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K ráľ, o ktorom hovorí Sväté písmo, nemá nad sebou 
pána, neumiera ako pozemskí králi a zaručuje život 

všetkým, ktorí sa s ním spoja.
Aká teda česť a sláva patrí tomuto Kráľovi! Čo všetko by 

sme mali podniknúť na oslavu Krista Kráľa! Pre toto je 
vlastne ustanovený tento sviatok, aby nás upomínal na 
túto našu povinnosť a to nielen raz v liturgickom roku.

V roku 1926 zomrel po dlhšej chorobe japonský cisár, 
bol nepríčetný. Počas choroby stálo pred cisárskym 
palácom veľké množstvo ľudí, mnohí pod holým nebom 
kľačali a modlili sa za cisára.

Kerf rozhlási
li, že cisár zom
rel, niekoľko v  
osôb z vlaste- R / |  C  C  I  A  C  
neckého smút- I V I  L> W , I  í  V  w  j  
ku spáchalo sa- I / '  P )  Á  15 A  
movraždu. IV  IV r \  L r \
Pohreb bol veľ- i r  |ľ^ | *  " j
kolepý. Dekorá- I V  | \ |  f \  Ĺ ,
cie a výzdoba
uiíc kadiaľ mai "On musí kraľovať,
ísť sprievod, v ,
prepočte na kym mu Boh nepolozí 
ménf1znamž všetkých nepriateľov
nali pre Japon- D O d  n o h y "  (1 Kor 15,25) 
sko 40 mil. vý
davkov. Pohreb 
trval asi dve a
pol hodiny a po polnoci odviezli mŕtvolu cisára do novej 
krypty v Asakove.

Pohanskí Japonci takúto poctu dali svojmu cisárovi, 
lebo podľa ich viery cisár je synom bohyne slnka. Ne
hovorili teda, že cisár zomrel, ale Jeho Veličenstvo ráčilo 
sa skryť.

Aké úbohé božstvo! Smrť a pohreb, choroba a pomä- 
tenosť neušetrili ani cisára. A predsa tomuto úbohému 
Veličenstvu bola zo strany obyvateľov Japonska pre
ukazovaná takáto úcta! Pevná, živá viera, i kerf mylná...!

Nie je to výčitka pre nás? Naša viera nám hovorí, že 
medzi nami prebýva Kráľ všetkých kráľov, Pán Ježiš! Tiež 
síce zomrel, ale vtedy a tak ako to predpovedal a ako to 
sám chcel, resp. Jeho Otec nebeský. Zomrel a bol po
chovaný za nočnej tmy, ale On sám rozkázal, aby sa 
zastrelo slnko na pravé poludnie na znak smútku nad 
smrťou svojho Pána. Zem sa triasla, skaly pukali a sved
kovia jeho smrti vyznali: "Skutočne tento bol Syn Boží" 
(Mat 27, 54). "Buď umiera Boh, alebo svet sa borí." - 
Zomrel z vlastnej vôle, ale smrť nemala nad ním moci. 
Vstal z mŕtvych a žije medzi nami v presvätej Eucharistii. 
Kto prijíma túto sviatosť, má podiel na jeho nesmrteľnom 
živote, neumrie nikdy: "Kto je moje telo a pije moju krv, 
má život večný" (Ján 6, 55).

K rá ľo v s tv o  tvoje , Kriste, Bože náš, - zbavilo nás vlády  
tem nosti - a  priviedlo nás do Kráľovstva tvojej lásky. - 
Pane, ty s i bol vždy, aj teraz si. - Zjavuješ s a  nám  ako 
Vládca. - Nech t i je  večná sláva.

(Tropar sviatku Krista Krála)

Z O B S A H U  
V Y B E R Á M E
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Z t é m y  d u c h o v n e j  o b n o v y  na n o v e m b e r

Ž I VOT  V ZMIERENÍ
"Ale to všetko je  od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril 
so sebou a zveril nám službu zmierenia."  (2 Kor 5,18)

Na konci 20. storočia zachvátil ľud
stvo strach z novoobjavenej choroby, 
ktorú lekári pomenovali zvláštnym 
názvom aids. Je to skratka anglického 
označenia tejto choroby. Spôsobuje ju 
vírus, ktorého živnou pôdou je krv člo
veka. Jeho zákernosť spočíva v tom, 
že ničí v ľudskom organizme imunitný 
systém. Kto je nakazený týmto víru
som, prestáva byť odolný voči akej
koľvek infekcii a umiera aj na také 
ochorenie, s ktorým si zdravý orga
nizmus ináč bežne poradí, napríklad 
chrípka. V tejto našej úvahe sa ne
chceme zaoberať problémom choroby 
aids. Spomíname ju skôr ako podo
benstvo, ktoré nám môže osvetliť hľa
danie liečby najzávažnejšieho ocho
renia človeka - hriechu. Vstup hriechu 
do života človeka a jeho pôsobenie v 
ľudskom rode nazýva svätý Pavol "ta-

r  v

jomstvo neprávosti - misterium iniqui- 
tatis". Je to naozaj veľké tajomstvo, z 
ktorého poznávame skúsenosťou 
hlavne jeho katastrofálne následky v 
živote jednotlivcov i celého ľudského 
spoločenstva. Sú to premnohé bolesti 
a trápenia tela i ducha, ktoré sužujú 
človeka na jeho púti ľudskou históriou. 
Smrť, choroby, násilenstvá, vojny a 
nešťastia každého druhu vyrastajú a- 
ko divá burina z koreňa hriechu. Všet
ko zlo na zemi pochádza z hriechu. 
Zloba hriechu a jeho ničivé následky 
pre človeka sa nedajú prirovnať k ni
čomu na svete. Aj choroba aids, čo 
ako zákerná, je iba nepatrnou kvap
kou v mori tragédie hriechu. Veď aj 
ona, ako ostatné choroby a nešťastia, 
je len trpkým ovocím "super choroby"
- hriechu.

Ľudia sa oprávnene bránia choro

bám a usilovne hľadajú lieky na ich 
prekonanie a odstránenie zo života 
človeka. Je však až zarážajúce, ako 
málo sa usilujú vykoreniť a od
straňovať prapríčinu chorôb, hriech. 
Liečba z choroby hriechu by sa mala 
stať prvoradou spoločnou úlohou ce
lého ľudstva.

Milosrdný Boh ponúkol ľuďom zá
chranu z hriechu. Toto vykúpenie z 
nešťastia hriechu a jeho tragických 
následkov uskutočnil v Ježišovi Kris
tovi, keď pre nás umrel na kríži a vstal 
z mŕtvych. Hlavným ovocím Kristovho 
vykupiteľského diela je dar zmierenia. 
"Veď v Kristovi Boh zmieril svet so 
sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy 
(2 Kor 5, 19). Vdäka Kristovi, je tu 
najúčinnejší liek proti hriechu, ktorým 
je sviatosť zmierenia. Ňou sa uzdra
vuje vzťah človeka k Bohu, i ľudí na
vzájom.

Týmto liekom sa uzdravuje a obno
vuje aj zranená ľudská prirodzenosť. 
Vyvrcholením tejto liečby človeka Bo
žím zmierením bude vzkriesenie náš
ho tela pri druhom slávnom príchode 
Krista na svet.

o.Pavol JANÁČ

MESIAS, KRÁĽ A KŇAZ
(Pokračovanie z 1. str.)

Viktora Huga sa ktosi spýtal, čo sa mu nepáči na ľud
skom srdci a on odpovedal: "Ľudské srdce sa mi nepáči 
preto, lebo rýchlo zabúda." A nemal pravdu? Veď stačí sa 
pozrieť na mnohých rodičov! Koľko ráz si utrie otec pot 
z čela, koľko nocí strávi matka, kým dieťa vyrastie a 
potom to dieťa často odkopne svojho, už vekom starého 
otca, i vo dva konce zohnutú matku. Lebo ľudské srdce 
rýchlo zabúda! Alebo stačí si všimnúť niektorých žiakov 
vo vzťahu k svojim pedagógom a či kolegom na praco
visku. Neraz za pomoc by mala nasledovať vďačnosť a 
príde pohrdnutie. A to preto, lebo ľudské srdce rýchlo 
zabúda!

Cirkev svätá to dobre vie, preto ustanovila sviatok Kris
ta Kráľa, aby sme si uvedomili, že kto je naším kráľom a 
aké povinnosti máme voči Ježišovi Kristovi.

Keď vidíme, aké pocty dáva svet vladárom, často bez
významným a nehodným, tým viac oslavujeme Toho, kto
rému patrí všetká česť a sláva na nebi, na zemi.

V Ríme na Námestí sv. Petra stojí mohutný stĺp, obelisk 
cisára Kaligulu. Je 25 metrov vysoký, na vrchole kríž, na 
stĺpe nápis: "Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat!" Áno, KRISTUS v í ť a z í .  Jeho nepriatelia ho 
"pochovali", ale hrob sa otvára a Pán slávnostne z neho 
vstáva. Zničil plány nepriateľov a žije po všetky veky, 
medzi všetkými národmi. Poďme teda a klaňajme sa mu.

Martin PETROVÍČ

Jozef HAVRAN

Ú R O D A
Je láska,
ktorá nás denne stretá 
cez úsmev mamin, 
cez pohladenie otca, 
cez sparu, horúceho leta.
Je láska,
ktorá nás denne stretá 
cez ranné brieždenia a slnká, 
cez blikot hviezd na hladinách jazier, 
cez kroky mestských chodníkov, 
cez more ľudských dotykov.
Je láska,
ktorá nám kľučky podáva, 
od srdca k srdcu pulzuje, 
lebo Ty, Večný, takto chceš, 
aby sme sa lámali ako chlieb, 
skláňali plní ako klas.
A rozdávali, 
čo si zasial v nás...

Počas výroby tohto čísla sme sa dozvedeli, že PhDr. 
Jozef Havran náhle odovzdal dušu svojmu Stvori
teľovi 4. novembra 1993 v Prešove v 52. roku svojho 
života. Viečnaja pamjať!
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prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel

Prvé dve Ježišove podobenstvá o Bo
žom kráľovstve sú podobenstvá o rozsie
vačoch. V prvom hovorí len o jednom 
rozsievačovi, ktorý tak seje, že zrnká pa
dajú na rôznu pôdu a podľa toho prinášajú, 
alebo neprinášajú úrodu. V druhom podo
benstve hovorí najprv o rozsievačovi, kto
rý zasieva dobré semeno a kým ľudia spia, 
prichádza potom jeho nepriateľ a prisieva 
medzi pšenicu aj kúkoľ a tak rastú spolu až 
do žatvy.

Aby sa nám ľahšie pochopilo toto podo
benstvo, treba nám vedieť, že kúkoľ, aký 
rastie v oblastiach Stredného východu po
medzi obilniny, sa veľmi podobá pšenici 
až do vyklasenia, takže ho ťažko rozoznať 
od obilia. Jasný rozdiel medzi týmito rast
linami sa ukáže až na klasoch. Kým 
pšenica nasadí klas plný 
kvalitného zrna, kúkoľ nasadí ten
ké klásky plné čiernych drobných 
semien, ktoré majú dokonca aj 
opojný účinok. Z tohoto obrazu z 
prírody, ktorý Ježiš dobre poznal, 
plynú už pre nás prvé zrnká 
pravdy pre chápanie nášho osob
ného života, keď vieme, čo všetko 
Boh pre nás ako rozsievač dobré
ho semena urobil, ako sme potom 
duchovne zaspali a umožnili to
mu druhému rozsievačovi prisiať 
niečo, čo ani nevieme často ro
zoznať od Božej pšenice. Zlo sa 
vplieta medzi dobro a snaží sa 11111 
podobať. Zlo sa ponúka ako dobro 
a to je už nebezpečné, pretože toto 
zlo má ešte aj vábivý opojný 
účinok, ktorým si ten "nočný

rozsievač" chce zvýšiť efekt svojej práce.
Tento obraz pšeničného poľa s prisiatym 

kúkoľom je výstižnou paralelou aj pre ži
vot cirkvi, kde semeno Božej pšenice a 
semeno kúkoľa už takmer 2000 rokov zá
pasia o svoj rast a o svoju úrodu 11a pôde 
ľudských sŕdc.

Táto skutočnosť súčasného rastu pšenice 
s kúkoľom nie je  v cirkvi nejakým osudo
vým omylom, z ktorého niet východiska, 
ale je  to vyjadrením Kristovej vôle: "Ne
chajte oboje rásť až do žatvy" (Mt 13,30). 
Žatva bude východiskom, konečným 
riešením, čo s pšenicou a čo s kúkoľom. 
Ale do toho času je  tu šanca pre kúkoľ stať 
sa pšenicou, a preto ho predčasne trhať 
spomedzi pšenice Kristus nedovoľuje, "le
bo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vy-
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Prepožičal si m i Pane zrak  rozum i slzy
cú)[j som  nevidel Teba a rozmýšľal o luieclui
Mám zdravé ruky a  neozývajú Boha
Moje nohy tiež nekráčali v šlcqxijác.h Ježiša  Krista

Aký nesúlad
Ideály od Darca života a veľká neúcta od obdarovaného 
To nebola súhra orchestra môjho tela 
Až veľký sm ä d  a  pram eň živej vodij z  Tvojej studne  
Pane zladili moju d u šu  s  telom  
Moje oči už vidia to čo majú  
Rozmýšľam častejšie o bohatstve Tvojho Slova 
chcem z neho aj s  úrokmi 
• Je v ňom všetko čo potrebu jem.
Ty si už dávno vedel že  budem  nedokonalý 
a preto si ma nazval človekom 
B uď teda pre urna heroínom lásky a  pokoja Bože 
Aby so m b ezT eb a  nemoholjestvovaĹ

Mt 13, 25

trhnúť aj pšenicu" (Mt 13,29). Ježiš vý
slovne pripúšťa v putujúcej cirkvi kúkoľ 
medzi pšenicou. I dnešná doba je  veľkou 
skúškou, a preto Boh nechce mať na zemi 
presnú hranicu medzi zlými a dobrými, 
medzi spravodlivými a nespravodlivými 
(veď na jedných i druhých necháva rov
nako svietiť slnko i pršať dážď - por. Mt 5, 
45), ale kresťanský život musí byť osved
čením sa v ťažkých skúškach, v ohroze
niach, v bojoch, ba aj v prechodných po
rážkach. Cirkev je  Božím znamením spá
sy pre svet, je  kresťanstvom medzi pohan
stvom, je  vierou medzi neverou, je  náde
jou v beznádeji, je  láskou v nenávisti. Svä
tosť cirkvi pramení z jej božského zákla
du, ale tu na zemi ju  tvoria sami hriešni 
ľudia. Svet je  síce Božím stvorením, ale 
Boh necháva pôsobiť i svojho protivníka, 
aby tu bola vždy možnosťslobodnej voľby 
pre každého človeka. Kto chce mať tu na 
zemi "čistú" cirkev a chce už teraz vidieť 
konečnú podobu cirkvi bez vývoja, bez 
skúšok, bez bolesti a utrpenia a nechce 
čakať do žatvy, ten chce inú cirkev ako 
Kristus.

Boh nechce radikálnu likvidáciu zlých 
ľudí, hriešnikov, nevercov, slabochov a 
váhavcov, ale im trpezlivo necháva čas na 
osobnú zmenu, na slobodné vlastné roz
hodnutie zmeniť kúkoľ svojho srdca na 
pšenicu do Božej sýpky, ale až v čase 
žatvy. Prosme teda spoločne, aby tieto 
sýpky boli preplnené a aby nakoniec ne
bolo ani čo páliť.

o.RNDr. Jozef VOSKÁR

Michal KOSCELANSKY

Slza bolesti
Spadla rosa na trávu, 
ja k  z Tvojho srdca, 
stza bolesti, 
do splavu sveta.
A ľudské srdcia,
nie sú viac nežné,
hriech sa v nich už zmieta.
A Tvoje oči, ja k  vločky snežné 
hladili Pána...

