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PODMIENKY PRIJÍMANIA 
NA ŠTÚDIUM BOHOSLOVIA &

Z  OBSAHU

Prijímanie na štúdium teológie na Grécko
katolíckej Bohosloveckej fakulte univerzity 

PJŠ v Prešove sa uskutoční za týchto pod
mienok:

1) Uchádzať sa môžu maturanti gymnázií, 
odborných škol, tiež poslucháči, ako aj absol
venti vysokých škôl. Absolventi gymnázia ma
jú prednosť.

2) Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi, a 
študovať na bohosloveckej fakulte, pošlú žia
dosť o prijatie na Gréckokatolícke biskup
stvo, Hlavná 1, 080 01 Prešov do 31.marca 
1994, a to prostredníctvom svojho farského 

úradu.

3) K žiadosti treba predložiť:

a) krstný list so záznamom o prijatí svia
tosti birmovania,

b) rodný list,

c) maturitné vysvedčenie, prípadné pol
ročné vysvedčenie, res. diplom o ukončení 
vysokoškolského štúdia (kópia),

d) sobášny list rodičov,

e) lekárske svedectvo o zdravotnom stave,

f) podrobný vlastný životopis (bydlisko, 
údaje o rodičoch a súrodencoch, o ich za
mestnaní, osobné záľuby - v  dvoch exem
plároch),

g) odporúčanie miestneho správcu farnos
tí, s jasným postojom k žiadosti kandidáta a 

správu o jeho rodi
ne.

4) Gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta 

univerzity PJŠ v Pre
šove pozve uchádza
čov na prijímacie 
skúšky v termíne, 
ktorý bude oznáme
ný. V  informačnom 

liste uchádzači sa 
dozvedia formu a 
rozsah prijímacích 
skúšok. Bude sa pri
hliadať predovšet
kým na osobný 
záujem uchádzača, 
na jeho povahové

vlastnosti, charakter i talent, ktoré by mali zod
povedať poslaniu kňaza.

5) Prijatí uchádzači budu ubytovaní v kňaz

skom seminári.

6) Na študium teológie na Gr. kat. bohos. 

fak. sa môžu prihlásiť i laici, muži, ženy, rehoľ

níčky. Predpokladom prijatia na študium je 

vek vhodný pre budúcu službu v Cirkvi a podľa 

úsudku diecézneho biskupa perspektívne zara

denie v tejto službe (profesori-katechéti na 
všetkých typoch stredných skôl, profesori vše

obecných predmetov na stredných cirkevných 

školách). K prijatiu sa vyžaduje odporúčanie 

miestneho správcu farnosti (trvalého alebo 

prechodného bydliska), resp. od rehoľných 

predstavených. V  odporúčaní má byť vyjadre

nie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťan

skom živote (stav, rodina, pracovisko a pod.). 
Uchádzači o toto štúdium podajú žiadosť na 

príslušnom formulári s dokladmi uvedenými v 

bode 3.

7) Prihlášky treba adresovať na Dekanát 

Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 

univerzity PJŠ, 080 01 Prešov, v termíne do 

31.marca 1994. Uchádzači budú písomne po

zvaní na pohovory, ktoré budu oznámené, na 

Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte uni

verzity PJŠ v Prešove.

i Prosíme čitateľov, ktorí chcú, 
boli vyplácané honoráre,
redakcia neručí za .......
m  bezplatný. Zároveň tým chceme dosiahnuť vyplácanie honorárov v skorších termínoch 
ako doteraz.
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A  neuveď nás do pokušenia • • • Mt 6,13
V spovednej praxi sa velm i často stretá

vame s prípadmi, keď veriaci nedokážu vo 
svojom svedomí rozlíšiť, resp. určiť hrani

cu medzi pokušením a samotným hrie
chom. Tieto pokušenia z rôznych 

vonkajších podnetov bez rozlišovania 
vlastného postoja k nim mnohí pokladajú 
za svoje hriechy a vyznávajú sa z  nich. 
Lenže pokušenie samé o sebe nie je  ešte 
naším osobným hriechom, ak ho odmieta
me, ak sa mu aktívne bránime, ak ho ne

prijímame do svojho vnútra ani rozumom, 
ani vôlou, ale stáva sa ním až vtedy, keď 
ku pokušeniu zaujímame pozitív
ny postoj, keď pod jeho priamym 
vplyvom sa vedome a dobrovoľne 
rozhodneme k myšlienkam, slo
vám alebo činom, ktoré sú v  roz
pore s Božím príkazom.

Z tohoto dôvodu bude azda 
dobré a užitočné, ak sa trošku hlb
šie zahladíme do podstaty poku

šenia, ktoré je  pre každého z nás 
mimoriadne aktuálne, pretože sa 
s ním denne stretávame. V  pod
state existujú traja iniciátori ku 
skúške, ktorej sa má človek po
drobiť. Boh skúša človeka, aby 
overoval pevnosť jeho viery, ne
zlomnosť jeho nádeje, velkosť je 

ho lásky, hĺbku jeho srdca, aby 
mu mohol nakoniec darovať ž i
vot. Teda skúšky, ktoré dopúšťa 

na nás Boh, vedú k životu. Dru
hým iniciátorom skúšky môže byť 
sám človek, ktorý sa pokúša do
kázať sebe aj iným, že je  "ako 
Boh", ale tento pokus je  vyprovo
kovaný zvádzaním. Klasickým príkladom 
sú naši prarodičia v  raji. Tu sa skúška 
stáva pokušením, pretože tu už zasahuje 
do deja tretia osoba - pokušiteľ a pokuše
nie v tomto prípade má za cieľ smrť. Skúš

ka dopustená Bohom teda cieli k životu, 
ale pokušenie rodí smrť. Skúška je  darom 
milosti Božej, pokušenie je  pozvaním ku 

hriechu.

V dejinách lúdstva Boh skúšal a bude skú
šať každého človeka rôznymi spôsobmi. 
Práve v nej má človek ako slobodný tvor 
osvedčiť a dokázať, či to s Bohom myslí 
vážne, alebo dáva prednosť niečomu, alebo 
niekomu inému. V  skúške poslušnosti neob

stál Adam s Evou, ale obstál v  nej Kristus, 
ked’bol "poslušný až po smrť a to až po smrť 

na kríži" (Fil 2,8). V  skúške viery obstál 
Abrahám, Mojžiš, Jozue, obstáli traja mlá

denci v  ohnivej peci, v  skúške viery obstá
la Panna Mária a mnohí a mnohí, ktorých 
spomína Sväté písmo. Jedinečnou ukáž
kou skúšky, ktorú Boh dopustil na člove
ka, bola napr. skúška Jóbovej trpezlivosti. 
Boh skúšal nielen jednotlivcov, ale podro
boval rôznym skúškam i celý izraelský 
národ. A  vieme, že v  nich prichádzali 
striedavé výsledky. Najťažšie sa chápu aj 
prijímajú skúšky utrpením a bolesťou. 
Napr. utrpenie detí, nevinných ľudí, utrpe

nie "spravodlivého" je  vždy velkým Bo
žím tajomstvom. Jedno si však musíme

vždy dobre uvedomiť aj v  týchto prípa
doch, že tieto skúšky vedú k životu.

A  teraz sa pozrime na tie druhy skúšok, 
ktoré nám projektuje pokušiteľ a tie voláme 
pokušeniami v  pravom slova zmysle, lebo 

tieto sú priamou inšpiráciou k hriechu. Mode
lovou ukážkou pokušenia bohatstva, slávy a 
moci, ktorého dokonalé zvládnutie nám uka
zuje na púšti pokúšaný Ježiš (por. Mt 4,1-11), 
je  pre nás všetkých návodom na jeho riešenie.

V  Kristovi skúška a pokušenie sa zhodujú a 
sú víťazne prekonané. Ježiš v  tejto skúške 
vydrží až do konca. Pokušenie Ježiša začalo 
na púští a skončilo na kríži. Kríž je  potom tou 
veľkou skúškou, kde Boh dáva dôkaz svojej 
lásky poslušnosťou a obetou svojho Syna.

Možno sme sa už viacerí zamysleli nad 

zvláštnym znením predposlednej prosby v  
modlitbe "Otče náš", ktoré nám znejú tak

mer bohorúhavo, akoby nás Boh viedol do 
pokušenia. Skôr by hádam znela správnej
šie - "a nedaj nám padnúť v  pokušení". 
Vysvetľuje nám to pekne svätý Jakub vo 
svojom liste, keď píše: "Nech nik v  poku
šení nehovorí: Boh ma pokúša. V eď  Boha 
nemožno pokúšať na zlé a ani on sám 
nikoho nepokúša. A le  každého pokúša 
vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje 
a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, 
porodí hriech a keď je  hriech dokonalý, 
splodí smrť. Nemýľte sa, bratia moji milo
vaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý 
dar je  zhora, zostupuje od Otca svetiel..." 

(Jak 1,13-17).

A  práve tu si musíme uvedomiť, že my 
sme "zdola" a všetko je  pre nás pokušením, 
ktoré nás môže odvádzať od Boha, aby sme 
sami držali všetko vo svojich rukách, vo 
svojej moci. A le  zároveň všetko je  pre nás 
príležitosťou, kde môžeme ukázať, že dáva
me prednosť Bohu, že sa poddávame a zve
rujeme sa do jeho milujúcich rúk.

A k  nám záverom ešte niečo treba pove
dať o správnom zmysle slov skúška a po
kúšanie, tak si ich ozrejmíme ešte aj na 
živote cirkvi. Tu sa slovo skúška používa 
striedavo so slovami - utrpenia, súženia, 

prenasledovania a pod. Cirkev je  miestom 

skúšky, miestom, kde má prenasledovanie 
upevniť vernosť a kde kresťan vychádza zo 

súženia vyskúšaný ("aj zlato sa v  ohni 
čistí"!). A j tu Boh skúša a Satan pokúša. 
Boh skúma srdcia a podrobuje ich skúške, 

ale pokušenia Boh iba dopúšťa, pretože 
ono prichádza od pokušiteľa. Skúška je 
pre jednotlivca i pre cirkev podmienkou 
života v  Kristovi. Ona je  neodmysliteľnou 
podmienkou zdravého rastu, kvality a 
svojej pevnosti. Skúška je  cestou lásky, 
ktorou nás Boh k sebe priťahuje. Skúška je 
prechod k Bohu. Cirkev sa skúškami očis

ťuje, skvalitňuje, aby na nej neboli škvrny 
a vrásky ani nič podobné, ale aby bola 
svätá a nepoškvrnená (por. E f 5,27).

Každá skúška pochádzajúca z Božej ini

ciatívy je  teda prejavom jeho lásky k nám, 
pomocou ktorej sa máme osvedčiť vo  svo
jom  pevnom rozhodnutí patriť iba Bohu a 

dať mu prednosť pred všetkým tým, čo 
nám v  pokušeniach ponúka zasa jeho pro

tivník - pokušiteľ.

Prosím Ťa, Pane, o silu vytrvalosti v  

našich životných skúškach a o tvojho Du
cha k víťazstvám v  pokušeniach.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Ako som si v det
stve predstavovala 
svoje materstvo?

Keď sa vraciam v 
spomienkach na 
svoje prvé pocity a 
predstavy o mojom 
materstve a mojich 
deťoch, tak sa mi 
zdá, že táto vidima 
patrila medzi moje 
prvé a najsilnejšie 
zážitky, ba dokon
ca som vždy mala 
pocit, že tu bola 
skôr, ako ja, že som 
z nej sama vzišla.
Videla som sa totiž 
vefmi často ako 
matka s kŕdľom detí 
okolo seba, a to takým veľkým, že som si 
uvedomovala ako malé dieťa, že ho ani 
neviem spočítať. Ako malému dievčatku 
mi zverovali bábätká do opatery, čím som 
mala možnosť už vtedy vytušiť a overovať 
si úžasné, priam neopísateľné krásne 
slasti materstva. Pohľad na malé bábätko, 
komunikácia očami, jeho opätovanie na 
moje pohľady, príp. pohladkanie som veľ
mi silno prežívala.

Hod ma bavilo všetko, s čím som sa vo 
svojej mladosti stretla, ako napr. štúdium, 
šport, hudba, umenie a napokon akákoľ
vek práca a činnosť, intuitívne som hľa
dala dobrého otca pre svoje deti. Toto 
bolo moje hlavné hľadisko pri výbere ži
votného druha. Toho mi Pán Boh poslal 
veľmi skoro do cesty a 20-ročná som sa 
vydala.

Potom prišlo najkrajšie obdobie môjho 
života. Moje vidiny sa pretvárali v sku
točnosť. Bytosti, ktoré som len nejasne 
videla okolo seba, dostávali skutočnú 
tvár. Mali očká, ktoré na mňa pozerali, 
ústočká, ktoré sa prisali na moje prsia, 
ručičky, ktoré drapkali drobnými pršteka- 
mi, dlane, ktoré sa držali môjho prsta, 
nôžky, ktoré som už dôverne poznala, 
keď ma malé pätičky čoraz silnejšie kop- 
kali, ritka, ktorá sa vrtela niekde pod mo
jím srdcom. Mohla som nekonečne dlho 
držať teplý batôžtek - moje dieťaťtko - vo 
svojom náručí.

Dnes máme desať dospelých detí, ktoré 
si už založili svoje rodiny - máme už aj 24 
vnúčat. Keď sa vraciame v spomienkach 
s manželom na tieto krásne zážitky, smut
ne premýšľam, kde sa podeli tie úchvatné, 
krásne a ušľachtilé materské city u mno
hých dnešných matiek a aký to má dopad 
na Hidský život žien, ale aj mužov.

Ako jednu z hlavných príčin vidím vtom , 
že naše deti, či dievčatká, ale aj chlapci,

počujú a vnímajú už od útleho detstva 
veľmi dobre reči a konanie dospelých, 
žiaľ, často aj svojich vlastných rodičov, 
ktoré sú namierené proti nim. Deti často 
dostávajú na vedomie, že zavadzajú. Ich 
matky sa na každom kroku sťažujú na 
otravu medzi štyrmi stenami. Výchova 
vlastných detí im prináša iba nudu, veru 
sa neraz stane, že nevydržia na materskej 
celé tri roky a idú radšej predčasne do 
roboty.

Dobre sa pamätám, ako hovoril môj otec
o svojej matke, ako sa starala o svojich 
päťsynov, ako ich chránila pred zlým sve
tom, priam ako vlčica. To bol medziiným 
impulz a vzor pre mňa. Ako som si ju 
predstavovala medzi jej synmi, tak som 
potom v tom kŕdli detí v mojich predsta
vách stála už ja sama.

