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každej ľudskej spoločnosti sa oV
tázka bohatstva jedných a chudo
by druhých stáva základným sociálnym
problémom, ktorý je treba riešiť a ktorý
často prerastá do vážnych sociálnych
napätí a neraz i s krvavým koncom.
Ekonomická prosperita jednotlivca i ce
lej spoločnosti musí byť však sprevá
dzaná sociálnym cítením, v ktorom sa
nesmie prehlbovať priepasť medzi tými,
čo majú stále viac a tými, čo majú stále
menej vinou ľahostajnosti bohatých vo
či chudobným . Tento základný spolo
čenský vzťah, ktorý aj u nás dnes
nadobúda na veFkej aktuálnosti,
vložil Ježiš do rámca podobenstva
o boháčovi a Lazarovi.
Pokúsm e sa preto v krátkej me
ditácii o ňom načerpať nových síl
pre riešenie našej osobnej situácie
pri užívaní a spravovaní nášho bo
hatstva. Čo prvé si m ôžem e všim 
núť je skutočnosť, že poživačný a
zároveň ľahostajný boháč nemá
ani meno a chudák, žobrák, ktorý
líhal plný vredov a s prázdnym ža
lúdkom pri jeho bráne dostal meno
Ježišovho priateľa lazara z Betánie,
ktorého Ježiš miloval. To nám na
značuje, komu patria Ježišove
sympatie. Naše osobné zobrazenie
postavou boháča môže dnes do
stať modernú podobu dobre pro
sperujúceho súkromného podnikateľa
obklopeného špičkovým luxusom, mi
liónovými kontami v bankách a pre
pychovým životným štýlom a zároveň s
pohŕdavým pohľadom na bezdomovca,
ktorý nemá čo do úst vložiť a spí po
m estských pivniciach a kanalizáciach.
Lenže obraz boháča môže byť aj iný a
ten medzi nami kresťanmi býva omnoho častejši. Môžeme mať aj pocit
bohatstva v zdraví, v osobnom šťastí, v
úspešnej kariére, ba aj v duchovnom a
náboženskom živote, ak ich beriem e a
chápem e ako náš majetok, z ktorého
nie sm e ochotní v našej ľahostajnosti
voči ubiedeným, opusteným, často až
zúfalým ľuďom okolo nás dať z tohto
bohatstva na zm iernenie ich biedy.
Je hodné povšimnutia, že v podo
benstve nie je boháč vykreslený ako zlý
človek, ktorý by mal nenávisť voči žob
rákovi, že by mu ubližoval, že by mu
zakazoval žobrať pri jeho bráne, alebo
že by poštval na neho svojich psov. Ba
spomína a pozitívne hodnotí, keď po
jeho vlastnom zavrhnutí sa stará o svo

jich piatich bratov, aby sa nedostali
tam , kde je teraz on. Ako jediný jeho
hriech, pre ktorý sa musí teraz hrozne
trápiť, je jeho ľahostajnosť k Lazarovej
biede, úplná absencia lásky, nevší
mavosť a vlažnosť k jeho základným
potrebám. Je veľkou iróniou, ak po
viem e, že viac služby a osobnej pomoci
tom uto chudákovi urobili psi, keď mu
lízali hnisajúce vredy, ako ich pán, kto
rý si jeho biedy ani nevšimol. "Kiež by
si bol studený alebo horúci. Takto, že si
vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa

Synu,
spomeň si,
že si dostal všetko dobré
za svojho života a Lazar
zase iba zlé. Teraz sa on
teší a ty sa trápiš.

u<16,

25

vypľúvam z úst. Lebo hovoríš: Som
bohatý, zbohatol som, nepotrebujem
nič - a nevieš, že si biedny, poľutova
niahodný, chudobný, slepý a nahý" (Zj
3, 15-17). Tento Boží výrok platí aj pre
nás, ak sme bohatí iba pre seba a mu
sím e počítať s tým , že naša ľahostaj
nosť a vlažnosť voči potrebám našich
biednych bratov bude príčinou, že nás
Boh už-už vypľúva zo svojich úst. Kris
tus v podobenstve nehanil boháčovo
bohatstvo, ani nechválil Lazarovu chu
dobu. Boh ponúka svoju milosť rov
nako všetkým, bohatým i chudobným,
zdravým i chorým, silným i slabým, ale
ich spása nezávisí na ich sociálnej si
tuácii, na životných okolnostiach, ale
na pochopení a praktizovaní Ježišo
vých slov: "Čokoľvek ste urobili jed
nému z týchto mojich najmenších bra
tov, mne ste urobili" (Mt 25,40). A tých
biednych, núdznych a chudobných bra
tov, s ktorým i sa Ježiš stotožňuje, je
okolo nás vždy dosť. Nezachovajme sa
k nim ako boháč z podobenstva!

o.RNDr.Jozef VOSKÁR
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"Keďste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali..., prijali
ste ho ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich."
(1 Sol 2,13)
Ide o verš z P rvého listu svätého
Pavla Solúnčanom . Ú vod ná ča sťto h to
listu, z ktorej je aj u vedený citát, je celá
plná chvály, vd ä č n o s ti a radosti,
chvály Bohu za m ilosti, ktorým i hojne
zahrnul S olúnčanov, a radosti za sp ô 
sob, akým oni na to odpovedali.
S pom edzi týchto účinkov m ib s ti
apoštol o sobitne zd ôrazň uje dva.
"K e ď ste od nás prijali Božie slovo,
ktoré sm e hlásali..., prijali ste ho ako
slovo Božie, a ono pôsobí vo vás
veriacich."
V
prvom rade S olúnčania Pavlovo
hlásanie neprijali iba ako ľudský hlas,
lež ako hlas Boží. Ide tu zjavne o
poukázanie na to n adprirodzené
svetlo, skrze ktoré Boh na základe
a p o š to b v h o hlásania nechal naplno
zažiariť v srdciach S o lún čan ov svoju
pravdu a svoju spásonosnú lásku.
Je tu vša k ja sn é aj a poštolovo po
ukázanie na o tvoren o sť a ocho tu So-

lúnčanov prijať evanjelium (1,3, 2,2).
Boh sa zjavuje poníženým , takým , čo
si nezakladajú na vlastných talentoch
a na vlastných prirodzených sch op 
nostiach. Tí to tiž nefiltrujú je h o slovo
prípadným i kvalitam i ľudského nást
roja, a poštolskou službou, ktoré Boh
používa, aby svoje slovo oznám il.
"K e ď ste od nás prijali Božie slovo,
ktoré sm e hlásali..., prijali ste ho ako
slovo Božie, a ono pôsobí vo vás
ve riacich ."
Dar vie ry v S olúnčanoch nezostal
potom nečinným . Stali sa P avlovým i a
Pánovým i nasledovníkm i (1,6), sve d 
kam i a vzorm i nového života v K ris
tovi, o čom sa rozpráva aj v M ace
dónsku a A ch ájsku (1,7).
V ych á d za ta k najavo dälší aspekt
toho, čo značí "verit", to tiž s tým spo
je n ý d ynam izm us, ktorém u sa nedá
odporovať. A ko nás svetlo vovádza do
hlbokého zm yslu
Božieho slova,

Z témy duchovnej obnovy na október

NOVÝ ŽIVOT
JE ŽIVOT
V KRISTOVEJ
PRAVDE A LÁSKE
,,... b e ž ím , a b y s o m sa h o
n ie k e d y z m o c n il, a k o sa a j K r is tu s
J e ž iš z m o c n il m ň a ," (F lp 3, 12).
Na jeseň, v čase oberačiek hrozna,
vinohradníci pripravujú nádoby na nové
víno. Staršie nádoby čistia a dezinfikujú,
aby ich mohli naplniť čistým novým ví
nom. Aj čistá prázdna nádoba má svoju
hodnotu, ale jej hlavná funkcia je v tom,
že sa v nej uskladňuje víno, ktoré pre
vyšuje hodnotu nádoby. Podobne je to
aj s našim ľudským srdcom. Očistené
kúpeľom Božieho milosrdenstva a sl
zami nášho pokánia sa stáva čistou
nádobou, ktorú ale treba naplňovať, aby
nezostala prázdna. Naplňovanie nášho
srdca Kristovou pravdou a láskou je
akoby druhá a dôležitá fáza nášho
pokánia. Božie slovo v Skutkoch apoš
tolov takto obrazne nazýva svätého
Pavla "vyvolenou nádobou" - "Lebo jeho
som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol
moje meno pohanom, aj kráľom i synom
Izraela" (Sk 9, 13). Kresťan je nádobou,
ktorú treba napĺňať dobrom, a z ktorej
môžu čerpať dobro zasa iní ľudia.

Po vykonaní svätej spovede si oby
čajne myslíme, že už je to všetko v po
riadku, že naše pokánie dosiahlo svoj
cieľ a skončilo. Veru, neskončilo, ale
skôr opravdivo iba začína. Po sviatost
nom zmierení prichádza k slovu naša
intenzívna spolupráca s Kristom na ob
nove života našich osôb. Ak sme sa dali
pritiahnúťku Kristovi, tak len preto, aby
sme od neho preberali hodnoty, pravdu,
lásku, život a naplňovali nimi svoje ľud
ské vnútro.
Pokánie - metanoia - premena hrieš
nika v dobrého človeka a dobrého v
lepšieho sa uskutočňuje božskou infú
ziou Kristovho života do hlbín nášho
vnútra. Ľudské vnútro má akoby dve
sféry - oblasti: myseľ a srdce. V oblasti
nášho vedom ia a mysle má Kristov život
meno Pravda a vo sfére nášho srdca mu
zasa dávame meno Láska. To je On,
celý Kristus, ktorý zostupuje do nás a
pretvára nás akoby v seba, takže so
svätým Pavlom môžeme povedať: "Už
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus" (Gal
2, 20). Robiť pokánie, v duchu Kristovej
výzvy z evanjelia, je teda naše stále
úsilie naplňovať sa Kristom. Vypĺňať
prázdnotu svojej mysle Kristovou prav
dou, ktorá nás oslobodzuje a naše srd
ce Kristovou láskou, ktorá nás poľudš
ťuje, či lepšie povedané priam zbožňuje.
Táto druhá fáza pokánia - naplňovanie
svojho vnútra pravdou a láskou nie je
(Pokračovanie na 3,str.)

súčasne nás obracia, burcuje a pod
necuje nás, aby sm e ho vteľovali do
života.
"K e ď ste od nás prijali Božie slovo,
ktoré sm e hlásali..., prijali ste ho ako
slovo Božie, a ono pôsobí vo vás
veriacich."
A ko te d a budem e žiť Slovo života na
te n to m esiac? Ani nám Ježiš nepres
tá va ozna m o vať a vysvetľovať svoju
blahozvesť. Používa na to Cirkev, no
vých apoštolov, vše tky prostriedky a
vše tky príležitosti.
Akým spôsobom však odpovedáme
m y na to ľké b oh atstvo svetla? Nie je
azda p ra vdo u to, že o bča s berieme
u čen ie C irk v i ako učenie ľudské a
filtru je m e ho v zá kla d e tak, že pri
jím a m e len to, čo je pohodlné, čo sa
n e p rie či b ežn ém u zm ýšľa niu a mód
nym filo z o fiá m ? A ta k nám potom
u če n ie C irk v i n e p rin á ša ani svetlo,
ani silu.
M y v š a k m ám e m ožn osť tento po
m ý le n ý s k lo n napraviť. O svojm e si
te n p osto j, ku ktorém u nás vyzýva
s v ä tý P avol, berm e h lásanie naozaj
a ko B ožie slovo a m ajm e pred oča
m i, že to J e žiš v C irkvi pokračuje
h o v o riť k nám a v ie s ť nás. Jedine tak
bude s c h o p n é S lo vo v y v o la ťv nás tie
p lo d y o b n o vy, pre ktoré Je žiš prišiel
na zem .
C hiara LUBICHOVÁ

Viktor HU JÍK

KŇAZOVO
DOBROREČENIE
S nádhernou ľahkosťou
kázal nám kňaz. Pred hriechom, malosťou
varoval nás...
Vnášal nám do duše
Pravdu ja k klas. Tak ako z moruše
nech dobro z vás...
Boli sme v plameni.
Posvätný čas...
P rúd dobra pramenil,
zohrieval j a s !!!
Z tých slov jak z koreňov
sajeme zas. Sú Svetlom, odmenou,
záhradou krás... I
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Pri svojich každodenných kontaktoch
s veriacimi ľudhni sa stretávam stým , že
uvedení ľudia majú problémy s angažo
vanosťou vo veciach služby verejným
veciam. Nie každý sa dostal k encyklike Svätého Otca Jána Pavla M. Christifidelis alici, ktorá taxatívne ur
čuje, že len angažovaný kresťan je
opravdivý kresťan. Určuje oblasti jeho
angažovanosti. Naviac nie každý bež
ný človek má čas študovať túto encykliku pri každodenných starostiach.
Pre týchto kresťanov by som rád
citoval pár citátov z knihy Jeho

floGi®

s flm š Ď a

Em inencie Msgr. kardinála Jozefa
Tom ka - Kresťan a svet, ktorá celú
problem atiku jasne a zrozum iteľne v y 
svetľuje. Tu v stati "Kresťan a politika"
píše toto:
"Č asy sa m enia a nespravodlivosť
tiež mení svoj šat, a to bez toho, že by
vym izla. Istý rozdiel oproti m inulosti
m ožno vidieť v tom, že kresťania po
važujú nespravodlivosť rôzneho dru
hu za sociálny priestupok a hriech a
cítia sa zaň zodpovední aspoň v tom
zm ysle, že nem ôžu ostať pred nespra
vodlivosťam i indiferentní. Vykúpenie

SLOVO
sa nem ôže obm edziť na nejakú abst
raktnú "spásu duše", ale musí zasiahnúť
a jve re jnospoločenskýživot. Kresťan sa
musí hodiť do víru konkrétneho života,
ak má uskutočniť takto chápané vykú
penie. Musí sa začleniť aj do politiky,
lebo práve politika má dnes stále väčšiu
m oc a riadi hospodárske, sociálne,
právne, kultúrne, výchovné rodinné a
iné vzťahy. Pre tieto dôvody mnohí
kresťania sa snažia žiť vieru v politike a
politiku vo viere, ako to pekne vyjadrili
francúzski biskupi v dokum ente "Za
kresťanské uskutočňovanie politiky" z
28. októbra 1972.
Jestvujú postoje k politike, ktoré je
potrebné považovať za nezrelé: nie
ktorí kresťania sa z akéhosi puritán
skeho spiritualizm u uzatvárajú do hľa
dania individuálnej spásy, unikajú
pred tým , čo sa okolo nich deje a ne
chávajú chod spoločnosti v rukách
iných, m ocných, násilných, v rukách
p olitikantov a nepriateľských ideológií.
V m ene zle chápanej autonómie
dvoch oblastí, náboženskej a svetskej,
uzatvárajú sa do akéhosi angelizmu,
aby ta k unikli pred "poškvrnou profánneho sveta", lebo "politika je špi
navá". D ôvodia, že dokonca Kristus
sám povedal: "D ajte cisárovi, čo je ci
sárovo, a Bohu, čo je Božie..."
Na
o pa čne j
stran e
je s tv u je
te n d e n c ia h o rú čko vité h o tem poralizm u, kto rý zu žu je náb ože nstvo iba
na h o rizo n tá ln y rozm er, na sociálnu,
h o sp od ársku, p o litickú činn osť a vidí
K ris to v o vyk ú p e n ie iba na sociálnom
a p o liticko m poli".
Je čas, aby sm e si tieto súvislosti
všetci uvedom ili.
(Gašme)

NOVY ŽIVOT JE ŽIVOT V KRISTOVEJ PRAVDE A LÁSKE
(Pokračovanie z 2. str.)