A blankyt neba, ja k  kryštál čistý, 
krásu nám núka. A ja, milý Pane, 
som si tak Istý, 
že tam nás dovedie, 
len Tvoja ruka.
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Medzinárodná konferencia v Roku profesora ThDr.Štefana Hlaváča 
v Michalovciach 16.-17. októbra 1993

O ÚCTE K ŽIVOTU
P O D  Z Á Š T I T O U  N E P O Š K V R N E N É H O  S R D C A  P A N N Y  M Á R I E

Ktosi povedal, že 
najlepšie dielo zo 
všetkých stvorených 
vecí, ktoré sa Bohu 
podarili, je človek a je 
ho účasť na spolutvo- 
rení nového človeka.
A tak, keď  má človek 

túto silu a schopnosť dať život novej 
bytosti, má zároveň aj veľkú zodpo
vednosť. Má tento život chrániť a pri
praviť každému počatému dieťaťu dô
stojné miesto v spoločnosti, aké mu 
ako najdokonalejšiemu tvo
rovi zo všetkého stvoren- 
stva právom patrí. Medziná
rodnú konferenciu, ktorá sa 
konala v roku profesora 
ThDr.Štefana Hlaváča v Mi
chalovciach, usporiadali: A- 
sociácia Donum Vitae, Vý
bor Roku profesora ThDr.
Štefana Hlavača, Kresťan
ský zväz lekárov a zdravot
níkov a Ústredie slovenskej 
kresťanskej inteligencie.

Hlavným iniciátorom a or
ganizátorom tejto konferen
cie bol jej tajomník MUDr.
Imrich Benický, viceprezi
dent Donum Vitae, ktorému 
v prvom rade patrí vdäč- 
nosť všetkých zúčastne
ných. Odborný program kon
ferencie, ktorej úroveň tre
ba vysoko hodnotiť, začal v 
sobotu o 7.00 hod. Venni 
sanc-tespiritus... slávnost
nou sv. omšou, ktorú ce
lebroval J. E. Doc. ThDr.
František Tondra, spišský 
biskup. Po sv. omši sa 
všetci účastníci zasvätili 
Nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie. V predvečer odborného 
programu bola v kultúrnom a spolo
čenskom stredisku v Michalovciach 
kresťanská akadémia Pro LIFE, ktorú 
pripravili členovia zboru sv.Terézie 
Ježiškovej z Humenného. Dňa 16. ok
tóbra 1993 pevný program prednášok 
začal o 9,30 hod. a pokračoval s ma
lými prestávkami až do večera 
(popoludní paralelne v dvoch salách

filmov - Nemý výkrik, Zázrak života a 
Nenarodení chcú žiť, Billingsova me
tóda a tiež prednášky na tému re
gulácia počatia. Nedeľa začala rannou 
sv. liturgiou, ktorú slúžil pomocný bis
kup prešovský Mons. Milan Chautur, 
CSsR, spolu s dälšími kňazmi mi
chalovského dekanátu a redemptoris- 
tov. Hlavnou témou nedeľného prog
ramu bola výchova k zodpovednému

A, B.) V sobotňajšom programe od
zneli prednášky v znamení týchto 
citátov: Ľudský život je posvätný a ne
dotknuteľný, Úmyselné usmrcovanie 
pod ochranou zákona, ako aj Etika, 
dobro a zlo, hierarchia hodnôt. Po 
skončení dopoludňajších prednášok 
domácich autorov sa účastníci kon
ferencie odobrali na Ulicu Štefana 
Hlaváča v Michalovciach, kde bola 
slávnostne odhalená busta ThDr. Šte
fana Hlaváča. Ďalej si účastníci kon
ferencie mohli pozrieť videokolekciu

rodičovstvu.
V tento deň väčšina pred

nášajúcich boli zahraniční hostia, 
zazneli tu prednášky takých sveto
vých odborníkov, ako sú manželia 
Barbara a John Wilkinsovci z USA, 
H. Klaus z USA, Dr. Donna Mária 
Kamiňski (Cleveland, Ohio USA) a 
ďalší.

Chceme pri tejto príležitosti 
upriam iť vašu pozornosť na knihu 
Človekom od počatia (byť či nebyt) 
od W ilke, ktorá vyšla tohoto roku v 

slovenskom jazyku a vy
dalo ju katolícke naklada
teľstvo COR JESU v Čes
kom Tešíne. Slovenský 
preklad z češtiny urobil 
MUDr. Imrich Benický a k 
tomuto vydaniu v závere 
publikáciepovedal:"Verím, 
že táto vynikajúca publi- 
káciaprinesiečitateľomprá- 
ve to, čo hľadajú. Skutočnú 
pravdu o ľudskom živote, o 
jeho jedinečnosti,
neopako- vateľnosti a o 
tragédii ume- lého potratu, 
kto rý v ta ko m m e rad le , a ko 
sa prevádza v našom 
storočí, možnopo-kladaťza 
začiatok apo- kalypsy. 
Vynasnažme sa, aby k nej 
nedošlo. Nech nám v tom 
pomáha náš Pán a Jeho 
Nepoškvrnená/latka.

S dovolením MUDr. Imri
cha Benického budeme na 
stránkach nášho časopisu 
Slovo postupne prinášať 
niektoré prednášky, ktoré 
zazneli na medzinárodnej 
konferencii v Michalov
ciach a boli vydané pri tejto 

príležitosti v zborníku O úcte k životu. 
Tejto téme sme všetci dlžní, preto 
musíme spoločne vynaložiť čo 
najväčšie úsilie, aby svet poznal a 
prijal skutočnosť, že človekom smeod 
počatia. Modlíme sa k Bohu a 
hovorme ľudbm o hroznej skutočnosti 
potratov, prebudinesvedomie našich 
bratov a sestier svedec vom o nemom 
výkriku nenarodených detí.
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ZA SVÄ TEN IE  KONFERENCIE 
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Panna Mária Lurdská,
Matka Milosrdenstva, Krá
ľovná neba a zeme, Se- 
dembolestná Patrónka 
Slovenska!

Zasväcujeme túto Kon
ferenciu o úcte k životu 
Tvojmu Nepoškvrnenému 
Srdcu...

Týmto zasvätením sa 
chceme pripodobniť Tvo j
mu životu na väčšiu česť a 
slávu Boha, Stvoriteľa ne
ba izeme...

Chceme sa pousilovať o 
vlastné vnútorné obráte
nie, tak veľmi požadované 
Evanjeliom. O vzájomné 
posilnenie vo viere, že Boh 
je stále s nami a že Ty,
Matka Nepoškvrnená, nás 
nikdy neopustíš.

Chceme si dnes vstúpiť do sve
domia a zam yslieťsa nad našou prí
lišnou náklonnosťou k hm otným  ve
ciam, nad ľahkými kom prom ism i so 
svetom, v ktorom zatiaľ pôsobí duch 
zla...

Ó, dobrotivá Nebeská Matka, Má
ria, zverujeme Ti seba samých, tu 
prítomných, ale aj neprítomných, 
ktorí prechovávajú posvätnú úctu k 
ľudskému životu a zvádzajú nerovný 
boj s takým i, ktorí pohŕdajú darom 
života...

Prinášame Ti dnes pod Tvojou 
ochranou svoje kresťanské povola
nie, aby si ho v tejto rozhodujúcej 
dobe, ktorá tak ťažko dolieha na ten
to svet, použila pre svoje spásonos- 
né zámery na záchranu duší...

Predovšetkým sa budeme usilo
vať:

- o obnovu ducha m odlitby a po
kánia

- o horlivú účasť na slávení Eu- 
charistie

- o apoštolovanie vo svojich ro
dinách a na svojich pracoviskách

- o prísny spôsob života v zhode s 
Evanjeliom

- o každodenné obetovane svojich 
ťažkostí, svojich bolestí, starostí, ús
pechov i neúspechov, ale aj drob
ných radostí Tvojmu nepoškvrnené
mu Srdcu :

- za záchranu nášho národa a ce
lého sveta pred mravnou skazou, za

deti ohrozené na živote pod srdcom 
matiek potratom

- za návrat tých m atiek k Bohu, 
ktoré odsúdili svoje nenarodené deti 
na sm rť potratom

- za zdravotnícky personál, ktorý 
porušuje H ippokratovu prísahu tým, 
že vykonáva rozsudky sm rti nad ne
vinným i nenarodenými deťmi. Kiež
by sa všetci obrátili a našli milosť 
pred tvárou Tvojho Syna a nášho 
Pána Ježiša Krista!

Sľubuje me Ti, naša Patrón ka, že sa 
po tejto konferencii vynasnažíme 
dávať dobrý príklad v zachovávaní 
Božieho zákona a v praktickom  žití 
kresťanských čností podľa DESA
TORA nachádzať pokoj vo svojich 
srdciach.

Hí

Sľubujeme Ti dnes, naša 
Najm ilšia Matka, že nikdy 
neopustíme nášho Sväté
ho Otca, s ním zjednote
ných biskupov a kňazov, 
a spolu s nimi sa vyna
snažíme postaviť hrádzu 
pokračujúcemu odboju 
proti učiteľskému úradu 
C irkvi a brániť ho proti 
d iabolským  útokom, kto
ré si vytýč ili za cieľ zničiť 
samotné základy Cirkvi.

Vrúcne Ta prosíme o 
zvláštnu ochranu pre náš
ho najvyššieho pastiera, 
tohto posla pokoja a c iv i
lizácie lásky a života. Ve
domí sme si smutnej sku 
točnosti, že štyridsaťročné 
nahlodávanie viery a 
dnešná pliaga ateizmu a 

materializmu spôsobili v mnohých 
našich rodinách taž ké narušenie du
chovnej ekológie, stroskotanie vo 
viere, sklon k nemravnému životu, k 
nevere, k zabíjaniu nenarodených 
detí priamo v hniezde života - v ma
terinskom  lone, že zlo a hriech sa 
stále v iac šíri vo svete a, žiaľbohu, aj 
medzi n iektorým i kňazmi...

Prosíme ťa, najmilostivejšia Matka, 
Mária, za nás tu prítomných, ktorí sme 
sa sem zišli z celého sveta, aby sme 
sa upevnili vo viere a nádeji, že Boh sa 
postará o každého človeka, ktorého 
poslal na svet s presne určeným po
slaním a že ty, naša Matka, podáš 
každému pomocnú ruku...

Prišli sme sem do Michaloviec, aby 
sme sa navzájom povzbudili k po
koju a istote vo svojom  živote a aby 
sme tu získaný pokoj a lásku potom 
rozdávali tým , s ktorým i žijeme a 
pracujeme.

Nepoškvrnená Matka, prosíme Ta 
o milosrdenstvo pre tento svet, ktorý 
sa tak  veľm i priblížil k priepasti za
tratenia. Prosíme Ta, znič svojou 
mocou Satana, ktorý s podporou 
vlád a parlam entov súčasného sveta 
sa dal do zhubného diela, ktorými 
núti ľudstvo, aby sa zahubilo vlast
ným i rukami. Dobrotivá Matka Má
ria, Nepoškvrnená Bohorodička, 
chráň nás pred pekelnými mocnos
ťami teraz i v hodine našej smrti.

Amen.
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Slovenská biblická spoločnosť 
vyhlásila mesiac november za 
mesiac BIBLIE. Aj touto formou 
chce propagovať potrebu Svätého 
písma pre súčasníkov. K tejto 
udalosti prinášame základný 
postoj k Svätému písmu z pera 
o.Vladimíra Petráška.

Odkedy človek žije na svete, vždy sa zau
jímal, odkiaľ pochádza, prečo žije a čo s ním 
bude po smrti. Pokiaľ nedostal dostatočnú 
odpoveď na tieto dôležité otázky, mal pocit, 
ako by žil v temnote a že nadarmo trpí ťaž
kosti a nešťastia života na zemi.

S touto dôležitou otázkou ľudstva sa za
oberali aj najvynikajúcejší filozofi, myslitelia a 
vedci v každej dobe. Týmito záležitosťami sa 
zaoberali aj najslávnejší starogrécki filozofi 
Aristoteles a Platón. Napriek všetkému úsiliu 
však nemohli dať ľudstvu všestrannú a us
pokojivú odpoveď na tieto otázky. Mnohí 
myslitelia dokonca vo svojich filozofických 
vývodoch človeka ponížili, zneuctili a zne- 
kľudnili. Následkom toho mnohí ľudia už pre
stali veriť filozofom a v tej nedôvere prehla
sovali, že človek nemôže bezpečne poznať 
pravdu. Iní čakali, že dostanú ukľudňujúcu 
odpoveď z neba. Toto očakávanie bolo cel
kom prirodzené a oprávnené. Veď človek, 
ktorý má obmedzené možnosti, nemôže dať 
sám zo svojho rozumu komplexnú odpoveď 
na tieto principiálne otázky života.

Preto len Vševediaci Boh z lásky k ľuďom 
ukázal im cieľ a dal prostriedky, aby ten cieľ 
dosiahli. Veď Boh, ktorý je svojou podstatou 
láska, dobrota a milosrdenstvo, nemohol člo
veka nechať v nevedomosti a neistote v tých
to záležitostiach, ktoré sú pre neho také dô
ležité ako vlastný život. Práve pre túto lásku 
k ľudbm Boh oznámil, odkiaľ pochádza člo
vek, aký postoj má zajímať k Bohu - svojmu

Stvoriteľovi, prečo žije a dal mu prostriedky, 
ktorými môže dosiahnuť svoj posledný cieľ, 
večný blažený život. Boh tiež poučil ľudí, ako 
majú žiť, aby boli šťastní.

O všetkých týchto skutočnostiach Boh po
učil ľudí, keď niektorým, ktorých uznal za 
svojich spoľahlivých spolupracovníkov, a zja
vil im všetko, čo ľudia majú vedieť. Týchto 
vyvolených ľudí potom povzbudil, aby zja
vené pravdy zdelili ostatným ľuďom a to úst
ne alebo písomne. Pritom ich Boh chránil 
svojou milosťou, aby sa neodchýlili od týchto 
Božích právd. Tieto knihy si ľudia cenili a uctili 
pre ich obsah a pre ich pôvod, lebo pochá
dzali od Boha. Knihy boli pozbierané do jed
nej veľkej knihy, ktorá bola pomenovaná Pís
mom svätým alebo Bibliou.

Biblii sa nevyrovná žiadna iná kniha a to z 
nasledujúcich dôvodov. Biblia je písmom, 
ktoré poslal Boh ľuďom, aby im oznámil, že 
On skutočne jestvuje. Okrem toho im v nej 
oznámil svoju vôľu a poučil ich, ako sa môžu 
s istotou k nemu dostať, ako konečnému cie
ľu svojho života a potom s nim žiť v bla
ženosti. V tejto knihe sa každý môže poučiť, 
ako vznikol tento svet a aký bude mať koniec. 
Poučuje o dejinách ľudstva, o pôvode člo
veka a aký vzťah má človek zachovávať k 
svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi. Sú v nej 
napísané zákony, ktorými sa majú ľudia ria
diť, a ktoré sa vzťahujú na všetky životné 
okolnosti človeka.

Biblia týmto všetkým dodáva ľudskému 
srdcu ozajstnú silu. Túto nadprirodzenú silu 
Biblie iste pozná každý človek, kresťan, ktorý 
ju číta s úprimným srdcom. Slová Písma sv. 
vedia potešiť zarmútených a zväčšiť úprimnú 
ľudskú radosť. Čítanie Písma sv. priviedlo 
mnohých hriešnych ľudí k svätému životu, 
ako boli napr. sv.Augustín asv. Ignác. Biblia 
je po Najsvätejšej Eucharistii najväčším pra
meňom, z ktorého človek čerpá silu k ozajst
nému, uvedomelému kresťanskému životu.

