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Dvojtýždenník

gréckokatolíckej cirkvi

ZM ĹKNI, K A Ž D Ý ČLOVEK!
STOJ V BÁZNI A CHVEJ SA!
N A NIČ POZEMSKÉHO NEM YSLI!
HĽA, PRICHÁDZA K R Á Ľ K R Á ĽO V ,
PÁ N VŠETKÝCH M OCNÁROV,
A B Y SEBA OBETO VAL
A Z A POKRM VERIACIM SA DAL.
(Kondák)
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Pokánie
O Dnes je čas pokánia, zajtra čas odplaty.
Dnes je čas práce, zajtra deň odpočinku.
Dnes je Boh pom ocníkom tým, ktorí sa vra
cajú zo zle j cesty, zajtra spravodlivým
Sudcom ľudských myšlienok, slov a skutkov.
Sudcom, ktorého nikto neoklame. Dnes sm e
svedkami je h o dlhej trpezlivosti, zajtra pozná
me je h o spravodlivosť. K e ď vstaneme
zmŕtvych, tak je d n i k večném u trestu, a druhí
k večném u životu, kedy každý dostane svoju
odmenu. Č i azda sa dnes neprebudíme, či
dnes nevstanem e zm ŕtvych z pozem ského
spôsobu života do evanjeliovej svätosti? Či
nezačneme uvažovať o dni Pánovom ? To je
deň veľmi vážny, ked y tí, čo dobre robili,
vstanú po Kristovej p ra vici a budú kráľovať v
nebi. Z lí budú po ľavici p re nedostatok
dobrých skutkov a pohltí ich oheň a večná
tma.
G Kedy už konečne budeš kresťanom ? Kedy
ťa budem e m ôcť privítať ako svojho? Minulé
roky si čakal tento, teraz o p ä ť chceš čaka ť na
ďalší rok. Spam ätaj sa, a b y tvoje pre dsa
vzatia nesiahali ď alej ako tvoj život, lebo
nevieš, čo prinesie deň, kto rý príde (Pr27,1).

(Rozhovor s otcom
Mansourom Labakym)
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N esľubuj s i to, čo n ie je tvoje. Pozývam e ťa
do života, kráľovstvo Božie je ti ešte dnes
otvorené.
O Ponížili ťa? - Žehnaj im. O kradol si? - Vráť.
B ol s i opitý? -D aj sa na abstinenciu. Bol si
hrdý? - Pokoruj sa. Z ávidel si? - Potešuj.
Zabil si? - Priznaj sa a nalož svojm u telu
utrpenie rovné mučeníctvu, ch vá ľ Boha a ká
raj svoje telo.

časopis gréckokatolíkov
vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci
Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave

O Tým, ktorí robia pokánie, nestačí samotná
zdržanlivosť od hriechu. Tým je nutné i ovocie
hodné pokánia.
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Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!
Udalosť vyhnania kupcov z jeruzalemské
ho chrámu musela byť pre všetkých
priamych účastníkov tak neočakávanou, šo
kujúcou a pritom velmi významnou, že ju
zachytili vo svojich evanjeliách všetci štyria
evanjelisti.
Ak si dokážeme predstaviť chrámové ná
dvorie plné obetných zvierat - volov, oviec a
holubov, ak si vieme predstaviť ich blačanie
a múkanie v opare typického maštalného
zápachu sprevádzané jarmočným handľovanimo cenách medzi predavačmi a kupcami,
aksi dokážeme predstaviť stoly peňazomencov, kde sa štrngalo s peniazmi pri výmene
každej cudzej meny za chrámové šekely,
vôbec sa nemôžeme čudovať, že ten, ktorého
mnohí videli, s akou láskou, nežnosťou a
úsmevom vinie k sebe deti, ktorý odpúšťa
hriechy, uzdravuje chorých a rozmnožuje
chleby, si zrazu z povrázkov urobí bič a
začne očistu chrámu. Jeho tvár sa zamračí a
vo svojom spravodlivom horlení za posvät
nosť Božieho domu, domu modlitby, ener
gickým krokom všetkých vyženie aj s ich
dobytkom, peňazomencom rozhádže penia
ze a poprevracia stoly a predavačom holu
bov povie, aby si to odniesli a nerobili z
chrámu tržnicu.
Tento Ježišov zákrok v chráme vyvolal
rôzne reakcie. Deti ešte aj tu v chráme volali:"Hosana synovi Dávidovmu", slepí a
chromí k nemu pristupovali a on ich uzdravil
(por.Mt 21,14-16),"... ale veíkňazi a zákoníci
hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo
všetok ľud obdivoval jeho učenie" (por.Mk
11, 18). Ked čítame tieto state z evanjelií,
mnohí sa ihned dokážu jednoznačne postavit do radu sympatizantov s Ježišom, pokiaľ
ide o udalosti v jeruzalemskom chráme pred
2000 rokmi. Ak sa však prenesieme s aktu
álnosťou tejto udalosti do našich súčasných
pomerov, možno by sa mnohí pripojili i k

