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nás jasným  svetlom  láska.. 
Je j ukazovák ohnutý  
je  ako pevná hradská; 
vedie nás z  tône, zo smrti, 
dvíha nás, s láskou obráti 
tam, kde je  náruč rajská.
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Určeným sm erom  - priam o ■ 
ponáhľa cesta kráľovská -
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ponáhľa cesta kráľovská  

^  bez služobníkov, bez vojska -
O  skoncovať s ľudskou drámou.

"Sís Hlaholom  zvonov pozvaní 
aj m y hľadám e Teba. 
Obdivujem e Betlehem  

O  ¿m*. - b iedu i ho jnosť chleba.
H * * !  S pocestným i s i p riš ie l sem. 

Q  V chudobe obdarúvaš zem
bohatstvom  svojho neba.

q k m oÄ Kráľovskou cestou m udrcov  
». : / \ B l  kráčam e dnes aj sami.
D |  * j e ako svetlo zo Svetla,

je  ako pokyn známy, 
ktorým  sa vzťahy osvetlia:
Duša sa s Bohom postretla, 
lebo chcel zo s ta ť s nam i!

K ráľovskú cestu  m u d rc o v  a  poko j, m ilo s ť  a  lásku  z  
rú k  Jezu lia tka

želá všetkým čitateľom a dopisovateľom 
redakcia Slova
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K MEDZINÁRODNÉMU ROKU RODINY
Na svojom spoločnom zasadaní komisia 

duchovnej obnovy a pastoračná komisia 
pre rodinu spoločne rozmýšľali o aktuál
nych iniciatívach pre Medzinárodný rok ro
diny, nakoľko tematika týchto komisií je pre 
budúci rok rovnaká.

Všetci zhodne konštatovali, že súčasná 
kresťanská rodina sa nachádza v duchov
nej a materiálnej kríze a z toho vyplývajú 
mnohé rodinné tragédie a rozvraty, ktoré 
vrcholia rozpadom rodín.

Všetci sa zhodli, že pomoc dnešnej ro
dine je nutnou podmienkou pre zachova
nie kresťanskej identity Slovenska a je to 
povinnosťou tak cirkevnej hierarchie, ako 
aj kresťansky zmýšľajúcich laikov.

Aby sa obnova rodiny mohla začať, musí 
sa myšlienka obnovy dostať do myslenia 
všetkých veriacich a zasiahnuť aj neve
riacich. Preto v každej farnosti musí du
chovnému otcovi záležať na tom, aby ro
diny, za ktoré nesie zodpovednosť pred 
Bohom, mali možnosť stretnúť sa a hovoriť 
o problémoch a spôsoboch ich riešenia.

Aspoň raz v mesiaci iniciovať stretnutie 
rodičovských párov a spoločne hovoriť o 
téme mesiaca a aktuálnych problémoch, 
ktoré budú priliehavo spracované na 
stránkach časopisu "Rodinné spoločen
stvo". Preto je tu návrh, aby časopis Ro
dinné spoločenstvo bol pre budúci rok vza
tý pod záštitu KBS s tým, že sa tak zod
povednejšie pripraví materiál na odbornej 
duchovnej úrovni pre prácu na mesačných 
stretnutiach vo farnosti.

Prvé piatky nasledujúceho roku by sa 
mali niesť v duchu prísľubu Božského Srd
ca: Požehnám rodiny... A k tomu by sa 
mala zodpovedne pripraviť aj homília me
siaca. Záverom každého prvého piatku by 
sa malo konať zasvätenie rodín farností 
Božskému Srdcu Ježišovmu.

Na celoslovenskej úrovni sa očakáva, že 
pri jedinom spoločnom stretnutí všetkých

biskupov Slovenska na národnej púti v Nit
re 5. júla 1994 by všetci biskupi zasvätili 
naše rodiny na Slovensku Svätej rodine, 
ktorá je symbolom jednotností, lásky a 
zodpovedností pre všetky časy.

Všetky tieto iniciatívy sú zámerne vsu
nuté do riadneho chodu cirkevného roka. 
Nakoľko sme vychádzali z faktu, že dneš
né rodiny sú príliš zaťažené finančne i ča
sovo nato, aby sme si mohli dovoliť nejaké 
nové akcie. Inými slovami povedané: "ro
biť to isté, čo inokedy len s väčšou 
obetavosťou a pod motiváciou záchrany 
kresťanskej identity našich rodín."

Nakoľko dnešná rodina je poznamenaná 
duchovno-materiálnou krízou, chceme si 
za pomoci všetkých Vás všímať i celo
spoločenské dopady rodinnej politiky v ob
lastí znevýhodnenia mladých rodín, či zá-

Í Ä l .  l Ú  m..

koňov ktoré neblaho vplývajú na dobro 
kresťanských rodín. K tomu však bude po
trebná spolupráca a iniciatívnosť všetkých 
spoločne, aby sa mohlo promptne reago
vať na to, čo by mohlo našim rodinám príliš 
uškodiť.

Nakoľko "quasi učebnicou" pre Medzi
národný rok rodiny sa stane časopis Ro
dinné spoločenstvo, prosím všetkých kňa
zov, aby povzbudili veriacich vo farnos
tiach k odoberaniu tohto časopisu tak, aby 
sa tematika rodiny dostala do čo najširších 
sfér v diecézach.

Zároveň prosím všetkých správcov far
ností, aby iniciovali záujem veriacich, ktorí 
pracujú s problematikou rodiny, psycho
lógie a pastorácie o to, aby prispieva li svo
jimi úvahami a článkami do časopisu Ro
dinné spoločenstvo podľa uvedených tém 
mesiaca a k svojmu príspevku uviedli aj 
mesiac pre ktorý tematicky prispievajú.

Tematické okruhy pre Medzinárodný rok 
rodiny

1. - december: Krása kresťanskej rodiny
2. - január: Rodina - spoločenstvo osôb
3. - február: Služba životu I. časť: Daro

vanie života
4. - marec: Účasť rodiny na Kristovom ví

ťaznom kríži
5. - apríl: Služba životu - II. časť - Vý

chova
6. - máj: Láska mladých a príprava do 

manželstva
7. - jún: Dôležitosť Eucharistie pre život 

lásky
8. - júl: Prázdniny a dovolenka v živote 

rodiny
9. - august: Komplikované situácie na 

cestách lásky a rodiny
10. - september: Účasť rodiny na rozvoji 

spoločnosti
11. - október: Účasť rodiny na živote a 

poslaní Cirkvi
12. - november: Rodina na ceste do več

nosti
Z okružného listu otca biskupa 

Mons.Milan CHAUTUR, CSsR 
predseda komisie pre rodinu pri KBS

Vianoce - najpoetickejšie sviatky - dojemné 
sviatky, ktoré neoslavujeme len v chráme, ale 
aj v ióne kresťanských rodín, aj domácich 
krboch. Všetci stojíme pod vplyvom vianoč
ných udalostí a každý človek prežíva vnú
torne toto dianie. Aký je  význam Vianoc? Na 
Vianoce zostúpil k nám Boh. Najväčším ta
jomstvom Vianoc je  to, že ten, ktorý je  mi
liónkrát väčší ako vesmír, natoľko si nás za
miloval, že vzal na seba mikroskopickú ma
ličkosť človeka a stal sa nám podobný. Tento 
deň nám priniesol najväčšiu blízkosť Božiu. A 
nielenže zostúpil k nám Boh - nebo priblížil k 
zemi a nás nesmierne povýšil a pozdvihol k 
sebe - zem povýšil do blízkosti neba. Aký 
veľký sa stáva človek skrz vianočnú udalosť! 
Aká aristokratická vznešenosť skvie sa od
vtedy na čele pokrsteného. Všemohúci sa 
stáva naším pokrvným bratom. Ba čo viac, v 
našich žilách koluje skrz Eucharistiu Jeho 
Krv, skrz Jeho milosť sa prelieva do nás - 
úbohých vrúbľov - miazga a životaschopnosť 
Božieho viniča. Ó, aká krásna, aká vznešená 
je  od tých čias naša zemeguľa, čo syn Boží

chodil po nej. O koľko bohatšia a krajšia je 
ako stotisíckrát väčšie nebeské telesá! Do
brotivý Boh zabúda na všetku našu never
nosť a volí ten najťažší spôsob vykúpenia. Čo 
Ho pohlo k tomuto rozhodnutiu? Na túto o- 
tázku nám dáva odpoveď Sv. písmo: "Boh 
tak miloval ten svet, že Syna svojho jed- 
norodeného dal, aby každý, kto v neho verí, 
nezahynul, ale mal život večný. "Boh z lásky 
k nám opúšťa svoj nebeský trón, berie na 
seba ľudskú prirodzenosť, aby nás takto vy
kúpil. Jedine Boh pozná cenu našej duše. 
Boh považuje naše bytie za dôležitejšie ako 
bytie Síria, ktorý je  dvanásťkrát väčší od Sln
ka. Boh považuje naše bytie za dôležitejšie 
ako bytie Mliečnej dráhy, ktorá podľa astro
nómov pozostáva zo 600 miliárd hviezd a 20 
miliónov slnečných sústav: "(Pavel Želivan: 
Púvod vesmíru).

Srdce a osud každého z nás je  z Božieho 
hľadiska stredobodom sveta. Ale beh svetov, 
aký sa viditeľne odohráva, to všetko zakrýva.. 
Naše ľudské dejiny sa v ňom naozaj javia ako 
mikroskopický ruch... (Romano Guardini).

Veď spôsob nášho vykúpenia Boh zvolil z 
lásky k nám.

Vianoce sú sviatkom lásky. Sv. Atanáz ho
vorí: "Pri vykúpení ľudského pokolenia vôbec 
nebolo potrebné, aby Syn Boží sa stal člo
vekom, tým menej bolo potrebné, aby za 
takých smutných okolnosti prišiel na 
svet.Jediným slovom mohol nás dokonalo 
vykúpiť."

Vianoce sú sviatkom pokoja. Pokoj - mír - 
pax - najkrajšie slovo v ľudskom slovníku. Po 
svete boli a budú rozoslané miliardy vianoč
ných pozdravov a všetky obsahujú slovo: Po
koj. A tá gratulácia ja  tak stará ako náš le
topočet, lebo bola prednesená prvýkrát pri 
narodení Kristovom: "...Pokoj ľuďom dobrej 
vôle". A tento pokoj ponúka Kristus Pán ce
lému svetu, všetkým storočiam, áno, aj náš
mu storočiu. A to nie je  pokoj, ktorý svet 
vytvára. Kristov pokoj je  skutočný pokoj: "Po
koj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, 
nie taký, aký svet vám dáva.." (Ján 14,17). 
Kristov pokoj je  predovšetkým pokojom ľud- 

(Pokračovanie na 7. str.)



Pane Bože, utíš dušu, 
zažeň od nej mračná.
Zas Ta bude s úctou vzývať, 
zas Ti bude vďačná...
¿aceľ na nej všetky rany, 
sú to sídla zloby.
Ich bôľ čisto ľúbiť bráni, 
nespokojnosť plodí...
Uzdraví sa z  nedôvery, 
nájde dobro všade. 
Nepodľahne zradným zvodom,

viesť ju  bude nádej...

Aby dobru uverila, 
odhodila bremä, 
ktoré do nej závisť skryla 
ako mrcha semä.
Pane Bože, utíš dušu, 
zažeň od nej mračná.
Zas Ta bude s úctou vzývať, 
zas Ti bude vďačná...

Viktor HUJIK
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VIANOČNÝ PRÍHOVOR I

päť sa priblížili radostné sviat- 
ky Božieho narodenia. Zač

neme sa aj verejne k tomu hlásiť 
pozdravom: Christos raždajetsja - 
Kristus sa rodí! Naozaj čosi aktuálne a 
dynamické je  v týchto slovách poz
dravu.

Chceme šíriť takto najradostnejšiu 
správu z dejín ľudstva, správu o na
rodení Vykupiteľa sveta i každého z 
nás. Opäť zaznejú radostné spevy - 
koľadky, opäť sa v našich farnostiach, 
v dušiach i našich domoch prihlási ra
dostná a pravá obšťastňujúca správa. 
Začneme si viditeľne preukazovať lás
ku dávaním darčekov a pozorností. 
Len aby sme ľudskými zvykmi neza- 
tienili pravý Boží dar nášho Vykupiteľa 
a Spasiteľa. Žijeme v dobe techniky, 
ktorá spustila do pohybu lode, vlaky, 
lietadlá, rakety a družice. Keby Kristus 
svojím príchodom na tento svet bol len 
toto spôsobil, bola by jeho moc a sláva 
len malá. Jeho poslanie je  vzneše
nejšie a dôležitejšie, jeho moc je  oveľa 
väčšia. Vlastne jeho moc je  všeobec
ná a nič nie je mimo nej.

Kristus sa narodil v Betleheme preto, 
aby dal do pohybu ľudské srdcia. Ľud
ské srdce je centrálou ľudských dejín.
V srdci človeka sa zrodili najslávnejšie 
skutky, ale tiež najbiednejšie zločiny. 
Kto by toto všetko, čo sa stalo v ľud
skom srdci, mohol opísať? Kto opíše 
dejiny skazeného ľudského srdca, ne
pokoje, vojny, hrozby, nespravodli
vosti, zaťaté päste. Koľko bolo preliate 
ľudskej krvi, koľko pomsty a ublíženia. 
Prečo sa toto stalo? Lebo je skazené 
ľudské srdce, pretože sa odpútalo od 
zakladateľa a udržovateľa života, od 
Boha. A ten Boh predsa prišiel medzi 
nás. A Slovo sa telom stalo a prebý
valo medzi nami.