jednorazový úkon, ale celoživotný pro
ces. Preto sú kresťania na rôznom stup
ni dokonalosti, podľa miery, ako sa na
plnili Kristom. V tejto súvislosti napísal
svätý Pavol: "Nie, že by som ho už bol
dosiahol, alebo že by som už bol do
konalý, ale bežím, aby som sa ho nie
kedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš
zmocnil mňa. Bratia, ja si nemyslím, že
som sa už zmocnil. Ale jedno robím:
zabúdam na to, čo je za mnou, a uhá
ňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k
cieľu, za víťaznou cenou Božieho po
volania zhora v Kristovi Ježišovi" (Flp 3,
12-14).
Kde a ako sa možno zmocňovať Krista
a naplňovať svoju myseľ jeho pravdou a
jeho láskou, na to sú spôsoby a
prostriedky. Kristovu pravdu čerpáme
najmä z počúvania alebo čítania Bo
žieho slova, zo štúdia Svätého písma, z
čítania náboženskej literatúry a časo

pisov. Akumulácia Kristovej lásky do
nášho srdca sa najviac uskutočňuje
sviatostným životom, cez pravidelnú
svätú spoveď a najmä častým svätým
prijímaním Eucharistie. Eucharistia je
vtelená Božia láska prítomná medzi
nami. Treba sa nám živiť touto Láskou,
ak jej chcem e byť plní.
Svätá liturgia je obrazom i skutoč
nosťou tej veľkej božskej infúzie Krista
do vnútra človeka. Bohoslužba slova
nám umožňuje naplňovať vedom ie a
myseľ Kristovou pravdou. Eucharistické
sväté prijímanie zasa naplňuje naše srd
ce milosťou a láskou. Niektorí kresťania
občas robia chybu, že neprijímajú Kris
tov život v jeho celistvosti. Raz majú
pokus prijať pravdu bez lásky, inokedy
by chceli prijať lásku, ale bez pravdy.
Pravdu a lásku nikdy nemožno odde
ľovať, Krista totiž nemožno trhať na ku
sy. Tieto dve form y jediného Kristovho
života - pravdu a lásku - m ožno prijať iba

spolu. Len spolu spôsobujú obnovu člo
veka a jeho vykúpenie.
Ľudský život sa často hodnotí a kva
lifikuje podľa životných prejavov. Tieto
prejavy sa až natoľko stotožňujú so ži
votom, že kde ich niet, vyhlasujeme, že
niet života. Napríklad tlkot nášho srdca
prezrádza a dosvedčuje biologický
život. Ak sa srdce zastaví a prestane biť,
signalizuje to vyhasnutie prejavmi. Pre
javy Kristom obnoveného života zod
povedajú tým dvom oblastiam ľudského
ja: rozumu a srdca. Život pravdy sa na
nás prejavuje poznaním a múdrostou
svätých. Život lásky ukrytej v našom
srdci sa prejavuje konkrétnou činorodou
láskou k Bohu a k ľuďom. Preto svätý
Ján apoštol v liste jednoznačne vy
hlasuje: "Kto nemiluje, nepoznal Boha,
lebo Boh je láska ... a kto ostáva v láske,
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom" (Jn
4,8,16).
o.Pavol JANÁČ

Zázraky
Ľudia túžia po zázrakoch - ak sa o tom
chcete presvediť, netreba ísť veľm i ďaleko,
stačí si zájsť do Litmanovej v okrese Stará
Ľubovňa - ako sa ľudia dívajú do Slnka, či
berú litmanovskú vodu do sklenených fliaš,
nechávajú ju zam rznúť vo svojich chlad
ničkách a myslia si, že ke ď sa im vyform uje
ľadová soška Bohorodičky - tak to je zázrak.
Ak však fľaška praskne (lebo zam rznutá voda
sa rozťahuje), sú z toho nešťastní. Či vari toto
súzázraky?
Čo je to zázrak? Je to znam enie Božej
prítomnosti.
Zázraky sa skutočne dejú okolo nás. Škoda
len, že ich nevidíme. Zázrakov je plný život kaž
dého z nás. Škoda len, že ich hľadáme iba zo
zvedavosť avšade inde, len nie tam, kdežijeme.
Predstavme si dvoch zaľúbencov. Nemôžu
sa stretávať, pretože rodičia im to zakazujú.
Ona však na prechádzke parkom nechala na
lavičke, kde zvyčajne sedáva on, maličký
kvietok-fialku. Matka nič nepostrehla... On to
pochopil. Podelil sa so svojou radosťou s
priateľom. Ten ho však vysm ial - "Hlúposť" hovorí mu. "Fialka jej tam spadla náhodou.”
On dostal pochybnosti...
Na prechádzke parkom on prešiel popri nej.
Bola odprevádzaná matkou... Ale stihla mu
zamávaťspoza jej chrbta. Je šťastný. Priateľho
však opäť vysmial: "Náhoda, možno mávala
komusi inému a možno vôbec nemávala, iba
sa ti to tak zdalo..."
Pre zaľúbenca to však znam ením bolo. Pre
okolitých ľudí nie. Tak isto každý z nás pre
žívame m noho znamení Božej prítomnosti v
našom živote. Ide o skutočné zázraky. Len sa
ich musíme naučiť vidieť, rozumieť, čo nám
chcú povedať. K tom u však potrebujem e i
milosť Božiu. K tomu však, aby sm e ju mohli
prijať, musíme mať otvorené srdce.
Zázrak je znamením. Boh vstupuje do náš
ho života. Príklady?
Kráčal po ulici... Nikdy sa neobzeral na
autá prechádzajúce okolo neho po ceste, te 
raz mu však "čosi" vo vnútri povedalo: "Ustúp
sa". Otočil sa a uvidel, že auto mieri priamo
na neho - ustúpil ... Všetko bolo ako vo sne.
Auto narazilo presne na tom mieste, kde stál.
Prekvapený šofér sa ospravedlnil kývnutím
ruky a zmizol vo virvare m estskej premávky.
Zázrak? Priateľ hovorí - "Nie, náhoda, a mož
no šiesty zmysel."
Išiel som na skúšku na vysokej škole, ne
stihol som sa naučiť všetko. Pomodlil som sa
však predtým o pomoc k Bohu, aby mi poslal
Svätého Ducha. Skúšku som zložil výborne.
Vytiahol som otázku, ktorú som sa najlepšie
naučil a ešte som si ju prečítal i tesne pred
vstupom k profesorovi. Všetkých otázok bolo
200. Náhoda? Hovorím to priateľovi, nedô
verčivo sa na mňa pozerá. Neverí ml. Určite
som sa perfektne pripravil, preto som skúšku
zložil najlepšie zo všetkých, a teraz sa pred
ním chválim. Alebo som mal protekciu, či
skutočné šťastie?
Môj otec ťažko ochorel. Už bol chorým nie
koľko rokov. Veľmi sa trápil. Boleli ho všetky
vnútornosti. Modlil som sa, "Bože, pomôž
mu. Neprosím o zdravie, ale pomôž!". Dva
dni som nič nejedol a nepil. Postil som sa. Na

konci druhého dňa pôstu ho odviezli do ne
mocnice - pred smrťou sa vyspovedal, prijal
presvätú Eucharistiu a dostal i pomazanie
chorých. Náhoda? Možno. Alebo zázrak?
Pán Boh riadi i naše dýchanie, zdravie. Či
to nie je zázrak? Potrebujeme ešte iné zá
zraky? Nie!
Boh však niekedy vstupuje do našich ži
votov výraznejšie. Mnohokrát to vidím e iba
my. Iní tomu nemôžu porozumieť. A niekedy
tieto zázraky, ktoré sa stali v našom kaž
dodennom živote, nevidíme ani my sami.

k peniazom" (Tim 6,10) a tiež Peter pokarhal
Šimona: "Tvoje striebro nech je zatratené aj
s tebou, pretože si si myslel, že možno Boží
dar získať za peniaze!" (Sk 8,20). Tak isto aj
chtivosť Gieziho bola zlorečená malomo
censtvom (4 Kráľ 5,27). Náš Pán Ježiš však
povedal Baziliskovi (kráľovskému úradníko
vi): "Tvoj syn žije" (Jn 4,50), a ten mu nedal
ani zlato, ani striebro. Čo sa týka vás, ak
máte vieru, obsiahnete dar od Krista."
Otec mŕtveho dieťaťa vzal spred prahu do
mu abbu Árona hrsť zem e a doma, ke ď ňou
posypal svoje mŕtve dieťa - to ožilo. (Vite di
monaci copti, Cittá Nuova Ed., Roma, 1984,
str. 111-112)
Zázraky si nem ožno kúpiť. Po zázrakoch
nemožno "túžiť1. Zázraky sú znamením Božej
prítom nosti v našom živote.
Svätí, ktorí konali zázraky, neboli tým (že
ich konali) nikdy prekvapení. Bolo to pre
nich sam ozrejm é. V e ď o to prosili Pána
Boha a on ich vyslyšal. Mali vieru. Ale tu už
ide o "špeciálne", všetkýžm viditeľné zá
zraky. Naše životy sú preplnené zázrakmi prejavm i Božej prítom nosti. Len ich treba
vidieť.

Jozafát, OSBM

Viera

Roku 1992 boli v Amerike velké oslavy 500.
výročia objavenia Ameriky Kolumbusom (ro
ku 1492).
Aj Kolumbus mal vieru, že tam kdesi ďa
leko za morom musí byť zem. Ale táto jeho
viera bola iba pozemská. Okrem toho však
mal aj vieru v Boha. A práve táto mu pomohla
vytrvať v plavbe.
I my často žijem e z viery. Veríme, že tam
kdesi ďaleko sa v politike udialo to a to.
Prečo? Možno nie sme otvorení Pánu Bohu.
Prečo? Lebo nám to povedali v televíznych
Žijem e nespravodlivo. Nemám e čisté srdce.
správach, že tam kdesi v Afrike žijú černosi a
Nie sm e úprimní.
tam kdesi v Antarktíde - je večný sneh a ľud Zázraky - uzdravenia? I tie sa uskutočňujú.
nem ám e m ožnosť overiťsi to, ale veríme v to.
Ale ktorý lekár sa vyjadril oficiálne - že to bol
Celý náš život je postavený na viere v tak
zázrak? Jeho odborný posudok vždy znie:
nízke a pre náš večný život nepotrebné veci.
"Je to lekársky nevysvetliteľné". K uznaniu
V ie ra v B oh a je in é h o cha rakteru . Nemôže
zázraku je potrebná viera. O stáva na Cirkvi,
sa z íska ť vla stn ým i silam i. V ie ra je tu da
aby uznala, či ide o zázrak alebo nie. I v tom
rom D u ch a S vätého. P reto sa musíme
spočíva jej učiteľký úrad. Avšak zázrakov je
m odliť, aby v prípade, ak vieru v Boha
om noho viac, ako tých, ktoré boli Cirkvou
m ám e, sm e ju nestratili, a ak ju nemáme,
oficiálne uznané ako zázraky. Podobne, ako
aby sm e ju dostali. Boh nás určite vyslyší.
svätých je om noho viac ako tých oficiálne
Sv. P avol n á s o tom po uču je takto: "Preto
vyhlásených. Každý z nás sa musí stať svä
vá m vyh la su je m , že nik, kto hovorí v Bo
tým, ak sa chce dostať do neba.
V
životopise abbu Ärona (žil v 5. až 7. žom D uchu, nepovie: "P rekliaty Ježiš!, a
storočí v Egypte) sa opisuje príbeh ženy, v
nik ne m ô že povedať: "Ježiš je Pán", iba ak
ktorej lone zom relo dieťa. Mala zom rieť i ona,
vo S vätom D uchu. (1K or 12,3). Povedať:
avšak v bolestiach s vierou zvolala o pomoc
"Ježiš je P án" zn a m e n á v y z n a ť , že Ježiš
Boha abbu Árona.
je B ohom - S yno m Božím. Teda nikto ne
Dieťa sa narodilo (i k e ď mŕtve) a ona ostala
m ô že uznať Je žiša K rista za Syna Božieho
živá. K e ď to povedala svojim rodičom, ktorí
ak nie je pod vplyvom pôsobenia Svätého
boli veľm i bohatí, títo spolu s jej mužom vzali
Ducha.
veľké peňažné dary a odniesli ich do púšte
abbovi Aronovi.
Viera nie je otázkou vedomia, ale svedo
Tento akoby to bol tušil, v ten deň prikázal
mia. Hlas svedom ia hovorí človeku, čo je
svojmu učeníkovi, aby nikomu neotváral dve
dobré a čo nie. Kto verí, má v sebe svedectvo
re. Dlho búchali na dvere. Nakoniec sa im
Svätého Ducha, a nič iné mu k tomu netreba.
ozval cez okienko. Ďakovali mu za záchranu
Ak to nemá, môžeme s ním diskutovať od
života matky a prosili o život pre dieťa. Pri
rána do večera - je to zbytočné. Vonkajšie
niesli mu dary.
zmysly vnímajú iba viditeľné veci, neviditeľné
Vtedy im svätý Áron povedal: "Apoštol po
vidí len oko srdca.
vedal dobre: "Koreňom všetkého zla je láska
(Pokračovanie na 5. str.)
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STRANA 5

PRAVDA O L I T M A N O V E J
V
našej tlači, ba aj na televíznych zá
beroch sa objavili a objavujú rôzne správy
a sentencie o údajných zjaveniach v Litmanovej, na vŕšku Zvir. Pretože tieto správy sú
často diametrálne odlišné a rozporné a vy
slovujú ich Pudia rozličných názorov a pos
tojov, komisia miestneho biskupa, poverená
prešetrovaním tohto úkazu, považuje za
potrebné povedať o Litmanovej toto:
1. Predpokladané zjavenia na hore Zvir sa
vyšetrujú a preverujú tak ako všade v Ka
tolíckej cirkvi podPa noriem vydaných Po
svätnou kongregáciou pre náuku viery vo

V atikáne a podľa osobných konzultácií s ex
pertmi pre túto problematiku.
2. Všetky podujatia v tejto veci sa koor
dinujú a robia pod vedením miestneho
biskupa.
3. Pri prešetrovaní tohto javu sa zúčast
ňujú aj odborníci - psychológovia, psychiat
ri, lekári, experti z oblasti fyziky a astro
nómie a sam ozrejm e aj teológovia.
4 . Zisťovanie podstatných príčin fenom é
nu súkrom ných zjavení je zložitou záleži
tosťou, preto je nerozumné žiadať od koho
koľvek, aby sa jednoznačne vyjadril o cha-

SLOVO
raktere týchto predpokladaných zjavení. A
ešte menej rozumné je žiadať definitívne sta
novisko nedočkavo a rýchlo. Dejinná prax
Cirkvi dokazuje, že i najväčšie známe zja
venia vo Fatim e a Lurdoch, ale aj inde na
svete, sa overovali veľmi dlho.
5. Netrpezlivosť a túžba po zázrakoch nie
sú svedectvom viery z prameňov Božieho
zjavenia, ani z učenia Cirkvi. Všetko, čo
človek potrebuje a čo napĺňa zmysel jeho
života, vyslovil Starý zákon a hlavne Nový
zákon osobou Ježiša Krista, jeho Evanje
liom, jeho apoštolm i a Cirkvou. Súkromné
zjavenia sa nevylučujú, ale ani nepridávajú
nič k Božiem u zjaveniu. M ôžu naň iba upo
zorňovať. Vyriešiť však problém , či takéto
upozornenia sú naozaj "zhora", alebo sa
dejú na prirodzenej báze schopností ľudskej
duše, je neľahkou úlohou.
Preto nie je správne tieto závery ani pred
biehať, ani potvrdzovať, ani popierať, kým
sa príčiny takýchto úkazov neozrejmia.
K o m isia p re L itm anovú

(Pokračovanie zo 4, str.)