Aj preto v našich katolíckych chrámoch je na 
oltári pred bohostánkom ozdobená kniha sv. 
evanjelia. V bohostánku je prítomný Ježiš v 
podobe chleba a vo sv. evanjeliu je prítomný 
svojím učení m a životom.

Biblia je knihou kníh a je svätou podľa svoj
ho pôvodu, obsahu a účelu. Preto je čítaná a 
študovaná s veľkým záujmom po celom sve
te. O tom svedčí i skutočnosť, že prenikla do 
všetkých končín zeme a ku všetkým ná
rodom. Už prví kresťania túto posvätnú knihu 
nedali do rúk pohanov ani za cenu svojho 
života.

To, čo chcel Boh zjaviť ľuďom, nestalo sa 
naraz, ale postupne. Zjavenia alebo ozná
menia právd Božích, ktoré Boh oznámil ľu
ďom pred narodením Ježiša Krista, smero
vali k tomu, aby ľudstvo pripravili na príchod 
Krista. Tieto zjavenia sú zapísané v Starom 
zákone. V tejto časti Písma sv. je zapísaná aj 
zmluva, ktorú uzavrel Boh s vyvoleným ľu
dom izraelským, ako aj zákony, ktorými sa 
mali riadiť izraeliti. Časť Písma sv., v ktorej je 
zapísané všetko, čo robil, hovoril a nariadil 
Kristus, ako aj dohoda, ktorú uzavrel s ľud
stvom, keď prelial svoju krv, sa volá Nový 
zákon alebo knihy Nového zákona.

Biblia Starého zákona má 45 kníh a No
vého zákona 27 kníh, z ktorých sú najvýz
namnejšie 4 knihy evanjelia napísané sv. Ma
túšom, Markom, Lukášom a Jánom. Z týchto 
evanjelií sa pri sv, službách čítajú určité Cirk
vou stanovené časti. Medzi knihami Písma 
sv. Starého a knihami Nového zákona je úzky 
vzťah. Starý zákon pripravuje NZ a ten je 
splnením Starého zákona. Ježiš a jeho uče
níci sa často odvolávajú na Starý zákon.

Písmo sv. je aj v dnešnej dobe najčíta
nejšou knihou na svete. Ľudia v nej na
chádzajú odpovede na dôležité otázky ako aj 
zmysel a cieľ života. Čítajte s láskou, 
vdäčnosťou a poníženosťou listy, ktoré pre 
nás napísal sám Boh! Jej čítaním získate ďa
leko najviac zo všetkých kníh pre pozemský 
život a jeho uplatňovanie v živote vás pri
vedie tam, kam má smerovať život každého 
človeka - k večnému životu. Na túto cestu vás 
žiadna iná kniha tak dokonale nepoučí a ne
pripraví.

ETIKA - E KU MENA - E KOLOGIA
V týchto dňoch vyšiel v edícii Národ

ného osvetového centra v Bratislave 
zborník prednášok z I. ekumenickej kon
ferencie pod názvom - Etika - ekuména - 
ekológia, ktorá sa konala takmer pred 
rokom v dňoch 3. a 4. decembra 1992 v 
Nitre za účasti asi 100 účastníkov us
poriadanej Národným^ osvetovým cent
rom a bývalou Česko-Siovenskou 
spoločnosťou pre životné prostredie a za 
spolupráce s Biskupskou konferenciou 
Slovenska a Ekumenickou radou cirkví v 
bývalej ČSFR.

Táto mimoriadne významná konferencia 
k vážnym problémom životného prostredia 
v našej spoločnosti dostala v sérii mno
hých predchádzajúcich konferencií k tejto 
téme špecifický charakter a možno smeio 
povedať úplne novú kvalitu práve účasťou 
aj tých odborníkov v oblasti etiky, filozofie

a teológie, ktorí v minulosti na podobných 
akciách z ideologických dôvodov úplne 
absentovali.

Zborník, ktorý zostavil Dr.Miroslav Ho- 
lečko, obsahuje referáty od autorov rôz
nych vedeckých, kultúrnych inštitúcií, ús
tavov, spoločností, od autorov z fakúlt via
cerých vysokých skôl vrátane bohoslovec
kých fakúlt, ďalej od autorov pracujúcich v 
štátnej správe a nakoniec od autorov via
cerých cirkevných inštitúcií, medzi ktorými 
prispel svojím príspevkom do tejto kon
ferencie aj J.E. Ján Chryzostom kardinál 
Korec a za Ekumenickú radu cirkví re
formovaný biskup ThDr. Eugen Mikó. Za 
naše Gréckokatolícke biskupstvo vystúpil 
so svojím referátom o. Dr.Jozef Paviovič, 
CSc, z bratislavskej farnosti.

Dalo by sa povedať, že táto konferencia, 
ktorá nemala za cief len konštatovanie

hrozivého, kritického stavu životného 
prostredia u nás i vo svete, ale hľadanie 
riešení a východísk prameniacich práve v 
mravnej - etickej oblasti, dala základ pre 
novú taktitu a stratégiu v ochrane život
ného prostredia, ktorú bude treba aktívne 
rozvíjať a najmä prenášať do praxe všet
kými dostupnými prostriedkami, ktorými 
naša spoločnosť disponuje. Nezastupiteľ- 
ný podiel v obnove najdevastovanejšej ob
lasti nášho životného prostredia, v oblasti 
morálnej, musia na seba prevziať najmä 
náboženské inštitúcie. Priamy korelačný 
vzťah kresťanskej etiky k aktuálnym prob
lémom životného prostredia bol predme
tom vyše polovice prednesených referátov 
a koreferátov, pričom etický fenomén chá
paný aj pod vplyvom iných filozofických

(Pokračovanie na 7. str.)
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Slovenský rozhlas uverejnil v septembri za

ujímavú reláciu.Životný príbeh mladého muža 
menom Jakub Fesch. Narodil sa 6. apríla 1930 
a zomrel mladý - 1. októbra 1957. Bol pred
staviteľom takzvanej " zlatej mládeže" veľko
mesta, vychovaný úplne bez náboženstva v 
modemom babylone - Paríži, kde skončil svoj 
život mladý ako vrah pod gilotínou. Jakub 
Fesch sa narodil v bohatej rodine vyšších 
kruhov francúzskej buržoázie. Nenosil to isté 
meno ako strýk cisára Napoleona I., kardinál 
Fesch, prímas Galie. Poznal jedine kult peňazí 
a ich užívanie. Jeho zábavy v bande vyko
ľajených mladíkov a dievčat, ktorým sa stal 
vodcom, boli stále nákladnejšie. Keď mu už 
nestačili peniaze od rodičov, začal kradnúť. 
Ale nestačilo ani to, čo mohol ukradnúť. Preto 
sa rozhodol získať naraz veľkú sumu peňazí 
prepadnutím banky blízko parížskej burzy. Ale 
v poslednej chvíli sa ukázalo, že situácia je 
nevýhodná, lebo nablízku bolo veľapolicajtov. 
Kamaráti sa jeden po druhom vytrácajú, a tak 
banku prepadne sám. Ťažko zraní pokladníka 
a keď chce nenápadne vyjsť z domu na ulicu, 
zadrží ho policajt a žiada osobné doklady. Ja
kub ho usmrtí výstrelom z revolvera a uteká do 
podzemnej stanice metra. Tam zrazí niekoľko 
ľudí, a nakoniec ho chytia. Nič ho nedojíma. Z 
väzenia píše svojej milenke: Prosím o koňak a 
cigarety. Ako sa to všetko stalo u tohto mla
díka? Začalo sa to lenivosťou v škole. Potom 
nasledovali horšie veci, hlučné zábavy s pria
teľmi. Namiesto maturity mal v 18 rokoch ne
manželské dieťa. S matkou dieťaťa, spolužiač
kou z partie chuligánov, uzavrel civilný sobáš. 
Nestačila ho však udržať na uzde. Niekoľko 
miliónov frankov, čo dostal na založenie pod
niku, sčasti prepil, alebo prehral pri kartovaní... 
Tri a polročný pobyt vo väzení však celkom 
zmenil tohto mladého chuligána. Keď opúšťal 
celu a šiel pod gilotínu, bol už celkom iným 
človekom. Obrátil sa k Bohu zásluhou svojho 
advokáta, ktorého i nekatolícka tlač označo
vala ako "najvyššie svedomie francúzskeho 
advokátstva". Časopis Paris - Match o ňom 
napísal, že je  to muž, ktorý by asi nosil rehoľné 
rúcho, keby nenosil advokátsky talár. Tento 
advokát takto rozpráva o mladom obrátencovi: 
Pýtate sa, ako som obrátil Jakuba Fescha? 
Ľudia sa neobracajú len výrečnosťou, zápalom

a rozumom, ale predovšetkým modlitbou, utr
pením obetovaným Bohu na ten úmysel, pre
tože obrátiť, zmeniť ľudskú dušu, môže len On, 
jej Stvoriteľ. Len On jediný vie, koľko mod
litieb a obetí bolo prinesených za Jakuba. Mod
lilo sa mnoho kláštorov - najviac Karmel v 
Lisieux so svojou predstavenou, rodnou sest
rou sv. Terezky, ktorá ako dievča vyprosila 
obrátenie vrahovi Franzinimu, modlili sa aj 
chuligáni a väzni už predtým obrátení. Modlila 
sa moja staručká matka. Modlil som sa aj ja. Po 
mnohých našich niekoľkomesačných modlit
bách a obetách začal sa svedomite modliť a 
zúčastňovať sa na najsvätejšej obeti. Začal sa 
spájať s ukrižovaným Kristom. Už nežijem ja, 
lebo Kristus si ráčil urobiť príbytok v mojej

duši. Priznal sa mi, že neprejde ani štvrťho
dinka, v ktorej by sa nepomodlil ku Kristovi 
aspoň slovom. Už nežijem ja, lebo Kristus si 
ráčil urobiť príbytok v mojej tak úbohej duši. 
Prosil, aby sa čím viacej ľudí za neho modlilo. 
Prosil, aby sa pred popravou mohol zúčastniť 
na sv. službe a pri nej uzavrieť katolícky sobáš 
so ženou, s ktorou bol len civilne zosobášený 
Aj ona po tom túžila, lebo sama prežila veľký

duchovný prerod z bandy chuligánov do života 
skoro rehoľného - ako sestra Mária Klára z 
tretieho karmelského rádu v Lisieux. Podobne 
ako pred vojnou hviezda parížskych kabaretov
- dnes kandidátka svätosti, Eva Lavaliero vá - aj 
ona za zasvätila náboženskému životu a vý
chove svojej dcérky. Keď som prišiel do cely, 
už bol pripravený. Kľačal, oblečený pred krí
žom. V poslednej chvíli napísal na lístok slová: 
"Pán môj, ktorého sa chystám uzrieť z tváre do 
tváre.". Miništrovali sme pri sv. službe, ktorú 
slúžil jeho spovedník - benediktín. Jakub prijal 
z jeho rúk sväté pri- jímanie a tak s Ježišom šiel 
v ústrety smrti... Takto skončil život moderný 
kajúci lotor.

Túto skutočnú udalosť uvádza aj o. Štefan 
Senčík, SJ, vo svojej knižočke Hľadali úprimne.

Sviatosť zmierenia je  najlepšia psychoana
lýza - psychoterapia. Sviatosť zmierenia je naj
účinnejší liek pre dušu. Spoveď je záchrannou 
doskou pre dušu. Sviatosť zmierenia nie je  zá
ťažou, ako sa niekomu zdá, ale aj radosťou. 
Pokánie je vyhňa, v ktorej sa pretavuje (člo
vek) hriešnik v nového človeka. Vonkajší člo
vek musí ustúpiť vnútornému človeku... Spo
vednica je "kabinou" Božieho milosrdenstva, 
kde každý, ak chce, môže obsiahnuť odpus
tenie hriechov. Sv. Terezka píše: "Keby som 
mala na svedomí všetky zločiny sveta, nestra
tila by som dôveru. So skrúšeným srdcom by 
som sa hodila do náručia svojho Spasiteľa. 
Viem, že všetky previnenia by tam zmizli ako 
kvapka vody v rozpálenej peci..." Spovednica 
je  medziplanetárnou stanicou, v ktorej každý, 
súc zbavený ťarchy hriechov, dostáva sa do 
bezváhového stavu a stáva sa schopný ďal
šieho letu do nebeskej ríše. Spovednica je  brá
na do neba. Kto raz zhrešil, ten sa môže dostať 
do neba len skrz spovednicu.

Áno, jedine vo spovednici sa môžeme zbaviť 
ťarchy hriechu.

Sviatosť zmierenia je  prameň večnej mlados
ti. Pokánie je celoživotná úloha. Výčitky sve
domia môžeme eliminovať len vo sviatosti 
zmierenia.

Panna Mária z Lúrd na nás veľmi nalieha: 
"Pokánie, pokánie, pokánie...!" a túto výzvu 
nám v tomto roku duchovnej obnovy pred
kladajú aj naši otcovia biskupi.

o. Augustín LEUKÁNIČ

ETI KA-  E K U M É N I A -  EKOLÓGI A
(Pokračovanie zo 6. str.)
smerov nechýbal prakticky v žiadnom z 32 
prednesených referátov.

Je veľkým prínosom tejto konferencie, 
ktorá okrem toho, že svojimi rererátmi po
núka vo veľmi prístupnej forme výstižnú 
diagnózu hrozivého stavu nášho životné
ho prostredia, aj jasne definuje podiel cirk
vi, náboženských inštitúcií vo všetkých jej 
výchovných aktivitách na zastavení tohoto 
katastrofického trendu. Život vo svojej ú- 
žasnej pestrosti foriem všetkých stvorení 
je fenoménom, ktorý má svoj pôvod vý

lučne v stvoriteľskej Božej láske, a preto 
piaty Boží príkaz - nezabiješ, sa implicitne 
vzťahuje na všetko živé, ktoré v Božom 
pláne stvorenia, spásy i zavŕšenia tvorí 
podmienky pre život človeka a jeho de
finitívne zjednotenie sa s Bohom. Kto ne
zmyselne zabíja a ničí život všetkého stvo- 
renstva okolo nás, ten nepriamo zabíja 
človeka. Toto si musí uvedomiť predovšet
kým každý opravdivý kresťan a musí sa to 
prejaviť aj v jeho spovednej praxi, čo do
teraz, žiaľ, vôbec nebolo. Nebude to ľahká 
práca, ale prvé ovocie "posvätnej ekoló

gie", ako ju nazval otec kardinál Korec - 
môžu priniesť predovšetkým kvalitní kres
ťania.

Doporučujeme preto do pozornosti tento 
rozsahom neveľký zborník (153 strán) aj 
čitateľom SLOVA, najmä kňazom a kate
chétom, ktorým jeho obsah pomôže pri 
výchove kresťanského ekologického sve
domia.

