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^ Is r d c ia c h ľudí dnešných dni iskierka nádeje neustále
hasne pod ťarchou množstva problémov. Mnohých sa
zmocňuje sklamanie, rozčarovanie, znechutenie, nezáujem o
dobro iných, seba a spoločnosti. Rastie kriminalita všetkého
druhu.
Preto úsilie ohlasovať Evanjelium pokladáme za povinnosť
nielen voči spoločenstvu kresťanov, ale aj voči celej ľudskej
rodine. Keďže jadrom Evanjelia je Božia láska, nemôžu nám
byť ľahostajné každodenné problémy konkrétneho človeka.
Zmenené podmienky nás vedú, v spolupráci s vami, k spo
ločnému hľadaniu nových a účinných ciest, metód, a spôso
bov ako človeku, poznačenému ateistickou ideológiou a ohrozenému konzumným
spôsobom života, po
núknuť Krista, ktorý volá
k sebe všetkých. Vrcho
lom jeho blahozvesti je
spása, oslobodenie od
všetkého, čo nás utláča,
hlavne oslobodenie od
hriechu a od zlého, spo
jené s radosťou, ktorú
svet dať nemôže. Chce
me napomáhať budova
nie spravodlivých a ľudských štruktúr, ktoré by rešpektovali
nielen práva človeka, ale aj právo sam ého Boha.
Pre Cirkev prvým evanjelizačným prostriedkom je svedec
tvo skutočne kresťanského života. Tiež je nevyhnutné ohla
sovať Evanjelium slovom. Hrom adné oznam ovacie pros
triedky môžu v službe Kristovi tem er až do nekonečna roz
šíriť svoje pôsobenie. Boli by sme všetci vinní pred Bohom,
keby sme zanedbali využívanie týchto kazateľníc nášho sto
ročia.
Hromadné oznamovacie prostriedky nazývame aj ko
munikatívnymi, umožňujú komunikáciu, spojenie, kontakt s
inými. Nech sa nám nikdy nestanú prostriedkom, ktorý na
ruší komunikáciu s najbližšími. Spoločne sedíme pri obra
zovke a nemáme si čo povedať. Pohrúžime sa do čítania
novín, časopisov, len aby sme nemuseli navzájom komu
nikovať. Zaujímame sa o dianie na konci sveta, aby sme
odpútali pozornosť od toho, čo máme riešiť dom a. Od seba
samých utekáme do ďaleka. No najmä nech sa nám nikdy
nestanú prostriedkom, ktorý naruší našu komunikáciu, spo
jenie, zjednotenie s Tým, ktorý nás každého a všetkých volá
k osobnej, živej a najplnšej komunikácii.
Obraciame sa aj na tých, ktorí sa podieľajú na tom, čo nám
médiá sprostredkúvajú: pomôžte národu z morálnej devas
tácie, prispejte k duchovnej obnove, pomôžte pozitívne zvi
diteľniť našu kultúru, nech sme pre iných vzorom! Pozitívne
zvideteľnenie Slovenska v oblasti ducha iste prispeje aj k
jeho hmotnému blahobytu.
Ve.iaci, zvlášť mladi ľudia, obdarení umeleckým talentom,
rozvíjajte Bohom vám zverené hrivny. Staňte sa odborníkm i
schopnými a ochotnými pracovať v hromadných zoznam o
vacích prostriedkoch.
Aj na Vás sa obraciame, ktorí ste zamestnaní v distribúcii
tlače, filmov, novín a časopisov. Nepovýšte svoj materiálny
zisk nad mravné dobro jednotlivca či spoločnosti.

V

Pomôžme
národu
z morálnej
devastácie

(Pokračovanie na 2. str.)

Presvätá Vládkyňa, Bohorodička Panna, - p rik ry nás svojím
zázračným plášťom. - Chráň svoj ľud i Cirkev pred každým
nešťastím. Tak ťa videl svätý Andrej v blachernskom chráme, k e ď si sa z.a nás modlila. - Teraz nám zošli svoje hojné p o 
žehnanie.
(Svetilen na utiereň sviatku Pokrova - Ochrany Panny Márie)
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ÚMYSLY APOSTOLATU MODLITIEB NA OKTÓBER 1993

LITURGICKY
KALENDÁR
NA OKTÓBER 1993

1. Aby sa nová evanjelizácia konala v súlade s náukou Cirkvi, a to aj
v sociálnej oblasti.
2. Aby sa dialóg kresťanov a moslimov všade rozvíjal bez prekážok.
3. Aby si kresťania v tomto mariánskom mesiaci obľúbili modlitbu
posvätného ružencu.
4. Srdce Ježišovo, posilňuj misionárov a požehnávaj ich apoštolát.

1 P OCHRANA PRESV.
BOHORODIČKY, Ananiáš,
apoštol
2 S Cyprián, mučeník

Pomôžme národu
z morálnej devastácie

3 N OSEM NÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, Terézia, panna, Dionýz
Aeropagita, biskup a
mučeník, Hl. 1, ut.: ev. 7

(Pokračovanie z 1. str.)
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Hierotej, biskup a mučeník
Charitina, mučenica
Tomáš, apoštol
Sergej a Bakchus, mučeníci
Pelágia, úctychodná
Jakub Alfeov, apoštol

10 N DEVÄTNÁSTA NEDEĽA PO
ZSD, NEDEĽA SV. OTCOV
SIEDMEHO NICEJSKÉHO
KONCILU, Eulamp, mučeník,
Hl. 2, ut.: ev. 8
11
12
13
14
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Filip, diakon
Probus a spoločníci, mučeníci
Karpus a spoločníci, mučeníci
Paraska, mučenica, Nazarius,
Gerváz, Protaz a Celzius,
mučeníci
15 P Eutym Nový, úctyhodný
16 S Longín, stotník, mučeník
17 N DVADSIATA NEDEĽA PO
ZSD, Oziáš, prorok, Hl. 3,
ut.: ev. 9
18
19
20
21
22
23

P
U
S
Š
P
S

Lukáš, apoštol a evanjelista
Joel, prorok
Artem, mučeník
Hilarion Veľký, úctyhodný
Averciáš, biskup
Jakub, apoštol, brat Pánov

24 N DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
PO ZSD, Aret a spoločníci,
mučeníci, HI.4, ut.: ev. 10
25
26
27
28
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Marcián, mučeník
Demeter, veľkomučeník
Nestor, mučeník
Paraska, mučenica, Terent,
Neonila a ich deti, mučeníci
29 P Anastázia, mučenica
30 S Zenobius a Zenobia, mučeníci
31 N DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA
PO ZSD, Stách, Am plias a
Narcis, apoštoli, Hl. 5, ut.:
ev.11

O knihe vravím e, že je priateľom člo
veka. Všetky médiá nech umocňujú na
še priateľstvo so všetkými, nech nie sú
zneužívané, aby postavili jedného voči
druhému, na osočovanie, na kompro
mitovanie. Pán pripomína, že sa bude
me zodpovedať z každého zbytočného
slova. Tým viac za slová nepravdivé,
hrubé, zlé!
Každý z nás je ohrozovaný novodo
bým otroctvom, neúnosným naviaza
ním sa na hromadné oznam ovacie pro
striedky. Zlatá stredná cesta nech nás
vedie v užívaní médií. Aby sme sa uchránili od ich škodlivých účinkov, nie
len od poškodenia telesného zraku ale
aj od poškodenia duchovnosti Kristov
ho učeníka, priateľa a apoštola.
Tlače, rozhlasu a televízie, ktoré ne
rešpektujú ľudské a kresťanské hod
noty, sa chráňme! Aj iných veďm e k
tomu, aby vedeli odolať tomu, čo škodí
ich viere a dobrým mravom. Hľadajme
účinné prostriedky, aby národ, ktorý sa
hlási k cyrilometodskému dedičstvu
teoreticky a má to aj v ústave, cez mas
médiá nepropagoval hrubosť, násilie,
zvrátenosti a nehlásil sa tak ku zlu
prakticky. Tým , ktorí nám z rozličných

Sv. Bažil Veľký o trpezlivosti
Pošpinil niekto tvoju česť a povesť?
Uvedom si, aká veľká sláva ťa čaká v nebi
za tvoju trpezlivosť. Ukrivdili ti? Maj na pa
mäti nebeské poklady a bohatstvo, ktoré si
si pripravil svojimi dobrými skutkami. Vy
hnali ťa z vlasti? Tvoja vlasť je nebeský
Jeruzalem.
□ Nerozmýšľaj len o svojom utrpení, lebo
sa ti stane neznesiteľným. Porovnaj ho so
všetkými ľudskými útrapami a nájdeš
útechu.
□ Chcel by som, aby ste pochopili, že pred
Bohom je ten veľký, kto sa pokorne pod
riaďuje svojmu blížnemu, nenamieta, ak
ho karhá, aj k e ď je nevinný. Hlavné je, že
tým Božej Cirkvi prispieva na požehnaný
pokoj.
□ Čo sa týka vášho terajšieho stavu, pov
zbudzujem vás, nebudie smutní, ani sa
□

dôvodov toto ponúkajú, dokážme, aj
pre ich dobro prejaviť svoj názor a ponúknime im skutočné ľudské a kres
ťanské hodnoty. Naše byty, chaty, kan
celárie, dielne či autá neozdobujme
obrázkami, ktoré urážajú a ponižujú že
nu a podporujú zisky mravne skaze
ných ľudí.
S kresťansky orientovaným progra
mom sa v našich médiách stretávame
zriedka, preto dôsledne využime i to
málo, čo máme. Telefonujte a píšte re
dakciám svoje pripomienky, názory,
postrehy, požiadavky, námety, pozý
vajte ich na akcie do svojich farnosti a
spoločenstiev. Spojme svoje modlitby
a obety s múdrou aktivitou aby médiá
rešpektovali a šírili to, čo je ľudské,
dobré a šľachetné. Aby zhasínajúca is
kierka nádeje v ľudských srdciach aj
naším pričinením vzplanula v oheň,
ktorý ožiari jestvujúce problémy a za
páli nás záujmom nielen o svoje dobro
ale aj o dobro iných a celej ľudskej
rodiny.
K tom uto Vám vyprosujeme potrebné
dary a zo srdca Vám žehnáme:
biskupi Slovenska
(Z pastierskeho listu biskupov Slovenska ku
Dňu tlače, rozhlasu a televízie)

nenechávajte odradiť preto, že neustále
trpíte. Blízko sú vence a blízko je pomoc
Božia. Nestrácajte to, čo ste získali do
terajšou námahou.
□ Je potrebné byť trpezlivým, prekonávať
všetky krivdy a privádzať k spamätaniu sa
toho, kto krivdí.
□ Kto uveril Bohu a bol pokrstený, nech sa
ihneď pripraví na skúšky, ktoré bude skla
dať až do smrti a to často aj od svojich
najbližších. Lebo kto sa nepripraví, ľahko
zaváha, k e ď nastane okamžik skúšky.
□ Ak Boh na niekoho dopustí pokušenie,
ten nech potom v modlitbe prosí o silu
vytrvanlivosti na splnenie Božej vôle.
□ Je potrebné s radosťou trpieťaž do smrti
pre Pána a pre jeho prikázania.
□ Utrpenie - to je príčina všetkého dobra
pre ľudí.
(Pripravili baziliáni)

m.

SLOVO

STRANA 3

ČÍSLO 19/1993
¡7
—>

J c október a opäťm odlitba sv. ruženca
zaznieva zo všetkých chrámov. U vedo
mujeme si, že bez Boha nem ôžem e žiť.
Je pre nás nenahraditeľný a m odlitba je
tým najlepším prostriedkom. Ježiš nás
sám učil, ako sa m ám e modliť. "Tak sa
máte modliť: Otče náš, ktorý si na ne
besiach..." A prví kresťania to brali sku
točne vážne. "O tčenáš" im bol svätý a
modlili sa ho často. Okrem toho veľmi
veľa rodín sa m odlilo v spojení s kňazmi
a rehoľníkmi všetkých stopäťdesiat žal
mov v latinčine, no jenoduchí ľudia n e
vedeli po latinsky, a tak sa m odlili práve
toľko Otčenášov ako "učení" ľudia žal
mov. Aby nestratili niť súvislosti, robili
si modlitebné šnúry, z ktorých vznikol
neskôr ruženec. Na perlách sa počítal
Otčenáš a neskôr sa k tom u pridávalo
"Raduj sa, Bohorodička"... Preto sa stá

[DifsswSQdlii®[ľooiisoDga
valo, že naši starí rodičia často nazývali
ruženec "patričkam i", z. latinského "Pá
ter noster" (O tče náš).
Spôsob ružencovej m odlitby, ako ho
dnes poznám e, sa často pripisuje svä
tém u D om inikovi, hoci sa to zdá veľmi
nepravdepodobné. M odlitba svätého ru 
ženca sa vyvinula v dnešnej dobe veľmi
pozvoľne. Jednoduchý ľud sa m odlil
striedavo O tčenáš a Raduj sa, B ohoro
dička ... , prem ýšľajúc pritom o tajom s
tvách života Ježiša a M árie. Takto sa
začali i "učení" vždy viac a viac modliť,
pretože latinčina sa nepoužívala a žal
m om sa m enej rozum elo. Skúsenosť učila, že i keď zbožná sústredenosť pri
m odlitbe nebola ľahká, predsa sa však
vedelo, že vyslovená m odlitba je Bohu
m ilá a... tento spôsob m odlitby prinášal
so sebou duchovný pokoj, ktorý robí

srdce schopným m yslieť na nebeské ve
ci. N epozorovane sa prejde cez veľké
tajom stvá viery, ktoré menia ústnu m od
litbu na m odlitbu srdca: Toto je dôvod,
prečo C irkev neprestáva odporúčať túto
m odlitbu, a prelo i veľký L xív XIII. na
písal o ruženci desať encyklík. Sama
M ária naliehavo odporúčala tento druh
m odlitby a to nás núti nevším ať si určité
nám ietky a pripojiťsa i tu k názoru Cirk
vi. Kto sa o to s úprim ným srdcom po
kúsi, spozná blahodám e pôsobenie tejto
m odlitby. V našej dobe, tak nepokojnej
a búrlivej, nám dáva prepotrebný pokoj,
ktorý potrebujem e, aby sm e sa mohli
venovať B ožím veciam.

Monika Tančáková

ABYSOM
OBJAVIL
Na túto toľkokrát vyslovenú otázku,
"kto je Boh?", je mnoho a mnoho od
povedí. Veľmi pekné vysvetlenie nám
však dáva sv. Ján Zlatoústy v mod
litbe, ktorú sám napísal.
Pane, v tejto mojej modlitbe budem
s Tebou hovoriť a aj o Tebe, čo zna
mená, že budem Teba oslavovať. Ty
nemáš v sebe nedokonalosti a ani tie
ne, ako ich máme v sebe my, ľudia. Ty
máš len dokonalosti, a preto každá
pravdivá reč o Tebe oslavuje Ťa.. Ja
Ta oslavujem preto, lebo siveľký a ne
zmerateľný a nemôžem Ťa s nikým
porovnať. Tvoja ruka drží celý svet,
pritom nie si nikdy unavený, a preto Tí
netreba ani odpočívať. Ty si tu i tam, a
preto všetko naplňuješ svojou prítom
nosťou a pritom nikde nie si zatvore
ný. Ty vždy pracuješ a nikdy neodpočívaš. Ty si ozajstný boháč, ktorý miliónon". odpúšťaš dlhy a pritom sa ne
staneš chudobným, alebo by si niečo
stratil. Ty nič nevyšetruješ a predsa o
všetkom vieš. Teba nikto nevidí, ale
Ty vidíš každého. Ty si neochvejný.
Aj keď by sa celý svet postavil proti
Tebe, neublíži tí nikto a žiadna sila Ťa
nemôže zhodiťz Tvojho trónu a Ty bez
najmenšej ťažkosti riadiš všetko tak,
ako sa ti páči.
Prijmi odo mňa, môj neochvejný
vodca, túto moju synovskú poklonu.
Ty si nikdy nebol ani mladý, ani starý,

lebo Ty si večný. Ty sa staráš o všet
ko. Staráš sa o to, čo je teraz, čo bude,
staráš sa o malých a o veľkých a pri
všetkých týchto starostiach na nič ne
zabudneš. Ty si nič nepotreboval a
predsa si urobil veľké diela. Ty všetko
riadiš bez najmenšej námahy a Tvoj
mu riadeniu sa nikto nemôže protiviť,
ani na nebi a ani na zemí.
Koho neprítiahneš k sebe svojou lás
kou, toho donútiš svojou spravodli
vosťou. Keby som ja takto o Tebe ho
voril cez celý môj život, ešte by som o
Tebe nič nepovedal. Ja viem, že o
Tebe ja môžem málo povedať a pritom
viem, že mlčanie o Tebe bolo by pre
mňa najväčším nešťastím. Preto Ťa
chcem oslavovať slovami i skutkami,
pokiaľ len budem žiť na zemi v nádeji,
že v oslavovaní budem pokračovať po
smrti vo večnom živote. Amen.
Touto modlitbou nám sv.Ján Zlato
ústy dal ozaj veľmi pekné poučenie o
Bohu. V modlitbe povedal, že hoci koľ
ko by sme o Bohu hovorili, málo by
sme o ňom povedali. A prečo? Nato
dáva odpoveď v modlitbe, ktorú vložil
do svojej svätej liturgie: lebo Ty si Boh
nevýslovný, neviditeľný, nepochopi
teľný,
večný a nemeniteľný. Túto
modlitbu aj dnes číta kňaz potichu pri
sv. službe, keď veriaci spievajú hym
nu svätý, svätý, svätý.

