vojakov, úradníkov a - peniaze na ich 
vydržiavanie. Preto vydal tzv. indikt, to zna
mená predpis, nariadenie, príkaz pre porobené 
národy, ako majú platiťdane rímskemu cisárovi. 
Augustus v tomto indikte, ktorý začínal prvého 
septembra, zaviedol pätnásťročné cykly, ktoré 
rozdelil na tri päťročné obdobia.

V prvej päťročnici podrobené zeme odvádzali 
pre cisárske vojská obilie, med'a železo, v dru
hej zlato, ktoré slúžilo aj na výstavbu pohan
ských chrámov a v tretej striebro, z ktorého 
platili rímskych úradníkov.

A ešte azda otázka, odkedy sme my - 
kresťania - začali počítaťnáš cirkevný rok? - Od 
prvého septembra 313 - teda pred 1680-mi rok
mi - keď cisár Konštantín Velký vydal známy 
velký edikt, ktorým dal kresťanom svojej ríše 
náboženskú slobodu.

Snažme sa, aby sme v novom roku mali stále 
čisté svedomie a aby sme počas celého roka

tom. Preto je potrebné neustále kontrolovať, 
kam ideme a čo vezieme. Aká bola naša plavba 
v minulom cirkevnom roku? Dobrá, alebo 
jonášovská? Nebolo všetko zlé, čo nás stretlo, 
výstrahou, že plávame zlým smerom a so zlým 
nákladom?

K. Hamerling vo svojej knihe Muž, ktorý sa 
nazýval Shakespeare, líči osud umelca Gree- 
na. Celý život sa spolieha len na svojich po
chybných priateľov a svoj majetok. Nakoniec 
končí svoju životnú plavbu ako vagabund. Pred 
smrtbu vyznáva svoj celoživotný omyl a varuje 
živých pred svojou cestou. Má len jedinú sta
rosť: či mu Boh, o ktorého celý život nedbal, 
bude môcť odpustiť. "Nech vám je moja bieda 
výstrahou a ponukou k obratu,“ hovorí svojim 
priateľom, umierajúc v špine a zatuchlej izbe. 
"Nelipnite na ničotnostiach. Svet mi kedysi li
chotil, a kde sú tí, ktorí sa mi kedysi lepili na 
päty? ... V poslednej chvíli nechajú človeka sa
motného s lUtosťou a strachom pred smrťou." 
Tak skončil človek, ktorý sa spoliehal na po
chybné hodnoty.

My sa spoliehame na Pána života. On sám 
nech riadi kormidlo našej iodky: Čo na tom, že 
to kormidlo i lodka majú tvar, ktorý nápadne 
pripomína kríž. A aby sme bezpečnejšie do
plávali, vyhodhne z lode, ako Jonášovi lodníci v 
búrke, všetkú zbytočnú príťaž: zlé záltiby a ná
vyky, neposlušnosť Božej vôli, neláskavosť k 
lUďom, samoľúbosť, sebectvo, pocit výbornosti 
a dokonalosti, ktorý nás uspáva a tiahne ku dnu 
života svojou ťarchou. Kristus jediný má moc 
doviesť loď nášho života do večného prístavu, 
kde umlkne hluk sveta a búrky života v Božom 
pokoji a uzmierení. "Ja, Ježiš - ustanovený sud
ca živých a u mŕtvych," čítame v záhlaví jednej 
brožúrky, ktorú mi poslal priateľ z cudziny. Nad 
týmito slovami je kresba Ježiša Krista, ako drží 
vo svojich dlaniach našu zem, náš svet. Láska 
teda drží svet i nás. Prosme o ňu. Aby nový 
cirkevný rok bol rokom požehnaným - pre všet
kých.

Petr H.

všetci spolupracovali s Duchom Svätým a 
prostredníctvom presvätej Bohorodičky, ktorej 
narodenie je prvým sviatkom nového roku, sme 
získali potrebné milosti v našom pozemskom 
putovaní. (pk)

"Kam ujdem pred tvojím duchom, kde sa 
schovám pred tvojou tvárou?

Ak zamierim k nebesiam, si tam, a keď si 
usteliem v podsvetí, tiež tam budeš. I keby 
som vzlietol na krídlach rannej zory, chcel 
by som prebývať pri najžiarivejšom mori, 
tvoja ruka ma tam doprevádza, tvoja pravica 
sa ma chopí." (Zalm 139,7-11)

V žalme 139 je zachytené vzácne svedectvo 
človeka, ktorý žil v Božej prítomnosti a práve z 
nej volá slová, ktoré majú silu provokovať a 
inšpirovať i človeka atomového á kozmického 
veku.

Nie je možné utiecť pred živým Bohom. Veď 
človek bol stvorený na Boží obraz a musí sa 
držať v blízkosti svojho originálu, aby nestratil 
svoje človečenstvo. Je nutné len jedno: ísť ži
votom statočne a verne k cieľu, k Bohu a tak 
splniť jeho svätú vôlb. Túto pravdu života za
kúsil na sebe v príkladnej miere prorok Jonáš 
(1,1-7, 15), o knihe ktorého hovorí jeden zo 
spisovateľov: "Doteraz som v tejto podivuhod
nej knihe nemohol čítať bez toho, aby sa mi 
nezarosili oči a aby sa mi nerozbušilo srdce. 
Táto kniha, tak na prvý pohľad naivná, patrí k 
najhlbším, čo kedy bolo napísané."

Jonáš sa má stať zvestovateľom Božieho 
hnevu a zmierenia. Má zachrániť Ninive. Chce 
sa však vyhnúť plneniu Božej vôle. Chce pred 
Bohom utiecť. Ale márne. Pred Bohom nemá 
človek kam utiecť. A každá sprenevera voči 
nemu privoláva na človeka búrku. Až pocho
pením tejto skutočnosti s návratom márnotrat
ného syna k Otcovi je možné dôjsť k zmieru a 
ukllidneniu rozbúreného mora života, ktoré 
hrozí pochovať do svojich vín neverného. Náš 
život je plavbou v mori času. Má svoj cieľ. 
Smeruje k večnému prístavu. Tam človek zloží 
svoj náklad. Tam 
prijme svoju odmenu.
Dobrú alebo zlú. O 
tom rozhoduje sám 
človek svojím živo-



Michal Koscelánský

Za život Tebe, Bože, ďakujem 
vrúcnymi slovami, v plnom znení. 
Sám najlepšie vieš, že Ťa milujem 
hoc život sa z času na čas mení.

Tak sviežo dýcha lúka, les, 
do toho sa s láskou vžívam, 
že život beží včera, dnes, 
veľkú radosť v srdci skrývam,

že riadiš blankyt zem i čas,
o tom ja veľmi dobre viem.
S nehou k Tebe dvíham svoj hlas, 
v ňom vravím slová: milujem,

Teba, Bože, v každej chvíli. 
Daj, nech sa srdce nechveje, 
by sa slová iásky skryli, 
čím skôr, než zlý vietor zaveje.

M údry Sirachovec hovorí o m údros
ti: "Medzi v še tkým i som  si hľadala  
bydlisko, kd e  by  so m  s a  usad ila  d e 
dične... Rozvoniavam  ako  škorica a  
vonný balzam : ako  vzá cn a  voňavá  
m asť vyd á va m  zo seba  ľúbeznú  vô
ňu." (Porov. Eklez. 24,11.20).

Tieto slová s a  da jú  aplikovať na  
teba, najsvätejšia  Panna, Sirachovec  
ťa eš te  nevidel, o cirkevných dog
m ách nepočul. Nemohol s a  p resved 
čiť, že  budeš M atkou Cirkvi, že  Ježiš , 
tvoj Syn, pod  krížom  ťa d a n y e  v oso
be sv. Já n a  v še tk ým  nám  z a  M atku, 
za  M atku  v še tk ých  národov, v še t
kých  čias. Is te  ako  človek o tom  an i 
vedieť nem ohol

"Medzi v še tk ým i som  s i hľadala  
bydlisko... chcem  b ýva ť m ed zi b iely
mi, čiernymi, žltým i, červeným i, chu
dobným i i bohatými, u čen ým iim en e j  
učenými, zdravým i i chorým i.."

Dobrá M atka Spasiteľa, k iež  b y  
som  sa  ti aj j a  podobala  v tejto ho
rúcej tťižbe - spočinúť u  vše tkých . 
K eď  to dokážem , len v ted y  s a  splní 
aj to druhé: "Budem rozvoniavať ako  
škorica... budem  vyd á va ť vôňu  ako  
tym ian ."

K eď že d n es  slávim e tvoje narode
nie, kľakám  s i k  tvojej kolíske, v d u 
chu si predstavu jem ? "Hľa, leží v ko 
líske krásne dieťa, nem luvniatko, 
ta ké  ako aj milióny iných detí a  p red 
sa  iné. Tichučko odpočíva v ko líske a  
nad ním  akoby bolo počuť sp ev  a n 

jelov: "Tvoje narodenie, Bohorodička, 
Panna, zvestovalo radosť celémLL 
svetu , lebo z  teba  zažiarilo Slnko  
pravdy , Kristus, Boh náš..." Ip ý ta m  
s a  anjelov: "Ako s a  volá to diela?" A  
odpovedajú: "Sám B oh vybral tomuto  
dieťaťu meno ako aj sá m  určíí m eno  
svojm u S yn o v i Máriám, t.j. Bohum ilá  

j e  m eno tejto ja s n e j hviezdičky."
Áno, M ária je  Bohumilá, MHáje a n 

jelom , milá j e  rodičom Joachim ovi a  
A n n e,m ilá je  ľuďom, áno, na jm ilšia je  
vše tkým , lebo v še tk ým  j e  MATKOU.

Mčíria, tvoje narodenie bolo zornič
kou  sp á sy , chcela s i spočinúť u  v še t
kých, preto ťa zvelebujú  nčírody: "Ra- 
d iý  sa, Bohorodička, Panna..."

Čím bolo moje narodenie? Ty s i  s a  
narodila, a b y  s i vychovala Spasiteľa. 
Tvoja životná náplň od ve lkodušného  
"FIAT' bola bolesť spoluvykupite lky. 
Vykúpila  si p re  nás čistú radosť, ot
vorila nebo, za istila  v še tk ým  spásu .

Pri tvojej ko líske dávam  sí otázku: 
"Načo som  s a  narodila ja ?  Čo j e  mo

jo u  životnou náplňou? Komu spro
stredku jem  sp á su  a  vykúpen ie  zo za 

ja tia  sa ta n a  - hriechu?" Pomôž m i  
Mária, b y ť  tebou - druhou Mčíriou v 
d n ešn o m  svete . N euč m a  vyd á va ť vô
ňu  škorice, ľúbeznú  vôňu balzcunu.

N a tvoje zrodenie a  životné rozhod
nutie  s a  viazalo celé ľudské  poko
lenie: Prijmeš, či odm ietneš, s tá ť  sa  
M atkou S p a siteľa .. N esklam ala  si 
nikoho. S i v žd y  pripravená na  p o 

moc, v žd y  pripravená plniť vôľu Otca. 
I  v mojom živote s ú  chvíle, kedy sa  
treba  rozhodnúť... B ed a  mi, a k  nie
koho sklam em ! Preto ťa prosím  dnes, 
v d eň  tvojich narodenín, ked y  roz
m ýšľam  o tvojom živote viac ako ino
kedy: Pomôž m i aspoň  o m alý krôčik 
priblížiť k  tebe a  k  tvojmu Synovi 
tý c h  s  ktorým i žijem, s  ktorým i sa  
stretávam . Pomôž m i b yť záchran
n ým  pásom , a b y  s a  všetci okoloidúci 
oň mohli zachytiť.

O dpusť mi, Bohorodička, Panna, že  
som  n a  tebe doteraz ta k  málo p a 
mätala, ta k  vlažne ťa v zý v a la  Kiež 
by som  to m eno Mária odteraz už s 
najväčšou úctou vzýva la  cez celý ži
vot a  čo najčastejšie, aby sa  v zý 
vanie toho m ena  stalo teplým  d y
chom  mojej duše, s la d kým  tikotom  
srdca  môjho i sŕdc mojich blížnych. 
Lebo v tomto m ene j e  najpevnejšia  
kotva  nádeje na odpustenie pre všet
kých  v morí hriechov tonúcich, v 
tomto m ene  j e  ncyvíťaznejšia silapre  
vše tk ých  v pokušeniach, už-už pod- 
ľahujúcich, v tomto m e n e je  najsladší 
m ed po techy pre  zannútených, v 
tomto m e n e je  nqjlíečivejšíbalzam  na 
rany p re  chorých, v tomto m ene je  za- 
m čen é  víťazstvo p re  vše tkých  bežcov 
K ristových a  najslávnejšia  korzmo- 
vácia v nebeskej sláve..., kd e  po Bo
hu len tebe budem e ďakovať, že sme 
prišli do neba  a  ž e  s a  budem e tam  
radovať n a  veky!"

M. MIHALIKOVÁ

Snímka Veronika JANUŠKOVÁ
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■Bil r m

CH Q ] CD |Lk 9 ,2 3 )
Z tejto príčiny všetci, čo trpia, utie

kajú sa ku krížu. Prečo? Pretože v otáz
ke utrpenia, ktoré často rozrýva ľudskú

V jednom filme sa premieta táto 
scénka:

Do nemocnice prichádza matka so 
svojím osemročným synom, ktorý má 
na čele opuchlinu. Chirurg tvrdí, že je  to 
bežná vec, že opuchlinu odstráni za päť 
minút, matka nech počká za dverami, že 
si chlapca lmeď môže vziať domov. M at
ka namieta, že sa musí najprv poradiť s 
manželom. Lekár však rozptyľuje všet
ky je j obavy, vraj, nech radšej pripraví 
otcovi prekvapenie, až večer uvidí svoj
ho syna bez tejto vady na čele. Matka sa 
dala prehovoriť. Narkóza, prvý rez - a 
srdečná mŕtvica. Chlapec je  mŕtvy. L e
kár so svojimi asistentami stojí ako do
padnutý zlodej. Čo robiť? Vonku čaká 
matka. Všetci traja vyskočia oknom a 
zbabelé utečú. Nech je j to oznámi ope
račná sestra.