Poslednú knihu Nového zákona - A- 
pokalypsu - Zjavenie si/. Jána - je  tre

ba čítať v celosti Nového zákona. Prí
chod Krista na svet odrezáva korene 
každému úzkostlivému vyzeraniu to
ho, čo príde. V Kristovi Boh povedal 
svoje konečné Áno k tomuto svetu a 
tým k človeku. Boh nikdy od svojho 
Áno neodstúpi. Kresťanská nádej nie 
je  otázka - príde spása, alebo nie? 
Nebo a peklo nie sú rovnaké alterna
tívy pre veriaceho. Nebo to je  sku
točnosť vydareného ľudského bytia 
prijatého v Kristovi našom Spasiteľovi. 
Zlyhanie, strata spásy, márnosť po
nuky Božej je  jednou veľmi vážnou 
možnosťou a to vždy pre jednotlivého

človeka. Nepoznáme plán Božej ré
žie. Poznáme len režiséra konečného 
dramatu. Ten, ktorý príde, nie je  nikto 
iný, ako Ten, ktorý už prišiel - Božský 
Spasiteľ. Veriaci človek a každý z nás 
predlžuje prítomnosť spásy, ktorú vy
znáva a prenáša do budúcnosti, ktorá 
je  pred ním.

Kresťan vie, že spása je  dielom Bo
žím, ale dúfa, že Boh svoje Áno stále 
naplňuje životom. A j Áno pri sobáši 
nevylučuje nádej, že blažené vedomie 
momentálnej lásky sa v spoločnom ži
vote bude napĺňať a prehlbovať.

Veď Spasiteľ sa pre nás narodil, zo
mrel a vstal zmŕtvych nielen preto, aby 
sa spievali pekné piesne - koľadky, ale 
preto, aby prestal hlad, rinčanie zbra
ní, násilie, aby sa ľudský život staval 
šťastnejším tu a raz i naplno vo več
nosti. Pravú budúcnosť máme ešte 
pred sebou.

Chcieť hľadať len ľudské šťastie, 
chcieť sa len niekde usadiť, znamená 
stratiť šancu pre Kráľovstvo Božie. 
Kiež nám Pán dá silu vsadiť len a len 
na Neho a v ňom hľadať svoj zmysel a 
cieľ.

To želám Vám i sebe, 
Váš biskup Ján HIRKA
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Pod záštitou prezidenta SR Michala Kováča a prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku 

M E D Z IN Á R O D N Ý  FE S T IV A L  G R É C K O K A T O L ÍC K Y C H  S P E V Á C K Y C H  Z B O R O V  ’93

ú ro ve ň sa n eu stá le z v ^
V dňoch 19.-21. novembra t. r. bola v metropole 

východného Slovenska - v Košiciach - veľkolepá 
v poradí už štvrtá prehliadka speváckych zborov 
- Medzinárodný festival gréckokatolíckych spe
váckych zborov ’93. Pripravila ho Slovenská ume
lecká agentúra CASSOVIA v Košiciach a záštitu 
nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky 
Michal Kováč, prešovský sídelný biskup Mons.
Ján Hirka a Ministerstvo kultúry SR s podporou 
štátneho fondu PRO SLOVAKIA. Sponzormi fes
tivalu boli VSŽ a. s. Košice, Slovenská štátna poisťovňa a. s. závod Košice, 
Slovenský rozhlas Košice, Magistrát mesta Košíc, FH NOKO a Spolok sv. 
Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Sú chvíle v ž ivo te  národa, k e ď  jeho  
príslušníci p risp ieva jú  do ce losve
tovej pokladn ice  ku ltú ry  a h istórie  
ľudstva bez ohľadu na svo ju  poče t
nosť, s ilu  a bohatstvo. S lovenský ná 
rod nepatrí ani početnosťou an i p o 
stavením  m edzi veľm oci tohto sveta. 
Napriek tom u m al a má svoje  
hviezdne okam žiky, k to rým i sa hrdo  
ako rovnocenný za rad il m edz i osta t
né národy, lebo svo jou hrivnou p ri
spel do ku ltúrneho bohatstva ľud
stva. Fenom én Veľkom oravskej ríše  
a v rám ci je j h istórie  príchod  sv. Cy
rila a Metoda predstavu je  v našom  
národe je d n o  z  našich najväčších  
duchovných bohatstiev - cyrilom e- 
todskú tradíciu. Ona sa tiahne ako  
zlatá n iť  de jinam i s lovenského ná 
roda a s ňou ako náš p ríspevok do  
celosvetovej ku ltú ry - staroslovien- 
čina, s ktorou sú úzko späté p iesne  
východného obradu.

Preto s veľkou radosťou vítam o t
vorenie ďalšieho ročníka M edziná
rodného festiva lu gréckokato líckych  
speváckych zborov, k to rý  tie to ná
rodné tradície S lovenska uchováva  
ako dedičstvo našich o tcov p re  nás i 
pre budúce generácie. O tom, že  ide  
o jed inečné podu ja tie  v kontexte  eu
rópskej kultúry, svedčí a j m edziná
rodná účasť na festivale, a to tak v 
m inulých ročníkoch , ako a j v tomto  
roku. D ovoľte m i p re to  zaže la ť fes
tivalu, aby pom áha l s tm eľovať ľud í a 
dal im p recítiť ľudský p o c it spo lu
patričnosti a lásky. A b y  okrem  p o 
tvrdenia naše j národne j iden tity  bo l 
ďalšou hrivnou do pokladn ice  du
chovného bohatstva budúce j z jed 
notenej Európy.

M ichal K O VÁ Č  
prezident S lovenskej republiky

Skončil sa už štvrtý ročník Medzinárodného 
festivalu gréckokatolíckych speváckych zbo
rov v Košiciach. V jeho závere bola sláv
nostná sv. liturgia v prešovskej katedrále sv. 
Jána Krstiteľa.

Na festivale sa predstavilo deväť zborov - 
Miešaný spevácky zbor pri gréckokatolíckom 
katedrálnom chráme sv.Jána Krstiteľa v Pre- 
šove, ktorý v tomto roku oslávil štvrťstoročie 
svojej existencie, jeho mladší brat - Chrá
mový zbor sv.Cyrila a Metoda z Košíc, ktorý 
v budúcom roku oslávi 10. výročie svojho 
vzniku, Ukrajinský spevácky zbor Karpaty v 
Košiciach, luventus pedagogica - Pedago
gickej fakulty UPJŠ v Prešove, Gréckoka
tolícky katedrálny zbor z Užhorodu, Mužský 
spevácky zbor BESKÝD z Drohobyče (Uk
rajina), Chlapčenský spevácky zbor DUDA- 
RIK z Ľvova, Spevácky zbor študentov Vy
sokej školy múzických umení M.Lysenka z 
Ľvova a ženský spevácky zbor Corale Lau- 
renziano "G.D'AMATO" z Talianska.

Pozastavme sa chvíľu a pospomínajme na 
krásne chvíle, ktoré nám pripravili organi
zátori.

Ako prvý v piatok, 19. novembra t.r. v 
Dome umenia v Košiciach spieval prešovský

katedrálny zbor s dirigentom Gabrielom Ml- 
rossayom, ktorý len nedávno oslávil svoje 
krásne životné sedemdesiatiny. Na výkone 
tohto zboru bolo cítiť velkú zocelenosťa prax. 
Je veľmi potešujúce, že i napriek obrovské
mu repertoáru, ktorý tento zbor má v zásobe, 
na vystúpeniach nesiahajú len po starších 
skladbách, ale nacvičujú aj nové.

Ženský spevácky zbor Corale Laurenziano 
"G.D’ÁMATO" bol najvyrovnanejší zo všet
kých zborov. Takáto absolútna vyrovnanosť 
nie je bežná ani v profesionálnych zboroch.

Chlapčenský spevácky zbor DUDARIK z 
Ľvova znova dokázal, že patrí medzi naj
lepšie chlapčenské zbory na svete. Jeho toh
toročné viaceré intonačné nepresnosti a 
čiastočná nevyrovnanosť sa azda dajú pri
počítať náhlemu zaskočeniu v piatok za Ži
linský miešaný zbor, ktorý v poslednú chvíľu 
odriekol účasť 

Užhorodský katedrálny zbor i napriek tomu, 
že bol obnovený len nedávno, preukázal vy
sokú kvalitu a nadšenie, iskru, ktorá tak často 
chýba mnohým profesionálnym zborom.

Napokon na záver dvoch prehliadkových 
večerov spievali študenti VŠMU M. Lysenka 
z Ľvova. Bolo to naozaj dôstojné 
zakončenie festivalu. Tento zbor bol 
jednoznačne najlepší. Mladé kultivované 
hlasy, hudobná pohotovosť a vynikajúci 
dirigent urobili svoje. Ostáva nám len dúfať, 
že tento zbor budeme počuť aj na budúci 
rok.

A na záver niekoľko poznámok:
Úroveň Medzinárodného festivalu grécko

katolíckych speváckych zborov sa neustále 
zvyšuje, k čomu prispievajú vždy nové a lep
šie zbory ako aj istá zdravá súťaživosť a na
pokon aj nové skúsenosti. Ale jeho názov už 
nevystihuje presne jeho náplň. Z deviatich 
zborov boli len tri čisto chrámové, čo sa nie- 

(Pokračovanie na 5. str.)

Zbor svätého Cyrila a Metoda v Košiciach účinkuje na cirkevných slávnostiach v Košiciach i 
v iných mestách na Slovensku.
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Spievajte novú pieseň Pánovi, 
bo učinil on diela podivné! (Ž 97, 1) 
Spievajte novú pieseň Pánovi!

Spievajte všetky zem e Pánovi! 
Spievajte Pánovi, dobrorečte menu 
jeho! (Ž  95, 1-2)

(Pokračovanie zo 4. str.)
komu môže zdať dosť, inému zas málo. No 
uvidíme, čo nám povie dálší vývoj.

A ďalej. V byzantskej cirkvi kedysi ikono- 
pisci "nepísali" ikony len tak, každá ikona bola 
dopodrobná premeditovaná, každý detail mal 
svoj význam. Takisto je to aj s hudbou. Hud
ba môže ísť umelecky do výšin, môže byť na 
vysokej úrovni, ale kým nie je naozaj pre
meditovaná, nebude tou pravou "gréckoka
tolíckou", teda hudbou východného, byzant
ského obradu. Šimon MARINČÁK

Medzinárodný festival v Košiciach, so za
meraním na zborové skladby s pôvodnými 
staroslovienskymi textami, je jedinečným po
dujatím tohto žánru v Strednej Európe. Vdá- 
ka účasti speváckych zborov z Ukrajiny, Bul
harska, Poľska, kde má interpretácia duchov

ných piesní východného obradu bohatú tradí
ciu, košický festival nadobúda stále širší ok
ruh priaznivcov aj za hranicami Slovenska. 
Túto skutočnosť potvrdzuje aj účasť spevác
keho zboru z Talianska na tohtoročnom fes
tivale.

Košické medzinárodné stretnutie milovní
kov sakrálnej hudby východného obradu po
zitívne vplýva aj na zrod nových autorov, kto
rých premiéry skladieb znejú práve na košic
kých festivaloch. Pozitívny vplyv festivalu ba
dať aj v tom, že stále viac a viac speváckych 
kolektívov na Slovensku, a to nielen cirkev
ných, zaraďuje do svojho repertoáru origi
nálne duchovné skladby a liturgické piesne 
východného obradu.

Spomínané skutočnosti sú zárukou zacho
vania a odovzdania prekrásnych tradícií vý
chodného obradu pre budúce generácie a

Každý č lovek túž i po  kráse a vy
hľadáva ju . Chce ňou nap ln iť svoje  
vnútro a p re ž iť  poc it uspokojenia a 
radosti. Toto nutne potrebuje, aby  
je h o  ž ivo t nebol len m echanickým  
vykonávaním  povinnosti a potrieb. 
Táto snaha vyviera z  jeho  duchovnej 
podstaty, čím sa líši od  ostatných  
tvorov.

R ozličným  spôsobom  vníma a pri
jím a  č lovek krásu. Zrakom  vníma 
krásu Bohom  stvorene j p rírody s bo
hatosťou je j  p re javov tvarov a farieb. 
Prežíva p o c it krásna p ri pohľade na 
obraz vytvorený umelcom, alebo na 
dokonale  postavený objekt stavby, 
domu, úče lového zriadenia  chrámu. 
A j p ri čítaní dokonale  vyjadrených 
m yšlienok lite rárneho diela.

Krása pren iká do je h o  sluchu zo 
zvukových pre javov v prírode a v nej 
žijúcich tvorov. Zdro jom  krásy sú 
diela hudobných umelcov, ktoré da
ry svojho ducha a svojho cítenia vy
ja d rili u neobm edzenom  množstve  
tónov, hudby a spevu. I dnes festival 
gr.-kat. speváckych zborov má po 
m ô c ť č loveku povzn iesť je h o  ducha 
a dávať dälšie pespekťvy.

N aše národy v naše j S lovenskej 
republike s i cez stáročia zachovali i 
pom ocou c irkv i zm yse l p re  ta jom 
stvo a ducha. Naše národy nem ali 
svoju štátnosť, an i postaven ie  - ne
m a li svo ju  šľachtu, a le ž ili s c irkvou a 
cez ňu s Bohom. Koľko m údrosti je  v 
pobožnostiach, obradoch a p ies
ňach. C hodili na odpusty a p ri svoje j 
chudobe boli šťastní a múdri. N ič ich 
nevyviedlo  z  rovnováhy, ba n ič  ne
m ohlo zn ič iť tieto hodnoty. Hovo
rievali, že  č lovek je  chudobný nie 
preto, že  má málo, ale, že chce m no
ho. I ten na jm enší sku tok je  lepší, 
než na jlepší úmysel. K e ď  sa vzná
šaš v oblakoch, nezabúda j na pri
státie. Duch vid í omyly, ale verí v 
pravdu, vid í vinu, a le je  otvorený k  
odpusteniu, vid í um ieranie, ale verí 
v ž ivo t večný. A k  sa sťažuješ, že Boh 
mlčí, je  to preto, že  ho nepočúvaš. 
Nech tieto dni festiva lu povznesú  
nášho ducha, p rinesú  duchovné o- 
svieženie a radostné uvoľnenie pri 
zvukoch spevu. Je  treba poďakovať 
usporiadateľom  a pop ria ť úspech, 
záž itok  spoko jnosti a poc it radosti a 
krásy.