Publikácia bola distribuovaná do o- 
kresných knižníc a do regionálnych osve
tových stredísk. Je na škodu veci, že sa 
pre nízky náklad nemôže v dostatočnom 
množstve dostať napr. do všetkých vý
chovných cirkevných inštitúcií.

o.RNDr. Jozef VOSKÁR
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K© sme sa nas i

Môj manžel sa v sedemnástich rokoch 
vážne zamiloval a bol presvedčený, že sa 
s dotyčným dievčaťom ožení. Nestalo sa 
tak. Veľmi rád mal aj svoju druhú veľkú 
lásku. Ja som sa s ním prvýkrát stretla 
práve v čase jeho druhej vážnej 
známosti. Bola som s jeho 
láskou zhodou okolností variť 
na jednej prázdninovej chalu
pe. Bolo to dobré a veselé diev
ča. Keď som sa presvedčila, s 
akým chlapcom chodí, trochu 
ma to prekvapilo. Jej "mláde
nec" bol neupraveného zovňaj
šku, mal dlhé vlasy, starý hu
bertus, na ktorom mal každý 
gombík prešitý niťou inej farby, 
na šale mal niekoľko malých, 
ale viditeľných dierok. Bude to 
určite aspoň dobrý človek, po
myslela som si. Keď mi po čase 
kamarátka napísala, že sa s 
oným chlapcom rozchádza, ani 
som sa nedivila. Dohovorili sme 
sa však, že my dve mu budeme 
cez prázdniny variť pre malých 
chlapcov. Ona z pochopiteľ
ných dôvodov necestovala. Na 
chalupe som začala postupne 
poznávať, že sa za nevkusným 
a neupraveným zovňajškom 
skrýva celkom zaujímavý člo
vek s dobrými názormi na život 
a vieru.

Po prázdninách sme s mlá
dežou z Vysočiny začali cesto
vať na víkendy. Bolo tam veľa 
perfektných chlapcov. Ja som 
ale začala cítiť, že práve "je
ho" vidím nejako radšej ako 
ostatných chlapcov. A hneď  
som sí povedala: "Pozor! Snáď tu cestuješ 
kvôli partii, a nie kvôli nemu. Tak stop!"

Skutočne sme sa potom dosť dlhý čas 
nevideli. V tom roku sme mali naplá
nované s miestnym hraničným spoločen
stvom byť od 28. decembra do 2. januára 
na horách. Mňa však strašila skúška z

matematiky, a tak som naše deti len vypre
vádzala a šla som sa venovať štúdiu. Keď  
som už mala učenia dosť, rozhodla som sa

dva dni vypnúť. Vedela som, že "partia"je 
na Hradisku a tak som sa na Silvestra 
vybrala za nimi. Všetci boli výborní, ale 
jeden bol predsa len najlepší. A odrazu 
sme si v tom všeobecnom veselí a radosti 
tak nejako viac pozerali do očú. A ajkeďto 
nebola láska na prvý pohľad, to "póze 
ranie" do očú v nej svoje miesto malo. 
Potom sme si toho mali veľa čo povedať, a 

zisťovali sme, že si vo 
všetkom rozumieme. Ale - 
láska nasadzuje ružové 
okuliare. Zato moji rodičia mali 
veľmi ostrý zrak. Keď za mnou 
prišiel z Prahy "chuligán" s dl
hými vlasmi a v ošúchaných 
rifliach, nastal v našej slušnej 
a sporiadanej rodine rozruch. 
Ich najstaršia dcéra, študen
tka vysokej školy, si privedie 
domov "obyčajného" robotní
ka (podotýkam, že s maturi
tou).

Akonáhle boli vyčerpané 
všetky výtky a argumenty, 
prišla facka z rodičovskej lás
ky a potom zákazy. Dokážete 
si predstaviť, ako mi bolo. 
Nechcela som svojich sluš
ných rodičov trápiť, ale vedela 
som, že Mirek nie je  taký zlý, 
ako vyzerá.

Vtedy sme sa veľa modlili, 
aby sme poznali Božiu vôľu 
s nami dvoma. Takoutu 
overovacou skúškou boli 
dva roky vojenčiny, ale nič 
pre nás vzdialenosť Pra- 
ha-Ostrava neznamenala (z 
tohto obdobia máme dve 
veľké škatule listov). A po
tom nám zostávalo naplá
novať svadbu tak, aby sa 
pred ňou stihla diplomovka, 

štátnice a p romócia.

M iluška

Á n o  - B o ž e j  v ô l i
Prečo obnova a prečo o rodine

(Dokončenie zo str. 8.) 
nejaké peniaze vo vreckách. A to je všet
ko? Kde bývate? No vo svojom dome, tak 
aj dom. Vy si myslíte, že mám bývať v 
garáži, čo - vy máte garáž, tak aj garáž? A 
to mám bývaťv aute, vy máte auto? - Dve. 
Obe patria mne. Čo ešte máte, už nemám 
nič, len ženu a dve deti. Ale aj tie patria 
mne. Tiež? Áno, všetko, čo máte. Už ne
mám nič, som úplne sám. Ste zdravý? 
Áno, tak aj vaše oči, uši, nohy, všetky vaše 
zmysly, celé vaše telo a to ešte nestačí, i 
vaše myšlienky, vaše túžby, radosti, smú
tok, vaše zábavy, plány, starosti, celý váš 
čas, celé vaše srdce, to všetko patrí mne. 
Prosím vás, ale čo mi teraz zostane. Nič. 
Ja dávam takisto všetko. A chcem, aby si 
aj ty dal všetko. A teraz dávajte pozor, 
všetky tie veci môžete užívať aj naďalej, 
ale nezabúdaj, že to všetko patrí Ježišovi. 
On je toho Pánom a Bohom Tvojím. A čo.

keď bude niektorú z veci potrebovať? Po
tom ti ju jednoducho zoberie. A ty vôbec 
nemáš právo sa diviť, alebo reptať, veď 
som mu to všetko dal. Dal si mu celý život 
a teraz by si sa divil, keby si to vzal. Uve
dom si do dôsledkov, čo si urobil. Ja som 
Pán a Boh a vy ste iba nájomníci...

Naším Bohom je to, na čo najviac mys
líme. Čo nám spôsobuje najviac starosti i 
radosti. Je to naozaj Boh, Ježiš Kristus. My 
sme si vytvorili bôžikov, modly, ale naše 
srdcia túžia po naozajstnom šťastí a ra
dosti a tým je Ježiš. Naše srdcia sú však 
prilepené na autá, majetky, budovy, ne
musia to byť vždy hriešne túžby, môže to 
byť aj nejaká nezdravá citová väzba, pre

rodičov to môžu byť deti, na ktoré sa upnú 
a zotročujú ich, pre niekoho sa môže stať 
koníčkom štúdium, kariéra, peniaze, to je 
tvrdá realita. Kto neslúži Bohu, je otrokom 
hriechu a márnosti. Ak chceš byť šťastným 
na tejto zemi i vo večnosti, musíš všetko 
dať Ježišovi Kristovi a prijať ho do svojho 
života ako svojho Pána a Spasiteľa. A toto 
vedome nestačí urobiť len raz, ale po celý 
život v každodennej svojej životnej boho
službe. Budeš sa to učiť celý život, nauč sa 
prijať aj svoju netrpezlivosť aj neúspech. 
Nerob to kŕčovito, lebo veselého darcu miluje 
Boh. Kiež nám je vzorom Mária, Ježišova Mat
ka, jej život bol neustálym ÁNO Božej vôli.

o. Peter RUSNÁK
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Á n o  - B o ž e j  v ô l i
P re č o  o b n o v a  a

Na úvod len toľko, nič nie je také dôležité 
ako obnova. Čo svet svetom bude stáť, usta
vične bude aktuálna výzva - kajajte sa.

A prečo obnova smerujúca k obnove ro
diny? Pamätáte si zo školy vy, mladí, ako 
na občianskej výchove nám hovorili tézu - 
rodina je základ štátu. Je to pravda. Ro
dina je základ Cirkvi, rodina je základ akej
koľvek spoločnosti a ak má spoločnosť žiť 
v usporiadaných pomeroch, kde vládnu 
zákony morálky, zákony mravné, tieto zá
kony musia najprv vládnuťv rodine. A akto 
tak nie je, nie je to ani v spoločnosti a ak to 
nie je v spoločnosti, veľmi ťažko to dopadá 
aj na rodinu, preto táto duchovná obnova 
smeruje k Panne Márii, veď ona je tou 
ženou podľa zjavenia sv.Jána, ktorá roz
šliape hlavu hadovi, ona jediná nedala z 
ľudského pokolenia príležitosť ku hriechu 
diablovi, ona ani na jednu chvíľu nepatrila 
pod jeho nadvládu, ona je tá, ktorá môže 
vyviesť ľudstvo z nebezpečia skazy. A nie
len ľudstvo, ale aj Cirkev. Svätý Otec ho
vorí, že jediná cesta k Otcovi je Ježišovo 
srdce a jediná cesta k Ježišovi je Nepo
škvrnené srdce Panny Márie. Preto, bratia 
a sestry, začnime s pomocou Ducha Svä
tého. Začnime v otvorenosti nášho srdca 
počúvať slová, ktoré nám Pán chce po
vedať.

Stav, v ktorom ľudia žijú, je otroctvo hrie
chu. Samozrejme, že pyšný človek dvad
siateho storočia si nechce priznať túto 
pravdu. Je otrokom svojich vášní a svojich 
zlozvykov a je tak, ako hovorí prorok Izaiáš
- všetci sme zhrešili a každý z nás sa vydal 
svojou vlastnou cestou. Áno, zblúdili sme 
všetci. Ale ak pôjdeme tvrdohlavo touto 
cestou ďalej, skončíme v priepasti. Pán 
Ježiš to vyjadril touto vetou: Ak sa nebu
dete kajať, všetci zahyniete. Sv. Pavol v 
liste Rimanom hovorí toto: "Všetci zhrešili 
a nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, 
nik nehľadá Boha." To, že dnešný človek 
vyškrtol pojem hriechu, to iste nič na veci 
nemení. Pretože plody hriechu zberáme 
každodenne. To hriech prináša vojny, 
vraždy, nenávisť, rozbité mnaželstvá, al
koholizmus, potraty, narkomániu, bezcit
nosť, brutalitu, sebectvo, nepokoj v du
šiach a akýkoľvek druh teroru či už psy
chického alebo fyzického. Všetko zlo vo 
svete je výplodom hriechu. Našli sa rôzni 
fantasti, ktorí chceli vytvoriť raj na zemi, ale 
bez Božích zákonov. Nech sa odváži po
vedať nejaký človek o sebe to, že má moc 
zničiť hriech. Taký človek nejestvuje. Ľud
stvo aj každý jednotlivec je v začarovanom 
kruhu. Každý si chodí svojou vlastnou ces
tou a toto nedáva žiadny zmysel. Všetko 
sa točí okolo vlastného ja. Toto ja je cen
trom celého vesmíru a okolo neho sa musí 
všetko točiť. Všetko je samozrejme dobre 
maskované v našich životoch. Zakryté frá
zami o láske, o ľudskosti, o humanite,

p r e č o  o r o d i n e
dobročinnosti. Položme si otázku - čo je 
mojím bohom? Peniaze, kariéra, vzdela
nie, alkohol, sex, drogy, strach? Si otro
kom hriechu a odplatou hriechu je smrť. 
Žiadny človek na svete ťa nevyslobodí od 
večnej smrti a od hriechu. Jediné riešenie 
je Božia láska. Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v 
neho uverí nezahynul, ale mal život večný. 
Týmto Božím Synom je Ježiš Kristus. To 
on zomrel za teba, to on zomrel za teba na 
kríži, uvedom si, že zomrel za teba v tejto 
chvíli, zomrel za teba preto, aby si ty mohol 
žiť, nie dvadsať, tridsať, päťdesiat rokov, 
ale večne. Je tu však 
jedna podmienka, mu
síš uveriť v Ježiša Kris
ta. A preto sa Ježiš 
skepticky pýta: Či náj
dem vieru na zemi keď 
sa vrátim? Pokiaľ sa 
pokladáš za veriaceho, 
asi v tom zmysle, že 
veríš, že tento ohrom
ný, nádherný vesmír 
má svojho Stvoriteľa a 
Zákonodarcu, tak si 
uv,edom že táto viera ťa nespasí, pretože 
aj diabli veria a trasú sa hrôzou. Ty musíš 
veriť, že Ježiš je tvoj osobný Spasiteľ. To 
musíš uveriť, to nemusíš teraz cítiť. Teraz, 
v tejto chvíli povedz v duchu spolu so 
mnou: Pane Ježišu Kriste, uvedomujem si, 
čo som za hriešnika, šiel som pyšne svo
jou vlastnou cestou ku svojej záhube. Ale 
teraz ti dávam všetky svoje hriechy. 
Uvedomujem si ich živo, Božie Slovo ma 
usvedčuje z nevery, z pýchy, nečistoty, 
závisti, pomstychtivosti, sebectva, Pane Je
žišu, ja verím, že ty si Boží Syn. Pane 
Ježišu, ja verím, že Ty si zomrel za tieto 
moje konkrétne hriechy. Tvoja krv netiekla 
pre mňa zbytočne.

Je veľký rozdiel byť pasívnym divákom 
vyliatia Ježišovej krvi alebo byť spoluobet- 
níkom. Uvedom si teraz tento výraz-zm lu
va - k zmluve musia byť aspoň dvaja, po
kiaľ obe strany ju neuzatvárajú slobodne, 
je neplatná. Polož si otázku, či máš tú 
účasť na tejto zmluve zo svojej strany slo
bodným rozhodnutím. Večer pred svojou 
smrťou povedal Ježiš, - Toto je moje telo, 
ktoré sa za vás láme, toto je moja krv, 
ktorá sa vylieva za mnohých. Je to krv 
novej a večnej zmluvy. Ježiš to nemyslel 
len tak symbolicky. Ale tak, ako to bolo 
povedané. V čom spočíva podstata obete 
v ochote a láske obetovať sa. Musíš mať 
ducha obety a stálu ochotu dávať sa a 
umierať pre seba. Táto ochota je v Ježi
šovom srdci stále. I keď sa obetoval krva
vým spôsobom len raz. Ak sa ty chceš 
naučiť plne prežívať toto tajomstvo, musíš 
mať ochotu každý deň prednášať konsek- 
račné slová, toto je moje telo Ježišu, ktoré

sa za teba dnes vydáva, toto je moja krv, 
ktorá sa dnes za teba prelieva. Toto 
nesmieš brať ako nejaké frázy. Toto je 
smrteľne vážna vec, ty musíš pocítiť, ako to 
bolí, musíme sa stať živou a bohumilou 
obetou. A Boh možno vezme túto zmluvu 
doslova a písmena a ty sa nesmieš ani 
diviť, ani reptať. Ježiš prelial za teba krv a 
pre teba sa takisto môže stať, že ty 
privedieš svoj sľub až ku krvavej obeti. 
Predstav si, že pred oltárom kľačí ženích s 
nevestou. Ženích hovorí svoje - áno, a 
hovorí neveste, dávam ti celý svoj život, 
som ochotný pre teba život obetovať a 
nevesta mlčí. To Ježiš je ženích a tvoja 
duša je nevesta. Kedy konečne aj ty 
povieš svoje áno, až vtedy, keď sa naučíš 
každodenne toto áno hovoriť. Potom až 
začneme chápať, čo je to Eucharistia, ako 

sa ona prejavuje konkrétne v 
mojom a tvojom živote, pretože 
to sa prejavuje v mojom a tvojom 
živote Ježišova láska. Milovať 
znamená každodenne umierať, 
ten, kto prijal Ježiša za svojho 
Spasiteľa, musí urobiť ďalší krok, 
zrieknuť sa úplne svojho 
životného štýlu a začať žiť nový 
život. Svedectvo tých, ktorí sa 
skutočne odovzdali Pánovi, a 
ktorí naozaj prešli zo smrti do 
života, je toto: Skôr než som 

poznal Ježiša, riadil som ja svoj život, ale 
od tých čias, čo som ho stretol, panuje On. 
Niektorí ľudia si myslia a žijú akoby 
jestvovali tri cesty. Prvá široká pre tých, 
ktorí idú do pekla, druhá úzka pre 
modlitebníčkov, misionárov, pre tých, ktorí 
sa zriekajú. A tretia ani nie tak široká ani 
nie tak úzka, taká stredná cesta pre zbytok 
veriacich. Ale tento výmysel je výmysel 
človeka a v evanjeliu nejestvuje, alebo 
sme v kráľovstve tmy a žijeme sebeckým 
štýlom svojho života, alebo sme v 
kráľovstve Božom a konáme Jeho vôľu. 
Aby sme naozaj došli do kráľovstva 
Božieho, musíme najprv zomrieť sami pre 
seba. Veľa ľudí si praje zotrvať v konaní 
svojej vlastnej vôle aj potom, keď uverili v 
Ježiša. Preto Ježiš povedal, že tí, čo chcú 
zachrániť svoj život ho aj tak stratia a 
musia ho stratiť, aby ho našli. A tí, ktorí ho 
stratia, ho aj nájdu. Mnohí, čo prichádzajú 
do Cirkvi v očakávaní, že budú aj naďalej 
žiť svojím životom, a to znamená nechcem 
žiť vôľu Ježišovu. Písmo hovorí, že 
kráľovstvo Božie je ako obchodník, ktorý 
hľadá vzácne perly. Ježiš je tá vzácna 
perla a kto ju našiel, je kupec a keď človek 
nájde Ježiša, stojí ho to všetko. Ježiš má 
totiž šťastie, radosť, pokoj, istotu, večnosť. 
Všetko, čo si len zažiadaš. Človek žasne 
nad takou perlou a hovorí, prajem si tú 
perlu, čo stojí? Stojí všetko, čo máte ani 
viac ani menej. Môže si ju kúpiť každý, len 
musí dať všetko. Tak ja ju kúpim. A koľko 
máte? Mám 50 tisíc na knižke. 
Päťdesiattisíc, čo to je, no to je všetko. Nič 
viac už nemáte? Ale hej, mám tu ešte 