Peter ŽEŇUCH

Nádej
Volám Ťa, P an e
Chceš byť m ojím bratom
rovným mne
A ja ?
Som na dne
Spúšťaš m i však
rebrík Tvojich bolestí

-

tým, čo sa pýtali Ježiša:" Aké znamenie nám
ukážeš, že môžeš toto robiť ?" (Jn2, 18). Od
kupcov a kupčenia nie sú, žiaľ, uchránené
ani naše kresťanské chrámy. Celý tento me
chanizmus je však menej viditeľný, menej
nápadný, je decentný. Je to mimoriadne cit
livý neuralgický bod, ktorého sa nikto ne
chce dotýkať, nikto si nechce upliecť korbáč
ako Kristus, aby
ním čo len zamával
nad hlavami kupčia
cich. Ale na mno
hých miestach by to
bolo aj potrebné
urobiť. Na tom stojí
a padá viera velkého
počtu veriacich ľudí.
Na tom stroskotá
veľa slabých vo vie
re, veľa tých, čo vie
ru hľadajú. Nebez
pečenstvo kupčenia
v pestrej palete fo
riem ohrozuje tak
kňazov, ako aj ve
riaci ľud. Už svätý
Peter vyzýva pastie
rov Božieho ľudu:
"Paste Božie stádo,
ktoré je u vás, staraj
te sa oň nie z prinú
tenia, ale dobrovolne, podľa Božej vôle, nie
pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad
dedičným podielom, ale ako vzor stáda" ( lPt
15,2,3) a svätý Pavol v liste Timotejovi po
kračuje: " Lebo koreňom všetkého zla je
láska k peniazom; niektorí po nich pachtili a
tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho
bolestí." (1 Tim 6,10).
No nebezpečným je aj náš obchodnícky
vyjednávači vzťah k Pánu Bohu. Ja tebe
Pane, Bože, toto a ty mne za to zasa toto.
Aj takýto štýl našich modlitieb a iných
úkonov v chráme okráda Boží dom o po
svätnú dôstojnosť a robí sa z neho tržnica
a lotrovská peleš (por. Mk 11,17).
Na otázku Židov - "aké znamenie nám
ukážeš, že môžeš toto robiť" Ježiš povedal:
"Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím,
- čo hovoril o chráme svojho tela (por. Jn
2,18-21). My vieme, že jeruzalemský chrám
bol Rimanmi zbúraný a Židia ho dodnes
neobnovili, ale pravý Boží chrám - Kristus
bol na tretí deň postavený a je centrom všet
kých našich chrámov. Kristus je jediný čistý
chrám, kde kupčenie nemá miesta. Iba v
takomto chráme sa aj my môžeme cítiť ako
pokorne klaňajúce sa prosiace a ďakujúce

u.. 2.k»