Mons. Ján H IR  K A 
prešovský biskup

zároveň sú aj velkou moránou odmenou pre 
organizátorov tohto jedinečného podujatia a 
impulzom pre organizovanie ďalších roční
kov Medzinárodného festivalu liturgických a 
duchovných zborových skladieb v Košiciach.

Leo DOVHOVYČ 
dramaturg festivalu

Prešovskí zboristi pod vedením Gabriela Mlroššaya už 25 rokov šíria krásu východnej liturgie

Na záver festivalového večera spievali všetky zbory Budi imja Hospodne...
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VATIKÁNSKY ROZHLAS A GRÉCKOKATOLÍCI
Vatikánsky rozhlas začal vysielať 12. 

februára 1931.
Technickým vedením prípravy rozhlaso

vej stanice bol na žiadosť pápeža Pia XI. 
poverený jeden z vynálezcov rádia - Talian 
Guglielmo Marconi. Zmysel a poslanie va
tikánskeho rozhlasu vyjadril v úvodnom 
vysielaní Pius XI. slovami: "... obraciame 
sa na celé ľudstvo a na všetko stvorenstvo 
slovami Písma: Nebesá, počujte, čo ho
vorím, zem, slyš slovo mojich úst: napnite 
svoj sluch všetci, čo obývate zem. Naším 
prvým slovom nech bude: Sláva na vý
sostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dob
rej vôle."

Slovenčina sa prvýkrát ozvala na vlnách 
vatikánskeho rozhlasu na Vianoce pred 50 
rokmi - teda 25. decembra 1943. V tedy na 
podnet substitúta štátneho sekretariátu a 
neskoršieho pápeža Pavla VI. Mons. Mon- 
tiniho vysielalo sa vianočné posolstvo Pia 
XII. po slovensky. Pravidelné vysielanie sa 
ale začalo až od Vianoc roku 1947 najprv 
trikrát týždenne, a od 3. júla 1949 denne.

Vatikánsky rozhlas je v prvom rade "hla
som pápeža", teda hlavnou náplňou jeho 
vysielania je informovať o učení a činnosti 
Svätého Otca, o aktivitách Svätej Stolice,
o záležitostiach významných pre celú Cir
kev. Vo svojich národných vysielaniach 
bol vatikánsky rozhlas najmä v období pre
došlého režimu pre mnohých poslucháčov 
jedným z mála zdrojov pravdivých infor
mácií o udalostiach vo svete a neraz aj o 
živote prenasledovanej cirkvi v ich vlastnej 
krajine. Túto úlohu spĺňalo aj slovenské 
vysielanie vatikánskeho rozhlasu počas 
41 rokov vlády "reálneho socializmu" v na
šej vlasti.

Vysielanie vatikánskeho rozhlasu
pre gréckokatolíkov (1951-1982)
Už takmer od začiatku vysielania slo

venského oddelenia vatikánskeho rozhla
su si v jeho programovom usporiadaní na
chádzali miesto aj vysielania pre grécko
katolíkov. Ich iniciátorom bol gréckokato
lícky jezuita o.Michal Lacko, ktorý popri 
svojej akademickej činnosti a obetavej

práci pre dobro Slovákov a zvlášť gréc
kokatolíkov bol počas 30 rokov pra
videlným spolupracovníkom vatikánskeho 
rozhlasu.

Prvý cyklus pravidelného vysielania 
začal v auguste 1951 a trval do konca 
roku 1953. Programy boli venované pre
dovšetkým prenasledovanej gréckokato
líckej cirkvi. Na jednej strane informovať 
verejnosť o nespravodlivosti a útlaku, 
ktorému bola táto cirkev vystavená vo 
východoeurópskych krajinách a na Slo
vensku. Na druhej strane boli tieto vy
sie lania posilou a povzbudením aj pre 
prenasledovaných gréckokatolíkov, ktorí 
boli takto utužovaní vo svojej viere a v 
neohrozenej vernosti katolíckej cirkvi. 
Zároveň tu o.M ichal Lac- ko informoval o 
živote gréckokatolíkov v slobodných kra
jinách, zvlášť v Spojených štátoch, kam 
sa v medzivojnom období vysťahovalo 
veľa našich rodákov.

Popri občasných aktualitách týkajúcich 
sa gréckokatolíkov sa ďalší ucelený cyklus 
objavil roku 1959 pod názvom Z našej 
minulosti. O. MichaL Lacko, ktorý v tom 
čase začal prednášať na Pápežskom vý
chodnom inštitúte, v ňom spracoval prak
ticky dejiny gréckokatolíckej cirkvi u nás v 
období pred užhorodskou úniou.

Roku 1962 seriál pokračoval rozobera
ním tematiky užhorodskej únie, ale objavili 
sa tu aj vysielania zamerané na liturgickú 
a cyrilometodskú tematiku.

Otázke sv.Cyrila a Metoda sa venovala 
zvýšená pozornosť najmä v roku 1963 pri 
príležitosti 1100. výročia ich príchodu na 
Veľkú Moravu. Cyrilometodskému dedič
stvu, a v jeho rámci aj vzťahu ku gréc
kokatolíkom, boli venované viaceré prog
ramy v roku 1967-69, keď sa oslavovalo 
1100 rokov od smrti sv. Cyrila. Pri týchto 
programoch spolupracoval s o.Michalom 
Lackom aj vtedajší vedúci slovenského 
oddelenia o.Stanislav Polčin, SJ.

V roku 1978 pripravil o.Michal Lacko se
riál o východnom kresťanstve všeobecne, 
kde nás informoval o jednotlivých východ
ných cirkvách, o ich histórii i súčasnom

stave. Druhý seriál koncom toho istého 
roku bol venovaný dejinám cirkvi na Slo
vensku.

Okrem týchto historických tém a aktualít 
sa venoval o.Michal Lacko aj duchovnej 
formácii prostredníctvom pravidelných vy
sielaní, v ktorých vysvetľoval sv. liturgiu i jej 
jednotlivé texty, význam cirkevných sviat
kov a niektoré typické prejavy východnej 
duchovnosti.

Pripraviť vyčerpávajúci zoznam progra
mov o.Michala Lacku bude úlohou odbor
níkov, (1) pretože, ako spomína bývalý dl
horočný vedúci slovenského oddelenia 
vatikánskeho rozhlasu, o.Michal Lacko 
"aspoň raz za týždeň prichádzal do va
tikánskeho rozhlasu so svojím príspev
kom. Samozrejmé, že to bol príspevok z 
jeho odboru - zo slovenskej histórie, najmä
o cyrilometodskej dobe, z východnej li
turgie a zo života slovenských gréckoka
tolíkov doma i v zahraničí".(2) Jeho pred
časnou smrťou stratili slovenskí gréckoka
tolíci jedného zo svojich najhorlivejších zá
stancov vo svete a najplodnejšieho spi
sovateľa a publicistu, ktorý sa zaoberal 
touto otázkou.

Prerušenie vysielania 
pre gréckokatolíkov v rokoch 

1982-89 a jeho obnovenie
Vatikánsky rozhlas stratil smrťou o.Mi

chala Lacka, SJ, roku 1982 cenného spo
lupracovníka a stáleho prispievateľa špe
cializovaného na tému východných cirkví. 
Tým načas zaniklo aj pravidelné vysielanie 
pre slovenských gréckokatolíkov, pretože
v tomto období nebolo v Ríme vhodného 
spolupracovníka, ktorý by dostatočne po
znal spomínanú problematiku a mohol by 
sa jej v rámci vysielania pravidelne ve
novať.

Zmena nastáva v roku 1987, keď v krát
kom období do Ríma prišli viacerí gréc
kokatolícki študenti teológie a to kňazi a aj 
bohoslovci. V slovenských kňazsko-štu- 
dentských kruhoch sa pri viacerých spo
ločných stretnutiach už vtedy začalo otvo- 

(Pokračovanie na 7. str.)

Kultúra dávania
Ježiš povedal:
"Dávajte a bude vám dané."
Tieto Ježišove slová sú pravou kultúrou 

dávania. Človek má toľko zbytočných vecí, 
ktoré nepotrebuje, ale neuvedomuje si to. 
Všetky tie veci odkladá a postupne mu za
berajú miesto. Koľko je na svete ľudí, ktorí 
potrebujú práve tieto naše zbytočné veci. 
Človek nemyslí na toho druhého, má to a

niekedy je rád, že to má on sám. Niekedy 
toho druhého napadne myšlienka: "Och, 
keby som mal to, čo má môj priateľ". A o 
niekolko dní stojí jeho priateľ s darčekom v 
ruke. Rozbalí ho a tam veľké prekvapenie - 
tá vec, ktorú tak veľmi chcel. To Boh vnukol 
túto radu priateľovi a ten s velkou láskou 
nesie zbytočnú vec, ktorú nepotrebuje, 
svojmu blížnemu. No nedávajme len svoje 
veci. Dávajme svoje myšlienky, skúsenosti, 
aby sa prehĺbila kultúra dávania. Boh nám 
potom vo večnej sláve dá dar najcennejší!

1. Všetky tieto vyššieuvedené údaje o čin
nosti slovenského oddelenia vatikánskeho roz
hlasu sme čerpali z rukopisu licenciálnej práce, 
ktorú napísal vedúci slovenského oddelenia v 
rokoch 1989-1993 o. František Sočufka: Diakó- 
nia slova v slovenskom vysielam' vatikánskeho 
rozhlasu, 1993.

2. Š. Senčík: Michal Lacko ako novinár a 
publicista in M. Lacko. Život a dielo, Slovenský 
kruh v Košiciach, Košice 1992, 44.
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(Pokračovanie zo 6. str.)
renejšie hovoriť o potrebe obnovenia tohto 
vysielania. Pri stretnutiach študentov v 
Slovenskom ústave s.Cyrila a Metoda a pri 
iných stretnutiach, keď sa diskutovalo o 
rozličných aktivitách, ktorými by mladí štu
denti teológie (vtedy ešte biľagovaní ako 
emigranti a zradcovia) mohli pomáhať cirk
vi na Slovensku, okrem iného predniesol 
požiadavku obnovenia vysielania pre 
gréckokatolíkov Vladimír Timkovič, teraz 
už o.Jozafát z rádu baziliánov.

Roku 1989 na podnet o.Sočufku, SJ, a
o.Senčíka, SJ, po prvých skúšobných vy
sielaniach a po pozitívnej odozve z do
mova bola dohodnutá spolupráca s o. Cy
rilom Vasiľom, v tom čase kňazom 
prešovskej eparchie na štúdiách v Ríme. 
Súčasne bolo dohodnuté stabilné progra
mové zadelenie a rozsah vysielania: kaž
dý posledný pondelok v mesiaci v dĺžke 
asi 8 minút. Toto zaradenie sa ukázalo ako 
kompromisné riešenie medzi možnosťami 
programového členenia vysielania sloven

skej sekcie vati
kánskeho rozhlasu 
a medzi návrhami a 
požiadavkami nie
ktorých ostatných 
gréckokatolíckych 
študentov v Ríme, 
ktorí teoreticky boli 
ochotní spolupra
covať na jeho prí
prave. Vysielanie 
sa uskutočňovalo 
pravidelne, niekto
ré mesiace bolo 
však nutné vypustiť 
alebo presunúť z 
pravidelného vy
sielacieho termínu 
z mimoriadnych 
redakčných dôvo
dov (pohnuté no
vembrové dni 
1989, vianočné 
sviatky a pod.), ino

kedy pri niektorých osobitných príležitos
tiach boli gréckokatolíckej tematike veno
vané aj viaceré vysielania.

Tematické členenie vysielania 
v rokoch 1989 -1993

V tomto období tematická náplň vysie
lania by sa dala zhrnúť do troch okruhov:

1. Liturgia a duchovnosť východných 
cirkví

2. Osobnosti, história a právo - so špe
ciálnym zameraním na gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku

3. Aktuality zo života východných cirkví 
doma i vo svete

Pri príprave programov sa uprednostňo
valo striedanie jednotlivých okruhov tém, 
aby sa tak poskytla pestrejšia paleta in
formácií. Príspevky sledovali dvojaký deľ.
V prvom rade boli venované samozrejme 
gréckokatolíkom a zaoberali sa proble
matikou im blízkou a pre nich dôležitou. 
Nemenej významným zámerom bola však

aj snaha informovať prostredníctvom tých
to vysielaní príslušníkov latinského obradu 
na Slovensku o živote, osobnostiach, his
tórii a duchovných hodnotách gréckoka
tolíckej cirkvi. Z viacerých technicko-me- 
todických dôvodov sa úmyselne nepláno
valo vytváranie tematických seriálov.

Od marca do decembra 1992 vzhľadom 
na dočasnú neprítomnosť. o.Cyrila Vasiľa 
v období jeho rehoľnej formácie prevzal 
úlohu pripravovať vysielania pre grécko
katolíkov o.Ján Babjak, SJ, ktorý si v tom 
čase konal postgraduálne štúdium z vý
chodnej Spirituality na Pápežskom vý
chodnom ústave. Jeho vysielania boli te
maticky ladené viacej na prehĺbenie po
znania a praktizovania jednotlivých špe
cifických prvkov východnej duchovnosti. 
Počnúc začiatkom roka 1993 sa po svo
jom návrate do Ríma ujal opäť prípravy 
programov pre gréckokatolíkov o.Cyril 
Vasiľ, SJ.

_________________________ (<=■ v)

VATIKANSKY ROZHLAS vy
siela po slovensky denne o 
19,45 h a vysielanie opakuje o 
5,30 h nasledujúci deň na krátkej 
vlne 48 metrov a na strednej vlne 
196 metrov. Vysielania pre gréc
kokatolíkov sú každý posledný 
pondelok v mesiaci.

