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Gréckokatolícky chrám v Semetkovciach

Konštantín - filozof *
u č ite ľ  s l o v i e n s k e h o  n á rod a
Dňa 14. 2. si pripomíname 1125 rokov od 

smrti sv. Cyrila Filozofa. A keďsa priblížila 
hodina prijať pokoj a presídliť do večných 
príbytkov, pozdvihol ruky svoje k Bohu a 
modlil sa so slzami i hovoril ta kto: Pane 
Bože môj, ktorý si všetky anjelské zbory a 
netelesné sily stvoril, nebo si vystrel a zem 
si založil a všetko jestvujúce v bytie 
priviedol a ktorý vždy vyslyšiavaš tých, čo 
plnia vôľu tvoju a boja sa teba a čo 
zachovávajú prikázania tvoje, vyslyš mod
litbu moju a zachovaj verné ti stádo, nad 
ktorým ustanovil si mňa, nesúceho a nehod
ného sluhu svojho. Zbav ho bezbožnej a 
pohanskej zloby tých, čo vyslovujú proti 
tebe rúhanie, a znič trojjazyčný blud a 
zveľaď cirkev svoju množstvom, všetkých 
spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým, 
jednomyseľným v pravej viere a správnom

vyznávaní a vnukni do ich sŕdc slovo tvojho 
prijatia za synov. Lebo to bol tvoj dar, akže 
si nás nehodných, ochotných na dobré 
skutky a tebe milé činy prijal hlásať evan
jeliá tvojho Krista. Ktorých si mi dal, ako 
tvojich tebe odovzdávam, spravuj ich svo
jou mocnou pravicou, schovaj ich pod 
ochranu svojich kritici, aby všetci chválili a 
slávili meno tvoje. Otca i Syna i svätého 
Ducha, amen.

I pobozkal všetkých svätým bozkom a 
povedal: Požehnaný je Boh, ktorý nás ne
vydal za korisťzubom našich neviditeľných 
nepriateľov, ale ich sieťpretrhol a zbavil nás 
záhuby.

A tak spočinul v Pánu, keď mal dva a 
štyridsať rokov, štrnásteho dňa mesiaca feb
ruára, indikcie druhej, od stvorenia sveta 
tohto roku 6377 (r. 869).

Ešte stále máte možnosť doobjednať si Slovo r. 1994 od čísla 1. 
Vážení čitatelia!

Na základe Vašich dotazov pre úp lnosť 
a spresnenie odberu a predplatného ča
sopisu Slovo, dávame nasledovné vy svet- 
tente: D istribúcia a predaj časopisu S lovo 
je prevádzaná trom a spôsobm i;

1. Časopis prichadza na jedno tlivú  adre
su t|. individuálne. V tom to prípade je nu t
ne uhradiť predplatne podľa počtu objed
naných výtlačkov vopred a to polročne, 
pripadne a j celoročne.

2. Časopis je  doručovaný hrom adne 
buď  na farsky úrad alebo na konkrétnu 
adresu, kde za predaj zodpovedá konkrét
na osoba, ktorá časopis doručuje v obcí 
na jednotlivé adresy. Po vyzbieram  pred- 
účet Spolku sv. Vojtecha.

3. Časopis je doručovaný hromadne, a k 
ide o väčšie množstvo,ktoré sa voľne pre- 
dava v chráme. Tu vo väčšine prípadov 
ide o predaj v  meste. Doporuóujeme uhrá
dzať priloženou šekovou poukážkou raz 
mesačne za 2 č istá nevylučujeme však 
spôsob p latby uvedený v bode 1 a 2.

Poznámka: V správe pre prijímateľa 
uveďte platbu za obdobie, (cislo) počet ks 
Slova, meno a farnosť. Ak ste už preplatné 
uhradili, tie to údaje napíšte do správy pre 
prijímaťeľa pri najbližšej platbe. Priebežne 
podľa potreby budeme do balíkov vkladať 
šekové poukážky. Pri platbe je tiež do
ležíte, aby šeková poukažka typu A mala 
vo  variabilnom  symbole pism eno - S.

Údaje o  zaplatení sleduje a spracuvava 
Spolok sv. Vojtecha v Trnava.

z  ob£ a h u

Verme v Božiu lásku 
Darovanie života
(Tém a duchovnej obnovy)

Výchova ako prevencia
(Proti s túpajúcej rozvodovosti 
a potratom )

Bližšie k tretiemu 
tisícročiu 
Liturgická tradícia 
a disciplína východných 
cirkví a Katechizmus 
katolíckej cirkvi 
K sviatku 
Stretnutie Pána 
Ako sme sa našli 
Vydavateľská činnosť 
o. baziliánov 
Umenie a ikona
Z homílie o. biskupa 
Jána Hirku
Holanďania 
vo Vyšnom Orlíku 
Zo Spolku 
sv. Cyrila a Metoda 
Liturgický kalendár
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11

12

13

14

15

Čitateľom sa ospravedlňujeme za ne
skoršie dodanie druhého tohtoroč
ného čísla Slova. K posunu termínu 
expedície došlo v dôsledku zavádzania 
novej technológie tlače.
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VERME V BOŽIU LÁSKU
"Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja" (L k  1,50)

ňal sa mu. Boh skrz Mojžiša ozna
muje prísny trest, pretože veľmi 
rýchlo odbočil z cesty, ktorú im ur
čil. Ale Mojžiš prosí za svoj ľud. 
Pane "spomeň si na Abraháma, 
Izáka a Izraela, služobníkov svo
jich, ktorým si prisahal na seba sa
mého a prisľúbil: "Rozmnožím po
tomstvo vaše ako hviezdy na ne
bi..." A Pán uľutoval nešťastie, 
ktorým chcel navštíviť svoj ľud" (Ex 
32,13-14).

Poučme sa na týchto slovách, kto
ré hovoria o veľkom Božom milo
srdenstve: Aj keby na tomto svete 
zvíťazilo bezprávie, i keby si dneš
né ľudstvo pre svoje hriechy zaslú
žilo novú "potopu", utiekajme sa k 
Otcovej láske. Ľudská láska má veľ
kú moc, ale moc Božej lásky je ne
smieme veľká! Ctihodný Nifont, 
biskup Konštancie na Cypre, na
písal slová, ktoré sú napísané živo
tom, a ktoré sú posilňujúce pre nás 
všetkých: "Niet hriechu, ktorý by 
premohol Božie milosrdenstvo." 
Pre Krista Ukrižovaného, pre jeho 
rany na kríži, vyprosujme Božie mi
losrdenstvo pre seba a pre dnešné 
pokolenie. Túto istotu čerpáme z 
Kristových slov: "A urobím všetko, 
o čo budete prosiť v mojom mene... 
Ak ma budete prosiť o niečo v mo
jom mene, ja to urobím" (Jn 14, 
13-14).

Panna Mária v priebehu dejín nie
koľkokrát oznámila svetu, že ak sa 
ľudia neobrátia k Bohu a jej Synovi, 
že zahynú. Jej slová treba brať váž
ne. "Máme milosrdenstvo Boha", 
hovorí sv. Augustín. Musíme sa ob
rátiť všetci, ak chceme dôjsť u Boha 
milosrdenstva. Treba sa nám vrátiť 
na cestu pokánia, na cestu spásy, na 
cestu návratu do Otcovho domu. V 
mene Krista Ukrižovaného prosme, 
aby sa i v tomto úseku dejín preja
vila na nás Božia láska, ktorú Boh 
má. O to prosme na príhovor Panny 
Márie, Matky milosrdenstva, ktorá 
jeho milosrdenstvo z pokolenia íha 
pokolenie" nepretržite hlása (Lk 
1,50).

o. František D A N C Á K

Veľký francúzsky dominikánsky 
kazateľ a misionár Lacordaire, kto
rý kázal takmer vo všetkých chrá
moch Normandie, ležal na smrteľ
nej posteli. Tu ho obklopili mnohí 
známi a priatelia, aby ho potešili. 
Jeho predstavený však videl, že 
niečím trpí, že ho niečo trápi. Keď 
sa ho pýtal na príčinu, veľký ka
zateľ odpovedal: "Smrti sa nebojím, 
veď som o nej toľko 
kázal, a viem preto, že 
zákonu smrti sa ani ja 
nevyhnem. Aj to ma 
uspokojuje, že z Božej 
milosti som mohol 
kázať Božie slovo z 
toľkých kazateľníc rod
ného Francúzska. Jed
no si však vyčítam: tak 
málo som hovoril o 
Božom milosrden
stve..."
Na túto myšlienku - 

viac hovoriť o dobro
tivom a milosrdnom 
Bohu - sa akosi často i 
v minulosti zabúdalo.
Akosi aj kazatelia 
niekedy viac hovorili 
o Božom treste, o več
nom treste, o pekle, 
než o Božom milo
srdenstve.
Božie milosrdenstve 

je tá Božia vlastnosť, 
ktorú najviac obdivu
jeme a o ktorej zvlášť 
dnes musíme viac ho
voriť. Hovoriť o tom, 
že Boh je nekonečne dobrý a mi
losrdný ku každému, kto chce dob
re, a že naveky budú platiť slová: 
Kto k Bohu urobí jeden krok, tomu 
Boh vyjde v ústrety sto krokov.

Božiu lásku pekne zobrazil Ježiš 
Kristus v podobenstve o márnotrat
nom synovi. Jeho staručký otec iste 
dlho čakal na návrat svojho syna, čo 
sv. Lukáš takto zapísal: "Ešte bol 
ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a 
bolo mu ho ľúto..." (Lk 15,20). Prav
depodobne čakal každý deň pred 
svojím domom. Vedel, ako to skon-

cestu hriešnika k Bohu. Každá spo
veď, ktorá je dobre vykonaná, je 
opakovaním návratu márnotrat
ného syna do otcovho domu. Toto 
podobenstvo dáva nádej aj tomu 
najväčšiemu hriešnikovi, že ho ne
beský Otec prijme a odpustí všetko, 
ak sa obráti a začne nový život.

O dobrom a milosrdnom Bohu 
čítame na mnohých miestach Staré
ho zákona. Tak napr., keď Mojžiš 
vystúpil na vrch Sinaj, aby prijal od 
Pána Desatoro, že za ten čas si izra
elský národ mobil zlaté teľa a kla-

čí. Keď ho jedného dňa uvidel - iste 
bol otrhaný, schudnutý a možno aj 
špinavý - ale spoznal ho. "... bolo 
m u ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil 
sa m u okolo krku a vybozkával ho" 
(Lk 15,20). Z jeho návratu sa raduje 
on i celý dom.

Toto podobenstvo je jedno z naj
krajších, aké povedal Ježiš. To pre
to, že nikto nedokázal lepšie opísať
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Z t é m y  d u c h o v n e j  o b n o v y  n a  f e b r u á r

D A R O V A N I E  Ž I V O T A
Prenášanie ľudského života je  veľ

mi vážna úloha. Manželia tu slobod
ne a vedome spolupracujú s Bohom  
Stvoriteľom. Spôsobuje im vždy veľ
ké radosti, ktoré však niekedy spre
vádzajú nemalé ťažkosti a úzkosti.

Plnenie tejto úlohy v každej dobe 
spôsobovalo svedomiu manželov vá
žne problémy. Najnovší vývin ľud
skej spoločnosti priniesol však také 
zmeny, že vznikli nové problémy, kto
ré si C irk ev nemôže nevšímať, pre
tože sa spájajú s otázkam i úzko súvi
siacimi so životom a šťastím ľudí. 
(Humanae vitae)

nym spôsobom medzi nimi" (Msgr.Rudolf 
Baláž). Táto zvláštna prítomnosť naplňuje 
manželov, aby verne plnili svoje úlohy, do
konale uskutočňovali svoje povolanie a 

vydávali pred svetom kres
ťanské svedectvo.

Manželia vedia, že v úlohe 
životodarcov a vychovávate
ľov sú spolupracovníkmi a tl
močníkmi lásky Boha Stvo
riteľa. Boha, ktoiý je láska, 
ktorý napĺňa manželov silou v 
službe života. Cez neho sa 
upevňuje rodina. Chiara Lubi- 
chová o rodine hovorí: "...ro

dina nie je nič iné než súhrn lásky, schrán
ka, tajomstvo lásky: lásky manželskej, ma
terinskej, otcovskej, synovskej, bratskej, 
lásky starkej k vnúčatám, vnúčat k starému 
otcovi, k tetám, bratancom... Nič iné nie je 
príčinou vzniku rodiny, drží ju  pohromade, 
robí ju  rodinou, nič iné, len láska. A keď 
rodina zlyhala vo svete, je  to len preto, že 
chýbala láska. Kdekoľvek láska vyhasne, 
tam sa rodina rozpadá."

Dnes na rodinu čoraz viac útočí vplyv 
pochybných teórií, úpadok tradičných mrav
ných hodnôt, teoretický a praktický mate
rializmus, ako aj konzumným zmýšľaním 
podporovaná mentalita pôžitkárstva. To všet
ko oslabuje manželov vo veľmi vážnej úlo
he, ktorú im zveril Boh.

Toto videli biskupi, zhromaždení v ok
tóbri 1980 na synode. Vo svojom posolstve 
viackrát zdôraznili a ukázali na cestu, kde 
hľadaťsilu pre povolanie v službe životu.

Kresťanské rodiny musia čerpať silu tam, 
kde je  prameň lásky.

"Boh je Láska a On vie, čo je to rodina. 
On ju  vymodeloval ako majstrovské dielo 
lásky. Ona je znamením, symbolom, pravzo- 
rom všetkých ostatných poslaní. Ak teda 
On vytvoril rodinu tým, že ju vymodeloval 
láskou, potom On môže rodinu aj ozdraviť, 
samozrejme, zase len láskou.

Preto nás Cirkev vyzýva k častému prijí
maniu sviatostí, ktoré nám darujú milosť a 
prinášajú stály rast nadprirodzenej lásky v 
nás. Preto vyzýva k spoločnej modlitbe, k 
účasti na liturgii a radí nám, aby sme sa 
živili slovom Božím, aby sme čerpali posi
lu v tradičných a nových pobožnostiach, 
najmä v tých, ktoré majú vzťah k Panne 
Márii, lebo tie nám veľmi pomáhajú roz
množovať život milosti v nás.