V. PETRAŠKO

Možno to Bože
bolo v Tvojom pláne
že som tu na svete
dieťa nevítané
že mam a odišla
že sa otec stratil
aby som objavil
že otec
to si Ty
a Matka Mária
je aj mojou mamou
že takých detí niet
s tvárou nevítanou

MOŽNO
POCHOPÍM
A k nem áš ruky mamička
p ríď ma pohľadom pohladiť
A k nemáš an i hlas
očam i hovor možno pochopím
prečo s i sa m a vzdala
lebo
iba a k nemáš telo
uverím
že nemáš a n i srdce
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Cirkevný deň sa v našom obrade za
čína večierňou, ktorá sa odbavovala už v
časoch prvých kresťanov, k e ď sa v do
moch zažihali svetlá. Prví kresťania v tom
napodobňovali Izraelitov, ktorí podľa naria
denia Pánovho už večer pred blížiacim sa
sviatkom začali svätiť sviatok. Svedčia o
tom nasledujúce slová P ísm a sv.: "Keď sa
zvečerilo, bol to totiž prípravný deň, t.j.
deň pred so b o to u (s v ia tk o m )" (Mar
15,42).
Nám dnešným kresťanom je potrebné
vedieť o večierni to, že nám predstavuje
časy Starého zákona, ktorý sa začal stvo
rením sveta, v hriechu žijúcich starozákon
ných ľudí, ktorí ešte neboli vykúpení.
Práve preto sa večiereň začína ver
šom: "Blahoslavený Boh náš."
Prečo len Boh sa spomína?
Preto, že v Starom zákone Izraeliti ešte
nepočuli o sv. Trojici. Vedeli iba to, že je
jeden Boh. Napriek tom u svätá služba z a 
čína už takto: "Blahoslavené je kráľovstvo

Otca I Syna i Svätého Ducha."
Prečo už svätá služba oslavuje sv. Tro
jicu?
Preto, lebo o sv. Trojici nás už poučil
Ježiš Kristus. S vätá služba nám pred
stavuje jeho pozemský život od narodenia
(v p ro sko m íd ii) až po kríž, s lá v n e
vzkriesenie, nanebovzatie a druhý slávny
príchod. O týchto pravdách nás poučuje
modlitba, ktorú okrem našej liturgie žiadna
iná liturgia nemá. Túto modlitbu čítajú vo
sv. službe naši kňazi h n e ď po premenení
a znie takto: "Keď si pripomíname toto

spasiteľné prikázanie a všetko, čo sa pre
nás stalo - kríž, hrob, zmŕtvychvstanie, na
nebovstúpenie po pravici Otcovej i druhý
slávny príchod." Po obvyklom začiatku večierne sa spievajú slohy podľa príslušného
hlasu alebo sviatku. Slohy (stichiry) sú ďa
kovné chválospevy. Po nich nasleduje táto
podľa obsahu a nápevu pekná hymna:

"Svetlo tiché, svätej slávy, nesmrteľného
Otca nebeského, svätého blaženého, Je
žiša Krista, k e ď sme prišli k západu slnka
a videli žiaru večernú, ospevujeme Otca i
Syna i Svätého Ducha, Boha. Je dôstojné
preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, Synu
Boží, ktorý dávaš život celému svetu. Pre
to ťa celý vesmír velebí." Podľa svedectva
sv. Otcov našich, ako sv. Bažila Veľkého,
túto hymnu prvýkrát spieval sv. mučeník
Atenogen, ktorého pamiatku spomíname, 16.
júla. Bol biskupom v Sebastii, v Arménsku.
Keď sa nechcel zrieknuť Krista a jeho sv.
Cirkvi, na príkaz pohanského cisára Diokleciána ho upálili v roku 296 spolu s d e 
siatimi jeho učeníkmi. K eď sv.Atenogen
stál na hranici, spieval túto hymnu: "Svetlo
tiché...", ktorú chcel ako dar nechať svojim
veriacim a nám- kresťanom.
Niektorí teológovia sú toho názoru, že
hymnu napísal sv. Sofrom, arcibiskup je 
ruzalemský, ktorého pamiatku spomíname
11. marca. (+r.638). Lenže prevažná väč
šina našich sv. Otcov, medzi nimi aj sv.
Bažil Veľký, dosvedčujú, že sv. Sofrom do
svojich spisov iba zapísal už dávno pred
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tým zloženú hymnu. Pre nás - súčasných
kresťanov - je dôležité to, že túto krásnu
hymnu spievali už naši predkovia, prví
kresťania pred tisícročiami, svojimi preľú
beznými hlasmi ospevovali ňou pri večer
nej bohoslužbe celý vesmír a s ním Syna
Božieho, ktorý dáva život ako duševný tak
i telesný celému svetu. Tento príklad pr
vých kresťanov takm er po dvoch tisícro
čiach nasledujeme aj my, gréckokatolíci,
ich potomkovia, a preto ešte aj dnes v
našich chrámoch počuť preľúbezné hlasy
tej peknej hymny, ktorá sa ako príjemná
vôňa kadidla vznáša večer k nebu, kde je
Boh.
Č o bolo pohnútkou toho, že sv. mu
čeník Atenogen zložil túto hymnu?
Boli to nasledujúce slová Písma sv.
"Počuli hlas Boha, Adam a Eva, ktorí sa
za denného tichého vánku prechádzali
po záhrade" (Gen 3,8). Ďalej v Písme sv.
sú aj tieto slová: "A po ohni nasledoval
tichý lahodný šum, kde bol Boh" (3 Kráľ.
19,13). Tieto slová názorne naznačujú, že
Boh nie je len prísny Pán, ktorý tresce
hriech, modlárstvo, čo pripomína búrku,
zem etrasenie a oheň, ale On je aj dobro
tivý a láskavý. Tieto vlastnosti pripomínajú
slová Písma sv. - "V eď dobiý si, Pane, a
láskavý a veľmi milosrdný" (Žalm 865).
V žalm e 194, ktorý čítame hneď na
začiatku, je tento verš - "Na krídlach vánku

sa prechádzaš..."
Podľa slov prvej knihy Starého zákona
Boh sa vtedy prechádzal na krídlach ván
ku v rajskej záhrade, keď prví ľudia zhre
šili. Veľký význam tichého vánku ocenia
najm ä ľudia žijúci v krajoch tropickej horú
čavy, následkom ktorej sú ľudia skleslí na
tele, ale i na duchu, trápi ich smäd. Akonáhle v tej horúčave vznikne tichý vánok,
osvieži ich, dodá im sily a tak povstanú zo
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skleslosti a dostanú nový impulz do ďalšej
práce. Písmo sv. prirovnáva Boha k ti
chému vánku aj preto, lebo je dobrý a jeho
blízkosť v človeku, či v jeho duši vyvolava
pocity radosti, šťastia a dáva človeku hyb
nú silu k ozajstnému náboženskému kres
ťanskému a bohumilém u životu. To, že
Boh je láskavý, okrem Písma sv. nám pri
pomínajú aj tie slová večierne, ktoré spie
vam e na druhý hlas takto: "Svojou pod

statou si zosobnená dobrota, milosrdný a
štedrý."
Sv. Atenogen celkom oprávnene podľa
tichého vánku, pripodobňuje Boha aj ti
chému svetlu, podľa ktorého ho oslavuje aj
vo večernej hymne. V e ď tak ako tichý vá
nok príjemne pôsobí na ľudské telo a pri
pomína nám blízkosť Boha, tak isto aj tiché
svetlo príjemne pôsobí na náš zrak v po
rovnaní so silným svetlom, ktoré škodí, ba
aj ničí naše oči. K tomu, že pôvodca našej
hymny ospevuje tiché svetlo, dalo podnet
práve zapadajúce slnko, ktoré sa v hymne
spomína tým ito slovami: "Keďsme prišli k
západu slnka", ktoré svojou jedinečnou
krásou nielen veriaceho kresťana, ale aj
básnikov a maliarov očarilo a práve preto
čaro aj básnici a maliari úchvatnými slo
vami a obrazmi predstravujú nám zapádajúce slnkom. A nás to zapadajúce slnko
svojou jedinečnou krásou pobáda k tomu,
aby sme si hlboko zapísali do svojej pa
mäti slová tej cirkevnej piesne, ktorú my
h n e ď na začiatku turičnej sv. službe ska
lopevnou vierou nasledovne spievame:
"Nebesá rozprávajú o sláve Boha a obloha
hlása dielo jeho rúk." Na základe týchto
slov Písma sv. vložené do tej piesne nád
heru zapadajúceho slnka stvoril Boh. Na
otázku na začiatku každodennej sv. služby
dávam e spevom takúto odpoveď: "Pán
(Pokračovanie na str.5.)
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M is ijn á n e d e ľ a
a Slovenské m isijné hnutie
volanie Apoštola. Od začiatku svojho ponti
fikátu som sa rozhodol cestovať až na kraj
sveta, aby som dal výraz tejto misionárskej
zodpovednosti. Práve bezprostredný styk s ná
rodmi, ktoré K rista ešte nepoznajú, m a pre
svedčili o naliehavosti tejto činnosti, ktorej je
táto encyklika venovaná."
Z vedom ia zodpovednosti laikov i kňazov
za šírenie kráľovstva Božieho na celom svete
V
roku 1926 vydal pápež Pius XI. ency- vznikli v starších kresťanských cirkvách ini
kliku Rerum Ecclesiae. Pod dojm om tejto enciatívy na pom oc misiám ako Diela (organi
cykliky ústredná rada spolku D iela šírenia vie
zácie), ktoré postupne získavali pápežské šta
ry požiadala Svätého Otca, aby určil deň, ktorý
túty astavali sa oficiálnymi orgánmi Cirkvi pre
by bol výlučne venovaný misiám. Sv. Otec
pomoc m isiám ako pápežske misijné diela.
Pius XI. vyhovel tejto prosbe a nariadil, aby
Dnes Pápežské m isijné diela tvoria jednu
predposledná októbrová nedeľa bola misijnou
inštitúciu, ktorá m á štyri odvetvia:
nedeľou. Určil aj náplň tejto nedele.Veriaci sa
1. Dielo šírenia viery - úlohou je duchovne
majú - modliť za misie, - šíriť misijnú myš
i hmotne napomáhať šíreniu viery na celom
lienku, - pomáhať misiám.
svete.
Tohto roku misijná nedeľa bude 24. októb
2. Dielo Ježišovho detstva - činnosť "deti
ra. Vtedy si budeme viac ako inokedy pripopomáhajú deťom". Je to snaha pomáhať deťom
mínaf slová Majstra: "Choďte teda, učte všetky
v núdzi na celom svete.
národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
3. Dielo sv. Petra Apoštola pre m isijné po
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo
volania - zamerané na m odlitbu a finančnú
som vám prikázal" (Mt 28,19-20). Tento príkaz
pom oc pre výchovu domorodých kňazov a re
dal Ježiš apoštolom, ale platí pre celú všeobec
hoľníkov.
nú Cirkev. Cirkev je misionárskou od svojho
4. Dielo Jednoty kňazov a rehoľníkov pre
zrodu a evanjelizácia je jej trvalým zákonom.
m isie - oduševňuje kňazov, rehoľníkov, seku
Evanjelizácia nie je vyhradená výlučne hierar
lárne inštitúty, kandidátov kňazstva, aby inšpi
chii. Konštitúcia H vatikánskeho koncilu Lurovali Boží ľud k zodpovednosti za evanjemen gentium v č. 17 uvádza, že: "Povinnosť
lizáciu celého sveta a napomáhali jej m od
šíriť vieru podľa svojich m ožností viaže kaž
litbami a obeťami.
dého učeníka Kristovho."
Do r. 1945 boli Pápežské m isijné diela zná
Sv.Otec Ján Pavol II. vydal v roku 1990
m e na Slovensku pod menom Misijné spolky a
encykliku Redemptoris missio o trvalej plat
vyvíjali peknú činnosť hlavne zásluhou nit
nosti misionárskeho poslania Cirkvi. V úvode
rianskeho arcibiskupa Dr.Karola Kmeťku. Za
cituje slová sv. Pavla: "Veď nie je chválou pre
komunistického režimu boli zakázané. M nohí
mňa, že hlásam Posolstvo spásy, to je moja
veriaci pomáhali misiám modlitbami a obe
povinnosť. Beda by mi bolo, keby som ho ne
ťami. Hmotnú pom oc poskytovali tak, že po
hlásal" (1 Kor9,16) a vyhlasuje: "V m eneeelej
sielali balíky do misií. Vznikali neoficiálne m i
Cirkvi cítim povinosť nanovo zopakovať toto
Milí čitatelia, v tohtoročných číslach
Slova sm e viackrát priniesli p roblem ati
ku o misijnom hnutí. B líži sa nám m i
sijná nedeľa a tak vám opätovn e p red 
kladáme inform ácie o tom to hnutí v ná
deji, že mnohí z nás si nájdu sp ôsob , ako
ho podporiť.

