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V KATEDRÁLE
Šum storočí v je j rebrách ozýva sa, 
jej srdce s tvojím srdcom splýva zas 
v jedinom bode: Božia krása - 
zo všetkých kútov znej e Boží hlas.

Zástupy mučeníkov prúdia navôkol, 
ešte ich cesta nekončí.

Posledný včera umučený bol - 
ó, Bože, koľko ich padlo v tomto storočí!

Iba Matka Božia z  výklenku sa milostivo díva, 
na virvar hriechu padajú je j slzy - 
Za hriešny svet prosí svojho Syna 
s ôsmym mečom zabodnutým v srdci.

Na oltári sviece dohárajú, 
ľud zbožne opúšťa už chrám.
Zaspáva mesto. Katedrálu starú 
anjeli menia na svoj nočný stan.
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SLOVO ŽIVOTA NA SEPTEMBER
"Naplnením života je  láska." (Rím 13,10)

Tieto slová zakončujú obsiahlu časť Lis
tu Rimanom, v ktorej nám svätý Pavol 
predstavuje kresťanský život ako život 
lásky k našim bratom. Ide o novú du
chovnú bohoslužbu. Kresťan je v nej po
volaný obetovať Bohu pod vedením Du
cha Svätého (por. Rim 12,1), ktotý ju naj
prv vyvoláva v srdciach.

V závere tejto časti apoštol poukazuje 
na to, že láska k blížnemu nás uschopňuje 
plniť Božiu vôľu, obsiahnutú v Zákone (t.j. 
v prikázaniach), a to úplne a dokonale. 
Láska k našim bratom je ten najkrajší a 
najhodnovernejší spôsob, ako dokážeme 
svoju lásku k Bohu.

"Naplnením zákona j e  láska. "
V čom konkrétne spočíva táto plnosť a 

dokonalosť? To sa dá zistiť z predchádza
júcich veršov, kde nám apoštol opisuje 
rozličné prejavy a účinky tejto lásky.

Predovšetkým pravá láska k blížnemu 
nespôsobuje nijaké zlo (porov. Rim 
13,10). Tým nás uschopňuje žiť všetky 
Božie prikázania, nevynechať ani jedno

(por. Rim 13,9), veď ich prvotným záme
rom je umožniť nám vyhnúť sa všetkým 
formám zla, či voči sebe, či voči svojim 
bratom a sestrám, do ktorých by sme moh
li upadnúť.

No táto láska nás podnecuje nielen ne
chápať nijaké zlo, ale aj vykonať dobro, 
ktoré blížny potrebuje (porov. Rim 12, 
6 - 8) .

Tieto slová nás podnecujú k láske, ktorá 
je solidárna a vnímavá k potrebám, oča
kávaniam a zákonným právam našich 
blížnych; k láske, ktorá je čistá, chápavá, 
schopná spolucítiťa otvorená ku všetkým, 
tak ako nás to učil Ježiš.

Táto láska nie je možná bez ochoty vyjsť 
zo svojho individualizmu a zo svojej sebe
stačnosti. Preto nám toto Slovo pomáha 
prekonávať všetky egoistické sklony (pý
chu, skúposŕ, samopašnosť, ctižiadosti- 
vosť, márnivosť atď), ktoré nosíme v sebe 
a ktoré sú jej najväčšou prekážkou 
(porov. Rim 12,9-21).

"Naplnením zákona j e  láska. "

Všetko má svoj čas - svoj čas narodiť sa, 
svoj čas zomrieť. Má svoj čas pracovaťi svoj 
čas oddychovania, čas usmievať sa i smútiť. 
Či je  niečo rozumnejšie, ako s  mierou užívať 
Božie darý? Tým najplodnejším časom - je  
čas pracovať. Snažme sa vykonať čím viacej 
dobrých skutkov. Kto skúpo rozsieva, ten 
skúpo bude žať. Kto s  požehnaním rozsieva, 
ten s  požehnaním bude žať. Boh dá každému 
podľa jeho skutkov (Rím 2,6). Istá žena od  
mladosti bola veľmi zbožná. K eď  sa vydala 
za boháča, zvlažnela, ba vôbec sa nestarala 
o náboženstvo,len o pôvaby sveta. Pri je d 
nom železničnom nešťastí utrpela ťažké zra
nenie. Ked’sa opýtala svojho lekára: musím 
zomrieť'1 Dostala odpoveď: Bohužiaľ, áno! 
Niet pomoci. Snáď  mate ešte jednu hodinku 
Života... Ach, kolko dobrého som mohla vy
konať svojimi peniazmi, keby som bola zo
stala verná svojmu dievčenskému zmýšľa
niu. Ale je  som myslela len na módu a pôžit
ky. A teraz nemám ani len jednu hodinu. Už 
je  neskoro. O niekoľko minút zomrela v dô
sledku vzrušenia. Jej lekár číLsto hovorieval 
druhým, že nikdy v živote nepočul hroz
nejšie volanie, ako volanie onej ženy: Už je  
neskoro! Kiežby sme sa nikdy neocitli v 
podobnej situácii.

Žijeme v ére rýchlosti. Beží sa stále rých
lejšie s  očami upretými na stopky. Veci sa 
menia s  neobyčajnou rýchlosťou. Storočie je  
ako desatYočie a desaťročie ako rok. Na je d 
nej strane j e  však tolko veci, ktoré by bolo 
treba urýchliťkeďstarí ľudia, invalidi alebo 
chorí čakajú na pomoc a záchranu. Sú veci,

ktoré si naozaj vyžadujú svoj čas a beda, ak 
sme im ho nedožičili. Najmä chcú dnes 
múdre veci rýchlo, bleskovo, ale i tu platí, 
"kto sa veľmi ponáhľa, potkne sa" (Prís 
19,2). Latinské príslovie hovorí: festina  len- 
te - ponáhľaj sa pomaly. Urýchliť niektoré 
veci značí tolko, ako ich zničiť. Platí to pre
dovšetkým na poli morálnom. Tu j e  náh
lenie určite zbytočné, ba škodlivé. Na utvo
renie charakteru a osobnosti j e  potrebný 
čas. Vyžaduje to húževnatosť, trpezlivosť a 
dlhý cvik. A nie j e  to otázka jedného dňa ani 
jedného roka. Treba na to úsilia a vytr
valosti celých desaťročí. To isté  p la tí aj o 
povolaní. Okrem veľmi zriedkavých vý
nimiek nik sa v rýchlosti nestane vyni
kajúcim lekárom, ani vedcom, ani umelcom, 
Treba na to mnoho rokov štúdia a praxe Je 
z/iáma príhoda zo života veľkého nemec
kého biskupa, Kolponga, ktorý celý svoj ži
vot zasvätil práci medzi učňovskou mlá
dežou a je  kandidátom na blahorečenie. Ako 
malý chlapec šiel so svojou mamičkou na 
pole. Tam sa stretli s  istým mužom, po
zdravili sa  mu a opýtali sa ho, že ako sa má 
a že čo robí. Tento m už odpovedal: zabíjam 
čas.. K eď  odišli, malý chlapec sa opýta mat
ky, že čo znamená zabíjať čas?.. Ako zabiť 
čas? Ako sa tie hodiny len vlečú! To je  ale 
nuda. Sú to slová, ktoré si možno vyslovil aj 
ty. Aký čudný je  ten čas! Niekedy sa ti zdá 
večný a niekedy ti uniká ako blesk. A 
zab íja ť čas? Netreba. Čas nevyužitý, čas, 
ktorý nie je  naplnený myšlienkou, láskou, 
činnosť j e  až mŕtvolou. Času teda dávame

Ako teda budeme žiť Slovo života na tento 
mesiac? Budeme mať neustále pred očami 
všetky rozličné požiadavky lásky k blížnemu, 
ku ktorým nás toto Slovo života vyzýva.

V prvom rade sa budeme vyhýbať akej
koľvek fonne zla, ktoré by sme mohli blíž
nemu spôsobiť. Budeme venovať trvalú po
zornosť Božím prikázaniam, ktoré sa týkajú 
nášho (duchovného) povolania, našej čin
nosti v zamestnaní a prostredia, v ktorom 
žijeme. Prvou podmienkou na to, aby sme 
uskutočňovali kresťanskú lásku, je nekonať 
nikdy proti Božím prikázaniam.

Okrem toho si budeme všímať to, čo tvorí 
dušu, hybnú silu a zámer všetkých priká
zaní. Každé z nich, ako sme videli, nás chce 
doviesť k láske, ktorá bude voči našim bra
tom stále pozornejšia, stále jemnejšia a oh
ľaduplnejšia, stále konkrétnejšia.

Ako dôsledok uskutočňovania kresťans
kej lásky sa v nás bude v tom istom čase 
rozvíjať duch odpútanosti od seba samých, 
povznesieme sa nad svoj egoizmus.

Takto splníme Božiu vôľu "úplne" a pre
ukážeme Bohu svoju lásku spôsobom, 
ktorý je mu najmilší (porov. Rim 12,2).

Chiara LUBICHOVÁ

trvanlivosť my. My mu dávame zmysel a 
hodnotu. Čas, priateľ môj, je  prázdne vedro, 
napln i ť  ho musíš ty  ty a nájdeš v ňom pri
rodzene to, čo si doň vložil: radosti alebo 
horkosti, ovocie zdravé alebo červivé. A ak 
doň nevložíš nič, tak nič ti nevráti. Zabíjať 
čas? Práve naopak, synu, váž si čas (sir 
4,23.) Nestrácaj ani chvíľku, aby si nemusel 
večne ľutovať. Stratený čas sa nikdy ne
vráti. H ovorí sa, že čas sú peniaze. Časom 
j e  podm ienené všetko. Bez času niet po
kroku a bez času sa človek nespasí. Využí
vaš teda čas a robíš pre svoju dušu tolko, 
kolko robí úradník, aby si zachránil kres
lo ? Vieš sa pre dušu zrieknuťtoľkých veci, 
kolkých sa ich zrieka umelec pre svoje 
umenie! Riskuješ pre svoju dušu tolko, 
kolko športovec, aby si vybojoval prvé 
m iesto? Keby si p re  svoj duchovný život 
urobil aspoň polovičku z toho, čo robíš pre 
svoj život telesný! Vieš, kolko máš sta
rostí, výdavkov, znepokojenia, a to len 
preto aby si zachránil život, ktorý sa raz 
istotne skončí, aby si ži vil a opatroval telo, 
ktoré sa neodvratne zrúti.... Treba využiť 
každú minútu. Kolko si ich doteraz stratil ? 
Kolko si prem rhal vo svojom, živote? 
Koľko príležitostí a kolko talentov pre
m árnil? Ak pracuješ pre čas, čas pracuje 
pre teba.

Pán všetkého stvorenia, ktorý si vo svojej 
prozreteľnosti ustanovil obdobia i roky, vo 
svojej dobrote. Ochraňuj a spas nás na prí
hovor Matky Božej.

o. Augustín LEUKÁNIČ
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Viera Donovalová-Klenková

Prvý a 
Posledný

Volám ťa, Pane, 
tvoj biely šat mi žiari 
pod mračná dní. 
Hľadám ťa, Pane, 
a milosrdenstvom v tvári. 
Prvý a Posledný. 

Volám ťa, Pane, 
keď hluché dni kôl klušú, 
keď sa m i stráca čas. 
Hľadám ťa, Pane, 
citlivosť tvojho sluchu 
neodmietne môj hlas. 

Volám ťa, Pane, 
a mám len slová prosieb, 
len biedu sĺz. 
Hľadám ťa, Pane, 
Neduhy žiaľu v kroku 
stelú mi púť. 

Volám ťa, Pane, 
Si moja nádej všetka. 
Máš slová: Vstaň a choď! 
Nájdem ťa, Pane, 
čas chvíľky šťastím pretká. 
Ty buď môj skon i zrod.

(Mt15, 28)
Pokorná, dôverná a vytrvalá modlitba je 

teda často práve tým osvedčením v našich 
životných skúškach, na ktorých Boh urobil 
závislú pôsobnosť svojej milosti. Tu sa dá
va Ježiš akoby "premôcť pokornou dôve
rou a najmä vytrvalou prosbou pohanskej 
matky prosiacou za svoju posadnutú dcé
ru. Ježiš skúša jej vieru, vytrvalosť a poko
ru, najprv mlčí, potom ju zdanlivo hrubo 
pokoruje a odmieta a až nakoniec ju od
meňuje vypočutím jej prosby. Aj naše 
modlitby budú vypočuté, ak budú mať tieto 
tri vlastnosti modlitby Sýrofeničanky - po
koru, dôveru a vytrvalosť.

Poučme sa príkladom tejto pohanskej 
ženy, ktorej záležalo na duchovnom zdraví 
svojho dieťaťa a urobila všetko preto, aby 
svoj cieľ dosiahla. Poučme sa tým, že sa o 
pomoc obrátila k tomu, kto jediný bol 
schopný jej aj naozaj pomôcť a že použila 
také prostriedky, aké často nepoužívajú 
ani kresťanské matky. Koľké naše matky 
majú dnes svoje dcéry doslova posadnuté 
duchom mravnej nečistoty a buď im to už 
vôbec ani nevadí a nerobia nič pre ich 
záchranu, alebo to riešia iba výčitkami, 
hromžením, nadávaním, či vyhrážkami a 
zväčšujú tým iba peklo v rodine. Iné v 
nádeji, že im možno Boh pomôže, keď si 
tak statočne plnia svoje náboženské po
vinnosti a mal by aj on niečo urobiť pre nich 
podľa ich predstáv. Ale ak Boh mlčí, akoby 
ani nepočul, strácajú vieru i dôveru, pre
stávajú prosiť, prestávajú sa modliť.

K túženému dobru pre seba, alebo pre 
iných sa u Boha doprosíme, ak sa nedáme 
odradiť Božím mlčaním a vytrváme v trpez
livej dôvere a pokornej prosbe až dokonca 
ako pohanská matka.

Nedajme sa ňou zahanbiť!

o. RNDr. Jozef VOSKÁR

D ©  Q m,
Keby sme hľadali vo Svätom písme 

miesta, kde sa spomína nevera vyvole
ného židovského národa voči pravému 
Bohu, tak by sme boli veľmi prekvapení 
vysokým počtom takýchto miest. Našlo by 
sa ich hodne tak v Starom, ako aj v Novom 
zákone. Sám Ježiš vyčíta túto neveru, pre 
ktorú nemohol urobiť žiaden zázrak aj svo
jim krajanom z Nazareta, medzi ktorými 
vyrástol. A keď im na dôkaz uviedol aj dva 
príklady zo Starého zákona, kde práve cu
dzinci, pohania ako bol Náman zo Sýrie a 
vdova zo Sidonskej Sarepty mali väčšiu 
vieru ako ich židovskí súčasníci, tí sa tak 
rozzúrili, že ho vyhnali zo synagógy a hnali 
ho za mesto, kde ho chceli zabiť (Lk 4, 
20-30).

V perikope 17. nedele po ZSD nám 
evanjelista sv. Matúš vykresľuje udalosť, 
keď sa Ježiš na svojej prvej zahraničnej 
ceste, keďprekročil hranice Galiley a vstú
pil na pohanské územie Fenície v krajoch 
Týru a Sidonu, stretol sa so ženou Sýro- 
feničankou, pohankou, ktorej konanie nám 
môže poslúžiť k hlbšiemu zamysleniu.

