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Blažej KRASNOVSKÝ

MNOHOLETSTVIJE
(otcovi biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi
p ri požehnanom jubileu)
Pod dychom slnka
zas jeseň stromy pozláca.
Nádherná zrelosť, Pane,
I ľ tvári tvojho sluhu je tak vábiaca.
Denne Ti šepká: Tvoja vôľa nech sa stane.
Povolal si ho Pane, za pastiera,
v tomto nehostinnom čase,
keď idol temnej moci
v bezradných dušiach vieru stieral,
horkosťou žitia plnili sa čaše...
Dal si mu spoznať bolesť sedmorakú,
roky len tajne mohol podísť k oltáru.
Bez cerkvi zostal rud-kus vraku,
dovidieť Pane k Tebe, na suchú zem?
Priťažký údel dal si Svojim verným do daru.
S vysnenou slobodou si vložil
do pravých rúk tú berlu pastiera,
aby ľud vo viere zas ožil.
Kde vstúpi, pokoj Tvoj i lásku rozsieva,
posolstvo pre tisícročie...
Vďaka Ti, Pane, za tých sedemdesiat hviezd,
za májový dážď Tvojho Slova z jeho úst,
že môže nás vždy pravou cestou viesť.
Ó, Pane, Tvoja milosť-magnetický pól,
nech ho vždy priťahuje,
aby snami v Tebe šťastný bol...
November 1993
K blahoprianiu veriacich sa pripája a j redakcia Slova.

Zastavenie pri míľnikoch času
Vzácne jubileum J.E. otca sídelného biskupa Msgr. Jána Hirku
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Jediné koleso sa nikdy nezastaví, to
je to perpetuum mobile - koleso času.
V tomto kolese ná m ve ľký Časomerač
a Stvoriteľ všetkého stavia míľniky,
ktoré - my ľudia - nazývame rokmi. Pri
sčítaní a hodnotení týchto míľnikov
sa v mesiaci novembri tohto roku za
mýšľa náš diecézny otec biskup
, Msgr. Ján Hirka a my s ním.
Premietneme si tu však iba mikro
film jeho života, i keď by si vyžadoval
objemnú knihu, pretože sa stal
ústrednou osobnosťou našej Grécko

katolíckej cirkvi, ale súčasne aj všeo
becnej Cirkvi a zástancom princípov
viery a slobody v zápase s červeným
drakom, ktorý trval desaťročia.
Božia prozreteľnosť ho vysunula
ako kapitána potopenej lode. Loď je
ho predchodcov totiž potopili torpedá zloby a on bol poverený Veľrybárom Cirkvi, aby záchrannými pásmi
viery ratoval všetkých svojich bratov
a sestry v Kristu. Scenár, ktorý mu
napísal Pán, prijal a režíroval podľa
neho svoj život.

Otec biskup Ján Hirka sa narodil 16.
novembra 1923 v Abranovciach, okr. Pre
šov. Tam dostal prvotnú orientáciu a za
m eranie svojho života. V kruhu svojich
rodičov a najbližších, v prostote a skrom
nosti sa zoznám il so svetom i so svojím
Bohom. Tam začal režírovať svoj život,
poznačený míľnikmi. Nebolo m u však sú
dené, ab y sa m aznal so skrom nými políč
kam i svojho chotára, a tak nastúpil do
gym názia v Prešove. Tu sa prebíjal od
prím y do oktávy a tu aj zmaturoval. Scenár
je h o života mu dával viac možností a
(Pokračovanie na str.2.)
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variantov ako ďalej, no on sa ria d il vnú
torným seizmografom, kto rý ho usm er
ňoval na variant boží - na kňazstvo. A tak
po maturite za ča l študovať na Vysokej
škole bohosloveckej vP rešove a potom na
Bohosloveckej fakulte K arlovej univerzity
v Prahe. Jeho obzor sa rozširoval a za
jeho chrbtom ho K tosi pripravoval na p o 
zíciu, o akej sa m u ani len nesnívalo.
Po ukončení teologického štúdia ho 31.
júla 1949 v prešovskej katedrále sv. Jána
Krstiteľa otec biskup Vasil Hopko vysvätil
na kňaza. V tejto atm osfére práve sa zro 
deného kňaza ani len netušil, ako sa bude
form ovať jeho životná p ú ť a že o necelý rok
sa v dejinách je h o C irkvi stane neslýchaná
vec: nielen že ju budú prenasledovať, čo je
vlastne znakom pravosti Cirkvi, ale že ju
štátne a stranícke orgány zrušia, zlikvi
dujú.

nem ohol ako kňaz zohrievať ľudské duše,
zohrieval aspoň ich telá.
Po návrate z väzenia roku 1958 pracoval
ako robotník v Brezne a Podbrezovej.
Dokonca sa tam profesionalizoval: vyučil
sa za elektrikára. Tieto presuny m u p ri
pom ínali presuny kaplánov, a preto sa cítil
akoby bol v pastorácii vo svojej diecéze.
N echcel však ukrivdiť svoje mesto Prešov,
a tak sa vrátil doň nielen ako kňaz, ale aj
ako elektrikár.

Rok 1968
B o žie m lyny m elú pom aly, ale isto. R oku
1968 sa nečakane p retrhla železná o pona a
vysypali sa z nej uväznené osudy ľudí. N astal
odm äk, no znova iba nakrátko. K ňazovi Já
novi H irk o v i tento čas v šak bol prozreteľno stn e "osudným . V Prešove sa stal správ
com katedrálneho chrám u, neskôr okresným
dek an o m a 2. apríla 1969 ho pápež P avol VI.
v y m en o v al za ordinára gréckokatolíckej

p o st v edenia m iestnej C irkvi ako na poško
dený p arn ík v rozbúrenom mori. Jeho práca
a problém y ako ordinára i kňaza v rokoch
1968-1989 by si v yžiadali sam ostatnú kni
hu, v ktorej by sa m ali zachytiť všetky
útrapy, ťažkosti, boje, taktizovanie a riešenia
m nožstva prípadov v poníženej a utláčanej
C irkvi. P astoračná činnosť v týchto rokoch
sa realizovala v obrovských ťažkostiach.
N evyriešené ostali otázky nehnuteľností,
chrám ov, fár, škôl, kňazského dorastu, re
hoľníkov, vyučovania náboženstva a mnohé
iné. M iestny ordinár býval v dvojizbovom
d ružstevnom byte spolu so svojim i rodičmi.
T en to b y t bol vlastne aj biskupskou rezi
denciou. L en n esk ô r sa podarilo upraviť
priestory farskej budovy aj pre administra
tívne práce ordinára.
Za toto dlhé obdobie 21 rokov bol syste
m aticky sledovaný a vypočúvaný Štátnou
bezpečnosťou. Predvolávali ho v rôznych
záležitostiach, vyvíjali naň stály tlak, blo

Ale ešte m al čas nastúpiť do Lutiny ako
kaplán. To bola je h o štartovacia kňazská
dráha a miesto uctievania Matky Božej. Tu
zaspieval pieseň, ktorá sa až dodnes spie
va v našich chrám och: "Nemáme inej p o 
moci, nemám e inej n á d e je ..."
No rok 1950 sa sta l tragickým rokom pre
Gréckokatolícku cirkev, pre je j biskupov,
kňazov, veriacich, ale a j pre novokňaza
Jána Hirku. 28. apríla 1950 na "Prešov
skom sobore duchovných a laikov" odsú
hlasili nasadení sam ozvanci m anifest o
hromadnom prechode gréckokatolíkov na
pravoslávie. Odsúhlasili bez tých, ktorých
sa to týkalo. Cirkevní tajomníci a Štátna
bezpečnosť chodili po gréckokatolíckych
farách a nútili kňazov, a b y podpísali p re s 
tup do Pravoslávnej cirkvi.
Kňaz Ján Hirka sa totálne dištancoval od
akejkoľvek spolupráce so "soborčinou" a v
zakázanej, a podľa štátnych a straníckych
orgánov neexistujúcej Cirkvi, pracoval.
Najprv na sebe. Pripravoval sa na štátne
skúšky a na doktorát teológie na Boho
sloveckej fakulte Karlovej univerzity v Pra
he, no totalitný režim nenechával žiadne
skulinky pre tých, ktorých už odpísal.
Štátnice a doktorát m al ro b iť inde. V roku
1952 sa presťahoval z P rahy do Trenčína,
kde pracoval ako stavebný robotník. No
iba nakrátko. Už v októbri toho istého roku
ho zatkli a po vyšetrovacej väzbe odsúdili
na 3 roky väzenia. Vďaka am nestii sa m u
pobyt skrátil a v Brezne nastúpil do práce
znovu ako robotník. A n i tu nenadlho. Bol to
čas skúšok a pre služobníkov a žiakov
Ježišových pripravovali nepriatelia tvrdé
skúšky. Už v roku 1955 ho znovu za tkli a
Najvyšší súd v Prahe ho odsúdi! na dva a
pol roka. Jeho pastoračným miestom boli
uhoľné bane v R tyni v Podkrkonoší. K e ď

prešovskej diecézy ako apoštolského ad 
m inistrátora. T áto skutočnosť bola vlastne
sig n álo m , že je h o kňazský živ o t dostáva a
d ostane nepredvídané perspektívy v živote
m iestnej C irkvi. V k rátkom intervale roku
1968 intenzívnou aktivitou si grécko
katolícke kňazstvo a zaangažovaní veriaci
v y m o h li na vláde o b novenie G réckoka
tolíckej cirkvi. Stalo sa to vládnym nariade
ním č.70/1968 zo dňa 13. jú n a 1968. Žiaľ,
táto radosť trvala príliš krátko a vyparila sa
ako ranná rosa. V tom istom roku - 21. au
gusta - b ola udusená rodiaca sa sloboda a
vládne nariadenie, vzťahujúce sa na obnove
nie G réckokatolíckej cirkvi, nebolo úplne
realizované. M enovaný o rd in ár prešovskej
diezéczy M sgre Ján H irk a nastúpil (teda) na

kovali je h o činnosť, um ele vyvolávali rôzne
kritické situácie, tý kajúce sa či už pútí, chrá
m ov, veriacich a pod. M iestna Cirkev nema
la ani sem inár, ani žiadne teologické učiliš
te. B ohoslovci študovali na Rímskokatolíc
kej bohosloveckej fakulte v Bratislave,
sam ozrejm e, v lim itovanom počte, ktorý ur
čoval š tá t B ol to jasn ý zám er úradov: po
m alé vym ieranie kňazstva, ktoré sa malo
končiť kolapsom . Iste nem alú zásluhu na
tom , že sa v G réckokatolíckej cirkvi neutvorila organizácia P acem in tenis, má miesmy
ordinár.
P opri tlakoch na C irkev a cirkevnú sieť
Štátna bezpečnosť vyvíjala systematický
tlak osobne na ordinára H irku. Pokúšala ho
(Pokračovanie na str. 3.)
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"spracovať" lak, aby zlyhal, aby svojím po
čínaním nepriamo zradil. Tieto tlaky navo
dzovali stresy a narúšali duchovný živ o t i
zdravie ordinára. Rafinované požiadavky,
zamieňanie lží a poloprávd, ostré i uspá
vajúce metódy si vyžadovali vysokú ostra
žitosť a opatrnosť, aby ako ordinár neurobil
hrubú chybu. Títo "dobrodinci" v ovčom
rúchu aj najmenšiu ochotu na určitý a nutný
"modus vivendi" vedeli zneužiť ako ak t
svedčiaci o spolupráci. O písať alebo zdo
kumentovať toto obdobie sa vym yká rám ca
tohto medailónu.
Rok 1989 ukončil toto dlhé pôstne ob
dobie a G réckokatolícka cirkev sa začala
zotavovať Nastal deň nášho vzkriesenia.
Bolo treba začínaťod základov. D iecéza po
trebovala hlavu. K aždá organizácia bez hla
vy je ochrnutá. Svätá Stolica dobre videla
celú záležitosťa veľm i rýchlo reagovala. Už
sa nemusela handrkovať s vládou. Z R ím a
prišla dobrá a radostná správa: P ápež Ján
Pavol H. 21. decembra 1989 vymenoval za
sídelného biskupa prešovskej diecézy do
terajšieho ordinára M sgre Jána Hirku, pá
pežského preláta. Veci sa urýchlili. Cirkev,
ktorá bola úplne umlčaná, naplno prehovorila.

Rok 1990
Už 17. februára 1990 bola v Prešove
veľká radosť a slávnosť.
Mestská
hala
sa
k'J
naplnila do posledného
mieta. Veriaci stáli aj
pred bránami haly a na
televíznych obrazovkách
sledovali vzácnu uda
losť. Bol to deň vysviac
ky Msgre Jána Hirku, or dinára a
pápežského preláta, na biskupa. Do
profesionálne pripraveného interiéru haly
za spevu zborov a potlesku vchádzali:
hlavný svätiteľ J.E. Jozef kardinál Tomko,
prefekt Posvätnej
kongregácie
pre
evanjelizáciu národov z Ríma, spolusvätitelia: Msgre Michal Rusnák, CSsR, gr. kat.
biskup z kanadského Toronta a Msgre
Slavomír Miklovš, gr. kat. biskup križevacký zo Záhrebu. Za nimi veľký
sprievod kardinálov, arcibiskupov, bisku
pov z domova i zo zahraničia, predstavi
telia rôznych reholí a rádov, ako aj pred
stavitelia Evanjelickej cirkvi a.v. Na konsekrácií boli prítomní aj členovia vlády SR
i ČSFR. Celá scéna tohoto výjavu
pripadala ako neskutočná, ako akýsi výs
tup z podzemia. Navodzovalo to atmosfé
ru z voľby pápeža: Habemus episcopum Mánv biskupa. Čítala sa bula pápeža v
latinčine i v slovenčine ako dokument,
ktorým bol Msgre Ján Hirka vymenovaný
za biskupa prešovskej diecézy.
Boli to chvíle radosti a slávy. Po nich
však nasledovali a nasledujú tiché a všed
né dni a tie každého preverujú. Pred no

vým biskupom stáli a stoja hory práce:
stavať, prestavovať, obnovovať, budovať,
žiadať, prosiť. Treba kňazov, rehoľníkov,
školy, nový seminár, treba dať do poriadku
majetkové záležitosti, zabezpečiť pasto
ráciu, riešiť majetko-právne problémy atď.
problémy bez konca.
Diecézny biskup musel a musí napínať
svoje sily do prasknutia. Starý seminár
zbúrali. Zakladá ho v bývalom sirotinci,
robí generálne opravy na vrátenom
biskupskom úrade, v spolupráci s kňazmi
stavia nové chrámy, fary, vymáha odňaté
budovy. Je to ako po potope.
Prvotným bodom obnovy Cirkvi sú však
kňazi. Potrebujeme veľa kňazov. Biskup
sa na počudovanie pustil do príliš smelých
podujatí. Nielenže chcel obnoviť seminár,
ale potrebuje aj bohosloveckú fakultu! A
na počudovanie sveta a kléru kladie
základy fakulty. Umiestňuje ju dočasne do
budovy seminára a generálnou opravou
pripravuje preň nové objekty. Nadväzuje
na veľkú tradíciu prešovského biskupa
Mikuláša Tótha, ktorý roku 1880 založil
Vysokú bohosloveckú školu pod názvom