(Pokračovanie na str. 9.)
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NOVU ENCYKLIKU SPLENDOR VERITATIS
pápeža Jána Pavla II. zverejnili 31. mája 
1993. Dokument, ktorý zhrňuje cirkev
nú náuku o rešpektovaní života v oblas
ti antikoncepcie, umelého prerušenia 
tehotenstva, eutanázie a genetických 
výskumov, podpísal pápež na deň sláv
nosti Zoslania Svätého Ducha. Encykli- 
ka má svoj pôvod už v roku 1991. Na 
vtedajšom aprílovom mimoriadnom 
konzistóriu, zvolanom Svätým Otcom 
"na ochranu pred ohrozením ľudského

života", sa obrátil kardinál J. Ratzinger 
v mene 112 zhromaždených biskupov 
na pápeža so želaním, aby pripravil 
slávnostný dokument "o rešpektovaní 
rodiaceho sa ľudského života a o dôs
tojnosti plodenia". Nemecký kardinál 
vyhlásil vtedy skutočné ťaženie na 
ochranu života. Hovoril o "vojne proti 
životu", ktorá s podporou vlád zachvá
tila celý súčasný svet.

MUDr. Imrich BENICKÝ

2  kresťanského 

sveta

Zúfalá výzva bosnianskych biskupov
Na stretnutí v obkľúčenom bosnian

skom Mostare uverejnili traja katolícki bis
kupi správu o stave svojich diecéz a 
vyzvali bojujúce strany, aby ukončili krvi
prelievanie.

Sarajevský arcibiskup Vinko Puljič, 
banjalucký biskup Dr. Franjo Komarica a 
mostarský biskup Dr.Ratko Perič sa pokú
šajú vo vyhlásení uverejnenom v chorvát
skych katolíckych novinách Glas končila 
vyjadriť skutočný stav, ktorý sa v zahraničí 
"filtruje" spravodajstvom. Na prvom mieste 
v spoločnom vyhlásení je poďakovanie pá
pežovi Jánovi Pavlovi II. za podporu počas 
vojny, diplomatické uznanie Bosny a nomi
novanie apoštolského nuncia Francesca 
Monterisiho.

Chorvátska biskupská konferencia, 
zdôraznili traja biskupi, sa stále zasadzuje 
za ukončenie vojny a za náboženské a 
ľudské práva všetkých obyvateľov Bosny. 
S hlbokým bôľom konštatujú, že viac ako 
polovica katolíkov bosnianskych diecéz je 
postihnutá vojnou.

V arcidiecéze Sarajevo (500 tisíc kato
líkov) je zo 144 farností asi 100 obsade
ných Srbmi a moslimami, väčšina je 
zničená. Všetky tri semináre museli preru
šiť svoju činnosť. Katolíckemu obyvateľ
stvu, ktoré ostalo, hrozí vyhnanstvo alebo 
smrť.

Zo 47 farností diecézy Banja Luka (120 
tisíc katolíkov) je obsadených asi 40, v 
niektorých už nie je ani jeden katolík. Vyše

40 percent kostolov a cirkevných budov je 
zničených. Aj keď to miestne úrady popie
rajú, katolíkov nútia opustiť svoje domovy.

Z 210 tisíc katolíkov diecézy Mostar 
(Hercegovina) žije 30 tisíc vo vyhnanstve. 
Štvrtina z 81 farností je okupovaná.

Preto biskupi Puljič, Komarica a Perič 
vyzvali predstaviteľov svojej krajiny a celé
ho sveta, aby sa silnejšie zasadili za spra
vodlivé riešenie konfliktu. Žiadajú ukončiť 
krviprelievanie nevinného obyvateľstva, 
koniec "etnických čistiek", možnosť pocho
vať všetkých mŕtvych, prepustiť vojnových 
zajatcov, umožniť návrat utečencov a voľ
ný priechod pre zásielky humanitnej po
moci.

(Prevzaté z KN)

POMOC UKRAJINE
Český Katolícký týdeník v čísle 42 

priniesol zaujímavú informáciu o tom, 
ako spoločenstvo rodičov v Prahe pri 
Veselej škole bratov františkánov po
zvalo toho roku v lete na návštevu 
veriacich grécko-katolíkov s deťmi z 
Ukrajiny.

O ich smutnej situácii informovali 
ukrajinskí bohoslovci, ktorí študujú na 
Teologickej fakulte v Prahe.

Ukrajina je na tom zo všetkých po 
stkomunistických krajín pravdepo

dobne najhoršie. V júli tam inflácia do
siahla 4000 %, kým v Rusku to bolo 
2000 %. Kedysi bohatá zem na zbožie 
bola komunistickým režimom celkom 
vydrancovaná a teraz je tam velká ko
rupcia a neschopnosť ešte stále ko
munistického vedenia. Väčšina 
potravín je na lístky, mäso dostať len 
na čiernom trhu, prídel mäsa je 150 g 
na osobu na mesiac a jeho cena je na 
čiernom trhu taká vysoká, že preda
vačka by si za svoj mesačný plat moh
la kúpiť iba 3 kg.

Grécko-katolícka cirkev bola na 
Ukrajine až do r.1989 zakázaná a ve

riaci sa mohli prihlásiť alebo k pravo
sláviu alebo k ateizmu. Tí, ktorí od
mietli, to boli väčšinou kňazi, boli 
uväznení, alebo s celými rodinami po
slaní na Sibír. Deti boli vychovávané 
tajne a viera sa odovzdávala z gene
rácie na generáciu, hlavne vdäka ma
mičkám a babičkám. Ale ani 70-ročná 
intenzívna ateizácia vieru celkom ne
zničila.

Materiálny nedostatok je iste vážny 
problém, ale nie najdôležitejší. Preto 
treba materiálnu pomoc spojiť s pomo
cou duchovnou, ktorá je pre kresťanov 
v živote tou základnou.

Pražskí katolíci vo farnosti Panny 
Márie Snežnej v Prahe rozhodli sa 
Ukrajine pomáhať.

Veriaci usporiadali finančnú zbier
ku. Pomáhala aj oblastná organizácia 
Kresťansko-demokratickej strany v 
Prahe, stredných Čechách a olomo
ucká Charita.

Osobné dary veriacich a zvlášť 
bratia františkáni prejavili velkú lásku 
a porozumenie. Usporiadali burzu šat
stva a obuvi. Keď deti odchádzali z

Prahy, plakali - tak sa im v Prahe pá
čilo. Boli aj na audiencii u otca arcibis
kupa Vlka, ktorý si našiel čas, aby sa 
s nimi láskavo porozprával.

Šatstvo a obuv dobrodinci poslali s 
deťmi autobusom ako hmotnú pomoc 
veriacim na Ukrajine.

Pobyt grécko-katolíckych veriacich 
z Ukrajiny povzbudil veriacich v Pra
he. Videli ich prejavy viery a nábož
nosť. "Keď sme sa lúčili, bolo nám 
jasné, že táto akcia nie je a nemôže 
zostať poslednou,"píše Katolický týde
ník 17.X. 1993 a pokračuje: "Budeme 
sa usilovať robiť, čo naše sily stačia, v 
rámci možností a ak to bude vôľa Bo
žia, príde o rok v septembri do Prahy 
zase autobus z Ukrajiny plný veriacich 
rodín s deťmi."

Nájde sa v Prahe dostatok veria
cich rodín, ktoré im dajú ubytovanie? 
Podarí sa nám zhromaždiť potrebné 
finančné prostriedky? To sú naozaj 
vážne otázky, ale treba dúfať, že sa 
vždy nájdu dobrí ľudia aj v Prahe.

Pripravil M. POTOCKÝ, SJ
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SVEDECTVO O SMRTI MUKAČEVSKÉHO BISKUPA
(Dokončenie z čísla 21.)

Náš dobrý, ale voči disciplíne veľmi prísny 
o. biskup pokračoval:

- "Pravda, sestrička, chodte si trochu od
počinúť od nás a my sa tiež pokúsime zaspať. 
Nech vás žehná náš Pán za vašu štedrú 
službu k nám. A žehnám vás i ja.11

To všetko bolo povedané tak rozhodne, že 
som nenašla iné východisko z tejto situácie, 
len rýchlo prikľaknúť vedľa posteli a pobozkať 
ružencom omotanú žehnajúcu ruku. Ledva 
som mohla vstať, pozdraviť sa - Sláva Isusu 
Christu - a zaželať dobrú noc.

Matka predstavená tiež dostala požehna
nie a tak sme spolu odišli.

Na chodbe nás čakali dve naše sestry ba- 
ziliánky. Bola to sestra Ireneja a sestra Ino
cencia. Žiaľ, nemohla som s nimi viac roz
právať, len šepotom som ich veľmi prosila, 
aby sa nepodriadili nijakým príkazom riadi
teľa, keby prišiel a za žiadnu cenu neopustili 
izbu našich pacientov. Sestričky sľúbili, že to 
dodržia. Zašli na izbu a potichúčky sa modlili, 
lebo, ako neskôr povedali, obidvaja pacienti 
tichúčko driemali. My s Matkou predstavenou 
sme odišli z oddelenia do kaplnky a potom do 
klauzúry, kde som jej vyrozprávala o nebez
pečenstve okolo nášho milého o.biskupa. V 
tom sa ozval zvonček z vchodu do nášho 
bytu. Rýchlo som pribehla k vchodovým dve
rám, kde som začula smutnú správu, že u- 
miera náš drahý o.biskup. Nemôžem ani opí
sať tú ťažkú chvíľu. Bežiac na oddelenie, po
slali sme sanitku za pánom prof. Fedincom. 
Tak on ako aj slúžiaci lekár internista Dr. 
Miškolci sa rýchlo dostavili na izbu našich 
pacientov, ale už nevedeli pomôcť.

Prof. Fedinec skúsil ešte pichnúť adrenalín 
do srdca, ale už bolo neskoro. Náš, celým 
národom obľúbený o.biskup Teodor, zaspal 
večným spánkom.

Bezradne sme tam stáli a vypytovali sme 
sa sestričiek, čo sa stalo po našom odchode.

Ony v slzách nám rozprávali, že onedlho za 
nami sa objavil na nočnej vizite Dr.Bergmann 
so svojím zástupcom. Pozerajúc sa na ne
mocných, riaditeľ kategoricky ukázal sestrič
kám vyjsť na chodbu a tam im prikázal, aby 
išli s ním na ďalšiu vizitu. Ony sa snažili 
vysvetliť, že sú na individuálnej nočnej službe 
zvláštnej iniciatívy, ale on ostrým pohľadom 
ich ticho okríkol.

- "Prikazujem vám, nasledujte ma asi o 5 
minút.'1

Sestričky sa zľakli a išli za ním smerom na 
ženské chirurgické oddelenie. Po návrate asi 
po 5-8 minútach sa rýchlo vrátili na Izbu, ale 
keď videli, že pacienti sa nachádzajú v takej 
istej póze ako ich nechali, boli rady.

- "Chvála Bohu, že sa im nič nestalo" - 
povedali si.

V tom momente začuli hlas o.biskupa "Ó, 
Ježišu".

Za ním nasledoval silný kŕčový záchvat, 
ktorý skončil navždy prácu šľachetného srd
ca. Zarmútené do hĺbky duše sme začali pre
zerať ruky, nohy a celé telo, čl nenájdeme 
nejaké stopy, ktoré by boli príčinou smrti. Ako

zázrak o.Bačinský pozdvihol trocha hlavu a 
povedal:

- "Bolo tu dievča a dalo biskupovi dačo pod 
nos."

Ostali sme zarazené. Na nič viac sme sa už 
nemohli opýtať, lebo o. Daniel spal ďalej. 
Prof. Fedinec pohladil hlavu Bačlnského a 
začal skúmať nos biskupa. Obaja lekári prof. 
Fedinec s Dr. Miškolclm došli k názoru, že 
otrava mohla preniknúť do organizmu cez 
sliznicu a pravdepodobne to bola ciankália, 
ktorá bola pripravená tak, aby účinkovala po
čas 10-15 minút. Spôsobila asfexiu (uduse
nie) a smrť. Dôkazom bola aj tá skutočnosť, 
že o biskup začal modrieť od nosa. O tejto 
diagnóze prof.Fedinca sme samozrejme ne
mohli hovoriť, aby sme ochránili od nebez
pečenstva tak lekárov ako aj o. Bačinského. 
Sľúbili sme si, že to všetko budeme držať v 
tajnosti.

Smutné, ale odovzdané do vôle Božej, sme 
presedeli celú noc pri našom o.biskupovi. 
Dr. Miškolci ako službukonajúci lekár chcel 
upovedomiť riaditeľa Dr.Bergmanna o smrti 
pacienta Teodora Romžu, ale keď zdvihol 
telefón, začul hlas, že riaditeľ niekomu oz
namuje:

- "Doručná správa je vykonaná".
Dr.Miškolci potichu zložil telefón a len ráno 

upovedomil riaditeľa.
Nešťastný Dr.Bergmann pribehol k nám na 

izbu konštatovať smrť a prejaviť nám sústrasť. 
Aby nám dokázal svoju humánnosť, dovolil 
nám, aby sme o.biskupa na posteli obliekli do 
jeho reverendy. Keď už bude truhla, tak ne
bude proti tomu, aby sme ho vystreli v našej 
kaplnke, aby kto chce, vzdal mu poslednú 
úctu. Tak sa aj stalo. Celú sobotu 1. no
vembra a aj v nasledujúcu nedeľu doobeda 
bol náš milovaný o.biskup medzi svojimi osi- 
rotenými veriacimi v mukačevskej nemocnič
nej kaplnke. Smútiace zhromaždenie cho
rých v zástupoch prichádzalo vzdať posled
nú úctu so slzami v očiach nášmu dušpas- 
tlerovl. Takisto aj zdraví ľudia sa snažili dostať 
sa na územie nemocnice do kaplnky. Odarka 
tiež často pribehla poobzerať sa na nebo
hého o.biskupa a plakala horkými slzami. Ne
viem, či niečo slzotvorného nemala vo svojej 
vreckovke.

2. novembra, t.j. v nedeľu poobede, zišla sa 
v nemocnici medlcínsko - patologická komi
sia zložená zo 7 - 8 lekárov.