Ak je  v srdciach členov rodiny táto láska 
živá, vtedy nevznikajú žiadne neriešiteľné 
problémy, nevyrastajú nijaké neprekona
teľné prekážky, netreba oplakávaťnenapra- 
videľné pády. Potom sa stane rodina znova 
krásna, jednotná a zdravá, taká, aká má byt' 
podľa Božích úmyslov." (Chiara Lubichova:
O rodine)

o. Miroslav D.

V tejto dobe je dosť rozšírené determi
nistické ponímanie človeka a teda aj vzťa
hov medzi obidvoma pohlaviami. Podľa to
ho názoru človek je vedený pudmi, sleduje 
sebecky svoje záujmy a nie je  schopný lás
ky, ktorá vyžadu je dar samého seba. Je tiež 
známe, že sa akosi zmenil pohľad nielen na 
osobu ženy a jej úlohu v 
ľudskej spoločnosti, ale aj 
na hodnotu manželskej 
lásky v manželstve a na 
posudzovanie m anžel
ských zákonov z hľadiska 
tejto lásky.

Cirkev vždy predkladala 
a predkladá ľudstvu vzne
šené chápanie vzťahu me
dzi mužom a ženou. Tvrdí, 
že Boh stvoril človeka ako 
rozumného a slobodného 
tvora, schopného opravdi
vo milovať a darovať sa.
Stvoril ich na svoj obraz.
A keďže najkrajšia Božia 
vlastnosť je  láska, aj člo
vek je schopný napodob
ňovať ho v tejto základnej 
vlastností. Boh však stvo
ril ľudí odlišných fyzicky i 
psychicky a dal tak pôvod 
dvom pohlaviam. Na zá
klade týchto odlišnosti sa 
obidve pohlavia doplňujú 
a vo vzájomnom stretnutí 
sa obohacujú.

Kresťanská rodina - keď
že má svoj pôvod v manželstve, ktoré je 
obrazom zmluvy lásky medzi Kristom  a 
Cirkvou a účasťou na nej - má všetkým 
dávať najavo prítomnosť Spasiteľa vo svete 
a pravú povahu Cirkvi, jednak láskou, veľ
kodušnou plodnosťou, jednotou a vernosťou 
manželov a jednak láskyplnou spoluprácou 
všetkých svojich členov.

Pastorálna konštitúcia II. Vatikánskeho 
koncilu o Cirkvi v súčasnom svete "Radosť 
a nádej" hovorí: "Manželstvo a manželská

láska sú svojou povahou zamerané na plo
denie a výchovu potomstva." Isteže, deti sú 
najvzácnejším darom manželstva a najviac 
prispievajú k dobru samých rodičov. Boh 
sám, ktorý povedal: "Nie je 
dobre byť človeku samoUié- 
mu" (Gen 2,18) a ktorý "od 
počiatku stvoril ľudí ako muža 
a ženu" (M t 19,4), chcejúe im 
dať osobitnú účasť na svojom 
stvoriteľskom diele, požehnal 
mužovi a žene slovami: "Ploď
te sa a množte" (Gen 1,28).
Teda správne udržiavaná man
želská láska a celý z nej vy
plývajúci spôsob rodinného života, bez za
nedbania ostatných cieľov manželstva, 
smeruje k tomu, aby boli manželia ochotní 
odvážne spolupracovať s láskou Stvoriteľa 
a Spasiteľa, ktorý ich prostredníctvom stále 
rozširuje a obnovuje svoju rodinu.

"Kristus strávil deväť desatím svojho ži
vota v rodine. Ochotne šiel na svadbu do 
Kány. S celou váhou svojej autority odsúdil

rozvod a prehĺbil zmysel manželskej čis
toty a vernosti (Mt 5,28). Kristus chce, aby 
sa manželia milovali podobnou láskou až 
po obetu, ba až po obetu vlastného života 
(Ef 5,25-30). Kristus ponúka svoju lásku k 
Cirkvi ako neveste nielen ako obraz a vzor, 
ale aj ako zdroj a prameň lásky pre kresťan
ských manželov, aby sa vedeli cez osobné 
obete jeden za druhého vzájomne posväco
vať a posilňovať, aby dokonale plnili svoje 
rodičovské povinnosti. Kristus je vždy zvlášt
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V Ý C H O V A  A K O  P R E V E N C I A
PROTI S T Ú P A J Ú C E J  R O Z V O D O V O S T I  A P O T R A T O M

Výchova je najhumánnejšia činnosť dos
pelých voči mládeži, ktorá má za cieľ kva
litatívnu premenu a rast duchovnej sféry kaž
dého jednotlivca. K najstarším výchovným 
formám patrí rodinná výchova a to najmä 
oblasť mravnej výchovy. Dobrá rodinná vý
chova je tým najcennejším venom, ktoré mô
žu rodičia dieťaťu dať. V  rodine sa učí dieťa 
milovať, rozoznávaťdobré od zlého. Rodinná 
výchova sa označuje aj ako modelová vý
chova, lebo dieťa sa tu učí priamo zo života 
rodičov a celého rodinného života. Žiaľ, tu sa 
môže priúčať aj zlému. Vysoká rozvodovosť 
nás teda núti hľadať cesty ozdravenia rodiny, 
lebo rozbitá alebo rozpadnutá rodina, ako 
významná a primárna výchovná inštitúcia, 
neplní svoje poslanie.

V súčasnej dobe môžeme zjavne vidieť, 
ako s narastajúcou rozvodovosťou absen- 
tujevýchova mládeže, ktorá nás neraz priam 
šokuje svojou agresivitou, rastom násilia, 
prostitúcie, narkománie, uvoľneného a kon
zumného sexu, pohlavných chorôb, potra- 
tovosti. Smutne konštatujeme akýsi morálny 
úpadok spoločnosti a oprávnene si kladieme 
otázku, pirečo tomu tak je. Absentujúca ro
dinná výchova sa prejavuje aj v tom, že akosi 
prestávame žiť podľa Desatora Božích pri
kázaní, z ktorých prvé tri vyjadrujú vzťah

človeka k Bo
hu a ďalších 
sedem vzťah 
človeka k člo
veku. A tak ne
rešpektovanie
4. Božieho pri
kázania “cti ot
ca svojho i 
matku svoju", 
vedie k tomu, 
že nemálo sta
rých ľudí, ktorí 
priniesli na 
svet viac detí, 
prežívajú sta
robu v opuste
nosti alebo v 
starobincoch.

Porušovanie
5. Božieho pri

kázania "nezabiješ" nás viac ako znepoko
juje. V eď  prepady, zabitie človeka je čas
tejšie ako kedykoľvek predtým. Masové za
bíjanie nenarodených detí je  dokonca chrá
nené zákonom a to aj napriek v spoločnosti 
často omieľaným slovám o humanizme.

A čo 6. Božie prikázanie? "nezosmilníš". 
V eď  dnešnú dobu označujeme ako pre-

sexualizovanú. Predmanželský i mimoman
želský intímny život sa stali samozrejmos
ťou, za ktoré sa dnešní ľudia už ani ne
hanbia. Konzumný sex nás sprevádza vša
de. Na ulici, v literatúre, v kultúre, či v osvete.

7. Božie prikázanie "nepokradneš" sa 
mnohým vidí zbytočné. V eď  nie je zried
kavosťou, že násilník nás prepadne rovno v 
byte, aby nás okradol.

8. prikázanie "nepovieš krivého svedectva 
proti blížnemu svojmu" sa denne porušuje. 
Utŕhanie na cti je  na dennom poriadku.

Manželská nevera a následné rozvody, 
ako nerešpektovanie 9. a 10. Božieho pri
kázania "nepožiadaj manželku blížneho, ani 
ničoho, čo jeho je ", to všetko sa rozmáha ako 
mor.

Je pochopiteľné, že takýto stav nás mno
hých znepokojuje a núti k zamysleniu, ako 
nastoliť mravnú obrodu, bez ktorej niet pers
pektívy pre pokojný rodinný, či občiansky 
život. Pri mravnej obrode si nemôžeme od
myslieť ako jeden z hlavných prostriedkov 
"výchovu", ktorú realizujú výchovné inštitú
cie, akými sú rodina a škola, no v nepos
lednom rade aj konfesie. Veďčlovek sa musí 
vychovávať a všetkému sa musí učiť. Najmä 
rodinná výchova je veľmi pôsobivá, lebo je 
spojená s citom lásky medzi rodičmi a deťmi.

Rodiny sú veľmi rozličné, no istým dife
renciačným komponentom rodinnej výchovy 
je  svetonázorová orientácia rodičov a ich 
náboženská príslušnosť. V poslednom čase 
zvykneme dosť často hovoriť o "kresťanskej 
rodinnej výchove". Tu chcem podotknúť, že 
najmä v oblasti rodinného života, manžels
tva, výchovy k manželstvu, je tento pojem 
dosť nepresný, pretože kresťanských cirkví 
je  veľa a tento pojem neumožňuje dosta
točné vymedzenie obsahu. Tak napr. v ob
lasti manželstva, jeho stability, nie sú všetky 
kresťanské cirkvi jednotné. Kým niektoré to
lerujú rozvod a súhlasia aj následne s novým 
manželstvom, katolícka cirkev pokladá man
želstvo za nerozlučiteľné. Toto je impera
tívom manželského života, volby manžels
kého partnera a rodinnej výchovy detí. S 
rozvodovosťou úzko súvisí aj otázka man
želskej vernosti. V e ď  nové manželstvo sa 
obyčajne začína neverou voči prvému a z 
pohľadu katolíckej náuky je takéto manžel
stvo pokladané za cudzoložstvo, či konku
binát a to aj napriek tomu, že bolo potvrdené 
sobášom v niektorej z kresťanských cirkví. 
Takýchto špecifík, ktoré by katolícka rodina 
mala svojmu dieťaťu sprostredkovať, je  viac.
V  katolíckej rodine vedú rodičia dieťa, na 
rozdiel od iných kresťanských cirkví, napr. k 
tomu, aby pristupovalo ku sv. spovedi, čo je 
z hľadiska kvality rodinného života nezaned
bateľné.

Keďhovoríme o výchove, máme spravidla 
na mysli výchovu mládeže. Z aspektu man
želstva, vernosti, stability manželstva, alebo 
rozvodovosti je nutné doviesť výchovou mla
dých ľudí k presvedčeniu, že mravne opráv
nený je pohlavný život v  manželstve a teda 
aj predmanželský pohlavný život je nemo
rálny. Mladý človek by mal pochopiť, že

(Pokračovanie na 6. str.)

■ V: . :: '■ : . ' "
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V Ý C H O V A  
A K O P R E V E N C I A

P R O T I  STÚP AJ ÚCE J  
R O Z V O D O V O S T I  A PO T R A T O M
(Pokračovanie z 5. str.)
predmanželský život je prípravou na celo
životné manželstvo, je determinantom kva
lity budúceho rodinného života, je  školou 
vôle, sebadisciplíny, sebaovládania, vlast
ností, bez ktorých sa harmonické a stabilné 
manželstvo a rodinný život vôbec nezaobídu.

Cesta prípravy na zachovanie vernosti, 
schopnosť a ochota viazať intímny život na 
jediného celoživotného partnera predpo
kladá, že už mladý človek, rovnako ako aj 
manželský partner, sa uvedomele vyhýba aj 
príležitostiam, ktoré by mohli poskytnúť 
priestor na intímny mimomanželský pohlav
ný život.

V tejto súvislosti mi nedá neuviesť, že na
príklad aj koedukované internáty, ktoré sme 
v minulosti nemali, lebo chlapčenské boli 
oddelené od dievčenských, poskytujú nemá
lo príležitosti pre dôverné kontakty chlapcov 
a dievčat. Podobne spoločné dovolenky 
chlapcov s dievčatami. Takéto praktiky zo- 
tierajú mladosti vlastnú a pre zachovanie 
mravnej čistoty potrebnú hanblivosť, opatr
nosť, nie je tu rešpektovaná požiadavka vy
hýbať sa aj príležitosti k zlému. Žiaľ, dnešná 
mladá generácia sa správa v heterosexuál- 
nych vzťahoch až príliš dôverne, neopatrne, 
oproti predošlým generáciám bez zábran a 
hanblivosti. Táto neopatrnosť ju potom ne
zriedka privedie k predmanželskému intím
nemu stýku, k neželanému počatiu dieťaťa a 
následne aj k opakovaným potratom. Takýto 
spôsob života je celkom zjavne nevhodnou 
prípravou na harmonické manželstvo, na za
chovávanie celoživotnej manželskej ver
nosti.

Napriek tomu aj dnešná mladá generácia 
túži po usporiadanom rodinnom živote, po 
harmonickom manželstve. Nechce zo svo
jich detí urobiť polosiroty alebo siroty žijúcich 
rodičov. Ako to však dosiahnuť?

Na prvom mieste by dospelí nemali za
nedbávať svoje výchovné povinnosti, mali by 
chrániť mládež pred negatívnymi, mravy roz
kladajúcimi vplyvmi i príležitosťami a utvárať 
vhodné podmienky pre morálny rozkvet mla
dých. Toto je nástojčivá úloha rodičov, kňa
zov a učiteľov. Je potrebné mladých pre
sviedčať opakovane o tom, že aj o manžel
ské šťastie sa treba pričiniť vôľou, sebaov
ládaním, sebadisciplínou, bez ktorých sa v 
rodinnom živote nezaobídu, ktoré ale treba 
pestovať hodne skôr ako povedia pri sobáši 
svoje áno.

Na záver iba tolko, že ak sa nám výchovne 
podarí presvedčiť mládež, že mravne opráv
nený je pohlavný život iba v manželstve, že 
manželstvo je nerozlučiteľné, aby z toho zor
ného uhla pristupovala aj k volbe životného 
partnera, potom sme v boji proti rozpadu 
našich manželstiev a rodín urobili kus práce 
a naše rodiny sa stanú potrebným zázemím 
šťastia a spokojnosti rovnako pre deti ako aj 
pre dospelých.

Doc. PhDr. Helena ROZINAJOVÁ, CSc.