Táto pohanská žena veľmi dobre vedela, 
v akom nebezpečí sa nachádza jej dcéra, 
ktorú hrozne trápil zlý duch, nečistý duch,

duch mravnej nečistoty, a preto s veľkou 
dôverou pristúpila k Ježišovi a kričala: 
"Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávi
dov". To bol výkrik pohanskej matky, ktorá 
prosila o pomoc a zmilovanie v bezradnej 
situácii, ktorú mala so svojou dcérou trá
penou nečistým duchom. Táto žena po
stavená zoči-voči nebezpečenstvu života 
svojej dcéry hľadala oporu, s ktorou môže 
počítať, potrebuje útočište, aby vytrvala v 
ťažkej skúške a aby dosiahla svoj d e ľ - 
opätovné duchovné zdravie svojho dieťa
ťa. A k tomuto všetkému potrebovala mať 
veľkú dôveru. Je však pre nás veľkým pre
kvapením, že na tento výkrik dôvery Ježiš 
nepovedal ani slovo. Úplne mlčal, akoby 
nebo! nič počul. Ale ona neprestala kričať, 
neprestala prosiť, nestratila dôveru, že jej 
Ježiš naozaj môže pomôcť. Ak sa na Boha 
volá s krikom a revom, tak preto, že ide o 
všetko, že celý človek s dušou i telom, 
ktorý je  v smrteľnom nebezpečenstve pot
rebuje na záchranu Boha (Ž 63, 2). Išla 
teda za ním a vo svojej neodbytnosti kri
čala ďalej, až to omrzelo apoštolov, ktorí 
prosili Ježiša, aby ju poslal preč, aby ju 
nejako odbavil. A vtedy Ježiš zvolil taký 
výrok, ktorým vyvrcholila dôvera tejto ka- 
naánskej ženy, ktorá prišla tesne k nemu, 
poklonila sa mu a prosila ho so stále ras
túcou dôverou: "Pane, pomôž mi", na čo 
jej Ježiš povedal: "Nie je dobré vziať chlieb 
deťom a hodiť ho štéňatám". No ani tento 
tvrdý Ježišov výrok, kde prirovnal Židov k 
deťom a pohanov ku psom, nebol dôvo
dom k rezignácii tejto prosiacej matky, ale 
jej reakcia bola prekvapujúca, úžasná, 
keď na to povedala: "Áno, Pane, ale aj 
šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola 
ich pánov". A vtedy jej Ježiš povedal: "Že
na, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, 
ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra 
zdravá (Mt 15,27-28).
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JEDNOTA A IDENTITA CIRKVI 
V NAŠICH KONKRÉTNYCH PODMIENKACH

Katolícka cirkev na Slovensku má pri u- 
skutočňovaní jednoty kresťanov isté oso
bitné poslanie, vyplývajúce z jej histórie i z 
jej súčasnej situácie. Naša krajina - a teda 
aj cirkev - má geograficky špecifickú polo
hu. Vytvára vlastne akýsi "tretí rozmer", 
veď počas stáročí sa na tomto území pre
krývali a tvorivo stretali jednotlivé civilizá
cie, kultúry a im zodpovedajúce duchov
n o s ti.

Prítomnosť katolíckej cirkvi v svojich 
dvoch obradoch je skutočnosťou, ktorú v 
sebe spája veľké pozitívne možnosti vzá
jomného duchovného obohacovania sa v 
tvorivej spolupráci. Môže byťdôkazom jed
noty a ukážkou, že vo svete, ktorý je dnes 
skúšaný rozličnými bolestnými rozdelenia
mi, sa aj vzájomná rôznorodosť, ak je reš
pektovaná a využívaná, môže stať cestou 
k jednote. Táto sa totiž vôbec nezhoduje s 
uniformitou, či nadvládou jednej zložky a 
potlačením ostatných.

Z vyššie povedaných teoretických pred
pokladov sa pokúsme teraz prejsť k nie
ktorým konkrétnym situáciám, ktoré sú 
skúšobným kameňom "dospelosti" cirkvi 
na Slovensku v jej uvedomení si svojho 
historického poslania, ako príkladu reali
zovania cirkevnej jednoty.

Hovorili sme o vzťahu dvoch obradov, 
dvoch cirkví - rímsko a gréckokatolíckej - 
ako možnosti demonštrovania jednoty a 
lásky najmä pred neveriacimi a nekatolík- 
mi. Táto otázka sa dotýka predovšetkým 
územia východného Slovenska, kde sa o- 
ba obradové cirkvi prekrývajú. Kto však čo 
len trochu realisticky pozná miestnu situá
ciu, musí so žiaľom skonštatovať, že sa tu 
nielenže nevyužíva dostatočne možnosť 
vydávania svedectva jednoty, ale žiaľ, prá
ve naopak, vyskytujú sa tu aj javy vzájom
ného nepochopenia a nelásky. Zaiste 
duch tejto atmosféry vytvárajú neraz, ba 
väčšinou, samotní reprezentanti jednotli
vých spoločenstiev, teda kňazi. Zo strany 
nás - gréckokatolíkov - napríklad pretrváva 
akýsi pocit menejcennosti, či nedôvery vo 
či latinskému obradu. Svoje práva nie vždy 
dostatočne poznáme a sme neraz bojazliví 
pri ich presadzovaní. Súvisí to aj s tým, že 
z druhej strany niekedy cítime skutočne 
nezmyselné nadradzovanie sa v duchu 
zastaralej, dávno opustenej a oficiálne od
súdenej teórie, podľa ktorej sa katolícka 
cirkev stotožňuje s latinským obradom a 
ostatné obrady sú len akoby láskavo tr
pené, ale lepšie by bolo, keby pomaly sply
nuli s latinským, alebo keby sa to podarilo 
aspoň s tou časťou ich veriacich, ktorá žije 
roztrúsená medzi veriacimi latinského ob
radu. K tomu sa úplne nesprávne a teda 
neplatne využíva napríklad aj tvrdenie, že 
vraj nový kódex hovorí, že deti, ktoré sú 
pokrstené v latinskom obrade, sa stávajú 
rímskokatolíkmi, aj keď ich otec je grécko

katolíkom. Takýto výklad je znakom hrubej 
povrchnosti alebo zlého úmyslu a zaprí
čiňuje tak často pripomínaný a neužitočne 
oplakávaný právnicko administratívny 
zmätok pri registrovaní veriacich, ktorý v 
svojich dôsledkoch väčšinou poškodzuje 
gréckokatolícku cirkev. Samotný obrad 
krstu totiž neurčuje cirkevno-obradovú prí
slušnosť, táto sa riadi príslušnosťou otca. 
Na jej zmenu nestačí skutočnosť, že dieťa 
gréckokatolíckeho otca je prinesené na 
krst do rímskokatolíckeho chrámu. Na prí
padnú zmenu obradu krstom, v oboch prí
padoch, teda aj z latinského na východný 
aj opačne, okrem závažného dôvodu cir
kevné právo ustanovuje iné presné pod
mienky, ktoré by kňazi mali poznať a 
správne interpretovať. Avšak už samotná 
teória získavania nových členov pre svoju 
cirkev prevádzaním veriacich z jedného 
obradu na druhý, nech je  to v ktorom
koľvek smere, je proti želaniu cirkvi a proti 
jej právnym predpisom, ktoré na každom 
žiadajú poznanie a zachovávanie vlast
ného obradu. K tomuto by mali inoobra- 
dových veriacich, ktorí sa nachádzajú v 
oblasti ich pôsobenia, povzbudzovať sami 
kňazi.

II. vatikánsky koncil v dekréte Orienta- 
lium Ecclesiarum sa o tom vyjadril jasne 
slovami: "Rozmanitosť v Cirkvi nielenže 
nie je na škodu jednote, ale ju skôr robí 
očividnou. A teda katolícka Cirkev chce, 
aby zostali zachované bez narušenia tra
dície jednotlivých miestnych cirkví... Miest
ne cirkví sú rovnaké čo do dôstojností, 
takže ani jedna z nich nemá prednosť pred 
inými pre svoj obrad a všetky majú tie isté 
práva, aj tie isté povinnosti."

Väčšina veriacich a kňazov gréckoka
tolíckej cirkvi pozná aj západný obrad a 
nepovažuje za nič mimoriadne, keď  sa 
aktívne zúčastňuje na jej slávení. To však 
už vôbec nemožno povedať o druhej stra
ne. Najmä u rímskokatolíckych kňazov je 
znalosť východného obradu zriedkavosťou 
a to aj v prípadoch, keď pracujú na mies
tach, kde sú v kontakte s gréckokatolíkmi. 
Zaiste je to veľký nedostatok doterajšej 
semínárskej výchovy a odbornej prípravy, 
ktorá toto celkom zanedbávala a to aj nap
riek ustanoveniam II. vatikánskeho kon
cilu, ktorý v už spomínanom dekréte jasne 
prikazuje: "Všetkým klerikom a tým, čo 
majú prijať vyššie svätenia, nech sa pos
kytnú dôkladné vedomosti o obradoch, a 
zvlášť o praktických normách v interrituál- 
nych záležitostiach. Ba i laici nech sa pri 
katechetickej výchove poučia o ich obra
doch a zákonoch... Tí zas, čo pre svoju 
funkciu alebo apoštolskú činnosť prichá
dzajú do častého styku s východnými cirk
vami alebo ich veriacimi, nech si prime
rane zodpovednosti svojho úradu získajú 
náležité vedomosti o obradoch a boho

službách, spôsobe života, učení, dejinách 
a povahe východných kresžanov." Koncil 
okrem toho hovorí: "Jednotlivé hierarchie 
rozličných partikulárnych cirkví, ktoré majú 
právomoc nad tým istým územím, nech sa 
spoločnými poradami na pravidelne kona
ných schôdzkach starajú napomáhať jed
notný postup a spoločnými silami podpo- 
rovaťspoločné diela, aby tak uľahčili rozvoj 
náboženstva a účinnejšie zabezpečili dis
ciplínu duchovenstva." Zdá sa, že aj vtejto 
oblasti je ešte čo doháňať, pretože buď sa 
tieto požadované pravidelné schôdzky ne
konajú, alebo ich praktický dosah na dis
ciplínu duchovenstva nepoznať. Len tak si 
možno vysvetliť napríklad skutočnosť, že 
sa často kňazi a veriaci nevedia dohodnúť 
o spoločnom používaní niektorých chrá
mov a tak sme svedkami, že v maličkých 
dedinkách, ktoré po stáročia nemali žia
den, sa dnes veriaci podujímajú na stavbu 
dvoch osobitných chrámov.

Nedostatok prejavov jednoty a lásky 
medzi rímsko a gréckokatolíkmi na vý
chodnom Slovensku je protisvedectvom, 
ktoré vydávam e katolíckej cirkvi a svojej 
viere pred neveriacim i. Zaiste, že vtejto 
citlivej a dôležitej otázke nie je namieste 
bezhlavé zovšeobecňovanie. Vyskytujú 
sa, ba dúfajme, že aj prevažujú, mnohé 
pozitívne skutočnosti, kde si veriaci aj 
kňazi oboch obradov dokázali nájsť ces
tu k spolupráci v duchu lásky a vzájom
nej úcty. Avšak nemožno sa tým uspo
kojiť a obchádzať mlčaním, či nezáuj
mom aj existujúce negatívne situácie, 
pretože aj za náš postoj v tejto otázke 
raz budeme, každý v miere svojej zod
povednosti, musieť zložiť účet Pánovi, 
ktorý si prial, aby nás svet poznal podľa 
toho, že sa navzájom milujeme a že sme 
naozaj jedno.

Čo sa týka svedectva pred nekatolíkmi, 
treba si uvedomiť dve skutočnosti. Naj
mä východné, nekatolícke cirkvi veľmi 
bedlivo pozorujú, aký postoj zaujíma 
väčšinová katolícka cirkev ku katolíkom 
východného obradu. Každá ukážka ne
znášanlivosti a neúcty prejavená na 
tom to poli je  len ďalšou tehličkou múru 
rozdelenia medzi katolíckou a nezjed
notenými cirkvami. Potvrdzujú to slová 
istého zahraničného pravoslávneho bis
kupa:

"Viem, že by som sa mohol stať kato
líkom, pretože teologické dôvody rozde
lenia buď  neexistujú, alebo sú prekona- 
teľné. Ale kým som pravoslávnym, tak sa 
ku mne správajú pekne a s úctou ako k 
oddelenému bratovi, ale až by som sa 
stal katolíkom, tak ma nebudú považovať 
ani za rovnocenného." Ostáva nám len 
dúfať, že sa dotyčný biskup mýlil.

(Pokračovanie na 5. str.)
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V dňoch 24. - 27. augusta t.r. konalo sa 
na Spišskej Kapitule v Spišskom Pod
hradí už 111. sympózium kanonického 
práva, ktorého usporiadateľom bol Met
ropolitný súd v Trnave a Teologický 
inštitút Cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského na 
Spišskej Kapitule za účasti takmer všet
kých biskupov Slovenska, členov die
céznych cirkevných súdov a členov od-

Naši v Den verí

volavacieho metropolitného cirkevného 
súdu v Trnave.

Sympózium poctili svojou vysoko ak
tívnou účasťou sekretár Apoštolskej sig- 
natúrý v Ríme J.E. arcibiskup Mons. 
Zenon Grocholewski a náš spišský ro
dák, sudca Rímskej roty, prelát Mons. 
Daniel Faltín.

Nosnou kostrou sympózia boli pred
nášky venované primátu pápeža a ko- 
legiality, postaveniu a poslaniu biskupa 
v cirkvi, podielu kňazov na moci bis
kupa v ich povinnosti učiť, posväcovať a 
riadiť Boží ľud a nakoniec účasť laikov 
na živote cirkvi.

Formou príspevkov sa účastníci 
sympózia oboznámili s aktualitami 
práce metropolitného a diecéznych sú
dov na Slovensku i v Česku a na M o
rave, odkiaľ prišli tiež ich zástup
covia.

Za našu prešovskú eparchiu sa sym 
pózia zúčastnil sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka spolu so svojím pomocným  
biskupom Mons. Milanom Chauturom 
a s takmer všetkými členmi Diecézne

ho cirkevného súdu v Prešove na čele so 
svojím súdnym vikárom Doc. ThDr. 
Vladimírom Poláčkom.

Duchovný základ pracovnému prog
ramu sympózia dávali každý deň kon- 
celebrované sväté omše všetkých ú- 
častníkov v Katedrálnom chráme sv. 
Martin na Spišskej Kapitule a v Ba
zilike minor na Mariánskej hore v 
L evoči. D o kultúrneho programu to- 
hoto sym pózia vo večerných hodi
nách vhodne zapadol organový kon
cert v rám ci M edzinárodného festi
valu "Slovenské historické organy" a 
koncert ružom berského chrámového 
zboru.