Väčšina z nich bola z oblastného centrál
neho zdravotníctva v Užhorode. Z našich mu
kačevských lekárov bol prítomný len hlavný 
chirurg prof. Fedinec a v tragickú noc slúžiaci 
Internista Dr.Miškolci. Mŕtve telo nebohého 
o.biskupa bolo prevezené z kaplnky na pro
sektúru pre pitvu. Kto ho pitval, to neviem, 
nebola som pri tom. Viem len to, že komisia 
jednohlasne vyniesla záverečnú správu, že

pacient zomrel na krvácanie do mozgu. Chu
dák prof.Fedinec tiež musel podpísať proti 
svojej vôli pitevný nález, za čo sa duševne 
trápil celý svoj ďalší život.

(Zaznačené zo slov očitého svedka, dob
rého priateľa, ktorému sa on zveril s výčit
kami svojho svedomia).

Po pitve bolo telo nášho o.biskupa dôstojne 
oblečené do biskupského rúcha. Na príkaz 
miestnych orgánov bol od nás prevezený do 
mukačevskej gréckokatolíckej cerkvl. Bolo to 
asi preto, že sa báli, aby po ceste nebolo veľa 
ľudí. Až sa celkom zatmelo, kňazstvo dostalo 
povolenie na prevoz a na ďalšiu cestu do 
Užhorodu.

Do katedrálneho chrámu v Užhorode došiel 
smútočný sprievod s pozostatkami o.biskupa 
neskoro večer. Hocijako sa úrady usilovali o 
to, aby pozostatky o.biskupa boli prevezené 
v tichosti, katedrálny chrám aj napriek ne
skorej noci bol preplnený množstvom ľudí.

Veriaci s horkými slzami v očiach opäť sa 
stretli so svojím milovaným o.biskupom, ktorý 
zomrel za gréckokatolícku cirkev. Rakvu, kto
rú v sprievode kňazstva a rehoľníc priviezli na 
odkrytom nákladnom aute, kňazstvo prenies
lo do katedrálneho chrámu. Sestry bazillánky

tak na ceste ako aj v katedrále ešte dlho stáli 
s horiacimi sviečkami z oboch strán rakvy. 
Veľmi ťažko sa lúčil ľud Zakarpatla tú noc a 
celý nasledujúci deň od svojho .milovaného 
o.biskupa. Pohreb bol v utorok, 4. novembra 
v rámci smútočnej liturgie. Spieval miestny 
chór bohoslovcov. Slávnostnú liturgiu slúžil a 
pohrebnú kázeň povedal o.prelát Alexander 
Chira spolu s kňazmi kapituly. Jeho kázeň 
zasahovala do hĺbky ľudských sŕdc.

Večná pamiatka a blažený pokoj nášmu 
milovanému veľkňazovi! Jeho chrabrý duch 
nech je naveky s nami!

Nešťastná Odarka nás prosila, aby sme ju 
pustili na pohreb do Užhorodu. Odtiaľ sa viac 
k nám nevrátila. Či sa zúčastnila pohrebu 
alebo nie, to neviem, lebo z vôle Matky pred
stavenej Ihnatii a o. preláta som ostala v Mu- 
kačeve pri nemocnom o. Bačinskom.

Otec Daniel ešte dlho ostal v našej ne
mocnici, lebo jeho zlomená noha ho veľmi 
trápila. Až 24. januára nasledujúceho roka 
bol prepustený z nemocnice na prosbu svojej 
rodiny. Bol privezený do Užhorodu, kde po
tom ešte ďalej pôsobil ako farár cehoľnlan- 
skej cerkvi.

Dňa 21.6.1949 bol uväznený a osobitným 
rozhodnutím odsúdený na 10 rokov. V roku 
1955 v rámci amnestie dostal sa na slobodu. 
Zomrel 12.12. 1968 v užhorodskej nemoc
nici. Aj jeho pamiatka bude dlho žiť v srd
ciach gréckokatolíckeho veriaceho ľudu.

s.Teofila, OSBM 

Preložil: o.Štefan ÓSZ

POSLEDNÉ CHVÍLE POZEMSKÉHO ŽIVOTA 
BISKUPA - MUČENÍKA TEODORA ROMŽU
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Kronika
sídelného

biskupa

7. 10. 1993
Účasť na dekanskej porade v Humennom
9. 10. 1993
Účasť na slávnosti 60. narodenín arcibisku
pa Jána Sokola, koncelebrovanie sv.liturgie 
za účasti všetkých biskupov Slovenska
10. 10.1993
Slúženie sv. liturgie pri príležitosti 200. výro
čia posvätenia chrámu v Nižnom Žipove 
17.10. 1993
Posviacka obnoveného chrámu v Šariš
skom Jastrabí
19. 10.1993
Účasť na slávnosti 15 rokov pontifikátu Svä
tého Otca Jána Pavla II.
20. 10.1993
Biskupská konferencia v Bratislave
24. 10.1993
Posviacka obnoveného chrámu v Abranov- 
ciach
25.-29. 10. 1993
Exercície všetkých biskupov Slovenska 
29. 10. 1993
Konferencia biskupov Slovenska a o 18,00 
hod koncelebrovaná sv. liturgia v kostole sv. 
Mikuláša v Prešove.

Prosím vás, potlačujte v sebe nepokoj, nervozi
tu, netrpezlivosť, ešte sa nikto nezadusii slova
mi, ktoré nevyriekol, ale ich prehltol - toto nás 
učia Božie chrámy. Musíme byť pevne zabudo
vaní do cirkvi, do spoločenstva veriacich. Neu- 
padajme do falošnej istoty, že ja to mám s 
Bohom vysporiadané, že ja som si splnil povin
nosť, buďme k sebe úprimní, veď aj nepravá 
zbožnosť, môže znásobovať naše sebectvo, 
môže voviesť do velkého omylu.

Ĺudia sa často pýtajú, prečo mám chodiť do 
chrámu, keď máme takú nádhernú prírodu, veď 
tam sa môžeme tiež dobre pomodliť. Západné 
štáty toto všetko prežili, prehnilo ich krestanstvo 
v takomto názore, dajme si pozor, aby aj naše 
kresťanstvo takýmto uvažovaním neprehnilo. 
Použijem príklad. Keď vyberieme uhlík z ohňa, 
sčerná, ak ho vrátime naspäť do ohniska, roz
páli sa. Tak Boh miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, 
nezahynul, ale mal život večný. Toto je to ohni
sko chrámu. Bohostánok a trojaké prijímanie v 
chráme.

Božie slovo, prijímanie Eucharistie a tretie, 
vedie vo svojej žičlivosti žiť lásku k blížnym.

V Bardejovských Kúpeľoch je jeden nápis: 
Každého človeka hľadá jeho vlastná rozkoš. 
Každý je ťahaný do tohto života. Čo je to ra
dosť, pohárik pálenky, sex, drogy, alebo iné ne
duhy. Keď chceš si výtlačiťtelo ako citrón, využiť 
všetko, čo sa dá, ale tým len vedieš svoj život 
do záhuby.

Svätý Otec Pavol II. hovorí: Svet podľahol 
kultu smrti, nezáleží mu, či hynie, chce len jedno
- užívať. Či má len telo, a duša nemá svoje rozko
še ? Či si nepoznal ovocie dobrého skutku radost? 
Každý z nás pocíti duchovnú rozkoš, ktorá pra
mení z Ducha Svätého, keď vykonal niečo dobré 
pre Boha a pre blížnych. Ak toto nerobíme, neza
slúžime si nazývať sa kresťanmi. Viem, sme slabí 
a neustále padáme do hriechu, ale Boh myslel vo 
svojej láske aj na opravný prostriedok. Boh nám 
dáva dar odpustenia a dáva záruku, že keď 
úprimne vykročíme na cestu pokánia, že si ani 
nespomenie na naše previnenie...

o. Peter RUSNÁK

Abranovce
Pri príležitosti sviatku Narodenia Pre

svätej Bohorodičky a posviacky obnovené
ho interiéru chrámu v Abranovciach zavítal 
medzi svojich rodákov sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka. V dňoch od 21. do 23. októbra 
pred odpustom sa konala duchovná obnova 
v rámci večerných bohoslužieb. Nedeľný 
program začal o 9. 00 hod. rozjímavým ru
žencom a pásmom o Panne Márii. O 10. 00 
hod. diecézny biskup posvätil interiér chrá
mu, oltára - bohostánku. O 10. 30 začala sv. 
liturgia, ktorú za účasti riaditeľa biskupskej 
kancelárie o. Františka Čitbaja a ďalších 
kňazov, slúžil o. biskup, pri ktorej sa k veria
cim rodnej obce prihovoril týmito slovami:

Vstúpili sme do obnoveného chrámu. Tento 
nový chrám nás má pobádať, že máme obnovo
vať svoje vnútro. Každá takáto príležitosť nás 
má pobádať k  tomu, aby sme obnovili seba. I z 
tohoto chrámu budeme čerpať svetlo, ako hovo
rí žalmista. "Tvoje svetlo je pre moje nohy, tvoje 
zákony sú pochodňou pre moje životné chodní
ky". Kiežby pre nás boli naše chrámy pochod
ňou ku spáse pre 
naše_ životné chodní
ky. Ďakujem vám za 
milé privítanie. Z Bo
žieho milosrdenstva 
bol som povolaný do 
biskupskej služby, 
ktorú vykonávam ako 
ordinár 25 rokov a tri 
roky ako váš sídelný 
biskup. Tu som vyrás- 
tal, v tejto obci. Od 11 
roku svojho života 
som však bol už na 
štúdiách. Naša Cir
kev prežila velké utr
penie. Spolu s ňou 
som prežil velkú bo
lesť. Tu v tomto chrá
me som mal svoju 
primičnú sv. liturgiu. S 
mnohými z vás som 
sa priatelil, vlastne už 
tu sa začalo formovať

Torysky
Dnes blahovirňii ľudije svitlo prazdnujem osi- 

ňajemi tvojim, Bohomati, prišestvijem,... Tento tro- 
pár zaznieval počas slávnosti konanej dňa 
17.októbra t.r. v Toryskách. V dedine, učupenej v 
malebnom údolí levočských vrchov, bola odpusto
vá slávnosť v znamení - Mária - naša ochrana. 
Tohtoročnú sviatočnú atmosféru, ktorá vládla v do
mácnostiach a medzi ľuďmi vôbec, s tou každoden
nou nemožno ani porovnať. Prekrásne vyzdobený 
chrám zasvätený Pokrovu Presvätej Bohorodičký 
sa opäť stal dočasným domovom nielen všetkých 
prítomných rodákov tejto obce, ale aj veriacim zo 
susedných obcí.

Začiatok mariánskej úcty spadá do najstarších

moje kňazstvo. Modlili sme sa spoločne sv. 
ruženec a iné modlitby. Niekedy sa nechodilo 
na štúdiá, bolo nás len zopár. V tom čase okrem 
mňa odišiel na štúdia ešte jeden chlapec. Keď 
som odchádzal, bolo mi ľúto, ostatní ostávali 
doma. Prežívali svoje hádam ešte detstvo i svo- 
ju  mladosť v rodnej obci. Ale Božie svetlo mi 
bolo svetlom na ceste. Som rád, že aj vám, 
svojim rodákom, môžem poslúžiť touto vysviac
kou. Som v službe Božej. Prosím vás o modlit
by, aby som v nej obstál. Aby som obstál vo 
večnosti. Všetci tam ideme, všetkým nám rov
nako bijú srdcia, všetci ideme k nášmu Spasite- 
iovi Ježišovi Kristovi.

V ďalšej časti homílie povedal: Keby sme 
uskutočňovali slová evanjelia, mali by sme veľ
kú životnú energiu lásky. Každá dobrá vec musí 
mať dobrý základ. V septembri ste si pripome
nuli 125 rokov od posvätenia tohto chrámu. Iste 
bez pevných základov by na tomto kopci nemo
hol stáť tento chrám 125 rokov. Človek navonok 
môže vyzerať dobre, ale čo za tou tvárou skrý
va, aký má základ? Aké má vnútro. Ak nemá 
dobrý základ, taký človek balkanizuje svoje oko
lie. Vznecuje požiar, ktorý sa ťažko dá uhasiť.

dejín nášho národa a k tejto úcte vedie aj horlivý 
duchovný otec Peter Šturák - miestny správca far
nosti. Na túto milú slávnosť pozval si spolubratov 
o.lgora Zimovčáka, správcu farnosti Ľubica a o. Já
na Zavarského,správcu farnosti Oľšavica. Táto mi
lá slávnosť sa začala ružencovou pobožnosťou, 
pokračovala posvätením nových kalichov a sochy 
Panny Márie,ktorá pre chrám bola darovaná z pút
nického miesta Fatima. Po posvätení boli na prog
rame piesne k Panne Márii v podaní mládež
níckeho zboru. Nasledovala slávnostná svätá litur
gia, ktorej hlavným celebrantom bol o.lgor Zimov- 
čák, ktorý bol zároveň aj kazateľom. Vo svojej kázni 
vyzval všetkých veriacich k uctievaniu si Panny 
Márie skrz modlitbu, cez ktorú prinášame všetký 
obety, pretože naše pozemské putovanie, to je 
neistý most. Bojazlivo sa chytáme zábradlia a pri
držiavame sa pilierov, aby sme nestroskotali. Veď 
vôkol nás hučí príboj, s ktorým každému z nás 
prichodí bojovať. Áno, platí to o každom, či ide o 
tvrdého ateistu, unaveného robotníka, ustarostenú 
matku alebo bezradné dieťa. Po slávnostnej svätej 
liturgii nasledovala krátka akadémia v podaní mlá
dežníkov a potom moleben k Prečistej Bohorodičke 
a myrovanie. Po skončení obradov nasledoval ob
chod okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Na záver slávnosti o.Peter Šturák vyslovil pre
svedčenie, že slová homílie padnú na úrodnú pôdu 
a všetok veriaci ľud v Toryskách si ich nielen zobe
rie k srdcu, ale ich bude aj vo svojom kresťanskom 
živote naplno realizovať.

Ján KOCUREK
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P O S V I A C K A  C H R Á M U  V Š A M U D O V C I A C H
_ Nedeľa, 16. októbra t.r. bola pre gréckokatolíckych veriacich v 
Šamudovciach v okrese Michalovce skutočne slávnostná. Na od-

Posviacka obnoveného chrámu v Jurkovej Voli
Jurkova Vôľa je neveľká dedinka v okrese 

Svidník. Dňa 19.septembra sa konala po
sviacka chrámu, ktorý je zasvätený Naro
deniu Panny Márie. Celá slávnosť sa začala 
privítaním generálneho vikára prešovskej e- 
parchie o. Jána Gajdoša, ktorého za všet
kých prítomných privítal o. Dr. Marián Po- 
taš, provinciál Rádu sv. Bažila Veľkého a za 
kurátorský zbor obce Tomáš Babják. Kyticu 
kvetov odovzdala mládež tejto obce. Po pri
vítaní sa začala posviacka obnoveného chrá

mu, ktorú vykonal otec generálny vikár. O
10. 00 hod. začala slávnostná svata liturgia 
za prítomnosti niekoľkých kňazov Rádu sv. 
Bažila Veľkého. Slúžil ju a homíliou po
vzbudil všetkých prítomných generálny vi
kár. Celá slávnosť sa zakončila obchodom 
okolo chrámu i poďakovaním o. Gajdoša za 
milé i srdečne prijatie, na ktorom sa on sám 
cítil ako v jednej veľkej rodine, ktorá je mu 
veľmi blízka.

Tom áš I5A15.TÁK

D i e c é z n e  k a t e c h e t i c k é  s t r e d i s k o
I)ha 1. októbra 1993 bolo zria

dené Diecézne katechetické stre
disko pre našu diecézu so sídlom v 
ľrešove. Za riaditeľa bol meno
vaný o. ANDREJ PRIBULA.