(Dokončenie zo str. 5.)

kráľuje a obliekol sa v nádheru." Okrem
toho nás to zapadajúce slnko pohýna aj k
tomu, aby sme pri večernej modlitbe po
ďakovali Bohu za všetky dobrodenia zdravie, otcovskú opateru, milosť - pomoc
k premoženiu pokúšenia k hriechu. A k e ď
jednako sme predsa padli do hriechu - čo
sme spytovaním svedomia zistili (je to naj
dôležitejšia časť večernej modlitby, ku kto
rej patrí aj večiereň), o ľu tu je m e svoj
hriech, a až potom ako nás hymna k tom u
navádza, budeme dôstojne a úprim ne
ospevovať Otca i Syna i Svätého Ducha.
Hymna nás pobáda aj k tomu, aby sme
zvlášť oslávili Syna, ktorý dáva život ce
lému svetu a je odbleskom Otcovej slávy a
žiare, ako nás o tom veľmi zreteľne po
učuje aj udalosť premenenia.
Pred premenením na hore Tábor ľud
ské telo Krista zatienilo v Ňom božské
svetlo a žiaru, avšak po premenení tvár
Krista žiarila ako slnko a jeho šaty sa za
skveli ako svetlo" (Mt 17,2) a podľa slov sv.
apoštola Pavla: "Boh skrze svojho Syna
vyžaruje svetlo svojej božskej slávy." A

SLOVO
sijné kluby a ročne do rôznych štátov Ázie,
Afriky a Latinskej Ameriky poslali 6-10 tisíc
balíkov v hodnote 10.14 miliónov Kčs.
V
roku 1991 z iniciatívy J.Em. kardinála
Jozefa Tomku, prefekta kongregácie evanjelizácie národov, Biskupská Konferencia Slo
venska oživila PM D na Slovensku a pre túto
činnosť bol zvolený P. Juraj Vojenčiak, SVD,
za národného riaditeľa PMD na Slovensku. P.
Vojenčiak pôsobil v misiách (Flores - Indoné
zia) 42 rokov. Predsedom komisie pre M isie a
Pápežské misijné diela na Slovensku bol BKS
zvolený o.biskup Mgr. Alojz Tkáč, košický
sídelný biskup. V každom biskupstve vymeno
val sídelný biskup riaditeľa misijnej komisie a
PM D v biskupstve pre šírenie misijnej myš
lienky a činnosť PM D v diecéze. V našom
biskupstve je menovaný za riaditeľa MKPMD
o. M iroslav Čajka, CSsR.
Tohoročná m isijná nedeľa nech nám všet
kým pripom enie našu zodpovednosť za evanjelizáciu n a celom svete. Povedomie tejto po
vinnosti m á preniknúť každého člena našej
gréckokatolíckej cirkvi. Podporujm e m isie
modlitbami, obeťami (hlavne chorí) a finan
čnou podporou. V októbri je vyhlásená celo
slovenská zbierka na podporu misiám. Prispej
m e m isiám každý podľa svojej možnosti. Takto
prejavím e ozajstnú kresťanskú obetavosť a lás
ku. Podporujeme tých najchudobnejších a naj
biednejších. O dmena a požehnanie Božie sú
isté.
Misijnú myšlienku treba aj propagovať. To
mu m á nám pomôcť práve misijná nedeľa. Uspo
riadajme misijné slávnosti, akadémie, krúžty,
pásma vhodných básní, piesní, recitácií a pod.
hlavne medzi mládežou.
Staňme sa členmi Pápežských misijných diel
a zapojme sa do ich činností.
Pápež Pius XI. povedal: "Ak len jedna duša
zahynie pre našu navšúnavosť, ak je to len jediný
jeden misionár, ktorý nemôže vo svojej práci
pokračovať preto, lebo sme misie dostatočne ne
podporili, uvaľujeme na seba tak veľkú zodpo
vednosť, ktorej ťarchu sme si doteraz ani len ne
uvedomili."
o .F ran tišek F E D O R

podľa toho Syn Boží je odbleskom slávy
Boha a výrazom jeho podstaty. A práve pre
to sv. evanjelium nás poučuje o tom, že
Syn Boží o sebe takto hovoril: "Ja som
prišiel na svet ako slnko" (Jn 12,6). Na
základe toho boli do menovanej hymny
vložené aj tieto slová: "Svetlo tiché, svetlo

zemskom živote vystrieda noc a tm a a táto
tm a na konci sveta ustúpi, nikdy nehas
n ú ce m u sve tlu , kto ré je Boh. A ko to
dosvedčujú tieto slová Písma sv.: "Boh je
svetlo a niet v ňom nijakej tm y" (1 Jn
1.5). Medzi tým ito dvom a úsekmi začiat
kom a koncom odohrávajúca sa dejinná

svätej slávy nesmrteľného Otca."

udalosť dosvedčuje, že svetlo a tm a bez
prestania medzi sebou zápasia a ten zá
pas nám predstavuje boj medzi dobrom a
zlom, medzi životom a smrťou. Takýto vý
znam má pre nás kresťanov svetlo, ktoré
naša hymna tak pekne preľúbeznými hlas
mi ospevuje a tým svetlom tichým je Kris
tus, ktorý svojím žiariacim príkladom a
vznešeným svojím učením, prikázaniami a
milosťami osvecuje náš život a okrem toho
ukazuje cestu tam, kde: "v jeho svetle
uzriem e svetlo," ako nás vynikajúco o tom
poučujú tu uvedené slová slohy na utierni
tretieho hlasu.

A prečo hymna oslavuje svetlo? Prí
činou toho je nasledujúca skutočnoť: Celá
biblia je popretkávaná slovom "svetlo". Už
hneď na prvej strane R' srna sv. v treťom verši
nachádzame tieto slová: "Riekol Boh buď
svetlo a bolo a hnetf po tých slovách sa
oddelilo svetlo od tmy" (Gen 1,3).
A na konci dejín spásy ľudstva, ako o tom
posledná kniha Písma sv. na poslednej
strane svedčí, že sám Boh bude svetlom pre
novostvorený svet. "Ja som alfa a omega začiatok a koniec" hovorí Boh (Zj 22,13). To
svetlo, o ktorom na prvej strane Písma sv.
čítame, je fyzické, ktoré v n a šo m p o 

o.Vladim ír PETRAŠKO
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KRISTUS OCAMI LEKARA
Papini prirovnáva život Krista závažiu,
ktoré dávame na prázdnu misku váh, aby
z večného zápasu m edzi nenávisťou a lás
kou vyšla aspoň rovnováha - SPRAVO D
LIVOSŤ.
Kristus je autorom kresťanstva. Mnohí
pokladajú kresťanstvo za haraburdie, z
ktorého sa sem-tam niečo dobré dá vybrať.
Vraj sa nehodí do dnešnej modernej doby.
Akoby kresťanstvo sa vonkoncom neho
dilo pre moderného človeka. Č ože mu m ô
že povedať okrem výčitiek - NEZABIJEŠ,
NEZOSMILNIŠ, NEPOKRADNEŠ? Kde
je potom sloboda človeka?
K eď sa však zahĺbim e do Evanjelia,
zistíme, že kresťanstvo je z m nohých strá
nok také nové, že sa vlastne ešte ani ne
začalo realizovať naplno. Ak dnešný člo
vek hľadá slobodu, myslí predovšetkým na
POKOJ, lebo so slobodou si vonkoncom
nevie poradiť. Vidíme to predovšetkým u
nás, ktorí sme boli vyše 40 rokov kom an
dovaní zhora.
Otázka znie: Existuje bezpečnejší
mier ako mier pod jarmom Kristovým?
Kto žije Kristov život, vie si dať s radosťou
kladnú odpoveď na túto otázku.
Iní sa nám posmievajú: 'T e n váš Kris
tus je prorokom slabých." A zatiaľ Kristus
uzdravuje chorých a kriesi mŕtvych, či budí

spiacich. Vraj je proti životu - a on pre
mohol smrť. Podľa iných je Bohom sm út
ku a zatiaľ on povzbudzuje svojich, aby
sa radovali a sľubuje večné radosti svojim
priateľom.
Mnohí ho opustili len preto, lebo ho
dobre nepoznali. Neusilovali sa ho poznať.
Už 500 rokov sa voľnomyšlienkári namá
hajú, aby po druhý raz zabili Krista.
Snažia sa ho zabiť v srdciach ľudí. Tiahnu
ako nejakí križiaci proti Krížu. Sami však
umierajú v beznádeji, zatiaľ čo Kristus
víťazí a vládne nad celým svetom.
Kristus je alfa a omega, začiatok a
koniec. On je priepasťou božského tajom 
stva uprostred zlom u ľudského dejín.
Náš vek, naša civilizácia, náš celý ži
vot sa začína narodením Ježiša Krista.
Čím by bol náš národ bez Ježiša Krista?
Bol by vôbec prežil bez morálnej pevnosti
založenej na kresťanskej tradícii, ktorú za
ložili bratia sv. Cyril sv. Metod?
Kristus je stále živý v našich
srdciach. A my žijeme a hýbeme sa v
ňom. Vždy boli a budú ľudia, ktorí ho milu
jú, aj ľudia, ktorí ho nenávidia. Doteraz sa
ľudia rozohňujú pre Kristovo utrpenie,
aj pre jeho zničenie. Už to, že toľkí sú
zaujatí proti nemu, dokazuje, že nie je
mŕtvy!

Stále žijeme a budeme žiť v kresťan
skej ére. Ťáto éra sa nikdy neskončí.
Aby sm e chápali svet, život, seba samých,
musíme začať s Ježišom Kristom. Ani jed
na doba nebola tak ďaleko od Krista
ako naša, a ani jedna doba nepotre
bovala tak Krista ako práve tá naša do
ba. Žijeme uprostred nej a treba nám ne
ustále predkladať EVANJELIUM na po
m oc tým, ktorí Krista opustili, alebo ho ešte
nemali možnosť poznať. Musime Krista
vzkriesiť, aby bol vždy živý v živote ľudí,
aby bol večne prítomný, aby bola znovu
podaná jeho večná pravda, jeho nezme
niteľná história.
Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala
všetka plnosť, a aby cestou neho zmieril
všetko so sebou, ke ď pre jeho krv na kríži
priniesol pokoj všetkému, čo je na ze
mi, aj čo je na nebi.
Kristus musí byť v našom osobnom i
spoločenskom živote CESTOU, PRAV
DOU, ŽIVOTOM.
Byť jeho prívržencom - kresťanom - to
je záväzok: správať sa normálne ako ľu
dia, ktorých absolútnou normou je Kris
tus. Musíme byť na každom kroku a v
každom čase živou BIBLIOU. Ináč sme
ostatným na posmech a pohoršenie.
Dr. I. BENICKÝ

Medzinárodná konferencia v Roku prof. ThDr. Štefana Hlaváča

O ÚCTE K Ž I V OT U
Podzáštitou Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa v dňoch 16.-17. októbra
tohoto roku - v Roku prof. ThD r. Štefana Hlaváča - uskutoční v Michalovciach v
zasadačke Kultúrneho a spoločenského strediska (KASS) Medzinárodná konfe
rencia O úcte k životu.
Program podľa
doteraz prihláse
ných autorov, bude
obsahovať vyše 40
prednášok
vý
znamných
osob
ností zo S loven
ska i z cudziny.
Uverejňujem e me
ná niektorých :
Dr. Joh W ilke a
jeho manželka Bar
bara, odborníci na
poli ľudskej sexua
lity a potratu, budú
prednášať o svo
jich skúsenostiach
z tohto odboru.
Dr. Matyášová a Ing. Matyáš: O lekár
skej etike a niektorých problémoch regu
lácie plodnosti.
Dr. Poltawská z Poľska: O postabortívnom syndróme.
Gabriel Martinický: Chorá rodina- ch o 
rá spoločnosť.

Dr. Rozinajová: O výchove ako pre
vencii proti stúpajúcej rozvodovosti a po
tratom.
K jednému k najzávažnejších problémov,
otázke potratov, uvádzame stanovisko Prof.
MUDr. Václav Tošovského, DrSc., prednostu
Kliniky detskej chirurgie v Prahe, ktorý po pre
čítaní knihy manželov Willkerových OBORTION (v českom preklade Clovékem od početí) napísal 8. júna t. r. Českom denníku toto:
Manželia Willkeovci ukázali, akými
klamnými, pseudohumanistickými prakti
kami bolo dosiahnutie legalizácie potratov
v USA. U nás je už situácia obdobná.
Moderná biológia jasne a presvedčivo
poukazuje, že už v okamihu oplodnenia
začína existovať nová ľudská bytosť. Teda
žiadny "zhluk buniek" ani "časť tela ženy",
ale celkom nové, jedinečné indivíduum so
všetkými naplánovanými schopnosťami
vývoja. Už ako chirurga ma fascinovalo
splynutie vajíčka so spermiou, kedy jedi
nečná mužská semenná bunka zo 400 mi
liónov - oplodni vajíčko. A potom nasle
duje rýchle delenie, keď v závratne rýchlej
dobe vznikajú miliardy a miliardy buniek. A
tieto potom vytvárajú jednotlivé telesné

Dr. Tondra, spišský biskup: Sexuálna
stránka človeka v božom pláne.
Eva Trizuljaková: Kultúra života a kul
túra smrti.
Doc. Dabál: Formovanie zdravotníka a
ochrana ľudského života. Súčasné postoje
lekárov, zdravotníkov a obyvateľstva k ľud
skému životu.
Prof. Dr.Korec: O etike a medicínskom
výskum e a pokroku.
Doc. Dr. Krčméry: O etike a právnych
aspektoch eutanázie.
tkanivá, jednotlivé orgány. A toto všetko je
už "napísané", naplánované v oplodnenej
bunke: či to bude muž akebo žena, aký bude
mať vzrast, farbu očí, vlasov, sfarbenie
hlasu a vôbec tie svojrázne vlastnosti,
charakterizujúce jedinečnú ľudskú bytosť.
A túto jedinečnú ľudskú bytosť zabí
jame v masovom meradle. A ona trpí, ako
sa o tom možno presvedčiť pri ultrasonografickom sledovaní umelého potratu:
bolesť dlhá, agonizujúca. Pán profesor ci
tuje autorov z kapitoly o komplikáciách pre
ženu: Veľmi závažným problémom je popotratová sterilita a ďalšie závažné kom
plikácie vrátane psychických: Je ľahšie
odstrániť dieťa z materského lona ako od
strániť spomienku na dieťa z jej mysle.
Sám som pozoroval ženy po potrate:
mali stavy depresie, vedomie viny, boli ag
resívne voči sebe, voči otcovi dieťaťa, ale
aj proti celému svetu.
Podľa pána profesora je to kniha veľmi
múdra a prospešná. Doporučuje ju do kaž
dej knižnice.
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SLOVO