Výborná organizácia tohoto vý
znamného podujatia pomohla vytvoriť 
dobrú duchovnú, kultúrnu i spolo
čenskú atmosféru a tak určite prispela 
k rastu úrovne práce našich diecéz
nych cirkevných súdov, za čo sa naša 
prešovská eparchia chce organizáto
rom i touto cestou úprimne poďakovať

IV. sympózium kanonického práva 
podľa predbežného návrhu by sa malo 
uskutočniť na Spišskej Kapitule v dňoch 
23. -26. 8 .94  na tému: "Omyl a podvod" 
z hľadiska cirkevno-právnej praxe die
céznych cirkevných súdov.

o. KNDr. Jozef VOSKÁR

JEDNOTA A IDENTITA CIRKVI 
V NAŠICH KONKRÉTNYCH PODMIENKACH

(Pokračovanie zo 4. str.)

Gréckokatolícka cirkev je zasa zo strany 
pravoslávnych bedlivo pozorovaná, či do
káže aj napriek svojej katolicite zachovať 
neporušenú východnú duchovnosť a litur
gickú tradíciu. Každé zanedbanie na tomto 
poli má teda dosah aj na možnosť pokroku 
v ekumenickej oblasti. Práve preto nám 
koncil pripomína, že si máme: "navždy za
chovať svoje právoplatné liturgické obrady 
a svoj spôsob života a že sa v tom nemajú 
zavádzať zmeny, iba ak si ich vyžaduje 
skutočný organický vývoj." Preto si všetci 
východní kresťania majú: "nadobudnúťčo
raz väčšie vedomosti a čím dokonalejšiu 
prax v týchto veciach. Ak sa však od nich 
nenáležite odchýlili vinou okolností alebo 
niektorých osôb, nech sa usilujú vrátiť k 
starootcovským tradíciám". Zostáva sku
točnosťou, že v minulých desaťročiach 
sme z rozličných dôvodov nedokázali plne 
realizovať tieto koncilové predpisy a mož
no sme sa niekde aj "nenáležite odchýlili 
vinou okolností alebo niektorých osôb". 
Neraz pastoračné dúvody, či túžba po tzv. 
zmodernizovaní, či zreformovaní sa, mohli 
v sebe skrývať zanedbanie alebo skres
lenie vlastnej identity. Nedostatok kontak
tu so svetom, neprístupnosť odbornej lite

ratúry, formácia našich duchovných v rím
skokatolíckom seminári, prílišné nadchnu
tie sa pre niektoré formy západnej duchov
nosti a pastoračnej praxe, postupné upúš
ťanie od niektorých typických prejavov vý
chodnej spirituality, to všetko spolu zaprí
čiňovalo, že naša cirkev bola neraz na 
medzinárodnom fóre ostatných východ
ných cirkví, katolíckych aj pravoslávnych, 
a často aj v samotnom Ríme, obviňovaná 
z latinizácie svojho obradu a zo straty 
identity.

S nastolením nových pomerov v našej 
vlasti pominuli mnohé vonkajšie faktory, 
ktoré zapríčiňovali tento nežiaduci efekt. 
Je teda na nás, aby sme sa teraz, v plnej 
slobode a vo vedomí zodpovednosti začali 
odstraňovať jeho neblahé následky. Zaiste 
že sa to musí diať organizovane a sve- 
domite, v skutočnom duchu lásky k Cirkvi 
a v spoločnosti s jej hierarchiou. Samo
zrejme, že táto spolupráca a túžba ochra
ňovať náš obrad musí byť obojstranná, ako 
to potvrdil aj Svätý Otec Ján Pavol II. v 
menovacej bule nášho otca biskupa Mons. 
Jána Hirku, kde jemu a aj nám všetkým 
pripomína: "My sami ich (teda veriacich) 
nabádame, aby odteraz, Teba, ktorý si bol 
v súlade s právom určený tejto slávnej

eparchii za vodcu, otca a učiteľa, poslušne 
nasledovali, vzdávali Ti patričnú úctu a z 
tvojej činnosti prijímali to, čo je im skutočne 
osožné, nakoniec Ti, milovaný synu, lás
kavo odporúčame mať na pamäti nasle
dujúcu radu danú všetkým pastierom:

"Nech sa starajú o všetkých...uznávajúc 
úlohu a tiež právo činne spolupracovať na 
budovaní tajomného Kristovho tela(CD 
16)".

Zo všetkých síl toto nasleduj ako múdry 
sprostredkovateľ Božích tajomstiev a dob
rý ochranca byzantského obradu.

Nové pomery nám umožnili mať vlastný 
seminár a možnosť kontaktov so svetom. 
Horlivosť veriacich je dobrým predpokla
dom práce na širokej základni a duchovný 
hlad mnohých našich veriacich či ľahos
tajnosť spoluobčanov je výzvou k novej 
evanjelizácii. Ostáva na nás, aby sme sa 
aj v jej rámci stále viac usilovali poznať 
skutočné pramene našej identity a doká
zali ich realizovať v každodennom živote 
Cirkvi. Tak splníme svoju historickú úlohu, 
ku ktorej je  naša cirkev povolávaná svojimi 
dejinami, zemepisnou polohou i duchov
ným bohatstvom, ktoré vlastní a ktoré má 
odovzdať ďalším generáciám celistvé a ži
votaschopné. O .C yril VASIL, S J
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Pred 65 rokmi bolo  založené hnutie Opus Dei - Dielo Božie
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Sú rozosiati po celom svete, úplne oddaní 
Bohu a službe ľuďom. Netvoria rád a ťažko by 
ich bolo možné nazvať organizáciou alebo 
spoločnosťou. Elegantní na výzor, rovnako 
však žijú skromne. Nepostavajú na "križo
vatkách ciest". Modlia sa a postia v tichu svo
jich skromných príbytkov.

Ústrednou postavou spomenutého hnutia 
je služobník Boží - kňaz prelát Jozefmária 
Escrive de Balaguer. V našich podmienkach 
takmer neznámy. Opus Dei bolo založené 2. 
októbra 1928 v Madride so zámerom otvoriť 
veriacim uprostred sveta cesty k svätosti. 14. 
februára 1930 kňaz prelát Escriva de Balaguer 
zriadil a uviedol do života ženskú sekciu a 14. 
februára 1943 vrámci Opus Dei bolo vytvorené 
aj Kňažské (dušpastierske) spoločenstvo 
svätého kríža.

Názory o tomto hnutí sú rôzne, ako v kaž
dom novom fenoméne, a tento fenomén sa 
zvykne nazývať "fenoménom pastorálnym". 
Čím sa líši od iných? Prečo - okrem veľkých 
nárokov kladených na kandidátov hnutia - zís
kava čím ďalej tým viac stúpencov?

Treba sa vrátiť k začiatkom, keď zakladateľ
- ako zvyknú nazývať Jozefmáriu Escriva de 
Balaguera - kliesnil cesty novému hnutiu, ma
júcemu za cieľ posväcovať veriacich pro
stredníctvom výkonu ich profesionálnej 
činnosti a ich osobných, rodinných a spolo
čenských záväzkov. Obracal sa na veriacich 
ľudí a často ich povzbudzoval, aby boli v du
chu s kňazmi. Zdá sa, že zakladateľ v tomto 
smere o mnoho rokov predstihol II. vatikánsky 
koncil, keď poukazoval na účasť každého kres
ťana na všeobecnom Kristovom kňazstve.

Kto môže patriť 
do hnutia Opus Dei?

V zásade každý pokrstený človek, ktorý 
túži po sebaposvätení a odhodlaný pomáhať aj 
druhým k posväteniu vo vlastom životnom 
prostredí a na pracovisku - nezávisle od toho, 
či je  kňazom, rehoľníkom alebo svetským člo
vekom. Teda každý, kto sa chce stať Kristovým 
apoštolom zo svojej vnútornej potreby, bez 
osobného vystatovania sa prináležitosťou do 
Opus Dei. Apoštolský postoj má vyvierať 
jednoducho z kresťanskej lásky k blížnym a zo 
starostlivosti o spásu všetkých ľudí. Veľká 
rôznorodosť vo vzdelaní a kvalifikácii, v scho
pnostiach vykonávať najrozličnejšie druhy 
odborných prác jednotlivých členov hnutia do
voľuje uskutočňovať apoštolskú prácu v kaž
dom prostredí, a to nie na základe vyučenia sa 
alebo ustanovenia dekrétom, ale na základe 
osobnej hlboko prežitej potreby, vyplývajúcej 
z autentického kresťanského postoja, ktorý 
organicky vyžaduje hlásať Krista iným.

Spojivom náboženského života členov 
Opus Dei sú Eucharistia a modlitba svätého 
ruženca. Vyplýva to z hlbokého zážitku

synovstva Božieho a stotožnenia sa s Ježišom 
vo všetkom. Z toho potom pramení aj pesto
vanie hlbokej úcty k Matke Božej - Panne 
Márii. Zakladateľ odporúčal všetkým kaž
dodennú modlitbu svätého ruženca. A hovoril 
ku všetkým. Nevyberal si skupiny uprednost
nených a sám bol veľkým charizmatikom. Vari 
lepšie povedané - všetci boli pre neho upred
nostnení. Svoju dušu odovzdal Bohu 26. júna 
1975 v Ríme a nedávno začal proces o jeho 
blahorečenie. Mnoho osôb z celého sveta do
svedčuje, že na jeho príhovor dostali veľa Bo
žích milostí.

A či je ťažké 
byť členom Opus Dei?

Pravdepodobne tak tomu bude, lebo ná
roky sú veľmi vysoké. Ponajprv si treba sve- 
domite plniť svoje povinnosti v súlade s priká
zaniami, a rovnako profesionálne povinnosti 
svojho stavu. Treba byť príkladným kresťanom, 
stále prehlbovať svoj náboženský život v 
každodennej praxi i štúdium teologických 
náuk, bez čoho sa nemožno pri celkovom úsilí
o svätosť zaobísť. Ide o to, aby viera, opierajúca 
sa o tradičné prvky a prax, mala svoju oporu v 
jasnej náuke, predkladajúcej veriacemu člove
kovi Božie zjavenie natoľko, nakoľko to len 
človek dokáže pochopiť. Preto na Univerzite v 
Navarre, ktorej patrónom je Opus Dei, väčšina 
študujúcich teológiu tvoria svetskí veriaci. A 
najčastejšia prax je taká, že najprv študujú - 
často na tej istej univerzite medicínu, archi
tektúru, farmáciu, filozofiu, filológiu alebo ne
jaký iný odbor - až po dosiahnutie diplomu, a 
až potom prechádzajú na štúdium teológie. Po 
jej skončení môže prísť do úvahy kňazská 
vysviacka, ale rovnako môže plnoprávne žiť a 
pokračovať v práci hnutia ako svetský človek 
vo svojom odbore. Je len samozrejmé, že k 
štúdiu teológie sa pridružuje duchovná for
mácia zameraná na rozvoj vnútorného života 
každého jednotlivca a riadia ju starší členovia 
Opus Dei.

Vďaka - po nemálom úsilí a prekonaní 
mnohých úskalí a prekážok - potvrdeniu per
sonálnej prelatúry pre Opus Dei Jánom Pavlom 
II. - má toto hnutie možnosť svätiť kňazov. 
Kňazi skôr vysvätení pre diecéznu službu, 
môžu rovnako byť členmi Opus Dei a vstúpiť 
do kňazského spoločenstva. Pritom môžu ostať 
tam, kde sú, za súhlasu ich miestneho biskupa, 
alebo rovnako môžu byť uvoľnení výlučne pre 
činnosť v Opus Dei. Väčšinu členov hnutia 
však tvoria ľudia svetskí, reprezentujúc i všetky 
odbory ľudskej práce.

Šírenie hnutia Opus Dei
Toto hnutie sa neobyčajne rýchlo rozšírilo 

do celého sveta. V čase smrti zakladateľa malo 
už 60 tisíc členov z 80 národností. Dnes sú ich 
už státisíce. Na Univerzite v Navarre sa stre
távajú študenti zo všetkých svetadielov. Nik 
tam neskúma ich pôvod a farbu pleti. Ba na
vyše, študenti môžu byť aj iného vyznania. 
Nikto im nič nevyčíta. Dodajme ešte infor
máciu o tom, že všetci profesori na univerzite 
v Navarre musia ovládať päť svetových ja
zykov, v ktorých študenti skladajú skúšky a 
píšu nimi svoje diplomové práce.

Treba priznať aj to, že pri všetkej svojej 
apoštolskej horlivosti pri vydávaní svedectva o 
Kristovi sú členovia Opus Dei veľmi tole
rantní. Nikoho neprehovárajú a rovnako neud
eľujú nijaké čestné členstvo. Ich apoštolát spo
číva na ranokrestänskej metóde bezprostred
ného vplyvu človeka na človeka, na praktic
kom predstavovaní modelu kresťanského ži
vota tak, ako to robili cirkevní Otcovia. A keď 
sa už niekto chce stať členom hnutia, odpo
vedajú mu bez záväzkov a podmienok: Príď a 
pozri sa, ako žijeme a o čom sa rozprávame... 
Či nám to nepripomína dopyt adresovaný Spa
siteľovi: Pane, ukáž nám, kde bývaš ...? On 
nemal nič, čo by bolo treba ukrývať. Ani oni 
nemajú nič takého. A neboja sa odhrnúť zá
clonu spred svojho každodenného života pred 

(Pokračovanie na 7. sir.)
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V 15. tohtoročnom čísle Slova sa autor 
P. Strážca zaoberá ikonografiou východ
ných cirkví z porovnávacieho hľadiska, 
pričom mu ide o porovnanie so západným 
zobrazovaním. K stati Ikony ukrižovania 
nám názor o východnom zobrazení Pána.

V správnom zobrazení ukrižovaného Pána 
v byzantskej tradícii má Ježiš otvorené oči. Pri
tom nejde len o maliarsku správnosť, opierajúcu 
sa o vžité výtvarné formy, a tým kanonizované. 
Veď na mnohých ikonách, hoci aj starších, naj
mä z našej zemepisnej a kultúrnej oblasti, badať 
istý synkretizmus východného a západného vý
tvarného výrazu.

Isteže, na tomto teréne čaká predovšet
kým Stredoeurópana mnoho záludných ná
strah. Veď žijeme uprostred, v krížení západ
ných a východných kultúr. Ani nie tak dávno 
som sa rozprával s istým slovenským maliarom 
ikon. Bola to práve beseda o očiach. Spytoval 
som sa, prečo na jeho ikonách Panna Mária 
zatvára oči, keď to má byť zobrazené len na 
ikone Zosnutia Bohorodičky alebo na uspenskej 
pláštenici. "Ona rozjíma“ - bola odpoveď. Vie
me, že P. Mária rozjímala, veď nosila v srdci 
všetky veci, ktoré súviseli s vtelením Božieho 
Syna. Na rozdiel od nás však nosila pod srdcom
i Božieho Syna, po narodení naň hľadela, a to 
až po kríž a ustavične naň hľadí. Naše rozjí
manie a naša meditácia nás vedie k nahliadaniu 
na Boží život. Panna Mária však je uprostred 
neho a vidí ho... Pravda, umelec môže robiť 
zmeny vo svojom diele. Na to má právo. Ale pri 
takom výtvarnom invariante, pri ktorom sa strá
ca či deformuje vieroučné hľadisko, stráca popri 
všetkých svojich právach právo nazývať svoje 
dielo ikonou i umiestňovať ho v byzantskom 
chráme. Typickým predstaviteľom takýchto po
sunov je španielsky maliar nazývaný Kiko, pred
staviteľ neokatechumená tu. On čerpá inšpiráciu 
z ikon pre svoje umenie. Ikona mu teda nie je

cieľom, ale len zdrojom inšpirácie. Jeho obrazy 
sú zaujímavé - bárs by aj nie - už pre ten 
inšpiračný zdroj! Jeho obrazy sú vlastne svoj
ským "prerozprávaním" ikon. Jednoznačne teda 
nemôžu zdobiť interiér byzantského chrámu, le
bo tu by boli falošným znamením. Ikona je pred
sa pôvodná prvoreč, je to iba výtvarný preklad 
Sv. písma, do ktorého sa zahrnula aj posv. tra
dícia. Tu nemá miesto komentár, iba ak pod 
výraznou čiarou, ktorá oddeľuje posvätný text 
od vysvetliviek....