Ako, a či vôbec, si predstavujú dnešné 
dievčatá seba v úlohe matky? V akých 
životných úlohách sa vidia a postupne do 
nich vrastajú?

Dostáva sa mi do rúk hodne časopisov, 
domácich i zahraničných, svetských i ná
boženských, ktoré sú určené pre ženy. 
Veľmi málo článkov, ak vôbec nejaké, o- 
ceňuje materstvo, výchovu detí a úlohu 
dobrej matky, ktorá je takým veľkým prí
nosom k celkému šťastiu a spokojnosti 
každého človeka na svete.

Myslím si, že je našou prvoradou úlohou 
kontrolovať svoje vlastné myslenie, po
stoje a následne reči. Ako prísne dbáme, 
aby nám nevyletelo z úst nejaké vulgárne 
slovo, ale nepohoršujeme sa nad 
hriešnou netaktnosťou obsahu našich re
čí, čo sa týka postoja k dieťaťu a životu 
vôbec.

Nie raz som počula aj z úst kresťan
ských žien: už nechcem viac detí, už som 
si splnila svoj kontingent voči národu i 
Bohu a pod. Mňa teda nenapadla takáto 
myšlienka. Naopak, cítim sa mimoriadne 
obdarená Bohom-Stvoriteľom, že práve 
mne doprial mať toľko detí že im dal život 
v mojom lone. Aká sila životodárnosti! 
Koľkokrát ju vložil práve do mňa všemo
húci a dobrotivý Boh?

Nepreberajme bezmyšlienkovite mien
ku sveta, nestavajme sa tak ľahkovážne a 
negatívne k hodnote života! Vidí a vníma 
to naše okolie, najmä naše deti a mládež!

Dôležitým momentom v ľudskom živote 
sú detské hry a hračky. Tu si vytvárajú 
naše deti svoje budúce postoje voči svo
jim budúcim deťom. Nechajme deťom voľ
nú fantáziu. Nenúťme ich od malička k 
racionálnosti. Moderné bábiky typu Bar- 
bie a stavebnice od výmyslu sveta sú na
šimi ambíciami v hrách našich detí, ne- 
udusme nimi ich bohatšiu a tvorivejšiu 
fantáziu. Rady sa zahrajú na otecka a 
mamičku aj s predmetmi z domácnosti. 
Nerobme tragédiu z toho, že si obujú naše 
topánky, alebo uchmatnú šaty (kým sú 
malé). Chcú sa stotožniť s nami - rodičmi. 
Buďme im však vždy dobrými vzormi! 
Keď sa lepšie prizrieme týmto detským 
hrám, je to vlastne akoby pohľad do vlast
ného zrkadla.

Ďalší, smutný poznatok som získala pri 
pozorovaní matiek s vyšším, ba dokonca 
s vysokoškolským vzdelaním. Neviem si 
to dobre odôvodniť. Je to vlastne nepo
chopiteľné, že často vzdelanie u ženy veľ
mi silne potláča materské city. Veď by sa 

(Pokračovanie na 5. str.)
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Čas veľkého pôstu v liturgickom  živote 
a povedomí východnej cirkvi je  výn i
močným časom  - časom  nádeje. Na
značím tu iba niektoré aspekty, ktoré 
tvoria jeho najhlbší zm ysel a poukazujú 
na špecifický charakter pôstu.

Obraz cesty
Charakteristickou črtou východnej li
turgie sú pobožnosti, ktoré majú za cieľ 
pripraviť na veľký pôst. S lúži tom u päť 
nedieľ, ktoré ho predchádzajú. Tém u 
evanjelia, ktoré je  počas týchto nedieľ 
čítané, vytvárajú rôzne aspekty poká
nia, po ktorých potom nasledujú pôstne 
obrady. Skúsme si odpovedať na o táz
ku, prečo to tak  je. Veľký pôst vo vý
chodnom ponímaní je  putovanie, na 
konci ktorého stojí zm ŕtvychvsta lý Kris
tus a obdaruváva človeka novým ž ivo 

tom. Je to predovšetkým  duchovná ná
maha, ktorá má v iesť k os lobodeniu sa 
od všetkého, čo podriad lije  ducha telu. 
Aby č lovek mohol vkročiť na tú cestu 
duchovnej námahy, očistenia, pokánia, 
m odlitby, odriekania, musí sa najprv 
stať Zachejom  - pocítiť hlad a túžbu po 
Bohu, prem ôcť všetku slabosť a obm e
dzenie, aby toho Boha videl a prijal do 
svojho dom u, do svojej každodennosti. 
Je potrebné stať sa evanjeliovým  mýt
nikom - uvedom iť si svoju hriešnosť, 
zhodiť m asku farize jského pokrytectva 
a pýchy, aby sa m ohol v  úplnej pokore 
a ľútosti postaviť pred Krista. Duch po
kory a ľútosti ma sprevádzať každého 
cez celý V eľký pôst. A na koniec sa 
treba vrá tiť do dom u Otca, tak ako 
evanje liový m árnotratný syn, aby ne
skôr, tak  ako Lazar, prežíval víťazstvo 
života nad smrťou.

Cieľ cesty
Cieľom  te jto  duchovnej cesty je  Pas- 

cha - svia tok nad sviatkam i a slávnosť 
nad slávnosťam i - ako sa spieva vo 
veľkonočnom  kánone. Východná cir
kev vo svoje j liturgii silne zdôrazňuje 
paschálny aspekt veľkého pôstu. Pas- 
cha a Veľký pôst sú so sebou úzko 
sojené, jedno bez druhého nemôže e- 
xistovať, lebo celý liturgický život vý
chodnej cirkvi, nie iba čas veľkého pôs
tu, je  skoncentrovaný a graviduje okolo 
Paschy, ktorá stojí v centre liturgického 
života a stanoví jeho  apogeum. Je to 
koniec starého a začia tok nového ži
vota v zm ŕtvychvsta lom  Kristovi.

Svetlo pokánia
Znám y profesor liturgiky A lexander 

Schm em ann nazýva atm osféru a nála
du veľkopôstne j liturgie "žiarivý sm ú
tok", lebo z pobožnosti okrem  smútku a 
vážnosti, vedom ia a tragédie Adam a a 
celého sveta, ako aj nekonečna hrie
chu, em anuje  utajená radosť a svetlo, 
ktoré má preniknúť a dotknúť sa duše, 
o tvoriť č loveka na svetlo Božej prítom
nosti. V  spevoch "A lle lu ja" preráža prí
tom nosť zm ŕtvychvsta lého Pána, ktorý 
prichádza, aby voviesť č loveka do slávy 
svojho kráľovstva.

Návrat do prvotného 
stavu

Cirkev, ktorá do svojej veľkopôstnej 
liturgie zahŕňa živých aj mŕtvych, pre
žíva a antic ipuje dejiny spásy, od Starej 
do Novej zm luvy. T  u môžem e vid ieťb ib- 
lický charakter veľkého pôstu, ktorý 
sm eruje k tom u, aby človek získal "krá
su" duše a nie "zahm lený" obraz, ale 
podobnosť Bohu - ako sa spieva v Ká
none sv.Andreja z Kréty, ktorým sa o- 
tvára  pôst. A v tom  je  v lastne podstata 
veľkého pôstu, návrat do stavu pred 
"vinou praotca Adama".

Spracoval br.Anton VERBOVSKÝ.CSsR

Y P

M A T E R I ®  s r d c e  n e m o ž n o  n i c i m  n a h r a d i ť
(Pokračovanie zo 4. str.)

vlastne dalo očakávať od vzdelanej ženy 
viac, aj čo sa týka výchovy vlastných detí 
a jej vzťahu k nim. Či azda stravuje veda 
celú myseľ a srdce ženy? Tento fenomén 
sa mi u mužov - otcov nejaví v takej miere. 
A keď otec zabúda pre svoje zanietenie k 
práci na výchovu svojich detí, mala by 
tento vzťah korigovať práve citlivá matka. 
Milé mladé mamičky, veda a práca počká, 
ale detstvo vašich detí tak rýchle prebeh
ne a už sa nikdy nevráti. Čo ste zanedbali,

zväčša sa už nepodarí zvrátiť a napraviť. 
Nemyslime si, že nenarodené alebo malé 
dieťa, ktoré ešte nevie rozprávať alebo 
písať, si nezaznamenáva do svojej du
šičky a pamäti váš prístup k nemu! Čím 
menej chýb a nedostatkov urobíme v tom
to období pri výchove svojich deti, o toľko 
menej sĺz bude treba utierať sirotám ži
júcich rodičov. A neklamme sa, nemys
líme si, že takéto deti žijú len v detských 
domovoch. Nemuselo by byť ani toľko du
ševnej i telesnej biedy našej mládeže, kto

rej príliš často chýba porozumenie, trpez
livosť a láskavý prístup hlavne dobrej mat
ky.

A napokon, nebudú sedieť opustení 
a zabudnutí rodičia v čakárn i na smrť - 
v dom och dôchodcov, ktorí sú v lastne 
postavení na roveň vyvrheľov spo loč
nosti, k to rá  je  zam eraná len na hm ot
né dobrá. Ú cta k m aterstvu pozdvihne 
a posilní i úc tu  k životu a človeku, ako 
takém u.

M.BABÁLOVÁ
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R oz h ovor  s r i ad i te ľkou
VZÍAH K ĽUĎOM

St redne j  z d r a v o t n í c k e j  ško ly  sv. Baži la Veľkého
ZALOŽENÝ NA BOŽOM PRIKÁZANÍ

Dňa 4. februára 1994 v priestoroch 
in ternátne j ško ly  Pozemných sta
vieb v Prešove, kde sú umiestnené aj 
študentky Strednej zdravotníckej 
ško ly svB az ifa  Vefkého, konaj sa 
stužkový večierok pri p ríležitosti 
blížiaceho sa ukončenia prvých 
absolventov štvorročného denného 
štúdia na te jto  škole. Pri te jto  prí
ležitosti sme sa porozprávali s jej 
riad ite lkou sr.MUDr. N ikolajou Myd- 
iikovott, OSBM, o č innosti ško ly  Ba
žila Velkého a všetkého, čo s ňou 
sóvísi.

•  Aký bol dôvod vzniku strednej 
zdravotníckej školy sv. Bažila 
Veľkého, od koho vyšla prvá ini
ciatíva zriadenia školy tohoto 
druhu a či nateraz splnila pôvod
né predstavy je j zriaďovateľa?

- MUDr.Nikolaja Mydlí ková: Ini
ciátorom vzniku cirkevnej školy o- 
sobne pre mňa bol MUDr. Štofej, 
ktorý ma na to upozornil v jú li r.
1990 a vzápätí ešte tohoto roku 
sme v septembri oficiálne školu sv.
Bažila Veľkého otvorili. Predtým
boli veľmi narýchlo vykonané s u- ___
chádzačmi prijímacie pohovory.
Prvá ťažkosť, na ktorú sme narazili 
pri zakladaní strednej zdravotníc
kej školy, bolo umiestnenie žiakov.
To sa nám podarilo 15. septembra, 
kedy sme začali s riadnou výukou 
v budove ukrajinského gymnázia v 
Prešove. Jeho vedenie nám vyšlo 
v ústrety avšak s tým, že budeme 
vyučovať v popoludňajších hodinách. 
Hned’v prvom roku sme otvorili dve triedy. 
Jednu triedu štvorročného štúdia a jednu  
triedu, pomaturitného kvalifikačného štú
dia. V letných mesiacoch roku 1991 sa 
nám naskytla možnosť získať vlastné 
priestory. Toto nám navrhol sídelný pre
šovský biskup o.Mons.Ján Hirka, ako pre
požičanie cirkevného objektu na Kmeťo
vom stromoradí. Rozhodnutie o tom padlo 
okolo 15. augusta 1991. Mali sme vtedy 
dva týždne na úpravu budovy ktorá nie vo 
všetkom spĺňala dané kritériá pre neru
šený chod školy. 1. september 1991 bol 
už radostnejší. Cítili sme sa nepomerne 
lepšie, otvorili sa nové možnosti kvalitnej 
výučby. Z  toho nadšenia sme v tom roku 
otvorili tri paralelné prvé triedy denného 
štúdia štvorročného a jednu triedu nad
stavbovú. Ministerstvo nám poskytlo vte
dy potrebné peniaze, takže sme mali spo
lu už šesť tried. V tomto roku rozpočtový 
príspevok je  tak nízky, že nám to nestačí 
na vykrytie ani tých najzákladnejších po
trieb fungovania školy. V praxi to zna
mená, že pomôcky a všetko, čo je  pre 
riadny funkčný chod školy potrebné, vyu
žívame z  obdobia r .1990, 1991, kedy sme 
tieto veci zakúpili.

•  Ako sú budúce absolventky pripra
vené na svoje povolanie a aké budú 
mať možnosti uplatnenia?

- Pre výučbu sme v prvom rade získali 
dobrých veriacich učiteľov a navyše sú to 
kvalifikovaní odborníci, ktorí dávajú záru
ku dobrej a kvalitnej pripravenosti našich 
absolventov. Dôkazom toho je  množstvo 
ďakovných listov zo strany pacientov. Sa
mozrejme, že nie všetky dievčatá sú rov
naké, ale každá má svoje prednosti a da
nosti na základe ktorých boli prijaté na 
túto cirkevnú školu. Čo sa týka uplatnenia, 
prvé absolventky sa uplatnili v praxi všet
ky. Horšie je  to už teraz. Nemáme mož

nosť zamestnania a tak po ukončení štú
dia každá absolventka si svoje pracovné 
miesto musí nájsť sama.

•  S akými problémami ste sa počas 
tohto ešte krátkeho obdobia existencie 
cirkevnej školy sv.Bažila Veľkého 
stretli?

- V poslednom čase máme veľký prob

lém s ubytovaním. Po prvé internát, kde 
sú umiestnené dievčatá našej školy v in
ternátnom zariadení pozemných stavieb 
sú od nás vyžadované väčšie finančné 
prostriedky na hradenie ich pobytu. Druhá 
stránka veci je, že v tejto budove bývajú 
učni, montéri a ďalší a toto nie je  naša 
predstava o bývaní dievčat cirkevnej ško
ly. Ideálna by bola vlastná internátna bu
dova, ktorá sa v určitých obrysoch začína 
ukazovať, no budeme ešte musieť počkať. 
Zaťiaľ vzniknutú situáciu budeme riešiť 
presťahovaním do ponuknutého internátu 
na Vodárenskej ulici, kde je  aj tichšie 
miesto. Dúfame, že s Božou pomocou sa 
nám v budúcnosti podarí našim dievča
tám zabezpečiť lepšie bývanie.