Academia Theologica. A svet mu vyšiel v
ústrety. Zákonom č. 163/1990 Zb. 1, odst.
4 zo dňa 3. mája 1990 bola zriadená
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta v
Prešove ako súčasť Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem tejto
fakulty stál miestny biskup aj pri zakladaní
základných a stredných cirkevných škôl.
Po tomto krátkom náčrte sa vraciame do
týchto dní, do 16. novembra 1993, keď si
rodák z Abranoviec pripomína svoj príchod
na svet, svoj odchod z dediny, svoju mla
dosť, svoje zápasy, svoje kňazstvo,
babylonské zajatie vo vlastnej domovine,
svoje zaradenie do svetového episkopátu,
ale aj fakt, že koleso času sa krúti a značí
míľniky. Pri niektorom sa každý človek za
staví. A to je čas váženia a hodnotenia. Na
míľnikoch sú napísané dejiny našej duše.
Všetci členovia tejto veľkej rodiny- diecézy
sa modlíme a želáme svojmu biskupovi, aby
nikdy nestratil svoje pôvodné rozhodnutie:
slúžiť Bohu, lebo tým slúži í ľuďom. Veď aj
jeho primičné motto sa nieslo v duchu:
"Pane, prichádzam plniť tvoju vôľu." Aby mu
neubúdalo sily preniesť sa ponad denné
starosti života s úsmevom sv. Františka z
Assisi a s múdrosťou sv. Jána Zlatoústeho,
aby si denne uvedomoval: "Ó, aké dobré a
príjemné sú všetky tieto starosti", lebo sú
medom proti nečinnosti a útlaku, ktorý sme
prežili. Aby vedel veľa odpúšťať, lebo
odpúšťanie je prejavom lásky, aby nachá
dzal pokoj v nepokoji, ktorý nepochádza zo
zlého, ale z boja v budovaní dobra, aby mal
pochopenie pre všetkých, lebo všetkých mu
prideii I ten istý Pán, ktorý ho povolal. Nikto sa
tu nedostal náhodou... Aby mu Pán ukázal aj
druhú stranu mince jeho života, lebo tá
druhá strana je odzrkadlením prvej strany,
napokon, abby sme popri speve: Mnohaja,
blahaja ľita mohli zo srdca zaspievať aj:
Bože náš, Otče náš, žehnaj ho a s ním nás!
o.Mons. Jozef TÓTH
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(K 3 7 0 . v ý r o č i u s m r t i sv. J o z a f á t a )
Pri príležitosti 370. výročia muče
níckej smrti sv. Jozafáta Kunceviča
prinášame jeho životný medailón,
ktorý pripravili sestry baziliánky z
Trebišova.
Sv. Jozafát sa narodil v roku 1585 vo Volodymyre a pri krste dostal m eno Ján. Jeho otec
Gabriel - schudobnelý šľachtic - bol obchod
níkom. M atka sa volala Marína. O baja viedli
syna k zbožnosti. Ján prejavoval od detstva
náklonnosť k m odlitbe a tichému životu.
Keď podrástol, otec ho poslal do Vilna, aby
sa tam učil za kupca. K tom uto povolaniu však
Ján nemal potrebný vzťah. Spočiatku chodie
val do rozkolníckych chrám ov, ale čoskoro
milosťou Božou poznal pravú cirkev a začal
navštevovať baziliánsky kláštorný trojičný
chrám, kde ochotne vypom áhal ako zvonár,
spevák i lektor. Keď m etropolita Ipatij Potij sa
vracal z Rúna, priviedol do Vilna gréckokato
líckeho kňaza Petra Ar kadia, ktorý horlivo brá
nil úniu pred neprajníkmi. Ján sa s ním zo
známil, počúval jeho kázne i súkrom né ho
vory. Duchovnému životu sa zaučoval súk
romne pod vedením dvoch otcov jezuitov. Bol
obdarený bystrým rozum om , výbornou pam ä
ťou a obdivuhodnou usilovnosťou, a preto sa
dopracoval k hlbokým teologickým vedo
mostiam.
Kupec Popovič, u ktorého bol Ján pom oc
níkom, dohováral mu, aby sa držal obchodu a
sľuboval mu, že sa stane dedičom jeho m a
jetku. Ján však zotrval vo svojom úmysle, v
roku 1604 opustil obchod, rozlúčil sa aj so
svojimi rodičmi a odobral sa k m etropolitovi
Potijovi. Ten sa mu potešil a prijal ho v Kláš
tore Najsvätejšej Trojice vo Vilne do Rádu sv.
Bažila Veľkého. Tam Ján Kuncevič bol ako 24
ročný oblečený do rehoľného rúcha a prijal
meno Jozafát.
Kláštor Najsvätejšej Trojice vo Vilne bol v
tom čase na úpadku, lebo od roku 1584 jeho
majetky spravovala mestská rada vo svoj pros
pech. Keď Ján vstúpil do kláštora, nenašiel v
ňom ani jednu izbičku, v ktorej by m ohol bý
vať, lebo mestská rada okrem dvoch izieb pre
igumena všetky prenajala svetským ľuďom. I
za takejto situácie bol kláštor jedinou hradbou
a nádejou únie vo Vilne.
Jozafát sa v kláštore usadil v chatrnej ko
môrke, v ktorej dovtedy nik nebýval. Uzavrel
sa a žil v nej ako pustovník. V baziliánskom
ráde sa novici pred zložením sľubov pripravujú
tri roky. Pretože boli ťažké časy a metropolita
Potij poznal Jozafátovu horlivosť, dovolil mu
zložiť ihneď sľub dobrovoľnej chudoby, stálej
čistoty a dokonalej poslušnosti. Jozafát nemal
skúseného duchovného vodcu. Jeho učiteľom
bol sám Duch Svätý, ktorý za krátky čas pre
tvoril Jozafáta na výborného vodcu pre iných
na ceste dokonalosti.
Mladý m ních stále zotrvával v modlitbách a
duchovnom rozjím aní. Zo svojej pustovníckej

komôrky vychádzal len do chrámu a na ne
ďaleký cintorín. Rehoľou predpísané pobož
nosti nestačili jeh o horlivosti. Prebúdzal sa v
noci a modlil sa v kláštornej cerkvi alebo na
cintoríne a často v daždi i v snehu kľačal celé
hodiny a vysielal vrúcne prosby k Bohu za ob
rátenie nekatolíckych Slovanov. Často prosil:
"Pane, zmiluj sa, daj, aby všetci jedno boli."
Zo všetkých čností si najviac vážil svätú čis
totu. Často vzýval Bohorodičku a obnovoval
svoje predsavzatie, že s milosťou Božou chce
zomrieť v neporušenej nevinnosti. Keď raz zlo
myseľní ľudia najali istú ženu, aby ho zviedla,
pohrozil jej palicou a ona sa ihneď vzdialila.
To sa roznieslo po celom meste. Tým si získal
úctu všetkých šľachetných ľudí. Začali k nemu
prichádzať m nohí mešťania, aby ho poznali.
A le Jozafát nechcel, aby ho vyrušovali v jeho
pustovníckom živote, a preto sa presťahoval do
opustenej kaplnky sv. Lukáša pri kláštornom
chráme.

Veľkňaz a m učeník Jozafát, - zja v il si
sa ako ja s n á hviezda. - Ako dobrý
p astier p oložil s i dušu za svoje ovce.
- Z abili ťa vrahovia, čo m ilovali spo
ry. - Vstúpil s i do svätyne svätých, ab y s i b ol spoločníkom anjelov. Vrúcne ťa prosím e, slávny m učeník:
- Pros Vládcu pastierov, Krista - a b y
a j nás p rip o jil k ovciam p o p ravici - a
spasil naše duše.
(T ro p a rk s v .J o z a fá to v i)
Často sa obracal na svojho priateľa šľachtica
Rutského, s ktorým sa spoznal ešte ako ku
pecký učeň. Rutský bol vzácny a vzdelaný
muž, ktorý sa riadením Božím stal stĺpom cir
kevnej jeďnoty a dôstojným obhajcom kato
líckej cirkvi na Litve.

V diakonskej a kňazskej službe
V roku 1607 metropolita Potij vysvätil Jo
zafáta za diakona. Určil ho za kazateľa v kláš
tornom chráme. Ešte v tom istom roku mal
Jozafát vôkol seba štyroch nádejných mladí
kov, ktorí chceli ochotne pracovať na obnove
trojického kláštora. Rutský pôvodne zamýšľal
vstúpiť k jezuitom , ale Boh spôsobil v jeho
rozhodnutí náhly obrat. Rozhodol sa vstúpiť do
Rádu sv. Bažila Veľkého. Jozafát sa tomu veľ
mi potešil. Trojický chrám bol 6. septembra
1607 svedkom slávnosti, akú tam už dávno
nevideli. Za prítom nosti m nohých litovských
šľachticov boli v tejto svätyni Rutský a štyria
ďalší Jozafátom k rehoľnému povolaniu pri
pravení mladíci oblečení do rúcha Rádu sv.
Bažila Veľkého. 1. januára 1608 zložil rehoľné
sľuby Rutský a prijal kláštorné meno Jozef.
Tým mal trojický kláštor po dlhom čase malú,
ale vzornú komunitu mníchov, ktorých dušou
bol Jozafát, hoci si prial byť len vďačným žia
kom vzdelaného Rutského.
O baja priatelia - Rutský a Jozafát - s po
m ocou šľachty začali obnovovať trojický kláš
tor. Zakrátko sa im podarilo získaťspäťrehoľný
majetok a dať ho do poriadku. V kláštore nastal
nový život. Rutský bol čoskoro vysvätený za
kňaza a začal pravidelne sláviť sv. liturgiu. Stal
sa kazateľom, novicmajstrom, spovedníkom i
domácim učiteľom. Pri bohoslužbách a káz
ňach mu pomáhal Jozafát, ktorý bol zároveň
predstaveným chrámu, vedúcim cirkevného
spevu i kláštorným hospodárom. Okrem toho
chodieval do m esta i do blízkeho okolia, kde
mával s ľuďmi náboženské rozhovory, ktorými
získaval veriac ich .Jeho horlivosť spôsobila, že
onedlho počet novicov sa v kláštore zdvoj
násobil. Ľudia začali pravidelne chodievať na
bohoslužby a častejšie pristupovať k sviatos
tiam.
Jozafát bol vysvätený za kňaza v roku 1609.
Aj on pravidelne slúžieval sv. liturgiu a prí
kladnou nábožnosťou sa pričinil na duchovnej
obnove duchovenstva. Vynikal znalosťou Svä
tého písm a a východných cirkevných otcov.
Neprajníci za ním pokrikovali: "Jozafát - dušechvat!" On na to odpovedal" "Daj, Bože, aby
som všetky vaše duše uchvátil pre nebo!" Celé
dni sedával v spovednici. Ľudia sa hrnuli všade
za ním, počúvali jeho kázne a preukazovali mu
lásku.

Na biskupskom stolci
V roku 1618 zomrel staručký polocký arci
biskup Brolnický a Jozafát sa stal jeho nástup
com. Rozkolníci proti nemu vymenovali v ro
ku 1620 protibiskupa Meletija Smotrického.
Arcibiskup Jozafát teraz už aj z povinnosti
svojho úradu sa dal horlivo do práce. Protivníci
štvali proti nemu, vyhľadávali zádrapky, len
aby sa ho m ohli zbaviť. Jozafát si horlivo plnil
službu pastiera duší, cieľavedome sa vyhýbal
svárom a viedol k tomu aj svojich veriacich.
Neváhal navštíviť ani Vitebsk, kde boli silné
náboženské nepokoje. Služobník Ježiša Krista
sa nesm ie zľaknúť nikoho a ničoho. Často
(P o k račo v a n ie na 5. str.)
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Pod záštitou prezidenta SR Michala Kováča
a prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku

MEDZINÁRODNÝ F E S T I V A L
GRÉCKOKATOLÍCKYCH
S P E V Á C K Y C H Z B O R O V '93
Slovenská umelecká agentúra CASSOVIA
Košice za spoluúčasti VSZ a. s. Košice, Fondu
PRO SLOVAKIA, Slovenského rozhlasu Koši
ce, Spolku sv. Cyrila a Metoda Michalovce a
dälších sponzorov usporiada v dňoch 19. až 21.
novembra t.r. už po štvrtýkrát Medzinárodný
festival gréckokatolíckych speváckych zborov.
Po dva večery - v piatok, 19. a v sobotu,
20.novembra t.r. - sa predstaví v koncertnej sieni
Domu umenia v Košiciach výber najlepších na
šich a zahraničných speváckych zborov.
Na festivale opäť privítame svetoznámy
chlapčenský spevácky zbor Dudaryk z Ľvova a

z toho istého mesta aj ďalší miešaný spevácky
zbor i ďalších účastníkov.
Z našich speváckych zborov bude východné
duchovné spevy reprezentovať Miešaný spe
vokol pri Katedrálnom chráme sv.Jána Krstiteľa
v Prešove, Gréckokatolícky zbor sv. Cyrila a
Metoda v Košiciach a ďalšie.
Vyvrcholením festivalu bude
slávnostná sv. liturgia v nedelb,
21. novembra t.r. v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre
šove a v chrámoch niekolkých
ďalších vybraných miest.
Na tento jedinečný festival gréckokatolíckych
speváckych zborov vás srdečne pozývame.
Kontaktná adresa a predaj vstupeniek pre
organizované zájazdy i jednotlivcov:
CASSOVIA
Kováčska ul. 39, 040 01 Košice
tel. 6227183

m a® §W(i
(Pokračovanie zo 4. str.)

hovorieval: "Musím konať skutky toho, ktorý ma
poslal". Jeho prosba znela "Otče, aby \rétci jed
no boli". A často sa modlil aj takto: "Pane Ježišu
Kriste, daj zjednotenie cirkvi" (300 krát).
Pre Jozafáta nastali v Polocku ešte ťažšie
časy. Nepriatelia mu začali číhať n a život. O d
povedal im z kazateľnice: "Nenávidíte m a na
smrť a chcete ma zabiť. Ja vás však nosím vo
svojom srdci a bol by som šťastný, keby som
mohol zomrieť za spásu vašich duší."
V nedeľu, 12. novembra 1623 sa odobral do
Vitebska. Vstúpil do chrámu na utiereň. Jeho
protivníci začali ihneď zvoniť na poplach a
zovšadiaľ sa zbiehali najatí ľudia, ktorí pokri
kovali: "Preč s Jozaťátom, zabite ho!" Keď
vyšiel z chrámu, svojím zjavom na nich za
pôsobil tak, že sa ho nedotkli. Vrátil sa do
svojej rezidencie, kde sa horlivo m odlil. Vy
rušil ho veľký krik na chodbe a keď otvoril
dvere, stál pred svojimi vrahmi. Oslovil ich:
"Pán buď s vami, drali í synovia. Prečo tak
ukrutne zaobchádzate s mojimi spolupracov
níkmi. Keď máte niečo proti mne, tu som".
Pozdvihol ruku na požehnanie. V tú chvíľu
priskočili k nemu dvaja ľudia. Prvý z nich udrel
arcibiskupa ky jom a druhý mu sekerou zasadil
do hlavy smrteľnú ranu. Jozaťát padol v bez
vedomí na zem. Zúrivci sa na neho vrhli, bo
dali ho a šľapali po ňom. Umierajúci pozdvihol
pravicu a z jeho úst bolo počuť povzdych: " Bo
že môj!" Vrahovia skríkli: "Ešte žije!" a dva
krát naň vystrelili. Potom ho vytiahli na dvor a
hoci už bol mŕtvy, hanobili ho. Vyrabovali celý
dom, začali oslavovať a potom sa opäťhodili na
umučeného veľkňaza. Vyzliekli ho z vrchného
rúcha, strhli z neho aj košeľu a hulákajúc, vy
vliekli mŕtvolu na breh rieky Dviny. Tam ho

priviazali o veľký kameň a hodili do rieky. Z
jeho družiny nikto nezomrel, hoci traja z jeho
najbližších spolupracovníkov boli ťažko
zranení.
Mŕtvolu Jozafáta našli v rieke až 17. no
vembra. Jeho telo vytiahli na breh, odkiaľ ho
kňazi v sprievode trúchliaceho ľudu odniesli
do chrámu, kde bolo vystavené. Do chrámu
prichádzali tisíce ľudí, aby mohli vidieť biskupa-mučeníka. Zakrátko zástupcovia mesta
Polock telo mŕtveho arcipastiera odviezli do
svojho mesta. Uložili ho slávnostne v chráme.
Pohreb bol odložený až do príchodu metro
politu Rutského.
Boh oslávil m učeníka Jozafáta zázrakmi. Je
ho telo bolo dlho vyložené v polockom chrá
me. Z jeho rany v hlave vytekala krv i v krutom
mraze. Jeho pozostatky veriaci uctievali v
chrám e až do čias cára Petra. Aby bolo uch
ránené, neskôr ho uložili na neznám om mieste.
Určitý čas aj v Chrám e sv. Barbory vo Viedni.
Počas II. vatikánskeho koncilu na pokyn Svä
tého Otca Pavla VT. boli pozostatky sv. Jo
zafáta uložené dňa 25. novem bra 1963 blízko
hrobu sv. Petra v Rím e pod oltárom sv. Bažila
Veľkého.
H lavným strojcom sm rti arcibiskupa Joza
fáta bol vzdorobiskup Meletij Smotrický.
Hneď potom odišiel do Kyjeva, odtiaľ do Cari
hradu a potom sa túlal po Grécku a Palestíne.
Trápili ho výčitky svedomia. Nakoniec sa vrá
til do vlasti a v roku 1627 sa zmieril so zjed
notenou cirkvou, ktorú predtým tak zúrivo pre
nasledoval. Robil pokánie a stal sa horlivým
obrancom cirkevnej jednoty. Krv m učeníka sv.
Jozafáta získala mu od Boha milosť obrátenia
a pokánia.
Sviatok sv. Jozafáta slávim e 12. novembra.