Ide však o teologickú správnosť, veď ikona 
nie je nejaký závesný obraz, súčasť výzdoby, 
lež je tabuľou Božieho slova, je to Biblia pa- 
uperum (Biblia chudobných), ktorá vďaka uni
verzálnemu "jazyku" dáva možnosť čítať i anal
fabetom i cudzincom. Jednoducho povedané, 
ikona je nositelkou teologického obsahu sfor
mulovaného vo Svätom p'sme a v posvätnej 
cirkevnej tradícii, že sa na tom, čo je v nej 
teologické, Boha zjavujúce, nemala zmeniť ani 
jota.

A teraz k detailu otvorených očí ukrižo
vaného Pána. Jezuitský páter Tomáš Špidlík, 
riadny profesor pápežského Orientálneho ústa
vu v Ríme, a teda naslovovzatý odborník v pro
blematike kresťanského Východu predniesol vo 
vatikánskom rozhlase dva argumenty za motív 
otvorených očí ukrižovaného Pána. Jeden je 
historický, druhý dogmatický.

Jeho historický argument sa opiera o naj
staršie zachované zobrazenie Ukrižovaného z 
r. 586, nachádzajúce sa v kódexe sýrskeho 
mnícha Rabula, dnes vo Florencii (Bibliotheca 
Laurentiniana). Toto zobrazenie sa opiera o 
ešte staršie, grécke zobrazenia. Je to typ, v 
ktorom Kristus je oblečený do colobia, šiat bez 
rukáva/. Má prebodnutý bok, z ktorého vyteká 
krv a voda. Ale telo nepôsobí dojmom mŕtveho, 
zdá sa, ako by bolo v pohybe a oči sú otvorené. 
K tomuto historickému agumentu treba vziať na 
zreteľ aj tú skutočnosť, že kým antickí pohania 
zobrazovali na náhrobných portrétoch
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(Dokončenie zo str. 6.)
inými. Pritom ich sprevádza radosť a ochota 
vyjsť v ústrety tým, ktorí majú záujem.

Na spontánnych spoločných rozhovoroch 
a uvažovaniach ponárajú sa do tajomstiev ži
vota Božieho i ľudského, a časom sa stane, že 
niekto vezme gitaru a zahrá i zaspieva pieseň 
toreadonw... Pozerám z času na čas na týchto 
viacnásobne otitulovaných ľudí a počúvam, 
ako si medzi sebou "tykajú". Ako žije študent 
ako "pán brat" s profesorom, ktorý však z to- 
hoto dôvodu neprižmúri oko a nič neodpustí na 
skúške. Vidím úplný nedostatok "titulománie" 
a napriek tomu vládne vzájomná úcta, čosi 
úpnmné a naozajstné, čo nie je navyknutou 
manierou ani vynútenou formálnosťou, ale 
skutočnou láskou a starostlivosťou o toho dru
hého, ktorá sa rodí na báze stretnutia sŕdc...

Návrat k tradícii 
života s Bohom

Cirkev má mnoho stáročných tradícií. V 
porovnaní s tým je Opus Dei hnutím veľmi

mladým. Napriek tomu však nemožno nevidieť 
niektoré jeho nesporné klady: návrat k tradícii 
života s Bohom - na každý deň, a to v rodine, 
v práci, v prostredí širšom i užšom, na pra
covisku... Ich príklad dokazuje, že takýto štýl 
života je možný rovnako dnes, ako bol možný 
pred mnohými rokmi. Či máme byť horší ako 
priekupci na trhu v Konstantinopole, ktorí sa 
hádali a prediskutovávali problematiku 
pôvodu a pochádzania Ducha Svätého? Už 
vtedy to bolo spojenie viery s teologickou ve
dou. A predsa Duch Svätý vanie kam chce a tak 
riadi záležitosti Cirkvi i Božieho ľudu v nej, že 
na každú osobitnú bolesť tej ktorej epochy vy
voláva protiváhu vznikom nových vnú- 
trocirkevných hnutí... Na miesto Judáša zvolili 
Mateja, Nestorovi odpovedal snem v Efeze, 
Áriovi snem v Nicei a Konstantinopole, stre
dovekému feudalizmu - chudoba sv. Františka 
a na rozkol reformácie odpovedal Tridentský 
snem. Duch Svätý vanie kam chce a kedy chce.

Spracoval Mons. Ján  KRAJŇÁK

zosnutých so zatvorenými očami, kresťania ich 
svojim zosnulým nechávali otvorené. Bolo v 
tom vyznanie viery, že i po smrti sa pozerajú, a 
to dokonalejším spôsobom ako predtým, že 
totiž v Bohu žijú a s Kristom kralbjú naveky. Je 
tu vyjadrená i tá z hlavných právd, že lUdská 
duša je nesmrteľná.

Otvorené oči Ukrižovaného vyjadrujú v iko- 
nopisectve hlbokú dogmatickú náuku. Hneďna 
začiatku treba vylúčiť špekulatívnu eventualitu, 
že by nejakým spôsobom azda šlo o zobrazenie 
Ježiša ešte pred okamihom smrti. Nie, zosnulý 
Ježiš má otvorené oči! Dôkazom je prebodnutý 
bok, ktorý je evanjeliovým faktom (Jn 19,34) a 
lekárskym faktom, na základe ktorého sa kon
štatuje smrť. Z hľadiska dobového rímskeho 
práva zodpovedný vojak, ktorý dohliadal na po
pravu, nemohol odísť z popraviska, kým ne
podal presvedčivý dôkaz o skutočnej smrti od
súdeného. Prísna vojenská disciplína sa tu pre
javila rázne a pritom jednoducho: prebodnutím 
srdca.

V byzantskej ikonografii je však to nád
herné, že Ježiš, ktorý mal dve prirodzenosti, 
božskú a lúdskú, podstúpil smrť človeka, ale 
nesmrteľnosť Krista ako Božieho Slova, Krista 
ako Boha, je neporaziteľná. V jednej osobe Ježiš 
ako človek umiera, ale ako Boh žije ďalej. Dô
kazom jeho života je činnosť, a to činnosť spás
na. Veď'Boh je v ustavičnej činnosti. Hneď po 
fyzickej smrti zostupuje do podsvetia k zosnu- 
tým. Cirkev volá: Svätý Nesmrteľšný, zmiluj sa 
nad nami. Stotníkova kopija nemohla predsa 
zasiahnuť Nesmrteľného. Ako to vyjadriť? Srd
ce, ktoré bilo v súzvuku s telesným životom, s 
jeho pohybom a funkciami, sa pri smrti zasta
vilo. "Naopak, Kristov pohľad" - uvádza P. Špidlík
- "ktorý bol stále uprený na Otca, smrťou sa od 
Otca neodvrátil, ba ešte väčšmi sa na neho 
uprel, fixoval, možno povedať, samého Boha". 
Z toho vidieť, že v malom nepatrnom výtvar
nom symbole sa vyjadruje hlboká pravda viery.

Na záver treba dodať, že byzantské umenie 
je dnes vo svete osobitnou umenovednou i 
teologickou disciplínou. Kedže v ikonách sú za
písané pravdy viery, nemožno pri ich maľovaní 
a interpretovaní postupovať svojvoľne: malo by 
byť vecou lásky k charizme obradu postupovať 
odborne,

o. Dr. Jozef PAVLOVIČ, CSc.
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SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE
Denver11.-15. august 1993

"Svetové dni mládeže sú prozreteľnostné príležitosti, aby sme prerušili 
na chvíľu našu cestu: umožňujú totiž mladým ľuďom preskúmať svoje 
najhlbšie túžby, zvyšujú ich spolupatričnosť k Cirkvi, proklamujú ich 
spoločnú vieru... Robia takto zreteľnými a osvietenými možnosti, ktoré 
môžu pomôcť viesť budúcu cestu histórie a pod mocným, ale láskavým 
vedením Svätého Ducha." Pápež Ján Pavol II.

Svetový deň mládeže v Denveri (štát Co
lorado v USA) bol už v poradí ôsmym stret
nutím Svätého Otca s mladými katolíkmi z 
celého sveta, ktorých nazval "nádejou spo
ločnosti, Cirkvi a pápeža".

"Od začiatku svojho pontifikátu dáva Svätý 
Otec mladých ľudí do stredobodu svojej služ
by”, hovorí kardinál Eduardo Pironio, ktorý je 
zodpovedný za stretnutia. "Mladí ľudia sú 
skutoční protagonisti sveta. Majú moc zmeniť 
spoločnosť, ktorá prechádza do ďalšieho ti
sícročia."

Ciele svetových dní mládeže - NÁDEJ, 
MIER, SOLIDARITA a ŽIVOT.

Majú pomôcť účastníkom prekročiť politické 
hranice, rasové rozdiely a ekonomickú biedu. 
Títo demonštrujú, že cez nádej a vieru je 
možná solidarita medzi všetkými ľuďmi. Za 
všetko hovorí udalosť z rokov 1991. 70 000 
mladých Rusov bez peňazí, potravín, uby
tovania a dopravy sa zastavilo na poľských 
hraniciach cestou na stretnutie do Čensto- 
chovej. Napriek tomu, že sa očakával počet 
10 000 ruských účastníkov, mladí ľudia z ce
lého sveta ich prijali do svojich vlastných sku
pín. "Najprv to bolo tragické", hovorí kardinál

Pironio," ale spolupatričnosť zmenila túto si
tuáciu na neuveriteľne dojemnú skúsenosť."

História týchto stretnutí siaha do Ríma, späť 
o jedno desaťročie. T u začali pápežove stret
nutia s mládežou, kde pri príležitosti ukon
čenia Svätého roka zmierenia prišlo desať
tisíce ľudí.

Nasledujúci rok, ktorý bol Organizáciou 
spojených národov vyhlásený za Rok mlá
deže, sa na pápežovo pozvanie zhromaž
dilo na Námestí sv. Petra 250 000 mladých. 
Nasledujúci týždteň na veľkonočnej nedeľnej 
omši pápež navrhol ustanovenie stretnutí 
svetového dňa mládeže. Toto sa stalo sku
točnosťou 22. 1. 1986, keď sa vo vyhlásení 
Vatikánu zdôraznilo pápežove očakávanie, 
že sa táto udalosť bude oslavovať v diecé
zach po celom svete každú Kvetnú nedeľu. 
Vo vyhlásení sa zdôrazňuje, že cirkev si želá 
ukázať svoju jednotu s mládežou, s jej úz
kosťami a záujmami, s jej snahami a ná
dejami ... Zároveň dať jej odpoveď pridaním 
istoty, pravdy a lásky, ktorými je Kristus.

Ďalší Svetový deň miádeže sa uskutočnil v 
Buenos Aires v roku 1987. Bolo to po druhý 
raz v moderných časoch histórie Cirkvi, čo

pápež slávil Kvetnú nedeľu mimo Vatikánu. 
Témou bol Kristus-Slovo, ktoré sa stalo telom 
(Jn 1,13).

Pápež volal po solidarite s nezamestna
nými, chudobnými, opustenými, chorými a s 
neveriacimi. Vyše 400 000 účastníkov rea
govalo na jeho požiadavky sľubmi, že vybu
dujú národ bratov.

Santiago de Compostela, 
Španielsko

V auguste 1989 bola účasť na svetovom dni 
mládeže pri chráme v Santiagu de Compos
tela, kde je podľa tradície hrob sv. apoštola 
Jakuba, okolo 600 000 ľudí. Téma stretnutia 
bola KRISTUS - CESTA, PRAVDA A ŽIVOT 
(Jn 14,6). Pápež vyzýval bojovať proti zne
čisteniu životného prostredia, špineniu ideá
lov a proti morálnej nečistote. Stretnutie sa 
uskutočnilo v auguste, kým zvyčajný svetový 
deň mládeže sa oslavoval v diecézach na 
Kvetnú nedeľu.

Czenstochova, Poľsko
Na medzinárodnom svetovon dni mládeže, 

ktorý sa konal pri mariánskej svätyni "našej 
čenstochovskej pani" v auguste 1991 sa stre
tol Východ so Západom. Takmer 1 a pol 
miliónový dav počúval pápežovu výzvu k za
chovaniu hodnôt ako je náboženská sloboda, 
rešpekt pre osobný rozmer sociálneho vý
voja, právo na život a ekologická rovnováha.

Denver, USA
Témou stretnutia v Denveri bolo:"Ja som 

prišiel, aby mali život a aby ho mali hoj- 
nejšie”(Jn 10,10). Program sa začal 11. 8. 
1993 v stredu večer otváracou sv. omšou, 
ktorej hlavným celebrantom bol J. Francis 
Stafford, arcibiskup z Denveru. Vo svojej ho- 
mílii poukázal na problémy mládeže v Ame
rike, z ktorých najviac vystupuje do popredia 
problém násilia. Východiskom nie sú ani no
vé sociálne ústavy, ani viac väzníc. Jediným 
riešením je viera v Boha. Tá je kľúčom k 
milosrdenstvu, k láske, k dobrote. Pre mno
hých bolo prekvapením, že nad zhromaž
deným zástupom veriacich v Civil Center 
Park počas celebrovania krúžilo lietadlo, kto
ré ťahalo za sebou protipápežské heslo. Nuž 
aj to je jeden z prejavov demokracie.

Vo štvrtok doobeda program pokračoval 
katechézami, ktoré sa konali po celom meste 
vo velkých moderných sálach v rôznych ja
zykoch. Spoločnou témou bolo:"Kto je teda v 
Kristovi, je novým stvorením. Staré sa po
minulo a nastalo nové"(2 Kor 5,17). Toto Bo
žie slovo bolo zároveň povzbudením i výzvou 
k individuálnej spovedi. Po katechéze sa slá
vila Eucharistia.

Poobede o 14.30 bol oficiálny príchod Svä
tého Otca. Po uvítacích ceremóniách nasle
dovalo jeho stretnutie s prezidentom USA B. 
Clintonom. O 17.30 konalo sa uvítanie Sv. 
Otca na Mile High Štádiom, kde ho pozd
ravilo okolo 90 tisíc mladých veriacich.

V piatok ráno Sv. Otec celebroval sv. omšu 
v Katedrále Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie, na ktorej boli prítomní len biskupi

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

Doobeda opäť bola katechéza na tému: Ke
dysi ste ani ľudom neboli, ale teraz ste Boží 
ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz 
ste milosrdenstvo dosiahli"(1 Pt 2,10). Po jej 
skončení sa opäť slávila Eucharistia jednot
livo vo všetkých sálach.