«r v

B l I Z Í l l  
K T K i r i l M U  TISÍCROČIU
V novoročnej noci sme pocítili', 

že nič nemá dlhé trvanie. Náš čas 
sa náhlj kupredu a nikdy sa ne
vráti. Čas je nezvratná veličina. 
Vstup do nového roku by mal byť 
pre nás podnetom, aby sme si cel
kom vedome položili otázku, kto 
vlastne sme a kam sa vlastne ube
ráme. Pokoj môže zavládnuť len 
medzi ľuďmi dobrej vôle. Keď 
chceme pokoj, nepoukazujme len 
na druhých. Všetci máme podiel 
na nepokoji sveta. Všetci sme ur
čitým spôsobom vínni. Všetci 
myslíme viac na seba ako na i- 
ných. Všetci sme hriešni, nedoko
nalí. A hriešni nemajú pokoja. 
Zmena k lepšiemu preto musí za
čať u každého z nás. Každý z nás 
sa musí obrátiť, zmeniť zmýšľa
nie a žiť úprimne, opravdivo a 
ľudsky.

O, chvíle času, kedy zastanete? 
Pondusové hodiny, kto vás raz 
zastaví? To len Ty vieš, Pane. Do
vtedy daj mi milosť urobiť všetko, 
čo si žiadaš, urobiť pre Tvoju slá
vu... Istý spisovateľ píše: Zatrate
ný v pekle sa pýta, koľko je hodín? 
Lucifer odpovedá: Večnosť! ... Náš 
život je cestovanie. Pred začiat
kom cesty je dobre overiť si, že na 
ktorom nástupišti je pripravený 
náš vlak. Zle by to dopadlo, keby 
sme nastúpili do vlaku, ktorý ide 
opačným smerom. Na začiatku 
tohto roka máme si overiť, či sme 
nastúpili do správneho vlaku. Má
me sa riadiť cestovným poriad
kom. Pre kresťana tým cestovným 
poriadkom, platným pre celý život, 
je Desatoro. Pri vstupe do nového 
roka každý človek sa zamyslí nad 
tým, že treba začať nový život - 
lepší a plodne jší. Veriaci išli a vždy

idú v ústrety budúcnosti s,Božím 
požehnaním. Áno, každý Bohom 
daný deň je príležitosťou, aby sme 
pracovali na stvárnení novej zeme, 
nových ľudí!

Všetci hľadáme v živote šťastie. 
Človek okrem chleba potrebuje 
ešte čosi viacej. Niekedy si 
napríklad nevieme dať rady so 
svojím svedomím, ktoré nám robí 
výčitky. Máme pocit viny a máme 
vedomie viny. Dostojevskij opisu
je v Bratoch Karamazovových člo
veka, ktorý sa dopustil vraždy. To 
prebudilo v ňom strašné výčitky 
svedomia. Tento človek sa vrhá 
najprv do práce. Potom sa vrhá do 
dobročinnosti. Potom sa ožení, 
aby tak mohol zabudnúť na to, čo 
sa stalo. Chce prehlú šiť svoje sve
domie. No svedomie sa mu ne
podarí oklamať. Keď mu raz pria teľ 
dá prečítať slová zo Sv. písma a 
ukáže mu v liste Hebrejom kap. 
10,31: "Hrozné je upadnúť do rúk 
živého Boha! "Strašný verš, vzdy
chol si z hĺbky duše. Teda štrnásť 
rokov od chvíle, čo som to urobil, 
čo som upadol do rúk Boha ži
vého. A plný zúfalstva pomyslel 
tento človek na samovraždu: Zaj
tra poprosím tieto ruky, aby ma 
prepustili... Potom sa tento človek 
priznal k svojmu činu. Urobil to 
verejne. Tým, že ľutoval svoj čin, 
tým, že sa k nemu priznal, našiel 
rovnováhu pred Bohom, lebo dô
veroval, že Boh mu tento hriech 
odpustil-tolko Dostojevskij. Teda 
človek potrebuje celkovú záchra
nu.. V kresťanstve v Cirkvi. Vykú
penie uskutočnil Boh. V láske k 
nám ľuďom, položil za nás svoj 
život

O.A.LLUKAN1Ó
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t e j  P n n e lakové okná hľadia 
^ si do očí,

človek je bližšie k človeku. 
A  predsa
dušu nám zatemňujú  

r . f - j '  beľmá.

^  Okolo seba, 
do seba

0 *4  z cu dzo ty pi esok van ie,

maska nám tváre krivo 
zdobí...

Príkazy Tvoje, Pane, 
márnosťou lesku 
zastierame 
a naša láska k bratoiň 
sťa ostré tŕnie na kroví.
V ľadových kryhách 
iba praskanie.
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Liturg ická  trad íc ia  
a d isc ip l ín a  v ý ch o d n ý ch  cirkví  

a K atech izm u s  k a to l íck e j  c irkvi
Dňa 11. októbra 1992 Svätý Otec Jun Pavol

II. zverejnil text Katechizmu katolíckej cirkvi. 
Tento mimoriadne dôležitý dokument je za
vŕšením šesťročnej usilovnej práce biskupov a 
teológov, ktorí pracovali v osobitnej pápež
skej komisii pod vedením kardinála Jozefa 
Ratzingera, prefekta Kongregácie pre učenie 
viery. K projektu prác sa v rámci širokej kon
zultácie mohli vyjadriť všetci katolícki bis
kupi, biskupské konferencie, teologické a ka
techetické inštitúty. Ako hovorí Svätý Otec v 
apoštolskej konštitúcii Fidei depositum, k to  
rou promulgoval text katechizmu, toto dielo je 
"ovocím spolupráce celého episkopátu kato
líckej cirkvi... Realizácia tohto katechizmu 
odzrkadľuje kolegiálnu podstatu episkopátu, 
potvrdzuje katolíckosť Cirkvi".

Pri hodnotení kvalít tohto nového Katechiz
mu a pri jeho využívaní je možné brať do 
úvahy tie najrozličnejšie hľadiská. Toto je  úlo
hou teológov a biskupov, pre ktorých sa tento 
všeobecný katechizmus má stať "povzbude
ním a pomôckou pri redakcii nových miest
nych katechizmov, ktoré by brali do úv;ihy 
rozličné situácie a kultúry, ale ktoré by starost
livo zachovávali jednotu viery a vernosť kato
líckej náuke" (Fidei depositum 4).

Katechizmus a jeho teologické prauiene

Tento nový katechizmus sa zrodil už v po- 
koncilovej epoche a promulgoval ho pápež, 
ktorý počas celého svojho pontifikátu vyjad
ruje túžbu po tom, aby cir kev dýchala oboma 
pľúcami, teda, aby aj východné cirkvi boli si 
vedomé svojho nezastupiteľného postavenia 
vo všeobecnej cirkvi. Zaujímavé je  preto po
zorovať, akým spôsobom sa toto odzrkadlilo v 
novom Katechizme. Dali by sa nájsť viaceré 
kritériá, podľa ktorých by sme mohli hodnotiť 
uskutočnenie tohto úmyslu, my sa tu chceme 
pozastaviť iba pri takom najpovrchnejšom šta
tistickom vyčíslení niektorých údajov. Ich 
prostredníctvom sa pokúsime načrtnúť, nakoľ
ko je v povedomí a v rámci univerzálnej cirkvi 
zviditeľnená jej východná časť. Pre každý ofi
ciálny cirkevný dokument, zvlášť teologické
ho charakteru, je mnohovravnou reč použi
tých prameňov. Porovnajme si tu teda použité 
pramene západné a východné. Kódex cirkev
ného práva latinskej cirkvi je v katechizme 
citovaný 160 krát, Kódex kánonov východ
ných cirkví 32 krát, teda pomer je  tu 5:1. 
Podobný pomer vidíme aj pri citovaní liturgie, 
západná je použitá 91 krát, východné liturgie 
19 krát, teda v pomere 4,7 : 1. Oveľa výraz
nejší pomer v prospech východu pozorujeme 
pri odkazoch zo spisov cirkevných Otcov, uči
teľov a svätcov. Katechizmus cituje 45 zá
padných autorov a 26 východných, teda v po
mere 1,7 : 1. Pomer odkazov je: 337 zo západ
ných ku 129 východným, teda 2,6 : 1. tu treba 
ale pripomenúť, že najcitovanejšími autormi 
sú sv. Augustín (88 krát) a sv. Tomáš Akvin- 
ský (61 krát), zatiaľ čo z východných je  to 
sv.Ignác Antiochijský a sv.Jána Zlatoústy 
(obaja 18 krát).

Čo vyplýva z týchto zdanlivo suchých šta
tistických údajov? Ako ich môžeme interpre
tovať? Predovšetkým ako rozhodný krok k ot
voreniu sa Cirkvi ku všetkým zložkám svojej 
tradície. Veď vyššiespomenuté pomery ani 
zďaleka nie sú založené na numerickom po
mere počtu veriacich východných cirkví ku 
cirkvi latinskej, ale vysoko tento pomer pre
vyšujú v prospech východu. Je to len dôkaz 
toho, že katolícka cirkev pokladá východné 
cirkvi s ich tradíciou, liturgiou, disciplínou a 
cirkevnými otcami za neoddeliteľnú súčasť 
spoločného duchovného pokladu a že jej zá
leží na tom, aby sa toto povedomie upevnilo u 
všetkých jej členov.

Katechizmus a sviatosti vo východnej liturgii

Katechizmus katolíckej cirkvi pri každej 
vhodnej príležitosti vo svojom texte spomína 
aj liturgické a disciplinárne rozdiely medzi 
východným a latinským spôsobom prežívania 
a dosvedčovania spoločnej viery. Tieto odliš
nosti sú totiž súčasne znakom duchovného 
bohatstva a jednoty prejavujúcej sa v mno- 
hosti. Uveďmesi tu niektoré z týchto zmienok, 
týkajúcich sa vysluhovania sviatostí, ako ich 
uvádza Katechizmus katolíckej cirkvi.

Krst. Nr.1233 "Vo východných obradoch 
kresťanská iniciatíva detí začína krstom, po 
ktorom bezprostredne nasleduje myropoma- 
zanie a Eueharistia, zatiaľ čo v rímskom obra
de táto iniciatíva pokračuje počas viacerých 
rokov katechézy, aby sa uzavrela neskôr bir
movaním a Eucharistiou, týmto zavŕšením ich 
kresťanskej iniciatíve."

Nr. 1240 "V latinskej cirkvi je  toto trojité 
ponorenie sprevádzané slovami vysluhovate- 
ľa: "N., ja  ťa krstím v mene otca i Syna i Ducha 
Svätého". Vo východných liturgiách, zatiaľ čo 
katechumen je obrátený smerom k východu,

kňaz hovorí: "Krsti sa služobník Boží N. v 
mene Otca i Syna i Svätého Ducha". Pri vy
slovení mena každej osoby Najsvätejšej Tro
jice, ponorí ho do vody a vyzdvihne ho z nej."

Nr. 1242 "V liturgii východných cirkví je 
pomazanie po krste sviatosťou myropomazania 
(binnovania). V latinskej liturgii toto pomazanie 
predznamenáva druhé pomazanie svätou 
krizmou, ktoré vykoná biskup, teda sviatosť 
birmovania, ktorá takrečeno "potvrdzuje" a 
privádza k zavŕšeniu krstné pomazanie."

N r. 1256 "Riadnymi vysluliovateľmi krstu sú 
biskup a kňaz, a v latinskej cirkvi aj diakon." '

Birmovanie. Nr. 1289 "...Tento obrad po
mazania ostal v používaní až do dnešných dní 
ako na Východe tak aj na Západe. Preto sa na 
Východe táto sviatosť nazýva myropomaza- 
nie, pomazanie krizmou, alebo myrom, čo 
znamená "krizma". Na západe termín birmo
vanie - konfirmácia napovedá súčasne potvr
denie krstu, ktorý privádza k zavŕšeniu kres
ťanskej iniciácie a posilnenie krstnej sviatosti, 
čo všetko je  ovocím Svätého Ducha."

Nr. 1290 "... Na Západe, keďže sa pova
žovalo za vhodnejšie vyhradiť biskupovi za
vŕšenie krstu, došlo sa k časovému oddeleniu 
dvoch sviatostí. Východ zasa zachoval oba

sviatosti z jednotené, takže birmovanie je ude
lené tým istým kňazom, ktorý krstí. Tento ho 
však môže udeliť iba "krizmou" posvätenou 
biskupom."

Nr. 1292 "Prax východných cirkví viac pod
čiarkuje jednotu kresťanskej iniciácie. Prax la
tinskej cirkvi jasnejšie zdôrazňuje spoločen
stvo nového kresťana so svojím biskupom, 
garantom a služobníkom jednoty svo jej cirkvi, 
jej apoštolskosti a následne aj zväzku s apoš
tolským pôvodom Kristovej Cirkvi."

Nr. 1300 "Nasleduje podstatný obrad svia-
(Pokračovanie na 8. str.)
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(K s v i a t k u  S t r e t n u t i e  Pána)
Na sviatok Stretnutia Pána Cirkev nám 

predkladá pred oči žiarivé príklady dvoch 
svätých zo Starého zákona. Obaja boli už v 
pokročilom veku: Simeón aprorokyňaAnna. 
Je dojímavé vidieť v duchu staručkého Si
meona s malým Ježiškom v náručí. A ešte 
dojímavejšie sú jeho slová pri tomto stretnutí 
s Božským Spasiteľom. Sv. písmo hovorí o 
Simeonovi, že to bol človek "spravodlivý a 
bohabojný", že túžobne očakával Spasiteľa 
a Duch Svätý prebýval v ňom. Staručký Si
meón, ktorý dlho čakal na túto chvíľu, pre
žíval nevýslovnú radosť, keď  mu Panna 
Mária dala do náručia malého 
Ježiška a zvolal: "Teraz pre
pustíš, Pane, svojho služobníka v 
pokoji..." (Lk 2). Po tomto stretnutí 
Simeón bol hotový zomrieť... V 
tom istom čase bola v chráme aj 
prorokyňa Anna. O nej hovorí Sv. 
písmo, že bola vdova vo veľmi 
pokročilom veku. Nevychádzala z 
chrámu, ale postami a modlitba
mi slúžila Bohu vo dne a v noci.
Velebila Boha a rozprávala o ňom 
všetkým, čo očakávali vykúpenie 
Izraela (Lk 2,22-39).