•  Aký je  rozdiel medzi cirkevnou 
zdravotnou školou a štátnou školou?

- Učebné plány máme tie isté. Čo naviac 
sa snažíme dať našim absolventom, tak je 
to etická výchova. Vo výučbe máme po
vinné dve hodiny týždenne náboženstvo. 
Tiež sa snažíme naše zverenkyne formo
vať prednáškami, rôznymi akadémiami. 
Vedieme ich v duchovnej oblasti tak, aby 
ich vzťah k  ľuďom bol založený na hlav
nom Božom prikázaní. Bez akejsi chvály 
žneme prvé ovocie. Nedávno sme dostali 
veľmi dojemný list od pacientov z odde
lenia urológie, ktorí veľmi chvália a ďakujú 
našim žiačkam, ktoré tam praxovali. Píšu, 
že sa vždy tešili, kedy prídu a pod. Iste nie 
všetky sú ideálne, ale dúfame, že väčšina 
z nich budú také, aké majú byť.

•  Koľko študentiek sa momentálne 
vyučuje a koľkých uchádzačov tohoto 
štúdia plánujete v budúcom školskom 
roku prijať?

- Počet žiaäek na našej škole je  tera 306.
V budúcom školskom roku ich budeme 
môcť prijať približne taký počet, ako ich ma
turuje tento rok, teda jednu triedu.

Ďakujeme za rozhovor.
Zhováral sa A.MESÁROŠ
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Liturg ická  tradícia  
a disciplína východných cirkví  
a Katechizmus katolíckej cirkvi

(Pokračovanie z č. 4.)
Riadny vysluhovateľ sviatosti krstu.

Katechizmus pokladá diakona za riadneho 
vysluhovateľa krstu len v latinskom obrade 
(Nr. 1256). V tomto svetle sa poznámka na
šej knihy Sviatosti a sväteniny o diakonovi, 
ako riadnom vysluhovateľovi krstu, kde sa 
hovorí, že: "Povinnosťou a právom diakona 
je výpomocná služba pri obradoch, boho
službách, vysluhovaní sviatosti kňazovi a 
biskupovi. Môže sa dotýkať posvätných ná
dob ... krstí bez birmovania, káže homílie a 
pod." (str. 69), javí ako ovplyvnená západ
nou teológiou a praxou a vo svetle učenia 
Katechizmu katolíckej cirkvi ako nesprávna. 
Právny Kódex kánonov východných cirkví 
(CCEO) pripúšťa možnosť krstu vykonať dia
konovi len v núdzovom prípade (in casu au- 
tem necessitatis), podobne ako to môže 
vykonať ktorýkolVek laik (CCEO kán. 677 
par. 2).

Sviatosťmyropomazania. Pri vysluhova
ní sviatosti myropomazania kniha Svíatosi a 
sväteniny uvádza spôsob udelenia nasle
dovne: "Kňaz omočí palec pravej ruky do 
svätého myra, ostatnými štyrmi prstami sa 
dotýka hlavy krstenca, palcom značí ho na 
čele znakom kríža a pritom hovorí: Prijmi 
znak daru Svätého Ducha + Amen" (str.24).

Jednoznačne je tu jasné že ide o vyslú
ženie tejto sviatosti podľa spôsobu západnej 
cirkvi a to, čo sa týka sprievodného gesta aj 
slov. Starosloviensky Trebník, schválený 
Kongregáciou pre východné cirkvi, hovorí o 
pomazaní viacerých častí tela a rovnako aj 
Katechizmus katolíckej cirkvi uvádza: "Vo 
východných cirkvách pomazanie myrom sa 
uskutoční po modlitbe epiklézy na najdôleži
tejších častiach tela: na čele, na očiach, no
se, ušiach, perách, hrudi, chrbte, rukách a 
nohách, každé pomazanie je sprevádzané 
formulou: "Pečať daru Svätého Ducha" (Nr. 
1300).

Celá otázka si teda nevyžaduje dälší špe
kulatívny komentár, ale skôr zladenie tejto 
našej navrhovanej praxe s učením Katechiz
mu katolíckej cirkvi.

Eucharistia. Slová modlitby pred svätým 
prijímaním "Ale ako lotor sa ti vyznávam", 
ktoré považovali za vhodné zostavovatelia 
Katechizmu katolíckej cirkvi uviesť do tohto 
celocirkevného oficiálneho textu (Nr. 1386), 
sú v našej knihe Sviatosti a sväteniny po
zmenené na "ale kajúcne sa ti vyznávam" 
(str. 36) bez udania osobitného dôvodu.

Pokánie. Katechizmus spomína, že v by
zantskej liturgii sú viaceré formuly rozhre
šenia, ktoré sú typické svojou vyprosujúcou, 
tzv, deprekatívnou formou. Jednu z týchto 
Katechizmus aj doslovne uvádza (Nr. 1481). 
Je pravdou, že byzantsko-slovanské katolíc
ke cirkvi, ako ústupok pred latinizačným tla
kom, v predošlých storočiach spojili depre- 
katívnu a deklaratívnu formu ("Ja ťa rozhre
šujem") rozhrešenia. Formula uvedená v

knihe Sviatosti a sväteniny na str. 42, aj keď 
v zásade vychádza z predlohy staroslovien
skeho Trebníka, deklaratívnu časť formuly"...
i az nedostojnyj jerej - a ja nehodný kňaz ...", 
dopľňa ešte aj o požiadavku vyslovenia me
na vysluhujúceho kňaza, zatiaľ čo rímsky 
Trebník toto nemá a hovorí práve naopak o 
eventuálnom vyslovení mena kajúcnika. Ďa
lej vynecháva slová "vlastiju jeho mni da- 
noju" o moci rozhrešenia prijatej od Krista. 
Dôvod oboch týchto zmien nie je v knihe 
objasnený a o modlitbe deprekatívneho cha
rakteru, ktorú pred rozhrešením uvádza 
Trebník, tu nie je ani zmienka, aj keď Kate
chizmus práve takýto typ modlitby pokladá 
za typický pre východný obrad.

Pomazanie nemocných. Katechizmus 
katolíckej cirkvi hovorí o dvoch spôsoboch 
udeľovania sviatosti pomazania chorých."... 
pomazanie chorého na čele a na rukách (v 
rímskom obrade), alebo na Iných častiach 
tela (na Východe)" (Nr. 1531).

Kniha sviatosti a sväteniny v "Praktických 
pripomienkach" na str.78 v skutočnosti chce 
zaviesť akýsi tretí, ani nie východný, ani nie 
západný, maximálne zredukovaný spôsob, 
keď hovorí: "Sviatostný znak pomazania 
chorých sa udelí iba na čelo ako na ústredný 
úd tela. Tento spôsob je už zavedený v mno
hých našich farnostiach a je potrebné, aby 
sa uviedol do života v celej našej diecéze."

Oficiálny Trebník hovorí o pomazaní na 
čelo, nos, sluchy, pery, hruď, na oboch stra
nách rúk, alebo o pomazaní na očiach, u- 
šiach, nose, ústach, hrudi, rukách a na 
nohách.

Ak chceme byť verní učeniu Katechizmu 
katolíckej cirkvi, je nevyhnutné a logické vrá
tiť sa k oficiálne schválenému spôsobu ude
ľovania sviatosti a k odstráneniu eventuálnej 
protichodnej praxe.

Manželstvo. Katechizmus katolíckej cirk
vi, nazývajúc sviatosťmanželstva aj "koruno
vaním", prípomína, že vysluhovateľ sviatosti 
"korunuje následne ženícha a nevestu na 
znak manželského zväzku" (Nr.1623).

Kniha Sviatosti a sväteniny síce zachovala 
vo svojom texte prokimen: "Slávou a cťou sí 
ich žehnal a položil sl im na hlavy vence", ba 
aj modlitbu kňaza nad ženíchom a nevestou: 
"(Meno) ovenčujem ťa v mene Otca i Syna í 
Svätého Ducha. Amen", ale kňazovi pritom 
na dvoch miestach výslovne zakazuje pre
viesť požadovaný úkon, predpisujúc: "Kňaz 
venčekom robí kríž nad hlavou manžela 
(manželky) a hneď ho odkladá." (str. 49 a 
50}.

Či pri tomto predpise zohrala úlohu obava 
o pokazenie svadobného účesu alebo ne
jaký teologický dôvod, to sa už z textu ne- 
dozvedáme.

Dôležitým ale zostáva, že oficiálny staro
sloviensky liturgický text a takisto aj univer
zálny Katechizmus katolíckejclrkvi prikazujú 
položenie venca, či koruny na hlavu a ne

hovoria nič o tom, že "Kňaz venčekom robí 
kríž nad hlavou... a hneď ho odkadá'1. Ko
runovanie mladomanželov je starobylý vý
chodný zvyk a jeden z charakteristických 
prvkov udelenia tejto sviatosti vo všetkých 
východných obradoch. Toto by malo byť 
smerodatným aj pre našu liturgickú prax.

Záverom
V tomto našom príspevku sme sa v jeho 

prvej časti pokúsili ukázať, ako vysoko si 
všeobecná cirkev cení tradíciu, liturgickú 
prax a disciplínu východných cirkví. Tento 
postoj sa zreteľne prejavil pri zostavovaní tak 
dôležitého cirkevného dokumentu, ako je 
Katechizmus katolíckej cirkvi, vyhlásený ro
ku 1992 Svätým Otcom Jánom Pavolom II.

Porovnanie učenia tohto všeobecne plat
ného Katechizmu katolíckej cirkvi s niekto
rými tendenciami liturgickej praxe u nás, ako 
sa odzrkadľujú v publikácii Sviatosti a sväte
niny z roku 1987, ktorému sme venovali po- 
zornosťv druhej časti, nemá za cieľ neúčelnú 
a nerozvážnu kritiku, ale chce byť skôr zod
povedným a konkštruktívnym podnetom a 
poukázaním na skutočné možností adekvát
nej orientácie uskutočňovania učenia II. vati
kánskeho koncilu v liturgických otázkach v 
našej miestnej cirkvi.

Tak, či onak, v konečnom dôsledku hlav
ným posudzovateľom, garantom a usmerňo- 
vateľom vo všetkých liturgických záležitos
tiach, a to, ako vo veci prekladov, tak aj v 
otázke eventuálnych úprav, je pre nás Svätá 
Stolica, ktorej súhlas sa vyžaduje ku kaž
dému novému vydaniu, či prekladu liturgic
kých kníh, ešte pred ich publikáciou a uve
dením do praxe (viď CCEO kán. 657).

Katechizmus katolíckej cirkvi je dokumen
tom učiteľského úradu, je hlasom Svätého 
Otca a je teda pre nás prvým vodítkom a 
základnou smernicou aj v liturgicko-teologic- 
kej oblasti. Jeho text je úmyselne maximálne 
zredukovaný na najpodstatnejšie otázky, 
aby sa miestnym cirkvám poskytlo dostatok 
priestoru na rozvinutie vlastných, špecific
kých prístupov k prezentovaniu jednotlivých 
zložiek našej spoločnej viery, podľa potrieb 
jednotlivých kultúr a situácií.

Práve preto ale, tie formulácie, ktoré boli 
do Katechizmu vložené, boli tam dané ako 
nevyhnutné a nediskutovateľné minimum, 
zachovanie ktorého je znakom spoločenstva 
s katolíckou cirkvou. Úlohou našej cirkvi, nás 
všetkých, je v prvom rade byť si toho vedomí, 
a následne toto, každý v medziach svojej 
kompetencie, prevádzať do praxe, a to ako 
na poli vieroučnom, tak aj liturgickom

Ak táto naša snaha bude na všetkých ro
vinách sprevádzaná pozorným štúdiom spo
jeným s pokornou modlitbou, vychádzajúcou 
zo srdca naplneného horlivou túžbou konať 
všetko na väčšiu česť a slávu Božiu, zaiste 
na nej spočinie Pánovo požehnanie.

o.Cyril VASIĽ, SJ
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Antonio Maria Baggio: Eros, sila lásky. Sexualita a láska 
v dnešnej spoločnosti. Nové mesto, Bratislava 1993.

Preložil Mikuláš Hučko
Dnes cítime, ako azda nikdy predtým, že by 

nemala chýbať možnosť otvoreného dialógu 
o intímnych sférach, po akej túži každý člo
vek, čo ešte v sebe nechal žiť Platónovho 
Faidra, hľadajúceho ozajstnú pravdu o erose. 
A práve na takýto dialóg pozýva slovenského 
čitateľa vydavateľstvo Antónia Máriu Baggia 
Eros, sila lásky.

Autor knihy sa prihovára v prvom rade tým 
mužom a ženám, čo sa usilujú budovať vlast
ný príbeh lásky bez chuti prispôsobiť sa vzo
rovým schémam filmových či pornografic
kých sex-clipov. "Oplatí sa mužovi a žene 
hľadať vlastnú cestu a budovať - hoci aj za 
cenu obetí - svoj príbeh lásky? Stojí im to za 
námahu neobmedziť sa na každodenné pre
žitie, ale rozvíjať mravnosť a vytvárať svoj štýl 
života? Nebolo by ľahšie akceptovať povrch
né a zdanlivo bezproblémové vzťahy, aké 
často vidia v televízii, ktorá je vlastne súčas
ťou - zďaleka nie po
družnou - konzumis- 
tickej mašinérie? Na 
tieto a podobné otázky 
sa pokúsil autor odpo
vedať v štyroch na se
ba nadväzujúcich čas
tiach knihy: Zradený 
sex, Plagatová milen
ka, Láska je..., Dvaja 
spolu. Už samotné ná
zvy prezrádzajú zaují
mavosť nastolenej té
my. O to väčšmi, že ju 
rozvíja voľne plynúci 
dialóg autora s čitate
ľom, ktorý si zachová
va svoju pútavú formu 
na každej zo sto strán 
knihy.

Pokiaľ ide o metódu, 
teda samo spracova
nie problematiky, je za
ujímavé sledovať, ako 
sa autor v knihe neveľ
kého rozsahu vyspo- 
riadal s témou, ktorá je 
svojím obsahom, zá
važnosťou a aktuálnosťou skutočne nevyčer
pateľná. Je zrejmé, že autorovým úmyslom 
nebolo dať na každé čitateľovo "prečo" kon
krétnu odpoveď. A predsa i napriek tomu má 
čitateľ dojem celistvosti a úplnosti preberanej 
témy. Ako je to možné?