ťažkostí, zaručene však znamená mať nádej. A s nádejou sa opäť vracia
láska, pretože Boh im zohrieva srdcia a berie si za "svoju povinnosť’
pomáhať im. Je v nich a oni sú v Ňom. Veď bol svedkom ich manželskej
prísahy, ich lásky a je svedkom ich osobných bojov o vernosť. Vernosť
Medzi najstrašnejšie slová na zemi zaručene patrí slovo nikdy a
partnerovi, vernosť Bohu. A dnes to nie je ľahké. No On nás veľmi dobre
slovo rozvod. Ani slová smrť, či choroba nie sú také strašné, lebo v sebe
chápe. Len keby sm e m y tak dokázali pochopiť jeden druhého. V
obnášajú nádej. Jedno nádej na večný život a druhé nádej na uzdravenie.
dnešnej dobe Sily tem na majú veľkú moc. Aj v kresťanských rodinách
No slovo nikdy a rozvod to je pravá smit'-koniec. Kto touto čiernou
sa stane, že hriech naruší rodinu. To by však nebolo to najhoršie. Boh
bránou prešiel, vie, čo je umieranie. Jeho život ešte dlho vyzerá ako po
miluje kajúceho hriešnika. Tragédia nastáva až vtedy, keď jeden z
silnom zemetrasení. Dopráskaná duša, narušené rodinné putá, často
partnerov prestane byť "jedným telom a dušou" a začne konať na vlastnú
zničené i podlomené zdravie. Len ťažko a pomaly sa zoceľujú rany.
Nehovoriac o tom, v akej duševnej a citovej dezorientácii sa nachádzajú « päsť. Ide z jedného problému do druhého, zamotáva sa, ako pavúk vsieti
a potom sa rozhodne pre najstrašnejšie slovo rozvod. Čo v takomto
tie najnevinnejšie detské duše.
prípade ostáva tom u druhém u partnerovi? Nič, pretože smrť rozkladá
"Moderná doba" si priniesla so sebou aj moderné manželstvá. Kres"ich telo i dušu". Najjednoduchšie je prijať udalostí tak, ako sú. Prežiť
tknsko-katolícke manželstvo je jedno z najťažších manželstiev, pretože
obdobie umierania "neviditeľnej bytosti" a začleniť svoj život do Krista.
je nerozlučiteľné. Vychádza zo Svätého písma: "A tak už nie sú to dve
Doslova sa doň zaštepiť! Iba tak sa dá zdravo pre dušu prežiť. Treba
tela, ale iba jedno telo. Čo teda Boh takto spojil, človek nech nerozsi však uvedomiť, že bez Sviatostného Spasiteľa to pôjde len veľmi
lučuje" (Mt 19,6). Napriek tom u dosť m ladých ľudí vstupuje do tohto
ťažko. Veď čože osoží človekovi, keby aj celý svet získal, ale duši svojej
najťažšieho manželstva, aj keď netúžia byť nemoderní. No po čom ozaj
by uškodil? (Mt 16,26).
túžia okrem lásky, je vernosť a istota až do smrti. Najlepší priatelia sú
Jednako položm e si otáz.ku: "M ôžeme a m ám e právo žiadať od
starí priatelia a to isté platí aj o manželstve. Najideálnejšie je, keď človek
chorej, opustenej m anželky, či manžela, aby sa rozum ne zachoval?"
starne s tým, s kým prežíval aj svoju mladosť. No aj v kresťanských
Zrejm e nie! Nie nadarm o Ježiš Kristus povedal, aby sm e si navzájom
manželstvách nie vždy to tak vyzerá.
pomáhali niesť svoje bremená. Ak tak nerobím e, v opačnom prípade
Boh stvoril muža a ženu, na svoj obraz ich stvoril a dal im neko
drám a pokraču je. Často sa takým to oklam aným partnerom, nedostáva
nečnú dušu. Veľkú, silnú a citlivú. Nik tak nevie potešiť, ale tiež ublížiť
pomoci a pochopenia. Ich choré srdce a duša "bojuje o život." Mnohí si
ako človek človekovi. Boh nás preto varoval pred touto nezriadenosťou
začnú liečiť jednu ranu druhou a vstupujú do nových zväzkov, síce
v našej duši, naštrbenou ťažkým hriechom. A nielen varoval, ale chcel
necirkevnýeh, nesviatostných, ale nových. Niektorým to prinesie čias
nám aj pomôcť pomocou Desatoro Božích prikázaní a tým , že spojil v
točné "pozemské" zabudnutie, no iným sa bolesť ešte zväčší.
celej ľudskej dimenzii nežnú bytosť ženu ako rovnocennú partnerku s
A čo robím e v takýchto prípadoch my, brat a sestra v Kristu? My,
mužom v jeden "tajomný celok". Pri rozvode sa muž a žena síce fyzicky
šťastní a neoklamaní. Nepozerám e sa na nich príliš tvrdým a kritickým
rozídu ajedna časťich bytostí odumrie, no tá ďalšia "neviditeľná tajomná
okom ? Nepomyslím e si aspoň v duchu, že každý z nás má dosť svojich
časť" ich bytosti musí umrieť tiež a to väčšinou dosť dlho trvá a strašne
starostí a trápenia a hneď sa nerozvádza? Nech si len pomôžu sami.
bolí. V manželstve, kde obaja partneri sú si verní a neporušia manželskú
Všetko majú, aj tak sú nespokojní. Áno, sú nespokojní, lebo ich duša je
vernosť, zaručene Boh požehná. Božia láska ich ueliráni pred sebou
nespokojná. Už sv. Augustín sa vyjadril, že? "Nespokojné je ľudské
samými a stane sa ich častým hosťom. Možno niekedy "nepozvaným",
srdce, kým nespočinie v Bohu." Keďže úplne do duše vidí jedine Boh,
keď majú medzi sebou konflikty, či nedorozumenia, ktoré potrebujú čas
našou povinnosťou je nesúdiť, aby sm e aj m y raz neboli súdení. Áno,
na vyjasnenie, ale je tam a prináša vždy kus svojho svetla, jasu i nádeje
m ám e nenávidieť hriech, zlo, negáciu, ale blížneho m usím e milovať, aj
do ich života, že to všetko prejde, že ich život je ako more. Má svoj príliv
tohto rozvedeného. Ba práve toho ešte viac, lebo ak milujem e tých, čo
i odliv. 2iť v kresťanskom sviatostnom manželstve neznam ená nemať
nás m ilujú, akú že to mám e zásluhu. Neodkladajme svoju pomoc blížne
mu až, keď sa zmení. Keby bol zmenený, nepotreboval by našu pomoc.
Nepredstavu jme si blížneho ako autom at, do ktorého keď vhodíme
mincu vypadne káva, či zákusok. A keď sa automat zasekne, tak doň
búchame, či kopeme. Ľudská duša je veľmi nevyspytateľná. Judáš žil v
blízkosti Pána Ježiša a nebol schopný obrátenia - pokánia, radšej sa
obesil. Naproti tom u lotor na kríži preukázal viac viery než ktorýkoľvek
Izraelita. Majme to vždy na zreteli a nevstupujm e do cudzej duše "v
topánkach", lež s láskou a porozum ením . O no to už v živote tak býva,
že sú obdobia, keď sami dávam e veľmi veľa lásky a dostáva sa nám
málo. A potom sú zasa obdobia, kedy m y sami ponúkam e len veľmi
m álo toho a dostáva sa nám oveľa viac. U verme, že aj oni sa chcú zmeniť,
ale nevládzu. Žiadame od nich aby sa zriekli a opustili nesviatostné
m anželstvá a oni sa nedokážu ich zriecť. Sú ako bohatý mládenec, čo
pristúpil k Pánovi Ježišovi a pýtal sa ho, čo m á robiť, keď všetky jeho
prikázania zachováva. Pán Ježiš m u odpovedal, nech rozpredá svoj
m ajetok a nasleduje ho. Ale mládenec zarm útený odišiel, pretože mal
m noho majetku (Mt 16, 16-2). M ožno pre nich tým "majetkom" je práve
ten nový partner. Aj oni nie sú schopní zrieknuť sa všetkého a ísť za ním.
Tým nechcem povedať, že je správne žiť v hriechu i nemanželských,
nesviatostných zväzkoch (M t 5, 32). Správne je byť oporou a svetlom
pre tých druhých. Mať chápavé a láskavé srdce a ruky vždy pripravené
dávať. Dávať podľa potreby. Chápavý úsmev, súcitne pohladenie, svoje
ucho k vypočutiu jeho problémov, ak je ochotný prijať radu, tak radu, ale
hlavne modlitbu. M y všetko chcem e riešiť svojím ľudským rozumom a
zabúdame na toho najvyššieho Učiteľa-Svätého Ducha. Prosme ho o dar
rady a sily pre tých, ktorým sa manželstvo stalo čiernou jamou. Aby
dokázali z nej vyliezť na Božie Svetlo. Pre toho, komu sa stal Ježiš
Kristus všetkým, pozná odpoveď na svoj život. Pre tých, čo ju nepoznajú
treba odpoveď vyprosiť a vymodliť. U čm e už od malička svoje deti
modliť sa za rodičov, ocka a mam ku, aby vládlo medzi nimi porozu
menie a láska, pretože malé deti sú ako "malý anjeli" s nedolámanými
krídlami a ich m odlitba a prosba "lieta" vysoko - až k Bohu.
Spoločné prežívanie sv. liturgie na púti
A nna K R EH LÍK O V Á

SLOVO
Od nezabudnuteľných chvíľ v Denveri
či Nitre uplynul viac než mesiac, avšak sa
k nim neustále vraciame v svedectvách
tých, ktori sa týchto stretnutí mladých
priamo zúčastnili:
Starobylé mesto Nitra sa stalo v dňoch 13.
až 15. augusta pútnickým centrom katolíckej
mládeže. Vyše 100 000 mladých ľudí z celého
Slovenska zjednotila ústredná myšlienka stret
nutia Denver - Nitra: "Prišiel som, aby mali život
a aby ho mali hojnejšie."
Našu prešovskú diecézu v programe tohto
stretnutia zastupovali mladí z vranovského de
kanátu pod duchovným vedením o. Daniela Ša
rišského.
Hoci oficiálne otvorenie so sv. liturgiou za
čalo až v sobotu o 19.00 hod., predchádzali mu
stretnutia po školách a v sobotu poobede sv.
liturgia slúžená v maďarskom jazyku. Na úvod
oficiálnej časti sa zaspievala znelka stretnutia
Ježiš Vítaz, po nej sa vztýčila pápežská vlajka a
štandardy jednotlivých diecéz. Ako tretia zo
siedmich bola vztýčená vlajka našej diecézy, na
ktorej bol pre náš východný obrad charak
teristický trojramenný kríž. Nad krížom bol mod
rý nápis "PREŠOV" - sídlo nášho biskupstva.
Na rubej strane bol žltý štvorcový symbol Ježiša
Krista Víťaza, ktorý je zdrojom nového života a
pomáha, aby naša duša bola biela ako táto
zástava.
Najväčší zázrak na svete - Eucharistia. O
nej sme hovorili a spievali počas hodiny vyme
dzenej pre nás na nočnom bdení, pretože každá
diecéza mala pripraviť akadémiu na jednu zo
siedmich sviatostí. V tej našej sme okrem piesní
a textov zo Svätého písma týkajúcich sa usta
novenia Eucharistie priblížili aj príbeh sv. Márie
Goretti, lebo ona dostala v Eucharistii silu vy
tvárať v čistote a velkodušne odpúšťať. Živý je
Pán sme spievali v jednej piesni a skutočne,
Pán je medzi nami a deň čo deň sa s ním
môžeme stretávaťv Eucharistii.
O
5.00 hod. ráno sme spolu s o.kardinálom
Korcom začali krížovú cestu. Po 2. a 10. zasta
vení, ktoré pripravila naša diecéza, sme za
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spievali typické spevy pre náš obrad z východ
nej liturgie. Práve počas tejto krížovq cesty
každý z nás mohol pozorovat nádherný východ
slnka - prechod z noci do nádherného horúceho
dňa.
Slávnostnú liturgiu celebroval o. kardinál
Ján Chryzostom Korec. Hymnu stretnutia - Aj ty
si jeho brat - sme si natdko oblúbili, že počas
sv. prijímania sme ju spievali aj niekolkokrát.
Celé stretnutie sa ukončila požehnaním zele
ných krížov.
To, že tie kríže bolí zelené, nie je náhodné,
pretože symbolizovali zelenú ratolesť. Na prvej
kalvárii vyrástol strom - kríž. Kristov kríž, ktorý je
pre nás zdrojom života. Najkrajšie ovocie, ktoré
mohla pre nás kalvária priniesť, je život. Týchto

7 krížov symbolizovalo zdroj života, zdroj ná
deje. Otec kardinál ich posvätil, aby sme ich v
tomto duchu priniesli domov. Vyzval nás, aby
sme aj my, mládež, ktorá vyrástla na kameni
kalvárie minulej doby, pomohli obnoviť to, čo je
obnoviť potrebné. Tak sedem krížov putuje do
siedmich katedrál Slovenska i do našej v Prešove. Na záver sme sa rozlúčili s o.kardinálom
a všekými prítomnými biskupmi piesňou ABBA
OTČE.
Škoda, že sa tohto perfektného stretnutia
nezúčastnil z našej diecézy taký velký počet
mladých, ako z niektorých Iných.
Martina ČANDÍKOVÁ
Edita ZUBKOVÁ

Svedectvo z Nitry

Bocian a Nezábudky
Pod názvom Nezábudky pracuje det
ský súbor v Novej Ľubovni. Ak by sa obja
vil názor, že Nezábudky sú iba nežnými
kvietočkami, bol by mylný. Nezábudky, to
sú predovšetkým aktívne deti, ktoré ne
chcú na nikoho zabúdať. Aktivita recitá
torov, hudobníkov, spevákov a divadelní
kov je pozoruhodná.
Na sklonku školských prázdnin sa
predstavili vo svojej obci Nová Ľubovňa.
Potešili skupinu postihnutých detí s rodič
mi na prázdninovom pobyte v rekreačnom
stredisku Ružbašská Míľava a sotva prešli
dva týždne, už tu bola (10.9.) ich návšteva
v Detskom domove v Podolínci a v Charítnom dome v Spišskej Novej Vsi. Opus
teným a na zdraví postihnuttým deťom
predviedli svoj program, odovzdali im dar
čeky, na ktoré padli detské úspory, či vlast
né hračky i vyzbieraná pomoc od obyva
teľov obce Nová Ľubovňa.
Zbierku v obci pre detské domovy a
charitný dom podnietili práve Nezábudky,
prostredníctvom svojho prázdninového vy
stúpenia pod názvom "Bocian, bocian, do
nes mi mamu".
Okrem svojho hlavného cieľa, odo
vzdať pomoc Novoľubovňanov opusteným
a zdravotne postihnutým deťom v Podo
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línci a v Spišskej Novej Vsi, Nezábudky
svoju cestu za pekného počasia využili na
návštevu Spišskej Kapituly, prezreli si ar
chitektonické pamiatky starobylej Levoče,
potešili sa so zvieratkami v ZOO a na
spiatočnej ceste ešte stihli niekoľkými pes
ničkami pozdraviť úplne čerstvého, iba nie
koľko hodín diakona vo Vyšných RužbahochF. Šendreja.
Že toho programu, na jeden deň, bolo
príliš? To ešte stále nebolo celkom všetko.
Za krásne prežitý deň sa patrí poďakovať
a tak autobus plný detí zastal pred kos
tolom v Novej Ľubovni. Nezábudky sa spo
ločne zúčastnili večernej svätej omše.
Priblížime ešte úspešný program "Bo
cian, bocian, dones mi mamu"
Deti na javisku predstavovali opustené
deti v detských domovoch. Prostredníct
vom veršov kládli dospelým otázky na
dnes tak horúce témy. o tom, že deti v
programe účinkovaťchceli, svedčí dvanásť
malých recitátorov, z ktorých spomeniem
aspoň Katku Barííkovú, Vladka Folvarčíka,
Jožka Turlíka, či štvorrročnú Adrianku Pečarkovú a ako azda perličku spomeniem
gymnazistu Pavla Smreka, ktorý si na na
še spoločné vystúpenie "odskočil" na prie
pustku z nemocnice. Všetci recitovali "jed

na báseň" a malá Adrianka si učenie textu
vyriešila po svojom a na javisku povedala
iba podstatné"
Mamička, kde si, som tu sam a Ja
viem, že si ma nájdeš a nemusíš mi byť
podobná.
Verše vhodne dopĺňala detská hudobno
- spevácka skupina Nezábudky, pod vede
ním študentky Františky Petríkovej z Gym
názia si/. Tomáša Akvinského v Košiciach.
Sólo na gitaru mal Peťo Jendríchovský.
Duchovné piesne v ich podaní chytali
za srdce. Záujem a schopnosť spievať, bol
zrejmý už z prvých tónov. H neď pri prvom
nácviku m i bolo jasné, že vystúpenie bude
bez problémov a obavy o úspech pred
publikom sa okamžite stratili. Deti z Novej
Ľubovne, to je samý talent.
Po prvej, vážnejšej časti programu,
smerovala do publika prosba o pomoc pre
opustené deti. Veď všetci vieme, že ne
utešená ekonomická situácia najviac po
stihuje najnevinnejších.
Druhá časť programu bola už v radost
nom tóne hier, súťaží a kvízov, ktoré pri
pravili Mudr.Petríková, Š. Pečarková a E
Konkoľová. Tu sa už zapojili skoro všetky
deti z hľadiska a nebolo ich veru málo.
Všetci súťažiaci odchádzali z javiska so
skládkou odmenou, či knižkou a darčekom
navyše bola pieseň od Nezábudok.
Monika TANČÁKOVÁ

|
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Mflŕ čitatelia, ch lap c i a d i e v č a t á !
K eď s m e pred č a s o m na t e j t o s t r á n k e
za čali u v e r e j ň o v a ť p r íb eh y p o d t i t u lo m
" a to s m e sa n a ä i " , m y s le li s m e , ž e V á s
t ý m it o s t a t o č n ý m i p r í b e h m i v y p r o v o 
kujeme k tom u, a b y s t e z o b r a l i d o r u k y
pero a n a p ísa li nám s v o j p r íb e h pri h ľ a 
daní a n áj de ní ž i v o t n é h o p a r t n e r a . N i e 
koľko listov s m e s í c e d o r e d a k c i e d o s t a l i ,
ale aj ta k si m y s lí m e v z h ľ a d o m na v e ľ k o s ť
našej č i t a t e ľ s k e j o b c e , ž e b y ic h m ohlo
byť oveľa v i a c . Ak s a p r e d s a r o z h o d n e t e
nám n a p í s a l n e m u s í to b y ť p r á v e t é m a
m an že lstva, a l e môž e b y ť a j i n á , n ap r. a k o
s om prišiel k v i e r e v B o h a , m ô ž e to b y ť a j
životné s v e d e c t v o , s k ú s e n o s ť k r e s ť a n a ,
ako sa mu darí p r a k t i z o v a ť v k o n k r é t n o m
živote e v an jeli u m J e ž i š a K r i s t a - J e h o r a 
dostnú z v e s ť a p o d . K ý m s a o s m e - líte a
n ap íše te n á m , b u d e m e p o l v a č o v a ť v t é 
me " a k o s m e s a n a ä i . " Ale p r v e š t e j e d n o
s ve d e c tvo d ie v č a ť a , kto ré ho vo rí o s v o 
jom o b r á t e n í a o t o m , a k o n a š l a z m y s e l
s v o jh o ž i v o t a .
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PONUKY