ÚMYSLY APOSTOLATU MODLITIEB NA NOVEMBER 1993
1. Aby veriaci vzývali svätých ako orodovníkov a napodobňovali ich ako vzory
na ceste kresťanského života.
2. Za duše zosnulých misionárov a misionáriek, ktorí venovali svoj život šíreniu
evanjelia a dosvedčovaniu lásky k blížnym.
3. Aby kresťania pamätali vo svojich modlitbách, obetách a odriekaniach na
duše v očistci.
4. Srdce ježišovo, prijmi do svojej slávy všetkých zosnulých kňazov a re
hoľníkov.

LITURGICKY
KALENDÁR
NA N O V E M B E R 1 9 9 3
1P
2U

3S
4Š
5P
6S

Kozma a Damián, lekári
Acendim a spoločníci,
mučeníci. Spomienka
zosnulých
Acepsim, biskup a mučeník
Joanik Veľký, úctyhodný
Galaktíon a Epistémia,
mučeníci
Pavol, carihradský arcibiskup

7N

DVADSIATATRETIA
NEDEĽA PO ZSD, Jerom,
mučeník a Lazár,
úctyhodný, Hl. 6, ut.: ev. 1

8S

ZBOR ARCHANJELA
MICHALA
Onizífor a Porfýr, mučeníci
Orest, Olymp a Rodion,
apoštoli
Mínas, Vikor a Vincent,
mučeníci
Jozafát Polocký, arcibiskup,
mučeník
Ján Zlatoústy, carihradský
arcibiskup

9U
10 S
11 Š
12 P
13 S

14 N DVADSIATAŠTVRTÁ
NEDEĽA PO ZSD, Filip,
apoštol. Začiatok
prípravného obdobia na
sviatok Nar. Pána, Hl. 7, ut.:
ev. 2
15 P Guriáš, Samon a Aviváš,
vyznávači
16 U Matúš, apoštol a evanjelista
17 S Gregor, Neocezarejský, biskup
18 S Platón a Román, mučeníci
19 P Barlám, mučeník, Abdiáš,
prorok
20 S Príprava na sviatok Uvedenia
Panny Márie do chrámu
21 N NEDEĽA KRISTA KRÁĽA,
UVEDENIE PANNY MÁRIE
DO CHRÁMU
22 P Filemon, apoštol
23 U Amfíloch a Gregor, biskupi
24 S Katarína, veľkomučenica,
Merkúr, veľkomučeník
25 S Zakončenie sviatku Uvedenia
Panny Márie do chrámu,
Kliment, rímsky pápež
26 P Alipíáš, úctyhodný
27 S Jakub Perzský, veľkomučeník
28 N DVADSIATAŠIESTA
NEDEĽA PO ZSD, Štefan a
Irenarch, mučeníci, Hl. 1,
ut.: ev. 4
29 P Paramón, mučeník
30 U Andrej, apoštol
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Lk 9, 59
Keby sme dnešnej dobe,
v ktorej práve žijeme, chceli
pririeknuť nejakú charakte
ristickú črtu, tak by sme
mohli hádam smelo pove
dať, že je ňou práve rek
lama. Reklama vstupuje do
všetkého nášho sociálne
ho, ekonomického, obchod
ného, kultúrneho i politic
kého života a má za cieľ
vždy nakloniť si človeka,
získať jeho priazeň, jeho
sympátie, získať jeho hlas
vo voľbách a nakoniec a
predovšetkým získať jeho
peniaze. A reklama robí
všetko, využíva k tomu
všetky prostriedky vrátane i
mnohých skrytých nečest
ností, aby svoj cieľ dosiahla.
A my tu máme zrazu pred
sebou dnes Ježiša so svo
jou čudnou reklamou, s rek
lamou, ktorá odrádza, ktorá
varuje, ktorá kladie tvrdé
požiadavky na tých, ktorým
je určená. Lenže táto Ježi
šova reklama je vždy prav
divá. Viacerí sa totiž pokú
šali z vlastného rozhodnutia
ísť za Ježišom, nasledovať
ho a nepodarilo sa im to,
pretože Ježiš videl v ich
srdciach vážne prekážky úplného a okamžitého odpú
tania sa od seba, od svojich
problémov, od svojho ma
jetku, od svojich blízkych a
pod. Takým bol napr. bo
hatý mládenec, ktorý smut
ný odišiel, keď ho Ježiš vy
zval všetko predať a rozdať
chudobným (Mk 10,17-22),

alebo ten dnešný, ktorý sa
ponúkol Ježišovi slovami:
"Pôjdem za tebou všade,
kam pôjdeš." A Ježiš mu na
to dáva nie vábivú ponuku,
ale skôr negatívnu reklamu:
"Líšky majú svoje skrýše a
vtáci hniezda, ale Syn člo
veka nemá kde hlavu sklo-

iba priľnúť k nemu ako k po
pulárnemu človeku, alebo
dokonca priľnúť í k jeho
mravnému a duchovnému
učeniu, ale predovšetkým
zdieľať jeho osud. Brať svoj
kríž a ísť za ním. Iba ľudí s
takouto ochotou solidarizovať sa s ním v kríži je ochot-

niť." A ty chceš ísť azda za
takýmto? A na i nom mieste
dodáva: "Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deň svoj kríž a
nasleduje ma" (Lk 9,23).
Tí, ktorí chceli za ním ísť
len, aby sa azda priživili na
jeho popularite, alebo aby
zblízka videli jeho zázraky,
nepochopili, že nasledovať
Ježiša neznamená azda

ný brať k sebe a pozývať
stále nových ďalších uče
níkov. Aj vlastných apošto
lov na toto pripravoval a vý
roky viacerých z nich to aj
dosvedčujú. Ale dokázali to
až potom, keďim Ježiš sám
svojím krížom a vzkriese
ním prekliesnil cestu k tejto
ochote nasledovať ho na je
ho ceste, čiže na ceste krí
ža. Sám Peter ochotný na

0 hriechu
□ Čo sa stane s Ihdhii, ktorí sa vyhýbajú
ťažkým hriechom, ale s klbdným sve
domím sa dopúšťajú ľahkých?
Odpoveď:
Predovšetkým je potrebné vedieť, že
Sväté písmo nemá takéto rozdelenie.
Na všetky hriechy sa vzťahujú tie isté
slová Pána - Každý, kto pácha hriech,
je otrok (Jn 8,34).

□ Kto robí zlo pod pláštikom dobra,
zasluhuje si dvojnásobný trest. Za
to, že robí zlo, ale aj za to, že užíva
dobro ako spolupracovníka na robe
nie zla.
□ Príčinou pekelných múk nie je Boh,
ale myšami, lebopoäatoka koreň hrie
chu je v nás a v' našej slobodnej vôli.
Sv. Bazíl Veľký
□ Je len jedno nešťastie - hriech. A
nad tým jedným je potrebné uvažovať.

sledovať Ježiša kamkoľvek
by išiel, no niemenej ho ochotný i opustiť a zaprieť,
môže toto pochopiť iba po
Ježišovom osobnom príkla
de. A potom pôjde aj tam,
kde ani nemyslel ísť (Jn 21,
18).
Podľa svätého Pavla nasle
dovať Krista znamená pripo
dobniť sa mu v tajomstve smrti
a vzkriesenia a toto pripodob
nenie je Bohom určené už od
večnosti a začína naším krs
tom (Rim 8,29).
Podľa svätého Jána na
sledovať Krista znamená
zasa venovať mu totálne
svoju vieru, ktorá vie pre
lomiť váhanie ľudskej múd
rosti v prirodzených sklo
noch k veciam a problé
mom nášho života. A preto
Ježiš výzvou "Poď za
mnou!", ktorou dáva najavo
prioritu Božej vôle, jasne
hovorí, že aj tie najušľach
tilejšie ľudské povinnosti, ako môže byť pochovanie ot
ca alebo rozlúčka so svo
jimi blízkymi, by bolo obra
canie sa dozadu, ak máme
položené ruky na pluhu,
ktorý má vyorávať hlbokú a
rovnú brázdu na Božej roli.
Ježiš potrebuje celého
človeka. Žiada od nás úpl
nú dôveru, odovzdanosť,
vernosť v každej životnej si
tuácií a poslušnosť až do
krajnosti a potom sa budú i
na nás vzťahovať jeho slo
vá: "Ak mi niekto chce slú
žiť, nech ma nasleduje a
kde budem ja, tam bude aj
môj služobník" (Jn 12,26).
o.RNDr.Jozef VOSKÁR

□ Dve veci nás zdržiavajú od hriechu
- tá prvá, keď si uvedomíme večné
tresty, ktoré nasledujú a tá druhá, keď
si uvedomíme osobnú dôstojnosť.
□ Hriechy sú príčinou všetkých
nešťastí. Aké sú tresty za hriechy?
Prídu trampoty, neduhy, ťažké útrapy,
nepokoj, vojny i choroby, ktoré nás
trápia.
Sv. Ján Zlatoústy
□ Hriech - to je matka smrti.
Sv.Teodor Studita
□ Ak budeš žiť tak, ako by si mal každý
deň zomrieť, tak ľahko nezhrešíš.
Sv. Anton Veľký
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Dnes nie je čas iba peňažnej inflácie. Vypukla
aj iná inflácia. Inflácia slova. A je priamo hro
zivá, lebo napáda všetko, pole sociálne, poli
tické, rodinné, školské, aj náboženské. Slová,
slová a zase slová. Písané i prednášané. Každý
sa cí ti byť v práve poúčať a nik si nepovažuje za
povinnosť učiť sa. Neuvažuje sa a nerozjíma sa.
Súll/dia, ktorí rozprávajú, len aby rozprávali, len
z púhej zálúby zasahovať a upozorniť na seba.
V skutočnosti, ak slovo nie je nabité významom,
je sterilné a nudným lomozom. "Pochabý sa
napraruje rečami" (Kaz 10,14). Áno, Biblia má
pravdu. Keď nám chýba to, čo je podstatné,
usilujeme sa zachrániťsa zdaním. Čo je slovo?
Myšlienka, ktorá sa zaodieva zvukom. Tu idea
zostupuje zo sveta ducha do sveta hmoty. Slo
vo sa rodí v tichu a dôvernosti ducha. Kto nepre
mýšľa, nemá čo povedať. Kto nevie teda mlčať,
nevie rozprávať. Slovo je posolstvom duše duši
a duše si môžu odovzdávať iba pravdu a lásku.
Ked'máš pravdu a lásku, rozprávaj a nemlč. Ak
však tvoje slovo uráža, tak mlč. Šíriťnepravdu a
zlo je nečestné. Medzi naším llidom sa veľmi
rozšíril zlozvyk: Hrešiť, preklínaťpoužívaťoplzlé
slová - rozprávať dvojmyselné žarty. Aké je to
smutné, keď ideme po ulici, počujeme z úst
mimoidúcich, často aj mladistvých, neslušne
hovoriť, hrešiť, preklínať. Je to zarážajúce! - Ja
zyk zabíja viac ako meč. - A tak nepravda je
prečinom, ohováranie je zločinom, necudnosťv
slove, v obliekaní, v divadle, v tlači je zločinom.
Ľudia si dávajú pozor väčší na jedovaté huby
ako na jedovaté ústa a na jedovatú tlač, za
búdajú, že na otravu hubami môže umrieť jed
notlivec, ale jedovatá tlač môže vyhubiť národy.
Máš teda veľmi veľkú zodpovednosť za svoje
slovo. Ak je daromné, tak je zneužitím. Ak je
nepravidivé, tak je nedovolené. Ak je škodlivé,
tak je zločinom. Slávny umelec Leonardo da
Vinei hovorieval: Kolkokrát som bol medzi ľuď
mi a vrátil som sa domov, vždy som pociťoval,
že mi niečo z mojej bytosti - zvnútra ubudlo.
Omnoho častejšie budeš ľutovať, že si roz-
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prával, ako že si mlčal. Prv, než začneš rozprá
vať, si ešte pánom svojho slova, ale potom je
slovo pánom teba. Slovo vyslovené už nemô
žeš späť vtiahnuť. - Zo svojich slov budeš súde
ný." Ľudia sa budú zodpovedať z každého da
romného slova"(Matúš 12,36).
Pohanský básnik Aesop rozpráva: Pán rozká
zal svojmu služobníkovi, aby mu pripravil naj
lepší pokrm, ktorý vymyslí. Služobník po dlhom
premýšľaní predložil pánovi jazyky. Pán bol úpl
ne spokojný a výborne si na jedle pochutnal. Po
jedle povedal služobníkovi, aby mu čo najskôr
pripravil najhorší pokrm. Tým si služobník mno
ho hlavu nelámal. Ihneďna budúci deň priniesol
žiadaný pokrm. Boli to opäť jazyky. Plný údivu
žiadal pán o vysvetlenie a dostal túto pádnu
odpoveď: "Jazyk je zo všetkého najlepší i nahorší, lebo môže najhoršie dobrým a najlepšie
zlým urobiť. Áno, tento služobník povedal velkú
pravdu. Jazyk môže skutočne mnoho dobrého,
ale tiež. mnoho zlého spôsobiť. Keď ho dobre
užívame, môže priniesťhojné požehnanie a keď
ho špatné užívame, zaviniť mnoho nešťastia. Aj
naša lUdová múdrosť hovorí: Hovoriť striebro,
mlčaťzlato. Alebo tomu podobné: Drž svoj jazyk
na uzde!
Keď som bol mladý chlapec, nevedel som
pochopiť, že môj nebohý otec (tiež kňaz) v spo
ločnosti tak veľmi málo hovoril. Až keď som
vyrástol, pochopil som, prečo tak málo zasa
hoval do rozhovoru. Jazyk môže viac zraniťako
meč: usmrcuje cigánstvom, kazí hnusnými, ne
čistými slovami, uráža hrubosťou a nadávkami,
rozsieva semeno nesvornosti a nepriateľstva,
vyvoláva hádky, ba zdvíha sa aj proti Bohu
rúhaním a preklínaním. Pravdu má Sväté pís
mo, keď hovorí ústami múdreho Šalamúna:
"Smrť a život je v moci jazyka" (Prísl 18,21) - Z
jedných úst pochádza dobrorečenie a zlore
čenie... Každý človek nech je ochotný počúvať,
zdráhavý hovoriť, zdráhavý do hnevu... Ak sa
niekto neprehrešuje v reči, ten je dokonalý muž.
- A jazyk je oheň... Je to nepokojný zlý úd, plný