Súčasne boli zriadené aj ob
lastné katechetické strediská so 
sídlom:

v l’REŠOVE pre dekanáty: 
Prešov, Košice, Spišská Nová Ves,

ľoprad a Banská Bystrica 
v BARDEJOVE pre dekanáty: 

Bardejov, Svidník a Stará Ľu
bovňa

vo VRANOVE pre dekanáty: 
Vranov, Medzilaborce, Trebišov, 
Humenné a Michalovce.

Úlohou týchto stredísk bude u- 
smerňovať katechetickú činnosťv 
diecéze.

pustovej slávnosti veriaci privítali vo svojom kruhu svätiaceho biskupa 
grešovskej eparchie Mons. Milana Chautura, CSsR. Pred chrámom v 
Šamudovciach, ktorý je zasvätený Pokrovu presvätej Bohorodičky, 
otca biskupa privítal hlavný kurátor Andrej Sopinka. Ani najstarší 
veriaci z obce si nepamätajú návštevu biskupa v obci. Chrám bol 
postavený v roku 1801.

Otec biskup slúžil koncelebrovanú svätú liturgiu a povedal aj prí
ležitostnú homíliu. Prítomný bol aj kazatej1 evanjelickej cirkvi a.v. z 
pozdišovskej farnosti, ktorý má filiálku v Šamudovciach (susediace 
chrámy).

Pri tejto príležitosti otec biskup posvätil obnovený chrám. Veriaci si 
na ňom svojpomocne opravili strechu, vymaľovali ho a urobili novú 
elektrifikáciu. Ak im počasie teraz v jesennom období dovolí, rátajú 
ešte urobiť odvodnenie okolia chrámu, výmenu okien a do chrámu 
zavedú aj kúrenie. Tieto práce ukončia na budúci rok. Na týchto 
prácach sa podieľali gréckokatolícki veriaci z celej šamudovskej far
nosti, do ktorej patria aj Krásnovce a Vrbica. Pri prácach pomáhali aj 
veriaci iných vierovyznaní z týchto obcí. (kp)

K l o k o č o v s k á  i k o n a  p u t u j e  po m i c h a l o v s k o m  d e k a n á t e

Dostalo sa nám velkej milosti, že 
nás navštívila naša nebeská Matka 
v podobe milostivého obrazu klo- 
kočovskej Panny Márie - povedal v 
nedelb, 17. októbra duchovný 
správca farnosti Strážske o. Michal 
Ivanko, keď v tunajšom chráme Na
nebovstúpenia Pána vítal Klokočov- 
skú ikonu i veriacich, ktorí sa tu pri 
tejto príležitosti zhromaždili.

Tomuto privítaniu však ešte 
predchádzala krátka slávnosť v 
miestnej časti Krivošťany. Pri vstu
pe do Krivoštian prevzali totiž Iko

nu miestni veriaci vedení o. Mi
chalom Ivankom a rímskokatolíc
kym správcom starianskej farnosti 
o. dekanom Jánom Hudákom od 
veriacich trnavskolaboreckej far
nosti, ktorých viedol o.Ján Kmec - 
Keruľ. Obidve procesie potom za
mierili do neďalekého kostolíka, 
zasväteného sv.Jánovi Nepomuc- 
kému, kde bol obraz vystavený 
poklone veriacich približne dve ho
diny. Jeho ďalšia cesta smerovala 
do Strážskeho, kde ho už vítala 
procesia na čele s miestnymi

správcami gréckokatolíckej a rím
skokatolíckej farnosti o. M. Ivan
kom a o. Vincentom Burdom. Po 
príchode do miestnej cerkvi tu du
chovní otcovia odslúžili moleben k 
Presvätej Borodičke a loretánske 
litánie za účasti stoviek veriacich, z 
ktorých väčšina sa milostivému 
obrazu prišla pokloniť ešte v ten 
istý deň. Veriaci však prichádzali 
uctiť sl obraz aj nasledujúcich šesť 
dní, keď sa v chráme modlievali 
sv. ruženec, spievali mariánske 
piesne, zúčastňovali sasv. liturgií, 
po ktorých sa konali molebeny k 
Presvätej Bohorodičke. Prvé tri dni 
v týždni patrili duchovnej obnove 
veriacich. Pri tejto príležitosti prišli 
do Strážskeho aj michalovskí ot
covia redemptoristi, o. Andrej, kto
rý spovedal a o.Štefan (na obr.), 
ktorý okrem slúženia sv. liturgie 
predniesol prítomným veriacim du

chovne veľmi hodnotné tematicky 
zamerané homílie. Za túto pomoc 
im veriaci zo Strážskeho a okolia 
vyslovujú úprimné Pán Boh zaplať. 
Dni duchovnej obnovy obohatil 
svojím spevom aj miestny spevác
ky zbor Nanebostúpenia Pána a 
cirkevný spevácky zbor Matky Us
tavičnej Pomoci z Humenného.

Piesňou "S Bohom buď, Matička 
naša milá... sa veriaci zo Stráž
skeho s milostivým obrazom roz
lúčili. Pri rozlúčke sa v nejednom 
oku zaligotala slza. Ikonu odov
zdali v sobotu, 23. októbra Pus- 
točemerniancom. Celý nasledujúci 
týždeň bol teda zázračný obraz v 
Pustom Čememom a vo filiálnom 
chráme vo Vybuchanci. V posled
nú októbrovú nedeľu obraz pre
vzali veriaci z Vole so svojím 
správcom o. Bartolomejom Les
kom. V týchto dňoch už putuje po 
ďalších farnostiach michalovské
ho dekanátu.

Ján POPRÍK
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Posviacka 
rehoľného 

domu
Dňa 16. októbra t.r. bola v Prešove 

slávnosť posviacky rehoľného domu a 
kaplnky zasvätenej sv. Kataríne sestier 
Rádu sv. Bažila Veľkého. Posviacku vy
konal sídelný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Ján Hirka za účasti rehoľníkov, 
kňazov a veriaceho ľudu, ako aj pri
mátora mesta Prešova G. V. Sopku a 
ďalších hostí.

Zo života cirkevnej školy vo Svidníku
Pred rokom sme vás informovali o otvorení Zá

kladnej cirkevnej školy sv.Juraja vo Svidníku, ktorej 
zriaďovateľom je  Gréckokatolícke biskupstvo v 
Prešove. Školský rok sa  vtedy začal v priestoroch 
Strednej cirkevnej zdravotníckej školy Milosrdného 
samaritána. Pre nedostatok priestorov sme vtedy 
začali iba s ročníkmi 1.-4. Škola svojím novým 
duchom, duchom Kristovým, začala písať novú his
tóriu školstva v našom meste. Je symbolom kres
ťanského nazerania na svet, symbolom nových 
možností viery a Kristovej cirkvi v našom, predtým 
ateistickom meste.

Cirkevné školstvo sa v týchto rokoch v našej 
krajine rodí. S pôrodom sú spojené bolesti a pro
blémy. Istotne aj my pociťujeme problémy. Cítime 
však, že sú iba prechodné, ba že ešte umocňujú 
potrebu existencie cirkevnej školy vo Svidníku. C ir
kevné školstvo je  naozaj potrebné. Verím, že si to 
uvedomuje stále viac ľudí aj v našom meste. II. 
vatikánsky koncil v deklarácii o kresťanskej vý
chove GRAVISSIMUM EDUCATIONIS hovorí. 
"Konečne osobitným spôsobom sa vychová- 
vateľská povinnosť týka Cirkvi... Týmto svojím diet- 
kam je  teda Cirkev povinná poskytovať ako Matka 
takú výchovu, ktorá by prenikla celý ich život du
chom Kristovým."

Po celý predchádzajúci školský rok sa peda
gogický kolektív snažil priestory našej školy, celý jej 
život napĺňať týmto duchom Kristovým, Základom 
výchovy a vzdelania na našej škole je  evanjelium. 
Presne tak, ako to čítame v už spomínanej de
klarácii ďalej: "Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva 
sa prejavuje najmä v katolíckych školách. Isteže, 
katolícka škola sleduje tie  isté kultúrne ciele a ľud
skú výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je 
pre ňu charakteristické, že utvára u svojho žiactva 
ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa 
evanjelia, že umožňuje mladým, aby sa s vývinom 
ich osobnosti zároveň vzmáhalo aj nové stvorenie, 
ktorým sa  stali pri krste a konečne, že dáva do 
súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posol
stvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, 
ktoré si žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote 
a človeku. Takýmto spôsobom katolícka škola - 
patrične sa prispôsobujúc podmienkam súčasného 
vývoja - výchováva svojich žiakov k účinnej spolu
práci na zveľaďovaní pozemskej obce a zároveň 
ich pripravuje pre službu na šírení kráľovstva Bo
žieho, aby sa svojím príkladným a apoštolským 
životom stali akoby spasiteľným kvasom ľudského 
spoločenstva. Obrovský význam katolíckej školy 
zostával za súčasných okolností nezmenený. Lebo 
katolícka škola môže vo veľkej m iere prispieť k 
tomu, aby ľud Boží plnil svoje poslanie a umožňuje 
obojstranne užitočný dialóg medzi C irkvou a ľud
skou spoločnosťou. Preto tento svätý cirkevný 
snem opätovne proklamuje právo Cirkvi slobodne 
zakladať a spravovať školy každého druhu a stup
ňa.

Po celý m inulýškolský rok deti na našej škole boli 
uvádzané do spoločnej modlitby, učili sa voľne roz
právať s Bohom. Každý pondelok pred vyučovaním

všetky deti spolu s učiteľmi mali spoločný začiatok 
týždňa vo forme živej aktuálnej modlitby. Škola 
začala využívať mnohé prvky nového prístupu k 
žiakom. Každý si mohol všimnúť plnšie , obsahovo 
nové využívanie prestávok, iné rozmiestnenie lavíc 
v triedach. Na velkej chodbe bol vkusne upravený 
priestor k modlitbe - akoby otvorená kaplnka, kde 
deti často bez vyzývania zotrvali v tichej modlitbe. 
Na chodbe deti mali aj živý kútik - akvárium a klietku 
so škrečkami. Nástenky na chodbách a triedach sú 
iné, než na aké sm e boli zvyknutí. Vyučovací pro
ces aj na tejto škole prebieha presne podľa učeb
ných osnov. Atmosféra Krista a jeho Cirkví však 
vanie aj na vyučovaní.

Tento školský rok sme začali v_ nových väčších 
priestoroch - v jednom krídle II. ZŠ. Mohli sme tak 
začať už s ročníkmi 1.-7. Zväčšil sa teda počet 
žiakov, rozšíril sa aj kolektív učiteľov. Sú tu teda 
možnosti rozvinúť to, čo sa s Božou pomocou 
pekne začalo v minulom roku a ďalšie nové mož
nosti ako pracovať s deťmi. Chceme napr. mať s 
deťmi aj pedagógmi pravidelné krátke duchovné 
obnovy.

Dňa 1. septembra k nám zavítal pomocný biskup 
o.Milan Chautur, CSsR. Vo farskom chráme bola 
svätá liturgia, pri ktorej nás otec biskup povzbudil v 
pekne započatom diele. A hneď na druhý deň za
čalo riadne vyučovanie. Na konci septembra boli 
deti na jesennom výlete. Žiaci prvého stupňa v

Bardejovských Kúpeľoch a žiaci druhého stupňa na 
Spišskom hrade a v Levoči. Samozrejme, že sme 
neobišli ani Mariánsku horu. Presvätú Bohorodičku 
sme spoločným desiatkom svätého ruženca prosili 
o ochranu v školskom roku 1993/94. A vás všet
kých prosímeo modlitby, aby zatiaľjediná základná 
cirkevná škola v našej eparchii si našla svoje opod
statnené miesto v školstve nášho regiónu.

Cirkevná škola je  možno povedať inštitúciou cir
kvi. Riaditeľa menuje sídelný biskup. Škola má aj 
svojho nebeského patróna. U nás je ním sv.Juraj. 
Prečo? Je  to svätec blízky aj východnému aj zá
padnému obradu. Svätý Juraj je  symbolom nebo
jácnej viery, odvahy a charakteru. V ikonografii je 
znázorňovaný ako víťazí nad drakom. Deti v tom 
vidia víťazstvo dobra nad zlom, víťazstvo cnosti nad 
hriechom, víťazstvo človeka nad svojím egoizmom, 
ale aj víťazstvo demokracie nad totalitou. V už spo
mínanom koncilovom dokumente nám Cirkev pri
pomína: "katolíckych rodičov zas (svätý cirkevný 
snem) upozorňuje na povinnosť zveriť svoje deti 
katolíckym školám, nakoľko to dovoľujú časové a 
miestne okolností, udržovať ich podľa svojich mož
ností aspolupracovaťs nimi pre dobro svojich detí."

Prosme sv.Juraja, aby aj tento druhý rok exis
tencie Základnej cirkevnej školy vo Svidníku 
napomáhal k dobru našich detí, k obohateniu 
ich života po výchovnej i vedomostnej stránke.

o.Ľubomír PETRÍK

Na našej teologickej fakulte sú už prednášky v novom školskom roku v plnom prúde. Avšak 
bohoslovci nevynechávajú ani príležitosť k aktívnemu oddychu - športu. Mužstvo zostavené z 
bohoslovcov kňazského seminára v Prešove sa v dňoch 20.-23. októbra zúčastnilo 
celoslovenských športových hier teologických fakúlt. Z rímskokatolíckej CMBF, Evanjelickej BF 
UK z Bratislavy a z našej CBF UPJŠ nastúpilo 8 mužstiev. K našej radosti sa víťazmi stali a 
Putovný pohár Kresťanskej športovej únie získali naši gréckokatolícki bohoslovci z Prešova 
pred spišskými a banskobystrickými. Dňa 20. októbra sa na fakulte konala aj ďalšia akcia- 
prednáška hosťa z USA, ktorého vystúpenie poslucháči sledovali so záujmom. (Vid’obr.)
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Bohoslužby vo Farnosti 
sv. Petra a Pavla v Košiciach

Do Nižného Hrabovca
farnosti Poša v okrese Vranov nad 

Topľou zavítal v nedeľu, 5. septembra 
t.r, o. biskup Mons.Ján Hirka.

Ako sme sa oneskorene dozvedeli, 
posvätil tam obnovený interiér takmer 
150 ročného chrámu Najsvätejšej Tro
jice a k nemu pribudovanú novú sa
kristiu. Povzbudil tamojšie spoločen
stvo našich veriacich a odslúžil sv. 
liturgiu. -r-

Odpust v Ulici
Odpustová slávnosť v Uliči sa pri prí

ležitosti sviatku Ochrany Presvätej 
Bohorodičky uskutočnila dňa 17. ok
tóbra 1993. Bola to odpustová slávnosť 
po 43 rokoch a prítomnosť otca biskupa 
Mons.Milana Chautura na nej veľmi 
povzbudila a posilnila vedomie našich 
veriacich v pôvodne čisto pravoslávnom 
prostredí. Odpustovej slávnosti pred
chádzala trojdňová duchovná obnova 
farnosti.

Medzi skautami
Veľmi dôležitá a namáhavá práca s 

mládežou si žiada nové formy. Obno
venie skautingu na Slovensku je jednou 
z ciest morálnej obnovy spoločnosti. 
Práve skautom venoval o. Cyril Vasiľ dni 
svojej krátkej jesennej dovolenky. Využil 
svoje poznatky a skúseností so skau
tami v Ríme a Košičanom podal po
mocnú ruku pri ich orientácii na duchov
né hodnoty. -mp-

Spoločnosť 
Alexandra Duchnoviča
v Slovenskej republike, Ruský klub v 

Prešove, Gréckokatolícky biskupský 
úrad v Prešove, Vedecká spo loč
nosť zväzu Rusínov-Ukrajincov Slo
venskej republiky a Štátne múzeum 
ukrajinsko - ruskej kultúry vo Svidníku 
usporiadajú v dňoch 26.-27. novembra 
medzinárodnú vedeckú konferenciu 
Jozef GAGA- 
NEC a jeho 
doba, venova
nú 200. výročiu 
narodenia v 
poradí dmhého 
biskupa Pre
šovského bis
kupstva, verej
ného a kul
túrne - osve
tového deja
teľa Na konferencii, ktorá sa uskutoční 
v Prešove v budove Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty UPJŠ ul. Šver
mova 1, odznie dvadsať prednášok za
meraných na osobnosť biskupa a dobu, 
v ktorej, žil.