Večer o 19.30 bola krížová cesta, ktorej 
predsedal kardinál Píronio. Pri každom za
stavení bola meditácia, ktorú predniesli strie
davo brat Roger z Taizé a jedna sestra matky 
Terezy.

V sobotu sa začali všetci účastníci sú
streďovať na obrovskú plochu neďaleko 
Denveru - Cherry Creek State Park. Večer za 
búrlivého potlesku pristála helikoptéra so 
Svätým Otcom. Svätý Otec sa papamobilom, 
požehnávajúc zástupy mladých, dostal na tri
búnu. Po pozdrave Svätý Otec začal slávenie 
vigílie sviatku Nanebovzatia Panny Márie. 
Najprv sa predstavili mladí zo všetkých kon
tinentov sveta a potom zaznela pieseň zlože
ná pre túto príležitosť: "Weare one body" (Sme 
jedno telo). Vo svojom príhovore Svätý Otec 
ostro hovoril proti násilnému prerušeniu te
hotenstva, proti eutanázii, o potrebe obra
ňovať život. Žiadal všetkých katolíkov USA, 
aby sa držali tradičného učenia cirkvi. Ďalej 
hovoril o kultúre života, ktorá znamená och
ranu Božieho diela a stvorenia. To znamená 
rešpektovať ľudský život od prvého momentu 
počatia až po biologickú smrť. "Budete trpieť, 
ak nebudete úspešní v obrane života” varoval 
Svätý Otec viac ako 700 tisíc mladých ľudí. 
Zvlášť vyzval mládež, aby nanovo evanje
lizovala spoločnosť, zostávajúc verná cirkev
nému stanovisku k abortom, kontrole pôrod
nosti, eutanázii, ochrane životného prostre
dia a k univerzálnym absolútnym hodnotám.

"Nebojte sa ísť von, do ulíc a na verejné 
miesta, ako prví apoštoli...

Nie je čas na to, aby ste sa hanbili za 
Evanjelium. Budte hrdí na to, že ste kres
ťanmi", povedal ďalej Svätý Otec. Kritizoval i 
masmédiá, ktoré často vo svojich vysiela
niach propagujú násilie v spoločnosti.

Celé stretnutie vyvrcholilo slávnostnou sv. 
omšou v nedeľu dopoludnia na sviatok Nane
bovzatia Panny Márie. Toto podujatie bolo 
velkou ukážkou univerzality a jednoty Cirkvi, 
ktorá ponúka život v plnosti všetkým mladým

ľuďom celého sveta. Mládež je budúcnosťou 
sveta, mládež je budúcnosťou Cirkvi.

Stanislav GÁBOR 
účastník stretnutia

Záverečný príhovor 
Svätého Otca

Drahí moji, obráťte sa na Máriu, Matku 
Vykupiteľa a spoločne sa modlíme. Mod
litba nás vyzýva, aby sme meditovali, aby 
sme boli spolu s Máriou. Mária, MatkaCirkvi, 
spolu s tebou ďakujeme Najsvätejšej Trojici 
za všetko za toto, že toto stretnutie mládeže 
sa uskutočnilo v živote mladých ľudí, ktorí išli 
za krížom do Denveru. Mária, pros za týchto 
mladých ľudí, aby mali život a aby ho mali v 
hojnosti. Buď s nimi, Matka, tak ako pôjdu 
ďalej svojím životom. Aby uspokojili túžbu 
vlastného srdca. Daj, aby videli v Ježišovom 
kríži volanie najvyššej lásky, ktorá prekoná v 
ich živote smútok. Blahoslavená Matka, buď 
s mladými ľudVni v tejto chvíli a s ich prob
lémami, čo sa týka vlastnej identity, vlast
ného ja, buďs tými, ktorí nevedia odpovedať 
na volanie Cirkvi. Daj im odvahu a nádej, 
ktorú potrebujú, aby dokázali všetky prekáž
ky, buďs nimi, aby mohli ísť krokmi a cestou 
tvojho svedectva. Prosíme ťa, Mária, buďs 
nami, opatruj nás, chráň nás. Tak ako my

sme pútnikmi v tomto živote. Táto púť musí 
pokračovať v našom živote, v živote Cirkvi, 
tak ako Cirkev chce s ňou vkročiť do tretieho 
tisícročia, tak musí pokračovať ako čas ná
dejí, veľkých očakávaní, kým Ježiš nepríde v 
Sláve. Toto stretnutie mládeže bolo iba ta
kým jedným zastavením modlitby, ale naša 
púť musí pokračovať, musí nás viesť ďalej. A 
teraz by som chcel povedať, že budúce stret
nutie mládeže v 1995 bude vo Filipínach v 
Manile. Týmto spôsobom nás naša púť od
prevadí do ďalekých miest Ázie. Mária nové
ho adventu, prosíme ťa o tvoju protekciu, 
tvoju ochranu a o prípravu tohoto stretnutia, 
na ktoré sa musíme aj my pripraviť. Mária, 
ochraňuj nás, Mária v nebi, Mária vzatá do 
neba, porúčame ti mladých ľudí celého sve
ta. Moji drahí mladí ľudia, neste kríž Ježiša 
Krista. Kríž spásy, buďte vyslanci jeho lásky 
a v tomto znaku kríža choďte v pokoji. Od
neste všade svedectvo nového života, ktorý 
dáva Kristus. Svedectvo jednoty s Cirkvou.

□  □  □
Na záver Svätý Otec poďakoval všetkým 

známym aj neznámym organizátorom, tele
víznej spoločnosti, rozhlasu, ktorý pripravo
val preklad, kardinálom, biskupom, celej 
Cirkvi v USA a nakoniec poďakoval aj pred
staviteľom iných cirkví, náboženstiev a 
kultúr.

Rozhovor s účastníkom
Martin Michalicek, 19-rocný študent bohoslov.fakulty v Nitre

□ Mohol by si sa podeliť o svoje 
dojmy zo svetového stretnutia v Den- 
veri?

Ťažko sa nejako slovne vyjadrovať o 
mojich dojmoch, totiž boli tak fantas
tické, že sa ťažko o nich hovorí slovami. 
Bolo to prvé takéto stretnutie, na ktorom 
som sa zúčastnil. Myslím si, že naň nik
dy nezabudnem.
□ Ktoré momenty programu ťa naj

viac oslovili?
Predovšetkým to bol moment, že som 

si mohol uvedomiť univerzalitu ka
tolíckej cirkvi. Keď som videl tie masy

mladých ľudí, aký je  ich vzťah k Svätému 
Otcovi, ako reagujú na jeho slová, ako sa 
modlia, ako spievajú a keď som naozaj 
cítil, že sme jedno telo, ako sa aj spieva v 
hlavnej hymne tohoto stretnutia.
□ Ako sa ti páčila organizácia?
Bolo to zorganizované na vysokej

úrovni. Všade vládla veľká disciplína a 
sporiadanosť. Mali sme tam všetko za
bezpečené po každej stránke. Strava, 
doprava, bývanie...
□ Ako by si zhodnotil svoj vzťah k 

Svätému Otcovi po tomto stretnutí? 
Zmenil sa nejako?

Pred týmto stretnutím som sčasti po
znal Svätého Otca z  jeho listov a prí
hovorov. Tu som však pochopil, že Svä
tý Otec veľmi rozumie mladým ľudom a 
zobral som si z toho veľkú inšpiráciu do 
svojho života. Svätý Otec je  naozajst
ným pastierom všetkých ľudí.
□ Z toho čo si videl, zažil, čo by si 

chcel z  toho použiť, vo svojom pros
tredí, kde žiješ?

Ako som už povedal, stretol som ľudí 
z celého sveta, zapôsobila na mňa uni- 
verzalita Cirkvi a snažili sme sa to využiť 
predovšetkým tým, že problémy, ktoré 
máme u nás v seminári, nie sú len je
diné na svete, ale je  tu omnoho viac 
iných vecí a problémov, ale to všetko je 
pod láskavým pohľadom a kontrolov 
nášho nebeského Otca a my nemusíme 
na naše problémy hľadieť ako na bezvý
chodiskové veci.

Ďakujem za rozhovor.
Peter VANÍK
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Z homílie Svätého Otca Jána Pavla II.
v nedeľu 15. augusta 1993 v Denveri

Boh, ktorý je najvyšší, mi urobil veľké 
veci a aj pre týchto mladých ľudí. Drahí 
priatelia v Kristovi. Dnes sa Cirkev stretáva 
s Máriou na prahu Zachariášovho domu v 
Aim Kain. Nový život nachádzame v Márii, 
žene z Nazaretu. Alžbeta, ktorej chce po
môcť, bola prvá, ktorá odhalila veľké veci, 
ktoré Boh v Márii urobil. Bola to práve ona, 
ktorá D uchom  Svätým  naplnená, bola 
zaskočená, že Matka jej Pána prišla práve k 
nej. Vďaka tomuto tajomstvu jej odpove
dala: B lahoslavená tá, ktorá uverila  
Božiemu Slovu, ktorá sa stáva telom, s du
šou naplnenou pokorou pred Bohom. Mária 
odpovedala hymnou: Boh, ktorý je najvyšší, 
robí veľké veci pre mňa a sväté je  jeho meno. 
Zhromaždení v predhorí týchto hôr Rocky 
Monta si pripomíname, že aj Mária vchá
dzala do hornatého kraja a tým vlastne ako
by sme napodobňovali Pannu Máriu, akoby 
sme ju nasledovali na prah svätyne Najsvä
tejšej Trojice. Tu, v Denveri, na zhromaž
dení mládeže, synov a dcér Katolíckej cirkvi 
v Amerike a iných rôznych krajín z rôznych 
ľudí, národov a jazykov a z rôznych gene
rácií. Všetci spolu voláme: Boh učinil veľké 
veci pre Teba, Mária, a aj pre nás všetkých, 
členov tu pripútavaných národov.Tento náš 
svet, tak milovaný Otcom, ktorý poslal 
svojho jednorodeného Syna pre vykúpenie

•  Mesto Užhorod v tomto roku po 
prvýkrát po 45 rokoch oslávilo sviatok 
Najsvätejšej Eucharistie tak, ako si to 
pamätajú najstarší obyvatelia tohto 
mesta. Po veľkej sv. liturgii sa veriaci z 
Katedrálneho chrámu Povýšenia sv. 
križa pohli v sprievode so svojimi 
kňazmi do miestneho rímskokatolícke
ho chrámu, kde za prítomnosti muka
čevského biskupa- ordinára Mons. Iva
na Semediho a pomocného biskupa 
Mons. Josifa Holovača slávil sv. liturgiu 
sám apoštolský nuncius arcibiskup An- 
tonio Franko. Po bohoslužbách nasle
doval sprievod mestom s Najsvätejšou 
Eucharistiou k jednotlivým oltárom. 
Jedno zastavenie bolo aj v našom ka
tedrálnom chráme. Na slávnosti sa zú
častnilo vyše 15 tisic veriacich. Aj touto 
nádhernou oslavou Najsvätejšej 
Eucharistie v meste nad Uhom doká
zali, že i po dlhom období totalitnej mo
ci zostali verní Kristovi a jeho sv. Cirkvi.
•  Na sviatok sv. Petra a Pavla /podľa 
starého štýlu/ bola v Bitkách, okr. Iršava 
archijerejská sv. liturgia, počas ktorej 
biskup-ordinár Mons. Semedi vysvätil 
za kňazov dvoch bohoslovcov - I. Bro- 
vdiho a Derbacha.

sveta na tento krásny svet, je akoby di
vadlom nekončiacej sa vojny v zápase za 
naše človečenstvo, o našu identitu, o našu 
slobodu, našu duchovnosť. A tento zápas je 
podobný apokalypse prvého čítania dnešnej 
svätej omše, kde smrť bojuje so životom.

Kultúra smrti chcela byť väčšia nad na-

2  kresťanského 
sveta , ¿m A

J LL L

o

šou potrebou života v plnosti. Dnešné 
čítanie z Jánovho zjavenia ukazuje nám že
nu obrátenú k slnku otočenú proti silám zla. 
Diabol ako pán hriechu a otec všetkej lži bez 
p rerušen ia  sústavne skúša vytrhnúť z 
ľudského srdca všetko dobré.

Dnes ten zápas sa stáva veľmi výrazným 
a bezprostredným . R odina je  najviac 
postihnutá, je potláčaná práve na ľudskom 
živote. Je v nej zavrhnuté právo na život a

•  Počas tohtoročného leta zavŕtala do 
mukačevskej eparchie skupina kraja
nov zo Spojených štátov aj so svojimi 
piatimi kňazmi na čele s Mons. Dr. Va- 
silom Smočkom z Parmskej eparchie, 
ktorý je rodákom zo Znjaceva v okrese 
Mukačevo. Počas pobytu sa hostia 
zoznámili s obnovujúcim sa nábožen
ským životom v tejto donedávna ťažko 
skúšanej našej eparchie. Biskup- 
ordinár Mons. Ivan Semedi im pri stret
nutí poďakoval za duchovnú i materiál
nu pomoc pri výstavbe užhorodského 
teologického seminára.

•  V mukačevskom uspenskom  
chráme sú opäť gréckokatolícke 
bohoslužby. Svoj chrám však gréc
kokatolíci prevzali od doterajších uží
vateľov bez interiéru - bez oltára, iko- 
nostasa a ďalšieho zariadenia. Obetaví 
veriaci tohto mesta za pomoci veriacich 
celej eparchie a mnohých podnikov v 
krátkom čase dokázali doplniť chý
bajúce vnútorné zariadenie do to
htoročného uspenského chrámového 
odpustu. Na umeleckých prácach sa 
podieľali umelci tohto regiónu.