Dobre sa hovorí tomu, komu utrpe
nie ešte poriadne neskrížilo život. Ale 
každé utrpenie, ktoré prináša 
život, ukazuje, aký je  človek 
až nevýslovne krehký a sla
bý, i taký, ktorý sa verne mo
dlil a pravidelne chodil do 
chrámu. Pekne o tom pouču
je aj príbeh zo života sv. T e
rézie Veľkej.

Raz cestovala so svojimi 
spolusestrami a bolo im treba 
prejsť cez rozvodnenú rieku.
Práve uprostred rieky sa po
kazil povoz a ona musela vystúpiť do 
studenej v a ly . Pri tom ešte si rozrazila 
nohu o kameň. K tomu bola ešte aj cho
rá. Vzdýchla si: "Pane, ešte aj toto!" 
Vnútorným hlasom je j  odpovedal Pán 
Ježiš: "Áno, ešte aj toto! Lebo tak nakla
dám so svojimi." Na to Terézia odpove
dala: "Preto ich máš tak m álo!"

Naozaj sa nám niekedy zdá, že v 
živote človeka - a veriaceho zvlášť - je  
plno krížov,bolestí a utrpenia. B y ťk res
ťanom, znamená byť Kristovým učení
kom, znamená každý deň vziať svoj kríž 
a nasledovať Krista (Lk 9,23). V eď kríž, 
ktorý nám dal niesť, nemusí byť len tres
tom, či skúškou našej viery. Môže to byť 
i volaním k Bohu, alebo aj upozor
nením, ak sme na Boha zabudli, alebo sa 
od neho vzdialili. Preto v utrpení sú len 
dve možnosti: buď sa trpiaci očistí a viac 
priľne k Bohu, alebo bude svoj osud 
preklínať a rovnako si nepomôže. Len 
od nás záleží, ako tomuto hlasu poro
zumieme. Preto "šťastný je  ten, kto

miesto náreku nad utrpeniami - z nich sa 
učí" (Boleslav Prus).

Stará legenda rozpráva o ľuďoch, 
ktorí niesli so sebou svoje kríže. Jed
nému z pútnikov sa zdalo, že jeh o  kríž je  
veľmi dlhý, a tak z neho kúsok odpílil.

Po dlhej ceste všetci zastali nad prie
pasťou. Na druhom brehu bolo už vidieť 
ako na dlani zasľúbenú zem. Bohužiaľ, 
neviedol tá nijaký most. Pútnici po m a
lej chvíli váhania položili svoje kríže 
ponad priepasť. Všetky kríže dĺžkou vy
hovovali a stali sa mostom, po ktorom 
prešli na druhú stranu. Len ten odrezaný 
bol krátky. Jeho m ajiteľ zostal stáťsm ut
ný a bezradný.

"N eexistuje iný most do neba než 
kríž", hovorí Abraham a Santa Clara. 
Ako veriaci ľudia majme vždy na pamäti 
tieto slová. Neochota niesťsvoj kríž nám 
môže vo večnosti chýbať. Pán nás na to 
vážne upozorňuje slovami? "K to  ide za

mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť 
m ojím  učeníkom" (Lk 14, 27).

Zosnulý českobudčjovický biskup 
dr. Josef Hlouch vo svojej populárnej M i- 
nutčnke napísal: "K oľko krížov mohlo 
stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by člo
vek vedel, kam s tým krížom má ísť”.

M al pravdu. Veriaci človek oveľa 
ľahšie znáša bolesti, než neveriaci. Po
hľad na Kristov kríž je  školou trpezli
vosti, sebazaprenia, statočnosti a lásky. 
Pri pohľade na Kristov kríž nachádzame 
silu vo vlastných krížoch a bolestiach, 
ktorých je  stále dosť v každodennom 
živote.

Páter Pio, tento muž bolesti a lásky, 
učí, že každý, kto chce bezhlavo ujsť 
pred každým utrpením, že si ho zná
sobuje, pretože každej bolesti sa nedá 
ujsť. Tu treba vedieť i trpieť. Trpieť vždy, 
keď to káže rozum, rozvaha, viera alebo 
láska. Preto radí: "Ďakuj Bohu, bozka
jú c mu ruku, i keď ta bije! Ruka, čo ťa 
bije, je  Otcova, a on ťa má rád!"

dušu, nemôže nikto uspokojiť - iba Ježiš 
Kristus. Nie tak, žeby bol utrpenie rozu
movými argumentami vysvetlil, ale tak, 
že ho ako úplne nevinný sám až do kon
ca pretrpel.

Zbožná legenda hovorí, že Ježiš ako 
malý chlapec sa naučil od svojho pestú
na sv. Jozefa robiť jarm á. Tie, ktoré robil 
Ježiš, tak priliehali zvieratám, že nebolo 
potrebné ich ani poháňať. Dielňa, v kto
rej robil Ježiš, údajne mala nápis: "M oje 
jarm o je  príjemné." K eď  potom Ježiš 
verejne učil a slovo jarm o použil aj vo 
svojej náuke (M t 11,28), chcel povedať, 
že jeh o  učenie, ktoré hlása, je  ľahké a 
príjemné. Žiť podľa evanjelia, to vyža
duje aj veľké obete, ale nakoľko toto 
evanjelium je  podavané s láskou, je  prí
jem né a ľahké a nespôsobuje bolesť. Ale 

len vtedy, keď ho prijmeme 
odovzdane do jeh o  svätej vô
le. Preto aj povedal: "Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme každý deň svoj 
kríž a nasleduje m a" (Lk, 9, 
23).

Je  to teda tak: Bez kríža, 
bez utrpenia a bolesti nikto 
nežije na tejto zemi. Český 
básnik Jaroslav Seigfert v jed  
nej svojej básni napísal tieto 

slová: "Slečno, proč se mračíte, že celý 
den prší...? Vite, ono to tak občas musí 
byt..." To, čo povedal básnik, je  naozaj 
pravdivé. V živote nejedného človeka 
naozaj prší, hrmí - nielen celý deň, ale i 
celý život. Nuž ak je  to tak, pomáhajme 
si navzájom niesť tieto utrpenia.

V  televíznom  seriále z minulých 
rokov M y všetci školopovinní v 12. 
časti hovorí psychológ učiteľke tieto 
slová: "A k sa okolo seba rozhliadne
me, tak vidím e, že každý so sebou ne
sieme nejaký ten kameň, a že my mô
žeme jed en  druhému pomôcť, aby ten 
kameň bol ľahší."

Veľm i pekné slová! Ak pod ťarchou 
každodených starostí niekto z nás pa
dá, tu sme my, aby sme jeden druhému 
pomohli niesť ten jeh o  kríž, ak pod ním 
padá. Tak nás k tomu vyzýva aj sv. 
apoštol Pavol: "N este si vzájomne bre
mená, a tak naplníte Kristov zákon" 
(Gal 6,2).

o. František DANCÁK



SLOVO STRANA 6 ČÍSLO 17/1993

o e k u m e n i z m e
v  r

D i r e k t ó r i u m  pre a p l i k á c i u  p r i n c í p o v  a n o r i em

PRAVÝ EKUMENIZMUS NIE JE MOZNY 
BEZ VNÚTORNÉHO OBRÁTENIA

Kristus založil jedinú Cirkev a predsa 
sa dnes ako pravé dedičstvo Ježiša 
Krista predstavujú ľudbm mnohé kres
ťanské spoločenstvá. Táto roztriešte
nosť sa zrejme protiví vôli Kristovej. 
Kedže každá obnova Cirkvi spočíva vo 
zvýšenej vernosti voči jej poslaniu, toto 
je aj bezprostredným dôvodom hnutia 
za jednotu ekumenického hnutia. Jeho 
prvým predpokladom je úsilie o odstrá
nenie slov, náhľadov a skutkov, ktoré 
podľa spravodlivosti a pravdy nezodpo
vedajú položeniu oddelených bratov, a 
preto hatia vzájomné styky s nimi. Ďal
ším stupňom je teologický dialóg a jeho 
prevedenie do praxe. Toto a tieto akcie 
musia byť sprevádzané duchom mod
litby a úprimnej túžby konať toto dielo 
ako akt vernosti Kristovi, ktorý si prial 
jednotu tých, ktorí veria v jeho meno. 
Pravý ekumenizmus totiž nie je možný 
bez vnútorného obrátenia.

Posledné mesiace priniesli so sebou 
v živote všeobecnej Cirkvi udalosť úzko 
spojenú s ekumenickým hnutím, o ktorej 
by sme vás na tomto mieste chceli bliž
šie informovať. Je to schválenie a pro- 
mulgovanie nového oficiálneho doku
mentu, tzv. Direktória pre aplikáciu 
princípov a noriem o ekumenizme.

Už počas II. vatikánskeho koncilu sa 
ukázala nutnosť vypracovania ekume
nického direktória, ktorý by premietol do 
praxe jednotlivé koncilové uznesenia 
týkajúce sa tejto oblasti. Sekretariát pre 
zjednotenie kresťanov, ktorý sa touto 
otázkou zaoberal, pripravil vydanie 
spomenutého direktória v dvoch čas
tiach - roku 1967 a 1970. Niektoré 
situácie, ktoré sa však medzitým v Cirkvi 
vyvinuli, si však vyžadovali jeho prepra
cované a doplnené vydanie. Zaiste pri 
jeho novej edícii bolo treba vziať do úva
hy aj tú skutočnosť, že medzičasom - 
roku 1983 - bol pre cirkev latinského 
obradu vydaný Kódex cirkevného práva 
a roku 1990 dostali svoj právny Kódex 
kánonov aj východné katolícke cirkvi. 
Roku 1992 bol publikovaný Katechiz
mus katolíckej Cirkvi, ktorý zahŕňa aj 
náuku dotýkajúcu sa otázok ekume- 
nizmu. K tomu treba pripočítať aj pokrok, 
ktorý sa dosiahol pri presadzovaní 
ekumenického hnutia do praxe, začia
tok a rozvoj teologického dialógu s 
viacerými východnými cirkvam i a 
evanjelickými cirkevnými spoločenstva
mi.

Práce na revízii direktória sa začali 
už roku 1985 a hlavným hýbateľom celej 
aktivity bola pápežská rada pre podporu 
jednoty kresťanov, ktorá je  nás

tupníckym organizmom už spome
nutého pokoncilového Sekretariátu pre 
zjednotenie kresťanov. Po konzultá
ciách so všetkými biskupskými konfe
renciami celého sveta, po zohľadnení 
ich pripomienok a po predbežnej apro
bácii zo strany Kongregácie pre náuku 
viery, bol text predložený Svätému Ot
covi, ktorý ho schválil 25. marca 1993. 
Dokument bol verejnosti predstavený 
na tlačovej konferencii 8. júna 1993.

Direktórium - pomôcka pre 
riešenie konkrétnych 

a bezprostredných otázok
na pastorálnej úrovni. Súčasne je aj 

dôležitým textom pri formácii k ekume
nickému duchu. Už v úvode sa upres
ňuje, že "Direktórium sa obracia na pa
stierov katolíckej cirkvi, ale súčasne sa 
dotýka aj všetkých veriacich, ktorí sú 
vyzývaní k modlitbe a práci pre zjed
notenie kresťanov pod vedením bis
kupov.” Kedže v dnešnej dobe pozo
rujeme istú tendenciu k zjednodušo
vaniu a splošťovaniu niektorých otázok, 
týkajúcich sa viery, úlohou direktória je 
predísť a pomôcť vyhnúť sa niektorým 
nedorozumeniam, unáhleniam, ktoré by 
sa z týchto dôvodov mohli vyskytnúť na 
poli ekumenizmu.

Po obsiahlom úvode nasleduje päť 
kapitol. Prvé tri hovoria o témach týka
júcich sa katolíckej cirkvi, o katolíckych 
princípoch ekumenickej snahy, o štruk
túrach a osobách, ktoré sa osobitne za
oberajú problematikou a o ekumenickej 
formácii, zahrňujúcej všetky úrovne ži
vota cirkvi. Posledné dve kapitoly hovo
ria o vzťahoch k iným kresťanom a to na 
úrovni duchovnej, hovoriac teda o spo
ločnej modlitbe, o miešaných man
želstvách a o otázkach, ktoré sa týkajú 
vysluhovania ostatných sviatosti a na 
úrovni praktickej o konkrétnych prob
lémoch spolupráce v otázkach, ktoré so 
sebou prináša spolužitie viacerých kres
ťanských komunít a cirkví. V poslednej 
časti sa kladie veľký dôraz a vyslovuje 
sa naliehavá túžba, aby uzávery teo
logických dialógov, ktoré medzi sebou 
viedli a vedú reprezentanti jednotlivých 
cirkví, našli čo najskôr plné prijatie a 
prevedenie do praxe celou cirkvou, na 
všetkých jej úrovniach, teda celým spo
ločenstvom veriacich.

Derektórium zdôrazňuje rozvoj eku
menizmu na lokálnej úrovni miestnych 
cirkví. Pre biskupské konferencie a jed
notlivé biskupstvá sa odporúča pro
stredníctvom ekumenických komisii

osobitná tvorčia snaha k hľadaniu 
nových ciest v dialógu a k riešeniu 
konkrétnych, neraz ožehavých prob
lémov, ktoré sú viditeľnejšie na miestnej 
úrovni. To však predpokladá, že v jed
notlivých biskupstvách tieto komisie 
existujú a majú aktívny, koncepčný plán 
práce.

Aplikácia 
na slovenské pomery

Čo nám z povedaného vyplýva, ak 
máme na mysli konkrétne slovenské po
mery?