Ako dokázať vieru? A ako sa dokazuje
existencia svetla? Tým, že vidíme svet na
okolo nás, jeho formy, farby, krásu.
Boh prvý nadväzuje kontakt. Hádže hod
vábnu niť. Ak sa jej chytíme, Boh nás ťahá,
niť je vždy silnejšia, mení sa na povraz a
potom na oceľové lano. Ak sa ho my
neupustíme, On to neurobí. Nepretrhne
spojenie. Viera je darom od Pána Boha.
Avšak ako každý dar, aj vieru je možné
odmietnuť.
V iera sa nám zja ví ako p rvý p o h yb ,
ktorý nás vedie ku spá se, po nej príde
bázeň, nádej, pokánie, z toh o sa po to m
vyvinie zdržanlivosť a v y trv a lo s ť, tie nás
potom privedú k láske a k p o z n a n iu
(Boha)" (Klem ent A le x a n d rijs k ý (+ 2 1 5 ),
S trom ata II.).
I povedali apoštoli Ježišovi : "Daj nám
väčšiu vieru!" Pán vravel: "Keby ste mali
vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste
tejto moruši: "Vytrhni sa aj s koreňom, a
presaď sa do mora, poslúhla by vás" (Lk
17,5-6).
Skutočne, keby sme mali vieru "ako
horčičné zrnko, nič by pre nás nebolo
nemožným.
Našu mentalitu pekne vyjadruje príbeh,
ktorý sa stal v Brazílii v štáte Paraná, kde
žijú mnohí gréckokatolíci. Niekedy tam pri-

chádzajú veľké suchá. K e ď už nepršalo dva
m esiace , roľníci sa zača li m od liť za dážď.
M iestny gré cko ka to lícky
kňaz z o rg a 
nizova l m od litb ové stre tn u tie na cin to rín e.
M odlili sa k d u šia m v o čistci, aby za nich
oro do vali. V kázni kňaz vyzva l ľudí, aby
mu uká zali d á ždn iky. N ikto nem al. T a k á
bola ich viera.
Ježiš Kristus nám hovorí: "Ak budete mať
vieru a nebudete pochybovať (...), keby ste
aj tom uto vrchu povedali: "Zdvihni sa a h o ď
sa do mora, stane sa to. A dostanete všet
ko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe!
(Mt 21, 2-22).
V ie ra má skutočne veľkú silu.
Sv. Bažil Veľký (+379) nás tiež napomína:
"Koľkokrát sa my v svojich ťažkostiach obraciam e radšej ku kom usi iném u a nie k
Bohu. - O chorelo nám dieťa? O braciaš sa
najprv na čarodejníka alebo na toho, kto
vešia na šije nevinných detí všelijaké
talizm any, alebo nakoniec sa obrátiš na
lekára či lieky, opustiac T oho, kto má silu ti
skutočne pomôcť. (...) Slovam i nazývaš
Boha svojím útočišťom, a v skutočnosti
chceš obdržať pom oc od neužitočných a
prázdnych prostriedkov! (Hom ília na žalm
45., 2).
Čo nám ostáva? Iba zvolať spolu s otcom
posadnutého chlapca: "Verím. Pomôž mojej
nevere!" (Mk 9,24).
Jozafát, OSBM

Znám y profesor dogmatiky M. Schmaus
v 6. zväzku svojho diela Viera cirkvi, ktorý
má názov Život mijosti a milostiplná str.
255-257), píše: "Čo sa týka "zjavení
Márie", hlavným problémom je otázka ich
pravdivosti. Vzhľadom na tajomnú a ne
dozernú silu podvedom ia a masovej su
gescie nie je ľahko rozoznať prípadné zja
venie Márie od ilúzie... Hoci každý jednot
livec môže považovať určitý úkaz za Má
riino zjavenie, jednako patrí cirkvi a jej
pastierskemu úradu, aby prípad vysvetlili,
k e ď udalosť začína mať vplyv na spolo
čenstvo veriacich, napríklad tým, že vzni
kajú nové pútnické m iesta alebo nové po
božnosti v cirkevnom spoločenstve. Sila
zážitku sam a osebe nie je plne spo
ľahlivým kritériom pravosti. Takým môže
byť prípadný zázrak, ktorý treba brať do
úvahy pri skúm aní pravdivosti zjavenia.
No dokázať zázrak, vzhľadom na dnešné
vedecké poznatky v odbore psychológie,
antropológie a sociológie, si vyžaduje naj
väčšiu opatrnosť...

□

□

□

Tým, ktorí tak veľmi zdôrazňujú blaho
darné účinky súkromných zjavení, pre
javujúce sa napr. v obnove náboženského
života v danej lokalite, v obrátení mnohých
pútnikov atď., treba pripomenúť, aby sa
zam ysleli aj nad ich negatívnymi dopadmi,
na ktoré sa v nadšení obyčajne zabúda.
Nemožno nevidieť, že vedú vo viacerých
smeroch do predkoncilového spôsobu
myslenia, b a v určitých smeroch až hlboko
do stredoveku. Proti požiadavke Druhého
vatikánskeho koncilu, aby sa jasne roz
lišovalo medzi pravdami viery podľa stup
ňa ich hodnoty a hierarchie,v súkromných
zjaveniach majú prosté náboženské pred
stavy rovnakú váhu ako najzávažnejšie
zjavená pravda viery. Je to na obrovskú
škodu pre žiaduci dialóg s našimi odlú
čeným i bratmi i s dnešným svetom. Bližšie
o tom hovorí pastorálna konštitúcia kon
cilu o Cirkvi v m odernom svete Gaudium
et Spes, napr. ods. 21, 43, ako i pasáž v
dogmatickej konštitúcii koncilu Lumen
Gentium, ods, 67.
Dr.l.KAPIŠINSKÝ

SLOVO

Tento príbeh sa zrodil v nem ocničnej
izbe č. 15, na internom oddelení. To ne
deľné popoludnie bolo plné vzruchov a
prekvapení. Na izbe sm e boli len dvaja
pacienti. Starší pán len na vyšetrenie.
Sťažoval sa na návaly krvi do hlavy a
búšenie srdca. Po raňajkách sm e si boli
pozrieť televízny program. Na izbe sme
debatovali o športe a politike. Po obede
som ih n e ď dostal návštevu. Prišla m an
želka, deti a mama. Vyšli sm e p re d ne
m ocničnú budovu, sadli s i na lavičku a
ani neviem, ako čas ubehol. No p ri roz
lúčke sa stalo čosi nezvyčajného. M am 
ka ma pobozkala a do ruky m i vtlačila
ruženec. Cez slzy v očiach sa m i pri
hovorila: "Syn môj, tento ruženec ťa z a 
chránil od náhlej smrti. D enne sa m od
lím za obrátenie vo vašej rodine.
Odteraz aj ty sa m odli so mnou, aby si
m ohol ä m skôr sa vrátiť k svojej rodine."
Úprimné a dobrácke slová m ojej m am y
m i hlboko prenikali do duše. C ítil som p ri
nich trpkosť a zároveň b ô ľ nad rokami,
ktoré boli prázdne a niekedy až zbabelé.
A ni neviem, ako som povedal: "Sľubu
jem ti, m am a." Zároveň som sa zháčil.
Koľko bolo doteraz nesplnených sľubov
a ktovie, či aj tento splním. Idem do
svojej nem ocničnej izby a rozmýšľam,
čo poviem svojm u susedovi o ruženci.
Či sa budem vôbec modliť, v e ď už sm e
tu dva týždne a doteraz ani je d e n z nás
sme sa nemodlili. Pravdepodobne všet
ko nechám tak.
Otváram dvere nem ocničnej izby a ostávam v nemom úžase. Čo sa tu vlast
ne deje? Pri p osteli m ôjho sudeda p o 
čujem vzlykot m anželky a detí. Práve
lekár konštatoval náhle zlyhanie srdca.
Zrazu som dostal strach zo svojej cho
roby, zo smrti, ktorá a j ku m ne sa p ri
bližuje. A tak som sa rozhodol m odliť
svätý ruženec, aby som sa zbavil stra
chu zo smrti. Sadám si na okraj postele,
vyťahujem z vrecka ruženec a začínam
sa modliť.
Uvažujem o radostnom tajom stve svä
tého ruženca. M atka Božia, ty s i prijala
do svojho života Božie posolstvo. O tvo
rila si sa pre pôsobenie Ducha Svätého.
Tvoje : Staň sa m i podľa slova tvojho, ti
svietilo na ceste celým životom. Ja ešte
len pred chvíľkou som m al strach z m od
litby ruženca. Bál som sa p rizna ť pred
sudedom, že som kresťanom. A ko často
nereagujem na Božie výzvy. Vyho
váram sa, že musí vo m ne dozrieť čas
na obrátenie. A j Boh m usí počkať. V e ď
mám len štyridsať rokov. Učím na gym 
náziu a tak je len samozrejmé, že som
odvykol sa modliť, počúvať, čo m i hovorí
vo svedom í Boh. Čo keby som tu na
posteli ležal ja m ŕtvy? Aká by bola moja
večnosť? N astal čas načúvať Božie
zvestovanie srdcom. M atka Božia, p o 
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m ôž mi, aby som vedel hovoriť v život
ných situáciách tak ako ty: Staň sa m i
podľa slova tvojho!
Pozerám sa do druhého desiatku, ako
ty, Matka Božia ponáhľaš sa zvestovať
radosť z Boha k svojej príbuznej. Ona
ih n e ď i/ tebe vytuší veľké Božie tajoms
tvo. A tvoj chválospev je hymnou vďaky
za veľké veci, ktoré v tvojom živote urobil Boh. Čo je pekné a krásne v m o
jo m živote, to všetko urobil Boh, čo je
špatné a nevyhovujúbe, to som urobil ja.
Rozm ýšľam o svojich návštevách prí
buzných a známych, čo im ja ponúkam
a čo vidia oni na m ňa? A ko často ostávam len p ri sebectve, namyslenosti,
urážlivosti. A tak ochudobňujem seba a
iných. Pri tomto desiatku sa zastavujem
aj nad svojim i slovami, ktoré každý deň

"Chcela by som vás poprosiť, aby ste
sa modlili každý deň ruženec."
vyslovujem. Mám z nich až panický
strach. Je čas dôkladne poupratovať
svoje svedom ie každý večer. Vyhodiť
zbytočné slová a p rija ť Máriin Magnifikát. Mária, pom ôž m i vydať sa na
tvoju cestu!
Rozmýšľam nad tretím tajomstvom.
Božie Dieťa sa neštíti vstúpiť do bet
lehem skej maštale. A ká hlboká pokora
dýcha z tohto tajomstva. Boh sa skláňa
aj ku m ne v podobe bezm ocného Die
ťaťa. Vystiera svoje rúčky a p rosí o pri
jatie. Božie Dieťa, odpusť, že v mojom
dom e nevidieť na stene tvoj obraz, ba
ani u mojom srdci. Hádam preto vládne
v našej rodine nevysvetliteľný nepokoj,
hraničiaci s nervozitou a napätím, ktorý
preniká nás každý deň. Je čas, aby do
našej rodiny sa vrátil pokoj, ktorý
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zvestovali anjeli betlehemským pas
tierom. Stojím v obdive pred príbehom
S vätej n oci a chcem sa ponáhľať z
jednoduchosťou betlehem ských pas
tierov, učenosťou m udrcov, ale najmä
s tvojou pokornou vierou, Mária, k jas
ličkám, aby som v nich nanovo objavil
seba a Syna Božieho, ktorý prišiel
kvô li mne, kto rý m á p re m ňa čas. Mat
ka Božia, vypros m i tú m ilo sť pokornej
viery v Božie Dieťa!
Otváram sa pre štvrté tajomstvo svä
tého ruženca. Bohorodička, ty obetuješ
svojho Syna v chráme. A j mňa obetovali
rodičia p ri svätom krste. A le odvtedy ako
keby som utiekal z náručia Božieho. A
čo m oja rodina?S m e ako nedokončené
romány, v ktorých vládne hrôza z tvr
dohlavosti a zmätku. Nie, nie je to dobré
v našej rodine. Zlo, ako rakovina za
chvacuje manželku, mňa a deti. Nevi
d ie ť úsmev, nepočuť pekné slovo, lebo
n e p o č u ť slová modlitby, preto nám
chýba to pod statné - láska a odpuste
nie... Bolo to po tretej vyučovacej ho
dine, p rišla náhla nevo ľn o sť a ocitol
som sa v nem ocnici, kde m i lekár po
vedal, že som unikol len o vlások smr
ti. M atka Božia, pom ôž n á js ť cestu k
m ojej rod in e ! Cestu, po ktorej prichá
dza dobrota, spravodlivosť, úctivosť a
odpustenie.
Prichádzam k piatem u tajomstvu. Mat
ka Božia, ty s i našla svojho Syna v chrá
me, tri dni si prežívala bolesť a úzkosť,
ale v chráme si zažila šťastie z nájdenia
Božieho Dieťaťa. M oja m am ka ma kaž
dú nedeľu hľadá v chráme. Doteraz
som stále chýbal. Vďaka ti, Mária, že
aj ty s i ma hľadala, nie tri dni, ale dlhé
ro k y a si m a našla. Chcem sa vrátiť do
tvo jej školy, b y ť usilovným žiakom,
podľa tvojho vzoru p ln iť vôľu Božiu.
V e ď to zvestovanie s infarktom - to
bola ponuka a šanca z a ča ť znovu v
m ene Božom a s pom ocou Božou. Má
ria, držím sa tvojej ruky, neopusť ma v
týchto m ojich rozhodnutiach.
Čas už p okročil a ja som sa zbavil
strachu zo zom ierania. Pozerám sa na
svojho m ŕtveho suseda, modlím sa za
spásu je h o duše. Prediera sa mi
otázka: A k ý zm ysel m al m ôj život bez
viery v Boha a b ez m atkinho ruženca.
Cítim, že teraz a tu sa vo mne čosi
lomí, zom iera a začína ž iť to nové, to
Božie M áriino: F ia t - staň sa mi! Do
držal som sľub, ktorý som dal mamke.
Pom odlil som sa svätý ruženec. Nie
tak ako m am ka doma, ale ja viem, že
ty, Mária, si porozum ela mojim
slovám. V e ď ty s i m oja nebeská Ma
ma. A ja som tvoj syn už nie mŕtvy, ale
kto rý prá ve teraz ožíva pre teba a pre
večnosť.