Jozef HAVRAN

V žiare
chryzantém

SLOVO
smrtiaceho jedu (Jak 1,3,1-13) Prosme Pána:
"Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na
okraj mojich perí (Žalm 141) - Svojim ústam
urob dvere a zámky! (Sir 28,28). Chráňme svoj
jazyk pred zneužívaním a nedajme sa zahanbiť
pohanmi, ktorí takvelký význam pripisovali strá
ženiu jazyka. Mudrc Zeno vyliečil prostovravného mladíka zo žvatľavosti zahanbujúcim napo
menutím. "Vieš, prečo má človek dve uši a len
jedny ústa? Že má dvakrát tolko počúvať ako
hovoriť." A svetoznámy mudrc Pythagoras dal
svojim žiakom ťažké síce, ale veľmi blahodárne
prikázanie, aby sa za päť rokov cvičili v mlčaní,
keď raz chcú rozumne hovoriť. My, kresťania,
ktorí svoje ústa krížom Spasiteľovým pozna
menávame, my, ktorí na jazyk prijímame Sviatost’Oltámu - Ježiša Krista, my sme povinní o to
viac jazyk držať na uzde!
Sú rehoľné rády - mužské aj ženské - členovia
ktorých po celý svoj život zachovávajú mlčan
livosť. Napríklad trapisti a kartuziáni po celý deň
mlčia a len pri spoločnom stravovaní sa navzá
jom pozdravia: Memento mori - pamätaj, člove
če, že zomrieš! - Tomáš Merton (1915-1970)
roku 1949 bol vysvätený. Spisovateľ, básnik.
Prešiel na kolubijskú univerzitu, prednášky zo
španielčiny, nemčiny, geológie, z ústavného
práva, francúzskej literatúry. Básnik a spiso
vateľ. Mál 26 rokov a rozhodol sa, že sa zasvätí
Bohu. Vstupuje do rehole trapistov - Getsemani. Vkláštore ďalej písal. T usa zasvätil mlčaniu,
modlitbe a spisovatelkému poslaniu.
Pane, nauč nás ovládaťjazyk!

o. Augustín LEUKÁNIČ

Kto odchádza,
kto ostáva
D eti odchádzajú, m anželský partner
ostáva. To je zákonitosť, s ktorou sa mnohí
rodičia ťažko zmierujú. Ale je to zákonitosť,
a preto sa m ajú s tým zmieriť. Vstupom do
m anželstva napríklad m anželský partner
m á povinnosť danú Božím slovom opustiť
svojho otca a svoju matku. Nech to vedia
všetci rodičia - deti prichádzajú, deti od
chádzajú - a nech sa z toho tešia a nech
ich sam ostatnosťi žehnajú. A oni - rodičia nech sa ešte viac prim knú k sebe, svoju
úlohu k deťom splnili, ale svoje manželstvo
ešte nie, ono trvá v láske ďalej...
A le príde p o so l sm rti a m anžel odchádza
tiež. A j s touto skutočnosťou sa treba
zmieriť, lebo aj sm rťje zákonitosť. Obidvaja
to vedeli na sam om počiatku a tak s i sľúbili
m anželstvo do smrti. A tak m anžel od
chádza. A kto ostáva? Boh ostáva. Jedna
veriaca sestrička v nem ocnici povedala
umierajúcej pacientke, ktorá ju chcela mať
p ri sebe i k e ď sestričke sa končila služba.
Milá p a n i - človek m usí odchádzať, len Boh
ostáva. A že Boh ostáva - to je isté, ak sa
k nem u obrátime, ak sa k nem u privinieme,
a k sam i vedome aj m y ostávame v ňom.

Tu je to miesto: Pod krížmi večnosť
drieme.
Hrobčeky - domovy, slzami zatvorené
dvere.
Kľúč spomienok štrngá ako zaživa A z kríža Kristus všetkých objíma.
Tu je to miesto: mnohí pred nami
a mnohí po nás vkročia do večná.
Splácame dlhy modlitbami za nich:
Blažený pokoj, pamiatka buď im
večná!

Môže b yť samota nešťastná? Môže byť
samota požehnaná ? Čo m al apoštol Peter
na m yslí k e ď povedal: Na neho zložte
všetky svoje starostí, lebo on sa o vás
stará?!

Veď žili tak práve ako my,
hoc iné kríže, iné niesli drámy,
golgotám svojim došli k vrcholom.
Ohníky sviečok rozkmitajú z dlaní,
anjelské zbory počuť nad horou ...
Snímka Marek Havran

o .M iku lá š P A V Ú K

SLOVO
H o v o riť o s v ä to s ti, j e p r e m n o h ý c h
m o d e rn ý c h Fudi m o ž n o d o t ie r a v o u
té m o u . H o v o riť a le o s v ä to s ti a n i
m e d z i k re s ť a n m i n ie Je č a s to v e ľ m i
J e d n o d u c h á a J asn á v e c . K a ž d ý m á
n a ňu s v o j p o h ľa d a k a ž d ý Ju a j In á č
c h á p e . P r e n ie k o h o Je s v ä to s ť n ie č o
f ik t ív n e , n ie č o čo Je p r iv e ľ m i v z d ia 
le n é " n o r m á ln e m u
s m r te ľ n ík o v i" .
P ro In é h o s lo v o s v ä to s ť z n á m e n á
š a n c u z le p š iť s v o j Im id ž p r e d d r u 
h ý m i a ď a lš í Ju z a s a c h á p e a k o n e v y h n u tn o s ť, ž iv o t n e d ô le ž itú v e c , k t o 
rú s v ä č š ím i č l m e n š ím i ú s p e c h m i
s a s n a ž í z r e a liz o v a ť v t o m to ž iv o t e .
A k o Je to s k u t o č n e s o s v ä to s ť o u a
a k ý m á m a ť p o s to j z r e lý k r e s ť a n ,
a k é sú c e s ty k s v ä to s ti o to m u ž
p o je d n á v a č lá n o k m n íc h a J o z a f á t a ,
k to rý v á m t e r a z p o n ú k a m e .

Svätosť
Všetci sa musíme stať svätými, ak sa
chceme spasiť.
Avšak neviem prečo, ale všetci sa akosi
bojíme slova "svätosť’!. Myslíme si, že svä
tosť je nad naše sily. Myslíme si, že svätý
patrí iba kdesi na ikonostas alebo na ste
nu. A tu je protirečenie: Na jed
nej strane sa chceme spasiť byť v nebi, a na druhej sa bo
jíme "byť svätými", myslíme si,
že je to nad naše sily.
Na našej ceste životom sa
preto podobáme Izraelu, ktorý
bol vyslobodený z egyptskej
poroby. Keď blúdil na púšti,
stratil orientáciu. Keď však ko
nečne našiel správny smer,
musel odpočívať, lebo mu chý
bali potrebné sily. I my nevie
me, čo máme robiť, a keď sa to
dozvieme, a rozhodneme sa
pre to, nemáme sily to vykonať-uskutočniť. Preto na našej
ceste musíme chcieť, ale potre
bujeme tiež sily. Tie sily - to je
Božia milosť, pomoc Svätého
Ducha.
Ale i tu však niektorí hovoria,
že sa podobáme deravej nádo
be.
Pán Boh nám posiela milosti ako svoju pomoc, ale ony, ako
voda z deravej nádoby či nádoby bez dna:
tak ako k nám neustále prichádzajú - tak aj
odchádzajú. Voda je tu symbolom i Svä
tého Ducha. Niektorí hovoria: je potrebné
nádobu zaplátať alebo aspoň zmenšiť die
ru, cez ktorú strácame milosti. Iní radia:
jednoduchšie je hodiť ju celú do mora a
hneď sa naplní vodou. Morom je Boh.
Odovzdať sa Mu, žiť v Ňom.
Svätosť je výslednica dvoch zložiek: Bo
žej milosti a ľudskej spolupráce.
Všetci sme povolaní sa stať svätými. Sv.
apoštol Peter nás jasne vyzýva: "...ale ako
svätý je ten, ktorý vás povolal, budte aj vy
svätí vo všetkom svojom počínaní, veď je
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napísané: "Budte svätí, lebo ja som svätý"
(1 R . 1,15-16).
Kedysi sa volali všetci kresťania svätými.
Tento stav pretrvával až do 3. storočia,
keď sa týmto menom začali označovať iba
tí, ktorí sa už určite nachádzali v nebi:
mučeníci, ktorí svoju vernosť Ježišovi Kris
tovi dokázali tým, že dali za neho život a
tak svojou krvou potvrdili svoju vieru.
V Skutkoch apoštolských čítame: "Ako
Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k
svätým, čo bývali v Lydde." (Sk 9,32).
Alebo na inom mieste, keď Peter vzkriesil
Tabitu "podal jej ruku a zodvihol ju. Potom
zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju
živú" (Sk 9,41).
Sv.Pavol v liste Filipanom píše: "Po
zdravte každého svätého..." (Fil. 4,21) a v
liste Rimanom: "Odporúčam vám našu
sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí
na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom..."
(Rim 16,1-2).
I na týchto citátoch zo Svätého písma
vidíme, že za svätého je povolaný každý
kresťan.
Čo je to svätosť? najkrajšiu definíciu svä
tosti nám dáva sv. Bažil Veľký (+379)
"Svätosťspočíva vtom , že sa úplne oddá

me Bohu, a to vždy, a budeme sa zhodo
vať s ním v myšlienkach a túžbach" (Krat
šie pravidlá, 53).
Sv. apoštol Pavol píše Galaťanom: "Pre
tože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc
Ducha svojho Syna a on volá: "Abba, Otče!" A tak už nie si otrok, ale syn, a keď
syn, tak skrze Boha aj dedič" (Gal 4,6-7).
Vďaka Ježišovi Kristovi sme sa stali syn
mi Božími. Preto spasiť sa máme nie ces
tou otroka, ale syna. Sv. apoštol Ján nám
hovoril: "V láske niet strachu, a dokonalá
láska vyháňa strach, lebo strach má v se
be trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v
láske" (1 Jn 4,18).

ČÍSLO 21/1993
Otcovia Cirkvi hovoria o troch cestách k
svätosti - teda do neba. Hovoria o tých,
"ktorí sa boja", "ktorí dúfajú" a "ktorí mi
lujú".
Sv. Gregor Bohoslov (+390) hovorí: "Po
znám tri skupiny tých, ktorí sa spasia: otro
ci, nájomníci (sluhovia) a synovia. Keď si
otrokom, boj sa trestu (zatratenia). Keď si
nájomníkom (sluhom), maj pred očami od
menu (nebo). Ak si vyššie ako otrok či
nájomník, ak si synom, hanbi sa Boha ako
svojho Otca. Čiň dobro preto, aby si sa
zaľúbil svojmu Otcovi. Hoci aj nič za to
nečakáš, to že sa budeš podobať Otcovi,
to ti bude za to odmenou (Slovo 40). Po
dobne ako sv. Gregor Bohoslov sa_vyja
drujú aj sv. Bažil Veľký (Úvod k Širším
pravidlám), sv. Ján Kassian (+430) (11.
Beseda, Hlava 7.), sv. Ján Listvičník
(+649) (Slovo 1,13) a ďalší.
Samozrejme pri postupe v dokonalosti
sa postupuje cez všetky tri stupne, či sta
vy: teda cez stav otroka, do stavu nájom
níka až k stavu syna. Dobré by bolo po
zastaviť sa nad tým, na úrovni ktorého
stavu sa nachádzame my osobne... Či ži
jeme spravodlivo iba preto, že sa bojíme
večného zatratenia (pekla). Alebo preto,
že sa chceme dostať do neba. Tu už sme
na vyššom stupni. Ale sa ne
smieme uspokojiť. Veď vďaka
Ježišovi Kristovi sme boli po
zdvihnutí do stavu synov Bo
žích. Tu je naše miesto.
Abba Anton - pustovník na
egyptskej púšti - sa vyjadril
takto: "Už sa viac nebojím
Boha, milujem. Pred láskou
uteká strach" (Výroky Otcov
púšte, 17,1).
"Otcovia videli ľudskú svä
tosť ako podobnosť človeka na
Boha, schopnosť stávať sa
stále väčším, a to vďaka
očisťovaniu sa od vášní vďaka
rastu v čnostiach, čo vrcholí v
láske bez hraníc. Podľa sv. Ot
cov, čností sú ľudskými forma
mi vlastností (atribútov) Boha,
teda presnejšie povedané stá
le hlbším odrazom Jeho svet
la, Jeho svedomia vo svedomí
človeka" (D. Staniloae, La pre
ghiera di Gesú e lo Spirito
Santo, Cittá Nuova Ed., Ro
ma, 1990, str.46).
Vo svätosti sa postupuje postupne, krô
čik za krôčkom. Postupuje sa akoby po
rebríku, ktorý opisuje sv. Ján Listvičník
("Kimak" po grécky, "Rebrík" po slo
vensky) vo svojej duchovnej práci, ktorú
nazval: "Nebeská listvica" (staroslovien
ské slovo - Rebrík) (v preklade "Nebeský
rebrík")
Keď sa postupuje v dokonalosti, je to
spojené s ťažkosťami. Potom sa však člo
vek dostáva na určitý stupeň, keď sa zač
ne úprimne trápiť nielen o vlastnú spásu,
ale aj o spásu iných. Analogicky sa to dá
(Pokračovanie na str. 9.)
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"Ako málo chýbalo k tomu, aby sa títo dvaja ľudia naveky
nestretli..." povedal pred necelými siedmimi rokmi kňaz na našej
svadbe. Už vtedy nás oboch táto veta oslovila a od tých čias si ju
pripomíname v situáciách, ke ď zažívame radosť zo vzájom ného
porozumenia, lásky a jednoty. Do tejto rubriky však nepatrí
spomienka na svadbu, ale to, čo bolo ešte dávno pred ňou. Ako to
všetko vlastne začalo:

Keď mi bolo 29 a jej 18, vstúpila do môjho života. Mal som za sebou
v tom čase vysokú školu, vojnu a čerstvý prerod za kresťana. Plný
nadšenia a viery som sa podieľal na živote "jednej partie" v Prahe.
Ona mala za sebou maturitu a ešte nevedela, čo ju do Prahy tiahne.
Našla si už však miesto a podnájom. Pretože bola veriaca, hľadala
spoločenstvo. A tak jedného večera prišla i ona do "jednej partie".
Hneď sa mi zapáčila. Bola veselá i vážna, samostatná a dospelá.
Videla sa mi však neprístupná a skoro nedobytná. Ako som ju
poznával, uvedomoval som si, že o ňu skutočne stojím. Nešlo to inak,
začal som to dávať najavo.
On bol fakt sympaťák. Mal obrovský rozhľad a veľa názorov
podobných s mojimi. Skvele viedol večery v partii, vedel robiť i dobrú
zábavu a zároveň bol citlivý a pozorný. Tým všetkým ma
priťahoval.Úplne náhodou bol môj podnájom a jeho byt neďaleko od
seba, a tak sme mávali po večernom spoločenstve ešte kus spoločnej
cesty, pri ktorej sme pokračovali v nejakej večernej diskusii, či sme si
len tak pohovorili o sebe. Cítili sme, že je nám spolu veľmi dobre a že
je toho stále viac, čo by sme si chceli oznámiť. Situácia vyžadovala
kvalitatívnu zmenu a tú bolo potrebné dať jasne najavo. Dobrou
príležitosťou bol koncert Spirituál kvintetu, a tak sme poprvýkrát
vyrazili niekam sami dvaja. Po koncerte sme sa prechádzali vonku a
rozprávali a rozprávali. Poprvýkrát sme si povedali, že je nám spolu
veľmi krásne a prežívali sme vnútorné rozochvenie. Zbytok večera i
noc náhle sa pominuli a my sme chodili vonku tak dlho, že bol práve
čas odísť do práce. Potom
nasledovalo veľa telefonátov,
^
schôdzok i stretnutí v partii,
í
\
kde sme sa snažili ešte
/'
nedávať nič najavo. Tak ube(
/
hol asi mesiac. On mal v hlave
~— -------- í
jasno, bol zamilovaný a
šťastný zo začínajúceho vzťa
hu. Ja som prežívala tiež radosť z porozumenia s ním a z pocitu, že o
mne niekto stqí. Ale taká šťastná ako on, som nebola. Začínala som
mať v hlave zmätok, pretože som sa trochu naľakala vážnosti, s akou
sa všetko začalo odvíjať. K tomu vyvstávala doteraz nevyriešená
otázka životného povolania. Naviac do mňa začali "hučať1rodičia, že
on je odo mňa oveľa starší a to vraj nie je dobré.
K tomu ešte sa o mňa začal zaujímaťjeden ďalší chlapec, a to všetko
spôsobilo v mojej hlave a v srdci taký veľký nepokoj a neistotu, že som
sa rozhodla radšej so všetkým skoncovať. Pretože som nenašla
odvahu a silu mu to nejako povedať, napísala som list. Do neho som
napísala všetky dôvody a pocity, ktoré ma priviedli k rozhodnutiu rozísť
sa. List som mu hodila do schránky a čakala, čo sa bude diať.