Slovensko už svojou polohou a his
tóriou je priam predurčené k tomu, aby 
v ňom otázka ekumenizmu mala roz
hodne významnejšie miesto než ho má 
teraz. Aj vo vyhranenej oblasti vzťahov k 
nezjednoteným kresťanom na Východe 
môže cirkev na Slovensku poskytnúť čo
si mimoriadne cenného. Skutočnosť, že 
tu pri sebe žije cirkev gréckokatolícka, 
môže byť výrazným svedectvom univer- 
zality katolíckej cirkvi a povzbudivým 
príkladom pre ešte nezjednotených vý
chodných kresťanov. Aby tomu ale tak 
bolo, museli by v prvom rade vzťahy 
medzi týmito dvoma obradovými kato
líckymi cirkvami nadobudnúť novú kva
litu na všetkých úrovniach, od osobných 
kontaktov cez spoločný život vo farnos
tiach, až po výchovu kléru a vzťahy me
dzi duchovnými.

Na úrovni vzájomného poznania sa 
a prežívania pocitu jednoty totiž máme 
ešte čo doháňať To, čo potrebujeme, je 
citlivé srdce, ktoré túži svojho brata poz
nať, spolupracovať s ním a tak vydávať 
svedectvo jednote. Táto naša duchovná 
dispozícia je predpokladom k tomu, aby 
sme mohli začať hľadať niektoré kon
krétne oblasti spolupráce aj s našimi 
oddelenými bratmi. K tomu bude zaiste 
potrebné uviesť do chodu aj niektoré 
inštitucionálne mechanizmy, ako ich 
ustanovuje Direktórium. Aj duchovná 
formácia k ekumenizmu - tak vrelo 
odporúčaná II. vatikánskym koncilom - 
musí u nás zaujať dôležité miesto v kate- 
chéze, pastorálnej praxi a najmä pri vý
chove kňazského dorastu, ako aj na 
rozličných stupňoch teologickej formá
cie laikov. Všetko to, čo slúži spravodli
vosti a pravde, bratskému duchu a láske, 
môže a má byť preniknuté túžbou po 
jednote a obetované Pánovi v skrúšenej 
modlitbe, aby Duch premenil a napravil 
to, čo sme svojou hriešnou samoláskou 
a neústupčivostbu pokazili a rozdelili.

o. Cyri! VASiE, SJ
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Časopis Blumentál pri bratislavskej 
farnosti uverejnil rozhovor s Dr. Joze
fom Pavlovičom, CSc., duchovným 
správcom bratislavskej gréckokato
líckej farnosti. Keďže odráža pohľad 
na nás v prostredí, kde je prítomnosť 
gréckokatolíkov zriedkavejšia, prebe
ráme ho v záujme širšej informova
nosti našich čitateľov Slova.

•  Otec Jozef, sme jedna cirkev, a 
predsa, akoby sme si boli akýsi 
cudzí. Prosím, priblížte nám trošku 
grécko-katolícku cirkev a predstav
te nám vaše farské spoločenstvo.

Myslím, že je  to ten najvhodnejší vý
raz - predstaviť. Naša farnosť v Bratis
lave síce funguje už takmer pol sto
ročie, ale sami nezriedka pociťujeme, 
že sme akoby cudzí. Na príčine je  
nesporne skutočnosť, že farnosť bola 
na dve desaťročia násilne umlčaná. V 
päťdesiatych rokoch totiž štát u nás 
mocensky "zrušil" celú grécko-kato
lícku cirkev. Zbavil ju  chrámov, pries
torov /' majetkov, duchovenstvo 
rozptýlil. Treba však povedať, že aj v 
týchto časoch zostali v cirkvi veriaci, 
a že veriaci si zachovali vieru.
•  A ako je  to dnes, ako sa aktivi
zujete?

Pokiaľ ide o veriacich a správu, sme 
tu. Tento rok sme dostali do trvalého 
prenájmu chrám na Ondrejskom cin
toríne. Zatiaľ nemáme svoju farskú 
budovu ani byt pre kňaza. Veríme 
však, že s Božou pomocou sa vyriešia 
aj tieto otázky.
•  Viem, že v šesťdesiatych rokoch, 
keď sa obnovovala grécko-kato- 
lícka cirkev u nás, totiž, keď to štát 
dovolil, veľmi pomáhal otec biskup 
Lazík, a vieme, že aj dnes vám 
účinne pomáha naše arcibiskupst
vo. Aký je teda vzťah rímsko a gréc
kokatolíkov?

Je to výborná otázka! Mnohí si totiž 
myslia, že ide o konfesijný vzťah. Nie 
sme rozdielne cirkvi ani vyznania. 
Sme v úplnej jednote s rímsko-ka- 
tolíckou cirkvou a so Svätým Otcom. 
Rozdiel je  iba v obrade a v niektorých 
cirkevnoprávnych a iných otázkach, 
vyplývajúcich z tradície.
•  Nedávno istá moja známa s po
horšením konštatovala: "Bola som 
na grécko-katolíckom pohrebe a 
potom aj na "tej ich omši" - a pred
stavte si, že niektorí naši - to ako že

rímsko-katolíci - tam išli aj na pri
jímanie.

Nuž čo, keby som chcel žartovať, 
povedal by som tej panej, že ak cho
dila na náboženstvo, na hodinách, 
kde preberali základy viery, asi chý
bala. Ale vážne - kedže sme jedna 
cirkev, bez problémov môžu jedni i 
druhí prijímať sviatosti v jednom či 
druhom obrade. Pravda, treba sa usi
lovať o vytvorenie farského spolo
čenstva. Ale v zásade je  to možné. 
Keby tá pani vedela niečo o dekréte 
Svätého Otca o východných kato
líckych cirkvách, nemohla by mať taký 
pomýlený názor.
•  Čo konkrétne by ste z  tohto dek
rétu vyzdvihli:

Najradšej celý. Naozaj si ho treba 
preštudovať! Teraz, k e ď  v SSV na
novo vyšli Dokumenty druhého vati
kánskeho koncilu, nie je  to problém. 
Spomínaný dekrét je  na začiatku dru
hého dielu. Z  neho sa možno dozve
dieť, že na Slovensku je  tzv. interrí- 
tuálne prostredie. To znamená, že u 
nás je  taká štruktúra katolíckej cirkvi, 
ktorá má dve právne, duchovné a ob
radové roviny: rovinu správy diecéz 
latinského obradu, t. j. západnej cirkvi 
- tá je  rozvetvenejšía a podstatne hus
tejšia - a rovinu správy byzantsko-slo- 
vanskej, prešovského gréckokatlíc- 
keho biskupstva. Obidve tieto roviny 
sa prekrývajú. Mali by sa dopĺňať na 
princípe jednoty v rozmanitosti. Kon
cil priam odporúča: "Ba i laici nech sa 
pri katechetickej výchove poučia o 
obradoch a ich zákonoch". (Orienta- 
lium ecclesiarum).
•  Ako by toto odporúčanie mohol v 
praktickom živote prežívať kato
lík?

Ak máte na mysli západného - rím- 
sko-katolíka, tak predovšetkým cez 
bohoslužbu. Ešte z obdobia nábo
ženskej neslobody existujú menšie 
spoločenstvá, napríklad hnutrie kres
ťanských rodín, či Fokoláre, v kto
rých sa schádzali tak rímsko ako aj 
gréckokatolíci. Ibaže "väčšinovi", totiž 
"zápaďií" veriaci nie vždy a nie všetci 
dostačujúco poznajú obrady východ
ného rítu. Ba ani sv. omšu, u nás na
zývanú svätou liturgiou. A to už je  
chyba!
•  V čom sú odlišnosti medzi západ
nou a východnou liturgiou?

Predovšetkým v tom, že celá sa 
spieva, a to bez sprievodu hudob

ného nástroja. Jediným nástrojom je 
tu ľudský hlas. Spevy sú nesmierne 
príťažlivé. Napríklad cirkevnoslovan
ský Otčenáš. Nedávno si ho pýtal do
konca jeden evanjelický pán farár... 
Sväté prijímanie podávame pod obi
dvoma spôsobmi pomocou pozlá
tenej lyžičky. Je to symbolický nástroj, 
ktorý podľa Iz 6,6 pripomína kliešte v 
rukách serafína... Nimi mal žeravý uh
lík z oltára priložiť na ústa proroka. 
Nádherný predobraz euchanistie, ale 
aj podávania s v. prijímania!

Treba ešte povedať, že celá liturgia 
má charakter oslavy - slávenia. V tex
toch sa uplatňuje časté opakovanie, 
ako napríklad pri ruženci, na opako
vaní je  založené rozjímanie a medi
tácia. Čiže, východná Cirkev pri litur
gii rozjímavým spôsobom nahliada na 
tajomstvo vtelenia a vykúpenia.
•  Na Vás prezradím, že ste ženatý a 
máte tri dcéry. Pre nás je  to ne
zvyčajné, aby sa kňaz ženil. Okrem 
toho ste jazykovedec a pracovali 
ste v jednom z  ústavov SAV. Nie je 
Vám za touto prácou ľúto?

Najskôr to prvé. Ani u nás sa ne- 
ženia kňazi. Oženiť sa možno len pred 
vysviackou. Je to stará tradícia, ktorá 
sa vo východnej Cirkvi zachovala do
dnes s vedomím Svätého Otca. Ale 
východná Cirkev si veľmi cení celibát. 
Aj v našej diecéze máme mnohých 
kňazov - rehoľníkov, ba aj slobodných 
diecéznych kňazov. Na druhej strane, 
aj v západnej Cirkví sa spája man
želstvo so sviatosťou kňazstva, prav
da, iba na stupni diakonátu. Je to tzv. 
trvalý diakonát, v ktorom môže byť aj 
ženatý muž.

A to druhé? Myslím si, že v mnohých 
smeroch využívam svoju kvalifikáciu 
na dobro Cirkvi, takže s filologickou 
prácou som sa nerozlúčil. Mnohí zná
mi mi hovoria, že to "farárčenie" musí 
vynášať, keď  som nechal také miesto. 
Lenže kňazom sa človek stáva z iných 
pohnútok. Ja som len v kňazskej čin
nosti spoznal nekonečnú hodnotu 
nesmrteľných ľudských duší. Pre túto 
hodnotu Boží Syn obetoval svoj život 
na kríži. Takže, ke ď  sa mi podarí 
pripraviť a pokrstiť niekoho z dos
pelých, hovorím si: Vynáša to! A keď  
sa, obyčajne po kázni, rozhodne 
niekto napríklad po štyridsiatich 
rokoch prijať sviatosti, vravím si, 
vynáša to!

Xénia DUCHOŇOVÁ
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Utmanová -  centrum mariánskych ctiteľov
Už tri roky na seba púta pozornosť ce

lého Slovenska i ďalších okolitých štátov 
malá učupená dedinka pod Belianskymi 
Tatrami - Utmanová.

Tohto roku pri treťom výročí údajných 
zjavení Matky Božej na hore Zvir podľa 
rôznych odhadov prekročil počet účast
níkov vyše 150 tisíc ľudí, niektoré odhady 
hovoria až o 300 tisícovej návšteve pút
nikov zo Slovenska, Česka, Poľska a ďal
ších krajín. Popri zástupcoch mnohých 
iných redakcií denníkov, ktoré už priniesli 
svoje reportáže, nechýbala na tomto mies
te ani naša redakcia Slovo. Avšak oproti 
iným časopisom, ktoré píšu o Litmanovej 
často so senzachtivosťou, my by sme 
chceli upriamiť vašu pozornosť, milí čita
telia, na duchovné slovo, ktoré tu odznelo 
a tak zvýrazniť celú podstatu stretnutia na 
hore Zvír.

Pre tých, ktorí sa v Litmanovej tohto
ročného stretnutia nemohli zúčastniť, prib
ližujeme dianie jednotlivých družín. Od 
stredy prichádzalo do Litma- 
novej veľké množstvo pútni
kov.

Noc zo soboty, 7. augusta 
na nedeľu, 8. augusta bola pre 
pútnikov na hore Zvir neopa
kovateľná.

Po večernej svätej liturgii a 
obrade svätenia vody, až do 
polnoci svoju úctu nebeskej 
Matke, Panne Márii, preuka
zovali duchovnými kultúrnymi 
vystúpeniami a modlitbami cir
kevné spevokoly z najrôznej
ších kútov Slovenska. Za všet
kých spomeniem aspoň súbor 
z Cachtíc, Nitry, Kamienky.
Zneli aj verše dnes tak obľú
beného básnika Milana Rúfu- 
sa. Nádherný zážitok mali naši
i početní zahraniční pútnici 
(Poľsko, Maďarsko, Česko,
Nemecko, Rakúsko, Austrália,
USA...) zo svätej liturgie vý
chodného obradu, ktorá začí
nala presne o polnoci. Aj po 
nej ešte do rána pokračoval 
duchovný program.

V sobotu bol na hore Zvir aj 
štátny tajomník ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky Roman Ze- 
lenay a aj iné významné cirkevné a ob
čianske osobnosti od nás i zo zahraničia.

V nedeľu už o 6.00 hod. ráno bola prvá 
bohoslužba v litmanovskom chráme. Ďal
šie obrady nasledovali na hore Zvir. O 
13.00 hod vizionárky Ivetka a Katka tl
močili pútnikom slová zjavenia Panny Má
rie. Matka Božia bola oblečená podľa ich 
slov do zlatého plášťa, nemala závoj ani 
ruženec, len na hlave jej žiarila koruna. Po 
posolstve sa veriaci pútnici spevom 
nábožných piesní až do neskorých hodín 
(21.00) rozchádzali do svojich domovov,

naplnení množstvom milostí, o sprostred
kovanie ktorých sa pričinili prítomní obeta
ví duchovní otcovia.

To, že sa obec Utmanová starostlivo pri
pravila na takúto návštevnosť, svedčí aj 
novovyasfaltovaná cesta z obce až pod 
horu Zvir, a okrem mnohého ďalšieho pre
kvapili aj upravené pramene, odkiaľ si 
návštevníci naberajú vodu.

Starostovi obce Litmanová Vasiľovi 
Vislockému i obyvateľom obce, ktorí sa po
dieľali na organizovaní a prácach spoje
ných s touto udalosťou ako aj zdravot
níkom, dopravákom, požiarnej ochrane a 
všetkým ďalším, ktorých som nespome
nula, patrí výrazná vďaka a obdiv všetkých 
pútnikov.