Simeón a Anna sú živými vzor
mi a patrónmi starých ľudí. Dneš
ní starci a starenky potrebujú ich 
žiarivé príklady. Lebo doba, v 
ktorej žijeme, nemá veľa úcty vo
či ľudskému životu, hlavne v jeho 
počiatkoch, u tých, čo sú ešte 
nenarodení a potom aj u tých, čo 
sú už starí. Sme svedkami vraž

denia nenarodených detí, čo je v mnohých 
krajinách dokonca chránené zákonom. Ne
treba sa diviť, že sa ozývajú už aj hlasy za 
praktizovanie eutanázie, takzvaného bezbo
lestného odpratania starých ľudí na druhý 
svet. Dnešný svet pokladá malé deti ako aj 
starcov za neužitočné bytosti, ktoré vraj už 
by nemali zavadzať dospelým ľuďom. Je to 
správny pohľad? Nie! Život patrí medzi naj
väčšie dary Božie a to každý život, či je ešte 
v puku alebo v plnom rozvití, alebo už vädne. 
Život má vždy hodnotu pred Bohom. Preto 
by mal mať hodnotu aj pred ľuďmi. Staroba 
je pre mnohých ľudí veľká ťarcha. Nevedia, 
ako ju majú znášať. Ubúdajú im sily, slabne

zrak a sluch, šedivejú vlasy. Ten- to stav 
prirodzene vyvoláva pocit bezmoc- nosti a 
neužitočnosti. "Už som na nič súci...", povie 
si nejeden starec, nejedna starenka. A pred
sa je to nie pravda. Lebo človek nemá len 
telo, ktoré slabne, ale aj dušu, ktorá je ne
smrteľná. T á nestarne. Čím viac sa blížime k 
večnosti, tým živšou sa stáva naša duša. 
Staroba nás iba upozorňuje, že sa blížime k 
bráne večnosti. Treba už len na ňu zaklopať. 
Keď sa nám otvorí, až vtedy zacítime silu a 
večnú mladosť. V miere, v akej nám ubúdajú 
telesné sily, rastú nám sily duše. Staroba má 
určité prednosti, ktoré nemá nijaká iná 
ľudská doba. Starí ľudia majú predovšetkým 

"čas". To je čosi vzácne, čo by 
mali ä  m lepšie využiť. Hlavne pre 
Boha a pre svoju dušu. Lebo v 
mladom veku nebolo veľa času 
pre duchovné veci. V starobe sa 
nikto nemôže vyhovárať, že nemá 
kedy. V spovedi nemôžeme sa 
vyhovárať, že sme nemali kedy, 
lebo sa z nás vysmejú. Ako 
Simeon a Anna, tak aj naši starci 
a starenky by mali čím častejšie 
chodievať do chrámu a "slúžiť 
Bohu vo dne v noci"... Mnohí majú 
až príliš veľa voľného času, a 
zmocnieva sa ich nuda. Čo majú 
robiť?

Simeon a prorokyňa Anna svo
jím príkladom môžu povzbudiť 
starých ľudí, že aj v starobe môžu 
veľa urobiť pre Božie kráľovstvo a 
pre nebo.

o.Augustín LEUKANIČ

Liturgická tradícia  
a disc ipl ína  východných  cirkví  

a Katechizmus katol íckej  cirkvi
(Pokračovanie zo 7. str.)

tosti. V latinskom obrade "sviatosťbirmovania 
sa udeľuje prostredníctvom pomazania kriz
mou na čele birmovanca, ktoré sa de je spolu s 
položením ruky a prostredníctvom slov: "Pri j
mi pečať daru Ducha Svätého."

Vo východných cirkváeh pomazanie my- 
rom sa uskutoční po modlitbe epiklézy na naj
dôležitejších častiach tela: na čele, na očiach, 
nose, ušiach, perách, hrudi, chrbte, rukách a 
nohách, každé pomazanie je  sprevádzané for
mulou: "Pečaťdaru Svätého Ducha."

Nr. 1312 "Pôvodným vysluhovateľom bir
movaniaje biskup.

Na Východe kňaz, ktorý krstí, udeľuje aj bir
movanie v jednom a tom istom slávení. Robí 
to však s krizmou posvätenou patriarchom ale
bo biskupom, čím sa vyjadruje apoštolská jed
nota cirkvi, ktorej zväzky sú posilnené svia
tosťou birmovania.

Eucharistia. Nr. 1353 "V epikléze cirkev 
prosí Otca, aby zoslal svojho Svätého Ducha 
(alebo silu jeho požehnania): na chlieb a víno, 
aby sa tieto stali, cez jeho silu, Telom a Krvou 
Ježiša Krista a aby tí, čo sa zúčastňujú na 
Eucharistii, boli jedným telom a jedným du
chom (niektoré liturgické tradície umiestňujú 
epiklézu po anamnéze)," I toto je jasný odkaz na 
liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a sv.Bazila Veľké

ho v ich pôvodnej podobe, (pozn. autora).
N r. 1386 "Pred veľkosťou tejto sviatosti ne

môže veriaci s pokorou a vrúcnou vierou ne- 
vziať za svoju stotníkovu prosbu: "Domine 
non sum dignus ut intres sub tectum meum: 
sed tantum dic verbe et sanabitur aninia mea". 
"Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju 
strechu, ale povedz iba slovo a bude uzdra
vená moja duša". V Božskej Liturgii svätého 
Jána Zlatoústeho veriaci sa v rovnakom duchu 
modlia: "Prijmi ma dnes, Synu Boží, za účast
níka tvojej tajomnej večere. Neprezradím Ta
jomstvo nepriateľom tvojim ani ťa nepo
bozkám ako Judáš. Ale ako lotor sa ti vy
znávam: Rozpomeň sa, Pane, na mňa, keď 
prídeš do svojho kráľovstva."

Pokánie. Nr. 1481 "Byzantská liturgia pou
žíva viaceré formuly rozhrešenia vyprosujú
ceho charakteru, ktoré obdivuhodne vyjadrujú 
tajomstvo odpustenia: "Boh, ktorý skrze pro
roka Nátana odpustil Dávidovi, keď vyznal 
svoje hriechy a Petrovi, keď horko zaplakal a 
hriešnici, keď slzami jeho nohy a tiež fari
zejovi a márnotratnému, ten istý Boh nech ti 
odpustí, prostredníctvom mňa, hriešnika, v 
tomto živote aj v druhom, a nech ťa 
neodsúdi,keď sa objavíš pred jeho strašným 
súdom, on, ktorý je požehnaný na veky vekov. 
Amen."

Pomazanie nemocných. Nr. 1531 "Podsta
tou slávenia tejto sviatosti je  pomazanie cho
rého na čele a na rukách (v rímskom obrade), 
alebo na iných častiach tela (na Východe), 
sprevádzané liturgickou modlitbou celebrujú
ceho kňaza, ktorý vyprosuje zvláštnu milosť 
tejto sviatosti."

Posvätenie kfiazstva. Nr. 1579 "Všetci po
svätení služobníci, v latinskej cirkvi, okrem 
stálych diakonov, normálne sú vybraní spo
medzi veriacich mužov, ktorý žijú ako slo
bodní a ktorí mienia zachovať celibát pre Krá
ľovstvo nebeské..."

Nr. 1580 "Vo východných cirkváeh od stá
ročí je  v praxi rozdielna disciplína: zatiaľ čo 
biskupi sú vyberaní iba spomedzi tých, ktorí 
žijú v celibáte, ženatí muži môžu byť ordi
novaní na diakonov a kňazov. Takáto prax je 
už dlho považovaná za oprávnenú: títo kňazi 
vykonávajú plodný apoštolát uprostred svo
jich spoločenstiev.... Ako na Západe, tak aj na 
Východe, kto prijal sviatosť kňazstva, nemôže 
sa už oženiť."

Manželstvo. Nr. 1623 "V latinskej cirkvi sa 
zvyčajne pokladajú za vysluhovateľov Kris
tovej sviatosti snúbenci, ktorí si navzájom vy
sluhujú sviatosť manželstva vyjadru júc pred 
Cirkvou svoj súhlas. Vo východných litur
giách vysluhovateľom tejto sviatostí (nazva
nej aj "korunovanie") je  kňaz alebo biskup, 
ktorý potom, čo prijal vzájomný súhlas snú
bencov, korunuje následne ženícha a nevestu 
na znak manželského zväzku."

o.Cyril VASIĽ, SJ
(Pokračovanie)
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Som z katolíckej rodiny a bola som 
vychovávaná dosť staromódne, ako je 
to na moravskom vidieku obvyklé. O 
sexe sa normálne nehovorilo ani doma, 
ani v kostole, iba trochu v škole. . Po
znala som názory Cirkvi na túto zložku 
ľudského života, a vedela som tiež, ako 
mladí žijú, vedela som, ktorý chlapec 
alebo dievča z farnosti sa "museli" vziať. 
Keď som prišla študovať do Brna, za
milovala som sa do jedného chlapca zo 
školy, cítili sme sa spolu veľmi dobre, a 
aj keď som vedela, že ho musím brzdiť 
v jeho túžbach, po čase sme sa odo
vzdali jeden druhému. Túžila som si ho 
vtedy vziať a mať s ním deti, ale zároveň 
som cítila, že sme obidvaja pre man
želstvo ešte nezrelí, že nemáme vyrie
šené množstvo otázok (napríklad on bol 
mveriaci, mal ešte pred sebou vojen
činu...) Uvedomila som si, že sme náš 
vzťah po stránke telesnej akoby pred
behli, ale nemala som nikoho (a asi ani 
odvahu), s kým by som sa o týchto ve
ciach mohla porozprávať. V tom čase

odišiel môj partner na vojenčinu, bolo mi 
hrozne, ale tak trochu som bola rada, 
pretože jeho vojna mohla dočasne vy
riešiť náš problém. Nakoniec ho vyrie
šila definitívne, na vojne sa zamiloval, 
vymenili sme si pár listov a bol koniec.

Asi po pol roku som sa zoznámila s 
iným chlapcom, bol veriaci a veľmi som 
si priala, aby tentokrát známosť zvládla 
(i tu som si uvedomila, že za rozvoj 
intímneho života je  asi hlavne zodpo
vedná partnerka). Bohuvd’aka sa nam 
to darilo a darí. Začali sme teraz chodiť 
do jedného spoločenstva snúbencov a 
chceme sa ešte tohoto roku vziať (po 
ročnej známosti).

Ešte by som chcela napísať, že pre 
môjho súčasného chlapca nebolo ľahké 
zmieriť sa s tým, že som už s niekým 
predtým chodila (on so žiadnym diev
čaťom podobnú skúsenosť nemal). Na
koniec ma dokázal prijať takú, aká som, 
a myslím, že práve tento jeho postoj náš 
vzťah veľmi prehĺbil a upevnil.

(Prevzaté z AO - 93)

V Š E T C I  S M E  S V E T
1. Prichádza čas, keď  už svet počuje ten 
hlas, Ty a ja  vieme jedno je v nás.
T am svet čaká ľudí a je čas - život žiť, 
veď  on je najväčší dar.
2. Nedá sa í sť a predstierať každý deň, 
že raz tam ktosi zmení náš svet.
My všetci sme z Božej obrovskej rodiny, 
pravdou je, veď láska  je ten liek.
R. Všetci sme svet, všetci sme deti, všetci 
sme to, čo robí krajší deň, začnime 
dávať. Je to veľká šanca - rozdať sa 
pre druhých, urobiť krajší dnešný deň, len 
Ty a ja.

3. Všetci s m e ....
4. K eďsi na dne a sám nádej TI uniká, 
ale Ty len ver padnúť nemáš kam
ó, ó, ó, ó dokážme všetci, zmeniť sa 
všetko dá, musíme chcieť stále len Ty a Ja.

t a

Ježišu,
verím, že si Božský Lekár,
že chceš, aby som bol zdravý, lebo ma
miluješ.
Dôverujem tebe
i tvojmu plánu spásy pre môj život.

Zverujem sa dnes do tvojich rúk, 
aby si so mnou urobil, čo chceš.
Zriekam sa všetkých svojich programov 
a zverujem ti každý plán, svoju prácu, 
apoštolát.
Odovzdávam ti aj to, čo pokladám za 
dobré.

Dávam ti svoj úplný a bezpodmienečný 
súhlas,
aby si urobil zo mňa to, čo chceš. 
Nechávam ti slobodu plniť vo mne plán 
Tvojho Otca,
nech to stojí čokoľvek, aj keby to bolelo.
To nič.
Zverujem sa plne do tvojich rúk.

Operuj ma, ak je to nevyhnutné.
Vyrež ten nádor.
Premeň vzťah, ktorý ma od teba oddeľuje.

Povedz mi to, čo potrebujem poznať..
Som ochotný prijať akýkolVek liek, 
aj keby mal nepríjemnú chuť, 
akékolVek liečenie, aj keby ma bolelo.
Rob slobodne vo mne to, čo je nevyhnutné, 
lebo ty si môj Spasiteľ a Pán.

Dnes ťa nežiadam, aby si mi niečo dal, 
ale aby si vzal to, čo je  pre mňa zbytočné, 
to, čo nepotrebujem a to mi prekáža. 
Nebojím sa, lebo ti dôverujem.
Viem, že tvoj plán lásky je lepší ako môj.

Dnes ti bezvýhradne podpisujem plnú moc,
aby si ako Božský hrnčiar
premenil tú beztvarú masu hliny na nové
stvorenie,
aj keby ma to stálo povesť,
prestíž, majetok, reputáciu...
ba i život, lebo chcem byť premenený na
teba.
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Je veľmi úzke spojenie medzi 
Zjavením Pána a rodinou - u- 
viedol svoj audienčný prejav 
Ján Pavol II. v stredu pred sviat
kom Zjavenia Pána. Lebo práve 
v dome, kde býva Nazaretská 
rodina, stretnú sa mudrci s Je
žišom a spoznajú v ňom Mesiá
ša. Tam dostávajú svetlo, ktoré 
osvecuje a potešuje. Pán Ježiš 
sa zjavuje ako skutočné svetlo 
národov v skrytej, skromnej ro
dine v Nazarete.

Téma svetla je stredobodom li
turgickej slávnosti Zjavenia Pá
na. Druhý vatikánsky koncil zdô
razňuje, že tvár Cirkvi žiari Kris
tovým svetlom.

Sme na začiatku Roku rodiny - 
pokračoval Ján Pavol II. Je to na
ozaj vhodný čas, aby sme sa za
mysleli nad úlohou rodiny a nad 
jej dôležitosťou v živote Cirkvi a 
spoločnosti. Ide o rok vierouč
ného prehĺbenia, ale predovšet
kým o rok modlitby, najmä v ro
dine, na vyprosenie daru vedieť 
znova oceniť poslanie zverené v 
dnešných časoch každej rodine.