o. Ján KARAS
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BLÍŽI SA DEŇ ZOMRELÝCH
Príjemný a krásny je pohľad na rozkvitnuté lúky a záhrady v mestách i
na dedinách. Dnes, na deň spomienky dušičiek, sú na také krásne
záhrady premenené naše cintoríny. Upravené kvetmi a vencami vy
zdobené a planúcimi svetlami sviečok a kahancov ožiarené hroby... Deň
dušičiek je dňom spomienky na našich zomrelých. Dookola hrobov ticho
a zbožne prechádzajú Ibdia. Postavme sa k nim aj my a všetkým nám
prídu na um otázky a rozličné myšlienky: kam odišli naši zomrelí? Uvidíme
ich ešte niekedy? Budeme sa s nimi ešte radovať? Čo je vlastne smrť?
Naozaj sa smrťou končí všetko? Vážne otázky, na ktoré odpoveďobyčajne nečakáme od llidí, ani od vedy, techniky či filozofie. Na tieto otázky jedi
nečnou odpoveďou je Ježiš Kristus sám, ktorý o sebe prehlásil: "Ja som
vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, aj po smrti bude žiť." Na dôkaz toho,
že smrťou sa nekončí všetko, vzkriesil naimského mládenca, Jairovu
dcéru a priateľa Lazara. Napokon túto pravdu spečatil svojím vlastným
vzkriesením. - Na náhrobné kamene našich zomrelých najčastejšie pí
šeme: "Tu odpočíva v pokoji..." Odpočívať môže však iba ten, kto sa zas
prebudí, kto znova bude vzkriesený. Ak by nebolo vzkriesenia, ak by sa
smrtou všetko končilo, potom by sme museli na náhrobné kamene na
písať: "Tu navždy zanikol..." Smrť je vlastne dobrom, lebo je mostom k
novému životu, k Bohu. Všetky národy a všetky veky verili, že smrťnie je
koniec, že je to brána z jedného života do druhého, že to je iba okno,
otvárajúce sa do nekonečného jasného dňa, že to je len zastávka na ceste
do večnosti, že to je kolíska do nového života. Sokrates povedal "Smrť
pokladáme za najväčšie zlo a nevieme, či to nie je najväčšie dobro". Iný
pohanský filozof Čicero píše: "zomrieť znamená tolko, ako byť prepustený
z väzenia, ako zbaviť sa svojich pút." - Čo nám hovoria hroby? Hlásajú
nám pravdu - umrieť musíš aj ty! Väčšina z nás povie: a načo o tomto
hovoriť? Je to potrebné, lebo mnohí kresťana žijú tak, akoby smrti nebolo
a ona sa predsa blíži, minútu za minútou sa k nej približujeme. Každý z
nás je kandidátom smrti. Rozdiel je len ten, že kto často myslieva na smrť,
prestáva sa jej báť. U starých Egypťanov bolo zvykom, že keď bola
svadba, vždy predložili pred svadobčanov umrlčiu lebku, aby tak pri
pomenuli všetkým, že čo nás čaká na tomto svete. Zájdime len do
cintorína, pozrime menovky na hroboch a zisťujeme, aká prekvapivá a
vrtošivá je smrť, kolko tam nájdeme mladších, čo umreli náhle. Mŕtvi z
hrobov sa prihovárajú: "Bol som tým, čo si ty, budeš tým, čím som ja. Bol
som mladý, zdravý, silný a pekný, teraz som iba prach," Aj tvoja plnosť
života sa obráti na prach. Spasiteľ nám hovorí: "Bedlite , lebo neviete, v
ktorú hodinu príde váš Pán. ” Raz počujeme slová: 'Vydaj počet zo svojho
správcovstva. (Lk 16,2)." Vydaj počet! Z čoho? Zo svojho života. Povieš:
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život je môj. To môžeš povedať pred IbdVni, ale nemáš právo povedať to
pred tým, kto ťa stvoril. Život nie je tvoj, je jeho. A môže ti ho veru odňať,
kedy chce, aj ke ď ty nechceš.
Zapamätaj si dobre, že nie si vlastníkom ničoho. S[ iba správcom toho,
čo si dostal. A preto príde raz k vyúčtovaniu. Vyúčtuj! Č osi urobil so svojím
zdravím? Podryl si ho výstrednosťami. Čo si urobil so svojimi silami?
Premárnil si ich v zábavách. Vyúčtuj! A čo si urobil s časom? Premrhal si
ho? Nedostal si ho, aby si ho zabíja, ale aby si ho zúrodnil dobrom. Vydaj
počet zo svojej činnosti, zo svojich skutkov, verejných i súkromných, zo
svojich túžob, zo zla, ktoré si želal blížnemu. Zo všetkej tej falše a
nespravodlivosti. Ľudia si môžu dovoliťžiťnaruby. Môžeš sa dokonca, ak
chceš, vyrútiť proti Bohu a posmievať sa mu. Ale to všetko trvá len krátko.
Prv - neskôr bude sa účtovať. Každý bude súdený. A nebude tam obhajcu
ani svedkov. Nebude ich treba. Sudca vie všetko! Je stále prítomný.
Pristihuje ťa pri každom skutku.
Ach, ako m álo m yslievam e na našich drahých zomrelých. Myš
lienka na nich zm izne, tuším, s hlasom zvonov pri pohrebe. Žabúdame, že priateľstvo, ktoré sa môže skončiť čo aj pri hrobe, nikdy
nebolo pravé. Sv. Písmo učí, že láska je silnejšia ako smrť (Cant
8,6). Pretože dušičky v očistci veľmi trpia, hovoríme im nežne "Du
šičky". Sú to duše našich najdrahších, preto často pamätajme na
nich vo svojich m odlitbách.
o.Augustín LEUKÁNIČ

kffásm dff@w@iiý©Ih k®s(t®Mik®^
Niet pochýb, že drevené kostolíky, ktorým i
je posiate východné S lovensko, patria m edzi
naše kultúrne a architektonické skvosty.
Právom sú označované za náro d n é kultúrne
pamiatky. Presvedčili sa o tom , aj členovia
prešovského katedrálneho zboru na svojom
zájazde dňa 25. septem bra t.r. organizovanom
pri príležitosti 25. ročného ju b ile a vzniku
spevokolu. N a trase T ročany, H ervartov,
Šarišské m úzeum ikon v B ardejove, skanzen v
Bardejovských Kúpeľoch, L adom írová, Bo-

družaT, M iroľa poznávali a obdivovali je d i
nečnú krásu týchto pam iato k drevenej ľudovej
architektúry.
P rostú
nádheru
vytvorenú
neznám ym i ľudovým i um elcam i. Z ážito k um ocň o v al p útavý odborný výklad etnografa a
znalca ikonopisncj tv o rb y p ána Dr. M artina
M eššu. S pevokol svojím spevom pozdravil v
každom nav štív en o m kostolíku N ajvyššieho a
B ohorodičku tak jed in e čn e a neopakovateľne
zobrazených n a ikonách, vyním ajúcich sa zo
staro b y lý ch ikonostasov, či násten n ý ch m a 

lieb, v m en e ktorých s a ro d í krása a dokonalosť.
Z ároveň sa a le n a tísk a otázka - cením e si a
d o stato čn e ch rán im e tento zhm otnený du
chovný o d k a z našich tak hlb o k o veriacich
predkov, v ý sled o k ich rem eselníckej zručnosti
a staviteľského um enia? M no h é interiéry
k o sto lík o v sú schátrané, p o šk o d e n é a žiada sa
ic h u rý ch len á reštaurácia, n a ktorú doterajšie
do tác ie štátu, a le ani sp o ra d ick é zbierky ve
riacich n em ô žu stačiť. Je najv y šší čas, aby p rí
slušné zo d p o v ed n é kultú rn e inštitúcie v spolu
práci s cirkvou p o d n ik li z ásadné kroky k ob
n o v e a z achovaniu tý ch to pam iatok. N ielen v
záu jm e sak ráln y ch účelov, ale aj tak žiaduceho
ro zv o ja turistického ruchu. Je tiež potrebné
pripom enúť, že ru šiv o pôsobí v niektorých
kosto lík o ch vedľa ikon a m alieb zo 16. a 17.
sto ro č ia nov o d o b á g ýčová výzdova, tuctové
obrázk y , kvety z k repového p apiera, nevhodné
elek trick é osvetlenie nam ontované dokonca
priam o n a ikonostase a pod. J e vecou správcu
objektu, aby takéto zásahy v je h o interiéry
neprispustil.
E stetický a duch o v n ý zážito k z pekného zá
ja z d u o stal a je h o účastníci sa už tešia na plá
novanú b u d ú cu trasu za poznávaním ďalších
drev en ý ch k o stolíkov nášho regiónu. Je p o 
trebné v ša k dať odpoveď na vyslovené p o 
znám ky a otázky.
Dr. Peter KRAJŇÁK
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Keď sa opýtame dvoch mladých snú
bencov, prečo sa chcú zobrať, najčastejšie
počujeme odpoveď: "Lebo sa máme radi"
alebo "Lebo sa cítime spolu dobre". Avšak
vyskytujú sa i odpovede tohto typu: "Berie
me sa, lebo sa všetci ženia" alebo "Keď
príde určitý vek, tak sa treba ženiť - je to
obyčaj".
Toto však nie je dostatočné na to, aby
sa založilo manželstvo. Základom pri za
kladaní rodiny musí byť láska. Avšak ne
stačí iba "milovať sa". Veľakrát počujeme:
"ale cítime sa spolu dobre, preto sa vez
meme". To však je málo. Príde kríza, necí
tia sa už spolu dobre, a preto sa rozídu
(rozvod). Teda láska "cítiť sa spolu dobre",
nestačí. Táto láska sa musí pretvoriť do
lásky hlbšej. Do lásky, v ktorej sa plánuje
spoločný život. Chcú byť spolu, aby budo
vali spolu život. Tu ide už o zrelšiu lásku,
na ktorej sa už môže začať budovať.

Teda v manželstve sa má vytvoriť
vzťah lásky ako medzi Kristom a Cirkvou.
Vtedy manželstvo bude ozaj trvalým.
Spravidla si mladomanželia predsta
vujú svoje manželstvo "ako radostný od
počinok vo vlastnení tej druhej osoby".
Avšak ide o pomýlený egoistický názor.
Kresťanskí manželia by si mali predstavo
vať manželstvo nie ako "radostný odpoči
nok", ale ako "radostnú aktivitu v
darovávaní sa milovanej osobe." Ak ide o
prvý prípad, po vstupe do manželstva prí
de velké rozčarovanie sa: pretože podob
ne myslí jeden i druhý. Takáto láska
zvyčajne končí rozvodom. V druhom prípa
de bude manželstvo trvalým.

Pozrime sa na manželstvo z kresťan
ského hľadiska:
Odpoveď zrelých kresťanov na otázku:
"Prečo sa beriete?", by mala obsahovať
tieto tri odpovede naraz:
1. Lebo sa máme radi, cítime sa dobre
spolu. To je naša láska na začiatku. Ale
sme si vedomí, že je to iba začiatok, z
ktorého sa má začať budovať vzťah medzi
nami.
2. Chceme vytvoriť intímnu spoločnosť
života a lásky. Túto spoločnosť budeme
budovať trpezlivosťou, dobrosrdečnosťou
a milosrdenstvom. Láska milosrdenstva je
veľmi dôležitá: Dvaja manželia sa chceli
rozviesť. Žili spolu už 30 rokov. Rozvod bol
jeho návrhom, avšak potom ochorel na
zápal pľúc. Manželka okolo neho chodila.
Dnes sa už nechce rozviesť.
3. Konečným cieľom manželstva však
je tento: Berieme sa, lebo chceme spoloč
ne kráčať k BOHU: V momente, keď si
povieme v chráme "áno", akoby sme jeden
druhému povedali: "Áno, postarám sa so
svojou láskou, aby som ju (jeho) spasil(-a).
Beriem za to pred Bohom zodpovednosť".
"Ustavične vzdávajte vdáky za všetko
Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša
Krista a podriaďujte sa jedni druhým v báz
ni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako
Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj
Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale
ako Cirkev je podriadená Kristovi, tak aj
ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte
svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cir
kev a seba samého vydal za ňu, aby ju
posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,
aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na kto
rej niet škvrny ani vrásky ani ničoho po
dobného, ale aby bola svätá a
nepoškvrnená. Tak aj muži sú povinní mi
lovať svoje manželky ako vlastné telá” (Ef
5,20-28).

Rozoznávame štyri typy lásky v man
želstve:
1. Láska vlastnenia. Vlastním milovanú
osobu, urobím ju svojou, pre svoje potre
by. Tento typ lásky by mal existovať iba vo
vzťahu k veciam. Je na začiatku zaľúbenia
sa. Vyjadruje sa obyčajne slovami: "Musíš
byť moja (môj)", "Ty si moja (môj)", "Ne
chcem, aby sa na teba pozrel môj praiteľ
(priatelka)”.
2. Láska darovania sa. Som rád (-a),
že urobím šťastnou druhú osobu. Ak obšťastním ju, obšťastním seba. Vyjadruje sa
napríklad slovami: "Ja som tvoj (-a)".
3. Láska plánovaná, tak, ako to určil
Boh. Musí mať cieľ: vybudovať si spoločný
život, tak, ako to určil Boh. Takáto láska sa
zvyčajne vyjadruje slovami: "Sme dvaja,
aby sme kráčali životom"..., tu patria i deti,
ktoré sú nielen plnením slov Boha: "Ploďte
sa a množte a naplňujte zem!" (Gen 1,28)
ale tiež tmelidlom každého manželstva.
Traja sú jedno telo, s dieťaťom, ktoré viaže
medzi nimi otca a matku" (sv. Ján Zlatoús
ty (+407), O liste Kolosanom, 12,5).
Všetky tri horeuvedené typy lásky sú v
manželstve vždy prítomné, ale vždy v inej
miere. Raz prevláda jeden typ, raz iný, ale
vždy sú prítomné všetky tri. Napríklad po
určitom čase sa môže objaviť žiarlivosť.

Ide o prejav vlastníctva danej osoby.
Samozrejme tou najnedokonalejšou lás
kou je "láska vlastnenia", "láska darovania
sa" je na vyššom stupni, "láska plánovaná,
tak ako to určil Boh" je na najvyššom stup
ni.
4. Niektorí rozoznávajú i tzv. lásky ex
tázy. Túto lásku si manželia vyjadrujú slo
vami ako: "Som ňou (ním) očarený (-á)",
"Je fantastická(ý)"... Ide o prejav rešpektu
voči milovanej osobe. Milovaná osoba je
krásna taká, aká je. Nechcem ju zmeniť.
Chcem, aby ostala taká, aká je.
Princípom lásky je:
1. Rozumieť si. Medzi manželmi by mal
byť vzťah ako medzi matkou a dieťaťom:
Dieťa plače, čo mu je? Matka ho chce
rozumieť. Skúša, robí hypotézy... Len aby
prestalo plakať.
2. Prijať odlišnosti toho druhého. Ježiš
Kristus, keď prišiel medzi nás, keď sa vtelil
cez Presvätú Bohorodičku prijal danú kul
túru, jazyk, národnosť... Najprv sa musia
obaja manželia úplne vynulovať a potom
začať budovať spoločný vzťah od nuly. Kto
je silný, môže v drobnostiach tomu druhé
mu ustúpiť. Kto je slabý, nemôže, lebo tým
stratí všetko.
V manželstve sa nehovorí "ja" alebo
"ty" alebo "moje" či "tvoje" ale vždy "my",
"naše"... Láska v manželstve sa podobá
semienku. Toto semienko je vždy rovnaké
ako i semienká iné. Táto láska je rovnaká
ako všetky lásky iných manželstiev na za
čiatku. Ale je rozdiel, do akej pôdy toto
semienko spadne, či do kamenistej, či
úrodnej... Či klíčiace semienko niekto i za
lieva, hnojí, stará sa oň... Musia sa oň
starať obaja. Láska je semienkom - klíčikom, ktorý rastie spontánne, ale si vyžadu
je, aby bol kultivovaný a ochraňovaný, aby
mohol rásť a priniesť plody. Láska na za
čiatku manželstiev je rovnaká, ale výsled
ky manželstiev odlišné. Manželstvo sa
buduje každý deň. Vždy. Základom, je od
strániť náš egoizmus, a ten sa odstraňuje
už pred manželstvom, už u detí napr. v
škôlke. Už i tu začína predmanželská prí
prava. Čím viac obaja odstránia egoizmus,
tým šťastnejší budú v manželstve. Manžel
stvo je totiž vzájomné dávanie sa a vzá
jomné ustupovanie si.
Tertulián (+220) charakterizuje man
želstvo takto:
"Ako opísať blaženosť takého manžel
stva, ktoré Cirkev spája, Eucharistia potvr
dzuje, požehnanie spečaťuje, anjeli
ohlasujú a Boh Otec schvaľuje? Aké jarmo
to majú dvaja veriaci spojení v jedinej ná
deji, v jedinej poslušnosti a jedinej službe!
Obaja sú bratia, obidvaja spolusluhovia,
medzi ktorými niet ani duchovný ani tele
sný rozdiel. Skutočne sú dvaja v jednom
tele a kde je jedno telo, tam je i jeden
duch..."
Vladim ír MARIÁNSKY, OSBM
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Modro-biela uniforma, hneď vedľa zhrbe
ná babička. Pohľad, aký v nemocnici možno
vidieť každý deň. Spolu sa vybrali k telefón
nemu automatu, aby sestrička mohla vytočiť
číslo babkiným príbuzným, ktorí nevedeli o jej
pobyte v nemocnici.
Obďaleč automatu stáli dvaja mladí ľudia
- muž a žena. Obaja nemali viac než 30
rokov. Sestrička si myslela, že tiež chcú tele
fonovať, preto keď babka dorozprávala, za
vesila slúchadlo a babku poslala späť na
oddelenie. Sama sa vybrala na druhé odde
lenie pre morfium
"Sestrička," - oslovil ju mladý muž.
"Prosím." - otočila sa k nemu.
“Chcel by som sa s Vami rozprávať, ale
osamote." - prihovoril sa jej poľštinou.
"Nech sa páči," - pousmiala sa a v duchu
si pomyslela: "Čo len môže tu, nabok."
Oprela sa o stenu, muž sa postavil oproti
nej.
"Sestrička, potrebujem pomoc... Toto je
moja manželka," - ukázal na mladú blondín
ku. "A my ... dieťa ..." - pokúšal sa niečo
vysvetliť v poľštine.
"Prosím?" - spytuje sa nechápavo.
On znovu vo svojej reči hovoril čosi ne
jasné, náznakom.
Tak sa ho začala vypytovať.
"Máte tu, v nemocnici, dieťa?"
"Nie," - kýve hlavou.
"Tak možno chcete mať dieťa a ..."
Znovu krúti hlavou.
Nechce si pripustiť tú poslednú mož
nosť...
"Tak možno manželka je v druhom stave,
čakáte dieťa a vy to chcete dať preč?" - zhro
zene sa pýta sestrička.
"Áno" - s úľavou odpovedá muž. "U nás
je to už zakázané, tak preto ..."
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Oprela sa o stenu. To vari nie je možné!
"Ale prečo? Veď je to živé...!" - nenachá
dza slov.
Mladý muž stojí oproti, díva sa jej do očú
a vraví:
"Viete, my už máme dve deti a to tretie si
už nemôžeme dovoliť."
"Ako tak môžete vravieť, veď máte dve
deti, určite sa vychová aj to tretie."
Znovu sa usmial a vraví:
"Boli ste teraz v Poľsku?!
"Teraz nie, už skôr.!
"No tak vidíte, situácia u nás je pre vás
neznáma."
Pozrite sa, ja zarábam 1 000 000 zlotých.