Som Nepoškvrnená Čistota
Z  homílie o. Eliáša, OSBM
Drahí pútnici! Srdečne vás pozdravu

jem. Mnohí z vás ste tu strávili celú noc na 
modlitbách, iní ste priniesli obety spojené

s cestovaním. Toto všetko má veľký výz
nam pre vaše posvätenie i pre vašu več
nosť. Prišli ste sem v túto augustovú nede
ľu, v ktorej si pripomíname tretie výročie, 
keď matka Božia si vyvolila túto horu za 
svoje miesto. Na tejto hore sa nám pred
stavila slovami - Som Nepoškvrnená Či
stota. Tu nám povedala "keďmáte poku
šenia, uvedomte si, že ja  som vždycky s 
vami a vtedy sa modlíte: Nepoškvrnená 
Čistota, pomôž mi zachovať čistotu môjho 
srdca."

Bratia a sestry, za čistotu srdca sa 
vždycky prinášali obety.

Jedna z nich sa stala v 15. storočí. Vtedy 
pritiahlo husitské vojsko pred kláštor v 
Lehnici. V kláštore žila veľmi krásna diev
čina. Vodca vojska, zvrhlý človek, chcel 
zviesť dievča k hriechu proti svätej čistote, 
a preto poslal do kláštora posla s odka
zom: Buď mi vydáte dievča, alebo spália 
celý kláštor. Dievča mu odkázalo - povedz, 
čo sa ti na mne tak páči. Posol priniesol 
jeho odpoveď- Páčia sa mi na tebe pre
dovšetkým tvoje modré oči. Dievča sa na 
chvíľu vzdialilo a plačúc vrhlo sa na kolená 
v kaplnke pred obrazom Bohorodičky. - 
Mária, pomôž mi, čo mám robiť, hovorila. 
Buď stratím svätú čistotu, alebo zahyniem 
v plameňoch so všetkými spolusestrami. 
Tu sa je j dostalo svetla a sily. Vstala a išla 
do komory.

Po chvíli vyšla a niesla v ruke tanier a na 
ňom svoje oči. Keď je j po tvári tiekla krv, 
povedala poslovi. Tu sú oči, ale k hriechu 
nečistoty sa zviesť nedám. Tento hrdinský 
skutok tak vyľakal vojvodcu, že odtiahol od 

kláštora a kláštoru neuškodil.
Bratia a sestry, nemusíme si 

vylúpnuť oči, ale máme si vy
lúpnuť zo seba cudzoložnú a 
nečistú myšlienku. Musíme to 
urobiť, lebo je to zmysel Ježi
šových slov v evanjeliu. On ho
vorí - Počuli ste, že bolo 
povedané predkom: Nescudzo- 
ložíš. Ja však vám hovorím, 
každý, kto na ženu pozerá žia- 
dostivo, už s ňou scudzoložil vo 
svojom srdci. A ak ťa zvádza na 
hriech tvoje pravé oko, vylúp ho 
a odhoď od seba, lebo je pre 
teba lepšie, keď zhynie jeden z 
tvojich údov, akoby sa malo ce
lé tvoje telo dostať do pekla. 
(Mt 5. kap.)

Toto hovorí Pán Ježiš. Ohľa
dom čistoty. Aká je  prax cirkev
nej tradície? Svätý vždy v súla
de s duchom Kristovým veľmi 
jasné hovorili o svätej čistote. 
Prehlasovali, že človek, ktorý 
sa oddáva nečistote, oddáva 
sa i ostatným hriechom a na
koniec stráca vieru a tým sa 
vrhá do pekla. Dnes však nie
ktorí moderní učenci majú od

lišný postoj, aký mal a aký má Božský 
Spasiteľ. Podľa nich začiatky hriechu, ako 
sú pohľady, predstavy, dotyky, nie sú vraj 
hriešne. Ďalej tvrdia, odvolávajúc sa na 
modernú psychológiu, že vraj, keď človek 
dosiahne telesné vzrušenie, je ovládaný 
reflexiou a za to, čo sa s nim deje, už vraj 
nezodpovedá. Takéto bludné učenie zba
vuje človeka svojprávnosti a zodpoved
nosti, je  proti duchu evanjelia a má katas
trofálne dôsledky. Pre nás však zostáva 
normou to, čo hovorí Ježiš Kristus. On 
hovorí takto - Každý, kto žiadostivo pozrie 

(Pokračovanie na 9. str.)
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(Pokračovanie z 8. str.)

na ženu, už s ňou scudzoložil. Toto sa 
vzťahuje na mužov. Ženám, ich nečistému 
obliekaniu a nevhodnému konaniu, platí: 
-Beda tomu, skrze ktorého pohoršenie pri
chádza. Takému by bolo lepšie dať kameň 
na krk a hodiť ho do hlbín mora (Ev. Mt 16, 
6-9).

Pohľad, uvoľnené správanie, dotyky, to 
je dôsledok a dôsledok tohto dôsledku je  
sexuálny vývoj. Hriech cudzoložstva bol v 
nás už vtedy, keď sme sa vo svojej pýche 
vzpierali prijať túto Kristovu náuku. On, 
Boh a zákonodarca, najlepšie vie, prečo ju  
takto sformuloval a prečo ju  nám takto 
podal. Pod výstrahou pekelného ohňa 
nám zakazuje dotýkať sa okom, rukou ľud
ského tela tými dotykmi, ktoré každý dobre 
rozozná od potrebných s tými dotykmi, 
ktoré vyvolávajú v tele chvenie a vedú k 
odsúhlasenému pádu. Tieto pôvodné po
hnútky, pokiaľ ich vnútorne neodsekneme, 
pomaly ale iste vedú k tomu, čo nazývame 
bežne cudzoložstvo, smilstvo.
Ježiš naliehavo žiada odmiet
nuť všetko, čo vedie k také
muto koncu. Každé neupo- 
sluchnutie je už hriechom a 
skúsenosť mu to dáva za prav
du. Prečo o tom ešte 
diskutovať so sebou či s 
inými?

Bratia a sestry, boj o čistotu 
srdca je boj ťažký a možno ho 
nazvať nekrvavým mučeníc
tvom, ktorým musíme mnoho
krát prejsť. Máme utekať pred 
blízkou príležitosťou k hriechu.
Tu platí: Kto sa vo s vo je j pých e 
domnieva, že je silný, tak skôr 
či neskôr padne. Pýcha pred
chádza pád. Treba sa varovať 
nečistých rozhovorov, časopisov, kníh, 
pornografie, nečistých filmov, hudby. Svät
ci nám doporučujú tri prostriedky: častá sv. 
spoveď, časté sv. prijímanie, úcta k ne
poškvrnenej Panne Márii. Všimnime si 
dnes len tretí prostriedok. Úctu k Nepo
škvrnenej na Slovensku vyjadruje názov: 
Rodina Nepoškvrnenej. To sú väčšinou 
nemocní a telesne postihnutí, ktorí obe
tujú modlitby a svoje utrpenie za záchranu 
nesmrteľných duší.

U susedov v Poľsku úctu k Nepoškvrne
nej zvlášť šíril sv. Maximilián Kolbe. Ten 
mnoho bojoval proti duchu nečistoty a slo- 
bodomurárstvu za pomoci Nepoškvrnenej 
a časopisu Rytier Nepoškvrnenej. Na 
hrania týchto dvoch slovanských národov 
v nedeľu pred piatkom Nepoškvrneného 
Počatia v roku 1990 sa Matka Božia 
predstavuje menom Som Nepoškvrnená 
Čistota.

Nesmieme zabúdať, že názvy, mená, 
mali a majú vo Svätom písme hlbší výz
nam, než v našom profánnom svetskom 
živote. Meno znamenalo viac než obyčaj
né pomenovanie. Meno, to bolo súčasťou 
duše. Telom, ktorým sa duša prejavovala.

V mene bolo niečo skutočného, kus pod
staty pomenovanej osoby. Meno zname
nalo moc a silu. Dostať no vé meno zname
nalo nový program a novú moc. Keď bolo 
Abrahámovi 99 rokov, ukázal sa mu Hos
podin a riekol mu: Už sa nebudeš nazývať 
Abrám, ale tvoje meno bude Abrahám. Le
bo otcom mnohých národov som vás uro
bil (Gen 17). Takto by sme mohli menovať 
ďalšie mená, napr. Jakub - Izrael. Ozná
mením mena vo Svätom písme je  niečím 
dôverným. Keď Boh Mojžišovi povedal 
svoje meno, poveril ho zároveň veľkou 
úlohou - vyslobodiť Boží ľud z otroctva E- 
gypta. Matka Božia v tejto dobe zjavuje 
svoje meno . Zjavenie tohto mena je  zá
roveň spojené s úlohou vyslobodiť Boží ľud 
z otroctva nečistoty a bludu. Ona oznámila 
v Lurdoch svoje meno. Som Nepo
škvrnené Počatie. V Litmanovej oznámila. 
Som Nepoškvrnená Čistota. Obidva názvy 
spolu súvisia a sa dopĺňajú. V prvom prí
pade vyjadruje boj o čistotu viery, v dru
hom prípade boj o čistotu nášho srdca. 
Ona je  tou ženou zo Svätého písma, oble
čenou slnkom, ktorá vedie boj s diablom. 
Do tohto boja spolu s ňou máme byť

zapojení aj my. Ide o našu zá
chranu, ide o našu večnú 
spásu.

Chceme podotknúť, že sú 
mnohé názory na pravosť či ne
pravosť zjavení Matky Božej v 
Litmanovej. Cirkev je zdržan
livá a nateraz nepovedala svo
je  rozhodné stanovisko. Tieto 
veci sú v štádiu skúmania, a 
netreba predbiehať udalostiam. 
Viera či nevera zjavení je po
nechaná predovšetkým na 
svedomie každého z nás. Vie
ru, či neveru v pravosť zjavení 
dotvárajú rôzne skutočnosti. 
Jednou z nich bola zaiste aj 
návšteva tohtoročného zástu
pu pútnikov na hore Zvi r. Na 

záver si povedzme, že všetko, čo je pozi
tívne, všetko, čo nás bližšie vedie k Bohu, 
je  dobré a takýmto bolo vo všeobecnosti aj 
tohtoročné stretnutie v Litmanovej pri prí
ležitosti tretieho výročia zjavenia Matky 
Božej. Naše posolstvo z Litmanovej je  - 
zachová vanie čistoty viery a čistoty svojho 
srdca.

Posolstvo Panny Márie
Moje drahé deti!
Ďakujem Vám, že ste sem prišli, 
m ilujem vás a nekonečne túžim 
po vašej spáse. Dnešný deň som 
zvlášť potvrdila mojim i a vašimi 
modlitbami, ktoré ste obetovali 
na môj úmysel. Dnes cez Pána 
lásky a cez moje nepoškvrnené 
srdce prúdi more m ilosti pre vás. 
Duša, prijm i lásku, ktorá bola pre 
teba, v ktorej si ty bol stvorený. 
Duša, nikdy neodmietaj priazeň 
svojho Pána, ktorý ťa tak ne
smierne miluje. Prijm i milosti, 
ktoré dnes boli pre teba pri
pravené!
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S v e t o v ý  d e ň  m l á d e ž e  v D e n v e r i

PRIŠIEL SOM, ABY MALI ŽIVOT ...

V duchu týchto Ježišových slov sa konala ďalšia 
apoštolská cesta Svätého Otca Jána Pavla II. v dňoch 
od 9. do 16. augusta, ktorá vyvrcholila na svetovom 
stretnutí mladých v Denveri v USA.

Jána Pavla II. na tejto v poradí už 60. zahraničnej 
apoštolskej ceste sprevádzali štátny sekretár kardinál 
Angelo Sodano, arcibiskup Giovanni Batista Re, zá/- 
stupca štátneho sekretariátu, Mons. Monduzzi, pre
fekt pápežského domu.

Prvou zastávkou bol ostrov Jam ajka v Karibskom 
mori. Rozlohou je  Jam ajka asi päťkrát menšia ako 
Slovensko, ale má zhruba dva a pol milióna oby
vateľov. Hlavným mestom je  Kingston. Je  to poľ
nohospodárska krajina, no je  tretím svetovým produ
centom bauxitu. Asi 75 percent obyvateľstva sa hlási 
k protestantom rozličných vyznaní, katolíkov je  štyri 
a pol percenta. Je  tam jedna diecéza s troma bis
kupmi a deväťdesiatimi kňazmi, zväčša rehoľnými. 
V pastorácii vypomáha štrnásť diakonov a na kňazs- 
tvo sa pripravuje päť kandidátov. Rehoľných sestier 
je  214.

Druhá zastávka, M exiko, má približne 90 milió
nov obyvateľov, z ktorých je  vyše 90  percent kato
líkov. V Mexiku pôsobí 400  biskupov, pod ktorých 
patrí do 20 tisíc farností. Na jedného kňaza pripadá 
asi tisíc veriacich. Na kňazstvo sa pripravuje do 5500 
seminaristov. Rehoľných sestier je  vyše 100 tisíc.

Počas návštevy M exika pápež Ján Pavol II. sa 
zastavil a j v meste Izamal, ktoré je  kolískou slávnej 
mayskej kultúry. Privítali ho tam asi tri tisícky zá
stupcov približne 60 miliónov Indiánov z 20  krajín 
Ameriky. Pápež tam vydal tri výzvy k organizáciám, 
zodpovedným za sociálny rozvoj na celom konti
nente, pričom ich vyzval urobiť všetko pre "uľah
čenie problémov, ktoré dnes sužujú Indiánov". 
Odsúdil aj "barbarské a neospravedliteľné násilie", 
ktoré brutálne pripravilo o život m exického kardi
nála Juana Jesusa Posadasa Ocampa, arcibiskupa z 
Guadalajary.

Program v USA
S účasťou na Svetovom dni mládeže vykonal Svätý 

Otec zároveň pastoračnú cestu v USA. Je  to jeho  
tretia cesta do USA, kde bol v roku 1979 a 1987.