Nech obraz mudrcov od výcho
du nám pomôže spoznať skutoč
nosť, že rodinná existencia do
stáva svoj plný zmysel iba vtedy, 
keď je osvetlená Ježišom Kris
tom, ktorý je svetlom, pokojom a 
nádejou človeka. S mudrcami 
vojdime i my do chudobného 
betlehemského príbytku a s vie
rou sa klaňajme narodenému 
Spasiteľovi. Poznajme v ňom Pá
na dejín, Vykupiteľa človeka, vy
chádzajúce svetlo, ktoré prišlo 
medzi nás, aby upriamilo naše 
kroky na cestu pokoja.

Nakoniec Ján Pavol II. pozdra
vil niektoré skupiny pútnikov, 
najmä veľmi dojímavé slová ve
noval chlapcom a dievčatám z 
Chorvátska a Bosny a Hercego
viny, ktorí trávili prázdniny v ta
lianskych rodinách v okolí Ríma. 
Želal im Kristov pokoj, ktorý o- 
hlasovali v betlehemskej noci 
anjeli celému ľudstvu.

Vydavateľstvo o. baziliánov v R ím e vy 
dalo v  posledných troch desaťročiach v 
edícii Ukra jinská duchovná knižnica spolu 
83 titu lov. M edzi nim i je  aj 356 stránková 
publikácia  z roku 1978 G olgota grécko
katolíckej c irkvi v  Československu, ktorej 
autorom  je  niekdajší proto igum en o .ba
ziliánov na S lovensku o. Šebastián Š. Sa- 
bol, OSBM , ktorý bol v neprítom nosti v

Za účasti stoviek veriacich slávil paríž
sky arcibiskup, kardinál Jean-M arie Lus
tige r v  sara jevskej kato líckej katedrále 
polnočnú bohoslužbu . Lustiger vo svojej 
kázni poprosil obyvateľov bosnianskeho 
hlavného m esta o odpustenie za to, že  ich 
biskupi zo západnej Európy neprichádza
jú navštíviť časte jšie . V ýslovne sa poďa
koval za skúsenosti, k toré získal od svoj-

m onstreprocese odsúdený na doživotie. 
Vo svojich spom ienkach na trpké roky sa 
vracia k tragickým  udalostiam , ktorých bol 
svedkom  v období prenasledovania našej 
cirkvi, ktoré cie ľavedom e začalo hn eď  po 
frontových udalostiach v roku 1944.

N ajnovšou publikáciou spom ínanej edí
cie je  kniha Hore srdcia  od Juliana J. Kat- 
rija, OSBM. (pk)

ho príchodu do obkľúčeného mesta. 'Te
raz lepšie chápem  živo t v  Sarajeve," zdô
raznil kardinál a zažela l ľuďom  potechu a 
nádej.

Počas sväte j liturgie koncelebrovanej s 
arcibiskupom  Sara jeva V inkom  Puljičom 
stá lo  veľa ľudí pred preplnenou katedrálou 
v  historickom  jadre  mesta.

Kathpress, prel. T.L.

Problem atikou rodiny sa zaoberala aj nedávna m edzinárodná konferencia o 
prirodzenom  plánovaní rodičovstva - B illingsovou m etódou v R ím e - Svätý Otec 
po svojom  príhovore osobne pozdravil m anželov Billingsovcov a A. Capella, 
riaditeľku Centra pre prirodzené p lánovanie rodičovstva.

Vydavateľská činnosť o. baziliánov

Vo Vojvodine (Srbsko) začal vychá
dzať nový gréckokatolícky mesačník 
"Dzvony". Jeho vydavateľom je gréc
kokatolícka farnosť sv. ap. Petra a Pav
la v Novom Sade, ktorú spravuje o.Ro- 
man Miz, známy publicista a nábožen
ský spisovateľ. Zodpovedným redak
torom je o. Vladislav Varga.

Časopis začal vychádzať pri príleži
tosti 250. výročia vysťahovania sa na
šich krajanov na novú zem. Jeho pos
laním je "zvoniť’, budiť svedomie ta
mojšieho ľudu, čo je iste neľahká úlo
ha. "Práve preto budú "Dzvony" zvo
niť. Božie slovo bude základom našich

snáh a nebeské kráľovstvo - cieľom. To 
nás vždy držalo a udržalo”, píše v úvo
de o.Roman Miz.

Prvé tohtoročné januárové číslo vy
šlo s vianočnou tematikou. K čitateľom 
sa prihovára svojím vianočným a no
voročným príhovorom krieževský bis
kup J.E.Mons. Slavimir Miklovš. 
Okrem vianočných tém nechýbajú v 
ňom články z minulosti a  prítomnosti 
našich krajanov na tejto dolnej zemi.

Časopis, veľmi podobný nášmu Slo
vu, má dvojfarebnú obálku, má 24 
strán. Je písaný azbukou - v rusinskom 
jazyku a v zemplínskom nárečí. (fdj

Kardinál Lustiger slávil polnočnú v Sarajeve



STRANA 11 SLOVO 3/94

( R o z h o v o r  so s e s t r o u  E s t h e r )

"Znovuobjavenié hodnoty kres
ťanskej ikony nám pomôže uve
domiť si nutnosť reagovať proti 
odosobňujúcim a niekedy degra
dujúcim efektom množstva obra
zov, ktoré podmieňujú naše ži
voty prostredníctvom reklám a 
médií, lebo kresťanská ikona je

obrazom, ktorý nám prináša po
hľad iného, neviditeľného umelca 
a sprístupňuje nám realitu du
chovného a eschatologického 
sveta."

Ján Pavol II. 
pri príležitostisti 1200. výročia 

N icejského koncilu

□ Zdá sa, že je neriešiteľné abso
lútne protirečenie medzi umením a 
východnou ikonografiou. Kameňom 
úrazu by bola pre umelca nevy
hnutná potreba, aby vytvoril niečo 
nové!

- Podľa m ô jho  ná zo ru  je  p ro tireče n ie  
len zdanlivé. T v o rc a  nie je  S tvo rite ľ, on 
sa musí po d riad iť u rč ité m u  po riadku  
tvorby podľa ve ľm i p re sn ých  zákonov. 
Koncily vžd y  p ripo m e nu li tie to  zákony , 
tie ohraničenia, v  rám ci k to rých  sa  m ô 
že človek pod ie ľa ť na tvo re n í, k to ré  p re 
trvá až do p ríchodu  K ris ta  v  s lá ve . N e
predstavujeme s i zá p a d n é h o  um e lca  
ako génia s n e spú ta no u  p re ds tav ivos - 
tou, ktorý v y tv á ra  svo je  m o n š trá  - tu  
popisujem ta k  tro ch u  s ú č a s n é  um en ie " 
-ako pro tik lad k v ý c h o d n é m u  um e lco v i, 
ktorý je  s trážcom  ne hn u te ľne j, n a na jvýš  
staromileckej trad íc ie , každý  s a  m á 
držať trad íc ie  a s ú č a s n e  v y ja d ro v a ť 
novosť D ucha. M oji o rtod oxn í p ria te lia  
hovoria. "Ikona  je  ž ivá  a p re ná ša  bo ž
ské ' energ ie" sp ô so b o m  s ko ro  s v ia to s t
ným, duševný s tav  m a lia ra  p ritom  n ie  je  
dôležitý".

Keď poznám  d o sť d o b re  z á p a d n é  t ra 
dície, m ôžem  pri n á vš te ve  m úze a  d a 
tovať určitý poče t ikon, p re to že  poznám  
spôsoby zo b ra zo va n ia  a  te o lo g ic k é  té 
my kresťanského západu . C h c e m  p o 
vedať, že nem ôžem e po p rie ť v z á jo m n ý  
blahodárny v p ly v  (nehovorím  o  e p och e  
"kontam inácie" ako  s a  to  n ie ke d y  s tá 
valo v XVII. s to ročí a ve ľm i ča s to  v  X IX . 
storočí).

□ Tento vzájomný vplyv sa javí ako 
čosi podstatné, môžeš to objasniť?

V našom s p o lo če n s tve  ve rím e  v  d ia 
lóg, ktorý je  v ia c  ako  len s lo vá , k to rý  
dáva aj svo j ž ivo t za  to , aby K ris tus  
uskutočnil je dn o tu  svo jh o  te la , ab y  sm e 
mohli prísť od výcho du , od  záp ad u , od 
severu a ju h u  a z a s a d n ú ť s i z a  s tô l 
Kráľovstva. R ešpekt, p o ko rn ý  o b d iv  p o 
kladov roz ličných kresťanských  trad íc ií 
nás zaiste vedú  k to m u , že  s a  navzá jom

O H E Ň 1 S V E T L O
o b o h a c u je m e  bez to h o , aby sm e  sa  na- 
vza jo m  okrá da li.

Ž ia ľ, po d ru ho m  v a tik á n s k o m  kon c ile  
la tin ská  c irke v  z a z n a m e n a la  vý ra zn é  
o b d o b ie  iko no k lazm u . N a p rie k  to m u  v e 
riac i ve ľm i rých lo  pocítili po trebu  m o d liť  
sa  pred ob razo m  bože j nádhery . Z ača li 
si le p iť rep ro d u kc ie  ikon na d re ven é  
d o sky  a zača li ich v y s ta v o v a ť v  kos 
to lo ch , ka p ln ká ch  svä te j sv ia to s ti n a 
š ich  ka ted rá l... a v  ch a lu p á ch . T o  z n a 
m en a lo  s a m o z re jm e  neúspech : n e n a 

s ta lo  u s k u to čn e n ie  litu rg icke j re form y, 
sm e  ď a le ko  od kon tex tu  tr id e n tské h o  
koncilu .

A v š a k  ná vra t k  iko ne  pri úp lne j ig
no ran c ii to h to  um eniq , je h o  teo lóg ie , 
plodí te o lo g ické  úchy lky , k to ré  po tom  
sú  u rážkou  pre o rtod oxn ých  bra tov. A- 
ko  by sm e  m ohli vy ja d riť p ros tredn íc 
tvo m  v ých o d n é h o  um en ia  ikony  
do gm y, k to ré  neex is tu jú  u východných  
c irkv í, ako  napr. N e po škv rnen é  počatie , 
a leb o  ro zv in u tie  zbo žňovan ia , k toré je  
im  cud z ie , a ko  ku lt s v .Jo ze ta  a B ožs
kého  S rdca . A k o  by  bo lo  m ožné  vy jadriť 
našu  id e n titu  v  um ení, k to ré  nes ledo
v a lo  rozvo j naše j teo ló g ie . P redne
d á vn o m  sm e  p rija li ruské ho  zástupcu, 
k to rý  sa  po va žo va l za  o rtodoxného 
kňaza . V š e tk y  rozd ie lno s ti, k to ré  m ohli 
ro zd e liť  naše  d va  sve ty , bo li ve ľm i rých
lo  p re k le n u té  láskou , k to rá  pochádza 
od B o h a  a  h ra n ice  bo li p re lom ené . Pri 
na šom  s tre tnu tí sa  v y sky to l je d in ý  ru 
š iv ý  m om e n t: sp e v n ík y  ozd o b e n é  re
p ro d u kc ia m i ikon  leža li v  kap lne  na 
zem i. O tc a  to  h lbo ko  ran ilo . P oužívam e 
d e ta ily  ikon , ro zm n o žu je m e  ob razy  in
š p iro v a n é  ikonou , a le  tie  nem a jú  s  ňou 
n ič  spo lo čnéh o .

□  Ste proti používaniu ikon v kato
líckej cirkvi?

U rč ite  nie. N a op ak , som  z a  učen ie  sa 
láske , som  za  zh o d u  s naš im i výcho d 
ným i b ra tm i cez  se rió zn e , úc tivé  kon 
te m p la tív n e  po zn a n ie  iko n y  a iko no 
gra fie . N e z a b u d n im e , ž e  m á m e  s p o 
lo č n ý  rod , je d n o tn ú  C irk e v , v  k to re j sa  
o b ra z  v y v íja l a bo l c h rá n e n ý  c ir 
k e v n ý m i O tc a m i. N ik d y  n e z a b u d n e m  
na  tú  e ta p u  pri m o jo m  k o n ve rto va n í, 
k e ď  so m  c e s to v a la  d o  R ím a  a na v 
š tív ila  som  k a ta k o m b y . Z ra z u  som  
z is t ila , ž e  n a š i o tc o v ia  vo  v ie re  sa  tam  
s tre tá v a li n ie  kvô li to m u , a b y  sa  
s k rý v a li,  a le  a b y  c e le b ro v a li nad 
h ro b m i m u č e n ík o v , o b k lo p e n í ve ľm i 
ik o n o g ra fic k ý m i o b ra z m i K ris ta  a 
P a n n y  M á rie . H m a ta te ľn e  som  sa  
p re s v e d č ila  o  a p o š to ls k e j tra d íc ii a 
tý m  aj o  o s o b e  K ris ta !

Č o  ho vo ril Ján  P avo l M.? C itu je  II. 
n ice jský  konc il (787), k to rý  po tvrdzuje: 
"Tí, k torí po k ľaknú  pred ikonou, kľaka jú 
si p red o so bo u  (hypostáza ) T oho , kto 
je  na nej zob raze ný . "K a ro l V e ľký  by sa 
bol chce l z m noho rakých  d ô vo d o v  s ta ť 
c isá rom  V ýcho du , ne bo lo  m u to  do- 
priane, a hoci ka ro lín ske  u m e n ie  č e r
pa lo  z p ra m eň a  b yza n ts k e j iko no g ra 
fie , K aro l V e ľk ý  s a  p o s tav il p ro ti uc tie 
va n iu  o b ra z o v  a  p rizná va l im  len  úlohu 
d id a k tickú .

A  s k u to č n e  n o vý  konc il koncom  IX. 
s to ro č ia  o b n o v il n ice jskú  trad íc iu , ktorú 
nám  p ripo m ín a  Ján  P avo l II.