Tento efekt sa dosiahol "trojrozmernosťou" 
priestoru, v ktorom je téma o erose zakresle
ná. Nejde totiž o suchú analýzu či o deonto- 
logickú direktívu v otázkach sexu a manžel
ského života, ale predovšetkým o pomocnú 
ruku pri získaní správnej orientácie v prežíva
ní sexuality. Autor sa teda orientuje v priesto
re troch súradníc,ktoré zaručujú horizontálny, 
vertikálny a diagonálny nárys témy.

Horizonálnou súradnicou je sociálne pred
stavenie prostredia, do ktorého je situovaný 
dnešný muž a žena. Autor sa zaoberá predo
všetkým nebezpečenstvom čislo jeden dneš
nej spoločnosti, konzumizmom. "Konzumiz- 
mus devalvuje ľudský čas na bezprostredný 
cyklus - potreba - uspokojenie - a prejavuje 
sa ako masový nihilizmus," pričom plodí tzv.

sexuálny konzumizmus. Jeho zhubná rafino
vanosť tkvie predošetkým v tom, že oddeľuje 
telesnoť človeka, t.j. "to, čo vidno", od jeho 
vnútra, čiže od toho, "čo nevidno". Taký pos
toj je dnes, prirodzene, vštepovaný cez ma
sovokomunikačné prostriedky, ktoré zre
dukovali človeka na konzumenta. Ten má 
totiž denne pred sebou celý svet, ale v súlade 
s logikou konzumu má so svetom a realitou 
minimálny kontakt. Dôsledkom je, že človek 
konzumuje bez velkého pohnutia tak správy
o velkých nešťastiach, ako aj reklamné flash- 
triky či ružové seriály. Pochopiteľne, konzu
mácia tak potláča osobnú intervenciu a vnú
tornú reflexiu. Autor pritom pozoruhodne bys
tro objavuje a sleduje logiku prechodu kon
zumnej mentality na sexuálny egoizmus, 
ktorý vrcholí v tzv. sexuálnej "amutácii" ä  
"transplantácii". Sexuálne, často anonýmne 
"odreagovanie sa" je tak poslednou bodkou v 

negácii vnútra človeka 
a zelenou na ceste za 
šťastnou budúcnosťou 
jednotlivca v živote 
spoločnosti bez bu
dúcnosti. Vnímavý či
tateľ pri čítaní týchto 
konštatovaní mimo
voľne cíti absenciu tej 
dimenzie sexuality mu
ža a ženy, ktorú by 
sme mohli nazvať "his
torická" alebo "antická”.

V autorovej koncep
cii nechýba táto súrad
nica staroveku, pretí
najúca vertikálu a hori
zontálu, prichádzajúca 
z minulosti a vzďaľujú
ca sa do budúcnosti. 
Naopak, autor sa na 
ňu opakovane odvolá
va. Veď je to práve an
tika a starovek, čo v 
erose objavuje nielen 
čaro príťažlivosti jed
ného človeka k druhé
mu, ale prisudzuje mu 

aj kozmickú dimenziu. Eros tu nie je osobnou 
záležitosťou človeka, pretože skrze neho člo
vek vstupuje do dynamiky kozmu, akoby sa 
vlieval do miazg, ktorá preteká cez jadrá 
všetkých vecí vo vesmíre. Eros má tak moc 
urobiť z muža a ženy pánov sveta, ktorí oni 
sami budujú. Zamilovanosť preniká do zá
vratných hĺbok ľudského vnútra a zároveň 
vyžaruje do nekonečných diaľok kozmu, pre
tože on a ona prežívajú svoje spojenie ako 
totálne a definitívne. Oprášenie týchto názo
rov, prítomných v kultúre tak starých Grékov, 
ako aj Židov, nie je náhodné. "Antická múd
rosť" - totiž - "sa stretáva so súčasnosťou 
práve v zamilovanom človeku, ktorý o sebe 
objavil, že nie je nijakým bezvýznamným ko
lieskom, ale osobou bohatou na históriu 
Ona pripomína i dnešnému človeku, že je to 
práve láska, ktorá vovádza zamilovaných do 
intímneho spojenia s hodnotami prítomnými v 
realite. A tu už eros prestáva byť príčinou 
uzatvorenia sa do vlastnej ulity. Skôr naopak, 
je pozvánkou na harmonický osobný a spolo-

čenský život. Svedčia o tom i skúsenosti nie- 
kolkých manželských párov, korým dáva au
tor slovo všade tam, kde, je potrebná tzv. 
tretia dimenzia, dimenzia hĺbky a výšky kres
ťanského svedectva.

Ak v živote jedného človeka nemôže chý
bať vertikála, ktorá by mu pomáhala v nachá
dzaní existenciálnej hĺbky a výšky, tým väč
šmi to platí o mužovi a žene, priťahovaných k 
sebe hlasom ich vnútorného volania. Touto 
vertikálou je objavenie tajomstva Lásky, čo 
pozýva k nasledovaniu. "Svedectvo nie
ktorých kresťanov" - cituje autor jeden z man
želských párov - "nám ukázalo, že láska 
pochádza od Boha a že milovať sa tak, ako 
miluje Boh, je čosi neporovnateľne väčšie 
ako to, čo sme dovtedy poznali." Láska a jej 
sexuálny prejav sa už vo svetle tejto skúse
nosti nechápe ako vlastnenie milovaného 
predmetu, ale ako darovanie, na ktoré pozý
va Boh človeka aj skrze jeho pohlavnosť. 
Telo teda vyjadruje vnútro človeka, interpre
tuje ho v jeho postoji totálneho darovania sa. 
Pochopiteľne, že tento prístup podstatne me
ní kvalitu intímneho života partnerov. (Čím 
silnejšie je medzi zamilovanými duchovné a 
intelektuálne puto" - píše autor - "tým väčší 
"erotický" dosah má každý pohyb a dotyk." 
Platí to nielen o prežívaní pohlavného stret
nutia, otvoreného skrze totálnu komuniká
ciu prijať dar nového života, ale aj o pre
žívaní takých momentov, ako sú bolesť, 
choroba či smrť. Inými slovami, stretnutie s 
Láskou mení spoločný život muža a ženy na 
spomínanú záhradu z Veľpiesne, kde on a 
ona prežívajú Večnosť.

Kniha Eros, sila lásky sa svojím obsahom a 
vhodnou formou podania zaraďuje medzi lite
ratúru, o akú je zatiaľ núdza na našom slo
venskom knižnom trhu. Možno ju odporúčať 
nielen ako zaujímavého pradcu pre manžel
ské páry, ktoré túžia preniknúť hlbšie do jadra 
tajomstva ich spoločného života, ale aj ako 
vademékum pre chlapcov a dievčatá, ktorí 
hľadajú správnu orientáciu a radu v prežívaní 
svojich prvých lások či samoprípravy na man
želstvo. Dúfame, že Medzinárodný rok rodiny 
nebude skúpy na knižné ponuky podobného 
druhu.

Ľubomír ŽÁK,
prevzaté z KN

(Knihu si môžete objednať na adrese: Vy
davateľstvo Nové mesto, Vrútocká 38, 
821 04 Bratislava)
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Milí priatelia! p r e š o v

Tak, ako sme avizovali v predchádzajúcom čísle, je tu naša súťaž.
Kto by nechcel navštíviť mestá, ktoré majú všeobecne prívlastok sväté? Kto by sa nechcel stretnúť so 

Sv. Otcom, spoznať nových ľudí, nové kraje a ich krásu. Ekonomická situácia na Slovensku je však taká, 
že len malé percento našich ľudí si to môže dovoliť a to aj často za cenu celoživotných úspor, povediac si 
"aspoň raz".

Ponúkame vám teraz šancu, ako zdarma absolvovať jeden z takých zájazdov. Je tu naša SLO- 
VO-SÚŤAŽ! Nebude to až také ťažké. Skúste to , možno sa na vás šťastie usmeje. Postupne budeme na 
tejto stránke uverejňovať tajničky, ktorých celkový počet bude sedem. Tou najťažšou začíname. 
Podmienky súťaže:

Vašou úlohou bude ich správne vylúštiť a poslať do redakcie nášho časopisu. V každej z týchto tajničiek 
bude meno autora myšlienky-citátu, ktorý vždy pri príslušnej tajničke uverejníme. Tajničky budú označené 
poradovým číslom od 1 až po 7. Upozorňujeme, nestačí poslať iba vylúštenú tajničku, ale aj krížovku s 
príslušným^kupónom. Kvôli rýchlemu a správnemu vyhodnoteniu súťaže pripíšte na obálku symbol SLO- 
VO-SÚTAŽ. Aby ste boli do zlosovania zaradení, je nutné vylúštiť minimálne šesť tajničiek správne.

A to ešte nie je všetko! Kto nám do konca mája tohto roku pošle do redakcie nejaký príspevok na 
uverejnenie a za predpokladu splnenia predtým uvedených podmienok, bude zaradený do zlosovania ešte 
raz, bude mať ešte väčšiu šancu, že vylosujeme práve jeho.

Zo všetkých zaradených do zlosovania vylosujeme desiatich šťastných výhercov.
1. cena - zájazd s náboženskou tematikou + zdarma predplatné časopisu Slovo na 95.
2. MC prehrávač + predplatné na 95 (alebo 3 LP platne Jean Michael Talbo 5 + predplatné)
3. Knihy v hodnote 500 Sk + predplatné na rok 95 (1 LP 1 predplatné)
4. -10. Zdarma predplatné časopisu Slovo na rok 1995 s peknou knihou.

MYŠLIENKY VEĽKÝCH
Moje náboženstvo spočíva v pokornom kla

ňaní sa nekonečnému duchovnému Bytiu, vyš
šej prirodzenosti, ktoré sa dá poznať aj v ma
lých jednotlivostiach, ktoré vládzeme náležite 
poznať. Ja verím v jedneho, osobného Boha a 
podľa svojho osobného svedomia vyhlásiť, že 
nikdy v živote som nemal ateistický svetoná
zor... Náboženstvo to bolo, ktoré lUdstvu dopo
mohlo k pokroku vo všetkých odboroch...

MANŽELSTVO A RODINA
Pri príležitosti medzinárodného Ro

ku rodiny časopis Rodinné spoločen
stvo, ktorý po odporučení biskupskou 
konferenciou Slovenska prevzal akýsi 
masmediálny patronát, počas celého 
roka podľa jednotlivých mesačných 
tém uverejňuje príspevky o rodine a 
manželstve. Preto Vás aj týmto pro
síme, aby ste nad touto témou vo väč
šej miere uvažovali a prípadne podľa 
možnosti do tohto časopisu prispieva
li aj prostredníctvom nášho diecézne
ho časopisu Slovo. Jednou z aktivít 
redakcie Rodinné spoločenstvo je aj 
anketa, v ktorej mladí lUdia dostali o- 
tázky v súvislosti so životom v rodine, 
ich predstavami o nej a o manžel- 
stve.Niektoré ich anonýmne odpove
de, predovšetkým kresťanov našej 
diecézy, Vám teraz prinášame. Ako 
zo samotných odpovedí vyplýva, 
dnešný mladý človek túži po rodine, v 
ktorej ďaleko na prvom mieste bude 
Boh. Túži po naplnemí opravdivej lás
ky, po dôvere, úprimnosti, ale i pot
rebu zodpovednosti v živote rodiny.
Ak niekoho z Vás, milí mladí priatelia, 
tieto ich odpovede oslovia, prípadne 
by ste ioh radi doplnili svojou úvahou 
a predstavami, dávame Vám možnosť 
takéhoto uvažovania o téme manžel
stvo a rodina pri najbližších vydaniach.
Píšte nám. Vaša redakcia

OTÁZKY:
1. Vo svojom manželstve bo l (bola) by som  

š(astný(á), keby:
2. V čom si beriete prík lad od svo jich  rod ičov  

pre svoje manželstvo a rodinu?
3. Čoho by ste sa chce li vyvarovať vo svojej 

rodine v porovnaní s rodinou, v k tore j ste vy
rástli?

LEGENDA:
1.Starozákonná kniha, nazvaná aj podľa hlavnej 

hrdinky knihy
2.Štát, ktorý po Babylonskom zajatí obývali idú- 

miti
3. Prvý mesiac náboženského roka v židovskom 

kalendári
4. Muž v novom zákone, ktorý vyriekol slová: 

"Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka"
5,Osamelý vrch v Galilei, kde sa pán Ježiš Kris

tus premenil (HORA)

4. Na čo chcete k lásť dôkaz p r i výchove svo
jic h  detí?

VAŠE ODPOVEDE:
OPÝTANÁ A

1. Keby sme boli s manželom priatelia, ktorí aj si 
dokázali povedať všetky svoje pocity a úplne si 
dôverovať, keby sme obidvaja boli veriaci nielen 
povrchne, ale hlboko v duši, z čoho by vyplynulo aj

6.Jozefov syn, ktorého si Jakub osvojil
7.Východný obraz svätých
8.Hlavné mesto Asýrie, mesto proroka Jo

náša

to, že by sme si dokázali odpustiť svoje nedo
statky, myslím, že veľmi dôležité je pokora medzi 
manželmi, čo sa týka deti, chcela by som, aby ma 
brali ako priateľku, ktorej môžu všetko povedať.

2. Otec - hiboká viera v Boha. Mama - starostli
vosť o moje materialne potreby, chce pre mňa len 
dobre.

3. Nevere, rozvod, bitke a nadávkam, nepocho
peniu, ohováraniu, hrešeniu, smilstvu, (to bolo iba 
kým oco nebol veriaci).

4. Na lásku a dôveru k rodičom a bližným hlavne 
by som ich od malička chcela niesť k hlbokej viere 
v Boha.
OPÝTANÝ B

1. Bol rodinný typ a vládol v našom manželstve 
duch lásky vzájomnej ochoty prijať toho druhého, 
úprimnosť

2. Aj keď sa pohádajú, vedia sa hneď udobriť a 
zabudnúť.

3. Aby som svoje deti zbytočne nezhýčkala, viedla 
ich od mala k pocitu zodpovednosti a pracovitosti.

4. Aby vo svojom živote na prvé miesto kládli 
duchovné hodnoty a im podradili aj svoj život.
OPÝTANÁ C

1. Som vedela obdariť svojou láskou svojho 
manžela a deti.

2. Moji rodičia vychádzajú a čerpajú lásku z 
božej milosti.

3. Chcela by som sa vyvarovať nervozity.
4. Láska, tolerancia, pochopenie, otvorenosť.

OPÝTANÁ D
1. S manželom by sme mái vzťah založený na 

tolerancii a priateľstve, deti by boli zdravé a ne- 
stieňovala nás ekonomická situácia.