V jeden večer stretli sa
riase pohľady pri Tvojom stole, Pane:
A Ty si ich požehnal svojím pohľadom
V tom pohľade sme zrazu obaja cítili,
že patrime nerozlučne k sebe,
že odteraz si hás spojil
zväzkom lásky.
Odvtedy sa náš život zmenil.
Chceli sme byť stále spolu,
vždycky blízko pri sebe
a chváliť Teba, Bože,
za dar lásky.
Za lásku, ktorou napĺňaš naše srdcia,
ďakujeme Ti, Pane - zneli oba hlasy
v jednom mocnom volaní.
Ale ako neďakovať po tak
dlhom hľadaní?
Mysleli sme, že pre nás
sa už ten druhý nenájde.
Ale Boh ho poslal na tú cestu,
po ktorej kráčal ten prvý
a On sám nás potom viedol
vo svetle svojej lásky
stále bližšie k sebe.
Až zastali sme na prahu manželstva.
Dvere sú pootvorené...
Vojsť a či sa vrátiť späť?

A jedno auto u nás stojí 49 000 000 zlotých."
- vysvetľuje jej na priblíženie situácie.
"Prosím Vás, pomôžte nám.1'
Sestrička nechápe. Či preto, že je ešte
mladé, neskúsené dievča, ktoré nepozná
problémy starších?
Stojí opretá o stenu, doslova dorazená
nezvyčajnou prosbou a vo vnútri jej šepce
akýsi hlas: "Nesmieš im pomôcť, nesmieš im
radiť k vražde..."
A tak skúša znovu.
"Počúvajte," - chytí ho jemne za ruku,
"vidíte, aká krásna je nočná obloha? Ako
krásne na nej svietia hviezdy? - pýta sa,
ukazujúc na nebo.
"Áno," - kýve hlavou.
"A vy by ste nechceli, aby vaše dieťa
videlo tiež tú krásu?
Rozmýšľali ste už o tom?1'
"My to vieme, sestrička. Všetko sme si už
premysleli.
Pomôžte nám, prosím vás. Viete, my sme
už nechceli ďalšie, no ale bez ochrany,... veď
vidíte...
Určite tam máte nejakého známeho, kto
rý by to urobil. Veď nakoniec, nechcem to
zadarmo, niečo by som vám dal" - strčil ruku
do vrecka. Vystrela ruku na znamenie, že nič
neprijíma.
"Nepomôžem vám, ale ... nedávajte to
preč" - pozrela na ženu.
"A urobil by to nejaký lekár? Kam by sme
mali ísť?"
"Na siedme poschodie?"
"Áno, na siedmom poshcodí je gynekoló
gia. Ale, - zastavila sa tesne pri dverách, nedávajte to preč."
Zastala a s kľúčom vo dverách sledovala
manželov, kráčajúcich hore po schodoch.
Ona sa poslednýkrát obzrela. Potom
obaja zmizli za rohom.
Ako to dopadlo? Stala sa vražda v budove,
kde mnohí hľadajú život. Nevie nik. A predsa
sa nájdu ľudia, ktorí rozhodnú inak...

(ia)
A čo keď to nezvládnem?
Čo na to povedia ľudia? A čo keď
Och nie, nie, Panel
Nechceme sa vrátiť z cesty,
na ktorú si nás povolal,
pretože sám vravíš,
že kto za pluhom sa obzerá,
nie je Ťa hoden...
Vďaka Ti teda za pokušenie,
ktoré nám dávaš.
Dávaš ho z lásky, len preto,
aby sme ťa dokázali milovať
ešte viac.
Chválime Ťa, Bože...
Prekročili sme prah manželstva,
nakukli pootvorenými dverami
a našli tam Teba, Pane ...
v kruhu našej rodiny,
ktorá má teraz i v budúcnosti
pripomínať Božiu rodinu.
Otče, pomôž nám ju utvoriť.
Amen
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P O S O L S T V O J Á N A P A V L A II.
K M IS IJ N E J N E D E LI 24. O K T Ó B R A
Drahí bratia a sestry!
1. "Ja som prišiel, aby mali život a aby
ho mali hojnejšie" (J 10,10). Týmito slova
mi vyjadruje Ježiš zmysel a cieľ svojho
poslania vo svete. Cirkev počas svojej
dvetisícročnej histórie sa cítila vždy viaza
ná týmto posolstvom a šírila vo svete kul
túru
života.
Vedená
Kristom
a
podporovaná Duchom Svätým, neustáva
ani dnes hlásať evanjelium života.
Toto "radostné posolstvo" zaznelo silne
v Denveri, počas svetového zhromaždenia
mládeže, pri príležitosti 8. svetového dňa
mládeže. Je to posolstvo spásy, ktoré sa
stotožňuje s kráľovstvom Božím a je to po
solstvo určené všetkým veriacim. Ako som
mal možnosť povedať v encyklike Redemptoris Missio, to nie je pojem, náuka, prog
ram, ktorý možno volhe vypracovať, ale je to
predovšetkým osoba, ktorá má tvár a meno
Ježiš Nazaretský, obraz neviditeľného Bo
ha. On, ktorý povedal "ja som život" (Jn
14,6), môže naplniť neuhasitelhú potrebu ži
vota pre llidské srdce a krstom zaštepiť život
llidský do života samého Boha.
2. Vychovávať pre evanjelium života,
to je velká úloha rodiny a kresťanského
spoločenstva ohľadom mladých od ich naj
útlejšieho detstva. Táto základná intuícia
vnukla biskupovi z Nancy Mons. Karlovi de
Forbin-Jansonovi založiť v r. 1843 Dielo
detstva Ježišovho, inštitúciu, ktorá slávi
tohto roku 150. výročie. Cirkevná služba,
ktorú vykonáva toto Dielo, poctené titulom
"pápežské", na všetkých kontinentoch,
ukazuje sa stále hodnotnejším a prozreteľnostnejším. Dáva nový elán misijnej čin
nosti detí v prospech ich veku. Napomáha
právo detí vyrastať v hodnosti ľudí a veria
cich, pomáhajúc im predovšetkým splniť
ich túžbu poznať a milovať Boha a slúžiť
mu. Spolupráca mladých na evanjelizácii
je potrebná viac než kedykoľvek. Cirkev
vkladá velkú dôveru v ich schopnosť pre
meniť svet.
3. Pri príležitosti misijnej nedele chcem
pozvať veriacich celého sveta, zvlášť rodi
čov, vychovávateľov, katechistov, nezabú
dajúc na rehoľníkov a rehoľnice, aby sa
usilovali o misijnú formáciu detí, vo vedo
mí, že výchova k misijnému zmýšľaniu za
čína už v najútlejšom veku. Ak sú
formované patrične v rámci rodiny, školy a
farnosti, deti sa môžu priviesť k viere svo
jich mladých priateľov a u dospelých vzbu
diť divosť po viere ohnivejšiej a
radostnejšej. Ich misijná formácia má byť
živená modlitbou, nepostrádateľným pra
meňom energie, potrebnej k zrelosti v po
znaní Boha a v cítení s Cirkvou. Má byť
doprevádzaná velkodušným podieľaním
sa včítane oblasti materiálnej, s ťažkosťa
mi, v ktorých sa nachádzajú deti s menšími
výhodami. V tomto duchu tohtoročná
zbierka na misie bude určená z velkej
čiastky na podporu tých detí vo svete, kto
ré žijú v neľudských podmienkach, aby sa
im urobila radosť, že môžu vzrastať v
evanjeliovej viere.
Som presvedčený, že z tejto dvojakej

snahy - evanjelizovať a ľudsky povzniesť a naliehavé. Mal som možnosť zistiť to na
čo treba v deťoch oživiť, môžu sa zrodiť
svojich misijných cestách, ktoré som pod
nové kňazské a rehoľné povolania, preto
nikol po rôznych kontinentoch. Je treba
že - ako som mal možnosť poznamenať v
podpory duchovnej a konkrétnej solidár
encyklike Redemptoris Missio - "viera sa
nosti i pomoci materiálnej. Nech sa otvoria
upevňuje, ak sa dáva dálej". Budenie mi
srdcia i ruky veriacich a zvlášť tých, ktorí
sijných povolaní a starosť o ne sú aktuál
disponujú väčšími možnosťami ekonomic
nou a naliehavou úlohou. Počet tých,
kými, aby prispeli velkodušne na "Fond
ktorým má Cirkev priniesť posolstvo spá
solidarity", pomocou ktorého Propaganda
sy, stále rastie a hlásanie evanjelia vyža
viery sa usiluje odpovedať na potreby mi
duje hlásateľov, misie prevádzajú muži aj
sionárov. Medzi najnaliehavejšie úlohy
ženy, zasvätení dielu evanjelia, ochotní ísť
bezpochyby patrí stavba chrámov a kapl
do celého sveta prinášať spásu.
niek, kde sa môžu veriaci zhromažďovať k
4.
Pri tejto zvláštnej príležitosti chcel by sláveniu Eucharistie - zaistiť živobytie a
som ešte raz vysloviť z hĺbky môjho srdca
formáciu kandidátov kňazstva a katechis
tov - vydávanie náboženských kníh v
vdäku celej Cirkvi misionárom, mužom i
ženám, rehoľníkom i laikom. Pracujú horli
miestnych rečiach pre výchovu vo viere,
Biblia, katechizmy, liturgické knihy.
vo a velkodušne, často za cenu života, pre
Kiežby kresťanské komunity mohli závodiť medzi sebou vo velkodušnosti, na
sledujúc príklad prvotných kresťanov, ktorí
boli jedno srdce a jedna duša a nikto nenazýval svojím, čo mu nepatrilo, ale všetko
mali spoločné (Sk 4,32). Dávajúc z lásky,
skúsili, že blaženejšie je dávať než prijí
mať. Ich podieľanie dalo vytrysknúť pre
Cirkev prameň novej pospolitosti a proroc
kej lásky.
5.
Panna Mária, Matka Krista a veria
cich, je vzorom tejto lásky k Bohu a bra
tom. Jej zverujem všetkých, čo sa
zasväcujú realizácii misijného rozkazu jej
Syna: misionárov mužov a ženy, aby udr
evanjelizáciu a službuv prospech človeka.
žiavala ich apoštolská činnosť a obety - ich
Ich svedectvo, často heroické, ukazuje
spolupracovníkov a dobrodincov, aby stá
velkú vernosť Kristovi a jeho evanjeliu. Je
le viac sa podielai s duchovnými a hmotný
to príklad, symbol a spásonosná výzva
mi dobrami s tými, čo ich nemajú.
kresťanom, je to výzva pre všetkých dať
Som šťastný poslať vám všetkým
životu vierou hlbší zmysel.
apoštolské požehnanie na 150. výročie
Misionári obetujú všetky sily fyzické a
Diela detstva Ježišovho. Chcem objaviť so
duchovné pre šírenie evanjelia nádeje.
zvláštnou
radosťou a zvláštnou láskou
Cez nich Kristus, Spasiteľ človeka, opaku
všetky deti a zvlášť tých, ktorí sú v núdzi,
je ľuďom: "Prišiel som, aby život mali a aby
chorobe, chudobe a opustenosti.
ho mali hojnejšie". Je správne, keď pri
Dané v Ríme 18. júna 1993, na sviatok
príležitosti misijnej nedele katolíci obklopia
Božského Srdca, v 10. roku môjho pontifi
ich a preukážu im konkrétnou solidárnos
kátu.
ťou, náklonosť a spoluprácu. Potreby, spo
jené s evanjelizáciou a rozvojom, sú velké
Ján Pavol II.

2 kresťanského

V
dňoch 16.-19. septembra t. r. sa v A večer? Znovu sme s radosťou f
chválili Pána v kaplnke.
\
i: Žiline stretlo približne 300 mladých ľudí
j laických hnutí z celého Slovenska s otVšetky naše spoločné modlitby a j
jj com Tomom Forrestom, CSsR, riaditestretnutia viedli ku konkrétnej evanjelizá- f
l ľom a autorom projektu "Evanjelizácia
cii. Najprv v piatok, kedy sme sa podľa |
\ 2000 ."
jednotlivých oblastí rozišli do všetkých j
kútov Žiliny, aby sme všade tam priniesli \
|
Zodpovedným za priebeh tohto stretživého Krista. V sobotu sa vo velkej z a -1|
nútia bol o. Marián Kováčik, CSsR, spolu
sadačke v budove bývalého KV KSS ziš- j
| s tímom animátorov hnutia Svetlo - život.
lo mnoho ľudí. Ĺudí túžiacich po Kristovi, j
Každý deň sme začínali s Pánom Aj tam sme hlásali radostnú zvesí
| modlitbou. Potom sa k nám prihovoril
Po ukončení stretnutia slávnostnou j
|| otec Tom. Jeho prednášky sa niesli v
nedeľnou litugiou, sme sa rozišli plní ra- j
| znamení slova "Go - Chod'!" Vrcholom
dosti, pokoja a so slovíčkom "Go - choď' j
| dňa bola liturgia. Po obede nasledovala
v srdci domov.
j|
|| práca v malých skupinách, kde sme sa
|| delili s osobnými skúsenostámi.
Angelika j
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SVEDECTVO O SMRTI MUKAČEVSKÉHO BISKUPA
(Pokračovanie z čísla 19.)