(Dokončenie v budúcom čísle)
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mŕtvy. Dobrí kresťania zobrali jeho telo do 
domu a tam ho ošetrovali a nakoniec aj 
vyliečili. Zabudnúc na všetko, čo sa s ním 
stalo, hlásil sa Šebastián opäťdo služby. Ci
sár zdesený, že Šebestián žije, dal ho znovu 
popraviť, ale aj s  tými, ktorí uznali Krista za 
svojho Boha. V tomto postavení je  dnes aj 
naša Cirkev pred našou spoločnosťou - pred 
svetom. Ponúka svoje služby po štyroch de
saťročiach spútania a odstreľovania smr
tiacimi šípmi, ponúka svoju osobnú službu, 
svoj pracovitý život, vybudovaný na pod
kladoch mravnosti. Síl má síce menej, kvôli 
predchádzajúcemu dlhoročnému zviazaniu 
a nespočítateľnému množstvu rán. Cirkev 
ale žije. Dokonca začala pracovať vo všet
kých smeroch. Ale stretáva sa s nedôverou 
a podozrením, že chce panovať, že sa chce 
obohacovať. Cirkev odpustila každému a 
všetkým. Za posledné roky iste zostarla, ale 
chce pomáhať našej spoločnosti v našom 
národe a medzi našimi národnosťami. Chce 
úprimne, spoločensky, sociálne vychovávať 
obetavých a nezištných ľudí, takých, na kto
rých sa spolo čnosťmôže oprieť. Ich postoje, 
zmýšľanie a správanie sa môže byť zá
kladom pre vytvorenie takého ducha, ktorý 
napomôže zjednoteniu spoločnosti národa 
a národností. Je možné oprieť sa aj o mno
hých tých veriacich, ktorí naozaj vo veľkom 
množstve zostali veriacimi aj vtedy, keď ni
mi byť nebolo zásluhou . Nebude naša spo
lo čnosť podobná európskemu turistovi, kto
rý zablúdil v púšti, nemal dostatokjedla, ani 
vody, išiel okolo oázy, ale si myslel, že je  to 
len fantázia. Hoc zbadal d ’atlovník, kde v 
blízkosti datlí bola aj voda, nenašiel ju  a 
beduíni - obyvatelia púšte - ho našli mŕtve
ho. Tí si povedali: preto zomrel, lebo je  to 
európsky moderný človek, ktorý rozmýšľa, 
ale nerozumie často ani prírode ani sebe, 
ani Bohu. Naše národy cez svoju cirkev žili 
s Bohom, nemali svojich grófov, ani svoju 
šľachtu, nemali vysoké postavenie, svoju 
štátnosť, ale stali sa z nich národy modlitby, 
zbožnosti, čítali modlitebníky, katechizmy, 
chodili na púte a pri svojej chudobe boli 
šťastní a múdri. Nič ich nevyviedlo z rov
nováhy, ani roky ateizácie nezničili tieto 
hodnoty. Bratia a sestry. Krst Pána na Jor
dáne je aj ekologickým sviatkom. Existuje 
dnes kresťanská modlitba pred jedením: 
Pane, ideme požívať toto jedlo, ale hovorí 
sa, že je  veľmi nezdravé, voda i vzduch sú 
otrávené. Ale ty, Pane, si povedal, že tým, 
čo tebe uveria, sa nič nestane i keby sme 
niečo smrtonosného vypili. Napriek zjave
niu a vteleniu zostáva Boh skrytým a miluje 
skrytosť. On príde k nám a hľadať príbytok 
nielen cez svätú noc, nielen počas Vianoc 
ale aj v ďalších dňoch, všedných dňoch po
čas roka. Panna Mária a sv. Jozef nech nám 
pomôžu ho prijať. Boh prichádza k nám 
často, len my nie sme doma.

Na sviatok Z javenia Pána v chrá
me sv. Jána Krstiteľa v Prešove  
celebroval sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka svätú liturgiu, ktorú v 
priam om  prenose vysie la la  aj te 
levízia. Otec biskup prednieso l a] 
hom iliu, z ktorej prinášam e pod
statnú časť.

Minuli sa sviatočne chvíle Božieho na
rodenia a my sa pomaly vraciame do všed
ných dní. Minula sa aj sviatočná pohoda, 
darčeky zovšedneli a miesto štedrosti a lás
ky sa možno vracia staré sebectvo. Pod
statné zo sviatkov však nesmie pominúť. Na
rodený Spasiteľ musí m ať trvalé miesto v 
duši, v rodine, v manželstve i v spoločen
skom živote. Len s  ním zostáva tu pokoj a 
vzájomná láska. Kristus po tisícročia ča
kaný zažiaril ako hviezda - svieti stále, nevi
dí ho len ten, kto nasilu zakrýva oči. Dnešný 
sviatok prichádza človek na púšti stava sa 
do radu hriešnikov, dáva sa Jánom pokrstiť 
a Boh v troch osobách sa zjavuje. Nad Sy
nom Božím v Jordáne sa v podobe 
holubice zjavuje Duch, nebesá sú 
otvorené a z neba počuť Otcov 
hlas: To je  môj milovaný Syn, v 
ktorom mám zaľúbenie." O tejto 
udalosti píšu všetci štyria evan
jelisti. A práve táto scéna zohrala 
v praxi cirkvi dôležitú úlohu. Kris
tus začína verejne pôsobiť. Boh 
vložil svoje srdce, svojho Syna do 
nášho sveta, v ktorom žijeme. Tým 
dostal svet pevný bod, skalu, zák
lad Ježiša Krista, ktorý dáva istotu 
každému a všetkému robí túto zem 
obývateľnou. Táto sužovaná a 
ľuďmi zjazyená planéta je  draho
cenná v očiach Božích. Je v nej 
/obraz jeho Syna. Boh chce túto 
zem, ale aj nás. Prežívame stále 
bolestne defirenciu medzi veľkos
ťou úlohy a malosťou ľudských 
snažení, medzi tým, čo sme a tým, 
čím máme byť. Prijmime zjavené
ho Boha do svojho života. Prij
mime jeho univerzálnu chartu - 
Dekalog - desatoro a jeho evan
jelium. Nie sú to len náboženské 
princípy, ale všeľudské zásady, na 
ktorých vyrástla aj charta základ
ných ľudských práv. V nich je  na
programovaná najčistejšia huma
nita všetkých čias. Prijmime to 
božské, lebo ono nikdy nezotro
čuje človeka. Boh vždy človeka 
oslobodzuje od každého zla. Z  dl
hej skúsenosti vieme, že tam, kde 
sa nedodržuje Boží zAkon, nedo
držuje sa žiadny zákon. Kde sa opovrhuje 
Bohom, veľmi rýchlo sa začne opovrhovať 
aj človekom. Všetky naše činnosti majú

medze. Sú vážene na váhach mravnosti, 
spravodlivosti, pravdy. Aj more má svoje 
medze. Keby ich nemalo, vylialo by sa a 
všetko by zničilo. Aj pre nás vše- obecné 
mravné normy sú ako brehy, sú hra- nicami 
našej slobody. Za nimi je  anarchia, zločin a 
neprávosť. Všetko nešťastie, ako ho vidíme 
dnes. To ľudské má široké dimenzie, 
rozmanitosti. To božie je  vždy stabilné, isté 
ako vzduch a slnko. Len to stabilné nás 
uchová v srdci Európy. Naši vysťahovaní 
rodáci v cudzom svete si odniesli z domu 
dve hodnoty - pracovitosť a čestnosť A toto 
ich zachránilo, že sa nestali žobráhni. Buď
me preto čestní, svedomití, pestujme brat
stvo a nie nenávisť. Nenávisťpre každého je  
vrahom a samovrahom. Zime v presved
čení, že ak si budeme sami pomáhať, aj Pán 
Boh nám pomôže. Svätý Šebastian žil na 
rímskom dvore v službách rímskeho cisára. 
Bol vo veľmi dôležitej funkcii, ako veliteľ 
osobnej stráže. Keďvyšlo najavo, že je  kres
ťanom, bez ohľadu na jeho doterajšie verné 
služby nariadil cisár popravu, ktorá bola

prevedená tak Že bol priviazaný a vystrele
né šípy niekolkokrát zasiahli jeho telo. 
Príznaky nehybnosti naznačovali, že je
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Posviacka fary v
Nedeľa - Deň Pánov- 28. novembra 1993 bola pre 

veriacich gréckokatolíkov vo farnosti Helcmanovce v 
okrese Sp. Nová Ves oveľa slávnostnejšia ako tie iné. 
Vtedy totiž medzi nás veriacich zavítal najdôstojnejší 
otec biskup Msgr. Milan Chantur, CSsR, aby posvätil 
novopostavenú farskú budovu.

Farská budova v Helcmanovciach bola postavená 
s pomocou Božou, zásluhou organizátorskej práce 
nášho duchovného otca M ikuláša Sigetiho a  finan
čnými príspevkami a pracovným zameraním miest
nych veriacich. Buď všetkým za to vrelé pán Boh 
zaplatí

Najdôstojnejšieho otca biskupa privítali pri chrám e 
svätého Michala Archanjela chlebom a soľou a deti 
kvetmi.

K slávnostnej duchovnej atmosfére posviacky pris
pel aj ženský spevácky zbor z Helcmanoviec, ktorý

Helcmanovciach
privítal otca biskupa a kňazov pri vstupe do chrámu 
liturgickou piesňou Vošiel jesi archijereju a  dychový 
súbor Seľanka, ktorý spestril túto slávnosť liturgickými 
a náboženskými skladbami.

Sam otná posviacka farskej budovy sa začala sláv
nostnou svätou liturgiou, ktorú slúžil otec biskup spolu 
s ďalšími prítomnými kňazmi a správcom našej 
farnosti duchovným otcom Mikulášom Sigetim. V 
homilii sa otec biskup podäkoval veriacim  Helcm anov
iec za vykonané dielo a nabádal ich k ešte väčšej 
usilovnosti a obetavosti pre spásu svojich duší.

Po svätej liturgii bolo myrovanie a nasledovala sa 
motná posviacka farskej budovy, ktorá sa skončila 
pápežskou hymnou a mnoholetstviem.

Všetci účastníci posviatky sa rozchádzali do svojich 
príbytkov s pocitom duchovného zážitku a obnovy.

Veriac i z H e lcm anov iec

Naši jubilanti vo februári
Mons, Ján Krajňák, prodekan Grécko

katolíckej bohosloveckej fakulty, 25. výročie 
ord. (2.2.1969) 

o. František Dancák, správca farnosti 
Kružlov, 55. narodeniny (9.2.1939) 

o. MUDr. Ján Vasif, správca farnosti Zá
vadka, 70. narodeniny (14.2.1924)

Mons. Jozef Tóth, prodekan Gréckoka
tolíckej bohosloveckej fakulty, 25. výročie ord. 
(16.2.1969) 

o. Michal Ihnát, na odpočinku v Košiciach, 
80. narodeniny (26.2.1914)

o. Ján Sitár, na odpočinku vo Vranove, 40. 
výročie ord. (28.2.1954)

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

Vianočné stretnutie 
mládeže v Kružlove

V zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kružlove sa stretol 
dievčenský zbor Mariánka pod vedením Marienky Sterankovej. V 
programe Sami sebe spievali vianočné koledy, po ktorých 
nasledovali malé scénky, v ktorých pranierovali niektoré problémy 
a hriechy týchto dni. Za tým bol náboženský kvíz. Boli v ňom 
otázky zo Starého a Nového zákona, so zvláštnym zameraním na 
narodenie Ježiša Krista. Súťaž bola vyrovnaná a o poradí roz
hodlo spievanie kolied. Najlepšie odpovedala Ivana Kalistová. 
Piati víťazi dostali odmeny - sladkosti, a otec duchovný ich od
menil hodnotnými náboženskými knihami.

Po tomto nasledovala družná beseda s duchovným otcom, v 
ktorej boli otázky i odpovede rôzneho charakteru, tiež o tom, aké 
boli Vianoce kedysi a dnes. Bolo to veľmi milé stretnutie, prvé vo 
farnosti. V takýchto stretnutiach chcú pokračovať i v budúcnosti.

( - f d - )

V septembri minulého roku som zastupoval 
o.Mariána Potaša, OSBM, na jeho fare vo Vyšnom 
Orlíku (pri Svidníku). Prešlo už odvtedy pekných 
pár mesiacov, ale nedá mi, aby som sa s vami 
nepodelil s touto príhodou, na ktorú nemôžem za
budnúť.

Keďže sme mali s oJoanom  - tiež baziliánom (je 
správcom Mikulášovej a Jedlinky) trochu voľnejší 
deň, rozhodli sme sa, že namiesto, aby sme si varili 
obed, pôjdeme si opekať slaninu.

Zobrali sme si všetko potrebné a vybrali sme sa 
na polhodinovú "túru" k miestnemu prameňu vaj
covej vody. Bol slnečný jesenný deň, jednoducho 
ideál na krátky výlet do lesa...

Práve, keď sme schádzali od fary na asfaltovú 
cestu pri obchodnom dome, neznámy farník - starší 
muž, celý rozrušený uteká k nám a hovorí: "Prišli 
jakys ľude i nichto jim  nerozumije". Ukazoval ru
kou smerom nadol. Práve ich privádzala k nám 
mladá pani, rozprávajúc sa s nimi lámanou nem 
činou. Keď prišla k nám a ja  som sa ozval k "cu
dzineckému" páru po anglicky a oni zareagovali, 
bola jednoducho rada, že sa ich zbavila...

Boli z Holandska. Pán mal asi 50 rokov, ona oko
lo 40. Na pleciach prehodené malé ruksaky... Boli 
na dovolenke na Slovensku a chceli vidieť drevené 
cerkvi, o ktorých tak veľa počuli. Ukázal som im 
hore biežkom na orlícku - a hovorím im: "My tu 
máme iba murovanú. Ak chcete vidieť drevenú, 
musíte ísť do Jedlinky... Práve tu vedľa mňa stojí jej 
správca."

Chceli vidieť i tú "orlícku", tak sme sa s o.Joanom 
vrátili na faru spolu s nimi, vzali sme kľúč a išli sme 
im ukázaťcerkev...

Vysvetlil som im orientáciu cerkvi: že je  orien
tovaná tak, aby sa veriaci i kňaz modlili k východu.

Vysvetlil som im prečo. Ukázal som im starodávne 
hroby kňazov a ich manželiek z minulého i tohto 
storočia pri cerkvi. Potom sme vstúpili do vnútra, 
objasnil som im vnútornú štruktúru cerkvi, ikono- 
stas, tetrapod, išli sme i za ikonostas - ukázal som 
im na prestole Sväté evanjelium - hovoril som im o 
prítomnom Ježišovi pod spôsobom eucharistického 
chleba v kivote...