(Pk)

zvlášť najslabší z nás sú tí, ktorí sú bez
branní, ktorí sú sami - nenarodené iíeti, 
chorí, starí ľudia, biedni, nezaopatrení, emi
granti, tí ktorí nemajú domov. Najslabší sú 
cieľom útokov, atakovania. Mladí pútnici, 
K ristus vás potrebuje! Kristus Vás po
trebuje, aby ste posväcovali svet a ukázali 
novú cestu života. Cirkev musí odpovedať 
áno na život, tak aby to bolo kompletné a 
objektívne. Zápas bude dlhý a tažký. Po
trebujeme každého z vás. Vašu inteligenciu, 
vaše posväcovanie, talent, entuziazmus, to 
všetko bude slúžiť životu. Nebojte sa - ne
bojte sa. Vinník tohto zápasu je už známy. 
H oci vojna ďalej pokračuje, aj občas 
potrebuje veľkých zasvätených. Na to nám 
dôkladne hovorí druhé čítanie. - Kristus 
vstal zm ŕtvych prvý zo všetkých, ktorí 
zomreli, aby mohli všetci povstaťs Kristom. 
Paradox ale je  v tom, že Kristus už raz 
zvíťazil nad smrťou a hriechom. Kristus vo 
svojom tele už doputoval k Bohu, ale my 
cítime ako jeho telo naďalej prežíva vojnu 
zo Satanom a všetko to, čo sa v tomto čase 
deje, čo ľudí trápi, v tejto prítomnej chvíli 
histórie evanjeliová zvesť sa tak dostala do 
našich rúk a poslanie do konca sveta zostane 
z odovzdávania našej generácie. Tak ako 
veľký apoštol musíme aj my cítiť veľkú 
potrebu vypĺňať túto úlohu poslania. Vráťte 
sa ku mne, nech sa vám  so mnou darí 
ochraňovať život. Cirkev potrebuje vašu 
energiu, Váš entuziazmus, vašu mladícku 
odvahu. Je potrebné aby evanjelium života 
prešlo do spoločnosti, aby mohlo pretávať 
srdcia ľudí, aby sme tvorili civilizáciu 
opravdivej lásky a opravdivej spravodli
vosti. V tejto chvíli je to potrebnejšie ako 
kedykoľvek predtým na svete. Ľudia po
trebu jú  nové sv ieže , vážne duchovné 
pravdy a nové idey, ktoré sa nachádzajú v 
evanjeliu. Tovy, vlastne máte vyjsťna ulice 
a verejné miesta tak ako prví apoštoli, 
ktorí učili, kázali, hlásali slovo všade v 
m estách na nám estiach, na dedinách a 
všade. Netreba sa hanbiť za evanjelium. Te
raz je čas aby sme boli hrdí na evanjelium. 
Je to doba, aby sme hlásali zo striech. Ne
bojte sa, nebojte, nebojte sa vyjadriť svoju 
vieru, nebojte sa rutiny života. Vysuňte si 
rukávy a sprevádzajte Ježiša do súčasných 
miest, to vy musíte ísť a všetkých, ktorých 
stretnete prijmite a pozvite na hostinu, na 
stretnutie, ktoré Boh pripravil pre vás ako pre 
svojich ľudí Evanjelium nemôže sa schovať 
za strohosť, strach a nezrozumiteľnosť. 
Nesmiete sa hanbiť za evanjelium a musíte 
byť naň pyšní. Ani ľuďom nebolo dané, aby 
bolo schovávané, preto musí zostať uka
zované, aby ľudia zbadali jeho svetlo, a mo
hli sa modliť k nášmu nebeskému Otcovi.

Z mukačevskej eparchie
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ODLÚČENÉ NÁRODNÉ CIRKVI
(Pokračovanie z čísla 17.)

Y. Koptická 
cirkev

Koptická cirkev je monofyzitickou 
cirkvou Egypta. Veď v Egypte mal mo- 
nofyzitizmus svoju skutočnú vlasť, za
stupovali najmä mnísi. Od čias, keď 
chalcedonský koncil (451) odsúdil mo- 
nofyzitizmus, vznikol odpor Egypťanov 
proti Byzancii a proti ortodoxnej ríšskej 
cirkvi, vedenej väčšinou Grékmi. Vlast
ná odluka od ortodoxnej ríšskej cirkvi sa 
uskutočnila za cisára Justiniána. Nacio- 
nalizácia koptickej cirkvi bola dôsled
kom toho, že Arabi sa v 7. storočí zm oc
nili Egypta.Byzantské, t. j. vlastne gréc
ke panstvo ich pozdravilo ako oslobo
diteľov.

Z oslobodených sa však onedlho sta
li utláčaní. Koptická cirkev sa dostala 
do závislosti na islam ských vládcoch.
V stredoveku veľa veriacich prešlo k 
islamu. Koptická reč sa zachovala už 
len v liturgii, vo všetkom  ostatnom  
živote ju nahradila arabčina. Keď E- 
gypt obsadili kaukazskí M amelukovia  
(1250-1517) a osm anskí Turci (od 
1517), viedlo to k ďalšiemu úpadku 
koptickej cirkvi.

Až v 19. storočí sa podarilo obnoviť 
cirkevný život. Ale konflikty koptickej 
cirkvi s egyptským štátom neustali ani v 
novších časoch. V poslednom čase pre
nikla do koptickej cirkvi reforma, ktorej 
nositeľmi sú laici. Usiluje sa o lepšie 
teologické vzdelanie kléru a účasť lai
kov na cirkevnej správe.

V súčasnosti má koptická cirkev asi 
1,3 milióna veriacich. Na jej čele je kop-

tický patriarcha alexandrijský so sídlom  
v Káhire. Jeho jurisdikcia siaha podľa 
názvu na celý Egypt, Pentapolis, Lýbiu, 
Etiópiu, Núbiu a celú krajinu, v ktorej 
kázal svätý Marek. Cirkevná reformná 
strana dosiahla roku 1928, že patriarchu 
volí synoda.

Zvláštnosťou koptickej cirkvi je cir
kevný rok. Slávi sa ešte podľa diokle- 
ciánskej éry z konca 3. storočia a začína 
sa v auguste. V kláštoroch koptickej 
cirkvi žijú najstaršie tradície východ
ných mníchov.

Úniu s Rímom dosiahla len malá časť 
koptickej cirkvi. D n es ex istu je  asi 
80 000 katolíckych Koptov. Koptická 
liturgia tejto uniatskej cirkvi tvorí znovu 
vlastný typ orientálneho rítu.

VI. Etiópska 
cirkev

Etiópska alebo habešská cirkev je je
dinou kresťanskou cirkvou, ktorá sa za
chovala od čias Starej cirkvi až po prí
tomnosť ako národná cirkev. V polovici 
4. storočia sa kresťanstvo v Etiópii po
výšilo na štátne náboženstvo. Prehĺbe
nie kristianizácie nastalo v polovici 5. 
storočia vďaka "Deviatim svätým", čo  
boli pravdepodobne monofyzitickí mní
si, vyhnaní zo Sýrie. Vtedy sa preložila 
biblia do etiópskej ľudovej reči, ktorá 
ako taká dávno vymrela, no ešte dnes je  
liturgickou rečou.

Etiópska cirkev bola vždy závislá od 
Alexandrie. Od koptickej cirkvi prevzala 
teda aj monofyzitizmus. Až roku 1946 sa 
mohla vymaniť spod jurisdikcie kop- 
tického patriarchu. Došlo k ustanoveniu 
vlastného metropolitu. No voči koptic
kej cirkvi sa nepodarilo dosiahnuť

autokefaliu atiópskej cirkvi, hoci má k 
dospozícii vyše 12 biskupov, potreb
ných k voľbe vlastného metropolitu. 
Dnes má asi 5 miliónov veriacich. 
Etiópska cirkev žila až do 19. storočia 
len v spojení s koptickou cirkvou, preto 
bola dlhý čas v izolácii. Až keď sem 
prenikla koloniálna moc, dostala sa do 
styku s inými cirkvami. Ale Etiópčania 
sa dlho bránili proti všetkým zjedno
covacím pokusom. Až po obsadení Ta
lianmi 1935/36 došlo k únii s Rímom, 
no tá zasiahla len malú časť obyvateľov. 
Prívrženci etiópskeho obradu majú asi 
50 000 veriacich.

Monofyzitizmus existuje v etiópskej 
cirkvi už len formálne. Zvláštnosťou je 
rozšírený kánon biblických kníh. Ku 
Starému zákonu patria aj niektoré ne
skoro židovské apokryfy, k Novému zá
konu aj "Hermasov pastier", tak isto ako 
klementínske a apoštolské konštitúcie. 
Ď alšou zvláštnosťou je svojrázna for
ma oltára. Je prikrytý baldachýnom a 
od kostolného priestoru oddelený 
závesom. Na oltári je  "archa úmluvy", 
kamenná alebo drevená tabuľa, 
zahalená do hodvábnych obrusov, s 
kresťanskými emblémami, na ktorej sa 
pripravuje sviatosť oltárna. Vlastná 
archa úmluvy, ktorá vraj pochádza z 
jeruzalemského chrámu, sa ochraňuje v 
chráme v Aksume, etiópskej národnej 
pamiatke. Všetky ostatné archy úmluvy 
sú jej napodobeninou. Etiópska cirkev 
uctieva kríž ako nestoriáni. Mnohé staré 
tradície sa zachovali len medzi 
mníchmi.

VII. Maroniti
Cirkevné spoločenstvo, ktoré sa od or

todoxnej cirkvi odlúčilo najneskôr, je  
maronitská cirkev. Jej rozchod s orto
doxnou cirkvou sa uskutočnil na konci 
7. storočia, keď sa začali christologické 
boje. Keď šiesty ekumenický koncil v 
Konštantínopole (680-681) zavrhol mo- 
notheletizmus, cirkvi v severnom a 
strednom Libanone sa nepridali. V dog
matickom ohľade sú teda monotheleti. 
Nazývajú sa "maronitmi", podľa pô
vodného centra ich spoločenstva, kláš
tora svätého Marona. V čase križiac
kych výprav sa Maroniti dostali do sty
ku s rímskou cirkvou. Od 12. storočia 
existuje únia s Rímom, ktorej sa ma
ronitská cirkev drží doteraz. Na čele sto
jí patriarcha. Maronitov je  v Libanone a 
zámorí asi 540 000.

Peter STRÁŽCA

Duchovná obnova modlitbou 
Otče náš

Viedenský kardinál Dr. Hans Her- 
mann Groer schválil na odporúča
nie pastorálnej rady viedenskej ar
cidiecézy, že do roku 2000 bude v 
arcidiecéze prebiehať duchovná ob
nova podľa jednotlivých prosieb 
modlitby Otče náš. Vo farnostiach, v 
spolkoch a vo farských spoločen
stvách sa budú organizovať pred
nášky, duchovné úvahy a iné pro
gramy, pričom ich obsahom budú 
jednotlivé prosby Otčenáša. Na rok 
1993/1994 bude obsahom úvah prvá

prosba:Otče náš, ktorý si na nebe
siach, posväť sa meno tvoje. Cie
ľom obnovy je pomocou Otčenáša 
dôverne príťažlivou formou pozná
vať Boha ako Otca a rozvíjať pove
domie, že meno Boh je posvätné. 
Kardinál Groer v tejto súvislosti po
vedal, že Božie meno sa má vinúť 
celým učením kresťanskej viery a 
má sa vysvetľovať jeho význam v 
konkrétnom živote. Už Tertulián po
vedal, že v modlitbe Otče náš je za
hrnuté celé evanjelium. (UP)
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DIECÉZNE ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI
Púť v Klokočové

O tejto puti, ktorá sa ko
nala v dňoch 14. a 15. au
gusta t r., sme informovali v 
predchádzajúcom  čísle. 
Dnes prinášame myšlienky 
z homílii otcov biskupov 
Mons. Jána Hirku a Mons. 
Milana Chautura, CSsR.

Naša večnosť sa začína už dnes
Homíliu počas svätej liturgie predniesol pomocný biskup 

Mons. Milan Chautur, CSsR. Jej skrátenú podobu vám priná
šame.

V roku 1670 slzil obraz 
Matky Božej v Klokočové. Už 
dlhé roky sa na tomto mieste 
schádzajú pútnici zo širokého 
okolia. Púť ku klokočovskej 
Panne Márii bola tohto roku už 
323., odkedy mariánski ctitelia 
chodievajú, aby jej vyjadrili 
svoju vďačnosť a oddanosť. 
Možno vtedy slzila nad hmot
nou biedou zemplínskeho ľudu 
v časoch nepokojov a nábo
ženských rozbrojov. Týmito 
slovami sa k pútnikom priho
voril sídelný biskup prešovskej 
diecézy v úvode slávnostnej 
svätej liturgie. Ďalej povedal - 
aj dnes žijú ľudia vo veľkej bie
de, predovšetkým sme zničení 
duchovne. A preto s ešte väč
šou úctivosťou prichádzame 
ku klokočovskej Matke Božej 
nielen ďakovať, ale aj prosiť. 
Toto stretnutie je dnes umoc
nené stretnutím sa Svätého 
Otca v americkom Denveri v 
štáte Colorado s mládežou z 
celého sveta. Otec biskup sa 
poďakoval mládeži za jej ak
tívnu prácu v Cirkvi i za veľkú 
účasť na diecéznom stretnutí 
mládeže tohoto roku v Jusko- 
vej Vôli. Touto púťou, modlitba
mi, chceme podporiť dobrotivé
ho Svätého Otca, ktorý sa tak 
stará o celú Cirkev, o celý svet.

Žehnáme vám, drahá mlá
dež, vašim rodičom i vám, dra
hí veriaci i všetkým, ktorí akým
koľvek spôsobom pomáhate 
našej mládeži, ktorá pod vply
vom uplynulých rokov je tak 
strašne ukrivdená. Žehnáme 
našim chorým, ktorí obetujú svo
je bolesti na úmysel Svätého Ot
ca, aby naša mládež i mládež 
celého sveta poznávala, prijala 
a milovala Krista ako jedinú ná
dej v tomto neutešenom svete.

Pane, zažiar tým, čo sedia 
vo tm eav tôn ism rti. Milosrdný 
Otče, Ty si Pannu Máriu z kríža 
posilnil a pri vzkriesení svojho 
Syna naplnil si ju radosťou. Na 
jej príhovor zmierňuj naše 
utrpenia i utrpenia a nebezpe
čenstva celého sveta. Všet
kým našim zosnulým daj účasť 
na večnej blaženosti s našou 
nebeskou Matkou.

... M ilý priateľ, keď  sa cí
tiš v búrkach tohto sveta ne
isto a zdá sa ti, že viac sa 
ponáraš do búrlivých vln to
hoto sveta, kráčajúc po zemi, 
pozeraj na Máriu. Ak azda 
tvoje slabosti ťa tlačia k  zem i 
a bojí sa seba samého, vzývaj 
Máriu. A k ťarcha vín a hrie
chov ťa naplňuje strachom a 
bojíš sa súdu Božieho, pros 
Máriu. Podaj je j ruku a ona ťa 
bude viesť, aby s i nepadol, 
ona ťa bude dvíhať, aby si

bol silný. Tieto slová pove
dal sv. Bernard. Každý z  nás 
prišiel tu, do Klokočová, s 
ťarchou svojich problémov, 
s ťarchou svojich vín. Každý 
z  nás cíti, že kdesi a komusi 
to m usí povedať. Dieťa, ak  
má problémy, vždy ide za  
matkou. A matka vždy po
môže. Sme tu u nôh Márie. 
Chceme je j predložiť svoje 
ťažkosti a túžby. Prežívame 
historickú dobu, ktorá je  veľ
m i ťažká a neistá. Neistá z

tohoto materiálneho pohľa
du, keď sa ľudia pýtajú : bu
dem mať zajtra z  čoho vy
držiavať svoju rodinu? Bu
dem mať prácu? Ale neistí 
sú i z  tohoto duchovného 
pohľadu, keď  sa pýtajú: - bu
de stáť dnešný človek o Bo
ha, a naozaj nájde v Bohu 
útočište? Mária, ako naša 
Matka, nerada vidí svoje 
dietky v neistotách. Chce 
nám pomôcť. Ale ako nám 
môže pomôcť? Najprv sa 
opýtajme, z  čoho vyplývajú 
tieto pochybnosti a neistoty. 
A potom budeme vedieť, ako 
pomôže Matka. Neistoty 
dnešných dní vyplývajú z to
ho, že človek zabúda na člo
veka. Každý vidí len seba, 
svoj vlastný prospech. Svo
je  vlastné osobné dobro. V 
zabudnutí na toho druhého 
pripravuje tak i sebe samé
mu skazu. Z  toho prílišného 
sústredenia na seba samého 
potom vyplýva duchovné 
ochudobnenie. Národ stráca 
duchovné hodnoty, a najmä 
mladý človek stráca pod no
hami pevnú pôdu, chytá sa 
toho, čo mu je  nedostupné - 
zmyselného šťastia, ktoré je 
len mamonou a čo je  najhor
šie, že človeka vtláča ešte 
viac do zeme. Pýtame sa, 
ako tu pomôže Matka?