PRE MLADÝt
vežou, v ktorej som našla útočište a
ochranu (Prísl. 18,10). Naozaj sa teraz
cítim ako ža lm is ta , k e ď p ís a l žalm
84,11., že lepší je deň v tvojich sieňach
ako inde tisíc. Radšej chcem stá ť na
prahu v dom e svojho Boha ako zdr
žiavať sa v Stanoch bezbožnosti. "K aždý
m ôže n ájsť zm ysel svojho života. A k
úprimne hľadá Boha a úprimne hľadí na
Božie slovo. Toto je krátky príbeh diev
čaťa, ktoré sa obrátilo k Bohu.
S pozdravom
Kvetka

ROSA
P.O. Box 50,120 00 Praha 2
DOBRÁ SPRÁVA
Kazeta predstavuje 13 tuzemských kresťan
ských skupín a sólistov
RC 001
MC 65,-Kč
SVTTANIE
Zbor Jas,
Moderná piesňová tvorba prevážne za
hraničných autorov v podaní výberového
mládežníckeho speváckeho zboru a jeho
sólistov. Kazeta - žánrovo na rozhraní stred
ného prúdu (pop) a muzikálu.
RC 002
MC 65.-Kč
TAIZÉ: Jubilate

NAŠLA SOM ZMYSEL ŽIVOTA
A k má človek dobré srdce, miluje
pokoj a spravodlivosť, bude priťahovaný
k Bohu. Taký človek nájde zm ysel života
tak, ako som ho našla ja. V čase, k e ď
som prežívala obdobie plné problém ov
a napätia, kamarátka m i navrhla, aby
som začala chodiť do chrámu. Povedala
som jej, že od svojho krstu som žiaden
kostol nenavštevovala, lebo som ne
verila v Boha. Veľmi som sa hanbila
vstúpiť do chrámu, kde ma nikto ne
pozná. K eď som tam prvýkrát vstúpila,
bola som očarená tou krásou a ľudini, z
ktorých vyžarovala láska a úprimnosť.
Tak som začala chodiť. M oji rodičia sa
spočiatku čudovali, čo sa to so m nou
robí, ale zároveň som cítila, že m ajú
veľkú radosť, v e ď niekedy m á človek
potrebu vyjadriť niekom u svoje pocity či
trápenia. Boh, ktorý sa m i zdal taký
vzdialený, bol zrazu taký blízky. Lebo
som našla v sebe silu vyrovnať sa so
svojimi problémami a starosťami. A ž
teraz som pochopila, že najlepšie je,
keď poviem svoje trápenie Bohu. Lebo
on mi rozumie a len on nám m ôže na
ozaj pomôcť. Hoci od neho odvrátime
svoju tvár, vždy čaká, že o pä ť nájdeme
cestu, ktorá vedie k nemu. V tom, čo
som počula od svojich nových priateľov,
som rozpoznala pravdu a napokon som
si uvedomila, že je ťažké ž iť bez Boha.
Tak dlho som hľadala ľudí, ktorí si vzá
jomne prejavujú lásku a sú šťastní. Ko
nečne som ich našla. Potom som sa
snažila nevynechať ani jednu sv. liturgiu.
A si o p á r mesiacov som s pom ocou
duchovného otca pristúpila k prvému sv.
prijímaniu. Bol to pre mňa veľký zážitok.
Cítila som v sebe veľkú silu viery. Moje
problémy, ktoré som kedysi mala so
svojim i rodičm i, č i súrodencam i, sa
akosi strácali. Svojou úprimnou mod
litbou k Bohu som pociťovala viac sily
vyrovnávať sa so svojim i problémami.
Ďakujem Bohu za všetky dobré veci,
ktoré pre mňa urobil. Konečne má m ôj
život zm ysel. B ožie m en o je silnou

Milá Kvetka,
úprimne sa tešíme z toho, že si našla
Boha a že si prijala jeho milosť - veľký
dar, vieru. Fandíme ti, aby optimizmus a
radosť, ktorý máš, Ti vydržali navždy.
Tvoji priatelia z redakcie SLOVO.

Keď som sa zoznámila so svojím
teraz už-manželom, bolo mi 17 rokov.
Okrem obyčajných svetských nezrov
nalostí sme mali ešte jednu väčšiu •
rozdiel vo viere.
Spočiatku som to za veľký preblém
vôbec nepokladala. Veď i ja sama
"produkt" manžeistvat kde jeden z
partnerov je neveriaci. Žila somv tejto
nábožensky komplikovanej rodine a
na sebe samej som sa presvedčila, že
to v oblasti viery funguje v prípade
dobre rozdelených kompetencií. Preto
som sa na počiatku našej známosti
obmedzila iba na upozornenie svojho
partnera, že som veriaca. Liborova re
akcia bola naozaj svojrázna. Naj
samprv smiech, a potom otázka - "Tak
ty veríš, že je zem plocha?" - Myslel si,
že si z neho robím žarty. O viere toho
vedel asi toľko, čo hovoril marxizmus,
takže to bol v podstate nedotknutý
človek. O viere sme hovorili zriedka a
len vtedy keď začal on. Rozhodne
som sa chcela vyvarovať prehnanej
iniciatívy. Bola som opatrná. Libor sa
mi páčil a vážila som si ho. Bol zvlášt
ny, napriek tomu, že sa s vierou nikdy
nestretol, mal kresťanskú morálku v
krvi. To, o čo som sa ja musela usi
lovať - milovať blížnych, obetovať, chá
pať druhých..., on to robil bez naj
menšej vynaloženej námahy. Ale to,
že by kľačal pred svätostánkom a mo
dlil sa k Bohu, bolo pre mňa nepred
staviteľné.
Keď odišiel na vojenčinu, zostala
som dlho sama a veľa som premý
šľala. Tri roky pred naším zoznáme
ním som opustila svoje kresťanské

Najnovší album komunity vTaizé.
RC 056
MC 119.-Kč
TAIZÉ: Aleluia
RC 010
MC119.-KČ
AGAPÉ: Pripravte cestu
Piesne Grahama Kendricka určené pre Pochod
pre Ježiša 1992
LC 003
MC 98,-Kč
AGAPÉ: Zbor každú hrádzu
LC 002
MC 98,-Kč

spoločenstvo a teraz som sa rozhod
la, že sa do neho vrátim. Ani kolektív
veriacich vrstovníkov ma však ne
inšpiroval ku zmene Liborovho neverectva. Zásadný zlom nastal pri návšte
ve rodiny môjho strýka. Sú to salézianski spolupracovníci a vedia báječ
ne žiť. Bolo pred Vianocami a ich deti
lepili hviezdičky na Betlehem. Vtedy
mi došlo, že ak sa s Liborom niekedy
zoberieme, toto naše deti nikdy neza
žijú. Rozhodla som sa vlastne ihneď. Musíme sa rozísť. Vtedy ma ani nena
padlo, že by sa to mohlo vyriešiť aj
inak. Vojenčina skončila a Liborova
prvá cesta viedla ku mne. Povedala
som mu: "Nemôžem s tebou ďalej
chodiť, pretože si neveriaci Pre mňa
Boh veľmi veľa znamená a ja chcem
veriaceho partnera." Libor ma pri
viedol do úžasu. ’’Zožeň mi niekoho,
kto mi pomôže, a ja budem veriaci"
Nastalo veľmi pekné obdobie našej
známosti. Libor bol v mojich očiach
obrovský. Jeho vôľa obdivuhodná.
Hľadali sme citlivého človeka, ktorý
by mu vysvetlil záktady písma a katechézy. Nepotreboval emócie ale dô
kazy a fakty.
A tie mu poskytol kaplan Pavol z
Letovic. Začali sme tiež chodievať do
dedinského snúbeneckého spolo
čenstva, spoločne sa modliť, pri
pravovať na sviatosť zmierenia. Našli
sme si spoločných priateľov. Pred svad
bou sme odišli na týždeň do Taizé. Z
môjho muža sa stal skutočný kresťan,
ktorý je pre mňa v mnohom príkla
dom.
Š. D. (Podľa časopisu AD.)
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Na ceste evanjelia v Litve
V sobotu, 4. septem bra t. r. sa Svä
tému Otcovi Jánovi Pavlovi II. splnilo
veľké želanie. Čo sa ešte pred pár
rokmi zdalo neuskutočniteľné, stalo sa
skutočnosťou: noha rímskeho pápeža
sa po prvý raz dotkla pôdy bývalého
Sovietskeho zväzu. Bozk, ktorý Svätý
Otec dal v tento deň litovskej zemi, je
výrazom úcty pápeža tomuto hrdin
skému národu a zároveň vyjadrením
vdäky za to, že obdobie tem na vo
východnej Európe je - aspoň dúfam e minulosťou.
Terajšia už 61. pastoračná cesta
Jána Pavla II., pri ktorej 4. až 10. sep
tembra navštívil Litvu, Lotyšsko a Es
tónsko, sa začala odletom z rímskeho
letiska Fiumicino ponad Taliansko,
Rakúsko, Slovensko, Poľsko a Litvu.
Hlavám týchto štátov poslal Ján Pavol
II. pozdravné telegram y z paluby lie
tadla.
V posolstve adresovanom sloven
skému prezidentovi Michalovi Ková
čovi uviedol: "Využívam príležitosť, že
ma moja apoštolská návšteva vedie
ponad územie Slovenskej republiky, a
posielam srdečné pozdravy Vašej Ex
celencii i Vašim spoluobčanom spolu
s vrúcnou modlitbou, aby všemohúci
Pán Boh požehnal Váš národ pokojom
a prosperitou."
Po pristáti na vilnianskom letisku
očakával dôstojného hosťa prezident
Litovskej republiky Algirdas Brazeus-

kas spolu s vilnianskym arcibiskupom
Mons. Načkisom, arcibiskupom Kaunasu kardinálom Sladkevičiusom, ako
aj s apoštolským nunciom v Litve, Lo
tyšsku a Estónsku J. M. Garciom.
Prezident republiky privítal Sväté
ho O tca ako pútnika lásky a viery. V
privítacom prejave spomenul aj sku
točnosť, že Svätá Stolica nadviazala s
Litvou diplomatické styky už v roku
1921 a nikdy neuznala jej anexiu So
vietskym zväzom. V ďalšom vyzdvi-

2

k re fťa n fk é lto

hol, že počas celej okupácie praco
valo pri Svätej Stolici litovské veľvy
slanectvo. Táto skutočnosť - povedal bola pre Litovcov majákom nádeje a
dodávala morálnu silu národu i celej
Cirkvi. V závere príhovoru spomenul,
že takm er v predvečer návštevy Svä
tého Otca opustili krajinu zvyšky so
vietskych vôjsk, ktoré Litvu okupovali
dlhých päťdesiat rokov.
Ján Pavol II. v odpovedí označil

Litvu za krajinu, ktorá je mu veľmi dra
há. Dobre si uvedomujem - pokračo
val - že prichádzam k vám vo chvíľach,
keď sa celá litovská spoločnosť, hľa
dajúc svetlo svojej veľkolepej minu
losti v histórií bohatej na vieru, usiluje
s veľkou odhodlanosťou znova nastú
piť na cestu vo svetle evanjelia. A to po
dlhom období utrpenia, skúšok a mar
týria.

(Podľa VR - čk)

NOVÝ BISKUP
V CHICAGU
Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na
základe kánonu 210 Kódexu kánonov
pre východné cirkvi rezignáciu sídel
ného biskupa v Chicagu philadelpskej
metropolie v USA Inocenta Hilára Lotockého, OSBM, ktorý sa narodil v roku
1915, za kňaza bol vysvätený v roku
1940 a biskupské svätenie prijal v roku
1981.
Za nového biskupa Eparchie sv. Mi
kuláša v Chicagu menoval Svätý Otec
Ján Pavol II. o. Michala Vivčasa. Novo
vym enovaný biskup sa narodil 9. mája
1932 v Kanade. Za kňaza bol vysvätený
v roku 1959 a pôsobil v duchovnej sprá
ve a v malom seminári v meste Roblín.
V roku 1963 prišiel do USA, kde bol
správcom farnosti sv. Jána Krstiteľa v
New Yorku.
Nový gréckokatolícky biskup patrí
do rehole redemptoristov.
(Pk)

V m u k a č e v s k e j e p a r c h i i po d l h ý c h r o k o c h

VYŠIEL OPÄŤ
VEĽKÝ CIRKEVNÝ ZBORNÍK
Od čias, keď Andrej Popovič (1809-1901),
farár vo Veľkej Kopani, vydal v roku 1866
prvý tlačený Veľký cirkevný zborník, uplynulo
veľa desaťročí. Dnes už nie je tak ľahké zistiť, v

Znovuvydanie Veľkého cirkevného zbor
níka v mukačevskej eparchii stalo sa preto veľ
mi naliehavou potrebou. Podujalo sa na to vy
davateľstvo Karpaty. Zborník (982 strán) bol
vydaný na základe vydania v Užhorode z roku
B6A H K IŇ U 6 P K 0E H L IH
1925 a v kanadskom W innipegu v roku 1945.
Za vydanie bol zodpovedným redaktorom ria
diteľ biskupskej kancelárie o.Jurij Sabov a
koľkých vydaniach vyšiel postupne v jednot
odobril ho mukačevský biskup-ordinár Mons.
Ivan Semedi. Sú v ňom všetky liturgické spevy
livých našich eparchiách.
V
posledných desaťročiach pre známe skuna nedele a sviatky cirkevného roku. Je do
plnený okrem iného aj o sviatok Krista Kráľa a
točnosti zborník v mukačevskej eparchii ne
sviatok našich slovanských apoštolov a spomohol byť vydávaný. Po obnovení činnosti na
lupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda.
šej cirkvi veriaci postrádali tento obľúbený
zborník a m nohí z nich, ktorí sa k nám dostali
Zaiste aj vydanie Veľkého cirkevného
na návštevu, prichádzali za našimi kňazmi i
zborníka pomôže pri obnovovaní náboženské
veriacimi, aby im nejakým spôsobom ho za
ho života v susednej mukačevskej eparchii.
bezpečili z našich starších vydaní.
(pk)

H3E0PHHRL

Otvára sa prvý
kňazský seminár
v Rusku
V
Moskve otvoria prvý katolícky
sem inár v Rusku od revolúcie v roku
1917. Ako vyplýva z dekrétu apoštol
ského adm inistrátora v Moskve, arci
biskupa Tadeusza Kondrusiewicza,
sem inár m á byť začlenený do Kolé
gia sv. Tom áša Akvinského, založe
ného v roku 1991. Nový seminár zač«
ne výučbu v septembri a jeho prvým
riaditeľom sa stane taliansky kňaz
Bernardo Antonmi, ktorý bol dote
raz činný v kolégiu. Dvadsať Rusov
už požiadalo o prijatie do seminára.
Spočiatku budú ubytovaní v talian
skom rehoľnom dome. Pred ro- kom
1917 boli v Rusku dva katolícke
kňazské semináre, jeden v Saratove
a druhý v Petrohrade.
(ĽO sservatore RomanoT.L)
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SVEDECTVO O SMRTI M UKAČEVSKÉHO BISKUPA
Aby sa konečne vynahradil dlh svätej
všeobecnej Cirkvi a jej veriacim , podá
vame svedectvo o posledných chvíľach
pozemského života m ukačevského biskupa-mučeníka ThDr.Teodora Romžu.