Jedno mi bolo zvláštne: nevedeli, ako sa majú 
správať v cerkvi. Keď som sa ja  uklonil pred cár
skymi dverami, i oni tak urobili, ale veľmi nemo
torne, pred kivotom tak isto. Potom som si uvedomil 
- však v Holandsku je  veľa protestantov - určite nimi 
budú i oni.

Pýtali sa na zástavy, ktoré viseli v cerkvi - "koruh- 
vy". Vysvetlil som im históriu z čiassv. Konštantína 
Veľkého v 4. storočí, pred jeho bitkou s Maxen- 
ciom, keď sa mu v noci počas spánku zjavilo na nebi 
znamenie Ježiša Krista a počul hlas: "V tomto zna
mení zvíťazíš". Na druhý deň ráno dal vyhotoviť pre 
svoje légie toto znamenie a skutočne vyhral bitku. 
Na pamiatku toho i my máme v cerkvách tieto 
zástavy - lebo sme kresťania. Boli prekvapení. Ona 
sa opýtala, načo ich používame. Hovoril som im o 
procesiách, o obchodoch okolo cerkvi na sviatky, 
keď  ohlasujeme svetu i takýmto spôsobom blahú 
zvesť.

Pýtali sa, ako sa správajú veriaci pri čítaní evan
jelia. Keď som im povedal, že stoja - boli šokovaní 
a hovorili: "Taká úcta k Svätému písmu". A potom 
sa im skutočne rozviazal jazyk. Muž mi hovorí: 
"My sme protestanti. Počas našich modlitieb nemá
me nič podobné, a nemajú to ani rímskokatolíci u 
nás v Holandsku. Čo sa týka symbolov" - pokra
čoval "medzi nami a rímskokatolíkmi nieto rozdie
lu, avšak vy - to je  krása..."

Keď sme schádzali dolu "z orlíckej hôrky", pýtali 
sa, či nepredávame pohľadnice z cerkvi, z ikonosta- 
su a pod.

Hovorím im: "Viem, že na západe je  taká obyčaj, 
ale my na to ešte nemáme sily, ani peniaze, žijeme 
v slobode iba tri roky. A potom, tu prichádza málo 
turistov..."

A oni mi na to: "Práve preto sme tu prišli i my, 
pretože je  to zabudnuté miesto a turisti ho ešte 
neobjavili. Práve toto sa nám tu páči. V Holandsku 
žije velmi veľa ľudí a  nieto tam súkromia".

Holandský pár sa ma opýtal na konci nášho stret
nutia, akou rečou rozprávajú ľudia v dedine. Pýtam 
sa ich prekvapene: "Prečo?", hlavou mi prebehla 
myšlienka: tvrdia, že nevedia nijakú slovanský reč, 
ako potom môžu vedieť, že ľudia v dedine neroz
právajú po slovensky. Svoju pochybnosť som im 
vyslovil nahlas. Oni mi ju hneď vysvetlili:

"Tá mladá pani nám chcela pomôcť, vedela po 
nemecky, takže nebol problém, ale keď sa pýtala 
ľudí v dedine, nerozumela im, až napokon kývla 
rukou, a už sa o to nepokúšala." Vysvetlil som im, 
že ľudia v dedine hovoria po rusínsky, preto ich 
nerozumela.

Podali sme si ruky a on mi hovorí: "Ak by som žil 
tu, stal by som sa gréckokatolíkom". Neviem, či to 
myslel vážne, alebo sa mi chcel iba odvďačiť 
takýmto spôsobom. Jeho tvár však bola vážna. 
Vtedy som si pomyslel - aká škoda, cudzí obdivujú 
naše, zatiaľ čo my sami neviem e, čo máme - a čo 
robíme každý deň pri našich liturgiách. Aká škoda, 
že všetko robíme automaticky a bez srdca. Bože, 
pomôž nám, aby sme ťa našli a aby sme sa vtedy, 
keď prichádzame do cerkvi i skutočne modlili a 
prežívali všetky symboly, ktoré nám dali naši 
predkovia a ktoré sú tak hlbokými, daj, aby tieto 
symboly sa stali pre nás živými, pretože živé sa žije 
a mŕtve sa stáva zbytočným.

o .Jozafá t V .T IM K O V IČ , OSBM



Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

SLOVO 3/94------  -----

K výr oč i u  smrt i  
sv.  Cyr i l a  F i l ozof a

14. februára t.r. up lyn ie  1125 rokov od sm rti sv. Cyrila  
Filozofa. Pri tejto  príležitosti bude v  piatok, 11. februára t.r. o 
17.00 h v Pyram íde na ul. SNP v  Košiciach sv. liturgia za 
členov Spolku sv. C yrila  a M etoda. Po sv. liturgii bude stret
nutie všetkých košických členov nášho spolku.

Vo farskom  chrám e N arodenia Presvätej B ohorodičky na 
Moyzesovej ulici v  Košiciach bude sv.liturgia k výročiu  sm rti 
sv. Cyrila Filozofa v predvečer sviatku - v nedeľu, 13. feb 
ruára t.r. o 18,00 hod.

JUBILUJÚCI SPEVÁCKY ZBOR
Pre Zbor sv. C yrila  a M etoda v K ošic iach je  ten to  rok jubile jným . 

Od jeho založenia up lyn ie desať rokov. Po úspechu na Me
dzinárodnom  festiva le gréckokato líckych speváckych zborov ’93 
prebehlo doplnenie zboru o ďalších členov. V ýroč ie  založenia 
zbor oslávi v  jesen i t.r. ďakovnou sv. liturgiou a celovečerným  
koncertom.

STRANA 14

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznámy z Ďačova 100 Sk, Bohuznámy z Marianky 200 Sk, 

Bohuznámy z Michaloviec 50 Sk, Bohuznámy zo Žiaru nad Hro
nom 200 Sk, Anna Bačišinová, Hlinné 50 Sk, o. Joan Bajcura, 
Krásny Brod 50 Sk, Alžbeta Beríová, Brezina 50 Sk, Anna Bir- 
čáková, Drienica 100 Sk, Alojz Bridzák, Hlinné 50 Sk, Mária Cim
balová, Bratislava 100 Sk, Gustáv Čorej, Trnava pri Laborci 50 Sk, 
Anna Frančáková, Svidník 50 Sk, Mária Frenová, Dlhé Klčovo 100 
Sk, Gréckokatolícky farský úrad Poša 50 Sk, Gréckokatolícky 
farský úrad Sopkovce 50 Sk, Anna Gurňaková, Nižný Hrušov 50 
Sk, Michal Hreňko, Sobrance-Komárovce 50 Sk, Mária Chle- 
bášková, Zemplínska Teplica 50 Sk, Mária Kačmarová, Zemplínska 
Teplica 50 Sk, Ján Kaputa, Hrabské 50 Sk, Jozef Kĺzák, Košice 150 
Sk, Anna Kmecová, Hlinné 50 Sk, Mária Kopcová, Zemplínska 
Teplica 50 Sk, Štefan Majcher, Trebišov 50 Sk, Ing. Juraj Mantič, 
Bratislava 150 Sk, Helena Mikitová, Košice 50 Sk, Mária Mikítová, 
Laškovce 50 Sk, Július Mindžák, Pavlovce nad Uhom 200 Sk, 
MUDr. Andrej Molnár, Košice 50 Sk, MUDr. Júlia Petriková, Stanča 
50 Sk, Michal Puškár, Trnava pri Laborci 50 Sk, Anna Románová, 
Trnavy pri Laborci 20 Sk, Mária Rošková, Koromľa200 Sk, Margita 
Sedláková, Prešov 100 Sk, Mária Semanová, Brezina 50 Sk, Pav- 
lína Sepešiová, Brezina 50 Sk, Anna Smetanová, Trnava pri La
borci 50 Sk, Ing. Ján Soták, Hlinné 50 Sk, Spolok sv. ruženca 
Slavkovce 200 Sk, Michal Vaško, Bratislava 50 Sk, Štefan Vaško, 
Hlinné 50 Sk, Mária Vladyková, Habura 100 Sk a Alžbeta Vy- 
žinkárová, Košice 150 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila 
a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" na účet SŠTSP 
Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na poštovej poukážke v 
správe pre prijímateľa-na druhej strane-uveďte, že ide o dar. Mená 
darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

Z činnosti Spolku 
sv. Cyrila a Metoda

V stredu, 29. decembra 1993 sa členovia výboru Spolku sv. Cyrila 
a Metoda zišli na svoje 12. zasadnutie na Gréckokatolíckom farskom 
úrade v Michalovciach.

Po vianočnom tropare zasadnutie otvoril a viedol predseda spolku 
arcidekan o.Jozef Knežo, ktorý konštatoval, že všetky stanovené 
úlohy výbor i jeho jednotliví členovia plnia v dohodnutých termínoch.

Vydavateľstvo Byzant, s.r.o., pokračuje vo vydavateľskej činnosti. 
Prvým titulom v tomto roku je kniha Spomienky pútnika. Začali sa aj 
práce na vydanie Gréckokatolíckeho kalendára 1995.

Spolok sv.Cyrila a Metoda vyhlási v najbližšom čase literárnu súťaž 
v poézii a próze pre našich mladých. Má byť venovaná myšlienke 
Roku rodiny a cyrilometodskej tradícii. Podmienky tejto súťaže zve
rejníme v časopise Slovo.

Rok 1994 je pre náš spolok rokom valného zhromaždenia. Výbor 
rozhodol, že bude zvolané v jeseni, t.r. Dovtedy je potrebné okrem 
iného rozširovať členskú základňu a najmä aktivizovať jednotlivé 
odbočky.

Najbližšie zasadnutie výboru vo Vranove nad Topľou bude ve
nované spomienke na 1125. výročie smrti sv.Cyrila Filozofa. Na 
tomto zasadnutí výbor rozhodne aj o mieste konania tohtoročných 
cyrilometodských slávností. Spolok sv.Cyrila a Metoda

Cyril, slávny učiteľ cností, naučil si Moravanov 
svojimi dielami Bohu ďakovať tým, že si prekladal 
z gréckeho jazyka do slovienskeho zákon Pána a 
spravodlivosť jeho. Preto sa národy slovanské te
raz radujú a slávu Bohu vzdávajú.

Ó, sladký učiteľ Cyril! Ó, tichá reč, ó, milosrdné 
srdce a myseľ premúdra! Ó, slová sladšie od me
du! Prelietal si oné kraje sťa orol, druhý Pavol a  
učeník Petrov, v meste ktorého si ráčil spočinúť 
Pamätaj na nás hriešnych u Boha, svojimi mod
litbami spasže nás. (Z chvál na sv. Cyrila Filozofa)

NASI JUBILANTI
V o februári t.r. sa  okrúh leho výroč ia  narodenia dožívajú 

títo  naši členovia:
_ 50 RO KO V - Helena Bérešová z M ichaloviec a Ľudmila  
Čorejová zo Zbudze.

60 RO KO V - Andrej Č ižm ár zo Sečoviec, Viliam  Ivaň z 
Trebišova, Anna Kuliková z č e rtiž n é h o , Irena Kuzem ková  
z Pustého Č em erného, A ndrej Perháč zo Slivníka, Margita  
Polačková z N ižného Hrabovca, doc. RNDr. Ján Pidany z 
Košíc a Štefan Zajac z Nového Ruskova.

70 RO KO V - Anna Bilá zo Svidníka, M ichal C ap ik  z 
Nového Ruskova, A nna G ordová z K ladna a zakladajúci 
člen o.M UDr. Ján V as if zo Závadky.

75 RO KO V - Anna Danková z Koňuše, Anna Kollárova  
z Bardejova a Ján Polačko z M alých O zoroviec.

80 RO KO V - Anna Bérešová z T rebišova a Michal Bod
rog z Trebišova.

85 RO KO V - Alžbeta Beňová z Koňuše a Anna Dobo- 
šová z Novosadu.

V šetkým  jubilantom  vyprosujem e hojnosť Božích m ilosti.
Na m noho rokov, šťastných rokov.

l i l t t i l l f e  S a l i »  M
R edakcia G réckokatolíckeho kalendára 1995 prosí 

všetkých tých, ktorí hodlajú svoje články, básne, fo 
tografie a pod. uverejniť v G réckokatolíckom  kalendári 
1995, aby svoje m ateriály posla li redakcii do konca m ar
ca t r .  O čakávam e najm ä také príspevky, ktoré doteraz  
eš te  neboli uverejnené.

Adresa: S polok sv. C yrila  a Metoda 
Hollého 2 

075 01 M ichalovce



LITURGICKÝ KALENDÁR
_________ V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A ---------

Od 6. februára správny poriadok hlasov na 
nedele a evanjelií na utierni. K posunu o 
jeden hlas dozadu došlo 2. januára v ka
lendári na rok 1994, kde mal byť uvedený 
6. hlas a 9. evanjelium. Poriadok hlasov a 
evanjelií sa prebral z kalendára a m ylne sa 
uvádza celý január aj v liturgickom kalen
dári na január. Za omyl sa pri prevzatí 
ospravedlňujeme.

31. január, pondelok:
Cyrus a Ján, nezištní pomocníci.

Čítanie Zj 3, 14-22: Hľa stojím pri dve
rách a klopem. Evanjelium : M t5 , 43-48: Vy 
teda budte dokonalí, ako je  dokona lý váš 
nebeský Otec
1. februára, utorok: Príprava na sviatok 

Stretnutia so Simeonom
Farba: biela, tropar, kondák, prok. a príč. 

z Prípravy Č: Heb 13, 9-14: Neda jte sa 
zmiasť všetkými cudzím i náukam i. Ev:Lk 
2, 22. 39-40: Priniesli Ježiša do Jeruza
lema, aby ho predstavili Pánovi.

2. februára, streda: Stretnutie 
Pána so Simeonom  

Farba: biela, vše tky  m en livé  časti zo 
sviatku

Č: Rim 3, 21 -25: V šetc i zhrešili a chýba 
im Božia sláva. Ev: Lk 2, 27-35: Teraz 
prepustíš, Pane, svo jho služobníka v po 
koji.

Svätenie sviečok podľa trebnika. Myro- 
vanie.

Okrem čítaní a p iesne na vchod m enlivé 
časti na sv. lit. sa spieva jú ako dnes do 9. 
februára včítane. Farba je biela.

3. februára, štvrtok: Simeon 
a Anna, proroci 

Č: Jak 1, 2 -4  a 12: S kúška vašej v ie ry 
prináša vytrvalosť. Ev: Lk 2, 36-40: Anna z 
chrámu neodchádzala, vo dne v noci s lú 
žila Bohu pôstom a m odlitbam i.