kq

(Dokončenie zo str. 8.)

prirovnať k deťom... Napr., ked’sa vrátia zo
školy domov, všetkých svojich mladších
súrodencov pousádzajú a začínajú ich učiť
to, čo práve počuli od učiteľky v škole.
Prečo? Cítia potrebu podeliť sa s niekým o
novú skúsenosť.
Matka Synkletika (4. storočie) povedala:
"Pre tých, ktorí sa približujú k Bohu, spo
čiatku je boj a veľká námaha ale potom
nevyjadriteľná radosť. Podobne ako tí, kto
rí chcú zapáliť oheň: najprv sú znepríjemňovaní dymom a plačú (slzia), avšak po
tom dosiahnu, čo chcú dosiahnuť. Pretože
náš boh je ohňom, ktorý stravuje. Podob
ne i my máme zapáliť Boží oheň so slzami
a strádaním" (Výroky Otcov púšte, PG 65,
421-422).
Počas nášho života sa neustále pohy
bujeme ako po kružnici: Uprostred kruhu
je Pán Boh. Všetko existuje len vďaka
Nemu. Čím sa staneme viac svätými, čím

S argumentami, ktoré vypočívala v liste, som sa cez všetku logiku
nemohol zmieriť. Skutočne som sa rozplakal. Uvedomil som si však,
že ak existuje nejaká cesta, ako ju získať, je to cesta čakania na
víťazstvo je j srdca nad zmätkom, ktorý v nej zavládol. A tak nastalo
obdobie odlúčenia, v ktorom som stále na niečo čakal. Potom ku mne
prenikli slova Pána, že je potrebné každú situáciu prijať. Prijať to, že
láska, ktorá sotva začala a priniesla nový pohľad na svet, práve
skončila. Práve toto prijatie, z ktorého som sa vyplakal po druhýkrát,
ma oslobodilo od čakania.
Dlhšie ako jeden mesiac sme sa nevideli. Nechodila som do partie,
aby sme sa nemohli stretnúť. Veľa som sa modlila a o všetkom znova

sme sa n ašu
a znova premýšľala. Boli chvíle, k e ď som mala pocit, že je mi za ním
clivo. Jedného dňa zmätok v hlave ustal a do môjho srdca vstúpil kľud.
Pán mi dal jednoznačne poznať, že moja životná cesta bude naplnená
jedine vo dvojici a to práve s ním. Náhle ako by sa mi otvorili oči. Ale
áno, veď je to také prosté. Tak sme si spolu rozumeli, bolo nám spolu
tak dobre, veď on mi celý ten čas veľmi chýba, ve ď ja ho skutočne
milujem. Ostávalo ešte nájsť odvahu prísť za ním. Bála som sa, či ma
neodmietne, nech si robím blázna z niekoho iného. Ale všetko dobre
dopadlo. Po roku a pol sme sa zasnúbili a po ďalšom roku bola
svadba. K e ď príbeh svojho zoznámenia vďaka tejto rubrike znovu
prežívame, zdá sa nám to nedávno. A pritom to bolo pred desiatimi
rokmi.
Manželia z Prahy

viac sa staneme podobnými Ježišovi
Kristovi a teda Bohu, tým viac sa priblížime
k stredu kruhu - Bohu. Čím viac sa pri
blížime k Bohu, tým viac sa priblížime i k
ľuďom, ktorí obiehajú tiež po kružniciach
(rôzneho polometra) okolo Pána Boha. Tu
je tajomstvo toho, že čím viac niekto miluje
Boha, tým viac miluje i svojho blížneho.

Svätosť
Sv. Ján Zlatoústy (+407) hovorí, "že veľ
ké príklady prebúdzajú v človeku nadšenie
a túžbu ich nasledovať' (Besedy 10, K
Efezanom 4,4). Cirkev preto niektorých
svätých vyhlasuje oficiálne za svätých.
Tým ich kladie za príklad celej Cirkvi - teda
i nám. I v týchto prípadoch uvádza do
praxe svoj učiteľský úrad. I v týchto prí
padoch ide o neomylné vyhlásenia Cirkvi.

Čo to znamená v praxi? Znamená to to, že
koho Cirkev vyhlásila za svätého, ten sa
už určite nachádza v nebi. To však nezna
mená, že viacej svätých nieto, že viacej
svätých sa nenachádza v nebi. Cirkev ofi
ciálne vyhlasuje za svätých iba tých, kto
rých pokladá za potrebné dať ako príklad
pre všetkých.
Kto sa nestane svätým, nedostane sa do
neba. Preto Cirkev učí i o existencii očist
ca, kde sa duše zosnulých očisťujú, aby sa
stali hodnými byť účastnými nazerania Bo
ha. Učí tiež o existencii pekla...všetci sme
povolaní k svätosti. Ježiš Kristus nás na
báda" "Budte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec" (Mt 5,48). Naše po
volanie k svätosti podčiarkuje i II. vatikán
sky koncil vo svojej vieroučnej konštitúcii o
Cirkvi (Lumen gentium - 21.11.1964), kde
všeobecnému povolaniu k svätosti sa ve
nuje celá piata kapitola.
mních Jozafát, OSBM

SLOVO

STRANA 10

ČÍSLO 21/1993

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA
Bratislava 8. októbra 1993

Telegram Svätému Otcovi
Jeho Svätosť
pápež Ján Pavol II.
Vatikán
Svätý Otče,
7 I
v mene veriacich a duchovenstva Sloven
ska chceme Vám k 15. výročiu služby v
úrade najvyššieho pastiera zaželať a I na
ďalej vyprosovať Božiu pomoc a ochranu
pri vedení svätej Cirkvi.
Biskupi Slovenska
Mons. ThDr. František Tondra
predseda Konferencie biskupov
Slovenska
□

K 15. výročiu pontifikátu Svä
tého Otca Jána Pavla II., ktoré
uplynulo 16. októbra t. r., za
slali svoje blahoželania cirkev
ní i štátni predstavitelia našej
republiky.

□ □

Vaša Svätosť, drahý Svätý Otec,
dovoľte mi, aby som Vám v mene Slo
venskej republiky úprimne zablahoželal k
15. výročiu Vášho pontifikátu, naplneného
úsilím o všeobecné presadzovanie vzá. jomnej úcty, tolerancie a porozumenia me
dzinárodnú Vaše srdce dobrého pastiera
citlivo reaguje na každú krivdu páchanú v
tomto nepokojnom svete bez ohľadu na
náboženskú, či rasovú príslušnosť.
Ďakujem Vám, Svätý Otec, za Vašu lás
ku, ktorú prejavujete slovenskému fudu a

ko aj za požehnanie, ktoré s dôverou vy
prosujete za nás u Matky Božej, patrónky
Slovenska. Do ďalších rokov Vám z ce
lého srdca želám pevné zdravie a hojnosť
Božích milostí.
S najhlbšou úctou
Michal Kováč
prezident Slovenskej republiky
□

□ □

SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II. prijal v deň
15. výročia svojho zvolenia za pápeža -16.
októbra t.r. - na súkrom nú audienciu jedného
z najväčších súčasných ruských spisovateľov
Alexandra Solženicyna. Tento nositeľ Nobe
lovej ceny za literatúru prešiel sibírskymi kon
centračnými tábormi a vydal o tom dôkladné
svedectvo najmä vo svojom diele Súostrovie
Gulag. Za svoje názory bol z bývalého So
vietskeho zväzu vyhostený a usadil sa v
USA. Velký ohlas vzbudila svojho času jeho
nobelovská prednáška, v ktorej okrem iného
vyhlásil: Každý, kto raz vyhlásil násilie za
svoju metódu, nevyhnutne si musí zvoliť lož
za svoj princíp. Keď sa násilie rodí, koná otvorene a dokonca je na seba hrdé. No len čo
sa upevní, utvrdí, pociťuje okolo seba zrie
denie vzduchu a nemôže ďalej existovať inak, len sa zahm lievať do lží, kryť sa krasorečníctvom. Potom už nechytá vždy a zá
sadne rovno pod krk, častejšie žiada od ob
čanov len prísahu lži, len spoluúčasť na lži.

43. M E D Z IN Á R O D N Ý KONGRES
"K IR C H E IN NOT"
V
dňoch 2. - 4. septembra t.r. sa v západonemeckom meste Konigstein/Taunus
konal 43. medzinárodný kongres "Kirche in
Not".
"Kirche in Not" je pomocná organizácia Bis
kupskej konferencie Nemecka, ktorá materiálne
pomáha miestnym cirkvám a kňazom v strednej
a východnej Európe.
Na kongrese sa zúčastnilo okolo 400
účastníkov z 18 národov reprezentovaných
biskupmi, cirkevným i hodnostárm i, reprezentantami cirkevných organizácií, spolo
čenstiev a inštitútov. Za našu d ie c é z u sa
na kon gre se zú č a s tn il g e n e rá ln y vik á r o.
Ján Gajdoš.
Ústredná téma kongresu bola: Kríza vo vý
chodnej Európe. Čo robia kresťania? Stre
dobodom referátov a pojednávaní boli analýzy
a hodnotenie krízových javov v strednej a vý
chodnej Európe po páde totalitnej moci.
Všetci na Východe uvítali demokraciu, slo
bodné volby a slobodu. Ľudia sa však zhrozili
nad problémami, ktoré zmeny na Východe pri
niesli: zánik mnohých priemyslových odvetví,
masová nezamestnanosť, strata rôznych "vy
možeností" rozčarovanie z rozpadu ilúzií, stú
pajúca sociálna neistota, narastajúca krimina
lita a iné problémy. To všetko llidí znepokojuje

a robí ich bezradnými a malomyseľnými. Vzniká
hospodárska kríza ale aj kríza psychická a mo
rálna. Ako sa stavajú krestánia na Východe i na
Západe k týmto skutočnostiam a aké riešenie
ponúka Cirkev? Kongres chcel analy- zovať si
tuáciu Cirkvi a spoločnosti, poukázať na prob
lémy a hľadať východiská.

2 kresťanského
sveta

, dm x
F

Kresťania sú povinní v sile svojej viery hľadať
cesty zo zúfalstva k nádeji účinnou solidaritou.
Na základe K ristovh o poslania je C irkev
povinná du cho vne pre tvá ra ť spoločnosť,
zd ô ra zň o va ť dô stojn osť a práva člo veka a
to vie ro h o d n e prežívaným príkladom . Vých o vn o vzd e lá va cia práca a m a te riá ln a
pom oc núdznym sú ob la sti čin no sti, ktoré

sa teraz viac ako inokedy môžu uplatniť. Kres
ťania na Západe cítia povinnosť k tejto službe
svojim bratom a sestrám na Východe. Brat
skou solidaritou kresťanskými pomocnými
dielami a iniciatívami chcú obnoviť tvárnosť
zeme a preklenúť priepasť medzi Východom a
Západom.
Kongres sa začal slávením Eucharistie a po
tri dni pokračoval prednáškami význačných
osobností na tému kongresu. Medzi nimi boli
referáty o situácii Cirkvi v Českej republike a
Slovensku, Rumunsku, Poľsku, Ukrajine, bý
valej Juhoslávii a Maďarsku. O prednášaných
témach
sa
diskutovalo
v
pracovných
krúžkoch.
O súčasnom stave katolíckej cirkvi na Slo
vensku bol k dispozícii písomný referát o. bis
kupa Františka Tondnj.
Pozoruhodná bola modlitbová pobožnosť ve
čer 3. septembra za národy Európy, pri ktorej
každá prítomná národná skupina predniesla
modlitbu a zaspievala vlastnú pieseň.
Kongres sa zakončil koncelebrovanou sv.
liturgiou sv. Jána Zlatoústeho. Hlavným celebrantom bol o. biskup Dr. Platón Kornyljak z
Mníchova v spoločenstve prítomných kňazov
byzantského obradu za doprovodu vynikajú
ceho mužského speváckeho zboru.

ČÍSLO 21/1993

STRANA 11

SLOVO

SVEDECTVO O SMRTI MUKAČEVSKÉHO BISKUPA
(Pokračovanie z čísla 20.)

Skoro poobede so sestrou Máriou (teraz už
nebohou) sme sa vybrali na rozhovor s Dr.
Bergmannom. Keď sme vstúpili do jeho kan
celárie, ponúkol nám miesto, aby sme si sadli a
zvedavo sa opýtal, čo je nového.
- "Nemáme sa s čím chváliť1- povedala som
mu.
- "Prečo tak rozprávate" - spýtal sa rozrušene.
- "Cítim za svoju povinnosť upovedomiť vás,
že to dievča - Odarka, ktorú ste prijali nám na
pomoc, nie je čestné, a tak sa mi zdá, že aj
veľmi nebezpečné pre nás."
- ’Prečo? - opýtal sa.
Ja nič neskrývajúc, úprimne som vyrozprá
vala o všetkom, čím sa mi Odarka v noci zverila.
- "Zdá sa mi, že je pre nás tým viac ne
bezpečná, že nocuje v lekárskom sklade staršej
sestry a tak má možnosť nás okradnúť. Zod
povedať budete za to vy a hlavná sestra."
- "Radila by som vám, čím skôr sa jej zbaviť."
K môjmu upozorneniu sa pripojila tiež aj sestra
lláría.
Dr. Bergmann bol vo velkých rozpakoch. Raz
zbledol, hneďna to sčervenal. O niekoľko minút
sa tažko dostal k slovu. Pozerajúc pod stôl,
prehovoril:
- "Kedže je to tak, súrne treba namontovať na
skrinky od liekov zámky a pozorovať ju. Sa
mozrejme, že až niečo podozrivého zbadáte,
tak ju budeme musieť prepustiť, ale na niekolko
dní ju predsa necháme na skúšobný čas."
Za tých pár skúšobných dní Odarka nič iného
nerobila, iba lietala po chodbe, akoby utierala
prach, ale pritom pozorovala, kto chodí k zra
nenému biskupovi na návštevu. Meno každého
návštevníka si vypýtala od pacientov a zapi
sovala do malého zápisníka, ktorý nosila vo
vrecku. Využívala každú príležitosť, aby aspoň
na moment sa pozrela z chodby na o.biskupa,
keďsa otvorili dvere.
Dr. Bergmann tiež nemal pokoja ani vo dne,
ani v noci. Často chodil k našim trpiacim zra
neným. Bol nazlostený na nás, že ignorujeme
jeho príkazy voči Odarke.
- "Prečo neupratuje aspoň izbičku o.biskupa?
Chodba pre také šikovné dievča je slabá práca"
- povedal pri jednej z jeho návštev.

vyspovedal, prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a
Vo štvrtok, 30. októbra, hlavný lekár už sa
pomazanie nemocných. Svojho syna, Daniela
nevedel ovládať. Od skorého rána behal po
ml., otecko posilnil len tajomstvom chorých a
nemocnici a kontroloval poriadok. Bola to vždy
svojím otcovským požehnaním, pretože bol v
moja robota ako staršej administratívnej sestry,
bezvedomí. Vykonal to s bolesťou v srdci,
ale tentokrát hľadal pričinu, aby ma mohol uoddaný do vôle Božej. Neskôr aj on sám zomrel
svedčiť z nedostatočnej práce, ale sa mu to
za katolícku cirkev.
nepodarilo.
V ten <^eň vedúci lekár chirurgie profesor Dr.
Fedinec Vypísal z nemocnice našich bohoslov
Slúžiaca nočná sestrička baziliánka podávala
cov, pretože ovzdušie okolo nás bolo už ne
našim pacientom injekcie a ja vlhkou utierkou
znesiteľné. Poobede navštívil našich trpiacich
o. Peter Vaskov, v ktorého farností bola posviac
ako obyčajne každý večer som osviežila spo
ka cerkvi. Vidiac o.biskupa s kovovou výstužou
tené telo o.biskupa. Potom som mu podala vypiť
pohár mlieka. Otca Bačinského dala do poriad
v sánke, zaplakal. Ako vlastný otec svoje dieťa
ku manželka Mária a potom na prikaz Dr. Berguspokojoval trpiaci biskup o. Petra.
- "Neplač, Petrík, trpieťa prelievaťkrv za Božiu manna odišla. Keď som ostala sama, ešte raz
som utrela spotenú tvár o. biskupa, zvlášť čelo.
vec, za vieru, za svätú katolícku cirkev je velká
Dodnes sa pamätám, ako som rozmýšľala nad
milosť a česť pre nás."
tým, prečo sa kvapky potu na čele tak lesknú, a
Pri odchode Jeho Excelencia ho poprosil, aby
keď som ich utrela, okamžite sa znova objavili.
upovedomil svojho svokra o.Daniela Bačinského
Vtedy som to nepochopila prečo, neskôr už
st., aby ich navštívil s Najsvätejšou Eucharisťou.