Dňa 1. novembra 1947 o 0,30 hod. mos
kovského času s ružencom v rukách a blaže
ným úsmevom na perách odovzdal náš ob
ľúbený biskup svoju šľachetnú, čistú dušu
Stvoriteľovi.
Čo tomu predchádzalo?
Do mukačevskej nemocnice vladyku Teo
dora doviezli v ťažkom zdravotnom stave v
pondelok, 27. októbra 1947 o 12,30 hodine
moskovského času.
Spolu s ním bol dovezený aj veľmi ťažko
zranený dušpastier otec Daniel Bačinský a
ľahšie zranený o. Andrej Bereznaj, bohoslov
ci Michal Bugír a Michal Maslej. S nimi bol i
kočiš - človek z dediny, ktorý bol tiež veľmi
ťažko zranený. On viezol duchovenstvo z ob
ci Lochovo k autobusovej stanici v Ivanovciach, kde naši duchovní mali nastúpiť na
autobus do Užhorodu. Dôvodom tejto bis
kupskej cesty bola vysviacka filiálnej cerkvi v
obci Lávky, v ktorej pôsobil gréckokatolícky
kňaz Petro Vaskov z obce Lochovo v mu
kačevskom okrese. Cerkev bola po re
novácii.
Otec biskup Teodor chcel posviacku tohoto
chrámu vykonať sám, hoci kňazstvo, cítiac
velké nebezpečenstvo, prosilo vladyku, aby
tam necestoval. Počas cesty autobusom z
Užhorodu do Ivanoviec, kde ich čakal povoz
lochovského kňaza Petra Vaskova, sa otec
biskup modlil sv. ruženec. Slávnostné sviatky
- posviacka - bola vykonaná v pokoji. Po
obede, ktorý pripravil velkým hosťom farár v
obci Lochovo, veriaci upozorňovali farára a
jeho milých hostí, aby v ten deň necestovali
domov, lebo na konci dediny stojí velké ná
kladné auto "Studobekker", ktoré už niekolko
dní sa pohybuje v tom okolí s nejakými po
dozrivými osobami. Títo podozriví ľudia z
nákladného auta veľmi pozorovali obec a
hlavne farský úrad. Bola nedeľa Krista Kráľa,
26. októbra 1947.
Otec Petro a jeho manželka, sestra o. Da
niela Bačinského, keď počuli od ľudí túto
správu, veľmi prosili hostí, aby ostali na noc
u nich. Už sa aj zvečerievalo, takže o. biskup
súhlasil s nimi. Ostali tam na noc.
Ráno 27. októbra o. biskup slúžil sv. liturgiu
vo farskej cerkvi v Lochove. Ohrozujúca at
mosféra okolo obci nezmizla, ba naopak, ku
"Studebekkeru11pribudlo ešte malé auto "Bobík" so štyrmi silnými mužmi. To isté auto deň
predtým, t.j. 26. októbra počas posviacky
cerkvi, viackrát prešlo po dedine, čo bolo
ľuďom veľmi podozrivé. Hlavne sa pohybo
valo v okolí cerkvi. Otec biskup sa už ďalej
nedal uhovoriť a po raňajkách autoritatívne
vyhlásil: "cestujeme"!
Keď duchovní povozom vyšli z dediny, za
nimi sa pohlo aj nákladné auto "Studebekker"
a malé auto "Bobík". Nákladné auto pred
obcou Ivanovce sa velkou rýchlosťou rútilo
na duchovných. Vodič vopred vyskočil z ná
kladného auta. Havária bola strašná.
Nákladné auto všetko tlačilo pred sebou do
priekopy. Otec biskup spadol medzi rozbitý
povoz a predné koleso nákladného auta.
Otec Daniel Bačinský i kočiš Choma veľmi

ťažko zranení ležali pod vozom. Kone v pred
smrtnej agónii nepričetne kvílili.
Otec Bereznaj a bohoslovci Bugír a Maslej
od silného nárazu sa ocitli na poli. Šokovaní
prebrali sa až vtedy, keďvideli.že o. biskupa,
o.Bačinského a kočiša vrahovia dobíjali že
leznými palicami. Boli to ľudia, ktorí prišli ma
lým autom "Bobík“.
Mladí bohoslovci sa rýchlo prebrali a utekali
smerom k obci Ivanovce volaním: "Ľudia, ra
tujte!" Vrahovia boli nútení nechať bitku a
začali utekaťza bohoslovcami. Dohonili ich a
bili tiež týmito palicami, ale nie dlho, lebo z
Mukačeva išlo poštové auto, ktoré im pre
kazilo dokončiť vražedný úmysel. Bezdušní
vrahovia rýchlo povyskakovali na svoj "Bo
bík" a zmizli. Ťažko zraneného o. biskupa, o.
Bačinského a ostatných zranených dobro
srdeční poštoví pracovníci zobrali do poš
tového auta a doviezli do najbližšej muka
čevskej nemocnice.
Opísaná tragická udalosť sa odobrala okolo
12.00 hod. moskovského času, keďna ceste

Kočiša priviezli do nemocnice v absolútne
beznádejnom stave. Hlavu mal rozbitú. Cez
hlboké rany na hlave vytekal mu mozog. Ani
pri najväčšej starostlivosti Prof.Dr. Fedinca
sa
kočiša
nepodarilo
zachrániť.
Po
trojtýždňovom liečení na žiadosť manželky a
detí bol prevezený do domáceho liečenia.
Zomrel po týždni doma v Lochove.
Otec Andrej Bereznaj, bohoslovci Bugír a
Maslej obišli s menšími chirugickými zákrok
mi, hlavne na hlavách, kde ich bili palicami.
Prvá pooperačná noc pre chorých ako aj
pre lekársky personál bola tichá a pokojná.
V utorok, 28. októbra 1947 bez vedomia
staršej chirurgickej sestry Hilárii (OSBM) a
môjho, riaditeľ Dr.Bergmann prijal novú sanitárku Odarku, hoci prijímanie a prepúšťanie
sanitárok bolo v mojej kompetencií, lebo som
vykonávala funkciu staršej administratívnej
sesty.
Riaditeľ sa predtým nikdy nestaral o pri
jímanie a prepúšťanie sanitárok a vtedy nás
prekvapivo postavil pred fakt, že na ten čas,

POSLEDNÉ CHVÍLE POZEMSKÉHO ŽIVOTA
BISKUPA - MUČENÍKA TEODORA ROMŽU
nebolo nikoho. To dalo vrahom ideálnu mož
nosť previesť tento strašný neľudský čin. Za
mysliac sa nad smutným faktom, pravdepo
dobne mali by sme vidieť v tej tragédii Božiu
prozreteľnosť, ktorá dovolila, aby mučeníc
kou krvou bola skropená naša malá rodná
zem, a aby bola posilnená jej grécko-katolícka mukačevská eparchia pre ďalšie
utrpenie, na slávu Božiu.

Situácia v nemocnici
Po prevoze do nemocnice našim zraneným
bola rýchlo poskytnutá vysokokvalifikovaná
zdravotnícka pomoc. O srdečnej dobroželateľnosti, majstrovskej kvalite, svedomitej sta
rostlivosti našich chirurgov neboli obavy. Do
neskorej noci s cícerkami potu na čele pra
coval náš veľkodušný, milý znamenitý chirurg
prof. Dr. Alexander Fedinec s chirurgom Mikolajom Vitenbergerom. Na záchranu zrane
ných bolo urobené všetko na najvyššej
úrovni.
Otec biskup Romža utrpel najväčšie zra
nenie na hlave.
Pri dvojnásobnej zlomenine sánky ostalo
mu v ústach sedem celých zubov. Ostatné
zuby boli čiastočne alebo úplne vylomené.
Sánka bola spojená kovovou výstužou, ktorú
voperovali chirurgovia. Pravú nohu mal zra
nenú pozdĺžne. Po celom tele boli stopy a
rany po bití železnými palicami.
O. Daniel Bačinský mal velké rany: prask
nutú lebku, prasknutú pravú lopatku, zlome
ných 4 alebo 5 rebier, zlomeninu oboch ho
lenných kostí pravej nohy. Zlomeniny chi
rurgovia zasadrovali, ale na mieste týchto
zlomenín v krátkom čase sa otvorila flegmona, čo veľmi skomplikovalo zdravotný stav
chorého. Otec Daniel bol skoro tri týždne v
bezvedomí pri vysokej horúčke. Len pri niž
ších teplotách bol občas pri vedomí.

kým sa u nás liečia nevinne trpiaci ľudia - otec
biskup a jeho asistencia - potrebujeme po
moc a preto prijal novú sanitárku Odarku.
Svoj humánny prístup pán riaditeľ odôvod
ňoval tým, že k nám teraz budú prichádzať aj
prokurátori z Kyjeva, možno že aj z Moskvy,
lebo tragická havária - prepad o. biskupa
banditmi veľmi kompromituje náš štát. Preto
v izbe našich zranených pacientov musí byť
ideálna čistota. Aby dokázal svoju velkodušnosťk o.biskupovi a ostatným, prosil nás, aby
jedlo z kuchyne sa prinášalo individuálne len
tou peknou "milou” sanitárkou Odarkou. Po
dozrenie voči nečestnosti riaditeľa nemoc
nice Dr. Bergmanna začalo byť jasnejšie vte
dy, keď nám prikázal zabezpečiť aj nocľach
pre toto dievča. Pretože voľnú izbu sme ne
mali, prikázal nám dať jedno ležadlo do skla
du, aby "chúdhtko" dievča malo kde skloniť
hlavu. My sme veľmi protestovali proti tomu,
že pomoc dievčaťa nepotrebujeme, že to
všetko okolo našich pacientov urobíme sami,
ale on predsa dievča nechal ako pracovníčku
chirurgického oddelenia.
Musím podotknúť, že v tom čase nikdy
nikomu sa nezabezpečovalo bývanie ani
všetko ostatné. Nevediac, čo máme robiť
s Odarkou v tej hroznej situácii, dali sme
jej utierky, aby um ývala okná na chod
bách chirugie. Pre Odarku to nebola prí
jem ná robota, kedže nemala Iné výcho
disko, musela to robiť. Pritom vždy pozo
rovala izbu, v ktorej ležal o.biskup. Sledo
vala, kto chodí k nemu na návštevu. Keď
nevedela meno návštevníkov, tak sa
hneď pýtala od prechádzajúcich sa pa
cientov po chodbe alebo od našich pra
covníkov a šikovne si to zapísala do zá
pisníka, ktorý vyťahovala z vrecka.
Sestra Teofila, OSBM
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Na sviatok Narodenia Panny Márie, dňa 8. septem bra
1993, privítali sm e v prešovskej katedrále sv. Jána Krsti
teľa vzácnu návštevu, Jeho em inenciu kardinála Achilla
Silvestriniho, prefekta Kongregácie pre V ýchodné cirkvi.
Je to prvá návšteva v histórii gréckokatolíckej prešovskej
diecézy takejto význam nej hodnosti kardinála.
Svätá liturgia o 18.00 hod. začala sprievodom z biskup
skej rezidencie. Počas sv. liturgie slúženej v slovenskom
jazyku doprevádzal túto liturgickú slávnosť prešovský sta
rosloviensky zbor. Počas sv. prijím ania spieval prešovský
mládežnícky zbor Panny Márie Ochrankyne.
Na úvod slávnosti sa k otcovi kardinálovi i všetkým
prítomným prihovoril Mons. Ján Hirka, sídelný biskup pre
šovský.
Jeho eminencia, kardinál Achille Silvestrini, drahý otec rektor
pražského semjnára.
Milí a drahí veriaci, spoločenstvo bratov kňa
zov, dnes obzvlášť radostne oslávim e sviatok
Narodenia našej nebeskej Matky. Je to zvláštna
príležitosť, ked’tu mám e zástupcu Svätého Otca,
ktorý nám všetkým doniesol jeho arcipastierske
požehnanie.
Vaša Eminencia, naši veriaci počas totality
trpeli za hlavu sv. Cirkví, za Svätého Otca. Naši
veriaci veľmi dobre vedia, čo znam ená v Cirkvi
Svätý Otec a naše spojenie s ním. I naši veriaci
a kňazi volili v období totality radšej trpieť ako sa
zrieknuť Svätého Otca, Skaly Petrovej. Kiež nám
Matka Božia pomôže, kiež nás poteší a už teraz
vopred ďakujem Jeho Eminencii za návštevu,
ktorá je v dejinách našej cirkvi historická. Ešte
raz v mene vašom i v mene svojom srdečne otca
kardinála medzi nami vítam.
Homíliu počassv. liturgie predniesol otec kar
dinál Achille Silvestrini, prefekt Kongregácie pre
Východné cirkvi.
Na úvod svojej hom ílie sa otec kardinál
poďakoval Mons. Jánovi Hirkovi za pozdrav.

Ďalej povedal, - D nešný sviatok narodenia Panny Márie je
veľkým pre nás pre všetkých. Liturgický text dnešnému sviatku
hovorí toto. Tvoje narodenie, Matka Božia, oznámilo radosť celej
zemi. Z teba sa totiž narodilo slnko spravodlivosti, Kristus - náš
Boh. Zrušil zlorečenie, dal nám požehnanie, zničil smrť a dal
nám život večný. Som veľmi rád, Mons. Ján Hirka, drahí kňazi a
veriaci, že môžem nedzi vami sláviť Narodenie Panny Márie.
Zvlášť vám odovzdávam zvláštny pozdrav Svätého Otca, ktorý
dobre vie a miluje už od dávnej doby túto prekrásnu zem a s
otcovskou láskou sleduje život tohoto spoločenstva východného
obradu. Z celého srdca vás zdravím v m ene Rímskej cirkvi a
Kongregácie pre Východné cirkvi, ktorej ste zvláštnym spôsobom
drahí. Zvlášť ďakujeme Mons. Jánovi Hirkovi za jeho pastierske
nasadenie v tejto eparchii.
T aktiež srdečne zdravím Jeho Excelenciu Mons. Milana
Chautura a všetkých kň a zw . Zdravím vás všetkých.
Drahé m atky a otcovia. I vy, chlapci a dievčatá. Narodenie
Panny Márie a ten fakt, že sa objavila na zemi, oznamuje bez
prostredným spôsobom, že príde Kristus, ktorý prináša oslobo
denie z otroctva hriechu, ako spoločenstvo s Bohom. Je to deň
narodenín našej Matky. Už počas dvadsať storočí, ale taktiež v
posledných dobách, ateistický systém sa snažil spútať svedomie
ľudí a zotročiť ich neľudskou a absurdnou ideológiou. V tejto dobe
Panna Mária, bolestná patrónka Slovenska, vo všetkých sväty
niach vašej zeme dáva útechu a nádej v lepší zajtrajšok tým, ktorí
sa k nej obracali svojím pohľadom. Panna Mária ukazovala na
Ježiša, v ktorom posolstve spásy bolo možné sa nadýchnuť slo
body a odhaliť tak veľkolepé odhalenie ľudského rodu a každého
jednotlivého človeka. Spôsobovala, že mohlo žiť cirkevné spolo
čenstvo a že sa mohla budovať ľudská solidarita a že len Kristus
môže učiniť človeka slobodným. Na jednom malom olovenom
kríži, ktorý pochádza z 9. storočia, ktorý bol objavený v sadoch v
miestach, kde vd o b á ch S v. Cyrila a Metoda existoval kláštorjebo
škola. Na tom to kríži sa číta nápis: Ježiš Kristus Svetlo, Život,
Víťazstvo. Toto by mohlo byť súhrnom kázania Sv. Cyrila a Meto
da, ktorí s naliehavosťou dávali toto posolstvo svojim žiakom a
našim predkom. Sv C yrila Metod privádzali našich predkov ku
slobode Božích detí. Ku slobode ducha, ktorý vytvára politické,
sociálne, každého národa a v každej zemi. My sa dnes taktiež
tešíte z tejto slobody a to je veľký Boží dar. Je to skutočnosť, ktorá
ale nikdy sa nesmie stať len nejakým príjemným odpočinkom a
kde si pripomíname hrdinské skutky minulosti, alebo len si sťažo
vať na ťažkosti, ktoré sú v prítomnosti. Sloboda je to skutočnosť,
ktorá by nemala nikdy viesť do mravnej uvoľnenosti alebo popie
raniu hodnôt, Božích a inštitúcií. Je pravda, že sloboda je daná
človeku od Boha ako miera jeho dôstojnosti, v ktorej sa odlišuje od
(Pokračovanie na str. 13.)
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Odpustová slávnosť Panny Márie v Čirči
liturgiu. Z jeho príhovoru vám
prinášame v skrátenej podobe.
D rahí bratia a sestry,