2. Tolerancia
3. Nadradenosť a podradenosť partnerom, ne

rovnomerné zaťaženie manželky. Prenášanie 
vlastných problémov (na pracovisku) do vzťahu 
na deti.

4. Tolerantnosť, viera, úcta, sebarealizácia, dô
vera.
OPÝTANÝ E

1. Prevláda láska a viera.
2. Nič
3. Chýba láska, porozumenie, tolerancie, viera v 

Boha.
4. Na otvorenosti a dôvere. Chcela by som ich 

vychovávať vo viere v Boha.
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tak môžu vnášať do spoločenského života di
menziu svojej viery, svojho presvedčenia. Pre
čo by veriaci mali byť na okraji spoločnosti? Sú, 
pravda, tendencie vidieť v náboženstve čisto 
privátnu záležitosť, a tak umlčať kresťanov. 
Evanjelium však nikdy neprestane byť "zname
ním odporu".

V závere interview Gawronski položil ešte 
otázky týkajúce sa viac talianskeho politického 
ovzdušia a osobnej sféry pápeža. Naposledy sa 
spýtal, či si Svätý Otec píše denník. Odpoveď 
bola záporná. Obšírne interview Jasa Gawron- 
ského so Svätým Otcom Jánom Pavlom II., 
ktoré uverejnila talianska i iná zahraničná tlač a 
ktoré sme komentovali na stránkach Katolíc
kych novín, svedčí o tom, že súčasný pápež Ján 
Pavol II. je na výške doby. V duchu Kristovho 
evanjelia a sociálnej náuky Cirkvi zaujal jasný 
postoj k pálčivým otázkam dneška. Naozaj mu 
leží na srdci osud Kristovej Cirkvi a celého ľud
stva. Ako Kristov námestník a dobrý pastier sa 
už pätnásť rokov svojho pontifikátu zasadzuje 
za spravodlivosť a pokoj vo svete, za rešpekto
vanie dôstojnosti človeka a jeho práv, za víťaz
stvo evanjeliovej pravdy.

S v ä t ý  O t e c  o  R u s k u
K otázke dialógu medzi katolíckou a ortodoxnou cirkvou Svätý Otec hovorí:
V dôsledku silného náboženského útlaku v 

Sovietskom zväze ruská pravoslávna cirkev utr
pela velké škody, a preto dnes musí hľadať 
spôsob, ako získať veriacich naspäť. V minulosti 
bol ruský štát pravoslávnym štátom. Ruská ná
rodná identita sa budovala na pravosláví, a tak 
sa dejiny ruského národa spájajú s dejinami 
ortodoxie, najprv s gréckou a potom so slovan
skou, ale predovšetkým s ruskou ortodoxlou. 
Svätý Otec ďalej podotýka, že vznikli niektoré 
problémy vo vzájomných vzťahoch s ruskou 
pravoslávnou cirkvou, ktoré čakajú na riešenie 
v rámci zásad ekumenického dialógu. Tu veľmi 
ležia pápežovi na srdci dve otázky. Prvá sa týka 
zriadenia latinských diécez na území bývalého 
Sovietskeho zväzu. Ide o diecézy, ktoré existo
vali už v minulosti, no komunistický režim ich 
celkom potlačil. Takto veriaci latinského obradu 
zostali dlhé desaťročia bez biskupov. Bola to 
vskutku velká nespravodlivosť, ktorú treba teraz 
napraviť.

Po druhé je to problém gréckokatolíckej cir
kvi, ktorú komunistický režim podrobil krutej 
perzekúcii. Napriek tomu zostala gréckokatolíc
ka cirkev verná Apoštolskej stolici. Po mnohých 
rokoch života v podzemí a po páde komunistic
kej nadvlády si aj gréckokatolíci opäť môžu or
ganizovať cirkevné štruktúry. Svätý Otec je 
presvedčený, že sa všetky jestvujúce problémy 
budú môcť a budú musieť riešiť v láske a pravde 
na zásadách ekumenického dialógu. Blížiaci sa 
rok 2000 podnietil Gawronského k zaujímavej 
otázke. Ak Boh dá, bude Ján Pavol II. pápežom, 
ktorý povedie ľudskú rodinu z druhého do tretie
ho tisícročia. Gawronského preto zaujíma, čo 
leží pápežovi najviac na srdci v súvislosti s 
problémami tohto prechodu a budúcnosťou ľud
stva.

Podľa mienky Svätého Otca Cirkev a kres
ťanstvo majú vlastné chápanie konca sveta, 
veľmi jasnú eschatoiógiu. Z tohto hľadiska je rok 
tisíc alebo dvetisíc taký istý ako každý iný rok. 
Predsa však ide o významný dátum z iného 
pohľadu. Pred dvetisíc rokmi sa totiž narodil 
Kristus a od toho času je prítomný a činný v

dejinách ľudstva, a to zásluhou Cirkvi, apošto
lov, učeníkov, misionárov atď. Isteže, na konci 
dvetisícročia si treba urobiť spytovanie svedo
mia a zamyslieť sa: Kde sa vlastne nachádza
me, kam nás Kristus doviedol a v čom sme sa 
odklonili od evanjeliového posolstva. Výrok 
Svätého Otca pri jeho návšteve v americkom 
Denveri, že evanjelium nemá byť súkromnou 
záležitosťou, možno povedať, že katolíci majú 
uplatňovať svoj vplyv v spoločenskom živote. Je 
len prirodzené, konštatuje pápež, že sa kresťa
nia ako občania štátu angažujú v politike. Iba

Spásonosná hodnota utrpenia
Ako Mária pri Ježišovom knžl (Jn 19,25), 

«heeiby somsláťprl krížovej ceste tolkých bratov 
a sestier, ktorí v tejto chvíli trpia občianskymi 
vojnami, aiebo chradnú v nemocniciach, ktorí bo- 
|ujú o svojich milých, alebo sa stali obetami nási
lia. Hlavné oslavy tohoročného Svetového dňa 
chorých sa budú konať v mariánskej svätyni v 
Čenstochovej, aby sa materinským príhovorom 
Najsvätejšej Panny Márie vyprosil Boží dar pokoja 
a Súčasne duchovné a telesné posilnenie chorým 
a trpiacim, ktorí v tichostí prinášajú svoje obete 
Kráíovnej pokoja.

Pri príležitosti Svetového dňa chorých chcel 
by som zamerať pozornosť chorých, pracovníkov 
v zdravotníctve, kresťanov a všetkých ľudí dobrej 
vô!e na tému spásortosného utrpenia. To zname
ná na kresťanský zmysel utrpenia, o ktorom som 
písal v ApoStolskom liste Saiviflcf dqloris, vyda
nom 11, tebruára pred desiatimi rokmi.

Ako možno vôbec hovoriť o spasonosnom 
u»pení? Či nie je utrpenie skôr prekážkou šťastia 
a dôvodom odvrátiť sa od Boha? Niet pochybnos
ti, že existujú súženia, o ktorých sa nám 2 ľudské» 
ho pohladu zdá. že nemajú nijaký zmysel.

V skutočnosti však Part Ježíš, Slovo, ktoré sa 
stalo telom, povedal "blahoslavení plačúci" (Mt 
5,4} *  existuje tu hlbší pohľad, totiž pohiad Boha,

ktorý povoláva všetkých k životu, do svojho več
ného Kráľovstva l&sky a pokoja, hotá niekedy i cez 
utrpenie á amrt

Šťastný ten človek, ktorý dokáže rozžiariť 
Svetlo Božie v biede života trpiaceho alebo postih
nutého!

Aby sme toto svetlo dotóttaii zažať, musíme 
predovšetkým počúvať Slovo Božie, napísané vo 
Svátom písme, ktoré možno nazvať I "velkou kni
hou utrpení" ¡Salvtfití dolorís, 6). Nájdeme v ňom 
naozaj “dlhy zoznam možností rozličných ľud
ských bolesti'' (tamtíež, 7), rôzi« skúsenosti so 
íloMi ktoré nevyhnutné vyvolávajú otázku: "Pre
čo?'' (tamtíŕž, 9Í.

Táto otázka ríašfa v Knihe Jot) oveľa drama
tickejší výra2 a sUČaáne i čiastočnú odpoveď. Ži
votná dráha tohto spravodlivého človeka, 
skúšaného všemožnými spôsobmi napriek jeho 
nevine, ukazuje, že "nie je pravda, ie  každé utrpe
nie je dôsledkom viny a že má povahu trestu", 
(tamtiež, 11). ■

Úplnou a konečnou odpoveďou na Jóba je 
Kristus, "Tajomstvo človeka sa popravde naozaj 
vyjasňuje jedine v tajomstve vteleného Slova'', 
{Gaudtum et *pes, 22). V Kristovi sa I utrpenie 
začleňuje do tajomstva nekonečnej lásky, ktorá 
vyžaruje * Trojjediného Boha a stáva sa výrazom

lásky a prostriedkom vykúpenia, a teda spásonos- 
ným utrpením.

Niekedy sa stáva, že pod váhou náhleho a 
neznesiteľne ho utrpenia vyslov; niekto výčitku 
voči Bohu a obviní ho z nespravodlivosti. Ale 
žaloba utíchne na perách tých, čo nazerajú na 
Ukrižovaného, ktorý trpf dobrovoľne a trpí nevin
ne. {Salvffltí doloris, 18). Boha, ktorý sa zjednocu
je s ľudským utrpením, už nemožno obviňovať!

Dokonalým zjavením spésonosnej hodnoty 
utrpenia je Ukrižovanie Pán*:

"V Matovom kríži sa prostredníctvom utrpe
nia nielen zavi'šíío vykúpenie, ale bolo vykúpené 
aj samo ľudské utrpenie” {tamtiež 19i. Kristus 
"sprístupnil ľuďom svoje utrpenia'' a človek v 
ňom nájde vlastne utrpenia, ktoré sú “obohatené 
hovým obsahom a novým významom.” {tamtie* 
20),

Rozum, ktorý poznáva rozdiel med» utrpením 
a zlom, osvietený vierou chápe, že všetko utrpenie 
sa milosfou tnôie stať pokračovaním tajomstva vy
kúpenia, i keď ono je už v Kristovi dokonrfé, i  tak 
zostáva "neustále otvorené pre každú lásku, preja
venú v lUdskom utrpení” (tamtiež 24).

Všetky protivenstvá života môžu byť zname
niam* a predzvesťou budúcej slávy. "Radujte sa, 
keď mate účasť na Kristových utrpeniach", pripo
mína list sv.Petra, "aby ste sa radovali aj vtedy, 
keď sa zjaví jeho Sláva” <1 Pt 4,13). ;

VatlkáhS, decembra 1993 Ján Pavoí II., pápež
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Ján P a v o l  I I .  k 1 2 0 0 .  v ý r o č i u  n i c e j s k é h o  k o n c i l u
Druhý nicejský koncil schválil tradíciu, 

podľa ktorej "obrazy ctihodné a sväté, fa
rebné, mozaiky a z každej vhodnej hmoty, 
treba vystavovať v svätých božích chrá
moch, na posvätných domoch, na ste- 

? nách a dlážkach v domoch a na uliciach.
Aj ikonu nášho Boha Ježiša Krista, nášho

OHEŇ SVETLO

Spasiteľa, Nepoškvrnenej Panny Márie, 
svätej Theotokos ako aj ctihodných anje
lov a všetkých svätých a zbožných ľudí. 
Doktrína tohto koncilu podporila umenie

* východnej i západnej cirkvi a nechala sa 
inšpirovať krásou a nádhernou hĺbkou.

Najmä grécke a slovanské cirkvi pova
žovali uctievanie ikony za neodlučnú časť 
liturgie. Rovnako tomu bolo aj v liturgii 
slova, keďže sa opierali o diela veľkých 
ctiteľov ikon ako o sv. Nikofora z Kon- 
stantinopolu, sv.Teodora Studitu. Ako čí
tanie základných kníh umožňuje počúva
nie živého Božieho slova, tak aj ukazo
vanie maľovanej ikony umožňuje tým, kto
rí si ju uctievajú, prístup k tajomstvám spá
sy zrakovým vnemom." To, čo sa na jed 
nej strane predstavuje atramentom a pa
pierom, na druhej strane sa predstavuje 
ako ikona, vďaka rozličným farbám a iným 
materiálom.”

I

Ikona nie jc  len jednoduchý obraz alebo 
dekorácia, ba ani ilustrácia Svätého pís
ma, aleje to "teológia v  obraze" naviaza
ná na písomnú a ústnu cirkevnú tradíciu, 
ktorá bojuje proti pohanstvu a heréze. Jc 

^ rečou, ktorú vypracovala cirkev počas 
storočí. Je to umenie, ktoré učí o viere.

Ikona predstavuje svätú osobu nie v  je j 
prirodzených proporciách, nie je  natura
listickým portrétom, ale predstavuje ju v 
jej slávnej a nebeskej dimenzii. Je od
razom božieho kráľovstva na zemi.

IVona je kultúrnym predmetom navia
zaným na liturgiu. Je úzko zviazaná s 

s  evanjeliom a odpovedá vždy nejakému 
sviatku slávenému v  liturgii. Na je j kom
pozícii sa zúčastňuje cirkevná doktrína a 
modlitby.

Ikonografická dekorácia okolo ikony, 

alebo celkom iný figuratívny obraz, majú 

katechetický a vyprávačský cieľ dejín 

spasenia. Majú tiež za cieľ posvätiť pries

tor ozdobeného predmetu.

Ikona je  kázňou, je  skutočným vyzna

ním kresťanskej viety. Cirkev na svete sa 

m odlí slovom a obrazom. Veľa cirkev

ných otcov ako Ján Damascenský, sv. 

Paulin z Nole, sv. N y l synaitský, sv. Gre

gor Veľký, sv. Baril na Východe i na 

Západe hovoria, že obraz pôsobí väčším 

dojmom a upúta viac pozornosti ako kni

hy. Hovoria, že maľby majú úplne di

daktický charakter.

Ikona svedčí o prítomnosti, umožňuje 

spojenie s modlitbou, so vzkriesením, je

to duševné prijímanie, mystické stret

nutie s Pánom, ktorého predstavuje. 