Po odchode právnika

POSLEDNÉ CHVÍLE POZEMSKÉHO ŽIVOTA
BISKUPA - MUČENÍKA TEODORA ROMŽU
- "Budem mu za to veľmi vďačný." - povedal.
Prisľúbiac, že splní želanie o.biskupa, o. Pe
ter s manželkou otca Daniela odišiel z nemoc
nice, lebo sa skončil čas návštev. Takisto ako
v uplynulú noc ostala som pri našich pacien
toch na individuálnej nočnej službe. V ten
večer ešte raz pribehol riaditeľ Dr.Bergmann,
pozrel na nás, ale nepovedal ani slovo, iba
BISHOP THEODORE ROMZHA

Predvečer toho dňa
Dr. Bergmann prišiel na izbu našich pacientov
s návrhom, aby sme o.Bačinského previezli na
susednú izbu k bohoslovcom, pretože o.biskup
nemá od neho pokoja. Vtedy náš o.biskup ubezpečoval Dr.Bergmanna, že v spoločnosti o.
Bačinského je mu veselšie, a preto nech ho
nechá na izbe. Nazlostený svojimi neúspechmi
Dr.Bergmann so svojím zástupcom prišiel aj v
noci na oddelenie a vykonal vizitu. Podotýkam,
že nočné vizity v nemocnici ani predtým, ani
potom sa nepraktizovali. Bola jedna hodina po
polnoci - moskovského času, keď prišiel na
našu izbu. Pozrel sa na pacientov a vychá
dzajúc z 'ľby, mi prikázal, aby som išla s ním na
ďalšiu vizitu, hoci dve sestričky, ktoré mali noč
nú službu, už boli s ním. Ja som mu to ka
tegoricky odoprela, odvolávajúc sa na to, že
svoj nočný odpočinok venujem svojmu tážko
chorému bratrancovi o. Bačinskému, ktorý vo
vysokej horúčke bol v bezvedomí a neklUdný.
Každý jeho pohyb mohol byť smrteľný. Tak i
napriek príkazu som na vizitu neodišla.

nazlostený odišiel. Noc bola pokojnejšia ako
predchádzajúca.

V piatok ráno,
31. októbra
Prišiel k nám zakázaný Velký Hosť v
Najsvätejšej Eucharistii donesený rodným
oteckom trpiaceho otca Daniela Bačinského. V
izbe bol velký sviatok. Excelencia o.biskup sa

áno. Boli to posledné kvapky mučeníckeho potu
na teplom, čistom, svätom čele.
Moje myšlienky prerušilo klopanie na dve
rách. Bola to naša ctihodná predstavená matka
Ihnatia z Užhorodu, ktorá prišla navštíviť našich
pacientov.
- "Prečo tak neskoro?" - opovážila som sa
opýtať.
Matka predstavená podišla k posteli o. bis
kupa, zvítala sa s ním a pýtala o prepáčenie, že
prišla v tak neskorý čas. Povedala aj to, že
meškala preto, lebo ju riaditeľ zdržal na dvore.
Ostala som zarazená, lebo som inštinktívne vy
cítila, že niečo nie je v poriadku.
- "A čože chcel" - osmelila som sa opýtať.
Povedal, že ako nás llituje a spolucíti s nami,
chcel by pomôcť a vy to odmietate. Prosil ma aj
o to, aby som aspoň na jednu noc zariadila
službu inej sestričke k našim pacientom, aby ste
si vy mohli odpočinúť a nazbierať síl na svoju
dennú prácu.
- "A čo ste mu povedala vy, Matka milá?” spýtala som sa.
- "Sl\jbila som, že to zabezpečím" - znela
odpoveď.
- "O, Matka, veľmi vás prosím, nereagujte na
jeho prosby."
"Verte mi, že nie je mi ťažko pri tých trpez
livých pacientoch" - povedala som, lebo som
bola presvedčená, že matka predstavená nič
nevie o nebezpečenstve, ktoré nám hrozí. Vte
dy matka Ihnatia sa láskavo opýtala o.biskupa:
- "Čo mám robiť Excelencia? Ako je to pre vás
lepšie?"
- "Vôľa matky predstavenej je zákonom pre
nás” - znela odpoveď.
Pozerajúc na mňa, sa ma spýtal: “Pravda,
sestrička."
Ja som ostala ako prikovaná a nemohla som
preriecť ani slovo. Hlas sa mi spazmaticky za
sekol. Pochopila som, že nemám právo ďalej
odporovať. Spustila som hlavu, aby nebolo vid
no slzy v mojich očiach.
Pokračovanie v budúcom čísle.
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POSVIACKA
INTERIÉRU C HRÁ MU

Kr oni k a

Dňa 19. septembra obyvatelia farnosti Cabov
privítali po roku medzi sebou najdôstojnejšieho
otca biskupa Mons. Jána Hirku. Sídelný biskup
tu neprišiel z tradície, ale ak pred rokom posvätil
chrám z vonku, tak v tento deň posvätil chrám
obnovený zvnútra.
Veriaci spolu s duchovným otcom, za pomoci
projektanta Ing.Jána Zajaca a firmy RENOVA
Ján Grygar, veľmi zaujímavo prestavali interiér
chrámu. Do chrámu bol po mnohých rokoch
opäť zabudovaný ikonostas, aj keď len jeho
základný rad. Ďalšie obrazy ikonostasu sú však
rozmiestnené vo svätyni chrámu. Samotná po
sviacka chrámu bola spojená odpustovou sláv
nosťou ku cti Narodenia Panny Márie.
V
úvode slávnostnej posviacky privítal otca
biskupa i všetkých vzácnych hostí starosta obce
Cabov, zástupca farskej rady i duchovný otec
Marek Petro. Všetci vo svojich prejavoch vy
zdvihli usilovnosťlUdí v tejto farnosti, ktorí svo
jou húževnatou a cieľavedomou prácou obnovili
tento Boží stánok.
Otec biskup za asistencie mnohých kňazov a
bohoslovcov posvätil chrám, slúžil svätú liturgiu a
povzbudil horníliou prítomných veriacich, ktorí aj
napriek premenlivému počasiu sa zišli v hojnom
počte. Pripomenul prítomným, aby nezabudli, že

sídelného
bi sku pa

19. 9.1993
- posviacka obnoveného chrámu v Cabove

21.9.1993
- slúženie sv. liturgie v katedrále pri
príležitosti otvorenia akad. roka na
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v
Prešove

22. 9.1993
ich práca na obnove chrámu je vyjadrením ich
lásky k Bohu. Vyzval všetkých, aby sa každý z
nich stal živým evanjeliom, v ktorom mnohí ľa
hostajní, odcudzení í maličkí objavia Božiu lásku
a krásu kresťanského života.
Slávnosť bola zakončená myrovaním, obcho
dom okolo chrámu, biskupským požehnaním a
pápežskou hymnou.
M. IĽ.KO

O D P U S T O V Á S L Á V N O S Ť V O SVIDNÍKU
Od stredy 6. októbra až
do soboty 9.októbra t. r. pre
biehala vo farnosti Svidník vo
farskom chráme duchovná
obnova ako príprava na
chrámový sviatok. Počas nej
sa k veriacim prihovorili do
máci kňazi ako aj kňazi z okolitých farností - o.Kopčák,
o. P. Fedor, o. L. Šedivý, o.
Petrovič. Hovorili na témy
Rodina a spoločná modlitba,
Panna Mária a Božie Slovo,
Problémy našich rodín, Li
turgia v našom živote. Počas

duchovnej obnovy vystúpili so
svojimi duchovnými progra
mami mládežnícky zbor Pan
ny Márie Ochrankyne z Pre
šova, chrámový zbor zo Svid
níka. Ich stretnutie v piatkový
večer 8. októbra bol veľmi
srdečný a kiež by takýchto
stretnutí bolo v našich farnos
tiach čo najviac. Odpustová
slávnosť vyvrcholila slávnost
nou sv. liturgiou v nedeľu, 10.
októbra o 10,30 hod., ktorú
slúžil a homíliu povedal o.
Peter Šturák.

- prijatie návštevy stáleho diakona z Ko
lína nad Rýnom

23. 9. 1993
- prijatie návštevy pracovníkov stáleho
apoštolátu laikov (Katolícka rada Rakús
ka KLRO) p. Ernsta W aldsteina a p. Georga Kopatzkého

26. 9. 1993
- posviacka základného kameňa nového
chrámu v Sečovskej Polianke

3.10.1993
- slúženie odpustovej sv. liturgie Panny
Márie Pokrovnej v Prešove

4.10.1993
- účasť na posviacke nového seminára v
Banskej Bystrici

8.10.1993
- prijatie návštevy pracovníkov m aďar
ského rozhlasu na čele s o. Dr. E. Királyom

10. 10.1993
- slúženie sv. liturgie pri príležitosti 200.
výročia posvätenia chrámu v Nižnom Žipove

Duchovná o b n o v a a o d p u s t o v á slávnosť
v k a t e d r á l n o m chráme v P r e š o v e
Koniec mesiaca septembra je každoročne v cen
tre našej diecézy vo farnosti Prešov už tradične v
znamení prípravy na odpustovú slávnosť Ochrany
Panny Márie. Počas tohtoročnej týždňovej du
chovnej obnovy od 27. septembra do 2. októbra
bola rozoberaná téma Rodina a Cirkev. Plný
chrám veriacich každý večer svedčil o tom, že
téma tohtoročnej duchovnej obnovy bola nanajvýš
aktuálna a svojím obsahom veľmi zaujímavá. Bu
dúci rok bude v znamení rodiny, a to bolo v ko
nečnom dôsledku tiež dôvodom, prečo bola táto
téma. Cirkev a rodina obsahuje a zahŕňa v sebe
všetky stavy lúdí, pretože každý z nás žije v rodine,
či už v úzkom ponímaní alebo komplexne. Každá
duchovná obnova má viesť človeka k hlbšiemu
zamysleniu sa nad sebou a následne má vyvolať v
človeku reťaz reakcií, ktoré vedú k novým zápa
som s novým zápalom o dobro, o priblíženie sa k
Bohu. Táto duchovná obnova t>ola doplnená pek
nými hudobnoslovnými pásmami ktoré v prítom
ných vyvolali hodnotný zážitok. Od pondelka po
čas večerných sv. liturgií rozoberali jeidnotlivé témy
duchovní otcovia (o.Rusnák, o.Skyba, o. Fedor, o.
Šarišský, o.Puci, v sobotu pom. biskup Mons. Mi
lan Chautur, CSsR.
Odzneli témy: Náčrt kresťanskej rodiny, Život cir
kvi v živote rodiny, význam katechizácie v školách,
Láska medzi rodičmi a deťmi, Rodina a výchova k

mravnosti, Spolupráca cirkvi a rodičov pri výchove
deti. Po večerných sv. liturgiách so svojimi pro
gramami sa k prítomným veriacim prihovorili zbo
rové skupiny z Košíc, z Hnutia Svetlo - Život, z
Humenného, Vranova, Svidníka a mládežnícky zbor
Panny Márie Ochrankyne z Prešova. Pri tejto prí
ležitosti je potrebné poďakovať o. dekanovi Fran
tiškovi Čitbajoví a o.kaplanovi Pavlovi Nižníkovi za ich
dôkladnú prípravu počas celej duchovnej obnovy.
Odpustová slávnosť vyvrcholila 3. októbra t.r.
slávnostnými sv. liturgiami o 8. hod. v jazyku slo
venskom a o 10. hod. v jazyku staroslovienskom,
ktoré slúžil J.E.Mons. Ján Hirka. Vo svojom prí
hovore sa sídelný biskup obrátil na mladých týmito
slovami:
Drahá mládež, mladí v Amerike na výzvu Svä
tého Otca chceli niečo urobiť pre obrátenie tohto
sveta. Malá skupina mladých llidí navštívila za ur
čitý čas 2000 rodín. Výsledok toho bol, že tristo
rodín začalo chodievať do chrámu a začalo prak
tický žiť svoje kresťanstvo. Drahá mládež, na vás
sa pozerá terajší Svätý Otec, pomôžte našim ro
dinám k pokresťančeniu. Nestačí, že máme demo
kraciu a že máme právo, je potrebné urobiť niečo
pre druhého. Od Cirkvi, ktorú sme vysmievali,
chceme sa učiťžiť. My čakáme, že nám dáte nádej,
že dáte nádej našim snom. My chceme žiťlásku...