Už tradične v krásnom prostredí čirčianskych hôr a lúk sa koná púť na sviatok
Nanebovzatie Panny Márie.Aj tohto roku, na
priek chladnejšiemu už jesennému počasiu, sa
tu konala odpustová slávnosť pri kaplnke
Nanebovzatia Panny Márie, asi 3 km nad obcou
Cirč. Niekolkotisícová účasť pútnikov v tejto do
line je skutočným svedectvom úcty veriacich
našej diecézy k Matke Božej. Táto púť bola aj
svedectvom obety mnohých, ktorí z dedinky
Čirč pešo vyšli blatistým terénom až ku kaplnke.
Údiv vzbudzovali matky s kočíkmi ale i Ibdia
pokročilého veku. Takúto obety prinesie iba
človek, ktorý si cti Pannu Máriu a jej Syna
Ježiša Krista. Tohto roku veriaci zo širokého
okolia privítali medzi sebou Mons. Milana
Chautura, CSsR., ktorý na hore slúžil svätú

z iš li sm e sa tu, a b y sm e svo ] po
hľad upriam ili na Máriu, a b y sm e ju
prosili. Dnešná doba je ťažká doba,
pretože svet, v ktorom žijeme, je veľm i
neistý. J e v ňom veľa problém ov a
neistôt. A to vonkajších i vnútorných
problèmes. J e to m noho potrieb, kto
ré človek nem ôže vyriešiť. A le chce
p o m ô cť Boh, ktorý cez M áriu účin kuje
a pom áha svetu. Pýtate sa, v čom je
tento svet, v ktorom žijem e, ta ký nei
stý? Č lovek stra til vzťah je d e n k dru' hému, vytráca sa z nás duchovnosť,
p re to ž e p re p a d á v a m e sla b o stia m ,
ktoré nás ničia v našom vlastnom vnú
tri. Svet, v ktorom žijeme, je svetom,
kde človek zabúda p o ze ra ť na toho
druhého. Mária je Matkou, ktorá nás
zhrom aždila ako je d n u rodinu, aby
sm e s i uvedom ili svoju vlastnú spol
upatričnosť, že patrím e k sebe. Viem,
ž e doba je ťažká a každý predovšet
kým pozerá na to, ab y dokázal s voju
rodinu zabezpečiť, a b y m a l z čoho žiť.
A tak už nie strach p re d nejakou inou
m ocou nás oddiaľuje od Boha, ale je
to e x iste n čn ý stra ch p re d tým, ž e
doba, ktorú žijem e, nám neum ožní
dostatok jedla, práce, peňazí, ktoré sú
p o tre b n é na každ om k ro ku ná šho
života. Č lovek sa stáva človekovi nie
bratom a le sokom. A je d e n v druhom vidí s k ô r toho,
ktorý m u je nebezpečný pre je h o šťastie, ako toho,
ktorý b y m u po m oho l ku šťastiu. K e ď M atka vidí, že
de ti sú rozhádané, že sú nesvorné, vie, ž e treba
niečo urobiť. A prečistá Panna Mária, nebeská
M atka vidí našu situáciu, vidí, ako zazerám e je d e n
na d r u h é h o V id i, ako je d e n v druhom vidím e
nepriateľa. Č o tu m ôže ro b iť ona ako M atka?
Ú lohou m atky je napomínať, a ona to aj robí. H ovorí
: Ľudia, robte pokánie. Ď aľšou úlohou M atky je
zje d n o c o v a ť rodinu. Zjednocuje nás spôsobom , že
nás zvoláva na odpustové slávnosti a v tom to tichu
h ô r s i m ôžem e akosi viac uvedomiť, že je vážne a
dôležité pre ná s ž ivot hľada ť svojho brata. Znova
n a chádza ť svoj vzťah k blížnemu, ktorý kráča vedľa
m ňa životom k svojm u večném u cieľu...
B rat sestra, dnes vidíme, že sa zno vu vytvá

m©m máwšíí©ws) w
(Dokončenie zo str. 12.)
ostatných tvorov, ale táto sloboda súčasne znam ená taktiež zod
povednosť. Sloboda nie je akési vydýchnutie, ale znam ená náma
hu, aby_ človek dosiahol svoju veľkosť, ako hovorí jeden známy
auta. Človek môže užívať dobre alebo zle. Svojou slobodou
môže buď to budovať alebo ničiť. Snažte sa učiť a dobre užívať
svojej slobody.
Predovšetkým sa snažte objavovať Kristovo učenie, ktoré je
veľkým posolstvom slobody. Snažte sa rozvíjať kresťanské hod
noty, ktoré boli potlačované a dusené v posledných desaťročiach.
Snažte sa tým obohacovať svoj život a to rodinný i spoločenský.
Ponorte sa do tohoto štúdia a žite ešte viac svoju prekrásnu
tradíciu. Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej homílii na Jasnej Hore
v Čenstochovej 19. júna 1983 prehlásil:
Národ hynie, ak znetvoruje svojho ducha, národ rastie, keď
jeho duch sa očisťuje stále viacej. Viem, ako sú nutné kostoly.
Farské budovy, pastoračné centrá, ale ešte omnoho viac je dôle
žitá vaša viera, ktorá musí rásť skrze Krista v spoločenstve s
vašimi biskupmi, kňazmi a ostatnými veriacimi, aby ste vybu
dovali naozaj skutočnú slobodu. V mesiaci je tradične vždy doba,
keď sa seje sem eno do zeme, aby sa potom zbierali plody, aby
sme mali chlieb. Pokračujte v diele sv. Cyrila a Metoda.

rajú skup in y ľudí, ktorí žijú na hranici m ateriálneho
m inim a, pričom ďalšia skupina ľudí žije v blaho
byte. Má všetko, a nie je schopná sa p o d e liť s iným i
s tým, čo má. Z n á m y ruský sp iso va te ľ Dostojevskij
na pisal istú novelu, v ktorej opisuje práve údel
chudobných a údel bohatých. H ovorí v nej ako
g ró f kine deti so slúžkou išli cestou a zra zu sa im na
voze polám ali kolesá. Vonku bola zim a a tak sa išli
oh riať do najbližšej chudobnej chatrče, v ktorej za
pe cou plakalo dieťa. Grófkine dievča sa spýtalo
slúžky, ktoré h o opatrovalo, prečo toto dieťa tak
plače ? O d peca sa ozval s ta rý otec. - Preto, že je
hladné. - Grófkine dievča nevedelo, čo je to hlad,
preto sa spýtalo: - P rečo je hladné. - No preto, lebo
m u ne m ám e čo d a ť jesť. - Tak m u dajte z môjho
chleba. - E šte ne vin ne uvažovalo dieťa grófky, kto
ré sa vedelo vo s v o je j jedn odu chosti d e liť A tu
slúžka povedala. - Nie, tento chlieb je tvoj, to mama
zabalila pre teba. - J e j nem ôže patriť. A starček sa
op äť ozval od pece. - Veru, B oh to tak nezariadil, on
nechce, a b y je d n i boli hladní a druhí m a li naviac.
Boh dal zem všetkým ľudbm . V šetci rovnako má
m e n a ňu právo. A le človek vo svojom s rdci je z lý a
sebecký. - A ta k sa grófkine dievčatko vzoprelo a
p o v e d a lo : - K e ď nedáte je s t tom u plačúcem u diev
čatku, ta k a n i ja nebudem jesť. - D ostojevskij bol
psychológ ľudských duší, vedel nahliadnuť do srd
ca človeka, do sŕd c ľudí, kto rí svoj ž ivot prežívajú
na tejto zem i a sm erujú k rovnakém u cieľu, kde už
nebude hodnotenie podľa zovňajšku, vlastníctva
toho alebo onoho, ale podľa ducha a podľa srdca
naplneného láskou alebo neláskou. Prečistá Matka
B ožia vid i nás v dnešnej situácii, k e ď ako sv. Ber
n a rd hovorí, strácam e pevnú pôdu p o d nohami. K e ď sa ti zdá, že sa viac ponáraš do búrlivého
mora, vzývaj Máriu, po zeraj na Máriu. . .
Tak ako ke d y s i stra ch zo tro čo va l vieru ľudí,
tak dn es iný s tra ch zotro ču je ľudí po m a teriálnej
s trá n ke a ub ija du cha a vieru človeka. Je to
stra ch , kto rý d ia b o l d á v a do m ysle ľudí, aby
č lo v e k u o d d ia lil Boha, lebo vie, že k e ď človek
odíde o d B o h a , e š te via c p o n o rí ľu d s tv o do
b e zn á d e jn o sti a chaosu. A m y sm e svedkam i
toho, ž e sa z nášho ná roda vytrá ca duchovnosť,
k to r á m u b o la v la s tn á . Č lo v e k v tú ž b e p o
m a te riá ln o m d o bre zab úda, ž e bez B oha ani
k ro k . Z a b ú d a n a to, č o n á m M á ria ch c e
p rip o m e n ú ť: človeče, ne o d ch á d za j o d Boha, lebo
ž iv o t b e z B o h a s a ti m ô že s ta ť tra g é d io u a
k a ta s tro fo u . . .

(AM)

fcaMirá
Rozsievajte dobré sem eno viery do vašej zeme, zvlášť do
sŕdc mladej generácie. Učte mladých ľudí pravdám kresťanským
hodnotám, odovzdávajte im lásku k cirkvi a jej dávne tradície.
Dávajte mladým ľudom príklad jednoty a súčasne budujte mosty
tolerancie, vzhľadom k tým, ktorí zmýšľajú inak. Toto je cesta,
ktorá vedie k pravde slobode, ktorá objíma všetky hodnoty ľud
ského života. Sv. Pavol v liste Galaťanom hovorí: "Vy, bratia, ste
boli povolaní k slobode", táto sloboda je dnes slávnostne prokla
m ovaná Narodením Panny Márie Ježišovej Matky, a na vás je,
aby ste ju vybudovali.
Na záver tejto slávnosti Jeho Eminencia kardinál Achille Silvestrini prejavil svoj obdiv prítomnému spoločenstvu veriacich. Ob
zvlášť sa poďakoval sídelném u biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi a
tiež s veľkým nadšením ďakoval speváckym zborom, ktoré ako
sám povedal: "vaše spevy boli prenádherné1', vyzdvihol veľmi
peknú účasť veriacich, predovšetkým mladej generácie, o ktorej
povedal že je - nádejou cirkvi, ďalej mladým ľuďom adresoval
slová: - že je ňou milo prekvapený, jej aktívnou účasťou na slávení
Eucharistie na sviatok Narodenia Panny Márie, a že všade, kde
je Cirkev v takejto podobe, je zrejme, že táto cirkev je živá bunka.
Pekná slávnosť sa skončila pápežskou hymnou a piesňou Na
mnoho rokov.
(am)
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Kronika
V nedeľu, 12. septembra v michalovskej
farskej cerkvi bola odpustová slávnosť. Je
zaujímavé, že na ten istý sviatok je odpust v
Michalovciach aj v rím. kat. farskom kostole.
Slávnostnú starosloviensku liturgiu, ktorá
spája všetkých gréckokatolíkov na Sloven
sku, slúžil o. biskup Milan Chautur. V kázni
zdôraznil, že Mária je cestou, po ktorej Boh
zostúpil k ľudbm a tiež cestou, po ktorej sa
najľahšie môžeme dostať k Bohu. Cez Máriu
k Ježišovi.
(ZD)
V ten istý deň prebiehali odpustové sláv
nosti i v chráme Narodenia presvätej Panny

Márie v Košiciach. Už v predchádzajúce dni
sa zhromažďovali veriaci na duchovnej
príprave na túto slávnosť a mládežníci z
Prešova a Košíc pripravili na túto odpustovú
slávnosťsvoje pásma slova a piesní, aby tak
oslávili nebeskú Matku a povzbudili prí
tomných.
Vyvrcholením slávností boli sväté liturgie,
ktoré slúžil otec sídelný biskup Mons. Ján
Hirka za asistencie prodekanov našej teo
logickej fakulty Mons. Jána Krajňáka a Mons.
Jozefa Tótha. Pri obidvoch liturgiách pred
niesol otec biskup homílle, v ktorých povz
budil množstvo veriacich.

NUMIZMATICKÁ BOMBA - NEVERÍTE?
Tohto roku vyšla nová minca: slovenská
desaťkorunáčka.
Pre nás - gréckokatolíkov - je táto d e 
saťkorunáčka veľmi význam ná... Prečo?
Je na nej znázornený kríž z cyrílom etodskej doby. Ide o byzantský kríž.
Na tom to kríži je znázo rn e n ý ukri
žovaný Ježiš K ristus a je oblečený... A
skutočne na najstarších znázorneniach
ukrižovania nikdy nie je polonahý ale
oblečený ako cár a to až do 8.-9. s to 
ročia.

NA UVOD
ŠKOLSKÉHO ROKA
Veľa radosti, úsmevu, vtipných hier, to
všetko nechýbalo na výlete detí z pre
šovskej farnosti, ktorý sa konal pri prí
ležitosti úvodu do nového školského roka
v blízkosti Prešova na Kvasnej vode dňa
11.9.1993. Spolu s otcom kaplánom a bo
hoslovcami si zasúťažili i sestričky z radu
Služobníc Nepoškvrnenej P. Márie. Bolo
to naozaj vydarené podujatie i vďaka bo
hoslovcom a chlapcom z mládežníckeho
zboru P. Márie Ochrankyne, ktorí súťažné
hry pripravili. Skoda len, že túto možnosť
účastniť sa tohto stretnutia využilo málo
rodičov a detí. Asi viac lákali prešovské
výstavné trhy. Nič to, katechéti pevne ve
ria, že v blízkej budúcností pri podobnom
podujatí sa zídeme vo vyššom počte.