Jednotlivé podnety, pripo
mienky či želania ohľadom te
matiky alebo rozsahu vysielania 
je možné zasielať na adresu: 

Rádio Vaticana (Slovacco)
00120 Citta del Vaticano 

alebo
Rádio Vaticano (Slovacco) 

Piazza Pia 
3-00193 Roma 

Italia

(Pokračovanie z 2. str.)

ského °rdca, ktorý vyviera zo zachovania Bo
žích prikázaní. Darmo sa svet namáha a chce 
dosiahnuť pokoj i za cenu obchádzania a 
šľapania po Božích príkazoch. Hriešnik nemá 
pokoja. Ó, Kriste, jedine Ty nás môžeš vy
kúpil A najväčšou tragédiou sveta by bolo, 
keby sa ľudstvo chrbtom obrátilo k Tebe!

Vianoce - sviatok ustavičného príchodu 
S p ílite  ľa na zem.

Keď čakáme vzácnú návštevu, urobíme 
všetko, aby sme milého hosťa dôstojne pri
vítali. Na Vianoce prichádza k nám najvzne
šenejší Hosť - Syn Boží. Preto máme urobiť 
všetko, aby sme Ho čo najdôstojnejšie pri
vítali vo svojom srdci. Padnúť je  ľudské. Člo
vek nie je neomylný. Človek nie je  bytosť 
dokonalá. Je to bytosť na ceste, a kto kráča,

môže padnúť. Kto hľadá, musí počítať s tým, 
že často sa môže pomýliť. Dôležité je  urobiť 
všetko, aby sme sa nepomýlili, alebo aspoň 
aby sme čo najväčšmi obmedzovali svoje 
omyly. Namýšľať si, že sa í m úplne vyhneme, 
je  Ilúzia... Koľkokrát si si predsavzal, že ne
urobíš tú a tú chybu, že premôžeš svoju 
náklonnosť, že budeš plne kontrolovať svoje 
slová, gestá, skutky, a koľkokrát si musel 
uznať, že sa ti to nepodarilo. Prv, než sa ti 
dačo podarí, čaká ťa mnoho porážok a mno
ho horkosti. Nikdy sa nebudeš môcť cítiť bez
pečný a budeš musieť pokračovať v boji. V 
duchovnom živote nik nemôže odpočívať na 
vavrínoch. Nikdy sa nezastaviť! Tak ako lie
tadlo. Aby sa vo vzduchu udržalo, musí stále 
letieť. Beda, ak by sa zastavilo. Aký význam 
má bojovať a sužovať sa po celý život? Už

táto ustavičná túžba prekonávať sa a zvíťaziť 
je  víťazstvom. A naopak, odstúpiť, značí 
otvoriť dvere zlu a vzdať sa. S pádmi treba 
počítať, ale budú stále ľahšie a zried
kavejšie. Je to ovocie nielen vytrvalej vôle, 
ale aj Božej pomoci. Boh pomáha každému, 
len o to treba prosiť. Dajakú chybičku si aj 
svätci nesú až do konca. Záver všetkého je  
teda - vždy povstať. A j život stále znova a 
znova sa začína. Smrť na nás útočí v každej 
chvílí... Čo by nám osožilo, keby sa Kristus 
stokrát narodil a nenarodil by sa v mojom 
srdci?

Nech betlehemské Božie Dieťa naplní duše 
nás všetkých radosťou a pokojom. Modlíme 
sa za nový príchod Krista. Príď, Pane Ježišu, 
a vstup do našich sŕdc!

o.Augustín LEUKÁNIČ
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Žofia Kossáková, významná 
poľská novelistka, opisuje vo 
svojej rozprávke chudobného 
mladíka, ktorý nebol bohatý ani 
nadaný, ale mal veľkodušné 
srdce. Úprimná láska k chudob
ným mu umožnila, že "mohol vo 
svojich rukách držať Božie Die
ťa..."

- Vždy sa na čosi zadívaš ako te lia tko 
na nové vráta! N ikdy nezazvoníš načas! 
... - vyčítal M iško Vavrincovie  Jankovi.

- Zabudol som... - ospravedlňova l sa 
Janko.

- Zapamätaj si, že to bolo naposledy. 
Ináč ťa zbijem e, až sa bude z teba prášiť

-Nezabudnem!
Janko Žm unda, vysoký pätnásťročný 

mladík, o hlavu prevyšoval svojich ka
marátov. Vyhrážky chlapcov, že ho zb i
jú, mohli sa zdať sm iešnym i každému, 
kto nepoznal jeho pokojnosť.

"Vysoký ako svrčina a hlúpy ako ba
ran", taká bola všeobecná m ienka o 
ňom po celom Zálesí.

Teraz slávnostne vykračoval s ch lap
cami od chalupy k chalupe. P redstavo
val totiž speváka v skupine "herodesov", 
našich betlehemcov. Poponáhľali sa a 
vyrazili hneď  po štedrovečernej hostine, 
aby predišli "herodesov" zo Š irokej V ô
le, veľkých hubáčov, ktorí obyčajne po
chodili po celom okolí a nechceli pri
pustiť nikoho spievať koledy a v inšovať 
ľudom. Prvý raz sa stalo, že si aj záleskí 
chlapci utvorili skupinu "herodesov". A 
darilo sa im napodiv.

Stačili už ponavštevovať bohatšie cha
lupy. Tanistry starca, potriasajúceho ob
rovskou konopnou bradou, boli plné ko
láčov, ovocia a iných pochúťok, k e d ’He- 
rodes-M iško nadhodil veľkolepú m yš
lienku:

- A čo, keby sm e teraz zašli do blíz
keho Bialkova?

- A stihnem e sa vrátiť pred utierňou?
- Pravdaže! V e ď  o chvíľu sm e tam  i 

nazad!
- To sa začudujú chlapci zo Š irokej 

Vôle!
Rýchlo sa dali cez dedinu na cestu. 

Jasné štvorce osvetlených okien sa 
lahodne ukladali na zbrázdenom  snehu. 
Vôkol každej cha lupy sa m otali celkom 
obradne ľudia, čo vykonávali tradičné 
"vianočné tajomstvá". Čoskoro sa ch lap
ci dostali do neveľkého lesíka. A by si 
skrátili čas, dali sa do spevu.

... Leží, leží Ježiško m ilučký,

v jasliach zima a on malučký...
Prišla Panna, plienkami ho ovila, 
jasličky mu senom obložila...

Janko sa rozplakal
- A tebe čo je? - spýtal sa zrazu s 

údivom Tonko, zadívajúc sa na Janka.
- Čo fňukáš, blázonko? Varí ti je zima?
- Strašne mi je ľúto Ježiška. Také ne

vinné dieťa, a muselo ležať na slame v 
treskúcej zime.

- Eh! Ale teraz už kraľuje v nebi ako 
Pán sveta a netrpí ani zimu, ani biedu.

- Ale čo sa predtým natrpel, úbo
žiačik... ach! A Janko začal vysvetľovať 
ešte dojímavejšími slovami Ježiškovo 
utrpenie, ale chlapci vôbec nevenovali 
pozornosť jeho rečiam. Iba Miško- He
rodes si ho všimol, premeral si ho zra
kom a nemilo sa zamračil.

- Janko, ty si otrhaný ako žobrák... A 
bolo by hanbou ukázať sa takto v cudzej 
dedine. Bialkovania by si myslili, že v 
Zálesí sú všetci takíto... trhani.

- Nuž ostanem tu a vy chodte sami, - 
navrhol Janko. - Ale kto ponesie plachtu 
na koláče?

- Tonko ju bude niestl - povedal vod
covský Miško. - A ty, Janko, sa len pek
ne vráť domov. Robil by si nám hanbu!

Zazrel v diaľke akési svetlo
Janko sa nezdráhal. Vrátil sa, vôbec 

sa neurazil. Otrhaný bol, naozaj bol - 
škoda rečí. Miško mal pravdu.

Kráčal teda lesom a spočiatku si aj 
spieval, ale ticho dookola bolo také veľ
ké, les taký slávnostný, že umíkol. Dráž
dil ho vlastný hlas. Z času na čas bolo 
počuť, ako sa chumáč snehu zosypal z 
konára a prerušil velebné ticho.

Ako tak kráčal, prišlo mu na um, že sa 
už nehodno vracať do Zálesia, lebo aj 
tak treba onedlho ísť do farského kos
tola do Vôle na utiereň. Odtiaľ je do 
dediny oveľa bližšie. Pôjde bez náhlenia 
a niekde v zátiší pod lesom počká, až 
zazvonia na utiereň. Neuplynula dlhá 
chvíľka, keďvyjdúc z lesa, uzrel svetlá 
dediny. Kostol sa černel na vŕšku, ešte 
neosvetlený. Času bolo dosť. Sadol si 
teda na haluze mladého smreka. Tíško 
si nôtil vianočné pesničky. Kedy-tedy si 
dúchol do rúk, lebo zima bola ostrá. 
Občas hodil zrak na kostol. Raz tak poz
rúc, náhle sa zachvel a dôkladne si pre
trel oči. Zdalo sa mu, že pred vchodom 
kostola sa čosi zalesklo. Znova si pretrel 
oči a na pozadí čiernej kostolnej brány 
zazrel trblietať sa akési jasné, teplé 
svetlo. Janko vstal a začal sa ponáhľať 
ku kostolu. Ako sa blížil, zdalo sa mu, že 
v jasnom rastúcom kruhu sa črtajú pos

tavy, žiarivejšie ako svetlo.
Janko sa ani nezačudoval, ke ď vo fa n 

tastickom  svetle rozoznal Najsvätejšiu 
Pannu a vedľa nej svätého Jozefa. Obe 
postavy skláňali hlavy nad čímsi, čo žia
rilo na zemi ako slnko. Janko prišiel cel
kom blízko a dych sa mu zastavil od 
vytrženia. Bez jaslič iek, priamo na ka
mennom prahu ležalo krásne Božie die
ťatko. Nemalo ani len slam y pod sebou. 
Len-len že bolo zavinuté do potrhanej 
zrebnej plachty. Vôkol h lavy dieťaťa sa 
chvel jasný kruh svetla. Očká malo sklo
pené. Čit... čit... Božie dieťatko zaspalo.

Svet zrazu zm izol spred očú nadše
ného mladíka. Pokľakol a zahľadel sa. 
Ani nezbadal, kedy sa svetlo stratilo a 
postavy Panny Márie a svätého Jozefa 
sa rozplynuli ako jasná hmla. Ale spiace 
dieťa ostalo. Jeho líčka sa belasejú od 
chladu a jeho ústočká sa skladajú do 
plaču. Malé ručičky sa mu trasú.

Janko sa díva a srdce mu meravie od 
žiaľu. Zrazu sa rozhodne. Zoberie malé 
dieťatko na ruky a hovorí: - Odpusť mi, 
nehodnému tvorovi, nebeské dieťatko,

(Pokračovanie na str. 9.)

Miroslav PINDROCH

ZVONY 
SRDCA
Počiýete ? Ticho sa prelomilo. 
Zvoní...
V celom vnútri zvoní!

Hlas letí od srdca do duše, 
hlas spieva žalmy Pána, 
pieseň Trojsvätej slávy.

Tajomstvá Božie 
sú v srdci zvony, 
čo zvonia 
na pokánie, 
na lásku, 
na ochranu, 
na spásu
na druhý príchod Mesiáša.

Zlomte v sebe zlobu, 
vlastnú múdrosť a učenosť, 
svoju pyšnú neveru, 
svoju dedičnú vinu.
Zlomte v srdci všetky iné zvuky 
a v Ixrobovom tichu, 
čo vám v srdci nastane, 
krásne počujete 
ich anjelský hlas ...
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nehodnému tvorovi, nebeské dieťatko, 
že sa ťa opovažujem vložiť pod môj starý 
roztrhaný kabát!... - a najlepšie, ako len 
mohol, prikryl dieťa kabátom.

To je  Pán Ježiš!
Sám nevedel, ako dlho takto stál, keď  

sa za ním ozvali kroky. Starý pán farár 
šiel zistiť do kostola, či sú jas ličky pri
pravené, ako sa patrí. K eďzazre l Janka, 
podišiel k nemu.

- Čo to tam držíš? - okríkol ho. - Azda 
chceš sypať hrach na ľudí z chóru, gal
gan akýsi!

- Ticho... Pán Ježiš... - šepkal Janko.
- Dieťa? - zarazil sa pán farár, nazrúc 

mu pod kabát. - Kde si ho vzal? Čie je 
to?

- Pán Ježiš... - zopakoval chlapec, an
jelsky sa usmievajúc.

- Pod! - riekol krátko duchovný a od
viedol mládenca do fary.

Keď vošli do teplej kuchyne, pán farár 
prísne zopakoval:

- Kde si ho vzal?
- Na prahu kostola. To je Pán Ježiš. 

Viete, pán farár, chlapci ma odohnali od 
skupiny "herodesov", a keď  som sedel 
pod lesom, zrazu som zbadal, ako sa pri 
kostolných dverách jagá akési svetlo. 
Prišiel som ku kostolu... o, nebesá! ... v 
žiari som videl Matku Božiu a svätého 
Jozefa a toto dieťatko vedľa... Ako v 
jasličkách, lenže živé. A keď  svetlo 
zmizlo, vzal som dieťa do rúk, lebo 
mrzlo... - povedal polohlasne Janko a 
oči sa mu leskli neobyčajným jasóm.

- Akýsi papier! - hlásila gazdiná, čo v 
tej chvíli prišla do izby. Vytiahli z handry, 
v '<torej bolo dieťa zabalené, kúsok 
šedého papiera.

Neúhľadným písmom bolo na ňom na
písané:

... Má tri mesiace... Je pokrstené ... 
Volá sa Alexander..."