(A.M.)
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VÝROČIE
V NIŽNOM ŽIPOVE
Dňa 10. októbra 1993 veriaci obce Nižný Žipov mali zvláštnu príležitosť pozvať medzi seba
sídelného biskupa Mons.Jána Hirku. Pripome
nuli si 200. výročie posviacky gréckokatolíckeho
chrámu v Nižnom Žipove, ktorý je zasvätený
úcte Ochrany Panny Márie. Medzi pozvanými
hostiami nechýbali rodáci obce p.arcidekan Ján
Hricao. arcibiskup Juraj Kocák. Ďalej boli účastní
rektor seminára o.František Puci a riaditeľ biskup
ského úradu o.František Čitbaj. Slávnostnú sv.
liturgiu slúžil sídelný prešovský biskup spolu s
ďalšími kňazmi prešovskej diecézy.
V úvode svojho príhovoru spomenul históriu
žipovskej farnosti, vyzdvihol prácu duchovných
otcov, ktorí v tejto farnosti pracovali a pracujú.
Poukázal na pekný príklad jednoty katolíkov
obidvoch obradov, ktorí tu spoločne nažívajú. V
homilii otec biskup ďalej povedal: Bratia a sestry,
ätal som životopis jedného švajčiarskeho
pustovníka, otca desiatich detí, ktorý žil pred 500
rokmi. Dnes je už svätorečený. Teraz ide o
blahorečenie jeho manželky. Keď boli deti
zaopatrené, keď manželka zomrela, stáva sa
pustovníkom. Jeho pustovňa mala tri okná. Jedno s
výhľadom na chrám, druhé na krásnu prírodu, skaly
a cez tretie okno bolo vidieť cestu, ktorá zostupuje
dole.
Aj dnes, keď si pripomíname 200. výročie tohoto
chrámu, pozerajme ako ten pusto ník, ktorý bol plne
odovzdaný Bohu cez tieto okná. To, čo bolo v
uplynulých dňoch, to symbolizovalo jedno okno.
Pohľad späť je tiež užitočný. V tomto pohľade
môžeme nájsť rodičovský dom, detských ka
marátov zo škôlky, školy, sú tam roky v za
mestnaní, rodina, sobáš...
Keď si pripomíname 200. výročie posvätenia
chrámu, spomeňme si na všetkých, ktorí doň cho
dievali a ktorí nás predišli do večnosti. Spomeňme
si na útrapy ľudí, ich zármutky, nádeje, ktoré prežili,
na odpustenie, záchranu aj spev.
Keď sa úprimne obrátime na Boha, vždy nás
počuje. Nikdy nás neopúšťa. Svätý Augustín takto
vyznáva, Ty Pane si nikdy neprestal pôsobiť vo
mne dobro. Keď sa pozrieme tým oknom do
minulosti, musime sa Bohu poďakovať. Nech naše
srdce vysloví svoju vďačnosť. Je dobré a spra
vodlivé vzdávať mu vďaky za všetko.
Pohľad do dneška je druhé okno. Časopisy,
rozhlas, televízia nás spájajú rýchlo s celým
svetom. V záplave informácií, nadbytkom počú

Naši jubilanti
v novem bri
o.Oto GÁBOR - správca farnosti Ľubovec,
65. narodeniny (2.1J .1928).
o. Šlefan MOLČANYI - na odpočinku v
Košiciach, 65. výročie ordin. (3.11.1928).
Mons. Ján HIRKA - sídelný biskup, 70.
narodeniny (16.11.1923).
o.Míkuláš PAVLÍK - správca farnosti Maiý
Lipník, 30. výročie ordin. (21.11.1963).
o.Michal ROŽKO - okr. dekan, správca
farnosti Porubaka, okr. Humenné, 65.
narodeniny (22.11.1928).
o.Demeter KOSTÍK - na odpočinku, 85.
narodeniny (24.11.1908).
o. Eliáš Baláž - z Levoče oslávil 21. 9. t.r.
50. výročie svojho kňažstva.
Vyprosujeme im - Na mnoho rokov,
šťastných rokov.

vania a videnia otupuje sa naša schopnosť po
znávania, takže sa môže stať, že nezachytíme
podstatné impulzy Božie a ľudské. Istá spiso
vateľa hovorí v jednej zo svojich básni, že hlad
nás učí ceniť si chlieb, chôdza nás uä zemskej
príťažlivosti. Keď zle stúpime môžeme padnúť, keď
zablúdime v lese, učí nás to správnym cestám.
Mnoho klamstva, neprávd, ohováraní, uä nás
pravde. Či môžeme zasahovať nejakým spôsobom
do svetového diania, do tak nešťastného sveta,
ktorý prežívame dnes? Môžeme nejako zasahovať
do behu života, môžeme! Aj malé veci sú cenné aj
bolesti sú cenné. Kriticky premýslieť počuté,
prehovoriť v rodinnom kruhu o vzájomnom živote, o

SLOVO
poznaní jeden druhé
ho, o pochopení, o
správnom úsudku. Po
deliť sa o životné skú
seností, pomôcť mod
litbou, aj pred televízo
rom môžeme sa po
modliť za tých, ktorí
niekde zahynuli alebo
trpia. Tým druhým ok
nom môžeme pozerať
do dneška a mat účasť
na svetových udalos
tiach radou, modlitbou,
obetou.
Tieto malé, zdanlivé
bezvýznamné činy mô
žu mať väčšiu hodnotu,
ako tých, čo sedia v par
lamentoch, tých, čo lie
tajú do vesmíru, lebo
Boh je s tými ľudYni,
ktorí sa modlia. Po
zrime sa tretím oknom
do zajtrajška. Všetkým
nám rovnako ubieha
čas. Posaďme sa po
kojne pri okne, kde ča
káme na to, čo príde.
Nikto nevie, kedy nás Pán zavolá. Tak neradí mys
líme na smrť. Skrývame sa pred smrťou. A predsa
nič nie je také isté ako práve táto skutočnosť.
Skutočnosť, že zomrieme. Vedzme, že pre
každého príde Pán. V poslednom liste, ktorý na
písal Svätý Otec Ján Pavol /., ktorý bol pápežom 33
dni, pred svojou náhlou smrťou píše o túžbe po
nebeských príbytkoch, kde navždy budeme môcť
požívať to, čo nám prípravila Božia láska, a to dáva
zmysel a význam nášmu putovaniu životom.
Bratia a sestry, nech toto jubielum Ochrany
Panny Márie nás vedie k tomu, aby sme sa hlbšie
pozreli na svoj plynúci a odchádzajúci život
smerom do večnosti. Amen.

Kráľovná presvätého ruženca
vo farnosti Trnava pri Laborci
"Buď od nás pozdravená klokočovská Mária, v tomto našom Bo
žom chráme, Matka premilá."
Je začiatok októbra, nedeľné popoludnie, chlad
nejšie už jesenné počasie. V tejto chvíli očakávajú
gréckokatolícki veriaci v Trnave pri Laborci putovný
obraz klokočovskej Panny Márie.
O štvrtej popoludní vyrazili v ústrety veriacim z
Kusína, ktorí prinášali obraz. Po privítaní obrazu
pod krížom sa všetci spoločne vybrali do chrámu,
aby tam prekrásnymi modlitbami a piesňami oslá
vili Panna Máriu. Zvony akoby sa hlasnejšie roz
ozvučali, všetci ľudia spievali. Po uložení
obrazu na pripravené miesto sa začal
moleben
k
Presvätej
Bohorodičke.
Nadšenie netrvalo iba v prvý deň - nedeľu,
ale po celý týždeň. Do chrámu prichádzali
veriaci, aby sa tu mohli pomodliť,
porozjímať, vzdať úctu Panne Márii. Takto
spoločne sa modlili svätý ruženec, po
ruženci nasledovala svätá liturgia a potom
moleben k Presvätej Bohorodičke. Od
pondelka do stredy prichádzal do chrámu
odslúžiť svätú liturgiu o.Štefan Ištvánik redemptorista. Význam a tradície úcty k na
šej patrónke Slovenska veľmi pekne priblížil
vo svojej obsažnej kázni. Modlíte sa, veľa
sa modlíte, zdôrazňoval. Zišli sme sa tu,
aby sme svoj pohľad upriamili na matku,
aby sme ju prosili. Myslím, že mnohí z nás
sa zamysleli nad slovami, ktoré počuli z
jeho úst. Jeho kázne boli veľmi povzbudivé
a poučné. V týchto dňoch pristúpilo k svätej
spovedi väčšie množstvo ľudí;
Aj mládež obkrášľovala svätú liturgiu í
svätý ruženec piesňami. Molebenom k Pre
čistej Bohorodičke a piesňou Nemáme inej
pomoci... končil každodenný program. Po

sledným dňom pobytu milostivého obrazu
klokočovskej Panny Márie bola znovu nedeľa,
10.októbra t.r. A tak o 14,hod. vykročili v sláv
nostnom sprievode na čele s krížikom a zástavami
autobusom smerom do susednej dediny Zbudza.
Po pozdravení sa procesií krížikmi prevzali putujúci
obraz a obe procesie za spevu mariánskych piesní
spoločne s duchovným otcom Jánom Mečom prišli
k cerkvi. Tu po obchode okolo cerkvi začala
uvítacia slávnosť. Rozlúčkovou piesňou S Bohom,
Matka, s Bohom sa maj, na svojich ctiteľov
nezabúdaj, sa vrátili domov. Vdäka Ti, Matka klokočovská, za duchovnú obnovu našich sŕdc.

Magdaléna BADIDOVÁ

SLOVO

□ Odpustová

slávnosť
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posvätenia chrámu
v obci Andrejová
V farnosti Andrejová si veriaci
tohto roku pripomenuli 100. vý
ročie posvätenia chrámu. Pri tej
príležitosti na chrámový sviatok
Ochrany Panny Márie (Pokrova)
privítali medzi sebou generálne
ho vikára o.Jána Gajdoša, ktorý
tu o 10,30 hod. slúžil slávnostnú
sv. liturgiu.

□ Posviacka
vo Veľatoch
Na mnohých miestach našej
diecézy sa stavajú nové chrámy,
iné sa renovujú. Jedným z ta
kýchto chrám ov je farský chrám
v obci Veľaty, kde 26. septem bra
t.r. prežila miestna cirkev so svo
jím
správcom
o. Miroslavom
Dancákom peknú chvíľu, ke ď
medzi sebou privítali otca ge
nerálneho vikára Jána Gajdoša,
ktorý im posvätil prístavbu a ob
novený vonkajšok gréckokatolíc
keho chrámu.

□ Slávnosť
v Trebišove
Provincia sv. Cyrila a Metoda
otcov baziliánov si v dňoch
9.-10. októbra t.r. pripomenula
50, výročie príchodu jej členov
do Trebišova a založenie klášto
ra v tomto meste.
V prvý deň osláv v kláštornej
kaplnke Krista Kráľa po večierni
a sv. liturgii program pokračoval
až do polnočnej sv. liturgie. Pri
tejto príležitosti vystúpili aj mladí
hudobníci a speváci a sestry baziliánky s literárno-hudobným
pásmom o sv. Bazilovi Veľkom.
Slávnosť vyvrcholila v nedeľu
slávnostnou sv. liturgiou, ktorú
s o.provinciálom Dr. M ariánom
Potašom, OSBM, a ďalšími
kňazmi za hojnej účasti ve
riacich slúžil gen. vikár o.Ján
Gajdoš, ktorý aj kázal. S lávnosť
bola zakončená myrovaním a
m noholitstviem .
S vdäkou kvitujeme aj iniciá
torov výstavky fotodokumentov
o činnosti baziliánov v trebi
šovskom kláštore.
(Pk)
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POSVIACKA ZAKLADNEHO KAMEŇA

V prvú októbrovú nedeľu pri
vítali medzi sebou veriaci filiálnej
obce Ladomirov, farnosti Šmigovec spolu s jej správcom o.Pet
rom Vansačom pom ocného bis
kupa M ons.Milana Chautura,
CSsR. Odpustová slávnosť O ch
rany Panny Márie vyvrcholila
slávnostnou sv. liturgiou v La
domirove.

□ Sto rokov
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"Pane, postavíme Ti svoje prí
bytky duše í tela, hmoty, zmier
nime svoj hriech, ba aj trápenie
Tvoje."
Týmito slovami, ba až vyzna
ním, vstupovali gréckokatolícki

veriaci v Sečovskej Polianke
pred neľahký, sebou si predsa
vzatý cieľ, spočívajúci vo vý
stavbe nového Božieho príbyt
ku, ktorý bude zasvätený sv.
prorokovi Eliášovi.
Alfou týchto snáh bol deň 26.
september 1993, kedy najdôs
tojnejší otec biskup Mons. Ján
Hirka posvätil základný kameň
nového chrámu. Týmto sa ešte
viac prehĺbilo u veriacich roz
hodnutie stavať chrám.
Čo ich viedlo k tomuto pred
savzatiu?
Predovšetkým skutočnosť, že
terajší chrám prerábaný počas a

po druhej svetovej vojne, nespĺ
ňa liturgické požiadavky pred
písané cirkevným právom: jeho
stav nezodpovedá bezpečnost
ným kritériám, čo je spojené aj s
vellcými výdavkami na údržbu
chrámu. Verme, že i v tomto ča
se, ekonomicky zlej, sa podarí
veriacim v Sečovskej Polianke
postaviť nový chrám a stretávať
sa v ňom ako jedna veľká ro
dina. K ich snahe budVne ná
pomocní aj my, už len tým, že v
spojení s Bohom v podobe mod
litby začneme pre nich prosiť o
dar milostí a vytrvania.
J. KRÚPA

Oslavy 650. výročia
obce Zubné
V dňoch 21. a 22. augusta 1993 obec Zubné v
okrese Humenné oslávila 650. výročie svojho trvania.
Popri športovom a kultúrnom programe stál v centre
osláv duchovný program. Oslavy začali v sobotu o 10
hod. dákovnou slávnostnou sv. službou v miestnom
gréckokatolíckom chráme, ktorú slúžil o.generálny vi
kár Ján Gajdoš za spoluúčasti o.Michala Roška, CSsR,
a o. Ing.Štefana Čarného, miestneho duchovného. Asistovali dvaja bohoslovci z prešovského seminára.
V homílli sa o. gen. vikár srdečne prihovoril k prí
tomným veriacim ako ich bývalý duchovný otec spred
dvadsiatich rokov a povzbudil ich k stále väčšej horli
vosti v ich kresťanskom živote.
Pri službe božej prítomní vzdali vďaku Všemohúce
mu za dobrodenia, pomoc a ochranu obyvateľom ob
ce počas uplynulých stáročí, ale najmä počas dvoch
posledných svetových vojen i v pohnutých časoch
posledných desaťročí a náboženského útlaku nás gréckokatolíkov. Prosili tiež o požehnanie a milosti
Božie tak potrebné teraz i v budúcich rokoch.
Na konci bohoslužby pozdravil veriacich bývalý
dekan okresu Humenné o.M ichal Roško, CSsR,
ktorý v obci Zubné pôsobil ako správca farnosti 17

rokov, vyzval ich k väčšej zbožnosti a k prosbám
zadartakpotrebnýchkňazskýchpovolaní.
Slávnosť bola ukončená liturgickým Sláva vo vyšnych Bohu.