Mária hovorí: ľudia, robte 
pokánie, zmeňte svoje vnút
ro. Zmeňte svoj vzťah k Bo
hu a k večným hodnotám. 
Jedine pokáním a zmenou 
vzťahu blížneho a k Bohu 
môžeme dôjsť k istote, ktorú 
človek potrebuje m at vo svo
jom vnútri.

Dvaja bratia zostali na 
dedovizni hospodáriť sami. 
Otec zomrel dávnejšie a 
matka, keď  zomierala, pro
sila ich - synovia moji, 
zostaňte svorní, nehádajte 
sa, pracujte spoločne, bueňe 
k  sebe ohľaduplní, nepoze
rajte len úzkoprso na svoje 
záujmy. A títo synovia po 
matkinej smrti takto obrábali 
túto dedovizeň. Šli na pole, 
spoločne žali, spoločne 
skladali seno, a nakoniec 
úrodu rozdelili rovnakým 
dielom. Domov sa vracali
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V KLOKOČOVÉ A
unavení a spokojní. Raz po 
žatve starší brat rozmýšľa 
takto: Môj mladší brat je  slo
bodný, je taký schudnutý, 
oňho sa nemá kto starať, ne
má dietky. Kto mu pomôže v 
starobe? Bolo by dobre, ke
by mal nejaké zásoby na sta
robu zadovážené. A tak ne
mohol zas pat v týchto ťaž
kých myšlienkach. Vstal, 
šiel na pole a zo svojej po
lovičky poľa, ktorú si veľmi 
svedomite rozdelili, začal 
nosiť snopy na polovičku 
svojho brata. Nad ránom sa 
zobudí mladší brat, ktorý 
únavou hneď zaspal. Ešte 
nes vítalo a mali ísť robiť na 
ďalšie pole a tiež rozmýšľa. 
Môj starší brat má rodinu, 
dietky, treba sa o nich starať, 
im je treba viacej jesť ako 
mne samému. Ja sa životom 
pretlčiem a dobre by bolo, 
keby som mu čosi pridal zo 
svojho. Ale on neprijme. Je 
príliš spravodlivý. A tak ešte 
za šera ide na pole a odnáša 
zo svojej polovičky poľa 
snopy na polovičku bratovu. 
Potom, keď už rosa zišla, idú 
s bratom z domu spoločne 
na ďalšie pole. Pracujú, trá
pia sa, sú unavení, ale šťast
ní, veď pracujú spoločne. 
Večer, keď prechádzajú do
mov popri včerajšom poli, 
jeden i druhý sa nevedia vy- 
načudovať nad tým, že obi
dve polovice sú nepohnuté. 
A tak uvažujú obidvaja. Azda 
som málo tých snopov pri
dal? Musím teda pridať bra
tovi z dnešného poľa. A tak 
si povedali jeden i druhý a 
obidvaja sa stretli nad rá
nom pri prenášaní snopov 
na poli. Keď sa tak stretli, 
pozreli na seba, usmiali sa, 
objali a boli šťastní. Šťastní 
nielen z  toho, že spoločne 
pracujú, ale predovšetkým z  
toho, že oni nemôžu sa mi
núť, že im sa nemôže zle vo
diť, keď majú takú starosťje
den o druhého. Hľa, recept, 
ako nájsť istotu v tých ne
istých dobách, v ktorých ži
jeme. Človek musí nájsť zno
vu človeka. Mária nás vyzý
va ako svoje dietky. Hľadajte

brata, hľadajte sestru, hľa
dajte sa navzájom. Pretože 
ste moje dietky a ja  ne
chcem, aby ste trpeli neis
totou dnešných dní. Hľadaj
te sa v láske. Podávajte si 
ruky, pomáhajte si, veď  
všetci smerujete k jedinému 
cieľu, ktorý som ja  už dosia
hla ako vaša Matka, k cieľu 
neba. Avšak skôr, ako ten 
cieľ dosiahnete, musíte sa 
naučiť vzájomne žiť, lebo 
večnosť začína už dnes. 
Dnešným mojím vzťahom k 
Bohu, dnešným mojím vzťa
hom k bratovi začína moja 
večnosť...

Odpust v Ľutine
Aj napriek chladnému a 

daždivému počasiu sa na toh
toročnú mariánsku púť v Lutine 
dňa 29. augusta zišlo niekoľko 
desaťtisíc pútnikov, ktorí sem 
prišli, aby svojím spevom a 
modlitbou oslávili Pannu Má
riu. Viac ako sto kňazov od so
boty popoludní do skončenia 
púte vysluhovalo sviatosť 
zmierenia. Púť začala v sobotu 
poobede veľkým svätením vo
dy na Mariánskej hore. Pro
gram púte pokračoval marián
skymi pobožnosťami a sv. 
liturgiami až do nedeľňajšieho 
rána. Zvľáštnu pozornosť 
vzbudil u pútnikov program 
mladých, ktorí svojimi piesňa
mi a dramatickými pásmami

ĽUTINE
dotvárali kolorit tejto neopako
vateľnej udalosti, ktorou je pre 
gréckokatolíckych veriacich ľu- 
tinská púť. V bazilike minor so 
svojím programom vystúpili 
spevácke zbory z Humenné- 
ho, Bardejova, Sečovskej Po
lianky a z Michaloviec. Na Ma
riánskej hore pri kaplnke Na
nebovzatia Panny Márie v stu
denom počasí rozohriala prí
tomných skupinka mladých 
Humenčanov, Zbor svätej Te- 
rezky s dvoma aktuálnymi té
mami: Plač nenarodených detí 
a Zapáľ svet svojou láskou. 
Obidve vystúpenia boli naozaj 
popri dobrej hudobnej i tex

tovej stránke umocnené pre
mietaním diaobrázkov. Pro
gram o nenarodených deťoch 
dojal pútnikov až k slzám. Bol 
to živý, smutný obraz o realite 
života a smrti týchto malič
kých, ktorí sa počali v živote 
svojich matiek, ale neboli pri
jaté, aby mohli žiť na tomto 
svete. Keď mladí z Humenné- 
ho na konci svojho programu 
rozdali horiace sviece tým, kto
rí ich počúvali, boli odmenení 
dlhotrvajúcim potleskom, kto
rým veriaci, predovšetkým 
mládež, vyjadrila súhlas a 
ochotu urobiť niečo preto, aby 
svet v ktorom žije, bol životom 
vo svetle. Program púte potom 
pokračoval vystúpením rehoľ
ných sestier Služobníc Nepo
škvrnenej Panny Márie a krí

žovou pobožnosťou, ktorú už 
tradične vedú mladí chlapci a 
dievčatá z hnutia Svetlo - Ži
vot. Tohtoročná púť v Lutine 
napriek svojej masovosti a veľ
kému počtu pútnikov pôsobila 
nádherne ticho a pokojne. 
Priniesla do nohých sŕdc Je
žiša Krista. Prekrásne grécko
katolícke chorále v živom ja
zyku zazneli v prejave členov 
košického zboru, ktorý pôsobí 
pri chráme Narodenia Panny 
Márie. Pekným vyvrcholením 
odpustovej slávnosti Nanebo
vzatia Panny Márie bola sláv
nostná svätá liturgia na Ma
riánskej hore v Lutine v nede
ľu, 29. augusta o 10.00 hod. 
Hlavným celebrantom bol sí
delný prešovský biskup Mons. 
Ján Hirka. Spolu s ním slúžili 
svätú liturgiu Mons. Milan 
Chautur, CSsR, pomocný pre
šovský biskup, generálny vikár 
o. Ján Gajdoš, riaditeľ biskup
ského úradu o. Oto Gábor, vi- 
ceprovinciál rádu sv. Bažila 
Veľkého o. Marián Potáš, 
ThDr. Miron Podhájecký a 
množstvo kňazov z celej die
cézy. V závere slávnosti die
cézny biskup Mons.Ján Hirka 
prijal zástupcov reprezentujú
cich gréckokatolícku mládež 
na celoslovenskom stretnutí 
mladých v Nitre. Po jeho ďa
kovných slovách, v ktorých vy
zdvihol veľkú aktivitu mladej 
generácie, prevzal od týchto 
mladých z Vranova symbolic
ký kríž a zástavu. Poukázal na 
to, že trojramenný kríž, ktorý je 
zobrazený na zástave, symbo
lizuje základnú myšlienku 
gréckokatolíckej cirkvi. Horné 
rameno kríža znázorňuje Kris
tov kríž, znamenie nášho vykú
penia, stredné, najdlhšie ra
meno znázorňuje, že Kristovo 
sv. evanjelium sa má šíriť všet
kým národom a spodné rame
no je znázornením kríža Pet
rovho, ktorý bol ukrižovaný do
le hlavou a upozorňuje nás na 
našu stálu vernosť nástup
covi svätého Petra, rímskemu 
pápežovi. Kolorit slávnostnej 
svätej liturgie dopĺňal katedrál
ny starosloviensky zbor a svo
jím spevom aj mládež z celej 
diecézy.

m
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Dňa 22. augusta Lr. opäť jedna 
obec zaplesala radosťou, keď sí
delný biskup Mons. Ján Hirka 
posvätil Chrám Nanebovzatia 
Panny Márie v Dlhom Klčove - 
na Zemplíne. Chrám bol pnesta- 
vovaný a jeho dnešná podoba, 
ako to i sám sídelný biskup po
dotkol, je jedinečná.

V úvode slávnostnej posviac
ky privítal otca biskupa i všet
kých vzácnych hostí starosta 
obce Dlhé Klčovo. Okrem iné
ho povedal - Vaša Excelencia, 
dnešný deň, 22. august 1993, sa 
týmto okamihom stáva his
torickým dňom, ktorý sa zapíše 
zlatými písmenami do knihy na
šej obce i do pamäti tu zhro

maždených. Je to deň, na klorý 
naši veriaci nedočkavo čakali, 
modlili sa a prosili o milosť, aby 
mohli medzi sebou privítať naj
vyššieho predstaviteľa grécko
katolíckej cirkvi. Vašu Exce
lenciu.

Dovoľte, otec biskup, aby som 
vo svojom mene i tu prítomného 
zástupu veriacich, Vás privítal v 
obci Dlhé Klčovo. Prvé zmien
ky o tomto mieste, kde stoji ten
to chrám, siahajú do začiatku 
20-tych rokov nášho storočia. 
Konkrétne v roku 1921, keď 
jedna občianka našej obce vraj 
tu mala videnie a od tých čias sa 
tu začali schádzať každoročne 
koncom augusta stovky pútni

kov z blízkeho i ďalekého oko
lia. Z ich milodarov bol v po
lovici dvadsiatych rokov po
stavený chrám na pôdoryse 
gréckokatolíckeho kríža, ktorý 
je zasvätený Matke Božej Panne 
Márii. Udalosti po februári 
1948, no najmä päťdesiate roky 
spôsobili, že po násilnom pre
rušení gréckokatolíckej cirkvi 
tento chrám ostal opustený, bez 
kňaza. Služby Božie sa tu začali 
konaťaž po roku 1968, ked svit
la nová nádej pre našich veria
cich. Vtedy sa započalo aj s 
obnovou chrámu, ale roky 
norm alizácie boli znovu brz
dou. Len pevná viera a silná, 
neochvejná nádej zachovať de
dičstvo našich vierozvestov 
sv. Cyrila a M etoda dokázala 
vzbudiť silu i vôľu v nás pre
meniť chrám v nový obnove
ný Boží dom. S výstavbou sa 
započalo v apríli v roku 1992 a 
celá stavba bola financovaná z

vlastných prostriedkov veria
cich obce a z prostriedkov 
obecného úradu a štedrých do
brodincov tohoto diela. Viem, 
že veľa mien tých, ktorí sa po
dieľali na tomto diele akýmkoľ- 
vekspôsobom  by bolo treba vy
sloviť. Verím, že im to Všemo
húci Boh stonásobne vynahra
dí. Nedá mi však, aby som pár 
slovaminevyjadril vďaku náš
mu duchovném u otcovi Kr- 
ličkovi, ktorý má veľkú zá
sluhu na novej podobe tohoto 
chrámu.

Kyticu veršov i živých kvetov 
za všetkých vďačných veriacich 
odovzdala otcovi biskupovi ma
lá dievčina. Sídelný biskup po
tom posvätil chrám a slúžil sv. 
liturgiu, v ktorej povzbudil ve
riacich homíliou. Vyzval prí
tomných k plnej viere, láske a 
každodennej obeti pre tú úžasnú 
perspektívu, ktorú nám dal náš 
Spasiteľ.

Šašová patrí k najstarším pútnickým miestam na území 
nášho biskupstva. Aj v tomto roku sa tu konal tradičný 
mariánsky odpust za účastí mnoho veriacich. Slávnostnú 
sv. liturgiu slúžil pomocný prešovský biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR, za asistencie kňazov bardejovského de
kanátu.

Text a snímka: o. F. D.

Odpust na Bukovej hôrke
Sviatok Premenenia Pána (Preobraženie) sa každoročne o- 

slavuje ako odpustový na Bukovej hôrke. Už v sobotu, 21.8. večer 
sa začal odpust Preobraženia večierňou a litiou... Program mod
litieb a bohoslužieb viedli baziliáni, ktorí tu kedysi mali svoj mo- 
nastier (informovali sme o tom v Slove č.16).

V nedeľu, 22.8. už od skorých ranných hodín prichádzali pro
cesie z okolitých farností a nádherné náboženské piesne v slo
venčine i vstaroslovienčine sa niesli po okolí. Odpustový program 
vyvrcholil archijerejskou liturgiou, ktorú slúžil a homíliu predniesol 
pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR. za asistencie de
kana Dujčaka a ďalších kňazov. Obradov sa zúčastnilo vyše 
deväťtisíc pútnikov a k sv. prijímaniu počas biskupskej sv. liturgii 
pristúpilo asi dvetisíc osôb. Slávnosť bola zakončená biskupským 
požehnaním, ale tiež novokňazským požehnaním o.Jozafáta V. 
Timkoviča, OSBM, myrovaním, obchodom okolo chrámu a pá
pežskou hymnou.