- Podhodili túto nešťastnú sirotu do

zaista z biedy, počítajúc s tým, že ju 
ľudia prichádzajúci na utiereň nájdu... - 
rozmýšľal nahlas pán farár. - Nuž, čo sa 
dá robiť? Keď Pán Boh v takýto večer 
poslal sirotu, bude ju treba po kresťan
sky vychovať. Už sa nájde dajaká dobrá 
rodina, čo sa siroty ujme.

- Idem prihriať trochu mliečka pre die
ťatko! - povedala gazdiná a odbehla ku 
šporáku.

Svetlo ťa privolalo z lesa
Skrčený v kúte izby Janko začal pla

kať. - Aký Alexander? Aké dieťa siro
ta...? Veďon videl najsvätejšiu Pannu a 
svätého Jozefa. Horké slzy mu padali 
na opráskané ruky, keď ho pán farár 
vytiahol z kúta a zaviedol do svojej izby.

- Prečo plačeš? Kto by to vedel po
vedať? Plakal za rozviatym zázrakom. 
Za šťastím, ktoré sa mu vari len prisnilo. 
Ale duchovný otec objal chlapa, ako sy- 
náčka.

- Od lesa si uzrel svetlo? - vyzvedal sa.
- Áno, od lesa... - vystonal cez slzy.
- A videl si Pannu Máriu a svätého 

Jozefa?
- Ako vidím vás, dôstojný pán farár! ... 

-búšil sa do pŕs.
- Neprisnilo sa ti to?
- Kdeže, ani sa mi len nedriemalo... 

Ako som vám povedal, spokojne som si 
kráčal po lese a potom som si odpo

činul... Na snehu musia byť ešte stopy... 
Kňaz sa hlboko zamyslel.

- Poviem ti teda, chlapče, že sa ti do
stalo veľkej milosti. Naozaj si sa díval na 
Pána Ježiša... Dávaj pozor! Dieťa ne
chali na zime a bolo by istotne zamrzlo, 
kým by boli ľudia prišli na utiereň. Pán 
Ježiš sa zľutoval... Sám sa stal tým die
ťaťom, sťa podhodeným šťeňaťom, ako 
pred stáročiami... veruže tak bolo, nie 
inak... Svetlom ťa privolal z lesa... Po
tom odišiel do neba vidiac, že sirota je v 
dobrých rukách.

- Ozaj tak to bolo skutočne, pán fa
rár!...

- Ako vidno, máš statočné srdce, keď 
sa ti z neba dostalo takej pocty... A čisté. 
Bože môj, nejeden človek sa celý život 
usiluje, modlí sa, a takej milosti sa ne
dožije... Ja tu sedím na pár krokov, a 
nevidel som... Nuž ale Pán Ježiš vie 
najlepšie, koho si má vyvoliť... Šťastný 
si, chlapče!

Pán farár pozrel srdečne na Janka.
- Už je čas na utiereň, - riekol. - Ďakuj 

Pánu Bohu, miluj ho... A ľuďom radšej 
ani nehovor! - dodal a vyšiel von.

- Kdeže, pán farár, ľuďom hovoriť? Na
čo? Veď by ma iba vysmiali...

Novelu Žofie KOSSAKOVEJ 
skrátil a upravil 

Andrej JAKUBÍK

Elena BAŇASÔ V Á

V I A N O C E
Akú moc má to slovko, čarovnú a milú, 
keď rok čo rok túžobne čakáme na chvíľu, 
keď nie len blízkych ľudí spojí malé Jezuliatko 
aj národy sveta otvoria si srdcia, hoci len nakrátko.

Vianoce, tak sa do sŕdc ich čaro vkradne 
v chudobných, aj bohatých príbytkoch,

posvetný mier vládne. 
Dojatý zvonček zacengá a sviečkam slzy padajú, 
keď svorne, zbožné celé rodiny

k štedrovečerným stolom sadajú.

Vianoce, to sú zástupy veriacich,
čo náhlivo do chrámov Božích kráčajú,
to je hlahol zvono v polnočných, čo svätej noci
neopakovateľné čaro dávajú,
keď malí betlehemci uzimení,
krásnym to zvykom navštevujú ľudí,
vianočné koledy pod oknami znejú,
aj do našich sŕdc ten vianočný tón prúdi.
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V i a n o č n é  z a m y s l e n i a  z R í ma
Vianoce sú sviatkami rodiny. Aj na medzi

národnej úrovni dnes často počujeme hovoriť
o rodine národov, o budovaní spoločného 
domu európskych národov. Sme presvedče
ní, že je to výsledok najnovšieho politického 
myslenia a ukážka zmyslu pre zodpovednosť 
pred históriou. Možno si pritom ani neuvedo
mujeme, že túžba po univerzalizme a po spo
ločnom pokojnom živote celej rodiny európ
skych národov sa zrodila už dávno, že jej 
zrod sa viaže na Rím a na sviatok Vianoc.

Bazilika sv.Petra v Ríme v svojej stáročnej 
histórii pamätá na rozličné slávenia Vianoc. 
Niektoré z nich sa zapísali skutočne do dejín. 
Napríklad bolo to práve počas vianočných 
bohoslužieb v roku 800, keď pápež Lev III. 
korunoval franského kráľa Karola Veľkého za 
cisára, čím bolo obnovené západorímske ci
sárstvo. Rímska ríša na západe vplyvom sťa
hovania národov sa rozpadla už v polovici 5. 
storočia a pretrvávala len vo svojej východnej 
časti. V Taliansku a v celej západnej Európe 
sa rýchlo a chaoticky striedali rozličné pan
stvá a dynastie novoprišlých navzájom medzi 
sebou súperiacich a bojujúcich národov. Sta
bilita nastáva až upevnením moci karolovskej 
dynastie, ktorá zjednotila franské kmene a 
dala pevný základ jednotnej formácii stre
dovekej Európy. V tomto svetle pápežov sku
tok bol motivovaný snahou o podporenie sta
bility a jednoty v Európe a súčasne bol 
odobrením snáh franského kráľa, ktorý sa 
dobrovoľne podujal aj na úlohu ochrancu a 
šíriteľa kresťanstva v ešte čiastočne pohan
skej Európe. Spolupráca medzi duchovnou a 
svetskou autoritou pre dobro spoločnosti i 
jednotlivca zohrala významnú úlohu v de
jinách Európy.

Udalosť vianočnej korunovácie roku 800 
pripomína okrúhly červený kameň, ktorý sa 
nachádza hneď za hlavnou vstupnou bránou 
do chrámu. Pochádza ešte z predošlej bazi
liky - postavenej cisárom Konštantínom - a 
zachoval sa ako pamiatka na to, že na ňom 
kráľ Karol kľačal pri svojom korunovaní za 
cisára.

Pre dnešných politikov - a všetkých ľudí 
európskych národov, môže byťtáto historická 
súvislosť pripomienkou, že každé naše úsilie 
musí predovšetkým vychádzať zo snahy zlú- 
čiťho azladiťs Božím plánom pre život člove
ka ako jednotlivca i spoločnosť Ak sa pri 
stavbe tohoto domu budú všetci riadiť úctou k 
Božiemu zákonu, potom je tu nádej na 
úspech. Ak však k nášmu úsiliu nepridáme aj 
pokornú prosbu o Božiu pomoc, zakúsime 
opäť pravdivosť slov žalmistu: "Ak Pán ne
stavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho 
stavajú" (Ž 127).

VIANOČNÝ RÍM
Keď pri vianočných liturgických obradoch 

budeme spievať slávnostne S nami Boh, na 
povečerii, či na utierni Slava tebi, po- 
kazavšemu nam svit - Sláva tebe, ktorý si 
zjavil svetlo, Slava vo vyšnlch Bohu - Sláva 
na výsostiach Bohu - musíme si uvedomiť, že 
prvýkrát odzneli oficiálne tieto spevy v slo
vanskej reči práve v Ríme. Zrodenie slovan
skej liturgie má svoj vzťah k udalosti Naro
denia. Aký?

Žitie Konštantínovo hovorí: "Pápež prijmúc 
knihy slovenské, posvätil ich a položil na oltár

v chráme Svätej Márie, ktorý sa volá Fatné a 
spieval s nimi liturgiu" (ŽK XVI). Fatné po 
grécky znamená jasle. Týmto výrazom je 
označená Bazilika Santa Maria Maggiore. V 
nej sa totiž pod hlavným oltárom v striebornej 
skrini za kovovou platňou nachádzajú podľa 
tradície pozostatky jasličiek, v ktorých bol ulo
žený Ježiš v Betleheme.

V týchto dňoch, keď je naša pozornosť 
sústredená na Betlehem, na jasličky, aj táto 
súvislosť nám dokazuje lásku Božieho die
ťaťa, ktoré prichádza naozaj pre všetkých ľudí 
dobrej vôle, bez rozdielu rasy či reči. Božie 
slovo a liturgia prišli do nášho národa posvä
tené dotykom betlehemských jasieľ, aby tak 
symbolizovali spojenie s rodiacim sa a večne 
živým Slovom, ktoré dnes na seba berle ľud
skú podobu, ktoré sa aj dnes stáva Telom, 
aby prebývalo medzi nami.

Spomienka na slovanskú liturgiu nás ne
vyhnutne privádza aj k spomienke na jej auto
rov - solúnskych bratov Konštantína a Me
toda. Konštantína skôr poznáme pod menom 
Cyril, ktoré si vzal pri vstupe do kláštora. 
Kedy sa to stalo? Jeho životopisec nám opi
suje túto udalosť takto:

"I postihli ho mnohé trudy a do choroby 
upadol. A keďtrpel neduhom mnoho dní, raz 
uvidiac Božie zjavenie, začal takto spievať: 
Zaradoval som sa, keď mi povedali: Pôjdeme 
do domu Pánovho (Ž 121,1). I oblečúc sa do 
ctihodného rúcha, tak ostal celý deň, veseliac 
sa a hovoriac: Odteraz už nie som sluha ani 
cisárovi, ani nikomu inému, ale len Bohu 
Všemohúcemu. Bol som i na veky. Amen. 
Zajtrajšieho dňa do svätého mníšskeho rúcha 
sa obliekol, a svetlo k svetlu prijmúc, zvolil si

meno Cyril. A v tom rúchu ostal 50  dní” (ŽK 
XVIII).

Kedže vieme, že sv. Cyril zomrel 14. 
februára 869 a v mníšskom rúchu ostal 50 
dní, udalosti, o ktorých nám hovorí citovaná 
stať, stali sa na Vianoce roku 868. Na sám 
deň Božieho narodenia "obliekol sa v 
ctihodné rúcho", teda pravdepodobne v svoje 
biskupské rúcho, aby slávnostne slúžil sv. 
liturgiu v niektorom rímskom chráme. Toho 
istého dňa - teda na samé Vianoce - sa 
zriekol svojho biskupského úradu, kedže už 
nechcel byťsluhom nikomu, "ani cisárovi, ani 
nikomu inému, iba Bohu Všemohúcemu". V 
predtuche blížiacej sa smrti sa chcel venovať 
už iba svojej duši. Na druhý vianočný deň 
"obliekol sa v sväté mníšske rúcho" a "zvolil 
si meno Cyril".

Túžba venovať sa svojej duši priviedla Kon- 
štantína-Cyrila k tomuto radikálnemu kroku 
práve na sviatok Vianoc pred 1125 rokmi. 
Duchovné prežitie sviatku Narodenia Pána je 
aj pre každého z nás výzvou na to, aby sme 
sa viac venovali svojej duši, aby sme sa oslo
bodili od každej nezriadenej závislosti, najmä 
od hriechu, aby sme tak ako Cyril už neslúžili 
nikomu inému - len Bohu Všemohúcemu".

POZDRAV
Svätý Otec pri slávnostnom vianočnom po

žehnaní "Urbi et orbi”, udeľovanom z balkóna

Baziliky sv.Petra, pozdravuje veriacich v roz
ličných rečiach sveta - i po slovensky. Tra
dícia vianočných pozdravov, ba vlastne kaž
dého pozdravu, je spojená s akousi výzvou, 
či prehlásením čohosi, čomu človek verí, za 
čím stojí, čo je naozaj súčasťou jeho osob
nosti. Pri našich vianočných pozdravoch by 
nám nemalo hádam stačiť, aby sme si priali 
len niečo "veselé", poprípade "šťastné a ve
selé". Veľa hovorí o úrovni každého človeka,
o jeho duchu spôsob, akým sa pozdravuje. 
Že v našom národe skutočne prebýva kres
ťanský duch, toho dôkazom je aj skutočnosť, 
že sme si zvykli priať si navzájom "požehnané 
a milostiplné Vianoce".

Pekným príkladom kresťanského ducha, 
ktorý môže prežiarovať celý každodenný ži
vot, je náš gréckokatolícky pozdrav vo via
nočnom období - "Christos raždajetsja", na 
ktorý sa odpovedá "Slávite jeho!", teda v slo
venskom preklade - "Kristus sa rodí", alebo 
"Kristus sa narodil!" s odpoveďou "Oslavujte 
ho."

Málokto vie, že tento pozdrav pochádza zo 
starých kresťanských čias. "Kristus sa rodí, 
oslavujte ho! Kristus prichádza z nebies, vyj- 
dite mu v ústrety! Kristus prichádza na zem, 
zvelebujte ho!" - Takto začal 25. decembra 
roku 379 svoju vianočnú kázeň carihradský 
patriarcha sv. Grebor Naziánsky. Aj tento po
zdrav, okrem toho, že je pre nás spojivom so 
živou tradíciou cirkvi, je vlastne skutočným 
programom, ktorý nestačí vyhlásiť, ale ktorý je 
potrebné každodenne plniť. A toto musíme v 
týchto posvätných a požehnaných vianočných 
dňoch mať na pamäti viac ako inokedy.

o.Cyril VASIĽ, SJ

VIANOČNÁ BAZILIKA SV. PETRA 
A RODINA EURÓPSKYCH NÁRODOV
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Od 13. apríla 1991 je Mons.Ján Lenga 

prvým biskupom strednej Ázie v Kara- 
gande (Kazachstan). Ešte nemá svoju 
katedrálu. Vo svojej diecéze, ktorá je 
osemkrát väčšia ako Francúzsko, nemá 
ani len jediný kostol. V meste, kde je 
biskupom, nemá ani byt. 'Toho času bý
vam v obci, kde som žil pred svojím me
novaním za biskupa. Je to obec Krasno- 
armensk, vzdialená 600 km od Kara- 
gandy." - odpovedá na náš údiv.