Syntéza
(K výstave M. Klimčáka
Výber z tvorby 1950-1993)
Táto výstava je syntézou dejín a
umenia. Popri bežnej tematike zo
súčasného života sa autor ponára
hlboko do minulosti, do poäatkov
našich dejín, do äas Veľkej Mo
ravy. Vyvoláva túto dobu z prachu
a popola archeológov a histori
kov a oživuje ju duchom. Du
chom, ktorý vie vzkriesiť aj kostry.
V monumentálnosti fresiek,
pečatených farebne byzant
ským duchom, nás ovieva zno
vu vzkriesená minulosť. Táto
tvorba nie je iba výtvarným re
meslom a rutinou, ale navo
dzuje dobu a jej ducha a dáva
mu nový dych a život. A tak
sme svedkami, že i história mi
nulosti môže byť prítomnosťou.
Kdesi v nás sa ozývajú poryvy
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda
SLÁVNOSTI V STRÁŽSKOM
V nedeľu, 12. septembra t.r. boli v Strážskom oslavy 660. výročia
prvej písomnej zmienky o obci a 25. výročia udelenia štatútu mesta.
Pri tejto príležitosti boli v oboch katolíckych chrámoch slávnostné
bohoslužby. Slávili ich miestni správcovia o.Michal Ivanko a o.Vincent
Burda, ktorí po ich skončení spoločne posvätili pomník 26 občanom
Strážskeho padlým v II. svetovej vojne. Pri tom to pamätníku zároveň
o.Michal Ivanko odslúžil za padlých panychídu.
O týždeň neskôr bola v g ré cko ka to lícko m chrám e ď a lšia slá v
nosť, keď správca farnosti o. M ichal Ivanko i ve ria ci sa dočasne
rozlúčili s dlhoročným i m in ištra n ta m i Ján om a Joze fom . O boch
Pán povolal pre prácu do svojej vin ice. Ján sa na kňa zské
povolanie pripravu je u o .re d e m p to ris to v , Jo ze f na stúpil do náš
ho seminára v Prešove.
Obom bohoslovcom, ktorí sú zároveň členmi Spolku sv. Cyrila a
Metoda, vyprosujeme hojne Božích milostí pri príprave na toto ná
ročné povolanie.
Ján POPRÍK

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolu sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Mária Bednárova, Drienovská Nová Ves 100 Sk, Mária Blaňárová, Drienovská Nová Ves 100 Sk, František, Helena a
Marián Drabovci, Chmeľov 250 Sk, vd. Anna Harbulová, Horovce 50 Sk, Anna Marchevská, Drienovská Nová Ves 100 Sk,
Alžbeta Mlynarčíkóvá, Levoča 100 Sk, vd.Anna Nováková,
Malé Ozorovce 50 Sk, Ján Poračko, Malé Ozorovce 50 Sk,
Helena Servanská, Trhovište 50 Sk, Anna Šimková, Vlača 500
Sk, Anna Štefanová, Trhovište 50 Sk, Anna Vargová, Trebišov
50 Sk.
Za Vaše dary Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila a
Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" - na účet SŠTSP
Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na poštovej poukážke
v správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedie, že ide o dar.
Mená darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

dejín a umenia
duše a hlásia sa k tejto realite.
Rozmerné výjavy sa bez ste
reotypnej perspektívy tlačia
dopredu a priam vystupujú z
obrazov do priestoru. Popri
výtvarnej reči sa z nich ozýva
svet dunivých chorálov, hýria
cej liturgickej nádhery. Možno
sa započúvať a začítať do pr
vých šlabikárov našej kultúry,
do vznešených gest mníchov,
vladárov, pápežov i služobníctva, ale i do zhmotnenia ticha
modlitby, ktorá všetko preniká,
^nežňuje a zvrúcňuje.
Technika gobelínov, art protisov, gúb, maľovanej tapi
série I olejov sa poddáva ra
diačnej sile a žiareniu neobyzantských ikon, tejto farebne
zhmotnenej duchovnosti. Oča
ruje nás nielen to, ako je to

vytvorené, ale aj čo je vytvo
rené v týchto dielach.
M. Klimčák v celej svojej tvorbe
pochoduje medzi množstvom výt
varníkov ako samotár, ako zabud
nutý žiak sv. Metoda. Vo svojich
dielach dešifrije tajomstvo, ako
vyvolať do života výtvarným preja
vom to, čo sa zdanlivo stratilo štýlovo i obsahom. Pohľady pos
táv sú pohľadom z druhého sveta
a sú kreované nie ako figúry, ako
určitý technický prepis skutočnos
ti, ale ako meditatívne a živé scé
ny života, v ktorom sú vo večnej
kontinuite tí, čo ešte tu sú, i tí, čo
stade odišli. Iba odišli, nezanikli.
Tento duch tvorby inšpiroval
autora už v detstve, a to iko
nami v starých gréckokatolíc
kych cerkvách nášho východu,
odkiaľ aj autor pochádza. Ten
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NA MNOHO ROKOV,
ŠŤASTNÝCH ROK OV
V
týchto dňoch sa dožíva vzácneho životného jubileá náš
arcipastier - Mons. o.Ján Hirka, prešovský sídelný biskup.
Pri tejto príležitosti ho v mene výboru Spolku sv. Cyrila a
Metoda a jeho členov i v mene svojom úprimne pozdravujeme a
prosíme Všemohúceho, aby mu udelil veľa Božích milostí, zdravia
a požehnania v jeho zodpovednej arcipastierskej službe pre
blaho našej cirkvi.
O. biskupovi ďakujeme, že i pri preťaženosti v práci a velkých
starostiach pri vedení našej eparchie nezabúda ani na náš Spolok
sv. Cyrila a Metoda. Podporil snahy pri obnovovaní činnosti tejto
náboženskej a kultúrno-výchovnej ustanovizne, listom č. 1684/90
zo dňa 13. augusta 1990 povolil je j činnosť v zmysle jej stanov a
stal sa je j zakladajúcim členom. Zúčastnil sa aj na rokovaní
obnovujúceho valného zhromaždenia spolku 2. marca 1991 a
podporuje spolkové snaženia pri rozvíjaní aktivity v oblasti
náboženského a kultúrneho života medzi našimi veriacimi.
U nášho o.biskupa nachádzame oporu i pri našej vydavateľskej
činnosti. Ochotne prispel aj teraz do nášho Gréckokatolíckeho
kalendára na rok 1994. Vo svojom príspevku vyzdvihol prácu
solúnskych bratov sv.Cyríla a Metoda a otcovsky nás všetkých
nabáda, aby sme v našom živote si zobrali príklad od našich
vierozvestov a vedeli povýšiť záujmy Božie nad svoje vlastné.
Nášmu arcipastierovi o.biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi aj na
tomto mieste ďakujeme za doterajšiu priazeň a privolávame Na
mnohaja lieta, vladyko.
arcidekan o.Jozef KNEŽO
predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda

NASI JUBILANTI
V
novembri t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši
členovia:
50 ROKOV - Margita Onderková z Abranoviec a Regina So
kolova z Drieňová.
60 ROKOV - Mária Behunčíková z Markoviec a Mária Pavelková
z Nacinej Vsi
70 ROKOV - Mária Kužmíková zo Sečoviec a Kristína Lisá zo
Sečoviec.
75 ROKOV - Vasiľ Rudišín z Radvane nad Laborcom.
90 ROKOV - Anna Trličová z Bunkoviec.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí .
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

to vírivý okruh ho zasiahol na
toľko, že sa už z neho nevy
manil, ba zostal jeho verným
tvorcom. Buduje a stavia na
ňom, ako sa stavia strecha na
základoch a múroch. Autor ide
svojou cestou. Často zane
cháva postupy a výtvarné škol
ské recepty a ponára sa do
zákonitosti osobitného tvorivé
ho procesu, v ktorom sa hľadá
i nachádza podstata toho, čo
sa vo výtvarnom prejave nie
len skrýva, ale aj zrkadli.
V sakrálnom umení za 40 ro
kov vznikla u nás obrovská
púšť. Kým po dlhé stáročia toto
umenie bolo doménou géniov,
posledné obdobie sa však sta
lo sterilným vákuom. Akoby tá
to tematika umenšovala poten
ciu umelcov. Vieme však, že i
bez tejto tematiky vzniklo u nás
veľa trpasličích diel, na hony
vzdialených skutočným este

tickým hodnotám, ale i ľudskej
duchovnosti a dôstojnosti.
Autor neopustil túto integrál
nu oblasť tvorby, ale suverén
ne a smelo realizoval množ
stvo diel a bol akýmsi hlasom
volajúcim na púšti. A čas i ľud
ská múdrosť potvrdili jeho po
stoje. Zaslúži si, aby sme si
pozreli túto výstavu, túto tvor
bu, ktorá i rozmermi kričí, že
zem sa krúti. A krúti sa okolo
Slnka.
Jozef TÓTH
□

□ □

VERNISÁŽ VÝSTAVY MIKULÁ
ŠA KLIMČÁKA bola 15. októbra
t.r. v Galérii Júliusa Jakobyho v
Košiciach (Hlavná ulica č. 27) a
potrvá do 28. novembra t.r. Vý
stavu tohto nášho vynikajúceho
umelca a znalca počiatkov našej
krestänskej minulosti odporúčame
navštíviť nielen obyvateľom Košíc,
ale aj ich príležitostným návštev
níkom.
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SVÄTÍ A ŠŤASTNÍ
Evanjelium pred nami nič netají. Otvorene upozor
ňuje, že človek v tomto živote ku svojmu šťastiu
nutne potrebuje i slzy i bolesť, utrpenie i chudobu a
všetko ostatné. To je v našom svete od dosahovania
lásky priam neoddeliteľné.
Tí, čo skutočne milujú, by vedeli rozprávať, čo ich to
stojí žiaľu, odriekania a bolesti. Veľa by o tom vedeli
hovoriť naše staré matere, ktoré sa vedeli do života
svojich detí tak bezo zbytku vložiť, že si pre seba
nenechali celkom nič. A vedeli by hovoriť i o tom,
koľko nepochopiteľného šťastia bývalo v ich ubo
lenej, stále túžiacej láske.
Na takúto rovinu stavia šťastie Kristu^. Po skúse
nosti mnohých rokov budeme vždy viac a viac chá
pať, že v koncepcii šťastia už nemá sebectvo nijaké
šance. So sebectvom sa môžeme iba zakukliť do
svojho malého, dusného priestoru, kde sa nám o
chvíľu všetko i tak znechutí a skončí strašným ne
zmyslom, tmou a prázdnotou.
Aj celá naša planéta by mala veľmi mizivé šance na
prežitie, ak by sa neotvorila ku Kristovmu Posolstvu.
Je samozrejmé, že nový život, v ktorom bude možné
dosiahnuť nasýtenia, bez toho, že by sa to človeku
znechutilo, že by ho to nudilo, je celkom iný ako ten
náš.
Ide o celkom nové šťastie. Toto šťastie skúsime a
pochopíme až potom, až keď dozrieme. Ale už teraz v
nás živí nádej, ktorá nás posilňuje a napĺňa pokojom.
Pri spomienke na zosnulých si uvedomujeme, že
byť šťastným a byť svätým - je to isté. Ibaže tu na
zemi, tak šťastie ako aj svätosť zatiaľ len dosahujeme
námahou, trpezlivosťou a obetou. Zakiaľ tí, čo už
dozreli, skutočne dosiahli jedno i druhé.
V odumieraní zrna je nádej zrelého klasu - zrelý klas
je úrodou odumierania.
Z Myšlienok o.J.PORUBČANA, SJ

ČÍSLO 21/1993

eriaci gréckokatolíckeho vie
rovyznania v Trebišove ini
ciatívne pristupujú pri zveľadbvaní
a skrášľovaní farského chrámua i
priľahlého areálu. Často ich vidieť
pri práci v chráme Božom i v jeho
okolí. Aj cez víkend 17. a 18. sep
tembra t. r.pracovala väčšia sku
pina mužov-remeselníkov pod ve
dením 12-členného kurátorského
zboru a staršieho kurátora Michala
Kopasa pri stavebnomontážnych
prácach na severnej časti ohrady
chrámového areálu. Stará ohrada
z pozinkovaného pletiva doslúžila
a tak bolo treba konať.
Chrámový areál patrí do histo
rickej časti mesta a susedí s mo
dernou výstavbou a tak tradičná

V

DmQsOaQíws)
wgffQaÄR)
železná ohrada s umeleckým ko
vaním sa tu priamo "pýtala".
Okresný dekan o. Michal Onderko
všemožne podporuje a usmerňuje
iniciatívu najaktívnejších veriacich
pri každej práci pre svätostánok I
jeho exteriér. Takých, ktorých me
ná by sme mohli uviesť, je veľmi
veľa. Dielo vytvorené pracovitými
rukami veriacich bude doku
mentovať lásku a vieru k nášmu
Stvoriteľovi.
Ing. Jozef BUMBERA

V

Co dokáže silná viera
Touto
cestou
ďakujem
bohoslovcovi Jozefovi
Michalovovi,
poslucháčovi 3. ročníka Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ v
Prešove, za obetavú a cieľavedomú prácu počas prázdnin, ktorú v plnom
rozsahu využil pri prístavbe svätého chrámu v obci Vyšný Kazimír.
Svojou vierou a dobrým vzťahom k práci dokázal počas svojich prázdnin
odpracovať nesmierne množstvo brigádnických hodín pri prístavbe sv.
chrámu. Svojím počínaním dokázal motivovať aj ďalších brigádnikov,
ktorým bol osobným príkladom pri práci, ale aj svojou skromnosťou a
silnou vierou k pánu Bohu.
Verím a som plne presvedčený, že pri odchode z obce na otvorenie
nového školského roka 1993/94 odchádzal s dobrým vnútorným pocitom,
že vykonal kus statočnej práce pri prístavbe novej veže na sv. chráme na
chválu Božiu.
Michal DUDA
starosta obce

Zákon o v ráten í majetku
cirk v á m a n á b o ž e n s k ý m spoločnostiam
22.
schôdza Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. septembra
1993 schválila Zákon o vrátení majetku cirkvám a náboženským spo
ločnostiam. Schváleniu predchádzala rozprava a hlasovanie o jednot
livých pripomienkach k textu zákona, pričom návrhy a pripomienky Kon
ferencie biskupov poslanci takmer neakceptovali. Zo 150 poslancov slo
venského parlametnu za prijatie zákona hlasovalo 76 poslancov. Proti ich
bolo 20, desiati sa zdržali hlasovania, neplatne hlasoval jeden poslanec
a 43 poslancov bolo neprítomných. Proti hlasovali iba poslanci SDĽ.

tw m r n m m .
Krásne nedeľné popoludnie 10. októbra t. r. sa rozhodli grécko a
rímskokatolícki veriaci v Starej Ľubovni stráviť svorne na prvej ma
riánskej akadémii v Dome kultúry.
Deti, mládež i dospelí svojím recitátorským , hudobným či spe
váckym umením v takm er dvojhodinovom program e vzdávali úctu aj
nam ieste doteraz neobvyklom, nebeskej Matke, Panne Márii.
Prvú časť programu vyplnil detský súbor Nezábudky z Novej Ľu
bovne reprízou svojho program u pod názvom - Bocian, bocian,
dones mi mamu. Aj v Starej Ľubovni sa im podarilo vytiahnuť slzy
dojatia v hľadisku, ale aj roztlieskať obecenstvo do rytmu svojej
záverečnej piesne, ktorú deti volajú "ukazovacka” .
Obdobne s a to podarilo aj deťom zo ZŠ sv. Cyrila a M etoda zo Starej
Ľubovne.
Rozsiahly programový vstup si pripravili mladí gréckokatolíci. Bez
pomoci a rád dospelých, bez akéhokoľvek zasahovania do štruktúry
ich bloku ukázali, že sa o budúcnosť mariánskych akadémií netreba
báť. Už samotná skutočnosť, že mladí zo Starej Ľubovne sa nechcú
dať zahanbiť dospelými, je viac ako sym patická. Hádam ešte ani raz
nespieval rímskokatolícky spevácky zbor pod vedením Moniky Bar-

čákovej tak precítene a tak pekne ako v toto októbrové popoludnie.
K e ď navyše spevom tichúčko sprevádzali recitujúcu rehoľnú ses
tričku, v hľadisku by bez povšimnutia že ruší, ani muška nezabzučala.
Odrazu sa žiadalo preniesť dôstojnosť i lepšiu akustiku chrámového
prostredia do kultúrneho domu, aby sa ešte umocnil zážitok z ich
vystúpenia.
Nádhernou bodkou spoločného popoludnia grécko a rímskokatolíkov na mariánskej akadémii, ktorá ešte nemá históriu, ale ako sa
ukázalo podľa návštevnosti v hľadisku, m á pred sebou budúcnosť,
bolo vystúpenie gréckokatolíckeho speváckeho zboru dospelých pod
vedením Jozefa Kormaníka. K e ď sm e spolu po vystúpení hovorili,
priznal sa, že javiskové dosky v Starej Ľubovni dôverne pozná už
pätnásť rokov ale až na tomto podujatí mal na nich ozajstný sláv
nostný pocit a radosť. Verila som mu, lebo to, čo zaspievali, predčilo
všetko očakávanie. Sú proste výborní. Chcem veriť, že sa nám s
programom prihlásia aj z ďalších obcí okresu Stará Ľubovňa. Opäť to
bude organizovať Kresťanskodemokratický zväz žien v spolupráci s
mestským kultúrnym strediskom tak ako tento rok. Už teraz ste všetci
pozvaní!
Monika TANČÁKOVÁ
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