Dr. Bergmann tiež nebol spokojný s tým, že
Odarku nevyužívame podľa jeho želania v izbe
o. biskupa a o. Bačinského. Oni dvaja ležali v
jednej malej izbičke, ostatní v susednej, väčšej.
Hlavný lekár Dr. Bergmann vtedy nepoznal
únavu, veľmi často navštevoval našich
zranených - hlavne o. biskupa. Večer pred
spaním asi štyrikrát prišiel sa pozrieť na našich
pacientov.
Hlboko sa uklonil pred o.biskupom a
potešoval ho, že tá druhá noc bude ľahšia od
predchádzajúcej. Nad o. Bačinským sa zasmial,
lebo on v bezvedomí vo vysokej teplote svojím
krásnym barytonom na celé hrdlo zaspieval:
"Blahoslovi, vladykol”. Otec biskup usmievajúc
sa, pozrel na posteľ o. Bačinského a vtedy ešte
ťažko žehnajúc znakom kríža, povedal:
"Blahoslovľajú, Danilku - blahoslavľaju."
Potom Dr. Bergmann sa priblížil k manželke
o. Daniela a tichučko jej šepkal, aby k svojmu
manželovi prichádzala na návštevu len cez deň,
lebo že na noc ju nemôže nechať v nemocnici.
Verná manželka, Mária Bačinská, sa veľmi roz
plakala, lebo už muselasním odísťz izby. Cítiac
nebezpečenstvo, rýchlo som pristúpila k Márii
Bačinskej a som ju uspokojovala, že kým sa
ráno nevráti do nemocnice, ja od jej manžela a
o. biskupa neodídem. Nespokojný Dr. Berg
mann, počujúc môj slbb, zavolal ma na chod
bu a opýtal sa ma, prečo mám ja ostať na od
delení, keď pri dvoch oficiálne obsluhujúcich
sestrách baziliánok a nočnej sanitárke, je aj
špeciálne na pomoc (hlavne na túto izbu du
chovných), prijaté dievča mladé a šikovné (Odarka). Na nervózne otázky Dr. Bergmanna
som rýchlo nenašla inú odpoveďako to, že som
príbuzná o. Bačinského, že on je mojím brat
rancom, tak ho nenechám v takom kritickom
stave na cudzie ruky (hoci v skutočnosti bol
mojím bratancom len tretieho stupňa).
Dr. Bergmann odišiel a ja som si hlboko vy
dýchla. Vrátila som sa na izbu o. biskupa. Len
čo som prisadla, zrazu niekto zaklopal na dvere
a potichúčky už aj vchádza dnu. Bola to tá nová
sanitárka Odarka. Ja som sa jej spýtala:
- "Čo potrebujete, Odarka? Prečo nespíte?"
- "Chcela by som si pohovoriť s vami” - znela
jej odpoveď.
- "Na to máme aj zajtra čas" - povedala som jej.
- "Nie tak pokojne ako teraz, zajtra nebudeme
mať možnosť porozprávať sa. Budte taká dobrá,
ctihodná sestrička, dajte mi možnosť teraz vám
úprimne porozprávaťo sebe všetko."
Povedala to tak nástojčivo, že som vycítila, že
jej musím vyhovieť, keď chcem mať od nej
pokoj.
- "Tak, ked jeto až tak nutné, chodte, Odarka,
za jednou z našich sestričiek, aby prišla miesto
mňa k našim trpiacim a ja sa s vami poroz
právam."
Tak i bolo. Odarka odbehla a za chvílku pri
viedla sestričku - baziliánku, ktorá posedela vedľa
mojich pacientov a ja som sadla s Odarkou na
chodbu pri našich dverách počúvať ju. Odarka
začala s tým, aby som jej dovolila dôverne sa
predstaviť, lebo cíti, že sa mi môže "otvorit".
- "Prosím" - povedala som jej.
- "Pochádzam z Lvova. Bola som dieťa, keď
bolševici uväznili našich drahých rodičov. Dobrí
Ibdia, osobne o. metropolita Septický, ma vzal
za ruky a zaviedol k sestrám baziliánkam, doporučujúc im moju výchovu a výuku. Viem od
rehoľných sestričiek, že zo začiatku som veľmi

plakala, ale potom som si zvykla a cítila som sa
ako v rodine. Veľmi som si obľúbila matku Máriu
Viterovú. Ona mi zastupovala moju matku. Keď
som mala 13 rokov, boľševici rozbili všetky re
hole v Ľvove a v celej Ukrajine, Staršie rehoľné
sestry uväznili a mladšie rozohnali. Aby ma
bolševici nezobrali do detského domova, ja som
sa so svojimi priatelkami skryla v lese, kde sa
pred bolševikmi skrývala aj ostatná mládež a
príležitostne sa im aj pomstili za zničenie rodín
celej Ukrajiny. Po lesoch som sa skrývala do
teraz. Len keď moje priatelky už zahynuli a
zostala som medzi chlapcami sama, tak som sa
radšej rozhodla opustiť ich, pretože som vedela,
že sa nesluší, aby jedno dievča ostalo pri chlap
coch. Nabrala som odvahu a prešla cez Kar
paty, lebo som sa dopočula, že v mukačevskej
nemocnici vedľa zdravotných sestier pracujú aj
rehoľné sestry baziliánky. Som rada, že na
pokon sa mi podarilo dostať sa k vám. A aký je
milý ten váš riaditeľ Dr. Bergmann, že ma prijal
k vám ako sanitárku a že reagoval na moje
želanie, aby som pôsobila medzi vami na chirur
gickom oddelení. Teraz sa už cítim naozaj ako
doma. Budem veľmi šťastná, keď ma aj vy bu
dete mať rada tak, ako matka Mária Viterovičová v Lvove, Ja to cítim, že ma vždy láskavo
vypočujete a v ničom mi neprotirečíte."

morálnej čistote, ale ja som to všetko kate
goricky odmietla. Vstala som zo stoličky a odišla
smerom k svojej izbe a jej som povedala, aby
išla spať.

Ť a ž k o s ti v r c h o lia
V tú noc na našej izbe nebolo spánku. Otec
biskup ľahko stonal a modlil sa svätý ruženec,
o. Daniel vo vysokej horúčke vyspevoval úryvky
z textu svätej liturgie a ja som sa trápila myš
lienkami, čo mám robiť zajtra. Bola som bez
radná a odporúčala som nasledujúci deň do
vôle Božej a sama som sa tiež chytila duchovnej
zbrane - svätého ruženca. Silne som verila, že
mi Nebeská Matka pomôže v týchto našich tr
piacich a za všetky problémy súvisiace s nimi.
Tak som sa trochu ukllidnila.
Dr. Bergmann však nemal pokoja. Po polnoci
prišiel so svojím zástupcom ešte raz skontro
lovať, čo sa robí u nás. Keď videl, že chorí sú
kľudní, zlostne sa na mňa pozrel, spýtal sa, či
nie som unavená a potom odišiel.
V stredu ráno, 29. októbra som počkala na
izbe manželku o. Bačinského a šepkajúc, som
jej vyrozprávala, aká bola predošlá noc. Odovz
dávajúc dennú službu, som ju veľmi upozor
ňovala, aby od našich chorých neodchádzala
ani na chvíľočku bez dozoru našich. Ďalej som

P O S L E D N É C H V ÍL E P O Z E M S K É H O Ž IV O T A
B IS K U P A - M U Č E N ÍK A T E O D O R A R O M Ž U
Keď Odarka dohovorila, snažila som sa, aby
nespozorovala na mne, že neverím jej rozp
rávkam. Dialóg som nemohla dokončiť, lebo
Odarka okamžite začala rozprávať dälej. Viete,
sestrička Teofila, bolo by mi oveľa ľahšie, keby
som bola ľahkej povahy a dbala len o seba. Ale
ja to nemôžem. Neviem zabudnúť na svojich
dobrých a milých priateľov tam v lese. Chú
ďatká chlapci, neraz krvacajúc, nemajú už pri
sebe ani trocha vaty, jódu a obväzov a ani tie
najprimitívnejšie lieky, ktoré sú v každodennom
živote nutné pre každého, tým viac v lese. Veľmi
vás prosím, aby ste mi dali nejaké lieky z ne
mocnice."
Ja som sa na Odarku prekvapene pozrela,
vzdychla som hlboko a seriózne som sa
spýtala.
- "Sestričky baziliánky vás nenaučili 10 Božích
prikázaní?
- "Akože nie" - povedala Odarka a hneďzačala citovať jedno po druhom. Keď došla k sied
memu (nepokradneš), zámerne som ju zasta
vila otázkou.
- "Ako si to predstavujete, aby som vám z
nemocničnej lekárne dala nejaké lieky pre va
šich známych chlapcov v lese?!
- "Celkom jednoducho" - odpovedala Odarka.
- "Sestričky v Lvove považovali pomoc pre
nás ako humánny skutok, lebo vedeli, že bo
jujeme proti komunizmu."
- "Odarka, nie som kompetentná posudzovať
počínanie sestričiek v Lvove. Je to ich vec. Ony
zodpovedajú samy za seba, ale môžem vás
ubezpečiť, že ja to neurobím. Nie preto som sa
oddala rehoľnému životu, od svojej mladosti,
aby som svoje svedomie zaťažovala narušením
Božích prikázaní. V živote som ešte nikdy nič
neukradla, ani to nikdy neurobím."
Odarka ma veľmi chcela presvedčiť o svojej

ju prosila, aby k nikomu nebola dôverná, lebo
atmosféra okolo nás nie je čistá. Nech neprijme
od nikoho cudzieho pomoc a taktiež nech ne
prijíma stravu z jedálne. Stravu im budeme do
nášať z domu. Takisto s ohrievaním jedla nech
nikoho nepoveruje. A hlavne, aby novú sani
tárku - Odarku - nepustila do izby. Potom som
odišla do kaplnky na svätú liturgiu. Keďsom po
svätej liturgii išla do klauzúry so svojimi spolusestrami - baziliánkam i, cez velkú bránu vo
šiel do dvora a blížil sa k nám o. prelát Ale
xander Chira s otcom Andrejom Bickom, kap
lánom mukačevskej farnosti. Veľmi som sa po
tešila a cítila som, že ich sám Pán Boh poslal na
návštevu k našim trpiacim pacientom. Poprosila
som ich, aby prišli do prijímacej izby, kde som
im porozprávala o neobyčajne ťažkej uplynulej
noci, najmä o tajomnom rozprávaní s Odarkou
a o tom, ako sa dostala k nám. Keď ma otec
prelát vypočul, poprosil ma, aby som nočné
služby pri našich pacientoch vydržala do
soboty.
- 'V sobotu totiž o. biskupa zoberiem domov."
- povedal. Rozmýšľajúc nad tým všetkým, otec
Andrej Bicko dodal:
- "Myslím si, že to je málo, lebo v Odarkiných
rozprávkach sa skrýva niečo nečistého. Moja
mienka je taká" - pokračoval, - "že to všetko, čo
vám Odarka rozprávala, mali by ste zahlásiťhlavnému lekárovi, lebo on ju na tú prácu prijal. Len
že, upozorňujem vás, sestrička, aby ste to urobili
bezpodmienečne pred dvoma svedkami." - Otec
prelát Chira súhlasil s touto myšlienkou. A tak
sme sa všetci traja dohodli, že ešte toho dňa ja s
hlavnou sestričkou Máriou pôjdeme do kancelárie
hlavného lekára vtedy, keď bude prítomná aj jeho
sekretárka a to všetko, čo som počula od Ódarky, presne mu vyrozprávame. Tak sa i stalo.
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Dňa 21. septem bra 1993 bol pre vysokoškolákov prešovských
fakúlt slávnostný. Rektor univerzity UPJŠ Prof.RNDr.Lev Bukovský,
DrSc, otvoril v budove divadla J. Záhorského v Prešove nový školský
rok za účasti akademických a vedeckých osobností, učiteľského zbo
ru univerzity a študentov všetkých fakúlt.
Pre študentov našej fakulty slávnosť mala ešte je d e n .......
Sídelný prešovský biskup Mons.Ján Hirka slúžil slávnostnú svätú
liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Je potešiteľné, že do prvého ročníka teológie okrem laických štu
dentov nastúpilo 33 nových bohoslovcov - seminaristov. Celkove na
fakulte v tom to školskom roku študuje 361 poslucháčov, z nich 120 sa
pripravuje na kňazské povolanie.
V homílii sa otec biskup prihovoril bohoslovcom I študentom - laikom
týmito slovami:

ČÍSLO 20/1993

Štúdium teológie je cesta k formácii, ktorá spôsobuje niekedy nielen
námahu, ale aj utrpenie. Drahí bohoslovci, študenti, upriamte svoju
pozornosť na Spasiteľa. Ktosi napísal takého slová:
- Prišiel z lona O tcovho do lona Matky Božej, obliekol sa do ľudskej
prirodzenosti, aby sme sa m y mohli obliecť do Božej milosti.
- Stal sa Synom človeka, aby sme sa m y mohli stať synmi Božími.
- Prišiel z Neba, kde rieky nikdy nezamŕzajú, vetry neburácajú, kvety
nikdy nevednú, a nikto tam netrpí. Nie je tam pohrebných ústavov, ani
cintorínov, pretože tam nikto neumiera.
- Kristus náš Spasiteľ sa narodil proti prirodzeným zákonom, žil v
chudobe, vyrástal v skrytosti, len raz prekročil hranice svojej rodnej
zeme a to za svojho detstva.
- Nemal bohatstvo ani vplyv, nemal vzdelanie ani žiadnu školu.
- K e ď bol dieťaťom, znepokojil kráľov, k e ď bol chlapcom, pomýlil
doktorov, rabínov, ke ď bol mužom, ovládol prírodu.
- Uzdravoval zástupy bez hriechu a za svoju službu nebral žiadnu
odmenu. Nenapísal ani jednu knihu, ale do všetkých našich knižníc by
nevošli knihy, ktoré boli napísané o ňom,
- Nezložil nikdy nijakú pieseň, ale sám dal podnet k rôznym spevom
a piesňam.
- Nikdy nezaložil školy, ale všetky školy dokopy nemôžu sa pochváliť
tolkým i žiakmi, ako ich má on.
- On je hviezdou astronómie, skalou geológie.
- Kristus je nekonečnou matematiky. Levom a baránkom zoológie.
- Harmonizuje všetok nesúlad a uzdravuje všetky choroby.
- Veľkí mužovia prišli, a odišli - On však je medzi nami živý.
O tom to Spasiteľovi vás bude učiť teológia. Priblížte sa k tomuto
Spasiteľovi. Vám profesorom a súčasne seminaristom chcem od
kázať - majte sa radi, dôverujte jeden druhému, nerobte ťažkosti,
študenti svojim profesorom, ale vložte svoje ruky do ich učiteľských a
kňazských, potom sa približíte ku Kristovi.
(KM.)

NARODENINY V ABRANOVCIACH

Dňa 1. októbra o 9.00 hod. na sviatok O chrany Panny Márie
v kaplnke kňazského seminára na Sládkovičovej ulici prijal z
rúk Mons. Jána Hirku vysviacku na kňaza Jozef Šoltýs za
účastí predstavených bohosloveckej fakulty a ďalších
duchovných otcov. Predtým diakonské svätenie prijal 29. a
30. septembra 1993 v biskupskej kaplnke v prešovskej
rezidencii.