Ako je už známe, o. biskup Mons. Ján 
Hirka vyšiel veriacim v Košiciach v ústrety 
a s platnosťou od 1. júla t. r. ustanovil v 
tejto metropole východu dve nové farnosti.

Obidve nové farské spoločenstvá pre
konávajú počiatočné ťažkosti. Farnosť sv. 
Petra a Pavla je rozsiahla a zahŕňa dve 
veľké košické sídliská - Terasu a KVP. 
Samé paneláky, obchodné centrá, domy 
služieb a - dvanásť základných škôl. "Mo
derné" sídliská - bez chrámových veží. Bo
hoslužby boli doteraz iba v tzv. Pyramíde 
na ul. SNP vždy v nedeľu o 8. 30 hod. 
Teraz už aj každý piatok o 17. 30 hod.

Kronikár farnosti môže zaznamenať ďal
šie potešujúce skutočnosti. Od nedele, 10.

októbra t. r. sú gréckokatolícke bohoslužby 
aj na Sídlisku KVP. V školskej družine na 
Dénešovej ulici vždy v nedeľu o 10. 15 
hod. V pondelok až štvrtok sú večerné sv. 
liturgie na Terase v kaplnke Klubu dô
chodcov na Ružovej ulici č. 47.

Rozbieha sa aj vyučovanie náboženstva 
na školách. Správcovi farnosti o. Michalovi 
Hospodárovi ml. pomáhajú dvaja kate
chéti.

Doteraz roztratení gréckokatolícki veriaci 
dvoch košických sídlisk začínajú sa spo
znávať a vytvárať súdržné farské spo
ločenstvo. A majú už aj svoj farský úrad na 
Ružovej ulici č. 43 - tel. 095/42 1712.

/pk/

(Za ctihodnou sestrou predstavenou Pavlínou)
Skončila sa sv. služba Božia. Medzi vychá

dzajúcimi z cerkvi vynímalo sa vaše rehoľné 
rúcho. Moju pozornosť však upútalo, ako ste 
kráčali pomalým, ťažkým krokom a hoci ste sa 
snažili zakryť to slabým úsmevom, na vašej tvári 
bolo predsa vidieť bolesť, ktorú vám spôsoboval 
každý krok. Nezvyčajné bolo aj vaše správanie. 
Ako veľmi ste si všímali vychádzajúcich z cerkvi. 
Rýchlo ste sa pozerali raz na ľavú, raz na pravú 
stranu a keď  ste prišli k posledným laviciam, 
otočili ste sa naspäť, chvíľu ste zotrvali s poh
ľadom upretým na bohostánok, porozhliadli ste 
sa vôkol po celej cerkvi, ešte ste sa pozreli hore 
na chór a len potom ste vyšli z chrámu. Ani nie 
o dva týždne niesla sa naším mestečkom smut
ná zvesť: "Zomrela ctihodná sestra Pavlína..." 
Vtedy som všetko pochopila. Veď vy ste sa 
vtedy, ct. sestra Pavlína, lúčili. Cítili ste, že sa 
pomaly končí vaša pozemská púť, a preto po
zbierali ste svoje posledné sily a prišli ste do 
cerkvi, aby ste sa rozlúčili so známymi. Preto 
ste sa tak veľmi snažili nájsť čo najviacej zná
mych tvárí medzi vychádzajúcimi z cerkvi. Zo
trvali ste v krátkom rozjímaní pri pohľade na 
bohostánok a pohľadom na rozlúčku pohladili 
ste našu krásnu novopostavenú cerkev. A váš 
pohľad na chór? To bola rozlúčka so spevákmi, 
členmi niekdajšieho mládežníckeho cirkevného 
zboru. Tu, do tejto cerkvi, prišiel sa s vami na 
váš pohreb rozlúčiť velký počet kňazov, rehoľ
ných sestier, rehoľníkov, veriacich a známych. 
Na cintoríne v našom mestečku príbudol čerstvý 
hrob. Bol to hrob prvej predstavenej v kláštore 
rehoľných sestier baziliánok v Sečovciach, cti
hodnej sestry Pavlíny Júlie Vysilkovej.

Bol koniec druhej svetovej vojny, svitlo prvé 
mierové ráno. Ale kraj pod Dargovom sa doň 
len veľmi ťažko prebúdzal. Sedem týždňov tr
vajúce urputné boje o Dargovský priesmyk ho 
veľmi poznačili. Všetky podhorské dedinky boli 
úplne vypálené a samotné mestečko Sečovce, 
ležiace na úpätí Dargova, bolo veľmi poško
dené. Veže troch chrámov, ktoré tvorili domi
nantu mesta boli v zrúcaninách. Pre gréckoka
tolíckych veriacich vojna však znamenala veľkú 
stratu, keď  spolu s vežou bola celkom zničená 
aj cerkev. Preto k  bohoslužbám a pobožnos-. 
tiam začali sa schádzať v kaplnke, ktorú s i za
riadili v triede bývalej cirkevnej školy. A práve tu, 
v tejto kaplnke, v jedno nedeľné ráno sme vás 
prvýkrát stretli. Mladé rehoľné sestry baziliánky, 
plné zanietenia pre misijnú prácu medzi mlá

dežou nášho mestečka.Ale nielen v kaplnke, 
stretali sme vás a j v triedach strednej,predtým 
meštianskej školy na hodinách matematiky, fy
ziky, ruštiny, a s jednou z vás stretávali sa 
dokonca tí najmenší v škôlke. Nebolo žiadnou 
zvláštnosťou stretnúť vás kedykolVek aj v mes
te, alebo ako práve vy, sestra Pavlína, ste to 
často žartom hovorili: "u našim varošu". A za
krátko dostavili sa a j prvé výsledky vašej mi
sijnej práce. Plní prekvapenia a doslova so za
tajeným dychom sme načúvali, ako krásne zne
jú  naše liturgické spevy v podaní viachlasého 
mládežníckeho cirkevného zboru. Alebo ten pa
mätný sprievod na sviatok Božieho Tela! Vtedy 
hlavnou ulicou nášho mesta išiel jeden spo
ločný sprievod grécko a rímskokatolíckych ve
riacich. Nezabudli ste ani na spoločnú snímku z 
kláštorného dvora. Až prišiel rok 1950, ktorý 
prekazil vaše ďalšie plány. Nasledovalo vaše 
nútené vysťahovanie do Čiech. Ale semienko 
misijnej práce, ktoré ste v našom mestečku 
zasiali, bolo zdravé, veď ste ho zasiali s velkou 
starostlivosťou a láskou. Mnohí napriek velkej 
vzdialenosti udržovali s vami písomný styk, o- 
sobne vás v Čechách navštevovali. Dokonca 
jedna z našich rovesníčok napriek tej neprajnej 
dobe vstupuje tajne do vašej rehole a pre rehoľu 
získava aj spolužiačku a priatelku zo strednej 
školy v Košiciach. Hneď po novembri 1989, len 
čo to bolo možné, prišli k nám znovu, tak ako vy 
kedysi, mladé rehoľné sestry - baziliánky. Za
kladajú si priestrannejší kláštor v tichom pros
tredí v okrajovej časti mesta, ich počet je  viac 
ako štvornásobný. Svojou misijnou prácou obo
hacujú nielen cirkevný, ale a j spoločenský život 
našej mládeže.

Je znovu mesiac november, Pamiatka zo
snulých. Naše kroky smerujú k hrobom našich 
príbuzných, priateľov, dobrodincov a známych. 
Preto, ct. sestra Pavlína, keď  po tieto dni k 
výzdobe na vašom hrobe pribudne ďalšia chry
zantéma alebo horiaca sviečka, bude to chry
zantéma a sviečka od niektorej devy či mlá
denca,niekdajšej školáčky či školáka. Bude to 
poďakovanie za vedomosti, ktoré nadobudli na 
vašich hodinách matematiky a fyziky. Bude to 
poďakovanie za to, že dvere vášho kláštora boli 
pre nich stále otvorené a za nimi ich vítal vždy 
milý úsmev. Pri hrobe, v tichu cintorína s pietou 
šepkáme "Blaženyj pokoj i  vičnaja vám pamjať, 
naša sestrička Pavlína".

Maja ÚPORSKÁ
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PODOBENSTVO 
O TALENTOCH

Ježiš Kristus očakáva od človeka, že hodnoty, ktoré 
mu boli pridelené, aspoň zdvojnásobí. Nevyznieva to ako 
úžasná dôvera, ako pozvanie k rovnocennému partner
stvu? Máme predsa vytvoriť ešte aspoň toľko, koľko sme 
dostali do daru od Stvoriteľa. Z tejto výzvy môžeme 
životné perspektívy vidieť v jasných črtách a rozvíjať 
zdravé sebavedomie.

Keby išlo o pokrok v materiálnej oblasti, bolo by tu 
možné nejaké vyčíslenie, zváženie, meranie. Ale tu je reč 
v prvom rade o hodnotách ducha - o veľkosti našej lásky. 
Je až príliš jasné, že v podobenstve o talentoch náš 
Spasiteľ zdôraznil nutnosť rastu lásky.

Je pre nás veľmi dôležité vedieť, že Kristus očakáva od 
človeka, aby aspoň zdvojnásobil svoju ľudskú veľkosť, 
krásu svojho ducha, svoju lásku. Všetci sme dostali do 
daru predpoklady splniť tieto očakávania.

Nie sme tu teda len tak zbytočne. Ponúka sa nám 
úžasná šanca. Nepremárnime ju len vtedy, ak sa do toho 
vložíme celí, ak budeme vášnivo pracovať, aby sme nie
len svojím umom, ale predovšetkým svojou láskou zná
sobili všetko, čo nám Boh dal do správy.

Z podobenstva vyplýva, že sa čaká od nás nadšenie, 
nielen nejaké opatrnícke riešenie - "pre istotu" ako-tak 
splniť svoju povinnosť, aby s nami nebolo zle, keď príde 
Pán. Čaká sa, že odvedieme prácu, v ktorej sa stane 
viditeľnou naša láska. Podobne, ako keď má niekto nie
koho veľmi rád, ako keď stavia dom, v ktorom majú bývať 
jeho najdrahší.

V celom Kristovom posolstve vidíme, že jeho Kráľov
stvo potrebuje živý, dynamický, nadšený prístup k nemu 
a k jeho dielu. Vôbec nestačí, že "nie sme stratoví", že 
všetko, čo sme dostali, starostlivo vrátime. Lebo vypočí
tavý apatický prístup sám o sebe znehodnocuje človeka 
a necháva ochabnúť dynamiku potrebného rozvoja.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Termíny d u chovných cvičení
v Exercicnom dome jezuitov v Prešove

1.12.1993
2.12.1993 

3.-5. 12. 1993

7 12.1993 
9.12.1993 

10.-12.12.1993
14.12.1993

16.-19.12.1993
17.-19.12.1993 
21.-23.12.1993

21.12.1993

duchovná obnova 
3 dní; muži-ženy
2 dní; študenti - duchovná obnova, 
uvedenie do života viery, modlitby a 
sviatosti zmierenia
duchovná obnova
3 dni; muži ženy
2 dni študenti - duchovná obnova
3 dni; muži-ženy 
3 dni; muži-ženy
2 dni; študenti - duchovná obnova
3 dni; muži-ženy 
duchovná obnova

Akcie sú rovnako pre rímskokatolíckych i gréckokatolíckych veriacich.

Milí čitatelia,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie objednávky časopisu 

Slovo. Robíme tak z dôvodu zmapovania presného počtu odberateľov 
časopisu. Počnúc 1. januárom 1994 bude časopis Slovo distribuovať naša 
redakcia priamo k Vám. Deje sa tak z ekonomických dôvodov. Doterajšie 
rozširovanie časopisu Slovo cez PNS bolo finančne nákladné a neefektív
ne a Slovo bolo veľmi stratové, čo znášal Spolok sv .Vojtecha.

Tým, že prejdeme od distribúcie PNS, k vlastnej, ušetrí naša redakcia 
isté množstvo finančných prostriedkov, ktoré bude môcť použiť pri skva
litnení tak obsahovej, ako aj technickej stránky časopisu. Aby sa zachoval 
poriadok v doručovaní tak, aby časopis Slovo bol čo najlacnejší, t.j. 4 Sk 
a najrýchlejšie doručovaný doberateľom, ponúkli sme správcom grécko
katolíckych farností niekolko spôsobov doručovania, ktorí Vás mali in
formovať. Najlacnejší je hromadný odber, a preto aj terajší predplatitelia 
by mali časopis odoberať cez farský úrad, V tých farnostiach, kde nebude 
možný hromadný odber, budeme časopis zasielať na jednotlivé adresy. 
Chceme však upozorniť na skutočnosť, že PNS nám adresy individuál
nych, ale ani hromadných rímskokatolíckych odberateľov nevydala. Preto 
je nutné, aby každý odberateľ časopisu Slovo (hromadný aj individuálny) 
poslal nám do redakcie čím skôr vyplnenú objednávku. Chceme Vás 
týmto požiadať, aby ste nám i pri tak zložitej ekonomickej situácii za
chovali priazeň aj v budúcom roku a vyplnenú návratkovú objednávku 
poslali nám na adresu redakcie.

Gréckokatolícky dvojtýždenník Slovo je naším spoločným diecéznym a 
zároveň jediným časopisom tohto informačného druhu na Slovensku. Na 
záver ešte jedna prosba: V súčasnosti vznikajú rôzne nové časopisy, 
ktorých obsah je často pochybný a nekrestánský. Často ich cieľom je 
rozvracať kresťanov a postupná likvidácia katolíckych časopisov. Je to 
práca zlého ducha, ktorý masmédia využíva na mätenie Božieho llidu. 
Situácia z totality sa začína opakovať, aj keď inými ešte rafinovanejšími 
spôsobmi. Budhie prezieraví a naučme sa nazerať Ježišovými očami aj 
na tieto veci. Situácia vo všetkých redakciách katolíckych časopisov nie 
je  dobrá. Náklady klesajú a finančné náklady na výrobu stúpajú. Preto 
apelujeme, milí čitatelia, na Vašu kresťanskosť a prosíme: neodhlasujtea 
to nielen náš časopis Slovo, ale žiadny iný katolícky časopis. Nie sme 
zasa tak bohatí, aby sme si to mohli dovoliť. Pamätajme, že s každým 
kresťanským katolíckym časopisom prichádza do našich domovov Ježiš 
Kristus.

-tu  odstrihnúť (alebo oxeroxovať) - -

OBJEDNÁVKA ČASOPISU SLOVO

Žiadam predplatné

polročné 48 Sk 
ročné 96 Sk

Počet
objednaných

výtlačkov

Dodanie Číslo
odberateľa

(vyplní
distributér)

od
čísla Dátum

Predplatené výtlačky dodajte na adresu:

(Názov) Meno a priezvisko:.......................................

U lica:.......................................................  Č. domu:

Bydlisko:........................................................................

P o š ta :....................................................... PSČ: . .

Dátum:..........................

Podpis predplatiteľa: . . . 

(pečiatka)

Adresa redakcie:
Gréckokatolícky dvojtýždenník Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov
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