Sám prezident B ili Clinton, ktorý pápeža spolu s 
manželkou Hilary a dcérou Chelsea privítal na den- 
verskom letisku a neskôr s ním strávil skoro dve 
hodiny v dôležitom politickom rozhovore. Svätému 
Otcovi povedal:"Amerika je  lepšia, silnejšia, cíti sa 
byť viac národom, pretože máte na ňu vplyv ... ale aj

preto, že americkí katolíci majú na nás vplyv od 
narodenia." A nejde o zanedbateľný počet. Oficiálne 
sa uvádza, že v USA sa hlási ku katolíckej viere až 
58 miliónov ľudí.

Lenže Amerika ešte nie je  taká, akú si ju  vo svojich 
víziách predstavuje pápež. Pravdaže, v osobnom 
stretnutí s prezidentom sa vyvaroval toho, aby otvo
rene kritizoval určitý stupeň morálneho úpadku, kto
rý Amerika prežíva, ale v kázni si neodpustil povedať 
svoj jasný názor na potrebu morálnej obrody Ame
riky, najmä teraz po skončení studenej vojny. Pritom 
poznamenal, že je  to dôležité pre celý svet. Inou 
otázkou je  problém, ktorý je  v Amerike mimoriadne 
aktuálny. Jedným slovom sa tu hovorí abortion (pre
rušenie tehotenstva).

Pápežova návšteva sa považuje za veľmi význam
né morálne posolstvo v čase, keď  Amerika potrebuje 
návrat k tradičným hodnotám. V  čase, keď sa v USA 
morálka priam rozpadá, ako povedal jeden z orga
nizátorov A. J .  Langey z organizácie KnightsofCo- 
lumbus, ktorá má 1,5 milióna členov.

Podľa prieskumov je  pápež v USA mimoriadne 
populárny medzi mládežou. Podľa Gal lupa ho zara
dili do prvej desiatky najobľúbenejších dospelých.

Povznášal som sa s pápežom - hlásali slogany na 
tričkách tisícov a tisícov mladých katolíkov, ktorí 
prišli do amerického Denveru v štáte Colorado z 
celého sveta, na ôsmy katolícky World Youth Day 
(Svetový deň mládeže). A pápež Ján Pavol II. ne
mohol zakryťnadšenie, že na nedeľnajšej omši, ktorú 
slúžil na štadióne so symbolickým názvom M ile high 
štádium, sa zišlo štvrť milióna mladých ľudí z celého

2  kresťanského 

sveta A jg

sveta. Pravdaže, najviac bolo Američanov - okolo 
110 tisíc. Veľké skupiny prišli aj z Európy a La
tinskej Ameriky, menšie z Afriky a Ázie.

Medzi účastníkmi boli aj mladí z nášho regiónu. 
(Sponzorovali ich Slovenské príslovia a. s.)

Svetový deň mládeže organizuje katolícka cirkev 
každé dva roky. Po prvý raz sa konal z iniciatívy 
pápeža v roku 1984 v Ríme, potom v Buenos Aires v 
Argentíne, v  Santiagu de Compostela v Španielsku a 
v poľskej Czenstochowej v roku 1991.

Násilné metódy sveta veľmi kontrastujú s pokoj
nými slovami pápeža, ktorý volal po porozumení, 
priateľstve a vysokých morálnych hodnotách. Pre 
tých, ktorí takto rozumeli jeh o  hlboko ľudským slo
vám, znamenala prítomnosť na veľkom katolíckom 
stretnutí mladých ľudí z celého sveta naozaj du
chovné povznesenie.

Svetový deň katolíckej mládeže prinesie svoje o- 
vocie možno až v budúcnosti, ale slová pápeža o 
potrebe novej morálky a vysokých etických hodnôt 
zapôsobili na všetkých.

Fantastické stretnutie mladých v Nitre
Cez víkend 14. a 15. augusta t. r. sa v Nitre usku

točnilo Celoslovenské stretnutie mládeže. Po oba dni 
navštívilo Kalváriu asi 150 000 ľudí,najm ä mladých.

Už v sobotu všade zneli gitary, spev, stovky ľudí 
trpezlivo stáli na spoveď, procesie šli v záplave krí

žov, všade mnoho klerikov a rehoľných sestier. 0 19. 
hod. sa mladí zišli pri soche Panny Márie, Patrónky 
Slovenska. Po predstavení 7  diecéz, vztýčení ich 
vlajok, znela hymna mládeže "A j ty si jeho brat". Les 
rúk a potlesk nebral konca kraja. Kázeň hlavného 
organizátora o. biskupa Rábeka bola na tému Den- 
vera: Prišiel som, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie. Povedal, že najväčším nepriateľom Cirkvi 
sú nevzdelaní katolíci, a preto treba počúvať a us
kutočňovať Božie Slovo.

Prosby odzneli vo všetkých svetových jazykoch, aj 
v  rómčine. Na prijímaní boli takmer všetci, po ňom 
zaznel neobvykle dlhý proces ako forma vďaky. Pre
čítal som pozdrav Slovákov z Denveru, ku ktorému 
sa pripojili a j Česi. Delegáciu z Velehradu prijali 
mladí Slováci veľmi srdečne aj v Nitre.

Potom na tému 7  sviatostí mali svoje temer ho
dinové programy mladí zo 7  diecéz Slovenska. Nitra 
začala s krstom, birmovanie mala Rožňava, Trnava 
pomazanie nemocných. Okolo druhej v noci desať
tisíc mladých znova rozjaril program z Košíc na 
tému: Zmierenia. Všestranná Adriana Žuravlovová, 
gitarista Štefan Strelec a zvukárka Eva Fonferková 
so zborom zo Sečovskej Polianky prekvapili nevšed
ným svedectvom z vlastného života, pásmom textov, 
piesní a pantomímy, ale a j spoločného spevu pri 
sviečkach. To bol zážitok, k nemu sa ešte vrátime. 0  
5. hod. rannej bola krížová cesta so svedectvami 
mladých spolu s o . kardinálom Korcom. Práve sa 
brieždilo, keď pri 15. zastavení - vzkriesení - mlaď 
Slovenska stála na vrcholci Kalvárie, mieste pre- 
modlenom našimi predkami. Po maďarskej sv. omši 
hlavnú bohoslužbu mal o. kardinál Korec spolu s o. 
biskupmi Balážom , Hrušovským, Filom a Rábekom. 
Kardinál Korec v tradične výbornej kázni hovoril o 
tom, ako si svet a veriaci predstavujú hojnosť života, 
o úlohe Panny Márie a skutočnosti, prečo práve v jej 
sviatok sa mládež sveta stretá v Denveri a aj v Nitre.

Potom sa posvätilo 7 zelených krížov pre diecézy 
k ich nástupu do tretieho tisícročia. Naraz medzi 
mladými vyrástlo more krížov - je  zázrakom, že 
mládež 40  rokov ohlupovaná komunistami sa správa 
takto, je  to znamením časov Slovenska a veľkým 
prísľubom i nádeje.

Duchom Svätým naplnené chvíle mali výborný 
scénar a organizáciu. V  závere slávnosti sa otec kar
dinál ešte raz obrátil na mladých a poukázal na to, že 
Slovensko nemá len kriminalitu a senzácie, ale aj 
takúto, dnes v Európe nevídanú mládež. Vyslovil 
totiž poľutovanie, že na tejto slávnosti neboli takmer 
žiadni novinári, ani televíziu nezaujímalo toto sto
tisícové stretnutie.

Kresťanská mládež na Vclehradc
"Nech sa tieto dni stanú prítomnosťou a príchodom 

Krista medzi mladých. Nech sa to uskutoční medzi 
vašou mládežou na Velehrade", uviedol pápež Ján 
Pavol EL vo svojom posolstve mladým kresťanom, 
ktorí sa zúčastnili na prvom celonárodnom stretnutí 
kresťanskej mládeže na Velehrade.

Bazilika sv. Cyrila a M etoda bola od rána zaliata 
slnečnými lúčmi a  na zelenom koberci pred ňou 
očakávalo 8000  mladých ľudí príchod arcibiskupa 
olomouckého Jana Graubnera, ktorý celebroval 
svätú omšu s katechézou "A ko M ária". Stretnutie 
vyvrcholilo zasvätením mládeže Panne Márii. 
Zhromaždenie na Velehrade sa konalo v tých 
istých dňoch ako v Denveri a malo taký istý prie
beh a duchovnú náplň. Na mieste, odkiaľ sa pred 
tisíc rokmi vďaka slovanským vierozvestcom za
čalo  šíriť kresťanstvo, zišli sa mladí ľudia z Čiech, 
M oravy, Slovenska a  iných krajín. Mladí veriaci 
stretnutie ukončili spevom hymny 8. svetových dní 
mládeže v Denveri.



ČÍSLO 17/1993 STRANA 11 SLOVO

ODLÚČENÉ NÁRODNÉ CIRKVI
(Pokračovanie z čísla 16.)

IV. Sýrsko-jakobitská 
cirkev

Aj táto cirkev vznikla z odporu vo
či chalcedonskému koncilu a z mono- 
fyzitizmu, zvlášť silne zakoreneného 
medzi mníchmi v Sýrii a Egypte. Roz
šíreniu monofyzitov priaznivo napo
mohla cisárska politika, takže došlo k 
vybudovaniu monofyzitického cir
kevného spoločenstva v Sýrii. Za Jus- 
tiniána I. (527-565) sa stala nezávislou 
od ortodoxnej ríšskej cirkvi. Monofy- 
zitický mních Jakob Baradai (zomrel 
577) bol vysvätený vyhnaným mono- 
fyzitickým patriarchom Theodózom z 
Alexandrie za biskupa. Tak vybudo
val spolu s inými monofyzitickými 
mníchmi v Sýrii monofyzitickú cir
kev, nezávislú na ríšskej cirkvi. Ďalšie 
monofyzitické biskupstvá sa zriadili v 
Malej Ázii, Sýrii, Mezopotámii, Arábii 
a Palestíne. Podľa svojho cirkevného 
organizátora sa sýrski monofyziti 
označujú ako "jakobiti". Monofyzitic- 
ko-sýrsko-jakobitická cirkev prežíva
la časy rozkvetu v 12. a 13. storočí. 
Keď sem prenikli Mongoli pod vede
ním chána Timura, bola rozbitá aj jej 
organizácia. No až do dnešných čias 
sa zachovali zvyšky starej sýrsko-ja- 
kobitickej cirkvi.

Sýrsko-jakobitická cirkev združuje 
dnes pod patriarchom z Antiochie 
(sídlo má v Himse, Sýria) všetkých ve
riacich. Na rozdiel od iných ortodox
ných cirkví nie je jakobitská cirkev 
vlastne ľudovou a národnou cirkvou.

Patria k nej aj arabské, arménske, sýr
ske a kurdské národnostné skupiny. 
Jakobiti vidia v Petrovi zakladateľa 
svojej cirkvi, čo sa vysvetľuje z jej his
torických súvislostí s Antiochiou. Ti
tul jakobitského patriarchu preto znie: 
"Patriarcha mesta Antiochie a celého 
územia, ktoré podlieha apoštolskej 
stolici (t.j. svätému Petrovi)." Ako spo
mienku na Ignáca z Antolie má pat
riarcha stále meno Ignatius.

Zvláštnym znakom jakobitickej 
Cirkvi je

jej ústava.
Jurisdikčnú moc má jedine jako- 

bitský patriarcha. Biskupi vychádzajú 
väčšinou z mníšskeho stavu, kňazi sa 
pred vysviatkou ženia. Najnovšie sa 
cez synodu zúčastňujú na správe cir
kvi aj laici. Staré monofyzitické učenie 
sa síce principiálne zachovalo, no 
dnes má sotva praktický význam.

V 17. storočí (od roku 1665) je sýr
sko-jakobitská cirkev veľmi posilnená 
prechodom veľkého počtu nestorián- 
skych obcí, ktoré zrušili úniu s Rí
mom, nanútenú im v Indii Portugal
cami 1653. Tak sa vytvorila juhoin- 
dická monofyzitická cirkev pod anti- 
ochijským patriarchátom. Na túto cir
kev pôsobila v 19. storočí misia anglo
saských krajín. Roku 1836 došlo k od
štiepeniu väčšieho počtu kresťanov, 
ktorí prijatím anglikánskej liturgie vy
tvorili anglikánsku obec. Tá sa roku 
1947, okrem jedného zvyšku, spojila s 
juhoindickou cirkvou. Dôsledkom 
vnútorných rozporov ako aj kritiky 
učenia a cirkevných tradícií juhoin-

dickej monofyzitickej cirkvi zo strany 
anglickej "Church Missionary Society" 
bol

ďalší rozkol.
Roku 1889 sa vytvorila sýrska 

Mark-Tomášova cirkev v Malabare. 
Napriek zachovávaniu niektorých ja- 
kobitských tradícií sa stala predovšet-. 
kým zmenou liturgie podľa spisov re
formného charakteru evanjelickou 
cirkvou reformného razenia. Má asi 
205 000 duší a aktívna sa zúčastňuje 
na prácach Ekumenickej rady cirkví, v 
prezídiu, ktorej býva zavše zastúpe
ná.

Úsilie juhoindickej monofyzitickej 
cirkvi získať autonómiu od jakobit
ského antiochijského patriarchátu vie
dla k novým rozkolom. Roku 1911 sa 
utvorili dva smery: jeden trvá na spo
jení s antiochijským patriarchom a 
podriaďuje sa metropolitovi, ktorého 
on dosádza, druhý nasleduje "katoli- 
kosa", sa v protiklade k predošlému 
nazvala hlava tohto smeru. Nasledo
vali neutešené spory medzi oboma 
smermi, ktoré trvali desaťročia. Až ro
ku 1959 došlo k znovuzjednoteniu do 
juhoindickej monofyzitickej cirkvi (asi 
610 000 duší), keď patriarcha uznal 
"katolikosa" za hlavu juhoindických 
monofyzitických kresťanov a tento sa 
výslovne podriadil antiochijskému 
patriarchátu.