Samozrejme, že ikona nie je  samotný 

Kristus ako v  eucharistii, ale je j kon

templácia prenáša svetlo a povyšuje k 

Bohu.
Ikona m ôže byť uctievaná, môžeme 

bozkať ikony ako bozkávame Evanjelium 

alebo iné sakrálne predmety. Ján Pavol U. 
cituje nicejský koncil: "Druhý nicejský 
koncil slávnostne znova potvrdil tradičný 
rozdiel medzi "ozajstnou adoráciou" (lat- 
rcia), ktorá sa podľa našej viery jedine 
hodí k božskej podstate a "cestnou pro- 
sternáciou" (timetike proskynesis), ktorú 
prisudzujeme ikonám, lebo kto pokľakne 
pred ikonu, kľaká pred osobou (hypo- 
stase) toho, kto je  na nej namaľovaný". Z  
toho vylýva, že je  dôležité, aby sme ikonu 
neurobili všednou.

Z  Feu et Lumiere preložila:

MUDr. Anna CHOVANCOVA

Na západe sa rímska cirkev vyznačo
vala svojím bezvadným spôsobom posto
ja k obrazom najmä v kritickom momente, 
keď v rokoch 825 až 843 sa byzantskí a 
francúzski cisári stavali negatívne k dru
hému nicejskému koncilu. V tridentskom 
koncile potvrdila katolícka 
cirkev znova tradičnú dok
trínu pri novej forme obra- 
zoborectva, ktorá sa vtedy 
prejavila. V poslednom ča
se druhý vatikánsky koncil 
striedmo pripomenul stály 
postoj cirkvi k obrazom a 
najmä k sakrálnemu ume
niu.

Niekoľko desaťročí mož
no badať záujem o teoló
giu a spiritualitu východ
ných ikon, čo je  znamením 
rastúcej potreby reči pra
vého kresťanského ume
nia. V tom ohľade môžem 
len povzbudiť svojich epis- 
kopálnych bratov, aby 
pevne dodržiavali pred
kladanie posvätných ob
razov v chrámoch, aby ich 
mohli veriaci uctievať' a a- 
by urobili všetko v záujme 
vzniku viacerých ozaj du
chovných diel. Dnešnému i 
včerajšiemu veriacemu sa

má pomôcť v jeho modlitbe a v jeho 
duchovnom živote pomocou diel, ktoré 
sa pokúšajú tajomstvo vyjadriť a nikdy 
ho neskrývať. Preto dnes i v minulosti 
potrebuje viera inšpirátorku cirkevného 
umenia.
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V malebnej dedinke, ktorá leží v Nízkych Bes
kydách, v doline Radomky, sídli dekanský úrad 
pre svidnícky dekanát - Šarišský Štiavnik, zná
my svojimi minerálnymi prameňmi.

Je sobota, 29. januára 1994. V tento krásny 
zimný deň tu prichádzajú kňazi spolu so svojimi 
veriacimi z celého dekanátu. Schádzajú sa aj 
kňazi z iných dekanátov, rehoľné sestry - ba- 
ziliánky, ba aj hostia z USA - dvaja gréckoka
tolícki spolubratia. Krátko pred desiatou hodi
nou prichádza najvzácnejší hosť - J.E.Mons. 
Ján Hirka, sídelný biskup. V preplnenom chrá
me sme ho privítali piesňou "Vošiel jesi archi- 
jereju..." a pred oltárom deti s kvetmi a bás
ničkami a kurátori s chlebom a soľou, podľa 
starého slovanského zvyku.

Dôvod tejto slávnosti: Vzdávanie vdäky Bo
hu za dar života. V tento deň okresný dekan 
Andrej Dujčák koncelebroval s J.E. Mons. Já
nom Hirkom a oltárnymi spolubratmi ďakovnú

w

£27 P77 lU

Naši jubilanti v marci
o. Jozef GDUĹA, správca farnosti N. 

Tvarožec, 55. narodeniny (18. 3. 
1939)

o.Michal MOSKAL, okresný dekan, 
Iňačovce, 60. narodeniny (22.3.1934) 

o.Andrej ZEHÉR, spravca farnosti 
Petkovce, 40.výročie ord. (30.3.1954) 

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

VÝSTAVA V TREB ISOVE
Cyrílometodské motívy Je názov vý

stavy majstra Mikuláša Kltrnčáka, kto
rá bola otvorená do konca februára t.r. 
v  priestoroch Vlastivedného múzea v  
Treblšove. :

"Vaši duchovní otcovia sú určite šťastní, keď  
ako vidíme, zišlo sa tu tak mnoho mladých 
ľudí", povedal na adresu prítomných v hľadisku 
Domu kultúry v Starej Ľubovni (23. 1. 1994) 
pán Jozef Odziomek, druhý režisér ochotníc
keho divadelného súboru z Bijacoviec, okr. 
Spišská Nová ves.

Prítomným správcom rímsko i  gréckokatolíc
kych úradov o. Ĺ. Piovarčimu a V. Jurčenkovi to 
určite dobre padlo, lebo stačilo sa obzrieť za 
seba a hľadisko divadelnej sály bolo do pos
ledného miesta obsadené a mladí boli skutoč
ne v prevahe.

Venujme sa však javisku. Tam sa pre všet
kých odvil príbeh kňaza, ktorý za cenu, že za
choval spovedné tajomstvo, bol obvinený z vraž
dy a tri roky strávil na galejách. Vinníkove sve
domie sa však pohlo. Sám doznal svoju vinu. 
Kňazovo odsúdenie i strata dôvery sa ukázala 
ako justičný omyl. Na hre samotnej je  najviac 
zaujímavé to, že ju  Jozef Spillmann napísal podľa 
skutočnej udalosti. S bijacovskými ochotníkmi ju  
naštudoval páter Lubomir Stanček.

V prestávke som oslovila členov súboru. Na

otázku, ktorá je  to v poradí ich repríza tejto hry, 
som sa dozvedela, že už úctyhodná, dvadsiata 
štvrtá. Rovnaký je  aj počet členov súboru 24. 
Pracujú pri Farskom úrade v Bijacovciach a 
ochotnícke divadlo má v tejto obci slušnú tra
díciu. V roku 1992 slávili svoju sedemdesiatku. 
Vekové rozpätie hercov je  od detí ZŠ po sta
rých otcova staré mamy, ktoré nikdy nehovoria 
nie, keď  ide o divadlo. Šiestačka Monika Ďurá- 
ková až žiarila, keď  hovorila, ako rada hrá čo i 
menej významné postavy. V bijacovskom kroji 
ako Julke je j to veľmi svedčalo. Martin Kubov- 
äk, devätnásťročný vyučený automechanik, na 
javisku notár, tiež s oduševnením hovoril o svo
jich úlohách. Najviac si spomína na rolu šaša v 
Stratenom živote. Podľa jeho názoru a skúse
nostiach sa vyjadril, že práve šašo vyžaduje od 
herca všestranné nadanie, aby to na javisku 
vyzeralo prirodzene. Dá sa s ním iba súhlasiť.

Pán Jozef Odziomek, 56 r. v civile murár, sa 
ochotníckemu divadlu venuje od svojich de
siatich rokov. Odohral mnoho postáv a každá 
ho obohacuje. Dnes sú to väčšinou hlavné pos
tavy. Okrem toho že hrá, sa podieľa a j na réžii. 
Na adresu hercov - ochotníkov mi povedal, že

sú skromní, nemajú nijaké finančné požiadavky 
a svoje úlohy sa učia radi. Inak to asi ani nie je  
možné, lebo za posledné dva roky naštudovali 
sedem hier. Už na Veľkú noc sa predstavia s 
Nevestou zo žalára. Na stretnutie rodákov v 
Bijacovciach 3.-10. júla pripravujú hru Návrat. 
Vtedy budú mať v obci, odkiaľ je  len na skok k 
Spišskému hradu, Milostivú sochu Panny Má
rie a zároveň tam započnú misie.

Vstupné na ich predstaveniach je  dobrovoľ
né. Neobohatia sa ním, pomáhajú, kde treba. V 
Hrabušiciach prispeli na výstavbu fary. V 
Granč-Petrovciach na výstavbu kostola. Ďalej 
na účely Charity a t ď.

A j toto je  jedna zo skutočností, ktorá jacov- 
ských divadelníkov drží pospolu a povznáša.
V Starej Ľubovni sa predstavili na pozvanie 
Charity.

Za ňu i v mene obecenstva im poďakovala s 
kyticou kvetov pracovníčka Charity v Starej Ľu
bovni, pani Anna Antoniová. Nezabudla dodať, 
že ich v Starej Ľubovni znova radi privítame. O 
hry, ktoré šíria myšlienku "žiť svoje kresťan
stvo", je  u nás skutočný záujem.

Monika TANČÁKOVÁ

svätú liturgiu pri príležitosti svojho životného 
jubilea - 60 rokov života. Celá liturgická sláv
nosť sa niesla v znamení motta, ktoré si vyvolil 
o.dekan: “Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slú
žim" (2 Tim.1,3). Svätú liturgiu umocňoval spev 
zboru svidníckej mládeže. V homílii J.E.Mons. 
Ján dotkol sa témy aktuálnej pre našu súčas
nosť. Je to téma demokracie. Rozviedol vý
znam demokracie a teokracie pre dnešného 
veriaceho človeka v praxi.

Pred záverom sv.liturgie o.Miroslav Janočko 
prečítal menovací dekrét, ktorým udelbje J.E. 
Mons. Ján Hirka, sídelný prešovský biskup, za 
mimoriadne zásluhy v službe gréckokatolíckej 
cirkvi titul titulámeho kanonika. V krátkom prí
hovore o. biskup Ján vyzdvihol osobitný prínos 
o. ti t. kanonika Andreja ako okresného dekana 
v čase tvrdej totality zvlášť tu v tomto regióne 
pod Duklou. Spomenul a vyzdvihol nemalý po
diel na tomto prínose úsilie jeho manželky, kto
rá v rodinnom a kňazskom živote je mu veľkou

(2 Tim. 1,3)
oporou a posilou. Za kňazov svidníckeho de
kanátu sa prihovoril o.Jaroslav Popovec. Ďalej 
nasledovali gratulácie od najmenších detí, ku
rátorov a farníkov. Na záver o.tit. kanonik po
ďakoval všemohúcemu Bohu za dar života a 
darkňazstva. Poďakoval J.E. Mons. Jánovi za 
vysoké ocenenie, svojej mamke za prvý krô
čik ku kňazskému povolaniu a rodine za po
rozumenie a lásku, kurátorom a veriacim za 
prípravu tejto slávnosti. Vyslovil svoje tajné 
želanie, aby z jeho farnosti vzišlo kňazské 
povolanie, aby tu pri tomto oltári spolu s pri- 
miciantom mohol slúžiť primičnú svätú litur
giu. Je to výzva nielen pre farnosť Šarišský 
Štiavnik, ale aj pre celý svidnícky dekanát, 
aby sme žili v našich kresťanských rodinách 
tak, aby mohlo vzklíčiť semienko duchovného 
povolania. Po pápežskej hymne a mnoholet- 

stviach a arcipastier- 
skom požehnaní na 
želanie J.E. Mons. 
Jána sme zaspievali 
pieseň "Miloserdija 
dveri..."

Z tak radostnej a 
žičlivej atmosféry, 
ktorá bola vytvorená 
v chráme, sa nám 
nechcelo rozchá
dzať. A skutočne, 
vychádzajúc z chrá
mu, som si pomys
lel: Toto je deň, ktorý 
učinil Pán... Kiež by 
v našom uponáh
ľanom živote bolo 
viac takých duchov
ných zážitkov a 
požehnaných dní.

o. Ján KARAS
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Sme mu vďační za ohlasovanie Kristovej blahozvesti

SV. CYRIL FILOZOF - VELIKÁN DUCHA, 
PRAVDY A SLUŽBY NAŠIM PREDKOM

14. februára t. r. uplynulo 1125 rokov 
od smrti sv. Cyrila Filozofa. V Košiciach

me Narodenia Panny M urív počas boho
služieb predniesol homUlu Mons. Mgr. 
,Jan KRAJNÁ k , prodekan Gréckokato
líckej bohoslovecký fakulty v Prešove. t 
ktorej

Je tu polovica februára nového roku, a tá nám 
v kalendáriu všeobecnej cirkvi rovnako podľa 
východného i západného obradu - prináša a 
ukladá oživiť si spomienku na dátum zosnutia 
svätého Konštantína - Cyrila, prvého z dvojice 
našich nezabudnuteľných vierozvestov. Koná
me teda tak, ako nám zákon lásky a úcty ukla
dá. Pôvod a životopisné údaje nemienime pri 
tejto príležitosti rozvádzať, pretože sú v dosta
točnej miere zaevidované v historických pra
meňoch, a podľa tých istých zdrojov nášho 
poznania si len pripomenieme dátum jeho sko

nu. Bolo to práve v deň 14. februára roku 869 
v Ríme, kam spolu s bratom Metodom odišiel 
brániť a ubrániť svoje životné dielo SLOVIEN- 
SKU BOHOSLUŽBU ako náš i všeľudský li
terárny i kultúmo-náboženský skvost - jedi
nečný v tých časoch a ako taký hodnotený 
dodnes. Brániť a ubrániť sloviensku liturgiu 
pred nežičlivcami, ktorých bolo najmä vtedy 
neúrekom a šlo o jej bytie alebo nebytie. A 
nachádzali sa títo nežičlivci a nepriatelia Cyrila 
a Metoda a ich diela rovnako medzi mocnými 
tohto sveta - svetskými i duchovnými. Od naj
nižšieho "rangu" ľudí po najvyšší. Od obyčaj
ných ľudí po veru zvláštneho i biskupa v osobe 
známeho z tých čias a súvislostí - smutne zná
meho nitrianskeho biskupa Wichinga a jeho 
latiníckych kňazov, až po samého Svätopluka, 
ktorý veru tiež nevyberal spôsoby ako dosiah
nuť svoje mocensko-politické ambície tak voči 
svojmu blízkemu príbuznému kniežaťu Rasti
slavovi, ako aj voči obidvom vierozvestom, 
ktorí ho na bohumilý život poväčšine neúspeš

ne navádzali a priúčali. Na nič nedbal. Strýca 
Rastislava uväznil, odovzdal Nemcom, ktorí 
ho zbavili zraku a na doživotie uväznili. A 
cyrilometodské dielo a dedičstvo v spolupráci 
so spomenutým biskupom Wichingom začal 
nivočiť. Po viacerých sčasti úspešných i neús
pešných pokusoch zriadiť v tom čase cirkevnú 
provinciu na čele s arcibiskupom Metodom, 
toto dielo Cyrila a Metoda neakceptoval tak 
ako bolo treba, a po Metodovej smrti jeho 
nástupcu a žiakov z krajiny vyhnal. Čudná to 
bola služba panovníka ako služobníka vše
obecnému dobru, ktoré mal svojimi počinmi 
sledovať a zo všetkých síl oň usilovať! Odkaz 
našich vierozvestov však, ako duchovné naše 
dedičstvo, sa napriek všetkému uchoval, za
chránil a prežil až do dnešných čias. A  prináša 
svoje ovocie i v  našich dňoch všade tam, kde 
sa táto starobyla liturgia slúži a prežíva. I v 
dnešných dňoch je táto liturgia - pravdaže v 
stále sa obnovujúcej podobe a prekladaní do 

(Pokračovanie na str.15)

Profesor  Jozef Vrablec osemdesiatročný

Vysoký vek a spolu s ním tvorivý, sviežo hĺ
bavý duch sa snúbia v osobnosti pána profeso
ra Jozefa Vrableca, ktorý sa narodil 4. marca 
1914 na Záhorí. Napriek jeho zemepisne odťa
žitému rodisku od centra našej eparchie vari 
nieto u nás kňaza,ktorý by ho v dobrom nepo
znal ako vynikajúceho kňaza, kazateľa, exerci- 
tátora, ale predovšetkým profesora teológie 
nevšedných kvalít.