Počas svojej druhej návštevy na Zápa
de dal Mons.Lenga interview v medziná
rodnom stredisku "Kirche in Not" v Kó- 
nigsteine,v Nemecku.

□  Monsiniore, môžete nám niečo povedať o 
svojej diecéze?
— Moja diecéza má 4 mil. km a je  v nej päť 
republík: Kazachstan,Tadžikistan, Turkménsko 
a Uzbekistan. Je to tretina republík bývalého 
Sovietskeho zväzu. Toho času máme 30 regis
trovaných farností, ktoré sa iba teraz začínajú 
vynárať z podzemia.
□ Zmenilo sa položenie ka
tolíkov v strednej Ázii?
— Áno. Musíme uvážiť, že 
kňaz, ktorý bol úradom známy, 
ešte pred krátkym časom mu
sel dostať povolenie k návšte
ve chorého. Teraz po revoluč
ných zmenách majú kňazi po
koj.
□ Odkiaľ sú katolíci v Kaza
chstane a v ostatných stre
doázijských republikách?
— Ich pôvod je rozličný. Je tre
ba si predstaviť, že v Kazach
stane žije vyše 100 rôznych 
národností. Najväčšiu časť re
prezentujú Nemci, ktorých 
sem nechal deportovať Stalin.
Je ich tu niekoľko stotisíc, ďalej 
sú to Poliaci, Ukrajinci a oby
vatelia Litvy. Skoro všetci sú už 
pokročilého veku.
□  Aká je cirkevná reč?
— Ako cirkevnú reč používame
reč tej ktorej etnickej skupiny: nemčinu, poľštinu 
a ruštinu, ktorá je spoločnou rečou všetkých 
etnických skupín. Niekedy začíname pobožnosť 
jednou rečou a eucharistiu pokračujeme v reči 
druhej.
□ Kolko kňazov máte vo svojej diecéze?
— Sedem sovietskych kňazov a šesť poľských.

Máme i 20 sestier rôznych rehoľných spoloč
ností.
□  Prv než ste sa stali biskupom v Karagan- 
de, žili ste v jednej obci v Kazachstane. 
Pochádzate odtiaľ?
— Nie. Pred 41 rokmi som sa narodil na Ukra
jine a moja rodina je poľského pôvodu. Nikdy 
som však nebol kňazom pre Poliakov, ale pre 
každého a tým by som chcel i ostať ako biskup.
□  Ako ste sa stali kňazom?
— Študoval som tajne v Litve. Bol som auto
mechanikom, potom montérom v textilnej fab
rike, potom mechanikom na železnici, bol som i 
technikom v múzeu.
□  Kde ste vzali čas pre štúdium?
— Nebolo to vždy ľahké. Býval som v jednej 
malej izbe s kolegom, ktorý nevedel, že som 
katolíkom a že tajne študujem za kňaza. Nielen 
to. Spal som na vrchnom lôžku a až keď on 
zaspal, zišiel som potichu dole a tak som sa 
začal učiť.
□  Kedy ste boli vysvätený za kňaza?
— Pred jedenástimi rokmi v jednej malej obci a 
to o polnoci. Existuje príslovie, že duchovná 
potrava sa berie iba v noci. Prvý večer som bol

vysvätený za diakona, druhý večer ma vysvätil 
Mons. Sladkevicius (teraz kardinál) potajomky 
za kňaza. Michanik sa tak stal tajným kňazom.
□  Boli ste teda vysvätený na Litve?
— Ano, ale hneď nato som bol vyslaný do Tadži
kistanu, kde som si našiel prácu a započal som 
svoju tajnú duchovnú činnosť. Netrvalo dlho a

Nové gréckokatolícke eparchie 
na Ukrajine

Veľmi radi uverejňujeme v tomto vianočnom 
äsle ozaj potešujúcu správu z Ukrajiny. Svätá 
Stolica potvrdila založenie štyroch nových 
gréckokatolíckych eparchií na území Ukrajiny 
a súčasne ustanovila pre ne prvých biskupov.

Na čele novej eparchie v Temopoli bol 
ustanovený biskup Michail Sapryha, CSsR, 
doterajší IVovský pomocný biskup. Za biskupa 
v eparchii Kolomyja-Čemivcy bol ustanovený 
biskup Pavol Vasilík, doterajší pomocný 
biskup ivano-frankovskej eparchie. Obidvaja

títo biskupi boli vysvätení ešte v čase, keď 
cirkev pracovala iba v podzemí. Pre novú 
eparchiu v Zborové boi ustanovený o.Michail 
Koltun, doterajší vikár IVovskej provincie otcov 
redemptoristov a pre ďalšiu - štvrtú - eparchiu 
v Drohobyči-Sambore biskup zatiaľ nebol 
ustanovený.

Gréckokatolíci na Ukrajine po rokoch ťaž
kého prenasledovania sa hlásia do práce na 
reevanjelizáciu svojej vlasti.

(r)

KGB mi prišlo na stopu. Chceli vedieť meno 
biskupa, ktorý ma vysvätil. Musel som opustiť 
republiku a prišiel som do Kazachstanu.
□  O ktoré etnické skupiny ste sa starali?
— Najprv o Nemcov, ktorí už 40 rokov nemali 
nijaký kontakt s vonkajším svetom. Predstavte 
si, keď som došiel do Tadžikistanu, našiel 
som tam knihy so starým nemeckým písmom, 
ktoré som ešte vo svojom živote nikdy nevidel. 
Reč som tiež neovládal. Nasledujúci deň som 
musel celebrovať svätú omšu v nemčine a o päť 
dni neskoršie som v nemčine i spovedal.
□  Vy ste prvým katolíckym biskupom stred
nej Ázie. Môžete nám niečo povedať o ľu
ďoch?
— Ĺudia boli od vonkajšieho sveta odrezaní, vý
voj cirkvi nemohli sledovať ani poznať. Okrem 
toho na tak obrovskom území bola iba malá 
hŕstka kňazov. Dnes, v čase slobody, ani ne
vedia, čo môžu od cirkvi čakať. Slabé poňatie 
majú iba o sviatostiach. Do našich kaplniek prí
du iba starí ľudia a s nimi deti. Mládež a dospeli 
nevedia, čo si majú o cirkvi myslieť. Začíname 
vychovávať laikov, ktorí by sa potom starali o 
veriacich. Ani to neslobodno zabudnúť, že jedna 
obec od druhej je  na 500 km, niekedy i 1000 km.
□  Laici sú vašou silnou oporou?
— Žiaľ nie. Väčšinou sú to Nemci a ako viete, tí 
nás opúšťajú a snažia sa dostať do Nemecka.
□  Hovorí sa o jednej autonomnej republike 
na Volge.
— Tunajší Nemci tomu neveria. Nedôvera je  tu 
normálny zjav.
□  Kde vidíte priority vašej činnosti?
— Predovšetkým vo výchove laikov. Utvorili 
sme rôzne katechetické skupiny. Musíme sa 
však vážne koncentrovať i na náboženskú li
teratúru. Potrebujeme biblie, katechizmy, a rôz
ne náboženské knihy. Osobne uprednostňujem 
knihy v ruštine.
□  Ako je to s výstavbou kostolov?
— Doteraz máme povolenie postaviť sedem 
kostolov. Práce sa už začali. Jeden kolchoz 
nám dokonca ponúkol i pomoc.
□  Čo môžeme pre vás urobiť?
— Najprv potrebujeme vaše modlitby. Povedzte 
každému: "Kresťania v Kazachstane sa spo
liehajú na vaše modlitby. Potom potrebujeme 
náboženskú literatúru každého druhu. Rádio 
"Blagozvesf, ktoré financuje "Kirche in Not", 
vysiela náboženské programy, ale nakoniec prí
du ku mne veriaci a vravia: "Ja som načúval. 
Bolo to dobré, ale som už všetko zabudol. Po
trebujeme knihy, ktoré sa stanú stálym pra
meňom náboženských vedomostí a poznatkov.
□  Aký je  vzťah k  moslimom?
— Situácia v Kazachstane nie je tak zlá ako v 
ostatných republikách. V Kazachstane je asi 40 % 
moslimov, tu je však vyše sto rôznych národ
ností. V Tadžikistane a Uzbekistane sú obyva
telia sfanatizovaní a sú voči "bielym"agresívni. 
Každý však, i moslim, ochotne prijme bibliu a 
najmä Nový zákon. Čítajú to, ale nič viac.
□  A aký je vzťah k pravoslávnym?
— Tu je vzťah znesiteľný. Každý si robí svoje. 
Katolíci nenavštevujú pravoslávne chrámy, iba 
v krajnom prípade, napr. v prípade smrti za
volajú pravoslávneho kňaza. K pravoslávnym 
existuje akási nedôvera, pravoslávni trvajú na 
novom krste u tých, ktorí chcú navštevovať 
chrám. Vzťahy medzi katolíkmi rôznych obradov 
sú dobré. V Kazachstane máme napr. 40 tisíc 
ukrajinských gréckokatolíkov. V Kazachstane 
žije asi stotisíc Poliakov, všetci sú katolíci.

Žatva by bola velká, ale málo je robotníkov.
(MH)
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Posviacka chrámu v Kamienke
Na mnohých m iestach našej eparchie 

sa stavajú nové chrám y, iné sa reno
vujú. Takým to zrekonštruovaným  chrá
mom je  aj farský chrám  v Kamienke, 
okr. Stará Ľubovňa, kde 14. novembra 
1993 m iestni veriaci spolu so svojím 
správcom  o.M etodom  B ilančikom , 
OSBM, prežívali krásnu chvíľu, ked ’ me 
dzi sebou privítali J.E .o .b iskupa Jána 
Hirku, ktorý posvätil obnovený chrám.

Chrám v Kam ienke je  postavený v kla
sicistickom  štýle asi okolo roku 1790, 
presný dátum doteraz nie je  známy. Iko- 
nostas je m ladšieho dáta, nie viac starší 
ako 100 rokov. Patrónm i chrám u sú sv. 
Peter a Pavol. G enerálna oprava bola 
urobená na exteriéri aj v  interiéri výlučne 
z finančných darov veriacich a za ich 
výdatnej brigádnickej práce.

L. MAĎAROVÁ

Milá slávnosť vo Vybuchanci
Osada Vybuchanec, ktorá patrí do obce 

Nacina Ves, zažila v sobotu, 23. októbra 
t.r.nevšednú udalosť. Do osady zavítali 
dvaja o. biskupi. Msgr. Milan Chau- 
tur.CSsR, pomocný biskup prešovský, a 
Msgr. Bernard Bober, pomocný biskup ko
šický, aby posvätili obnovený spoločný 
chrám. Chrám postavený v roku 1935 ako 
spoločný dom Boží pre obidva katolícke 
obrady bol zasvätený Božskému Srdcu. 
Teraz bol chrám obnovený. Bol vymenený 
interiér a prispôsobený predpisom a po
trebám obidvoch obradov. Bola prevede
ná maľba chrámu, úprava elektrického 
osvetlenia a rozšírený chór. A toto všetko 
bolo urobené z peňažných darov a hlavne 
prácou hŕstky ochotných veriacich. A ako 
sú spokojní s výsledkom svojej práce? To 
hovoria oni sami: "Cítime sa tu ako v nebi."

A táto ich práca i štedrosť bola koruno
vaná v spomínanú sobotu, ked’im o. bisku

pi posvätili ich chrám. Udalosť pre túto 
osadu nevšedná. V tomto chráme ešte 
nikdy nebol biskup a teraz odrazu dvaja.

Pri koncelebrovanej sv. omši, za účasti 
kňazov obidvoch obradov, hovoril o. bis
kup Milan Chautur v homílii o láske k Bohu 
a k blížnemu. Vzorom lásky nech je nám 
Božské Srdce Ježišovo, ktoré je prame
ňom všetkých milostí.

Nakoniec sa prihovoril o. biskup Bernard 
Bober. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa pri
činili o skrášlenie svojho chrámu a vyzval 
ich, aby tu pred Eucharistickým Kristom 
hľadali pomoc a útechu vo svojich každo
denných potrebách.

Pápežskou hymnou a mnoholetstviem 
najdôstojnejším otcom biskupom, kňazom
i všetkým veriacim sa táto milá slávnosť 
skončila. Na tento deň však budú veriaci 
vo Vybuchanci dlho spomínať.

o. M. I.

VYSTÚPILI NA VIHORLAT
Po bohoslužbách na prvú novembrovú 

mariánsku sobotu v Klokočové o. biskup 
Milan Chautur, CSsR, so skupinou mla
dých podnikol výstup na Vihorlat. Po spo
ločnej modlitbe o. biskup požehnal Zem 
plín z jeho najvyššieho bodu.

POŽEHNANIE DETÍ 
V MICHALOVCIACH

V nedeľu Krista Kráľa bola vo farskom 
chráme Narodenia presv. Bohorodičky v 
Michalovciach osobitná bohoslužba Bo
žieho slova na tému Požehnanie detí. V 
závere bohoslužby o. Emil Zorvan pri prí

ležitosti sviatku Uvedenia do chrámu 
presv. Bohorodičky udelil deťom tradičné 
požehnanie.