Trvalé vnútorné diferencie viedli 
roku 1930 k spojeniu niektorých bis
kupov a ich obcí s Rímom. Vytvorila 
sa uniatska syro-malankarstská cirkev 
(asi 70 000 duší), ktorá sa nedala zlúčiť 
s nestoriánskou syro-malabarskou 
cirkvou. Existuje dnes ako arcibiskup
stvo s vlastným klérom a západosýr- 
skym rítom, ktorý uznal Rím.

Peter STRÁŽCA 
(Pokračovanie)

Z kroniky Sestier služobníc
Dňa 18. júna 1993 bol začatý in

formatívny proces o živote a čnos
tiach služobnice Anatolii Tekly Bod- 
nárovej z kongregácie Sestier slu
žobníc nepoškvrnenej Panny Márie.
V kaplnke Kolégia nepoškvrnenej 
Panny Márie v Prudentopolise v Bra
zílii boli prítomné okrem sestier slu
žobníc aj predstavené Rádu sv. Ba
žila Veľkého, kongregácie Sestier sv. 
Jozefa, sestier Katechétok sv. Anny 
a Inštitútu Najsv. Srdca Ježišovho. 
Slávnosťsa začala sv. liturgiou, ktorú 
za asistencie mnohých kňazov slúžil

J. E. Efrém Krivyj, OSBM, biskup pre 
ukrajinských gréckokatolíkov v Bra
zílii. Otec biskup Efrém vysvetlil vý
znam tohto spoločného liturgického 
aktu ako prvý oficiálny cirkevno
právny krok informatívneho charak
teru, ktorý má za cieľ skúmať všetky 
podrobnosti zo života tejto rehoľnice.

Sr. Anatolia Tekla Bodnárová sa 
narodila 29. marca 1884 na Ukrajine 
a zomrela 16. februára v Brazílii v 
chýre svätosti.

(fd)

Dňa 20.-24. júna 1993 sa v Je
ruzaleme uskutočnil I. medziná
rodný kongres venovaný otázke 
prijatia Biblie medzi Slovanmi. 
Kongres prebiehal v priestoroch 
Európskeho inštitútu v Jeruzale
me, na ktorom sa zúčastnili dele
gáti zo 16 krajín a bolo predne
sených vyše 70 prednášok.

(fa)
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Kronika 
sídelného 

biskupa 
Mons. Jána Hirku
4.7. 1993
Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v B aja- 
noch
5.7. 1993
Účasť na celoslovenských liturgických slávnos
tiach pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda 
v Nitre
6.7. 1993
Účasťna Konferencii biskupov Slovenska v Nitre
11.7. 1993
Liturgické slávnosti pri príležitosti 450. výročia 
založenia obce Habura
18.7.1993
Odpustová slávnosť v Sečovskej Polianke pri prí
ležitosti sviatku Škapuliarskei Panny Márie
24.7.1993
Misijný deň v Humennom
25.7.1993
9.00 posvätenie chrámu sv. Cyrila a Metoda v 
Neresoch, 15.30 posviacka chrámu sv. Cyrila a 
Metoda v Nacinej Vsi
28.7.1993
Účasťna stretnutí s gréckokatolíckou mládežou v 
Juskovej Voli
30.7.1993
Udelenie nižšieho svätenia Jozafátov i T im 
kovičovi, O SBM
31.7.1993
7.00 udelenie diakonátu Jozafátovi Tim kovičovi, 
O SBM , 10.30 50. výročie kňaztva o. Baláža v 
Levoči
1.8. 1993
7.00 udelenie kňazstva Jozafátovi Tim kovičovi, 
O SBM  10.30 - Storočnica chrámu Horňa
7.8. 1993
Sobášna sv. liturgia v Prešove
8.8. 1993
Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny M árie v 
Nižnom Hru sove
9.8. 1993
Prijatie Alojza Engiiša, prezidenta odborov
15.8.1993
Odpustová slávnosť v Klokočové spolu s pom. 
biskupom a generálnym vikárom

Nový hrob
Dňa 25. jú la t. r. Pán života a smrti privolal 

k sebe o. Andreja Bicka.
O. Andrej sa narodil na Podkarpatskej Rusi. 

V roku 1938 bol vysvätený za kňaza Muka- 
čevsko-užhorodského biskupstva a pastoračné 
bol činný do roku 1949. Po 10 rokoch utrpenia v 
nútenej izolácii od svojich veriacich a po 30  
rokoch tajnej pastorácie v katakombálnej gr.-kat. 
Cirkvi bol navštívený posledným krížom ťažkej 
choroby v Senci pri Bratislave, kde ukončil vo 
veku 79 rokov pozemskú časť sv o je j večnej 
kňazskej služby.

Sv. liturgiu a pohrebné obrady slúžil otec 
biskup Mons. Milan Chautur, C SsR, za asistencie 
o. J .  Pavloviča, o. J. Gurského, o. G. Székelyho a 
rím.-kat. duchovných otcov zo Senca Kollera a 
Galagociho.

Pri obradoch účinkoval gréckokat. zbor z 
Bratislavy vedený M . Petrašovičom.
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V dňoch 22. až 25. júla t. r. sa konalo v 
Prešove, v sále mestského úradu for
mačné duchovné stretnutie členov a sym- 
patizantov Hnutia fokoláre (Diela 
Máriinho). Vyše 1200 osôb rôzneho veku, 
civilného a duchovného poslania sa zišlo, 
aby sa prehĺbili v spiritualite jednoty. 
Jednota je Ježišovým ideálom a o ňu prosil 
Otca pred svojim utrpením: "... aby všetci 
boli jedno... aby svet uveril" (por. Jn 
17,21). Preto, hovorí zakladateľka Hnutia 
fokoláre, Clesava Lusicleová, stala sa prí
činou zrodu Hnutia a jeho cieľom.

Hlavnými témami "Mariapoli ’93" boli: 
-Jednota - základný pilier života Hnutia; 
-Ekonómia spoločenstva - ekonómia za
ložená na báze vzájomnej lásky ako alter
natíva kapitalizmu a socializmu; -Inkul- 
turácia - ako jeden z nástrojov novej evan- 
jelizácie; Ďalej sa účastníci stretnutia zno
va mohli ponoriť do atmosféry svetového 
stretnutia rodín Familyfest ’93 (v Ríme 5. a 
6. júna t. r.) a medzinárodného stretnutia 
mládeže Genfest ’93 (Brno, 12. júna t. r.) a 
to prostredníctvom diapozitívov, video
záznamov a svedectvom priamych účast
níkov stretnutí.

Atmosféru výborne podporovala mo
derná duchovná hudba, predovšetkým 
piesne skupín Genhosov a Genverde v 
podaní mladých z Hnutia.

Nie je ľahké otvoriť svoje vnútro a 
podeliť sa s inými o svoj vnútorný vzťah s 
Bohom. Z množstva osobných skúseností 
so životom podľa evanjelia v rôznych si
tuáciách a prostrediach pozorný účastník 
stretnutia často nachádzal odpoveď na 
vlastné otázky a problémy. Ba viac, nado
búdal odvahu žiť z Božieho Slova, nechať 
sa ním formovať, prenášať ho skrze

vlastný život do svojej rodiny, na 
pracovisko, do školy, do farnosti...

Stretnutia sa zúčastnili piati slovenskí 
biskupi: A. Tkáč, J. Hirka, R. Baláž, D. Tóth 
a M. Chautur, ako aj značný počet kňazov. 
Ich prítomnosť umožnila zhromaždeniu za
kúsiť plnosť živej Cirkvi. V prvý deň ce
lebroval sv. omšu o. biskup Tkáč, v druhý 
deň bola slávená sv. liturgia otcom bis
kupom M. Chauturom, ktorú koncebrovali 
o. biskup R. Baláž a o. biskup D. Tóth a 
ďalších 23 kňazov.

Mariapoli '93 (Mariapoli - Máriino mes
to) v Prešove skončilo, aby sa mohlo roz
šíriť ďalej, do našich miest a dedín. Ostalo 
pevné presvedčenie, že Boh je s nami v 
každej situácii, v každom čase. Sila jeho 
prítomnosti však závisí od veľkosti našej 
vzájomnej lásky a jednoty. Iba s ňou mô
žeme vybudovať novú spoločnosť.

M. J.

Naši jubilanti 
v septembri
o. Teodor BAČINSKÝ, na odpočin

ku v Košiciach, 60. výročie ordin. 
(17.9.1933).

o. Ladislav LABANIČ, na odpočin
ku v Košiciach, 55. výročie ordin.
(21.9.1938).

o. Gabriel KOPČAY, na odpočinku 
v Košiciach, 55. výročie ordin.
(21.9.1938).

Vyprosujeme im - Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

Klokočovská púť
3. augustovú nedeľu, t.j. 15.8.1993 v pek

nom prostredí v blízkosti vodnej nádrže 
Zemplínska Šírava sa konala v Klokočové 
diecézna odpustová slávnosť Nanebovzatia 
Panny Márie. Tohtoročná púť ku Kloko- 
čovskej Panne Márii bola, čo sa týka do 
počtu, jednou z najväčších za posledné ob
dobie. Tu na mieste, kde kedysi zázračne 
slzil obraz Matky Božej, sa zišli veriaci od 
Tatier až po Zemplín. Program odpustovej

slávnosti začal v sobotu a pokračoval celú 
noc peknými spevmi, modlitbami. Ako je už 
zvykom , nechýbali rôzne mládežnícke 
zbory, ktoré predniesli svoje duchovné 
programy. Za všetkých spomenieme aspoň 
zbor z Rakovca nad Ondavou, Humenného 
a ďalšie.

V nedeľu odpustová slávnosť vyvr
cholila svätou liturgiou o 10.30, ktorú slúžil 
Mons. Ján Hirka, sídelný biskup.

P r i j a l i  v e č n é  s ľ u b y
Po 40-ročnom nútenom odmlčaní služob

nice z gréckokatolíckej provincie Nepoškvrne
ného počatia Panny Márie mali 14. augusta t. r. 
slávnosť prijatia obliečky. Konala sa v Chráme 
Ducha Svätého otcov redemptoristov v Micha
lovciach.

Za prítomnosti ich predstavenej, provinciál- 
ky Pauly Ištvaníkovej, sedem služobníc obnovi
lo svoje časné slbby na ďalší rok do rúk pomoc
ného biskupa prešovskej gréckokatolíckej epar-

chie Mons. Milana Chautura, CSsR. Ďalšie pri
jali už večné slúby. Dve prijali obliečku pre vstup 
do noviciátu služobníc Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. Slbby zložili a prijali obliečku za 
prítomnosti svojich rodičcv, príbuzných a veľ
kého počtu duchovných nielen z celého Zem- 
plína. Prítomný bol aj rektor michalovského 
kláštora otcov redemptoristov otec Štefan Iš- 
tvaník, CSsR.

Karol PIRNAGA
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Vysviacka v kláštore sv. Bažila Veľkého
Nedeľa, 1. augusta, akoaj je j predchádzajúce 

dva dni, sa zapíšu do histórie Monastiera rádu 
sv. Bažila Veľkého v Prešove na ul. Vajan- 
ského zvlášť pamätné. V kaplnke Krista Kráľa 
udelil Mons. Ján Hirka, sídelný biskup, svä
tenia subdiakonátu, diakonátu a kňazstva Joza- 
fátovi Vladimírovi Timkovičovi, O SBM .

Sej deň, jehože sotvoril Hospoď - vystihuje 
veľkosť chvíle, ktorú prežívali účastníci obradu 
vysviacky. Slávnosť chirotónie sa stala o to 
významnejšou, že sa konala v baziliánskom 
kláštore prvýkrát od roku 1950, doby tak smut
ne známej pre našu gréckokatolícku cirkev a

tak bolestnej aj pre rád sv. Bažila Veľkého. 
Slávnostne vyzdobená kaplnka kláštora sa v 
nedeľu, v deň kňazskej vysviacky, zaplnila ot
cami a bratmi rádu ako aj sestrami bazilián- 
kami, príbuznými otca novokňaza, ale aj ďalší
mi našimi veriacimi, pre ktorých účasť na 
vysviacke bola nezabudnuteľným duchovným 
zážitkom a povzbudením viery. Vedľa sväti- 
teľa otca biskupa Jána zaujal miesto pri oltári 
otec provinciál rádu sv. Bažila Veľkého Dr. 
Marián Ján Potáš, ako aj brat novokňaza o. 
Gorazd Andrej Timkovič, O SBM , t. č. sa pri
pravujúci v Ríme na záverečnú obhajobu svo
je j doktorskej práce. Vrúcnou láskou a poďa
kovaním Bohu bolo určite naplnené srdce mat
ky, ktorá bola prítomná na vysviacke svojho 
syna a prijímala z jeho rúk prvé kňazské pože
hnanie.

Otec novokňaz Jozafát sa narodil 14. júla 
1964 v Košiciach, v rodine dnes už nebohého 
gréckokatolíckeho kňaza. Už počas prvých ro
kov štúdia na Vysokej škole veterinárskej po
cítil povolanie ku kňazstvu, avšak ísť za Mä
som Najvyššieho a začať študovať teológiu v 
daných politicko-spoločenských pomeroch ne
bolo možné. V roku 1987, mesiac pred záve
rečnými štátnicami, emigroval cez záp. Ne
mecko do Talianska. Dostal sa do Ríma, kde 
bývajúc v pápežskom kolégiu Nepomucenum, 
začal študovať na Pápežskej univerzite sv. To
máša Akvinského (známe Angelicum) filozo
fiu. Po prvom roku štúdia vstupuje do rádu sv. 
Bažila Veľkého a po postrižení prijíma rehoľné 
meno Jozafát. Po ukončení druhého ročníka 
filozofie odchádza z rozhodnutia svojich pred
stavených na noviciát do USA. V roku 1990 sa

vracia z USA do Ríma, aby na Angelicu po
kračoval v teologických štúdiách, ktoré dokon
čil v júni tohoto roku s titulom bakalaureát. V 
septembri je  rozhodnutý pokračovať v Ríme v 
ďalšom trojročnom štúdiu a získať titul doktora 
teológie. Ako povedal otec Jozafát v svojom 
príhovore na záver slávnosti kňazskej vysviac
ky, takmer už neveril, že sa splní jeho túžba stať 
sa kňazom a že sa vysviacka uskutoční doma, 
na rodnom, slobodnom Slovensku. Boh však 
múže všetko. Božie cesty sú nevyspytateľné a 
Jeho milosť veľká.