4. februára, piatok:
Izidor, úctyhodný

Č: Rim 8, 28-30: Tým čo m ilu jú Boha, 
všetko slúži na dobré. Ev. Lk 9 ,4 6 -4 8 : Kto 
je medzi vami najm enší, ten je  veľký.

5. februára, sobota:
Prvá zádušná sobota

Farba čierna. A ntifóny každodenné. 
Poďme, pokloňm e sa... za večný pokoj z o 
snulých my ti spievam e, tropar, kondák, 
bohorodičník, prok. a prie. zosnulým . N a
miesto Dôstojné je  sa sp ieva Najčistejšia 
Bohorodička. Panychída.

Č: 1 sol 4 .13 -18 : Nechcem e, bratia, aby 
ste nevedeli, ako je  to  so zosnu lým i. Ev: 
Jn 5, 24-30: Kto počúva m oje s lovo a verí 
tomu, ktorý ma poslal, m á večný život.
6. februára: Mäsopôstna nedeľa, Bukol, 

biskup v Smyrne 
Farba biela, radový hlas je  tretí, evan

jelium na utierni 3. Antifóny nedeľné, tropa r 
z hlasu a zo S tretnutia, S láva: kondák mä- 
sopôstnej nedele, I te raz: kon dá k  zo 
S^etnutia, prok. a prič. nedeľný a zo S tre t
nutia.

Č I. Kor 8, 1-3. 10-13: Ak jed lo  pohor
šuje môjho brata, nebudem  nikdy jesť m ä
so, aby som nepohoršil svo jho brata. Ev: 
Mt: 25, 31-40: Až príde Syn č loveka  vo 
svojej sláve a s ním všetc i anjeli, zasadne 
na trón svojej slávy.

7. február, pondelok: Partén, biskup
Č: Flp 2,1 - 4: Zmýšľajte rovnako, milujte, budte 
jedna duša a jedna mysell 
Ev: Lk 18, 15 - 17: Kto neprijme Božie kráľov
stvo ako dieťa, nevojde doň.

8. február, utorok, Reodor Stratilat,
mučeník

Č: Rim 5 ,1  - 5: Chválim e sa aj súženiam i 
Ev: Mt 18 ,1  -5 : K to sa teda  poníži ako toto 
dieťa, ten  je  najväčší v nebeskom  kráľov
stve.

9. február, streda, Zakončenie obdobia 
sviatku Stretnutia Pána 

V še tko  ako 2. februára
10. februára, štvrtok: Charalamp, 

mučeník
Č: Z jv 18, 1 - 2. 21 - 23: 19, 1 - 9a: 

B lahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Ba
ránkovu hostinu.

Ev: Mt 8, 23 - 27: Pane, zachráň nás, 
hyniem e.

11. februára, piatok: Blažej, 
biskup a mučeník 

Č: Zjv 20,1 - 4.11 -15: 21,1 - 2: Videl som nové 
nebo a novú zem. Ev: Mt 8, 28 - 34: Čo ťa do 
nás, Syn Boží?
12. februára, sobota, Melet Antiochijský, 
spomienka svätých pustovníkov a tých, 

ktorí svoj život prežili v pôste 
a umŕtvovaní.

Č: Z jv 22, 1 - 7: Už nikde nebude nič 
prekliate. Ev: Mt 9, 35 - 38: Žatva je  veľká, 
robotníkov málo

13. februára, Syropôstna nedeľa, 
Martinián, vyznávač 

Farba biela, radový hlas je  štvrtý, evan
je lium  na utierni je  4. A ntifóny nedeľné, 
tropar z hlasu, Sláva: kondák syropôstne j 
nedele, I teraz: zvyčajne, prok. a prič. z 
uvedenej nedele.

Č: Rim 13,11 -14: Ž im e počestne ako vo 
dne. Ev: Mt 6, 14-21: K eď  sa ty  postíš, 
pom až si h lavu a um y si tvár!

14. februára, pondelok, Cyril Filozof, 
učiteľ Slovanov 

Začiatok svätého pôstneho obdobia. Prís
ny pôst. Liturgická farba počas celého pôst- 
ného obdobia je  tm avočervená. Zádušné 
soboty, sv ia tok sv. Jozefa, Zvestovanie sú 
výn im kou z pravidla.

Č: 2Kor 5, 20-21: 6, 1-2: Hľa, te raz je 
m ilostivý čas, teraz je  deň spásy Ev: Lk 9, 
22-25: Kde je  váš poklad, tam  bude aj 
vaše srdce.

15. februára, utorok:
Onezimos, apoštol 

Č: Rim 9, 18-24a: Kto si ty, človeče, že 
odvrávaš Bohu? Ev: Lk 9, 22-25: K to chce 
ísť za mnou, nech zaprie  sám  seba, vezm e 
každý deň svoj kríž a nasleduje ma.

16. februára, streda: Pamfil, mučeník 
Č: 2Kor 5, 1-5: M ám e od Boha príbytok 

nie rukou zhotovený Ev: Lk 5, 27b-32: Le
kára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

17. februára, štvrtok, TeodorTyrón, 
mučeník

Č: Rim 16, 17-20: M ilosť nášho Pána 
Ježiša  nech je s vam i Ev: Mt 25, 31-40: 
Č okoľvek ste urobili jedném u z týchto m o
jich  na jm enších bratov, m ne ste urobili.

18. februára, piatok, Lev, pápež 
C: 1 Tim 2, 5-10: Chcem teda, aby sa muži 

modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky 
bez hnevu a hádok. Ev: Mt 6, 7-15: K eď  sa

m odlíte, nehovorte  veľa ako pohan ia .N a 
p ia tky a stredy veľkého pôstu je  pred
písaná liturgia vopred posvätených darov, 
ktorá m á svoj v lastný poriadok čítaní. U vá
dzané čítania sa vzťahujú na prípad, ak sa 
slúži sv. lit. Jána Zlatoústeho.

19. februára, sobota, Archip, apoštol 
Č: Hebr 2, 1-4: A ko uniknem e my, ak

zanedbám e takú spásu? Ev: MT 13, 31 
-33: Nebeské kráľovstvo sa podobá hor
č ičném u zrnku.

20. februára, Prvá pôstna nedeľa, Lev,
katanský biskup 

Farba tm avočervená, radový hlas je  p ia
ty, evanje lium  na utiern i je  5. Slúži sa litur
gia  sv. Bažila V eľkého Antifóny nedeľné, 
tropá r z h lasu a z prve j pôstnej nedele, 
podobne aj kondák a prokim en. Č: 1Kor
14, 12-19: Budem sa  m odliť duchom , bu
dem  sa m odliť aj m ysľou. Ev: M K 1,12-15: 
Kaja jte sa a verte evanje liu. Nam iesto Dô
sto jné je  sa sp ieva M ilostip lná Matka 

21. februára, pondelok: Timotej 
Olympský, vyznavač 

Č: Rim 1 4 ,1 4 -1 5 .1 7 -1 9 : Usilu jem e sa o 
to, čo slúži pre pokoj a na vzá jom né budo
vanie. Ev: Lk 6, 20-23: Blahoslavení chu
dobní, lebo vaše  je  Božie kráľovstvo.

22. februára, utorok: Nájdenie ostatkov
mučeníkov v Eugénii 

Č: Gal 6, 1-5: Neste si vzájom ne bre
m ená a tak  naplníte K ristov zákon. Mt: 23,
1 -12: Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto 
sa ponižuje, bude povýšený.
23. februára, streda: Polykarp, biskup a

mučeník
Č: 2Kor 6, 4-10: Vo všetkom  sa odpo

rúčam e, ako Boží služobníci Ev: Lk 8, 19 
-21: Prišla za ním jeho m atka a bratia 

24. februára, štvrtok: Nájdenie hlavy 
sv. Jána Krstiteľa 

Tropar, kondák,_ prok. a prič. sv. Jána 
Krstiteľa z  u to rka Č: 1 Kor 2 ,1 4 -1 6 ; 3 ,1  -3; 
Ž ivočíšny č lovek neprijím a veci Božieho 
Ducha. Ev: Lk 13, 6-9: V ytn i ho! Načo ešte 
aj zem  vyčerpáva?

25. februára, piatok, Taras, carihradský 
arcibiskup  

Č: Rim 12, 3-5: Jedno tlivo sm e si navzá
jom  údm i Ev: Mt 13, 44-46: Nebeské krá
ľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v  po li.

26. februára, Druhá zádušná sobota 
Okrem  čítaní všetko ako 5. februára Č: 1

Kor 15, 12-15. 19-23: A le Kristus vstal 
zm ŕtvych, prvo tina zosnulých Ev: Jn 6, 48  
-54: Ja  som  chlieb života.

27. februára, Druhá pôstna nedeľa, 
Orokop Dekapolita, úctyhodný

Farba tm avočervená, radový hlas je 
šiesty, evanjelium  na utiern i je  6. S lúži sa 
liturgia sv. Bažila Veľkého. Sláva: A ntifóny 
nedeľné, tropar z hlasu, kondák 2. pôstnej 
nedele, ! teraz: zvyča jne  Prok. a prič. z 
hlasu. Č: Kol 3, 12-16: Ako Pán odpustil 
vám, tak  aj vy! Ev: M t 5, 20-24: C h oď  sa 
na jprv zm ieriť so  svojím  bratom . Nam iesto 
Dôstojné je  sa sp ieva  M ilostip lná Matka 
28. februára, pondelok: Bažil, úctyhodný 

Č: Ef 4, 25-30: S lnko nech nezapadá 
nad vaším  hnevom  Ev: Mt 18, 21-35: Nie 
sedem  ráz, a le  sedem desiatsedem  ráz.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ



KRESŤANSKÝ ČASOPIS
D a r  d u c k o v n e k o  b o k c tŕs + v a

Ja som svetlo sveta, 
kto mňa nasleduje, 

vetkcs š c m c a  nebude chodiť vo tme,
pľ*e k a ž d é h o  ale bude mať svetlo života.

Ján 8, 12

Žiť v radosti, 
učiť sa milovať 
blížnych,
vidieť svet očami 
Ježiša Krista, 
poznať pravdu 
o sebe i o druhých, 
dozvedieť sa niečo 
viac,
nájsť odpoveď na 
otázky, ktoré 
trápia svet, 
kvôli tomu

s m e  +u

H H

U Z D R A V O V A Ť  
A O D P Ú Š Ť A Ť

Ježiš vie, že každá bolesť, každé 
utrpenie má svoje korene v hriechu. 
Je teda potrebné predovšetkým od
strániť hriech. Nejde o jednotlivé uz
dravovanie chorých, ale o uzdravenie 
samotného chorého koreňa ľudského 
rodu. Toto je východisko. K eď  po 
hriechu sveta, ktorý vzal na seba, 
vezme na seba aj vesmírny kríž, bude 
to skutočné riešenie. Do tej doby 
však, akoby provizórne, zmierňuje 
bolesť a nešťastie svojich ľudských 
bratov a pripravuje ich na slávnostné 
vyhlásenie deklarácie o novom ľud
skom šťastí.

Kým sa to stane, Spasiteľ nie je 
ľahostajný voči nijakej bolesti, nija
kému utrpeniu. Neboli sme síce me
dzi tým i chorými, ochrnutými, hlu
chými a slepými, ktorí sa tlačili okolo 
neho, ani sme nepočuli jeho záz
račné slová: "Choď, tvoja viera ťa 
uzdravila!" Určite však patríme me
dzi tých, ktorých nešťastie a bolesť 
pojal do svojho vesmírneho kríža, do 
konečného riešenia problému kaž
dého utrpenia. Týka sa nás to všet
kých rovnako a bude pre nás veľmi 
osožné, ak budeme dlho ticho uva
žovať o tom, ako citlivo reaguje na 
všetko, čo koho bolí a myslieť na to, 
ako láskavo by reagoval i na naše 
vlastné trápenia.

Všetci tí, ktorí boli vtedy uzdravení, 
znovu ochoreli a zomreli, ale riešenie, 
ktoré Ježiš dovŕši na kríži (a do toho 
zahrnul i nás), bude hovoriť o večnom 
živote bez utrpenia, bez bolesti, bez 
sĺz. Toto už bude riešenie utrpenia v 
samotnom jeho koreni, bude sa do
týkať hriechu s jeho následkami.

Ten, ktorý má moc povedať pora
zenému "vstaň a chod'1, má tiež moc 
odpúšťať hriechy.

Farizeji sa pohoršovali nad tým, že 
Ježiš láskavo hovoril aj s hriešnikmi. 
Ak by sme boli k sebe dostatočne 
úprimní, museli by sme priznať, že 
naše postoje sa podobajú postojom 
farizejov.

Čo by sme tak my na to povedali, 
keby niekto začal okolo seba zhro
mažďovať kadejakých chuligánov - 
chlapcov či dievčatá, ktorými každý 
"slušný človek" opovrhuje - ba keby 
sa s nimi dokonca viac kamarátil ako 
s nami "poriadnymi ľuďmi". Asi by tov 
nás vzbudilo podobnú nevôľu ako 
vtedy u farizejov.

Nuž kto má pravdu?
Nie je ľahké vzdať sa svojich pos

tojov a prijať Ježišove. Myslím, že toto 
miesto treba pritláčať, i keby bolo veľ
mi boľavé! Príliš sme si navykli na 
spoločenský bontón a tak samo
zrejme sme doň zaangažovali svoju 
kresťanskú česť, a tak horlivo ju chrá
nime pred dotykom so "spodinou ľud
skej spoločnosti", že ani nebadáme, 
ako pomaly, ale isto sa stávame fa
rizejmi.

Bude potrebné všímať si Ježiša 
Krista a dobre pozorovať, čo hovorí, 
aby sme si ho s niečím nepoplietli a 
nenazývali jeho učením niečo, čo sme 
si vymysleli my sami alebo naši 
predkovia.

Starý stav vedomia dobiedza do 
nového a všemožne mu bráni. No 
láska, väčšia než farizejský bontón, 
nezadržateľne zaujíma nové pozície. 
Z Myšlienok o.J. PORUBČANA, SJ

Naša adresa:

Redakcia SLOVO
Gréckokatolícky dvojtýždenník  
Hlavná 8 
080 01 Prešov 
SLOVAKIA
Tel. 0042 91 237 83