ODPUSŤ V KAPLNKE  
KRISTA KRÁĽA  
V TREBIŠOVE

Otcovia baziliáni vlani znovuotvorili 
svoj kláštor v Trebišove. Teraz pripravili 
prvé odpustové slávnosti vo svojej kapln
ke Krista Kráľa. Program začal už v sobo
tu a vyvrcholil dvomi slávnostnými ne
deľnými sv. liturgiami, po ktorých bolo 
myrovanie. Zvlášť potešila pekná účasť 
veriacich.

(Pk)

Kronika 
sídelného 

biskupa 
Mons. Jána Hirku

3. 11.1993
Posviacka diecézneho Domu Charitas 
v Prešove.
13. 11.1993
Diecézna slávnosť k požehnanému ži
votnému jubileu.
14. 11.1993
Posviacka otvoreného chrámu v Ka
mienke,okr. St. Ľubovňa 
19. - 21 . 11.1993
Účasť na festivale gréckokatolíckych 
zborov 1993 a slávenie slávnostnej litur
gie na záver festivalu v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove.
25 . 11. 1993
Stretnutie s riaditeľom Spolku sv. Voj
techa z Trnavy Dr. Štefanom Hanakovi- 
čom a ekonómkou ing. Janou Gál- 
lovou a s členmi redakcii Slova a 
Blahovistnika.
2 6 - 27 . 11.1993
Účasť a príhovor na vedeckej konferen
cii Jozef Gaganec a jeho doba.

Hodnotné 
predstavenie

V dominikánskom kultúrnom stredisku 
VERITAS v Košiciach uviedli Claudelovo 
dramatické dielo ZVESTOVANIE PANNE 
MÁRII.

Paul Claudel (1868-1955) francúzsky 
katolícky básnik a dramatik sa zaradil tým
to dramatickým dielom k dominantám di
vadla 20. storočia. Obsahové ide o drámu 
symbolickú. Hlavnou témou zvestovania 
je rozprávanie o spasiteľskej zázračnej 
moci, lásky a čistoty. Súčasný svet je za
ujatý diskusiou o človeku a Claudelov hlas 
do nej prináša vyznanie, úprimné a po
učné, ktoré iste osloví každého z nás.

V úprave a réžii Juraja Svobodu účin
kujúci pripravili svojimi hereckými výkonmi 
prítomnému publiku krásny umelecký zá
žitok. Osobne ma zaujali ženské herecké 
výkony v podaní profesorky Konzervatória 
Tane Radevy (matka), Adriany Ballovej 
(Vionela) a Lenky Hriadelovej (Mara).

Bol to skutočne nie každodenný ume
lecký zážitok, ktorý hlavne v dnešných ča
soch neistoty a často aj beznádeje doká
zal pookriať na duši. Preto je dobre, že 
kultúrne stredisko zaradilo do programu aj 
ďalšie reprízy tohoto predstavenia.

Mária TOMÁŠOVÁ
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P u to v a n ie  m ilo s tiv é h o  o b r a z u
V sobotu, 23, októbra t.r. preniesli 

putovnú ikonu klokočovskej Boho
rodičky veriaci zo Strážskeho do 
farnosti Pusté Čemerné. Tu ju veriaci s 
nadšením privítali, aby ju spoločne 
mohli uviesť do svojho pred rokom 
obnoveného chrámu. Pri vchode do 
chrámu privítal ikonu o.M. Ivanko a po 
jej uložení na pripravené miesto v 
krátkom príhovore vyzdvihol význam 
putovania Bohorodičky v desaťročí 
duchovnej obnovy. Potom veriaci obi
dvoch sesterských farností spoločne 
odkončili moleben k Bohorodičke a ve
riaci zo Strážskeho sa s ikonou rozlúčili, 
aby ďalších šesť dní patrila veriacim v 
Pustom Cemernom.

Bolo 14. marca 1950. Pri večerí v 
refektári Teologického ústavu redem- 
ptoristov v Oboŕišti v Dobrišti bol diš
penz od mlčania s ohľadom na zajtraj
ší sviatok sv. Klementa Hofbauera. 
Večera sa končila. Už sa čakalo na 
znamenie predstaveného k modlitbám 
pojedení. Napriek predvečeru sviatku 
sv, Klementa nálada bola skôr sties
nená pre celkovú situáciu, ktorá vtedy 
panovala vo verejnosti. Vtom sa otvo
rili dokorán dvere do jedálne a do 
miestnosti rázne vstúpilo asi päť 
úradníkov, ktorí rýchlo obchádzali dlhé 
stoly stolovníkov a hľadali istú osobu.

Nadšenie veriacich z prítomnosti 
ikony bolo veľké a neľutovali ani nocí, 
aby v modlitbách a piesňach pobudli 
pri Bohorodičke, aby jej poďakovali za 
príhovor, alebo prosili o pomoc vo 
svojich každodenných potrebách. Ani 
mládež nechcela zostať bokom. 
Celovečerným programom marián
skych piesní a modlitieb k Panne Márii 
uctili si svoju dobrú Matku. Vykonali si 
aj duchovnú obnovu a po kázňach 
o.lštvaníka o nutnosti opravdivého 
pokania, takmer všetci veriaci pris
túpili k sviatosti zmierenia. Vo štvrtok, 
28. októbra za hlaholu zvonov obi
dvoch chrámov peši preniesli ikonu do 
filiálneho chrámu vo Vybuchanci, kde

Kedže ju tak skúsmo nenašli - hľadali 
akiste rektora ústavu - vedúci vytiahol 
lístok a prečítal: Dr. Ivan Mastiliak. Po
vstal som zo svojho miesta a povedal: 
Ja som to. Riadne som sa pomodlil, 
ako keď niekto predčasne odchádzal 
z refektáru, vystúpil som do stredu, 
obrátil sa smerom k predstavenému, 
pokľakol, pobozkal zem, ako je zvy
kom, a odišiel som s úradníkmi. Po
vedali mi svoje obvyklé slová pri ta
kýchto príležitostiach: Pôjdete s nami, 
vysvetlite niektoré veci a ráno sa vrá
tite späť.

O. Ján Mastiliak sa ráno nevrátil. Ob

ju veriaci obidvoch obradov privítali vo 
svojom spoločnom práve obnovenom 
a posvätenom chráme. Aj tu sí veriaci 
pod vedením o.lštvaníka vykonali du
chovnú obnovu, aby tak načerpali 
duchovnú silu do ďalšieho života pod 
mocnou ochranou Panny Márie.

V nedeľu, 31. októbra na záver du
chovnej obnovy vo farnosti sa veria
cim prihovoril o.V. Burda a po marián
skych pobožnostiach obidvoch obra
dov sa obidvaja duchovní otcovia Mi
chal Ivanko a Vincent Burda so svojimi 
veriacimi s milostivou ikonou rozlúčili 
a za spevu pesne S Bohom buď, Ma
tička naša milá... vyprevadili do pri 
praveného autobusu, aby ju previezli 
do susednej farnosti Voľa. V mnohých 
očiach sa zaleskli pri rozlúčke slzy. 
Zaiste si pomysleli "dobre nám tu bolo 
s tebou, Matka naša."

o. M.l.

Na dôsledky prenasledova- |
|  nia gréckokatolíckej cirkvi v |
|  okrese Michalovce ukazuje aj |
|  nasledujúci údaj. Pred násil- |
|  nou likvidáciou cirkvi v apríli |
|  1950 mali gréckokatolíci v |
|  tomto okrese 37 farnosti. V |
|  súčasnosti funkčných farností 1
|  je iba 22. Pätnásť neobsade- |
i  ných fár podlieha susedným |
|  farnostiam. |

liekli ho do väzenských šiat a postavili 
pred Najvyšší súd. Z desiatich obža
lovaných piatim navrhol štátny pro- 
kurátortrest smrti. O. Ján Mastiliak bol 
nakoniec odsúdený "iba" na doživotie, 
ktoré mu neskôr zmenili na 15 rokov 
žalára. V roku 1965 bol amnestovaný 
a roku 1971 ho vymazali z registra 
trestov.

Publikácia Hrsť spomienok o. Jána 
Mastílíaka, ktorá sa v týchto dňoch 
dostala na knižný trh, je viac ako sve
dectvom o období, ktoré sa špecia
lizovalo na výrobu nepriateľov ľudskej 
spoločnosti.

Po publikácii Trpké roky-spomienky 
gréckokatolíckeho kňaza o. Michala 
Fitza je Hrsť spomienok o. Jána 
Mastíliaka ďalším svedectvom, ktoré 
vrelo odporúčame prečítať.

(pk)

Pri príležitosti osláv 
670. výročia prvej 
písomnej zmienky 
o obci Sed lis ká v 
okrese Vranov nad 
Topľou, ktoré boli 
tohto leta, posvätili 
pred farským chrá
mom Pokrova - 
Ochrany Presv.
Bohorodičky sv. kríž.
Uctenie sv. kríža 
pokračovalo aj po
čas chrámového 
sviatku v októbri t. 
r. Odpustovej sláv
nosti predchádzala
duchovná obnova, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko, CSsR, a na je j záver veriaci vložili do 
základov kríža pamätný list. Do schránky boli uložené aj snímky, ktoré tento obrad 
zachytávajú. (ab)
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Tento rok si pripomíname de
väťdesiate narodeniny a 65. výročie 
vysviacky titl. kanonika o.Pavia 
MARTYÁKA. Narodil sa 19.12. 1903, 
za kňaza bol vysvätený 28. augusta 
1928, zomrel 30. apríla 1989.

(-En-)

voľný ako vták. To, čo hovoril výraz 
jeho šťastnej tváre, na to by bolo tažké 
nájsť vhodné výrazy. Za neho a za 
všetkých, ktorí každodenne venovali 
výstavbe chrámu všetok svoj um i ľud
ské sily, hovorí stavba samotná, ktorá 
ešte potrebuje "dotiahnuť1 detaily. No 
práve taká, aká je, bola v ten deň tou 
najkrajšou, ktorá si pýtala - posvätiť.

Po vysviacke interiéru chrámu na
sledovala koncelebrovaná archijerej- 
ská svätá liturgia, ktorú vysluhoval 
J.E.Mons.Milan Chautur, pomocný 
biskup prešovský. Ňou sa začala 
štvordňová obnova misií, vedená poľ
skými redemptoristami. Sviatočný deň 
v Starej Ľubovni v súvislosti s posvä
tením gréckokatolíckeho chrámu bol 
spojený i s početnými návštevami du
chovných i veriacich z blízkych i vzdia
lenejších farností. Prišli aj hostia z Poľ
ska. Tešili sa s nami. A ako vo svojom 
príhovore úsmevne povedal správca 
gréckokatolíckej farnosti Matky 
Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni 
o.Vladimír Jurčenko: Tým dňom, sa 
pre veriacich tejto farnosti končí 
prezývka v ľubovnianskom nárečí - 
"pŕichondžunci" - prišelci - majútu svoj 
domov.

Monika TANČÁKOVÁ

Ján ÍĹKO

VIANOČNÁ
-vv T.::%r • -/O "¿ p  --¿i

Zakrýva sneh dedinya chotáre v „
' v nebeskej sfére dýcha celá zem. V

V chrámoch sú ozdobené celé oftáre, 
nádherný skvost - jasličky, Betlehem.

k k ' \ \ r ' :  v y«;, y \ v r , •/ v *> ľ, '•••■
Svet s krásou vianočnou -

¡1 je kúsok raja. J, "■ ) č _
\  So zvesťou polnočnou .

! nás všetkých spája. -r  ■ . ľ ' .>

Vianočné koledy zneli v každom kúte 
vsíovenskejkresťanskej doline, v 

; s veľkou obľubou sú všade vypočuté 
v nádhernej večernej hodine.

Sviatok lásky, pokoja a mieru ; : 
všetkých dobrých ľudí obživí 
obnoví v nich svätú, pravú vieru, _ 
a stanú sa k dobru snaživí. ' '

K nevšednej udalosti - posviacke no
vého chrámu v Starej Ľubovni - sa 
vraciame opäť prostredníctvom doj
mov z tejto historickej chvíle.

V deň posviacky som oslovila niekoľ
kých zúčastnených a všetkým som 
položila tú istú otázku:

Čo pre vás znamená dnešný deň, v 
súvislosti s postavením a posviackou 
chrámu?

O.Štefan Vasilík, CSsR, správca 
gréckokatolíckej farnosti Stropkov:

- Je to splnenie nádeje, že raz budú 
mať aj gréckokatolíci v Starej Ľubovni 
svoj chrám. Bol a je v mojich mod
litbách. Pochádzam z Malého Lipníka 
a pre dnešok som nechal Stropkov a 
musel som byť tu.

Ing.Michal Šipoš, primátor Starej 
Ľubovne:

- Významná udalosť pre naše mesto. 
Bude zapísaná v jeho histórii.

Ing.Peter Burian, prednosta MsU 
Stará Ľubovňa:

- Naplnenie veľkej myšlienky. V roku 
1991 sme s o.Petrom Krenickým ešte 
len vyberali pozemok pre tento chrám. 
Za taký krátky čas je tu jeho po
sviacka. Mám veľkú radosť.

Ing.František Horal, prednosta OÚ:
- Veľká nádej pre celkovú obnovu v 

okrese a meste. Mnohí, čo sa predtým

neodvážili prejaviť svoje cítenie, tu od
pracovali množstvo brigádnických ho
dín. Tento chrám prispeje k spoluna
žívaniu veriacich a k začiatku lepšej 
cesty, ktorú sme všetci predpokladali.

Mária Hricková, Starý Smokovec:
- Vo svojom živote som ešte neza

žila posviacku. Až dnes. Som šťastná. 
Zdá sa mi, že dnešným dňom končí 
zlo.

Veľa odpovedí zo Starej Ľubovne 
bolo takýchto:

- Najväčší sviatok za posledných 
dvadsať rokov. Som šťastný. Slovami 
sa nedá vyjadriť, čo dnes cítim.