Pri príležitosti jeho vzácneho jubilea hodno 
spomenúť, že univerzitný profesor Jozef Vrab
lec vplýval na náš gréckokatolícky klérus pre
dovšetkým v ťažkom období totality, formoval 
mnohých našich bohoslovcov študujúcich vte
dy ešte na centrálnej bratislavskej CMBF. Pro
fesor Vrablec s osobitným ľudským prístupom 
a hlbokou teologickou erudíciou viedol našich 
bohoslovcov k moderným pastoračným postu
pom. Najmä v oblasti kazateľstva preoral vý
raznú brázdu na dovtedy ustrnutom, úhorom 
ležiacom poli. Boli to časy prenasledovania 
cirkvi, keď sme pociťovali nedostatok teologic
kej literatúry. Vtedy jediným prostriedkom o- 
hlasovania Božieho slova bolo takmer výlučne 
hovorené slovo. Profesor Vrablec viedol svo
jich poslucháčov k maximálnemu využitiu toh
to prostriedku na bohoslužbe, pričom 
uplatňoval najnovšie poznatky od popredných 
svetových teológov. Utvoril tak koncepciu ho- 
milie, ktorú možno nazvať najplnšou formou 
kázne (v stručnej podobe sformuloval túto prí- 
(ažlivú teóriu v rovnomennej knihe). Hoci sa 
po prevrate naša fakulta osamostatnila, jeho 
vysokoškolské príručky stále majú vysokú 
autoritu a slúžia na formáciu bohoslovcov a

laických poslucháčov. Konštatujeme to tým 
vd’ačnejšie, že profesor Vrablec je  vrúcnym 
ctiteľom sv. bratov Cyrila a Metoda. P ri stret
nutí s naším o. ordinárom, neskôr v slobod
ných časoch sídelným biskupom Mons. J. 
Hirkom, ale aj s mnohými gréckokatolíckymi 
kňazmi vždy prejavil svoju citovú náklonnosť k 
našej cirkvi. Je to prirodzené, veď už ako mla
dý kňaz, doktorant, si za tému svojej dizertač
nej práce vybral práve cyrilometodské dielo a 
jeho význam pre Slovensko. Jeho celoživotné 
teologické práce, početné články a štúdie, ale 
najmä 16 knižných titulov a takmer 60 samiz- 
datov, pomáhali nám v aktivizovaní východnej

duchovnosti, najmä pokiaľ išlo o problematiku 
meditácie a pneumatologickú (svätodušnú) te
ológiu, veď východný obrat je  stmelený trini- 
tárnou (trojičnou) a pneumatologickou 
teológiou, ako aj duchovnosťou. Ďalšou oblas
ťou jeho tvorivosti je  moderná mariológia. Na
ši kňazi a veriaci sa tak mohli utvrdiť v 
mariánskej úcte, ktorá je  nosným pilierom du
chovnosti východnej cirkvi. Nezabudnuteľné 
sú predovšetkým exercície nazvané Naspäť k 
Márii, ktoré pán profesor Vrablec dával novo- 
kňazom ešte za totality. Tieto exercície boli 
nahrané na magnetofónové pásky, takže sa 
ľahko rozmnožovali, ale šírili sa aj samizdato
vo. Nechýbajú v nich zmienky o mariánskom 
kulte z hľadiska východnej ikonografie. Pokiaľ 
ide o ikonu, prof. Vrablec aj tu nadväzuje na 
dnešné svetové trendy. Ikona ako bohoslužobný 
predmet má vysokú úctu v západnom svete. S 
ikonou súvisí aj obraznosť kazateľskej a kateche
tickej reči. Prof. Vrablec tu využíva poznatky 
modernej hĺbkovej psychológie o obrazovosti, 
respektíve o obrazovej vrstve duše. Autor a kňaz 
Jozef Vrablec je  svojím zameraním sťaby príbuz
ným gréckokatolíkom. Preto celkom prirodzene 
vznikol nápad daťsi ilustrovať svoje knihy vydané 
v Ríme (Vslužbe slova A, B, C) farebnými ikona
mi štyroch evanjelistov.

Keď si pripomímame milé jubileum vzácne
ho kňaza, profesora, veľprepošta nitrianskej 
kapituly a pápežského preláta, nešetríme pre
javmi vďačnosti, ale - a to predovšetkým - 
vyprosujeme mu hojnosť Božieho požehnania. 
Na mnohaja i blahaja lital

o. J. PA VLOVIČ
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Spolok
Cyrila a Metodasv.

NASI JUBILANTI
V marci t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo 

naši členovia:
50 ROKOV - Helena Labanová zo Zbehňova a Mária 

Longová z Porastová.
60 ROKOV - Mária Bérešová z Trebišova, Marta Ďurajo- 

vá z Pozdišoviec, Katarína Havrilčáková z Oreského, doc. 
RNDr. Jozef Maligda z Košíc, zakladajúci člen o.Michal 
Moskaľ z Iňačoviec, Jozef Štefanko z Trebišova a Terézia 
Vasiľová z Kucian.

70 ROKOV - Alžbeta Capíková z Nového Ruskova, Mi
chal Kohút z Laškoviec, Ján Ksenič zo Sečoviec, Anna 
Matvijová z Milpoša a Ing. Andrej Mikloš z Bratislavy.

80 ROKOV - Alžbeta Jánošíková z Dúbravky, Juraj Malý 
z Poše a Mária Mižíková z Pozdišoviec.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv.Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma, Pozdišovce 50 Sk, Bohuznáma rodina, Kojšov 300 Sk, 

Bohuznáma, Trebišov 150 Sk, Viera Antošová, Svidník 50 Sk, Veronika 
Bodonská, Sečovce 50 Sk, Jozef Boroš, Lubovec 50 Sk, Ján Cingeľ, 
Fulianka 100 Sk, Dušan Červenák, Fulianka 50 Sk, Mária Danková, 
Sečovce 50 Sk, Pavel Fedor, Stankovce 100 Sk, Anna Fedorová, 
Dvorianky 50 Sk, Ján Fejerčák, Janov 50 Sk, o.Miroslav Gavala, Vy- 
škovce 100 Sk, Mária Galajdová st., Čertižné 100 Sk, Mária Galajdová 
ml., Čertižné 50 Sk, Vojtech Girman, Hraň 50 Sk, Gréckokatolícky 
farský úrad, Lubovec 100 Sk, Michal Hirák, Sobrance 50 Sk, Michal 
Hreňko, Sobrance 50 Sk, Anna Hricová, Fijaš 50 Sk, Anna Hrinkaničo- 
vá, Čertižné 50 Sk, Mária Hromjaková, Tichý Potok 150 Sk, Anna 
Chomjaková, Lubovec 100 Sk, Ján Kaputa, Bogliarka 50 Sk, Ján 
Kleban, Prešov 50 Sk, Veronika Kolesárová, Sečovce 50 Sk, Magda
léna Korbuľáková, Sečovce 50 Sk, Júlia Kostinková, Čertižné 50 Sk, 
Anna Krajňáková, Janov 50 Sk, Mária Kráľová, Sobrance 100 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh zaplať.

Na výročie 
sv. Cyrila Filozofa
Spolok sv. Cyrila a Metoda 

usporiadal 12. februára t.r. vo 
Vranove nad Topfou spomien
kové stretnutie pri príležitosti 
1125. výročia smrti sv.Cyrila Fi
lozofa. Vzácnym hosťom tohto 
podujatia bol prešovský sídelný 
biskup Mons.Ján Hirka.

Účastníci slávnostného zasad
nutia výboru, medzi ktorými bo
li aj správcovia gréckokatolíc
kych farností tohto okresu, strá
vili v  obradnej sieni mestského 
úradu milé chvíle spomienok na 
život a dielo jedného zo solún- 
skych bratov. Už úvodné litur
gické spevy v podaní 60-členné- 
ho miestneho Chrámového zbo
ru Pavla P. Gojdiča pod vede
ním Márie Višňovskej navodili 
nevšednú duchovnú atmosféru. 
Prednostka mestského úradu 
Ing. Nadežda Liberková pozdra
vila zasadnutie a privítala 
J.E.Mons. Jána Hirku. Predseda 
spolku arcidekan Jozef Knežo 
poukázal na ťažké časy našej cir
kvi, ktoré začali po druhej sveto
vej vojne a oboznámil s poslaním 
našej nábožensko-kultúmej usta
novizne. PhDr. Mária Jenčová, 
riaditelka Vlastivedného múzea 
v Hanušovciach nad Topľou, 
oboznámila prítomných s cyrilo- 
metodskou tradíciou v okrese 
Vranov nad Topfou. O. biskup 
Mons. Ján Hirka okrem iného 
zdôraznil, že na príklade dejín 
našej cirkvi môžeme dokumen
tovať, že Boh svojich neopustil, 
neopúšťa a neopustí.

Vyvrcholením umelecko-kul- 
túmej časti programu bolo vy
stúpenie PhDr. Márie Jenčovej, 
ktorá v  hudobno-dramatickom 
pásme priblížila korene, z kto

rých vyrástlo naše cyrilometod- 
ské povedomie. Slová podpred
sedu spolku Ing. Vladimíra Miroš- 
šaya o aktivitách nášho spolku 
zaiste nájdu odozvu v raste člen
skej základne tohto regiónu. Zá
verečné vystúpenie Chrámo
vého zboru Pavla P.Gojdiča vy
znelo ako vrúcne vďakyvzdanie 
dielu slovanských vierozvestov.

Po tomto stretnutí o.biskup 
Mons.Ján Hirka slávil so 14 kňaz
mi koncelebrovanú arcipastier- 
sku sv.liturgiu v novom gréc
kokatolíckom Chráme Najsvä
tejšej Eucharistie. V homílii zdô
raznil poslanie veriacich v sú
časnom svete a upriamil pozor
nosť na rozvíjanie kresťanského 
života v  rodinách. Správca far
nosti o.Peter Rusnák poďakoval 
o. biskupovi za návštevu farnos
ti a o.Jozef Knežo vyjadril vďaku 
vranovským veriacim za prí
kladné aktivity. Slávnosť bola 
zakončená arcipastierským po
žehnaním, pápežskou hymnou 
a mnoholetstviem.

Slávnosť pri príležitosti 1125. 
výročia smrti sv.Cyrila Filozofa 
bola aj v  košickej Pyramíde, kde 
sú pravidelné bohoslužby v  no
vej farnosti sv.Petra a Pavla i vo 
farskom Chráme Narodenia 
Panny Márie. Sv. liturgie slávili 
košickí kňazi. Na obidvoch 
miestach homíliu predniesol 
Mons.Ján Krajňäk, prodekan 
Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty v  Prešove a spieval Zbor 
sv.Cyrila a Metoda z Košíc pod 
vedením Šimona Marinčáka. Pri 
tejto príležitosti bolo v  Košiciach 
aj stretnutie členov Spolku 
sv.Cyrila a Metoda.

(pk)

JUDr. Ján Danko osemdesiatročný
Na jednom z poschodí vysokého 

košického paneláku prežíva jeseň 
svojho života jeden z významných 
nadšencov nášho cyrilometodského 
hnutia JUDr. Ján Danko. Blízkosť 
Železničnej trate a stále pohyby vla
kov smerom ďalej na východ mu za
iste navádzajú myšlienky na Mi
chalovce, kde prežil veľkú časť svoj
ho plodného života.

Patrí k tým našim predstaviteľom 
staršej generácie, ktorí pretriasali 
medzi sebou aktuálne otázky života 
gréckokatolíkov a spontánne dospe
li k myšlienke založenia našej nábo- 
Žensko-kultúmej ustanovizne. Tou 
sa od valného zhromaždenia 4. má
ja 1941 stal náš cyrilometodský spo
lok, v ktorom okrem mnohých iných 
úloh si svedomite plnilfunkciu zapi
sovateľa.

JUDr. Ján Danko prežil toho ozaj 
veľa a neušlo sa mu nikdy menej 
ťažkostí ako ostatným z jeho generá
cie. Narodil sa 20. marca 1914 v 
Homi pri Sobranciach v maloroľ

níckej rodine. Bol siedmym z dva
nástich detí. Po skončení Ľudovej 
školy v Sobranciach a Cs. reálneho 
gymnázia v Michalovciach (1936) 
sa dal neskoršie na štúdium práva v 
Bratislave, ale k doktorátu sa dostal 
až po dlhej strastiplnej ceste v roku 
1971 v Prahe.

Pracovne sa uchytil na Daňovom 
úrade v Michalovciach a od roku 
1946 bol na čele vtedajšieho Okres
ného národného výboru v Micha
lovciach. V jeho živote i živote jeho 
najbližších o krátky čas však začali 
trpké roky druhoradých občanov. 
Obvinili ho, že pôsobí proti "záuj
mom" pracujúcich a podľa vtedaj
ších praktík musel odísť na dlhší čas 
do výroby, až zakotvil ako podniko
vý právnik v humenskom Chemlone, 
odkiaľ odišiel do dôchodku.

Je pravdou, že mohol si vylepšiť 
svoje životné podmienky, keby bol 
napríklad prijal ponuku a po pre
šovskom "P"sobore 28. apríla 1950 
začal za ponuknutý honorár navšte
vovaťpravoslávne bohoslužby a tým 
dezorientovať ostatných veriacich. 
Za jeho nekompromisný postoj ho 
čakali domové prehliadky, ba okúsil 
aj cely prešovskej väznice.

JUDr. Ján Danko zostal stále ver
ným synom svojej umlčanej grécko
katolíckej cirkvi a všetky svoje 
snaženia upriamil na dosiahnutie 
povolenia je j činnosti. Vďaka svojej 
pevnej viere a láske k cyrilometod- 
skému obradu vydržal ťažké životné 
skúšky. Je príkladom pre terajšiu 
mladú generáciu gréckokatolíkov.