Čitatelia nášho časopisu sa s jeho hodnot
nými príspevkami mali častokrát možnosťobo
známiť na stránkach SLO VA, kde prispieva 
pod pseudonymom Vladimír Mariánsky, 
O SBM . Veríme, že v otcovi Jozafátovi Tim
kovičovi dostáva naša gréckokatolícka cirkev 
erudovaného teológa, oddaného a príkladného 
kňaza - rehoľníka, verného najsvätejším 
tradíciám rádu sv. Bažila Veľkého.

D r. P eter KRA.ÍŇÄK

Novokňaz svoju primičnú sv. liturgiu slúžil 
dňa 4. augusta 1993 v chráme sv. Petra a Pavla 
v Bardejove, pri ktorej spieval gr. kat. chór z 
Bardejova pod vedením p. Ivice Hanisovej. Na 
tejto primičnej sv. liturgii bol prítomný o. 
Mons. Juraj Džudžar z Kongregácie pre vý
chodné cirkvi v Ríme a o. Sofron Múdry, 
O SBM , rektor Kňazského seminára sv. 
Jozafáta v Ríme. Novokňaza úprimne 
pozdravili a privítali medzi sebou o. Pavol 
Chanáth, okr. dekan, sestry baziliánky, deti a 
veriaci bardejovskej farnosti.

(fd)

Duchovná obnova spojená s putova
ním milostivého obrazu Panny Márie 
Klokočovskej prebieha v michalovskom 
dekanáte od 18. apríla t. r. Od okamihu, 
keď ho prevzal pre veriacich tohto de
kanátu o. arcidekan Jozef Knežo, ubeh
lo už štyri mesiace, avšak v každej far
nosti sa toto putovanie stretá s nevšed
ným záujmom. Potešujúce je, že tak vo 
farnosti Vysoká nad Uhom i Lekárovce 
dominovala účasť mladých prezentova
ná aj vystúpením mládežníckeho zboru. 
Veľkým povzbudením pre veriacich z 
celého okolia bola účasť pomocného 
prešovského biskupa Mons. Milana 
Chautura, CSsR v Bajanoch, ktorý zdô
raznil vo svojej homílii potrebu vďač
nosti veriacich nebeskej Matke za och
ranu a milostí.

Rozjímané pobožnosti sv. ruženca, 
sv. liturgie s mariánskymi kázňami, súk
romné pobožnosti a modlitby, spevy a 
akadémie mladých, to sú bohaté preme
ne obnovy, ktoré tvoria podstatu progra

mu vo všetkých farnostiach, kde bol do
teraz milostivý obraz (Bežovce, Vyš. 
Nemecké, Blatné Revištia, Koromľa).

Dôkazom toho, že prítomnosť mi
lostivého obrazu má hlboký dosah na 
ľudí je aj to, že počas všedného dňa je 
vidieť bicykle či náradie opreté o plot pri 
chráme alebo kočíky. To matky z do
mácnosti, pracujúce ženy i chlapi počas 
roboty "odskočili" na kratučký rozhovor, 
modlitbu k svojej Matke "Ochrane Zem- 
plína". Duchovným ovocím sú aj rekord
né počty sv. prijímaní v jednotlivých far
nostiach.

Po veriacich z farnosti Choňkovce, o 
ktorých sme informovali v Slove č. 16, 
privítali milostivý obraz Podhorodčania.

Vo farnosti Podhoroď sme pod vihor
latskými vrchmi navštívili 19. júla t. r. 
učupenú filiálnu dedinku Ruská Bystrá. 
Drevený chrám postavený na návrší nás 
v podvečer pri krásnom západe slnka 
vítal úprimnými modlitbami a jednodu
chými spevmi veriacich. V útulnom do

me Pána si uctili veriaci Prečistú Boho
rodičku mariánskym molebenom, spev
mi a duchovným slovom.

Miroslav PINDROCH
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kierku viery vubľansko-uličskej doline vo veľ
kú vatru viery aj takýmto spôsobom - stretnu
tím sa všetkej veriacej mládeže. Dedinky a 
obce v pohraničí v blízkostí štátnych hranie s 
Ukrajinou zostali v časoch totalitného režimu 
v duchovnom ponímaní veľmi zanedbané. Na
ši gréckokatolícki kňazi len veľmi ťažko a po
maly pracovali na obrode viery ľudí v tejto 
oblasti. Na stretnutí mládeže ubľansko-uličskej 
doliny, ktoré sa konalo 19. jú la 1993 v Uliči a 
v Uličskom Krivom, sa zúčastnilo vyše dvesto 
mladých zo všetkých okolitých dedín. Tento 
deň strávili v prítomnosti pomocného biskupa 
Mons. Milana Chautura, C SsR . Stretnutie za
čalo o 10.00 hod. mariánskym molebenom v

Uliči, pri ktorom sa otec biskup prihovoril k 
mládeži. Potom sa všetci previezli autobusmi 
do neďalekého Uličského Krivého, kde sa ko
nali rôzne športové hry. Dievčatá s elánom a 
úsmevom hrali volejbal, kým chlapci zastihli 
odohrať celý futbalový turnaj.

Poobede si všetci spoločne pochutili vo voľ
nej prírode na guľáši, potom navštívili drevený 
chrám v Uličskom Krivom a celé stretnutie 
vyvrcholilo spoločnou sv.liturgiou o 18.00 
hod. vo farskom chráme v Uliči, ktorú celeb
roval pom. biskup Mons. Milan Chautur. 
CSsR. Je  potrebne ešte dodať, že modlitba, 
spev, úsmev, radosť, to boli sprievodné znaky 
tohto vydareného podujatia.

Po roku 1989, kedy sa postupne začali na
vracať gréckokatolícke clirámy po násilnej pra- 
voslavizácii v päťdesiatych rokoch, bol tohto 
roku vrátený okrem iných aj gréckokatolícky 
chrám v Uliči. Sídelný prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka po tohtoročných vysviackach 
dal spravovať túto farnosť novokňazovi o. M i
roslavovi Bartošovi. Ako sám hovorí novo- 
kňaz, prítomnosť gréckokatolíckeho kňaza v 
uličskej doline je  pre tamojších ľudí veľkou 
radosťou. Hlad a smäd po Božom  slove je  tu 
priam evidentný. A tak sa vlastne mohla u- 
skutočniť túžba pomocného biskupa Mons. 
Milana Chautura, C SsR , ešte z čias jeho pôso
benia vo farnosti Šmigovec, chcieť rozpáliť is-

Snom každého spisovateľa je  vydať v 
jednom roku dve knižky. Možno si ani ne
doceňujeme šťastie, či kvality poetky Mo
niky Tančákovej zo Starej Ľubovne, ktorej 
tohto roku v rozmedzí dvoch mesiacív jú l - 
august vychádzajú dve zbierky poviedok a 
básní.

Prvá z nich pod názvom NEHODNÁ DÔ
VERY je už na knižnom trhu. Je to vlastne 
prvá zbierka poviedok a básní s kresťan
skou tematikou na Slovensku, ktorú autor
ka venuje Panne Márii Litmanovskej.

Monika Tančáková sa narodjla 29. ja 
nuára 1950 v Krompachoch. Šťastná ro
dina s 9 de ťmi sídlila na "Jarečku" - samote 
pod lesom, kde nadobudla svoj hlboký 
vzťah k prírode. Jej talent k práci so slovom 
objavil a začal rozvíjať Dr. Vladimír Uhlár, 
ktorý ju  učil slovenský jazyk na Strednej 
priemyselnej škole textilnej a papiernickej 
v Ružomberku. Svoj talent využíva od roku 
1987 na časopisecké publikovanie povie
dok, básní a aforizmov. Stala sa z nej 
známa spisovateľka do Ľubovnianskych 
novín, Národnej osvety, Diecézneho hla
su, Slova, Katolíckych novín. Svoj spevavý 
hlas využíva aj ako spolupracovníčka Slo
venského rozhlasu v Košiciach. Ale je j naj
väčšou láskou je  práca s ľuďmi. Na Stred
nom odbornom učilišti strojárskom v Starej 
Ľubovni, kde pracuje ako vychovávateľka 
pre kultúrnu činnosť, ju  pozná každý žiak či

žiačka. Spevácka skupina "Jareček" zís
kala pod je j vedením nemálo úspechov na 
území celej republiky. Ale nielen pre mla
dých bije je j srdce. V Klube dôchodcov v 
Starej Ľubovni vedie spevácku skupinu 
PRAMEŇ, ktorá sa na každý nácvik teší. 
No pri toľkých povinnostiach nezanedbáva 
ani svoju rodinu, keďže je matkou troch 
detí. S obsahom je j druhej zbierky Nehod
ná dôvery sa ešte v rukopise zoznámil pán 
kardinál Jan Chryzostom Korec. Zjavenie 
sa Panny Márie v Litmanovej vyvolalo v 
citlivej duši autorky potrebu venovať Svätej 
Matke tieto fragmenty zo života slovenskej 
ženy. Zbierka vyšla nákladom Ing. Karola 
Kollára, rodáka z Kolačkova (okr. Stará 
Ľubovňa) vo vydavateľstve JEN EVA v Lip
tovskom Mikuláši. Tu vyšla pred rokom 
autorkina prvá zbierka Jarček nehy. Osob
ná modlitba (esej) k Matke Litmanovskej. 
Ako nám autorka povedala, "po prvej vy- 
danaj knihe sa mi splnil sen vydať knihu s 
kresťanskou tematikou". Kvôli NEHOD
NEJ DÔVERY bol v jednej domácnosti 
hnev, keď sa žena tak začítala do knihy, že 
zabudla navariť večeru. Iste to bol chvíľ
kový hnev. Autorka sa so svojimi čitateľmi 
nelúči. Už o mesiac bude na svete je j tretia 
zbierka básní pod názvom Dobre mi je  v 
tichu, a do budúcnosti pripravuje ďalšiu.

Zbierku básní a poviedok NEHODNÁ 
DÔVERY dostanete kúpiť v predajni kníh

Katarína v Starej Ľubovni, pod litmanov- 
skou horou Zvir alebo priamo na Letnej 12 
v Starej Ľubovni.

Na záver aspoň jedna báseň z básnickej 
zbierky NEHODNÁ DÔVERY.

ROZUMIEŠ SNOM
Prednesiem svoje prosby 
Tebe, Mária,
lebo Ty vieš, čo je prosiť.
A poviem Ti aj, o čom snívam, 
lebo Ty rozumieš snom, 
a rozpoviem Ti, čo ma bolí, 
lebo Ty si najviac vystála 
a obstála si v každej skúške, 
nikdy si necúvala.
Najťažie úlohy z dobra srdca 
riešiš,
úprimným pohľadom každého
presvedčíš,
že jediná si zo žien,
ktorej srdce horí
láskou ku všetkým,
s ktorými tu stojím,
aby som prednášala svoje prosby
pred pohľadom,
čo nasmeruje moje kroky za Tebou, 
a omilosti.

Ubľansko - uličské stretnutie mládeže 1993
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Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
MUDr. Pavol Čandík, Vranov nad Topľou 150 Sk, Veronika 

Danková, Hriadky 50 Sk, Mária Dudová, Tichý Potok 50 Sk, 
Mária Džuková, Jastrabie 100 Sk, Viktória a Michal Fecka- 
ničovci, Radvaň nad Laborcom 100 Sk, Michal Gufrovič, Košice 
100 Sk, Michal Hreňko, Komárovce 100 Sk, Spolok sv. ru
ženca, Varhaňovce 500 Sk, Margita Štefková, Varhaňovce 100 
Sk.

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

Po obnovení činnosti nášho Spolku sv. Cyrila a Metoda sme 
postupne usporiadali Cyrilometodské slávnosti v Michalovciach 
(1991), v Sečovciach ( 1992 ) a v tomto roku v Stropkove. Pre 
Stropkov sme sa rozhodli z viacerých príčin. Je tam nádherný 
cyrilometodský chrám pri kláštore o. redemptoristov a okrem 
toho pomerne silná členská základňa, ktorú bolo treba zakti
vizovať.

Cyrilometodské slávnosti v Stropkove boli ozaj dôstojnou osla
vou solúnskych bratov a ich diela a ukázali silu nášho cyrilo- 
metodského hnutia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na usporiadaní týchto slávnosti - zvlášť ot
com redemptoristom. A samozrejme všetkým vám, ktorí ste sa na 
cyrilometodských slávnostiach zúčastnili.

D Zo Spojených štátov amerických došla správa, že koncom júna t. r. 
Pán života a smrti povolal svojho služobníka kňaza Jozefa B. Ďubiaka, 
ktorý tam emigroval po udalostiach roku 1968.

O. Jozef Dubiak sa narodil 1. novembra 1913 v Strážskom, or
dinovaný bol 25. mája 1944 a pôsobil vo Vysokej nad Uhom a v Trnave 
pri Laborci. Po roku 1950 ho stihol osud podobný osudom všetkých 
gréckokatolíckych kňazov. Pretože neprešiel na sovietske pravoslávie, 
bol prenasledovaný. Bol to veľmi horlivý kňaz. Hlásil sa k 
cyrilometodskému hnutiu a pomáhal rozvíjať činnosť niekdajšej našej 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda. Venoval sa najmä obradoslovnej výchove a 
prispieval aj do spolkového časopisu Cyril a Metod. V USA pôsobil v 
pittsburghskej metropolii. Viečnaja pamjatí

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

naši členovia:
50 ROKOV - Anna Birčáková z Drienice, Mária Hrabíková 

z Vysokej nad Uhom, o. Vladimír Medzihorský z Bratislavy, 
Emil Narf z Kysty, Mária Repická z Novosadu, Andrej Sabol
z Budkoviec a Dušan Varady z Michaloviec.