O.Peter Krenický, zjednocujúca 
osobnosť katolíkov a nielen v Starej 
Ľubovni:

- Mám radosť. (Zaspomínal si na 
svoje pôsobenie v Starej Ľubovni) a 
svoje spomienky dopĺňa : Je to 
úžasné, že ľudia sú schopní postaviť 
tak nádherný chrám, ktorý vyjadruje 
ich identitu. Je to ako v evanjeliu:"... A 
Slovo sa stalo Telom, keď Mária uve
rila." Tak obdobne sa myšlienka po
staviť chrám stala ľudským pričínením 
a Božím požehnaním konkrétnou v je
ho podobe.

Tento chrám hovorí: Cirkev je živá.
Štefan Malast,stavbyvedúci chrámu:
- V tejto chvíli sa mi zdá, že som



Boh je s nami 
v borbe a súžbach, 
y prianiach a túžbach 
čo zo sŕdc štáte 
k výšinám sa nesú,
ktoré nás 
zo sna budia, 
burcujú 
k plnému žitiu 
tak,
ako slnko 
a miazga z  jara 
burcuje
stromy k  porozvitiu 
ä plody v zrelosť 
viete.
No až raz 
Božie mlyny 
kolesom času 
znova otočia,

zvie svet 
a ľudstvo
aké to 
za zločiny 
páchala 
naša čeľaď 
otročia...
Prevracia ústa 
zmĺklych, 
zbledlých tvári 
prevravia 
strany kroník 
a z nich 
pravda žiari, 
víťazná pravda, 
nad krivdou, 
lžou
a zlobou
a reč tej pravdy bude 
zároveň obžalobou!

O našom
justičnom prípade 
nepísali 
toho času 
noviny
i rozhlas mlčal
a o priebehu súdu 
nezvedel nik nič 
z nás blízkych 
ní z príslušníkov 
rodiny...
Nie sme však 
sami na rade 
a nie sme prípad 
výlučný a jediný.
Sú v miliónoch jedinci

a v státisicOch skupiny 
tých,
čo nás v ceste predišli 
a s nami píšu 
dejiny
tyranov zvóle 
a poroby.
škandálu
rokov päťdesiatych 
dvadsiateho storočia. 
Sú
a v tomto sme my 
jedno s nimi 
a oni zase 
jedno s nami 
a je v nás s ila -

Zdá sa, že v neustálom zápa
se dobra a zla nikdy neprestanú 
jedni roztáčať ostnaté drôty pre 
druhých. Aj obraz, ktorý nám 
ponúkajú verše Jána Krajňáka, 
aj obraz týchto dní, akoby 
potvrdzovali, že je takmer 
nemožné prelomiť zakliatie Eu
rópy.

V ponovembrovej eufórii som v 
marci 1990 uvádzal verše autora 
pred asi 500 poslucháčmi v Bie
lom dome - budove bývalého KV 
KSS v Košiciach. Mnohí sme boli 
presvedčení, že to bol akt sve
dectva, žaloby a zároveň odpus
tenia a že nastáva čas, keď už 
len "pravda sa zaleskne v svojej 
kráse". Verili sme, že tentoraz to 
vyjde... Netušili sme, že napriek 
mnohým zmenám sa vlastne tak 
málo zmení a základné "piliere" 

fungovania vtedajšieho mechanizmu moci tu zostanú, ako aj ich 
aktéri na najvyšších postoch.

A tak opäť vzrástol význam týchto veršov, pretože nie sú len 
svedectvom, ale aj apelom. Apelom pre nás, ktorí sme sa ešte 
naozaj neprebrali zo zakliatia. Zdá sa, že sme naozaj v hĺbke 
neuverili svedectvu o krutovláde a systéme, ktorý je "zžieravou 
hrdzou civilizácie" (Vám všetkým...) A tak sme ľahostajní k vní
maniu týchto veršov ako mementa. A hľa, Európa je opäť plná 
nových zločinov.

Hoci, vnímajúc Chardinovu špirálu dejinného vývoja, v tých 
najvyšších prejavoch snaženia spejeme a vytvárame základy 
euroveku. Rovnako však s nemenej veľkým nasadením zakon- 
zervovávame "večný" režim.

Pri týchto veršoch je nevyhnutné podčiarknúť aj paradox, o 
ktorom sa nám v literárnom kontexte doteraz nechce ani zmie
ňovať. Čo ospevovala v 50. rokoch generácia uznávaných tvor
cov (napr. Kostra, Žáry a desiatky iných) a o čom hovorí táto

N IEANO v#

poézia? Vlastne až v roku 1956 Milan Rúfus svojím vstupom do 
literatúry zbierkou Až dozrieme prelomil ten budovateľský tón 
okiadzania ohyzdnosti.

Je teda ku cti autora, že 
dar poézie, ktorý v ňom ži
votodarné vibroval aj za vä
zenskými múrmi, zužitkoval 
a aj za cenu ďalšieho rizika 
stvárnil do tejto ucelenej 
zbierky. Jeho poézia, ktorá 
sa rodila v cele ako čistý 
prúd, výtrysk duše, ako po
ézia svedectva a odvráte
nej (a dnes vieme, že pra
vej) tvári doby, bola sku
točne písaná s rizikom 
ilegálnou ceruzkou. (Bol to 
kúsok tuhy z ceruzky 
vložený medzi zápalky a 
zviazaný, ktorý pred kaž
dou prehliadkou v cele mu
sel autor rozobrať a postrkať 
do špár v podlahe, ak si 
nechcel privolať ďalší trest).
A čo je obdivuhodné, že ho
ci nebolo komu vyniesť túto 
zbierku z väzenia, zostá
vala čiastočne popísaná na 
kúsky papiera z novín a pre
dovšetkým celá aj v pamäti 
autora.

(Preto aj po 40 rokoch ju 
tak rád spamäti recituje na 
stretnutiach.)

Ak sa mi zdalo pred troma 
rokmi, že vo veršoch neraz 
zaznieva aj zlostný až ne
návistný tón, ktorý by nás 
mal otriasť, a že je to "lacný" 
spôsob strhnutia čitateľa, 
dnes chápem, že autorovo 
FORTE a "vzbura ducha" 
sú nutné, ak spánok zaklia
tia je v našom svedomí taký pridlhý.

Aj takýmto svedectvom poézie o poznaní "schopnosti" človeka 
vkladá autor svoj príspevok pre naše poľudštenie, pre reč pravdy 
i viery. I pre konečné NIE akejkoľvek porobe.

Blažej KRASNOVSKÝ

Pre svätosť

£

duše vznetov,
í; čo vzplálí
: pred rokmi

v tomto meste,
ktoré mi
väzenskou celou
slúži dnes
zastávkou
na krížovej ceste -
pre svätosť túžieb
snáh a úsilí,
ktorým svet sme
z mdloby ducha
kriesili,
pre svätosť chvíľ
tu prežitých,
vypočuj, Pane,
vrúcny vzdych
dieťaťa svojho
v putách otroka,
kým rodnou zemou
zmieta
tyranidy bes:
náš údel krutý
rabstvazmeň -
ak skôr nie -
aspoň
do
roka

Olomouc, august 1954

ČÍSLO 24/1993 STRANA 15 SLOVO

M ľ >  v e ž í m  H O N Í .  J Á N A  H M J Ň Á K A

Vo vydavateľstve Slovo a.s. Košice sme k výročiu 
novembrových udalostí vydali pod názvom Ano a 
Nie básnickú zbierku (verše z väzenia) Mons.Jána 
Krajňáka, prodekana Gréckokatolíckej bohoslovec
kej fakulty UPJŠ v Prešove.
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N A R O D ILO  S A
NOVÉ SPOLOČENSTVO ĽUDÍ
Zázrak všetkých zázrakov, všemohúci Boh ako dieťa 

človeka, je pred nami a my nemôžeme naň nemyslieť a 
musime žasnúť.

Či chceme, alebo nechceme, musíme hľadať zmysel 
pre vyššie veci. S tým, čo je pozemské, už jednoducho 
nevystačíme. To, čo sa stalo vtedy v Betleheme, po
vznáša pojem "človek" o celú triedu vyššie.

Prekročili sme prah súčasného sveta človeka a vstú
pili sme do tajomstva sveta večného Boha. Tento vý
stup nie je len záležitosťou myšlienkového tajomstva. 
Má svoj celkom konkrétny prejav.Veľké, nedozierne 
perspektívy človeka sa nám javia v konkrétnych vlast
nostiach^ ktorých sa rodí plnosť ľudstva podľa Kris
tových merítok.

Milosrdenstvo, láskavosť, dobrota, pokora, skrom
nosť, úprimnosť, láska.

Uskutočňuje sa Stvoriteľov program: uviesť všetko do 
jednoty v Kristovi. Aby v každom srdci vládol Kristov 
pokoj, k nemu sme povolaní ako jedno spoločné telo.

Kristovo slovo v celom svojom bohatstve ako by zma
závalo hranice medzi jednotlivcami a menilo ich na 
pojivo lásky v jednom organizme.

Keď sa v betlehemskej maštali narodilo dieťa, na
rodilo sa tam aj nové spoločenstvo ľudí. Najskôr je to 
Jozef, Mária, Ježiš. Potom sa z posolstva tohoto Dieťaťa 
dozvedáme, že rovnaké rodinné vzťahy sa zrodia medzi 
všetkými, ktorí príjmu náuku.

Nastáva nový vek, kedy sa bude v Kristovi všetko 
zjednocovať láskou.

Tajomstvo Boha, ktorý pre toto zjednotenie odmietol 
trvať na svojej rovnosti s Bohom, vzal na seba podobu 
služobníka.

Tajomstvo človeka, ktoré aj cez jeho zradu a zlobu 
dospelo k priezračnej čistote Máriinho srdca, dokorán 
otvoreného nepochopiteľnému pozvaniu do tejto jed
noty s Bohom.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Chceš s nami spoločne slúžiť Bohu ako

SESTRA - HOTELIERKA ?
POĎ DO ŠVAJČIARSKA!

Náš hotel-institut je v prekrásnom prostredí.
Nemáme sľuby, ale zväzok s Pannou Máriou.
Naše úlohy sú:
- denne sv. omša a modlitby
- práca v kuchyni, jedálni, reštaurácii, hoteli a servis
- životný apoštolát
Musíš splniť dve podmienky:
- definitívne, teda na 100% sa rozhodnúť pre službu Bohu
- vstup do troch mesiacov 
Cestu a trovy uhradíme.

SCHONSTATT-SCHWESTERN 
Privinciáloberin 

8883 QUARTEN SG 
Schweíz - Suisse

Počas vianočných sviatkov 
uskutoční sa v hádzanárskej 
hale na Baštovej ulici v 
Prešove 2. ročník halového 
turnaja vo futbale o putovný 
pohár a to pod patronátom po
mocného biskupa prešovskej 
diecézy J. E. Mons. Milana 
Chautura, CSsR. Týmto nad
väzujeme na 1. ročník z mi
nulého roka, ktorý sa uskutoč
nil v mestskej hale v Prešove. 
Tohtoročný turnaj bude 28. de
cembra 1993 za účastí štyroch 
mužstiev - Gréckokatolíci, Sa- 
leziáni, Františkáni a Santa 
Mária. Začiatok je plánovaný 
na 14.00 hod. Súťažný pro
gram bude prebiehať v kate
górii starších. Nezabúdame 
ani na mladších chlapcov, ktorí 
svoj zápas zohrajú v prestávke 
hlavného turnaja. Pevne verí
me, že aj tohto roku prežije ka
tolícka mládež mesta Prešova 
pekný a radostný deň. Okrem 
hodnotných cien pre účastní

kov turnaja je pre nás všet
kých pripravený aj kultúmo-du- 
chovný program.

Na záver chceme poďakovať 
sponzorom Slovenskej pois
ťovni a.s. a Odboru kultúry, 
športu mesta Prešov za ich fi
nančnú pomoc. Vstup je zdar
ma. Tešíme sa, že prídete a že 
svojou účasťou podporíte myš
lienky takýchto podujatí: Brat
stvo a jednota.

Miestny klub 
Slovenského Orla

K a l e n d á r  S p o l o č n o s t i  
A. V.  D u c h n o v i č a

Aj v tom to roku Spoločnosť A.V. Duchnoviča v Slovenskej 
republike, Ú stredná rada v Prešove, vydala nástenný cir- 
kevno-občiansky un iverzá lny kalendár na rok 1994.

Na stránkach kalendára sú prehľadne vyznačené sviatočné a 
všedné dni podľa starého juliánskeho štýlu východnej paschalie 
(azbuka v jazyku rusinskom) a tiež podľa nového gregoriánskeho 
štýlu - západnej paschalie (latinská v jazyku rusínskom). Pre 
obidve časti sú vyznačené pôstne dní.

V prostriedku sú dáta podľa nového a starého kalendára a 
meniny podľa občianskeho kalendára v slovenskom jazyku.

Kalendár prináša aktuálne myšliemky pre náš každodenný život 
a na stranách 25 a 27 sú uvedené dáta a jubileá významných 
osobností dejín rusínskeho, ruského a slovenského národa.

Autorom kalendárnej časti je o.František Čitbaj, správca Ka
tedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Zosta
vovateľom a redaktorom - Štefan Kruško.

Kalendár možno zakúpiť v predajni BYZANT, v súkromných 
kníhkupectvách, farských úradoch alebo písomne objednať v spo
ločnosti na adrese Prešov, Hlavná 62, 080 01 na náklady vyda
vateľa. Distribučná cena 12.- Sk (v predajniach -1 5 .-Sk).

(Š K)

Lisované uhlie do kadidla si m ôžete objednať už na 
Slovensku na tejto adrese:

T. VRBANOVÁ 
Ul. kochanovská 305/52 

S E Č O V C E  
PSČ 078 01 

Uhlie zasie lam e na dobierku
1 ks za 5 Sk, t.zn. 10 ks za 50 Sk.
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