Pri príležitosti vzácneho životné
ho jubilea mu s vďačnosťou a úctou 
privolávame Na mnoho rokov, šťast
ných rokov.

Pavol KUŠN/R



LITURGICKY KALENDAR
V  roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A

TYZDEN PO PIATEJ PÔSTNEJ NEDELI 
21. marca, pondelok: Jakub, 

katanský biskup
Menlivé časti na sv. lit. z pondelka o 

anjeloch alebo o biskupovi Koi 3,12-15, 
Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Mt 7,1 -6, 
Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho 
oka.

22. marca, utorok: Bažil artcyrský, 
biskup a mučeník

Menlivé časti na sv. lit. z utorka o sv. Jánovi 
Krstiteľovi alebo o biskupovi 1 Sol 5,14-18, 
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neoplácal 
zlým za zlé. Lk 11,34-36, Daj si teda pozor, 
aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.

23. marca, streda: Nikon a 
spoločníci, mučeníci

Menlivé časti na sv. liturgii zo stredy o sv. 
kríži alebo o mučeníkoch Ef 4,31 -32,5,1-2, 
Budte k sebe navzájom láskaví a milosrd
ní. Mk 8,31-34, Syn človeka musí mnoho

trpieť. (Liturgia vopred posvätených da
rov).

24. marca, štvrtok: Príprava na 
slávnosť Zvestovania, Zachariáš, 

vyznávač
Antifóny každodenné, tropar, kondák, 

prokimen a pričasten z prípravy. Ef 
1,3a.4a. 13-14, Počuli ste slovo pravdy, 
radostnú zvesť o svojej spáse. Lk 1,39-45, 
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života. Veľké povečerie s 
lítiou.

25. marca, piatok: Zvestovanie 
presvätej Bohorodičke, prikázaný

sviatok, účasť na sv. liturgii je 
záväzná. Sviatok ruší povinnosť 

zdržanlivosti od mäsa 
Farba: Biela alebo modrá, menlivé časti 

na sv. lit sú vlastné zo slávnosti Liturgia 
sv.Jána Zlatoústeho s večierňou 1 Tim 
1,12-15, Kristus Ježiš prišiel na svet za

chrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Lk 
1,26-35, Hľa služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova Myrovanie

26. marca, sobota: O 

Lazarovi, zbor sv. archanjela 
Gabriela

Farba biela, antifóny každodenné, tro
par, kondák, prokimen a pričasten vlastné 
z Lazarovej soboty, namiesto Svätý Bože 
sa spieva Ktorí ste v Kristu pokrstení. Hebr 
12,22-24, Vy ste sa priblížili k vrchu Sion a 
k mestu živého Boha Jn 11,28-45 Lazár, 
poď von.

27. marca, Kvetná nedeľa: Matróna, 
mučenica

Farba biela, menlivé časti na sv. liturgii sú 
všetky vlastné z kvetnej nedele (hlas sa ne
berie). Flp 4,4-9, Pán je blízko. Mt 21,1-2.6-9, 
Hosana synovi Dávidovmu. Požehnanie ra
tolestí, ak sa nekonala na utiemi. Myrovanie.

Pripravil: o. Vojtech BOHÁČ

SV. CYRIL FILOZOF - VELIKÁN DUCHA, 
PRAVDY A SLUŽBY NAŠIM PREDKOM

(Dokončenie zo str.13)

nových živých jazykov, vrátane slovenského 
spisovného jazyka - veľkým, svätým a účin
ným prostriedkom preporodzovania sa ľudí na 
milované deti božie, a to v duchu a podľa zá
merov našich vierozvestov svätého Cyrila a 
Metoda, spolupatrónov Európy spolu so svä
tým Benediktom, ktorý rovnako ako oni pri
spel ku skultúrňovaniu a pokresťančeniu Európy, 
do ktorej od tých čias organicky náležíme! Nech 
je teda táto naša dnešná liturgická slávnosť takou 
malou, ale vdačnou duchovnou splátkou všet
kým trom, najmä však Konštantínovi-Cyrilovi, 
ktorému naša spomienka a náš hold patri.

Vráťme sa teda do poslednej etapy Cyrilovho 
života na podklade záznamov v literárnych út
varoch vzťahujúcich sa na život a dielo našich 
vierozvestcov. Koncom roku 868 sa zdravie 
sv. Cyrila natoľko zhoršilo, že predvídal blížia
cu sa smrť. ŽIVOTOPIS KONŠTANTÍNA- 
CYRILA ako jedna z veľkomoravských 
legiend, čo nie sú iba legendami, ale aj histo
rickými prameňmi, nám približuje skutočnosti, 
čo sa udiali v posledných dňoch jeho života. 
Citujem: "I postihli ho mnohé ťažkosti a do 
choroby upadol. Keď už pomerne dlho trpel, 
uzrel svetlo božie a takto začal spievať: Zara
doval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do 
domu Pánovho (Žalm 121). I oblečúc si ctihod
né rúcho, ostal tak celý deň, veseliac sa a hovo
riac: Odteraz už nie som sluhom ani cisárovi, 
ani nikomu inému, ale len Bohu všemohúce
mu. Bol som i som na veky. Amen. "Nasledu
júceho dňa do svätého mníšskeho rúcha sa 
obliekol a svetlo k svetlu prijmúc, zvolil si 
meno Cyril a v tom rúchu ostal 50 dní (ŽK 
kapitola 18). Tieto udalostí pripadajú na prvý a 
druhý vianočný sviatok roku 868, lebo spätne 
počítané od dátumu jeho smrti, ktorý je presne 
zaznamenaný, to jednoznačne tak vychodí. Pr
vé svetlo - (osvietenie) dostal ako vnútornú 
istotu, že čoskoro zomrie. To druhé osvietenie 
ho nutkalo, aby ako mních prijal meno Cyril na

česť sv. Cyrila Alexandrijského. A  stalo sa tak. 
Celá záverečná kapitola jeho životopisu priam 
detailne líči posledné dni a okamihy jeho po
zemského života.

"A  keď sa priblížila hodina, aby prijal pokoj 
a presídlil do života večného, zdvihnúc ruky 
svoje k Bohu, modlil sa so slzami v očiach 
vrúcne... Potom pobozkal všetkých svätým 
bozkom a povedal: Nech je zvelebený Boh, 
ktorý nás nevydal ako korisť našim nepriate
ľom, ale osídla ich skrušil a nás zbavil záhuby."

"A  tak usnul v Pánu, majúc štyridsaťdva ro
kov, štrnásteho februára za druhej indikcie od 
stvorenia sveta roku 6377 - čo znamená 869 po 
Kristu..." (ŽK - 18. kapitola).

V  predsmrtnej modlitbe sa nám zachoval vzác
ny duchovný závet sv. Konštantína-Cyrila, nao
zaj hodný nášho velkého apoštola a učiteľa. V 
tomto závete, ktorý je typickým modlitbovým 
celkom východnej proveniencie, sa modlí za Cir
kev v zemiach slovienskych. Aby ju Boh uchránil 
od zloby pohanskej, od nepriaznivých vplyvov a 
od trojjazyčného bludu, čo znamená od odporcov 
slovienskej bohoslužby. Pozitívne v dálšom kon
texte prosí o jej rozvoj, spojenie všetkých v jed
note ducha a pokoja, v jednote viery a jej 
vyznávania a o správne pochopenie kresťanstva 
ako celku ako aj detinstva Božieho vzťahujúceho 
sa na všetky národy Európy i na všetkých ľudí 
tejto planéty. Tento závet by sme mali mať stále 
na pamäti a v pokore ho uskutočňovať. Zo svojej 
aktuálnosti nestratil nič až po naše dni. Záver 
osemnástej kapitoly Žitia Konštantína-Cyrila 
opisuje jeho pohreb a uloženie jeho telesných 
pozostatkov v  Chráme sv. Klimenta, ako o tom 
rozhodol sám vtedajší pápež slovami: "Keď ste 
ma nevyslyšali a nedali mi ho pochovať vo svojej 
hrobke, v Chráme svätého Petra, ak s tým súhla
síte, nech leží v  Chráme sv. Klimenta, s pozostat
kami ktorými sem prišiel." Prikázal teda 
Apoštolik tak učiniť. Cyrilov hrob bol teda v 
Bazilike sv. Klimenta, ktorá dodnes stojí, v jej 
podzemnej časti, od vrcholu pozerajúc v ľavej

bočnej lodi. Tento hrob je dnes prázdny. Relik
vie svätého Cyrila sa prechovávali až do roku 
1798 v hornej bazilike, odkiaľ boli prenesené 
na neznáme miesto a dodnes sa nenašli. Na
priek tomu Bazilika sv. Klimenta v  Ríme - ako 
miesto posledného spočinutia sv. Cyrila, je pre 
nás - Slovákov, ale i pre všetky ostatne slovan
ské národy, mimoriadne vzácna a každá púť zo 
Slovenska do Večného mesta túto jedinečnú 
sakrálnu pamiatku neobíde. Až tam najbližšie 
ktokoľvek z vás pôjde, navštívte ju a v tichom 
zamyslení vzdajte hold svätcovi, ktorý si to 
naozaj zaslúži, tak ako si zaslúži i túto spo
mienkovú slávnosť pri príležitosti 1125. výro
čia jeho smrti.

Svätému Konštantínovi-Cyrilovi sme všetci 
vďační za ohlasovenie Kristovej blahozvesti 
našim predkom, za vynájdenie písma pre Slo- 
vienov - našich predkov a za realizáciu všet
kých tých veľkolepých podujatí na poli 
evanjelizácie národov Európy i jej priľahlých 
častí. Súčasťou jeho nehynúceho diela je aj 
jeho literárna činnosť. Osobitnou časťou v tom
to smere sú preklady posvätných liturgických 
kníh a Svätého písma do našich predkom zro- 
zumiteľnej reči. Na túto úlohu sa podujal Cyril 
spolu so svojím bratom Metodom. Zdá sa však, 
že do svojej smrti prvé husle hral v tomto 
koncerte práce, námah a obety práve Konštan- 
tín-Cyril. Od neho máme aj prevzácnu literár
nu pamiatku nazvanú PROGLAS - čiže 
PREDSLOV ku prekladu Evanjelia podľa Já
na. V  tomto poetickom priam prekrásnom die
le nachádzame akoby zhmotnené Cyrilove 
zámery, plány a úmysly, čo motivovali a spre
vádzali celú jeho evanjelizačnú činnosť.

Nech nám tolkoto postačí a nech to korunuje 
dnešné naše rozpomienkové spoločné uvažova
nie. Deviaté storočie sa v povedanom snúbi s 
naším dvadsiatym, čo sa k svojmu koncu zvažuje 
a chýli. Nech je oslávený Boh náš životom, die
lom i smrťou svätého Konštantína Cyrila!

Mons. Mgr. Ján KRAJŇÁK



KRESŤANSKÝ ČASOPIS

ve lU á  š a n c a  
pre. k a žd éh o

D a ^  d u c k o v n é - k o  b o k a f s + v a
Ja som svetlo sveta, 
kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť vo tme, 
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

sm e  tu

Naša adresa:

PRAVÝ ŽIVOT
Začalo obdobie veľkého pôstu. 

Oslovujú nás výzvy na obrátenie, 
zmenu, pokánie, zmierenie s B o 
hom. Je to čas milosti, sú to dni
spásy.

A k  nie sme spokojní so sebou, ak 

nám svedomie vyčíta, že očividne 

máme čo naprávať, vtedy bezpro
stredne vnímame, ako veľmi potre
bujeme Božiu milosť.

K eď  sa nám vodí dobre, keď má
me pocit životnej a duchovnej za
bezpečenosti, potom obyčajne výz
vy pôstnej doby nepreniknú hlboko 

do nášho srdca.
Práve v takejto situácii je  aktuál

na otázka, či je  náš život skutočne 

vzrastom alebo úpadkom. N a  prvý  

pohľad sa môže jav iť plný a bohatý, 
ale v realite sa postupne vyprázd
ňuje, každým dňom pribúda deľor- 
mít, každým krokom a činom sa 

mrzačí.
Podľa akého kritéria môžeme 

spoznať, že náš život prepadol to
mu, čo nie je  svojou povahou by
tostne ľudské? Život upadá vtedy, 
ak je  porušený vo svojom najvlast
nejšom jadre, ak mu uniká sám 

vnútorný nerv jeho fundovania, ak 

sa človek odcudzí svojej vlastnej 
duši.

Duša každého z nás bola ešte pred  

stvorením sveta vyvolená, aby sme 

potom stáli bez úhony pred Pánom. 
Boli sme predurčení byť deťmi B o 
žími v rámci realizácie veľkého B o 
žieho plánu - všetko zjednotiť v 

Kristovi.

Náš život je  pravý, narastá vtedy, 
ak sa celkom zapájam e do odveké
ho program u stvorenia, ak žijeme 

spôsobom hodným povolania, kto
rého sa nám dostalo, ak budeme za
korenení v láske a budeme poznať 

lásku Kristovu.
Nádherný program  stvorenia 

nám prichodí konkretizovať v kaž
dodennom reálnom živote. Tento 

život nemôže plynúť sám, automa
ticky, človek ho musí konať, niesť 
vyrovnať sa s ním, stotožnosť sa s 
jeho tiažou. Nesmie pred ním uhý
bať, uchyľovať sa do neprávosti, u- 
ľahčenia, úteku.

Len jeden z možných životov je 

ten pravý, náš vlastný, nezastupi- 
teľný. Nem ám e možnosť inej voľliy. 
To iné, čomu by sme uhli, nie je  náš 

pravý život, ale priestor, v kloním  

sa odcudzujeme sami sebe.
Zodpovedný prístup k životu nie 

je  odpoveďou nejakému teoretické
mu princípu, je  odpoveďou Osobe, 
Stvoriteľovi, Bohu. On do našej du
še jasne vidí, ale nami je  neviditeľ
ný. Je to odpoveď na dar nekoneč
nej osobnej dobroty Spasiteľa, na 

príklon jeho nekonečnej lásky, kto
rá zabúda na samu seba a miluje 

nás akokoľvek biednych a pozdvi
huje k sebe.

V  okamihu smrti naša duša bude 

stáť jedinečná, nezastupiteľná pred 

Božou tvárou, pred nesmiernou lás
kou a bude prinášať mieru svojej 
zodpovednosti a mieru svojej lásky.

M.STANISLAV
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