Milé výročie si 28. septembra tohto roku pripomenulo spo
ločenstvo veriacich v Abranovciach. Uplynulo totiž 125 rokov od
posvätenia ich chrámu. S výstavbou začali v roku 1867, kedle ich
starý, drevený chrám bol zničený požiarom. Už v roku 1868 bola
posviacka. Zo starého chrámu sa dodnes zachovala vzácna ikona
Matky Božej, ktorá bola súčasťou ikonostasu. Je obdivuhodné, že
už v tom čase, za ťažkých materiálnych podmienok, dokázali v
takom krátkom časovom úseku vytvoriť toto dielo. Aj dnešní Abranovčania sa v duchu týchto starých tradidí svojich predkov
chystajú posvätiť obnovený interiér svojho chrámu.
Abranovce sú malou dedinkou, učupenou pod Slanskými ho
rami. Už stáročia sa hlásia k cyrilometodskému obradu. Do his
tórie Cirkvi vošli zvlášť tým, že sa stali rodiskom nášho sídelného
biskupa o.Mons.Jána Hirku. K výročiu, ktoré prežívajú, im srdečne
blahoželáme. Aj ono nech bude pre nich novou motiváciou, aby
zostali verní svätej cirkvi a svojmu cyrilometodskému
obradu, v ktorom je postavený aj ich jubilujúci chrám.
(-1Č-)

ČÍSLO 20/1993
jar tohoto roku po násilnej pravoslavizácii v 50-tych rokoch
bol medzi mnohými inými vrátený gréc
kokatolíckej cirkvi chrám Narodenia
Panny Márie vo Svidníku.
Hneď po navrátení chrámu sa v ňom
začali slúžiť sv. liturgie, avšak nevyho
vujúce podmienky, nezdravé, chladné
olejové múry, drevená dlážka, staré la
vice a iné skutočnosti, donútili miestnu
cirkevnú obec k prerušeniu vykonávania
bohoslužobných obradov. Okamžite sa
začalo s opravou interiéru. V úvode
slávnosti, ktorá bola 19. septembra t. r.,
povedal správca tejto farnosti, o. Ľu
bomír Petrík, že celá farnosť sa h neď a
s plnou vervou zapojila do opráv tohto
nádherného Božieho stánku. Dala sa
nová dlážka, urobili sa opravy ikonostasu, maľby stien, vykonali sa iné pot
rebné práce. Ochota mnohých farníkov
pomôcť pri oprave a renovácii chrámu
bola obrovská. Veriaci prinášali obetu
spôsobom, ktorý je príkladom aj pre os
tatné farnosti. Rekonštruovaný chrám
za dva mesiace je obdivuhodným die
lom pracovitých rúk veriacich mesta
Svidníka pod duchovným vedením jej
správcu otca Ľubomíra Petríka. Jeho
pastoračnú prácu v tejto farnosti je vi
dieť aj nasvidníckej mládeži, ktorá, mys
lím si, všetkých, ktorí tam ešte neboli a
počuli ich ľubivé spevy či už počas aka
démie pred slávnostnou posviackom
obnoveného interiéru chrámu, ako aj
počas celej svätej liturgie. A to nielen
mládežníckymi piesňami, ale tiež spev
mi liturgickými. Ked’prihliadneme, že to 
to je práca jedného kňaza v tak veľkej
farnosti ako je Svidník, je to svedectvo o
prítomnosti Ducha Svätého, ktorý bol

r

Odpustová s lá v n o s ť k s v ia tk u N a ro d e 
nia Panny Márie sa dňa 19. 9. t. r. ko n a la
aj v J u sko ve j Vôli. S lá vn ostn é b o h o 
služby s lú ž il a h o m ílio u p o v z b u d il p rí
tom ných veria cich g e n e rá ln y v ik á r p re 
šovskej eparchie o. Ján G ajdoš.
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S V I A T O K VO SVIDNÍKU
otcovi Ľubomírovi vo veľkom fyzickom i
psychickom vyťažení posilou. Posilu
svidnícka farnosť dostala tohoto roku v
osobe kaplána o. Štefana Kopčáka.
Je potrebné ešte dodať, že ani farský
chrám, ani čo sa týka veľkosti, ani
vzhľadu je nevyhovujúci a bude potre
bovať opravu. Obidva svidnícke chrámy
nestačia predovšetkým kapacitne a bo
lo by potrebné postaviť nový chrám.
Vráťme sa však k slávnostnej svätej
liturgii, ktorá začala privítaním o. bis
kupa Mons. Milana Chautura, CSsR. Za
celosvidnícku farnosť ho kyticou kvetov
privítali mladí tejto farnosti.
Z jeho homílie vyberám e niekoľko
podstatných myšlienok:
Ked’sa človek chce dostať k tomu dru
hému, stavia cesty. Odkedy sa človek
vzdialil od Boha svojím hriechom, Boh
hľadá spôsob, ako sa dostať k člo
vekovi. Trvalo dlhé tisícročie kým Boh
"našiel cestu, aby prišiel na tento svet."
A bolo to práve cez Máriu. Narodila sa
Panna Mária, tá ktorá je najdokonalejšia
cesta, prichádza, aby priviedla človeka
k Bohu. Ona je sprostredkovateľka, cez
ktorú sa môže človek dostať k Bohu. T ak
ako cez ňu prišiel Boh k nám, aj my
môžeme cez Máriu prichádzať k Bohu.
Cez Máriu k Ježišovi a cez Ježiša bližšie
k svojm u cieľu - k Bohu. Dnes sa hovorí
o rôznych cestách, o nových cestách,
ktoré majú priviesť človeka k šťastiu.
Mária je cestou, ktorou sa človek môže
dostať k pochopeniu v znamení časov.
Čím je cesta dlhšia, tým dlhšie trvá vý
stavba. Následkom hriechu bolo veľké
vzdialenie sa človeka od Boha. Dlhé
tisícročia bolo treba čakať, kým sa táto
cesta vybudovala a bola hotová. Bolo
treba čakať, kým Boh učiní človeka Máriu, ktorá spojila človeka a Boha. Pre
každú cestu je príznačné, že je znač
kovaná. A my sa pýtame, ako je znač

kovaná cesta Márie. Mária je vyznačená
veľkou oddanosťou k Bohu, príkladom
toho je jej bezvýhradné - Áno, ktoré povedaía Bohu. Mária je značka čistoty,
zbavená dedičného hriechu, čistá sa
zrodila a čistá bola vzatá do neba. Je
vyznačená pokorou.
Hľadanie nových ciest k šťastiu nie je
jednoduché. Politici majú rôzne projekty
pre cesty k šťastiu, ale viem e dobre, že
tieto cesty nie sú cestami šťastia. Dnes
sa človek pýta, je dobre, že sme sa vy
dali na cestu demokracie. Všetky cesty,
ktoré plánujú ľudia skôr, či neskôr skon
čia v slepej uličke. Ale Máriina cesta
vedie do neba, k Bohu. A čo my, ľudia,
ako kráčame po tej ceste. Raz povieme
áno a m nohokrát nie. Máriu na tejto ces
te k Bohu, na ceste životom nezastavili
ani kríže, bolesti, útrapy. Ona išla ces
tou, ktorá je cestou k Bohu. Aj my podľa
vzoru Márie vydajm e sa na túto cestu a
to s plnou zodpovednosťou a podľa Má
riinho vzoru, ktorej jedinou túžbou bolo
páčiť sa B o h u Veľa je ciest, po ktorých
sa dá kráčať. Často človek zistí, že ces
ta, po ktorej kráča, nie je tou pravou. Tá
pravá cesta je skromná, nenápadná.
Boh mal veľa rôznych spôsobov ako
prísť na svet. Boh si z tých možností
vybral Máriu, skromnú, tichú, pokornú.
Ona je najschodnejšia cesta k Bohu,
brat, sestra! Je skutočnou realitou, že
sa Ježiš Kristus narodil z Márie Panny a
že práve cez Máriu Boh chce, aby ľudia
prichádzali k nemu.
Jej cesta sa volá pokora, oddanosť k
Bohu, čistota, naozajstná mravnosť. Z
jedných najdôležitejších značiek na ces
te k Bohu je Máriina čistota. Je to bez
pečná cesta. Boh nám Máriu dáva ako
cestu, ktorá nie je jednosmerná, ale
dvojsmerná. Boh skrze tú cestu - Máriu
prichádza k človekovi a človek skrze ňu
môže dôjsť k Bohu.
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VÝVOJOVÉ ŠTÁDIUM
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
FARNOSTI
V NIŽNOM ŽIPOVE
ODPUSTOVÁ SLÁVNO SŤ spojená s oslavou 200. výročia
posvätenia chrám u O C HRANY PANNY M ÁRIE sa konala dňa
10. októbra t. r. v Nižnom Žipove. Svätú liturgiu obetoval Mons.
JÁN HIRK A, sídelný prešovský biskup. Pri tejto príležitosti
prinášame pohľad do histórie tejto farnosti z pera o. Jána Hrica.
Slovenský národ morálne, spôsobom života a kultúrou je tak originálny, že
nemá čo vypichovať, ale ani tendenčne zakrývať. Keďhovoríme o etnológii, etike,
etymológii či etnografii, máme zároveň na mysli základné poznatky z minulosti,
podložené historickou pravdou, ktoré nám úplne stačia, aby sme sledovali a
osvojovali si mnohé zaujímavé skutočnosti svojich predkov. Tým si vytvárame
aj vzťah k vonkajšiemu svetu minulosti a životnému prostrediu. Získané vedo
mosti na poli duchovnom, kultúrnom, či národnom velmi často príjemne pôsobia,
ba ovládajú naše intelektuálne stimuly, podnety a pohnútky spoločenského živo
ta. S týmto zámerom a v tomto duchu je písaná i táto skromná práca, analýza
vytypovaného špecifika - vývoja nižnožipovskej gréckokatolíckej farnosti.
Ľudia sú často zvedaví na formovanie svojej obce, na jej pôvod a prvotný
význam vývojového štádia, na utvárame jej náboženskej spoločnosti a pod.
Pokúsme sa teda skonkretizovať navrhnutú tézu.
Názov obce Nižný Žipov v dávnej minulosti sa objavoval v rozličných
podobách - tvaroch:
V roku 1221 bola obec označovaná menom ISEPU? V ROKU 1287 menom
ISYP, v roku 1321 menom ISOPOU, v roku 1329ISEEPH, v roku 1773 ŽIPOV,
vroku 1786 UHERSKÝ ŽIPOV, v roku 1920 UHORSKÝ ŽIPOV a od roku 1948
až dodnes je to NIŽNÝ ŽIPOV. Počas Rakúsko-Uhorska bola obec pomenovaná
na Magyarizsép. Pri etymologickom skúmaní príbuznosti slov vyšeuvedených
názvov tejto obce treba ešte poznamenať, že slovo IŽIP (taliansky ISEPPE, čo
znamená Jozef), dostalo sa k nám na základe styku obyvatefov Slovenska so
severným Talianskom, ktorý siaha až do 9. storočia. Z toho sa dá teda usudzovať,
že až do tohto obdobia možno uplatniť existenciu vzniku obce ŽIPOV. O druhej
alternatíve, že obec Žipov vznikla v 11. -12. storočí, nemožno vôbec pochybovať.
Dnes teda sú prijateľné výrazy : žipovský, nižnožipovský, Žipovčan, Nižnožipovčan.
Obec patrila do roku 1404 Izsépyovcom a od roku 1405 Cseleyovcom a
Dobyovcom.
V roku 1600 mala 17 sedliackych - žedliarskych domov. V roku 1715 mala
14 obývacích a 14 opustených domácností a počtom domov a obyvateľov sa
Žipov radil k stredne veflcým obciam toho času v okolí Trebišova. V roku 1787
už eviduje 109 domov a s počtom obyvateľov 852 a v roku 1828 už mal 210
domov a 1 546 obyvateľov. V roku 1990 zaznamenáva... domov a .... obyvateľov.
Po stránke národnostnej už od 11. storočia sa eviduje národnosť slovenská,
(doc. PhDr.L. Tajták, CSc.).
Hlavným zamestnaním bolo odpradávna polhohospodárstvo (od 11. storo
čia) a ojedinele rybárstvo a z remesiel kováčstvo a kolárstvo.
V roku 1831 obyvateľstvo na východnom Slovensku prežíva ťažké chvíle.
Zemepáni vo všetkom násilne potláčali slobodu a práva svojich poddaných, to
vyústilo v nenávisť voči utlačovateľom a táto situácia zrodila na východnom
Slovensku sedliacke povstanie. Obec Žipov bola jednou z ohnísk protipanského
odporu v sedliackom povstaní. Najaktívnejšie sa to prejavilo v okolitých obciach
Trebišova, ale postupne sa rozšírilo na rozsiahlu časť východného Slovenska.
Obec leží 9 km juhozápadne od Trebišova. Je to nížina (133 m nad. výšky)
v Podslanskej pahorkatine členenej potokmi a pokrytej ľahko usadenou horninou
pôvodne naviatou vetrom. Je to teda sprašová pôda. V časti chotára je rybník.
Majetková rozloha: 1747 ha polhohospodárskej pôdy.
Začiatkom 20. storočia mali tu majetky Széchényiovci. Obec si dodnes
zachovala poľnohospodársky charakter. Jednotné rolnícke družstvo založené v
roku 1957 prešlo v roku 1966 do správy Štátnych majetkov. Násilná likvidácia
súkromných majetkov polhohospodárov mala otrasný dopad na mnohých postih
nutých. Časť obyvateľstva si našla nové pracovisko v podnikoch a v ČSD.
Od roku 1357 patrila k obci osada Bercz (ľudové Birc) a od roku 1416 tiež aj
Sóskút (slov. Slaná studňa).
V obci sú tri chrámy:
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Gréckokatolícky neskorobarokový, rímskokatolícky neobarokový s klasicis
tickými prvkami a evanjelický reformovaný, klasicistický.
Gréckokatolícky chrám bol postavený v roku 1793. Obnovovaný bol v
rokoch 1900, 1921, 1950 a generálne opravovaný bol postupne po roku 1968. V
roku 1921 bola k lodi kostola urobená prístavba - polkruhovo zakončený priestor,
ktorý slúži ako svätyňa chrámu. V nej je umiestnený hlavný oltár s baldachýnom,
rokokový z polovice 18. storočia. Zub času znehodnotil drevenú časť oltára, ktorý
bol v roku 1979 obnovený, renovovaný. Neoddeliteľnou súčasťou oltára je obraz
Ochrany presvätej Bohorodičky, ktorej je zasvätený chrám.
V lodi chrámu sú dva bočné oltáre. Jeden s obrazom Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho a druhý s obrazom Ružencovej Panny Márie. Obrazy boli reštaurované
akad. maliarom Jordánom ml. z Prešova.
V predsieni chrámu je velmi pekne upravený chór pre kantora - kantorky
zásluhou šikovných rúk odborníkov z radov veriacich.
V rokoch 1971 a ďalších boli vykonané generálne opravy chrámu. Bola
natretá veža a strecha chrámu, od základu omietnuté múry zvonku, vo vnútri
namontované akumulačné pece, vynovená stará podlaha, vymenené lavice, vy
maľované vnútro chrámu, od základov obnovená sakristia a mnohé iné úpravy.
Pôvodná farská budova bola už vo veľmi schátralom stave, neobývatelná. Po
1950 roku, keď sa miestny duchovný násilne musel vysťahovať z farskej budovy,
JRD ju používalo na skladovanie obilia.
V roku 1968 bolo treba vážne uvažovať nad výstavbou novej farskej budoby.
Spočiatku finančných prostriedkov bolo poskromne, ale veľkorysosť sa prejavila
aj vo vellcosti ducha veriacich. Všetci do jedného prispeli dobrovoľne, kto koľko
mohol... Nikto im nepomáhal a predsa vždy, keďbolo treba, peniaze boli. Zdalo
sa to až neuveriteľné, pretože i keď mnoho prác bolo vykonaných svojpomocne
veriacimi, predsa len finančná stránka mala veľký dopad na dobrovolhé príspev
ky. Veď oprava chrámu a výstavba novej farskej budovy si vyžiadali náklad skoro
jedného milióna korún. I z tohto miesta za štedré milodary patrí nižnožipovským
farníkom vrelé poďakovanie a úprimné Pán Boh zaplať.
Treba však pritom zmieniť sa o tom, že veľkou prekážkou, ktorá nám stala v
ceste, bolo stavebné povolanie, bez ktorého sa akcia nemohla uskutočniť. S
odvahou ale i s veľkým rizikom sme to vzali na seba. A vyšlo to. Veď kto len
trošku mal citu a porozumenia, musel pochopiť nevyhnutnosť a naliehavosť
výstavby predmetného objektu. Pre toto podujatie bolo zvolených 12 kurátorov,
ktorí s námahou ale i s láskou striedavo vykonávali svoje povinnosti a zabezpe
čovali ľudí pre stavebné práce. Každá dvojica kurátorov mala za úkol týždeň
organizovať práce so svojou partiou. Takto kurátori i všetci veriaci žili v záujme
spoločného dobra. A Všemohúci ich prácu žehnal. Dostavil sa aj konečný efekt.
V rokoch 1972-1974 bola nová farská budova ukončená.
Kňazi, ktorí pôsobili v nižnožipovskej farnosti:
o. Ján Porempovič od r. 1806 - 1818
o. Štefan Festory od r. 1851 - 1870
o. Pavol Karcub od r. 1870 - 1890
o. Viktor Karcub od r. 1890 - 1916
o. Andrej Tóth od r. 1916 - 1925
o. Viktor Damjanovits od r. 1926 - 1950
Od roku 1950-1968 bola zakázaná činnosť
gréckokatolíckej cirkvi,
o. Viktor Damjanovits od r. 1968 - 1969
o. Ján Hric od r. 1969 - 1975 excurrendo z
Prešova
o. Gabriel Székely od r. 1976 - 1983
o. Milan Tomáš od r. 1983 - 1989
o. Michal Zorvan od r. 1989 - 1990
o. Mirón Keruľ-Kmec od r. 1990
Maďarský východný Lexikón od Junosa Dvorzsáka (Várkony 26. 11.1874)
zaznamenáva:
Žipov, ktorý patril do okresu Sečoviec mal,tento stav veriacich:
gréckokatolíkov bolo 429 - farnosť Žipov
rímskokatolíkov bolo 422 - farnosť Lastovce
evanjelikov - ref. 117 - farnosť Tiszaninnen
V roku 1874 bol v okrese Sečovce takýto stav veriacich: gréckokatolíkov
11 947, rímskokatolíkov 10 569, ev. ref. vyznania 2 177, ev. ausb. vyznania 2
629.
Matriky vo farnosti Nižný Žipov:
Gr. kat. matriky:
narodených od 1818 - 1916, sobášených od 1818 - 1916, zomrelých od 1819
- 1865 a od 1886- 1916.
Matriky po roku 1916 boli za totality asi v roku 1950 sústredené a úradne
nariadené odovzdať na Matričný úrad v Trebišove. Treba sa postarať o to, aby boli
vrátené gréckokatolíckej farnosti v Nižnom Žipove ako jej archívne vlastníctvo.
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JEZIS SA TESi, ZE SA BRATIA MILUJU
V
dňoch 18. - 19. septembra t. r. pri
príležitosti posviacky nového evanjelického
kostola a farskej budovy vo Svite sa uskutoč
nila ekumenická slávnosť. Naši evanjelickí
bratia pozvali na ňu aj nás - gréckokatolíkov,
spolu s rímskokatolíkmi. Nebolo to iba prázd
ne gesto navonok, pred svetom, ale za ňou
sa skrýva viacročné, príkladné spolunažíva
nie všetkých v tomto meste.
Pre našu novovytvorenú farnosť v Popra
de je to filiálna obec. Od roku 1991, keď bol
spoločnými silami rímsko i gréckokatolíkov,
ale aj evanjelikov dokončený rímskokatolícky
kostol sv. Jozefa Robotníka, všetky tieto tri
cirkevné spoločenstvá slúžili bohoslužby pod
jednou strechou. My, gréckokatolíci, sme ma
li bohoslužby v spoločnej kaplnke, ktorá je
súčasťou tohto velkolepo riešeného chrámu.
Počas 40-ročnej totality malo byť mesto Svit
príkladom komunistického mesta, kde nebol
žiadny kostol alebo modlitebňa. Nestalo sa to
tak. Už v roku 1989 začali sa slúžiť bohosluž
by v provizornom drevenom baráku, kým sa
neukončila výstavba týchto chrámov.
Dňa 18. septembra t. r. (v sobotu) o 16.30
hod. pre velkú účasť veriacich všetkých troch
cirkevných spoločenstiev tohto mesta bola
ekumenická, rozlúčková bohoslužba slova v
rímskokatolíckom kostole, lebo do kaplnky by
sa všetci nepomestili (kapacita cca 300 veria
cich). Túto bohoslužbu viedli evanjelický fa
rár, brat Ján Bakalár z Batizoviec, Mons.
Peter Fidermak, rímskokatolícky farár zo Svi
tu, a o. Gabriel Székely, gréckokatolícky farár
z Popradu.
Celá bohoslužba sa niesla v dôstojnom,
radostnom a bratskom ovzduší. Všetkým zú
častneným sa páčili zborové spevy evanjelic
kého zboru z Hanušoviec nad Topľou medzi
duchovnými príhovormi jednotlivých kňazov
týchto troch cirkevných spoločenstiev. Všetci
sa zhodli na tom, že aj keď nás delia viero
učné a liturgické rozdiely, predsa sme spo
ločnými dietkami jedného Otca, ktorý je na
nebesiach, a zároveň sme bratmi a sestrami
Pána Ježiša. Ak chceme Božie požehnanie
nielen na hmotné podujatia, ale aj pre du
chovný rast Kráľovstva Božieho, potrebuje
me spoločné bratské nažívaníe vo
vzájomnom pochopení, odpúšťaní, pomoci.
Svit môže byť príkladom nielen na Slovensku,
ale aj vo svete.