60 ROKOV - Mária Galajdová z Čertlžného a Andrej Molnár 
z Košíc.

70 ROKOV - Michal Buzinkai z Michaloviec, Štefan Čičvák 
z Bajan a Július Naščák z Košíc.

75 ROKOV - Ján Zalom z Priekopy.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

V zemplínskej obci Nacina Ves sa ešte živo diskutovalo o 
posviacke novovybudovaného Chrámu sv. Cyrila a Metoda (us
kutočnila sa 25. júla t. r.) a už sa gréckokatolícki veriaci chystali 
na ďalšiu milú a zároveň pre farské spoločenstvo historickú sláv
nosť. Šestnásť detí tu totiž v prvú augustovú nedeľu z  rúk du
chovného správcu volianskej farnosti o. RNDr. Bartolomeja Leš- 
ka, DrSc., po prvýkrát prijalo Eucharistického Krista. Slávnosť 
začala sprievodom prvoprijímajúcich a ich rodičov i ďalších prí
buzných do chrámu, pokračovala sv. liturgiou a slávnostnou chví
ľou duchovnej hostiny.

Na našej snímke je  netradičný pohľad zo západnej strany na 
nový Chrám sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi.

Text a snímka: J. POPRÍK

6 7 0 r o k o v  o d  p r v e j  p í s o m n e j  z m i e n k y

Pod známym hradom Čičva, ktorý sa po 
prvýkrát spomína už v roku 1270, leží ohec 
Sedliská. O tejto obci v  okrese Vranov nad 
Topľou sine písali v lan i pri príležitosti po
sviacky novopostaveného gréckokatolícke
ho chrámu Pokrova - Ochrany presv. Boho
rodičky, ktorý dňa 30. augusta 1992 posvätil 
pomocný biskup Mons. M ilan  Chautur, 
CSsP.

V tomto roku si v Sediiskách pripomenuli 
670 rokov od prvej písomnej zmienky o 
tejto obci, ktorá má ozaj bohatú históriu. 
Tak napr. už v roku 1769 bola v  nej zriadená 
jednotriedna gréckokatolícka škola. Počas 
osláv sa do obce zišli mnohí rodáci, aby 
zaspomínali a z duchovných prameňov

svojho rodného kraja načerpali ďalšie ži
votné povzbudenie.

Organizátori pripravili bohatý program, 
okrem iného a j druhý ročník slávnosti re
m esiel a ľudového umenia Podčičva 93 . Na 
chválu organizátorov na čele so starostkou 
obce Martou Sabolovou slúži aj to, že sa im 
podarilo k tomuto výročiu vydať 72-strán- 
kovú publikáciu pod názvom Sedliská.

Vyvrcholením  osláv výročia obce boli 
slávnostné bohoslužby v našom pokrov- 
skom  chrám e. Sv. liturgiu slúžil okresný 
dekan z Vranova nad Topľou o.František 
Puci, spoluslúžil správca m iestnej farnosti
o.D r.Július M ati a asistovali dvaja miestni 
bohoslovci. K  prítomným domácim veria

cim  i početným  hosťom sa v homílii pri
hovoril správca m iestnej rímskokatolíckej 
farnosti a okresný dekan o.František 
Šandor.

V preplnenom chrám e sv. liturgiu spieval 
známy Z borsv.C yrila a M etoda z K ošíc  pod 
vedením Šim ona M arinčáka.

Na záver slávnosti posvätili pred chrá
mom sv. kríž, ktorý má všetkým generáciám 
pripomínať, že ich predkovia boli stále verní 
Kristovm u krížu. A predstavitelia obce za
sadili pri tejto príležitosti lipu - symbol 
Slovanstva.

A j oslavy v Sediiskách ukázali, že sa má
me neustále vracať ku kresťanským pra
meňom  našej kultúry. P. KUŠNIR
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Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich 
a Gréckokatolícky farský úrad v Sečovskej Polianke 

Vás pozývajú na

POSVIACKU Ä M f i é f i  I
GRÉCKOKATOLÍCKEHO CHRÁMU PROROKA ELIÁŠA 
s ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU KU CTI PANNY MÁRIE 
KARMELSKEJ, ktorú vykoná Mons. JÁN HIRKA, sídelný 
biskup prešovský, v nedeľu, 26. SEPTEMBRA 1993 O 10. h.

V SEČOVSKEJ POLIANKE

Z VAŠICH LISTOV

Na sviatok Narodenia Panny Márie cítime, že je to 
narodenia jedinej skutočnej, celkom čistej ľudskej kr 
deň narodenia človeka, ktorý je krásny v tom najčistejs 
najplnšom zmysle slova.

Mária, matka Ježišova, už pri svojom narodení dostala 
viac, ako ktorýkoľvek iný z ľudí, viac ako by si bolo možné 
vymyslieť a vysnívať. A to všetko tak samozrejme, ako nikto 
iný, dal tento človek s nežnou citlivosťou a jednoduchosťou 
svojmu ľudskému rodu.

Mária prijala najčistejšiu čistotu života, prijala tajomstvo 
Boha, ktorý sa stal človekom. Prijala tajomstvo sveta, ktorý 
je väčší ako naše chápanie a myslenie - a celej našej životnej 
pravde dáva jej definitívny zmysel. Všetko prijala a - oboha
tená svojou láskou - nám všetko dala.

Spomíname, čo o nej hovorí Písmo, a máme dojem, že 
sme v priebehu dejín všeličo zle pochopili.

Ako to bolo s Máriou po Ježišovom zmŕtvychvstaní v 
prvom období kresťanského spoločenstva? Všetko, čo mô
žeme z tých čias o nej vedieť, jednoznačne svedčí o tom, že 
sa zaradila medzi tých, čo posluhovali. Dala všetko - a teraz 
nenápadne a ticho, v pozadí rušného kresťanského diania 
dáva ešte do služby všetko, čo jej zostalo - až do posledných 
dní svojho života. Ticho a nenápadne, akoby to bolo celkom  
samozrejmé.

Z jej tajomného dávania budeme čerpať i my, i naši 
potomci, až do konca vekov - a ona zostáva skromná a 
pokorná, ako posledná služobnica všetkých. Je prvá, pre
tože najviac milovala - a keďže najviac milovala, stala sa 
poslednou. Celkom tak, ako to uzákonil jej Syn Ježiš vo 
svojom Posolstve.

Po hrozných skúsenostiach s ľudskou pýchou a tyra
niou zjavuje sa nám v Márii čistá tvár človeka.

Z myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Termíny duchovných cvičení 
v Exercíčnom dome sv. Ignáca v Prešove 
pre rímsko - i gréckokatolíckych veriacich

September:
5.- 8.- 3 dni dievčatá vysokoškoláčky, 5.- 8.- 3 dni ženy do 30 rokcv, 

9.-12.- 3 dni vysokoškoláci chlapci, 9.-12.- 3 dni dievčatá vysokoškoláčky, 
13.-16.- 3 dni chlapci a dievčatá vysokoškoláci, 13.-16.- 3 dni ženy nad
30 roka/, 17.-19.- 2 dni chlapci a dievčatá stredoškoláci uvedenie do 
života viery a modlitby i sviatosti zmierenia, 20.-24. Dr. Vladimir Šatura, Sj a 
PHDr. Katarína Rašlová: Seminár Psychológia pastorácie, 25.-30.- 5 chĺ 
dievčatá a ženy, 26.-29.- 3 dni ženy - muži nad 50 roka/, 30.sept.-3.okt.-
3 dni ženy - muži do 50 rokov

Október:
1.- 3.- manželské rekolekcie - spoločne obaja manželia, 5.- duchovná 

obnova: muži - žery, 7.-10.- 3 dni ženy do 50 rokcv, 12.- duchovná obnova: 
muži - ženy, 13.-18.- 5 dní muži - ženy, 14.-17.- 3 dni katechéti: muži - 
ženy, 19.- duchovná obnova: muži - ženy, 20.-23.- 3 dni muži - ženy, 26.- 
duchovná obnova: muži - ženy, 27.-30.- 3 dni muži - ženy

November:
2.- duchovná obnova: muži - ženy, 3.- 7.- 4 dni muži - ženy, 9.- 

duchovná obnova: muži - ženy, 11.-14.- 3 dni muži - ženy, 12.-14.- man
želské rekolencie - spoločne obaja manželia

Nástup na duchovnú obnovu je o 7. h. v určený deň a odchod v ten - 
istý deň o 19. h. Poplatok je 75 Sk.

Nástup na duchovné cvičenia je o 17. h. v prvý deň termínu a odchod 
o 16. h. v posledný deň. Poplatok za jednu noc a deň so stravou je 120 
Sk, študenti 60 Sk. Prihlásiť sa možno telefonicky na č. (091) 410 56, 
alebo písomne na adrese: Exercičný dom SJ, Pod Kalváriou 81, 080 01 
Preša/. Príchod zo stanice ČSAD autobuson č. 1, 4, 8 na Námestie ku 
Trojici, odtiaľ po Kalváriu autobusom č. 15, 22.

V čísle 14 Slova na 2. strane ma zaujala myšlienka zo Svätého písma 
v článku Chiari Lubichovej. Je veľmi aktuálna pre dnešnú dobu boja dobra 
so zlom, ked’zlý naberá na intenzite v každej oblasti a llidia (i veriaci) mu 
podliehajú. - "Ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žit" (Rim 8,13).

K tej myšlienke sa žiada dodať aj praktickú časť, praktické uplatnenie, 
t. j. pôst. Duch Svätý začne v nás pôsobiťaž po premožení seba, t.j., keď 
zvíťazíme nad telom, nad zmyslami. A na to je najlepší prostriedok pôst. K 
pôstu v stredu a piatok o chlebe a vode nás neustále vyzýva Panna Mária.

Mnohí môžu potvrdiťsiiu a účinok pôstu, t.j. víťazstvo nad sebou.
Ako jedna z nich (s vysokým TK a chorou pečeňou, bez pomoci lekára 

a odovzdaná do vôle Božej) odporúčam každému. Pôstim sa už niekolko 
rokcv. Začínala som s jedným dňom a potom som si pridala ďalší deň.

Pôstom prekonáme svoje ja, svoj egoizmus. Keďsi odoprieme to, čo 
máme dovolené, víťazí duch nad telom. Stávame sa silnejšími v boji proti 
zlému, získavame odolnosť a zároveň získavame milosti potrebné pre 
spásu duše. Zaiste mnohí poznajú slová Panny Márie vo Fatime, keď 
učila omilostené deti zrieknuť sa niečoho a obetovať to za hriešnikov. A 
takúto obetu teraz veľmi potrebujeme, keď chceme, aby dobro zvíťazilo 
nad zlom, teda za obrátenie hriešnika/.

Pôst posilňuje modlitbu - modlitba, podopretá pôstom, sa stáva účin
nejšou a silnejšou. Keď človek nie je pánom sám sebe, nemôže sa 
odovzdaťBohu. Pôst je prostriedkom, ktorým si človek overuje a posilňuje 
schopnosť sebaovládania. Pôst otvára človeku možnosť vhodne sa daro
vať Bohu i blížnemu vo viere a láske. Pôst drží pod kontrolou sklon k 
zneužívaniu hmotných dobier. S fyzickým pôstom postupne prichádza i 
celkové psychofyzické naladenie k sebazáporu, úcta k potrebám druhých 
a obmedzovanie vlastných potrieb. Nejde teda len o to, zdržať sa jedla, 
ako skôr o odoprenie svojich potrieb, a tak otvoriť priestor pre druhého. 
Pôst je najúčinnejší prostriedok na obrátenie hriešnika/, povedal Pán 
Ježiš.

Istý študent VŠ v Nitre mi povedal: "Keďsom sa začal prísne postiť, 
začalo mi to myslieť, začal som sa úplne ľahko učit".

Pán Ježiš sa postil 40 dní a my nemôžeme aspoň 2 dni v týždni? V 
pôste čerpal silu. Rovnako aj sv. Ján pred začiatkom svojho apošto- 
lovania. A Panna Mária v Medžugorí nás vyzýva k pôstom, hovorí, že 
pôstom zabránime vojnám. Máme teda dosť dôvodov, aby sme sa roz
hodli pre pôst, len sa treba odvážiť. A v prípade ťažkostí prosme o pomoc 
Pána Ježiša. Poznám jeden prípad, že veriaca pred polnocou sa musela 
najesť, nevydržala 24 hodín. Zlý stavia do cesty všemožné prekážky, aby 
tomu zabránil. Ale my, s pomocou Pána Ježiša, to dokážeme, len odvahu. 
Aj Panna Mária v Litmanovej v júli nás vyzýva, aby sme zdvojnásobili 
modlitby a pôsty. Nenechajme ju bez našej pomoci. To my potrebujeme 
pomoc, nie Ona, ktorá za nás prosí u nebeského Otca. Zime jej slová 
prakticky, Ona sa nám tisíckrát odmení.

Mária T1MKOVÁ

Ak si hosť vo švajčiarskej reštaurácii objedná kávu, dostane 
k nej vrecúško s cukrom, na ktorom je vo francúzštine a nemčine 
vytlačený krátky citát zo Svätého písma. Jedna agentúra neďa
leko Bernu si dala zhotoviť dva milióny takýchto vrecúšok.

Ktovie, ako by u nás reagovala na takýto počin naša sloven
ská verejnosť? Asi tak, že klerikáli dvíhajú hlavy a treba ich 
zahnať späť do chrámov.

( Z Farského listu - Martin, II. ročník, číslo 32)

----------- ------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S ÍL C ^  W © )  “  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 & Cisopress. Uzávierka časopisu je tri týždne pred vyjdením čísla. Štvrťročné 
predplatné 24 Sk. Cena jednotlivých výtlačkov 4 Sk. Indexné číslo 496 1 8.