Audiokazeta
TEBE POJEM...
Vydavateľstvo Rádio Bratislava
vydalo audiokazetu s názvom Tebe
pojem... v interpretácii zboru LUTÚS a sólistky opery Slovenského
národného divadla Eleny Holičkovej. Je to výber liturgie sv. Jána
Zlatoústeho doplnený chrámovými
piesňami.
Na prvej strane audiokazety sú
zbory: Tebe pojem, Otče náš,
Jedinorodnyj synu, Svjatyj Bo
že, Iže cheruvimy, Jako da carja
vsich, Dostojno i pravedno jesť,
Jedin svjat, Da ispolňatsja a na
záver tejto strany je Christos voskrese.
Druhá strana prináša obľú
benú pieseň O kto kto Nikola-

Na šatách Ježiša Krista sú vo forme
štvorhraných m edailónov znázornené dve
postavy - pravdepodobne tí, ktorí dali kríž
vyhotoviť? Nevieme to s určitosťou.
Nad Ježišom je nápis: "HC +C". Ide o
začiatočné a posledné písmena gréckeho
či staroslovanského "IS U SC HR ISTO S". A
tu je naša numizmatická kuriozita, ktorá
m ôže mať za niekoľko rokov obrovskú
cenu! Pri tlačení mince došlo k chybe: kríž
je vytlačený zrkadlovite - preto i nápis je
nie "IK X C " ale zrkadlovite naopak. K e ď sa
na to príde v Kremnici, mince sa začnú
hrom adne sťahovať z obehu. Zachránené
kusy nadobudnú omnoho vyššiu cenu ako
majú dnes.
Presne ten istý kríž je správne vytlačený
v knihe Veľká Morava doba a umenie od
Ján
Dekana,
vydanej
v
Tatrane,
Bratislava, 1979, obr. 127. Tento kríž je
tam označený ako "Mača. Bronzová
kaptorga s rytými postavami troch Márií.
(8,5x5,4 cm)".Samozrejme, že 'Íri Márie"
sú v danej knihe vymysleninou: k e ď je nad
postavou napísané: "IC XC", každý, kto
pozná cyrilometodskú tradíciu, vie, že v
byzantskom umení sa takto označuje
ISUS CHRISTOS a nie Mária.
Sme v redakcii veľmi radi, že naši
čitatelia sa na Slovensku ako prví
dozvedia o tejto num izmatickej kuriozite.
Jozafát BYZANTÍNEC

ja ľubit, vianočný spev Nebo i
zem ľaam ariánskepiesne- Pod
tvoju milosť, Bohorodice divo,
Ko tvojej svjatoj ikoni, Likuj,
Marije.
Aj táto audiokazeta je doku
mentom, ako si počas dlhých
storočí odovzdávala generácia
generácii liturgický spev, ktorý
je jedným z najvzácnejších po
kladov
našej
kresťanskej
kultúry.
Adresa:
Vydavateľstvo
Rádio Bratislava
Slovenský rozhlas
Mýtna 1
812 90 Bratislava
Zároveň prosíme tých čitate
ľov, ktorí sí zakúpili spevy z Li
turgie sv. Ján Zlatoústeho v rôz

sídelného
biskupa
M ons. Jána Hirku
15.8.1993
Účasť na odpustovej slávnosti v Klo
kočové
22.8.1993
Posviacka rozšíreného chrámu v Dl
hom Klčove, o. Vranov nad Topľou
28.-29.8.1993
Odpustové slávnosti v Lutine. Slávnost
ná koncelebrovaná sv. liturgia s kázňou
6.9.1993
Návšteva prefekta pre východnú cirkev
kardinála Achilla Silvestriniho na bis
kupskom úrade, rokovanie a slávnost
ná sv. liturgia
12.9.1993
Účasť na odpustovej slávnosti v Ko
šiciach. Slávnostné liturgie o 8.00 a
10.00 hod.

Naši jubilanti
v októbri
o. Štefan SUCHÝ, kaplán v Pra
he, 75. narodeniny (9.10.1918).
o. Š te fa n H U P C E J , správca
fa r n o s ti O ľk a , 55. n a ro d e n in y
(19.10.1938).
o. M ichal K UČERA, správca
fa rn o s ti D vo ria n ky, 50. narodeniny
(19.10.1943).
Vyprosujem e im - Na mnoho rokov,
šťastných rokov.

nych úpravách S. Ladižinského,
že v spevníku Liturgia na str. 9 je
chyba a autor prosí o opravu.

Prostredníctvom nášho časopi
su uverejňujeme správnu verziu
prvej polovice spevu.
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

GREC KOKATOLICKY
KALENDÁR 1994
Keď čítate tieto riadky, prebiehajú už záverečné práce na Gréc
kokatolíckom kalendári 1994 a prípravy na jeho distribúciu.
Členom Spolku sv. Cyrila a Metoda oznamujem, že Gréckokatolícky
kalendár 1994 je pre nich členskou podielovou knihou, ktorú si vy
zdvihnú tak ako vlani - vo svojicli farnostiach. Tí členovia nášho spolku,
ktorí doteraz ešte nedostali podielovú knihu Gréckokatolíkom, v ktorej
je výber článkov z diela o. M ichala Lacka, SJ, si ju vyzdvihnú spolu s
kalendárom. Pri prevzatí kalendárov členovia m ajú možnosť vyrovnať
členské za rok 1993 v prípade, ak to doteraz neurobili.
Členom Spolku sv. C yrila a M etoda na strednom a západnom Slo
vensku expedujeme kalendáre poštou na ich adresu.
Záujemcom o náš Gréckokatolícky kalendár 1994 oznamujeme, že si
ho majú možnosť kúpiť na našich farských úradoch a v spolkových
predajniach v Michalovciach, Prešove a Poprade.
Veríme, že Gréckokatolícky kalendár 1994 prijm ete opäť s takou
láskou, s akou ho pripravovali všetci tí, ktorí sa na jeho vydaní podieľali.

NASI JUBILANTI
V októbri t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši
členovia:
50 ROKOV - Július Mindžák z Pavloviec nad Uhom.
60 ROKOV - Andrej Jakim z Trebišova, Gabriela Kráľovská
z Prešova, Viktor Michančo z Prešova a Mária Molnárová z
Kalše.
70 ROKOV - Anna Ivanková z Iňačoviec a Helena Kováčová
z Kuzmíc.
75 ROKOV - Juraj Radvanský z Bunkovej.
80 ROKOV - Michal Gruzovský z Vyšného Nemeckého a
Mária Jacková z Novosadu.
90 ROKOV - Andrej Dancák zo Zdoby.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Na
mnoho rokov, šťastných rokov.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Anna Bajzová, Kráľovský Chlmec 50 Sk, Anna Besterciová, Se
čovce 100 Sk, Bohuznama, Levoča 50 Sk, Júlia Durajoyá, Šumiac
20 Sk, Ján Kaňuščák, Ďačov 150 Sk, Anton Kostovčík, Šamudovce
50 Sk, Michal Maslej, Cestice 50 Sk, Michal Mikita, Martin 50 Sk,
Milan Ondko, Ďačov 50 Sk.
Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila
a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" na účet SŠTSP
Michalovce, číslo účtu 124240-559-0900. Na poštovej poukážke v
správe pre prijímateľá - na druhej strane - uveďte, že ide o dar. Mená
darcov postupne uverejňujeme v Slove.

VÝROČIE PRÍCHODU O. BAZILIANOV
DO TREBIŠOVA
Rád sv. Bažila V eľkého na S lovensku si v tom to roku pripom ína
jedno vzácne výročie - 50 rokov od príchodu je j člen o v do T rebišova
a založenie kláštora v tom to zem plínskom m este. O slav y výročia
začínajú v sobotu, 9. októbra Lr. o 16. hod. a ich vyvrch o len ím je
slávnostná sv. liturgia v nedeľu, 10. októbra t.r.
Prvé obdobie M onastiera o. baziliánov v T rebišove (1943 - 1950)
je spojené najm ä s m enom o. Šebastiána Sabola, o. Polykarpa Bulika, o. Polykarpa O leára, o. M ariána Sučku, o. Jozafáta K u /m iak a,
o. Ivana M agura i ďalších. D o kláštora veľm i rád prichádzal biskup
Pavol P. G ojdič, ktorý' bol tiež členom R ádu sv. B ažila Veľkého.
Trebišovskí baziliáni denne liturgizovali v svojej kaplnke K rista
Kráľa, katechizovali na školách a chodili na m isie po okolitých
farnostiach. V kláštore bola zriadená aj redakcia m esačníka C yril a
Metod, ktorý náš cyrilom etodský spolok začal vydávať po druhej
svetovej vojne nam iesto časopisu Jednota sv. C yrila a M etoda. Jeho
prvé číslo bolo vydané v januári 1947 za redakcie igum ena kláštora
o. Polykarpa Oleára.

Pohľad na K láštor o. baziliánov v Trebišove p ro ko ch 1943-1950 perokresba.

C vril
.
i

í í l t T
MESAČNÍK
Ročník I.

JEDNOTY

o
S V.

J
CYRILA

Január 1947.

A

METODA
Číslo i.

Ž ivotaschopnosť R ádu sv .B aziia V eľkého na našom územ í sa
prejavila aj v tom , že b ola tu zriad en á provincia sv. C yrila a M etoda,
ktorú Svätá Stolica schválila 4. m ája 1948.
N ádejné obdobie rozv íjajú ceh o sa n áboženského života sa skon
čilo likvidáciou v šetk ý ch kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 a
"zrušením " gréckokatolíckej cirkvi na základe rozhodnutia tzv. pre
šovského "P" soboru 28. apríla 1950. R ozsiah le spom ienky (352
strán) na toto je d n o z najťažších o bdobí našej cirkvi vyšli vo vy
davateľstve o. b aziliánov v T o ro n te-R ím e v roku 1978 pod názvom
G olgota gréckokatolíckej cirkvi v Č eskoslovensku. Ich autorom je v
S pojených štáto ch am erických pôsobiaci n iekdajší provinciál o.
Šebaslián S abol, ktorý tým v y d al jed in ečn é sv ed ectv o o tom , ako
prebiehali prípravy na likvidáciu našej cirkvi a zavedenie pravo
sláv ia u nás na so v ietsk y spôsob.
O. baziliáni sa do T rebišova vrátili až o 4 2 rokov. T ento najstarší
rád C irkvi začala v T rebišove svoje nové o b d o b ie 3. októbra 1992.
O slavy 50. výročia p rv éh o p ríchodu o. bazilián o v do Trebišova sú
v ď akyvzdaním za B ožiu p o m o c a prosbou o dary S vätého Ducha do
ďalšej nádejnej práce na d u chovnej obnove n ašej spoločnosti.
(Pk)
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povolaní a vyvolení
V podobenstve o pozvaných na svadbu hovorí Ježiš
0 tých, čo pozvanie odm ietli a o tých, čo nemali svadob
né rúcho, že nikto z nich neokúsi Pánovej hostiny, lebo
mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
Ako tomu rozumieť, že si Boh mnohých povoláva - a
len niekoľkých z nich si vyvolil? Možno je tu zasa len
problém s pôvodným význam om slov. Ako by však m o
hol Ježiš, v našom zm ysle slova, niekoho k niečomu
povolať - a zároveň ho k tomu, na čo ho povolal, nevyvoliť?
V tomto podobenstve boli nakoniec všetci povolaní.
Jedni skôr, druhí po nich - ale všetci. To, či sa aj skutoč
ne zúčastnili na hostine, záležalo vždy len od ich postoja,
od ich záujmu či nezáujm u. Spom edzi tých, čo pozvanie
prijali úprim ne a radi, Kristus nikoho nevylúčil. Tí, čo
uprednostňovali osobné záujmy, a ten, čo o svadbu nija
ký skutočný záujem neprejavil - tí sa všetci vylúčili sami.
Čo teda znam enajú slová "m álo je vyvolených"? Kto
si tu koho vyvolil? Alebo je už azda to, že sa niekto
Úprimne otvorí kráľovmu pozvaniu a rád nasleduje jeho
volanie - znakom vyvolenia? Z celého Kristovho posol
stva vyplýva, že je to skutočne tak. Každý, kto pozvanie
radostne a úprim ne prijíma, má v jeho kráľovstve m ies
to pripravené.
Nachádzam e tu ďalší tvrdý, neústupný dôraz na angažovanosťza Ježišov nový život. Dôležité upozornenie,
že i medzi bedármi a hriešnikmi, pre ktorých Ježiš prišiel,
sa nájdu takí, čo nebudú mať záujem. A keď pôjdu za ním,
tak len bez nadšenia, aby vyplnili prázdne chvíle svojho
času, prípadne, aby sa najedli. Dôležité upozornenie, že
1 tých stihne osud vyhodených na sm etisko. Čo by aj
robil v Božom kráľovstve človek s malým, sebeckým
srdcom, ktoré by na veľké tajom stvo lásky nijako ne
mohlo stačiť?
U M yšlienok o. J.PO RUBČANA, SJ

Z vašich listov
My - veriaci z dbrdošskej
farnosti, z obce D urdbš a Vlača, okres Vranov nad Topľou Vám oznamujeme, že v nede
ľu, 25. júla t.r. vo farskom chrá
me v Durd’oši sm e mali prvú
sv. liturgiu byzantského obra
du v slovenčine. Naše prosby
k presvätej Borodičke boli vy
slyšané.
Za to všetko sa chceme
poďakovať otcovi dekanovi Michalovci Džatkovi z giraltovskej farnosti, ktorého sm e po
prosili, že aj m y by sm e chceli
mať bohoslužby v materin
skom jazyku. Otec dekan pri
volil s tým, že sa sv. liturgiu
najprv musíme naučiť. Vyvstal
pred nami problém, kto nás to
naučí. Prišli školské prázdniny
a požiadali sm e bohoslovca
Jozefa z Vlače, aby sa nám
venoval. Bohoslovec Jozef
každý večer vo Vláči i v Ďurd’oši začal nás cieľavedome a
s láskou učiť. Bola to veľká ra-

(Shwállí© i@ ta
w© wš®ttý@tii
dosť v našej farnosti. Na stret
nutie chodili mladí i dospelí.
Osem desiatjedenročný Juraj
Šim ko povedal toto: "Viem
spievať po starosloviensky, ale
až teraz mi Boh doprial to, že
aj rozumiem, čo spievam." Ato
bola najväčšia vzpruha pre
ostatných. Za námahu chce
me sa poďakovať touto cestou
aj bohoslovcovi Jozefovi a že
láme mu, aby mu Pán Boh do
pomohol šťastne ukončiť štúdiá.
Našu prácu starostlivo sle
doval otec dekan a ke ď usúdil,
že naše vedomosti sú dosta
čujúce, súhlasil, aby sv. liturgia
bola v slovenčine s tým, že v
ďalšej výučbe nepoľavíme.
Sľub chceme dodržať.

Z K NIŽNEJ PONUKY SSV
J.E. de Balaguer: Cesta

Blahoslavený Josemaría Escrivá (1902-1975), španielsky kňaz, je
zakladateľom hnutia Opus Dei, ktorého cieľom je povzbudiť llidí k svätosti
a praktickému apoštolátu, a to uprostred sveta a každého vo svojom
povolaní. Kniha Cesta obsahuje 999 "bodov" - krátkych meditácií a sen
tencií. Vyšla v mnohých španielskych vydaniach a prekladoch do mno
hých jazykov. Preložila T. Szalayová.
37 SI<
J. Staríček: Život a viera v jednote a v mnohosti

Úvahy popularizačného charakteru o základných veciach viery, filo
zofie a náboženstva a o postavení veriaceho v pluralitnej spoločnosti.

55 Sk
P. Gabriel: Dôverne s Bohom I.

Reedícia obHibených meditácií na každý deň. Vychádza v spolupráci
so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
58 Sk

cestovná
kancelária

J. Spillmann: Obeť spovedného tajomstva

Nové vydanie v minulosti obltíbeného románu o kňazovi, ktorý prinie
sol mučenícku obetu svojmu povolaniu. Prepracovaný preklad Maroša
Madačova.
34 Sk

Námestie Mieru č.1, 080 01 PREŠOV
Telefón 091/431 01
FAX 342 51

V.S. Soloviov: Duchovné základy života

Filozofické úvahy významného ruského mysliteľa, hlboko veriaceho
konvertitu z pravoslávia na katolicizmus (1853-1990) o duchovných zákla
doch života človeka i spoločnosti. Preložil a doslov napísal J.Komorovský.

POZÝVAME VAS NA PUT DO LURD
Termín: 7.-12.10.1993
Cena: 3 500.-Sk

O

46 Sk
F. Grundniok: Jas utrpenia

Úvahy poľského kňaza poznajúceho bolesťo utrpení ako prostriedku
na posväcovanie života a zjednocovanie sa s trpiacim Kristom. Oslovuje
v nich predovšetkým chorých, no povzbudzuje a poučuje nielen ich.
Preložil Mons. A. Tkáč.
56 Sk

ZÁJAZDY NA AUDIENCIU
U SVÄTÉHO OTCA
Termíny: 19.-24. 9.1993,
3. - 8.10.1993,
17.-22.10.1993
Cena: 3 200.- Sk

Obrazová Biblia na cirkevný rok

□

Pre kolektívy zabezpečíme služby v termíne podľa
požiadania klienta možnosť nástupu účastníkov
zájazdu je po trase Prešov-Bratislava.

Publikácia je určená pre deti, mládež, rodičov a vychovávatá'ov. Je
bohato ilustrovaná a obsahuje krátke čítania a jednotlivé sviatky a nedele
v priebehu celého liturgického roka. Priblíži deťom cirkevný rok v jeho
liturgickej hĺbke a osvetlí im základné pravdy viery.
23 Sk
Ján Pavol II.: Dives in misericordia

Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o Božom milosrdenstve. Encyklika vyšla v súvislosti s prebiehajúcim štvrtým rokom Desaťročia du
chovnej obnovy.
20 Sk
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