Ako spomenul evanjelický duchovný, odbavovali sme bohoslužby v spoločnej kapln
ke a aj keď oni niekedy časovo pretiahli
bohoslužbu a my - gréckokatolíci - sme čakali
pred ňou, nikdy nepadlo žiadne urážlivé, ne
príjemné slovo, ale naopak pochopenie a ús
mev na tvári. A tak to má byť aj tam, kde v
jednej obci alebo chráme nažívajú gréckoka
tolíci s rímskokatolíkmi alebo pravoslávnymi
a inými veriacimi. To však závisí od duchov
ných pastierov. Ak sú trpezliví a naozaj v
Kristovi múdri, tak to dokážu aj oni, ale aj im
zverené duchovné stádo. Boh dáva svoju
milosť tým, čo o ňu prosia.
Dojímavé bolo podanie našich liturgic
kých častí: Iže cheruvimy tajno ... a Jako da
Carja vsich ... zo strany evanjelického zboru.
Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj generál
ny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku p.
Pavol Uhorskai, ktorý na konci slávnosti ude
lil prítomným svoje požehnanie. Všetci sme
odchádzali z tejto bohoslužby slova povzbu
dení a ochotní ďalej viesť bratský dialóg a
spolunažívanie s ostatnými bratmi a sestra
mi. Naše cesty viedli potom do nového evan
jelického kostola a fary, aby sme si ju pozreli
pred jej posvätením. Bohoslužba slova trvala
do 18.00 hod. Všetci sme si priali, aby nedeľ
ná posviacka sa naozaj dôstojne vydarila.
Boh vypočul prosby svojich bratov, lebo
od skorého rána slnkom zaliaté štíty majes-

tatných Tatier vítal Svit tých, ktorí prichádzali
v nedeľu, 19. 9. t. r. do Svitu na slávnostnú
posviacku, ktorú o 9.30 hod. vykonal p. bis
kup Uhorskai za prítomnosti svojich duchov
ných a veriacich, ktorí sa zišli zo širokého
okolia. Veľa autobusov a osobných áut bolo
tomu svedectvom. Aj veriaci rímskokatolíci a
gréckokatolíci boli tam zúčastnení. My sme
mali aj skôr bohoslužby, aby sme sa aj my,
kňazi katolíckej cirkvi mohli tešiť z úspešného
diela spolubratov evanjelikov. Aj Ježiš sa te
šil, že sa bratia milujú. A tak to má byť.
Toto naše úprimné spoločenstvo pokra
čovalo aj pri bielom stole, kde nás Boh po
žehnal svojimi pozemskými darmi, keďže
sme ich zaslúžili aj duchovným vzťahom k
nemu a bratom.
Nielenže si prajeme, ale aj chceme tieto
vzťahy navzájom pestovať a dávať tak príklad
tomuto svetu. Je to vôľa Pána Ježiša: Chcem
aby ste sa vzájomne milovali... a túžba Svä
tého Otca Jána Pavla M., ktorú vyjadril aj Jeho
Eminencia kardinál Achille Silvestríni, prefekt
Kongregácie pre Východné cirkvi, pri svojej
poslednej návšteve našej eparchie, aby sme
my, gréckokatolíci, pestovali ekumenizmus
voči bratom a boli spojivom medzi Východom
a Západom.
Kiež by sa týmto príkladom povzbudili aj
ostatní veriaci na Slovensku.
o. Gabriel SZÉKELY

OÁZA TICHA A MODLITBY
Už od 1. septembra t. r. majú sestry baziliánky otvorený svoj
noviciát vo Svidníku v monastíeri Pokrova Presvätej Bohorodičky
na Mierovej ulici č.2. Noviciát je obdobím, počas ktorého sa
kandidátky na baziliánky pripravujú, ako čo najlepšie žiť svoje
povolanie od Boha. Príprava spočíva v modlitbe, štúdiu, práci i
rekreácii...
Po ukončení noviciátu sestry budú pracovať na rôznych po
stoch medzi gréckokatolíkmi, niektoré ako vychovávatelky našej
mládeže, iné ako katechétky, ďalšie v charitatívnej činnosti. Mladé
sestričky vo Svidníku sú príkladom, že ešte dnes žijú medzi nami
mladé srdcia, ktoré chápu volanie nášho Spasiteľa - "Poď za
mnou!" (Mk 2,14) a ho skutočne nasledujú, zanechávajúc úplne
všetko...
V. M.
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VĎAČNOSŤ
"Povedz mi o niekom, že je vď ačný a všetko dobré si mi
o ňom povedal." - To je pravda. Niečo iné je však, keď si
niekto vyžaduje vďačnosť ako akúsi odm enu či podl
žnosť, ktorú si mieni vym áhať za každú cenu. Lebo ako
nám bývajú sym patickí ľudia vďační, ta k nám býva pro
tivný človek, ktorý si potrpí na to, aby sa mu za všetko
ďakovalo. Myslím si, že človek voči človeku by si vôbec
nemal uplatňovať nijaké nároky na vďačnosť.
Život je ustavičné prijím anie a dávanie. Nikto z nás
nemôže dať, čo by nejakým spôsobom nebol dostal. Ak
vyžadujem e od svojich detí vďačnosť, mali by sm e si
uvedomiť, že za to isté by sm e i my mali byť komusi
rovnako vďační. Čo sme dali, museli sm e kdesi od kohosi
dostať. Kto má byť potom komu vďačný?
Gibran vo svojom Prorokovi hovorí: "Život vždy dáva
životu. Vy všetci ste len svedkam i tohoto dávania."
Spravodlivá je teda len spoločná vďaka všetkých voči
Životu, spoločná vďaka voči jeho tvorcovi, ktorý dáva bez
toho, že by od nás niečo potreboval, ktorý dáva len zo
svojej tajom nej lásky, nekonečnej a božskej. Jedine to 
muto Životu, tom uto Bohu, tejto Láske by sm e mali byť
všetci bez rozdielu vďační.
Táto vďačnosť neponižuje, nepodriaďuje človeka člo
veku, nerobí jedného na druhom pokorujúco závislým.
Tí, ktorým sa celý život zdôrazňovalo, že musia byť
vďační niekomu, by mohli hovoriť o tom , ako veľmi to
ponižuje. Často by sa radšej vzdali všetkých darov. Ako
by človek človeku nebol ani bratom, ale akým si zlým
bohom, ktorý komu chce, tom u dá milosť, a koho nechce,
toho odmietne.
Na druhej strane - len tam , kde sú si všetci úprimne
vďační bez toho, že by si niekto na vďačnosť robil náro
ky, môže byť skutočná, pravdivá, čistá láska.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Termíny duchovných cvičení
v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove
Október:

20 .- 23 . 10. - 3 dni muži - ženy: rímskokat., gréckokat.
26 . 10. - duchovná obnova: muži - ženy: rímskokat.,gréckokat.
27 .- 30 . 1 0 .-3 dni muži - ženy: rímskokat., gréckokat.
November:

2. 11. - duchovná obnova: muži - ženy: rímskokat., gréckokat.

3 .- 7 . 11. - 4 dni muži - ženy: rímskokat., gréckokat.
9 . 11.- duchovná obnova: muži - ženy: rímskokat., gréckokat.
11. - 14. 11.-3 dni muži - ženy: rímskokat., gréckokat.
12. - 14.11 . - manželské rekolekcie - spoločne obaja manželia.
Nástup na duchovné cvičenia je o 17. hod. v prvý deň termínu
a odchod o 16. hod. v posledný deň. Poplatok za jednu noc a deň
so stravou je 120 Sk, študenti 60 Sk. Prihlásiť sa možno tele
fonicky na č.(091) 410 56, alebo písomne na adrese. Exerclčný
dom SJ, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov. Príchod zo stanice
ČSAD autobusom č.1,4,8 na námestie ku Trojici, odtiaľ po Kal
váriu autobusom č.15, 22.
Nástup na duchovnú obnovu je o 7. hod. v určený deň a odchod
v ten istý deň o 19. hod. Poplatok je 75.- Sk.

V y d a re n é podujatie
Dňa 24. septembra t. r. miestny klub Slovenského Orla v Prešove
usporiadal športový deň pre mládež našej farnosti. Vo futbale medzi
sebou hrali chlapci a v tomto poradí sa na turnaji umiestnili: 1. Santa
Mária, 2. Saleziáni, 3. Gréckokatolíci.
Dievčatá hrali loptové hry vo volejbale.
Tohto nášho podujatia sa aktívne zúčastnil aj pomocný biskup Mons.
Milan Chautur, CSsR, ktorý na konci turnaja odovzdal účastníkom pa
mätné plakety Slovenského Orla. Za slnečného a teplého počasia pre
žila naša farská mládež pekné a radostné dopoludnie.

Deti z Černobyľu na Slpvensku
V septembri prišli na východné Slovensko deti z Čemobyľskej oblasti,
ktorým diecézna Charita sprostredkovala jednomesačný pobyt v ka
tolíckych rodinách.
Čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste to urobili - hovorí
Kristus. Tieto slová naplnili aj rodiny v Snine, keď prijali 23 detí, pretože
len toľko sa zvýšilo pre Sninu, takže nemohli byť uspokojení všetci ochotní
podieľať sa na tejto akcii.
Sninská Charita im pripravila na ich jednomesačný pobyt náboženský
a kultúrny program. Medzi iným aj jednodňový zájazd do Litmanovej a aj
týmto spôsobom chcela obohatiť duchovný život detí z tejto ťažko skú
šanej oblasti.
Charita v Snine chce týmto po ďakovať všetkým rodinám za pochopenie
a starostlivosť "týmto maličkým".
Štefan LACHOVIČ, Snina

REDAKČNÉ OZNAMY
Prosíme našich spolupracovníkov, dopisovateľov a všetkých
tých, ktorí mienia o hocijakej cirkevnej udalosti (posviacke chrá
mu, stretnutí mládeže, úmrtia kňaza, náboženskej slávnosti, ju
bileu) napísať správu do nášho časopisu, aby boli takí dobrí a
svoj rukopis (písaný aj rukou) zaslali na adresu našej redakcie čo
najskôr. Správa má svoju hodnotu iba vtedy, ak je čerstvá. Ča
sopis vychádza ako dvojtýždenník, sídlo redakcie je v Prešove,
grafickú úpravu a tlač zabezpečujeme v Košiciach a tieto sku
točnosti do istej miery už samy o sebe obmedzujú možnosti
uverejňovania najčerstvejších správ.
Súčasne prosíme našich dopisovateľov o zasielanie úplných
adries, pretože máme problémy s vyplácaním honorárov.
Dúfame v prívetivé pochopenie a dobrú spoluprácu so všet
kými našimi dopisovateľmi.
Zároveň oznamujeme našim čitateľom, že od 1. januára 1994 už
nebude náš časopis SLOVO doručovať PNS. Výrobné náklady v
tlačiarni a poplatky pre PNS za doručovanie zásielok sú dnes
vyššie než 4.-Sk a SLOVO je tým stratové. Redakcia prostred
níctvom farských úradov, ale aj za vašej pomoci, hľadá možnosti
zvýšenia nákladu - počtu výtlačkov ako aj spôsobu doručovania
časopisu.
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