M. RODÁK
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Vernosť v láske 
k bohoslužobnému spevu

Historické leto roku 1968 bolo vo víre 
známych politických udalostí v štáte pre našu 
gréckokatolícku eparchiu a zvlášť jej prešov
skú farnosť a chrám ešte inak pamätné a to 
tým, že videlo zrod nového katedrálneho spe
vokolu. Zbor nadviazal na bohatú tradíciu cir
kevných zborov v prešovskom biskupstve už 
od minulého storočia. Pod vedením vynika
júcich dirigentov, akými boli Alexander Šaš, 
Ján Kizák, Imrich Sedlák, Juraj Bobák a ďal
ší. Vznikol z iniciatívy Gabriela Mirossaya, 
neúnavného nadšenca chrámového spevu, 
ktorý došiel k presvedčeniu, že kde je ka
tedrálny chrám, tam by mal byť aj katedrálny 
spevokol. A tak 29. júla 1968 sa po prvý raz 
schádzajú milovníci povznášajúceho boho
služobného spevu a dávajú základ vzniku 
dnes už 25 rokov jubilujúcemu spevokolu. 
Zišlo sa okolo 40 spevákov, mnohí s vyni
kajúcim hlasovým fondom. Podmienka pre 
stretnutia a samotný nácvik neboli jednodu
ché. Zima v priestoroch chóru, mnohí čle
novia spevokolu dochádzali zo vzdialenej
ších miest bydliska a vracali sa domoy v 
neskorých večerných hodinách. Obetovali 
svoj čas niekedy aj viackrát v týždni na úkor 
rodín a povinností doma. Všetko ale s láskou 
na chválu a slávu Božiu. Dňa 1. septembra 
1968v nedeľu na velkej sv. liturgii zbor vystú
pil prvýkrát. Prekvapil preplnený chrám úrov
ňou interpretácie ako aj počtom nacvičených 
skladieb. Po ďalších dvoch týždňoch zbor bol 
už schopný zaspievať celú sv. liturgiu. V sna
he predviesť krásu a dokonalosť bohoslužob
ného staroslovienského spevu neúnavný diri
gent G. Mirossay siahol k nacvičovaniu aj 
ďalších variantov jednotlivých skladieb od 
najznámejších autorov cirkevnoslovanskej 
hudby. Zvlášť obľúbenými sa stali skladby 
Dimitrija Bortňanského, Artemija Vedeľa, M. 
Verbického, Nikefora Petraševiča a neskôr aj 
Juraja Cimboru, ktorý spolupracoval so zbo
rom a veľmi rád sa zúčastňoval jeho ná
cvikov. Zbor sa tak stal nedeliteľnou súčasťou 
náboženského života v sídle našej eparchie 
a zapísal sa natrvalo do vedomia našich ve
riacich. Pri tejto vzácnej príležitosti spomien
ky sa vracajú ku všetkým tým, ktorí stáli pri 
zrode zboru, dlhé roky boli jeho členmi a 
niektorí sú dodnes. Zo žijúcich zakladajúcich 
členov spevokolu pán dirigent Mirossay spo
mína Barboru Dorčákovú, Alžbetu Mižičkovú, 
Máriu Millyovú, Elenu Krasovú, Máriu Se- 
manovú, Imricha Marinčáka, Štefana a Máriu 
Krajňákových, Jána Chovanca, Štefana La- 
buna, Máriu Radvanskú, Mikuláša Semana.

Obdobie po r. 1989 je skutočne "zlatým" 
obdobím pôsobenia spevokolu. Obdobím ne

bývalej spevokolnej aktivity, ktorá sa preja
vila množstvom vystúpení pri väčšine vý
znamných cirkevných eparchiálnych poduja
tiach, ale aj pri rôznych spoločensko-kultúr- 
nych akciách doma aj v zahraničí. Do 1. sep
tembra t.r. tieto vystúpenia podľa takmer do
konalej štatistiky vedenej dirigentom M. Mi- 
rossayom dosiahly počet 716 podujatí. Spo
medzi nich sa zvlášť vynímajú vystúpenia v 
Čenstochovej, Przemyšli, Mária Póči, Rus
kom Kerestúre, Ríme, Chuste, Užhorode u 
násdomanaVelehrade, Devíne, Terchovej a 
osobitné vystúpenia pri príležitosti historickej 
vysviacky otca biskupa Jána Hirku a otca 
biskupa Milana Chautura. Z toho bolo 627 
vystúpení na bohoslužbách, 89 na kultúrnych 
podujatiach zahrňujúcich akadémie, festiva
ly, programy pre vysielanie rozhlasu. Je po
trebné tiež spomenúť použité nahrávky zboru 
k dokumentárnym filmom, LP platňu Hore 
srdcia a samostatnú magnetónovú nahrávku 
Chorály.

Výročie prešovského katedrálneho zboru 
je pre nás príležitosťou úprimne vysloviť vďa
ku a uznanie za to, že zbor z lásky jeho 
zakladateľov vznikol, existuje a zásluhou ľudí 
milujúcich svoj obrad a tradície svojej cirkvi 
pôsobí a uchováva krásu východnej liturgie.

Michal POPOVIČ 
Dr. Peter KRAJŇÁK

Nezabudnuteľné 
vystúpenie 
v Užhorode

Na základe pozvania mukačevského 
sídelného biskupa Mons. Ivana Semediho 
vystúpil dňa 19. augusta na sviatok Pre
menenia Pána v Katedrále Sv. Kríža v Už
horode prešovský starosloviensky zbor 
pri katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa. Recipročné vystúpenie v Užhorode 
bolo v histórii vôbec prvým vystúpením 
spevokolu reprezentujúceho v tomto 
meste prešovské gréckokatolícke biskup
stvo. V preplnenom chráme koncelebro
val sv. liturgiu biskup Ivan Semedi spolu 
s biskupom prešovskej gréckokatolíckej 
eparchie Jánom Hirkom a pomocným bis
kupom mukačevskej eparchie Jozefom 
Holováčom a ďalšími kňazmi, medzi kto
rými bol aj o. dekan František Čitbaj a o. 
Dušan Seman. V homílii prednesenej 
Mons. Jánom Hirkom otec biskup pouká
zal nielen na geografickú blízkosť brat
ských eparchií prešovskej a mukačev
skej, ale aj ich pôvodný spoločný histo
rický vývoj a neskorší bolestný osud spo
jený s nástupom totalitných režimov. 
Osud cirkvi prenasledovanej, mučenej a 
ukrižovanej, avšak víťazne zmŕtvychvsta
lej. Účastníci sv. liturgie, ktorá začala o 
desiatej hodine, sa stali svedkami jedi
nečnej duchovnej atmosféry umocnenej 
majestátnym zborovým spevom a nadše
ným prostopinijem niekoľkotisíc veria
cich ako výrazu viery a túžby po večnej 
pravde spravodlivosti, ktorých obete, bo
lesti a modlitby Boh prijíma, a dáva nádej.

Na záver pobytu členovia zboru za do- 
provodu o. Jozefa Vaska absolvovali 
okružnú jazdu mestom, prezreli si archi
tektonicky neobvyklú novostavbu budú
ceho seminára a užhorodský hrad, miesto 
podpísania Užhorodskej únie vr. 1646.

Aj touto cestou chcú ešte raz poďa
kovať speváci z Prešova o. biskupovi Iva
novi Semedimu ako aj všetkým ďalším, 
ktorí sa podieľali na organizácii ich vystú
penia.

Dr. Peter KRAJŇÁK

Na sviatok Povýšenia sv. Kríža uplynul rok od smrti duchov
ného otca Michala Becza. Kedže sme o tomto odchode na 
večnosť nepriniesli informáciu v našom časopise, prinášame 
spomienku na tohto horlivého kňaza pri prvom výroä úmrtia.

Otec Michal Becza sa narodil 7. septembra 1914 v Kapu
šianskych Kľačanoch. Študoval v Užhorode,kde skončil aj 
teológiu a bol vysvätený za kňaza v roku 1940. Primičnú sv. 
liturgiu odslúžil v Maťovciach 15. septembra 1940. Vo vinici 
Pána začínal ako katechéta v Sevfušl na Podkarpatskej Rusi, 
potom účinkoval v Berehove. Pre známe dôvody pracoval ako 
robotník v tehelni. V roku 1966 sa vrátil s celou rodinou do 
rodného kraja. Až do roku 1980 manuálne pracoval v Ko
šiciach a vypomáhal ako kňaz (v čase, keď nebohý o.Demko 
ochorel).

Od roku 1982 ako civilný "robotnícky" penzista prijal dek
rét za správcu fary v Chorvátoch, kde obnovil farskú budovu. 
Zotrval v Chorvátoch až do roku 1992. Dožil sa udalosti, ktorá 
sa nie každému podarí. Zlatú sv. liturgiu slávnostne slúžil 15. 
septembra 1990. (Fotografia je  zo zlatej služby Božej).

Slávnostne ešte prijal obraz Klokočovskej Panny Márie a 
odovzdal ho do Hačavy 3. mája 1992. Ďalej už nevládal. Toto 
bola jeho posledná pozemská služba vo vinici Pána. Ťažká 
choroba ho dlhšie prenasledovala. Ešte 7. septembra 1992 v 
kruhu svojich najbližších oslávil 78. narodeniny. Na Pozdvi- 
ženie čestnoho kresta 14. septembra zaopatrený sviatosťami 
odovzdal dušu Stvoriteľovi. Vičnaja pamjať.

Anna BAJZOVA
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SVET MALÝCH
Koľkokrát len Ježiš opakoval a zo všetkých strán dokresľoval 

svoju novú náuku, a tí, ktorých si sám vyvolil, aby všetko počuli a 
videli, napriek tomu mysleli poštárom.

A keby len oni! Toho starého myslenia sme sa nedokázali zbaviť 
ani za dvetisíc rokov.

Chápať bolesť len ako poníženie, službu len ako službu, to je zdr- 
cujúce a burcuje k sebaobrane. Ak je však za tým vášnivo milujúce 
srdce, potom všetko dostáva celkom inú tvár.

Vieme, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý slúži a trpí so zaťatými 
zubami len preto, že si nemôže pomôcť, a tým, ktorý slúži a trpí 
nadšene, z lásky.

A práve túto lásku označuje Kristus celkom jednoznačne za normu 
ľudskej veľkosti. Utrpenie a služba je tá tvár lásky, ktorú tu na zemi 
najčastejšie vidíme.

Ctižiadosť, pýcha, vystatovanie, panovačnosť sa už dávno zaradili 
do odpadu. To je to najreakčnejšie, čo brzdí každý pokrok a každý 
ďalší organický vývoj.

Ježiš hľadá niečo, kde by ukázal, ako môže mať i malosť a pod
riadenosť svoj krásny svet

Dieťa! - Vzal dieťa, postavil ho doprostred nich, objal ho a povedal:
- Kto príjme jedno takéto dieťa kvôli mne, mňa prijíma.

Tu si mohlo Kristovo srdce doslova odpočinúť. To dieťa je jeho 
svet Vedľa nechápavého, zatuchlého, starého myslenia dospelých, 
dýcha úplnou sviežosťou. Maličké, poslúchajúce, posledné medzi 
múdrymi dospelými, a predsa má svoj krásny, zázračný svet, oveľa 
krajší, radostnejší a čistejší, ako tí, ktorí sa vyšplhali na prvé miesto 
a vládnu nad inými.

To je jeho - Ježišov svet
Kto ho príjme, príjme samotného Ježiša, príjme Boha.

Z Myšlienok o. J . PORUBČANA, SJ

Duchovná obnova
Pred chrámovým sviatkom ochrany Panny Márie bude v prešovskej 

farnosti prebiehať duchovná obnova na tému: Rodina a Cirkev od pon
delka 27.9. až do soboty 2.10.1993

Pri večerných sv. liturgiách bude táto téma prednášaná pozvanými 
otcami, a to:

Náčrt kresťanskej rodiny, Život Cirkvi v živote rodiny, Význam ka- 
techizácie v školách, Láska medzi rodičmi a deťmi, Rodina a výchova k 
mravnosti, Spolupráca Cirkvi a rodičov vo výchove detí

3.októbra sa uskutoční naša odpustová slávnosť. Pozývame Vás k 
spoločnému prežitiu tohto nášho sviatku.

Program odpustovej slávnosti ochrany Panny Márie v Prešove sa 
začína v sobotu, 2.októbra o 18.00 mládežníckou sv. liturgiou.

Nedeľa, 3. októbra o 6.00 svätá liturgia staroslov., 7.00 utiereň, 8,00 
svätá liturgia slovenská, 10.00 slávnostná sv. liturgia staroslov., 11.45 
svätá liturgia slovenská, 17.00 večiereň, 18.00 sv. liturgia staroslov.

V rámci tohoročného Bardejovského hudobného leta vystúpil v nedeľu, 8. 
augusta na Radničnom námestí v Bardejove aj Gréckokatolícky zbor pri chrá
me sv. Petra a Pavla v Bardejove, ktorý dirigovala p. Ivica Hanisová. Vo vyše 
hodinovom programe uviedol staroslovienske spevy z liturgie sv. Jána Zla
toústeho, dälej vianočné a veľkonočné piesne.

Text a snímka: o. F. D.

Letná baziliáda
Tohtoročná "Baziliáda" sa konala na dvoch miestach. Chlapci sa 

stretli vo farnosti Litmanová a dievčatá vo farnosti Lomné. Dievčatá v 
Lomnom s pomocou sestier baziliánok viedol novokňaz o. Jozafát V. 
Timkovič, OSBM.

Letný tábor rusínskej gréckokatolíckej mládeže - chlapcov vo veku 
od 11 do 20 rokov zorganizovali otcovia baziliáni v dňoch 8.-18. 8. t.r. 
v Litmanovej (okr. St. Ľubovňa). Na tejto baziliáde sa zúčastnilo asi 
60 chlapcov. Väčšina z nich bývala v stanovom tábore,

O organizáciu baziliády sa najviac pričinil miestny duchovný o. 
Polykarp Štefan Jacoš, OSBM. Duchovným slovom chlapcov viedol 
o. Gorazd, OSBM. Pomáhali tiež o. Ján, OSBM a o. Peter, OSBM a 
päť bratov-baziliánov. Srdečná vďaka tiež patrí personálu miestneho 
kultúrneho domu pod obecným úradom v Litmanovej.

Z programu sa chlapcom najviac ľúbila vatra, "živáňska", beh okolo 
strašidlá v lese, šplh na lane ponad potok, sviečkový sprievod na horu 
Z v ir... Chlapci usporiadali i kultúrny program pre obec Litmanovú. Na 
tomto zábavnom programe sa zúčastnil i miestny starosta pán V. 
Vislocký. Srdečne sa podäkoval za program pre Litmanovčanov a 
prisľúbil, že na druhý rok Litmanová pripraví program pre chlapcov...

Duchovným vyvrcholení m letného tábora bol príchod protoigumena 
Rádu sv. Bažila Velkého, o. Mariana J. Potaša, OSBM.

Do videnia, letná baziliáda pre chlapcov i dievčatá, stretneme sa 
opäť o rok! (V.M. a F.D.)

□  Školský rok 1993/1994 začal v prešovskej farnosti 1. sep
tembra o 10.30 h. sv. liturgiou, ktorú slúžil sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka. Otec biskup privítal všetkých študentov a 
vo svojom príhovore povzbudil mládež, aby svoje šťastie bu
dovala na pevných a bezpečných základoch, t. j. na Božom 
Synovi, Ježišovi Kristovi. Sv. liturgiu peknými mládežníckymi 
piesňami skrášlil mládežnícky zbor Panny Márie Ochrankyne 
pri katedrálnom chráme sv. J. Krstiteľa.
Dňa 2. septembra mládežnícku sv. liturgiu tohto škol. roku 
slúžil pomocný biskup Mons. Milan Chautur.
□  Ospravedlňujeme sa našim čitateľom za informáciu o sláv
nosti v obci Habura a oznamujeme, že na tejto slávnosti sa 
zúčastnil prešovský sídelný biskup Mons Ján Hirka.
□  Záujemcom ponúkame videozáznam zo stretnutia 
gr.kat. mládeže v Juskovej Vôli. Objednávky adresujte na 
Gr.kat. farský úrad vo Vranove nad Topľou, č. tel. 21308
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