Božie detí, ktorých pravá nepriekupnícka
modlitba je vždy v mene Ježišovom a tá
býva vypočutá bez príplatkov. V takomto
chráme platia len Božie platidlá. Iné Boh
odmieta, neprijíma.
No nesmieme zabudnúť, že aj my sami
sme chrámom Božím a ako praví ctitelia
Boha sa mu máme klaňať v Duchu a v prav

de (Jn 4,23). Apoštol Pavol hovorí:" Nevie
te, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva
Boží Duch ? Lebo Boží chrámje svätý a ním
ste vy" (1 Kor 3, 16-17). Ked teda žijeme v
milosti, to sám Ježiš žije v nás a on sa modlí
v nás. Vtedy naša modlitba sa stáva jeho
modlitbou: "prichádza na pomoc nám sla
bým, lebo my nevieme ani to, ako sa máme
modliť. Ale sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľným vzdychaním" (Rim 8,26).
Keď sme takto v našej úvahe prešli od jeru
zalemského chrámu, ktorý Ježiš vyčistil od
kupcov a peňazomencov ku chrámom, ktorý
mi sme každý jeden z nás, nechajme si ho tiež
v tomto pôstnom čase podrobiť vnútornej katarizácii, vyčisteniu Kristom tak, aby tam ne
zostalo nič, čo by ho poškvrňovalo,
znesväcovalo a čo by z neho vyháňalo Božie
ho Ducha. Nech chrám nášho tela je čistým
príbytkom trpiaceho a osláveného zmŕtvych
vstalého Krista, nech je domom pokornej
modlitby bez priekupníctva a handľovania s
Pánom Bohom. Dajme chrám svojho srdca k
dispozícii víťaznému Kristovi, aby bol naozaj
svätým chrámom, do ktorého s radosťou vojdú
všetci tí, čo po Bohu túžia a ho hľadajú.
o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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Sv. evanjelista Lukáš nám v Magniflkate zachytil tú radosť, ktorú Panna M á
ria odišla vyrozprávať do Zachariášovho
domu. Tento chválospev, ktorý je pre
niknutý myšlienkami zo žalmov a z
iných starozákonných spisov, je chvá
lou Boha za jeho velké činy, ktoré spô
sobili v jej živote (L k 1, 46-50). Chváli
ho, velkolepe si Boh počína pri riadení
osudov celého ľudstva (1, 51-53) a na
pokon hovorí o jeho vernosti a o prisľú
beniach vyvolenému ľudstvu ( 54-55).
Predovšetkým sa teší, že ju odteraz budú
spomínať a blahoslaviť všetky pokolenia
(1 ,4 8 ).
Panna Mária nám v týchto slovách za
nechala jeden z najkrajších piesní na ra
dosť, ktorá je ako božia iskra. Jej srdce
bolo plné radosti a tou radosťou
prekypujú aj jej ústa. N ie je div,
že tento chválospev používa cir
kev pri slávnostiach, ktorým po
dobne ako Panna Mária ďakuje
Bohu a chváli ho za velké veci
ktoré urobil mocný Boh (1 ,4 9 ).
Panna Mária na svoje vyvole
nie, že sa stane Matkou sľúbené
ho a dlhoočakávaného Mesiaša,
odpovedala jasavou radosťou.
Pozrite sa, že podobne robí aj
sv. Alžbeta: "Lebo len čo zaznel
pozdrav v mojich ušiach, rados
ťou sa zachvelo dieťa v mojom
lone" (Lk 1,44). Ľudia často od
radosti tančia, neraz aj plačú. Je
to v prirodzenosti človeka, že sa
pri niektorých udalostiach radu
je a túto radosť dáva nejakým
spôsobom aj navonok.
Takou stálou radosťou má byť
život veriaceho človeka. Tak
napomína už sv. apoštol Pavol:
"Ustavične sa radujte v Pánovi! Opaku
jem: Radujte sa!" (Flp 4,4). Sv. Františ
kovi Saleskému sa zasa pripisuje tento
výrok: "Svätý, ktorý je smutný, je smut
ný svätý!" A sv. Tomáš Akvinský hovo
rí: "Pre každého, kto chce v duchovnom
živote robiť pokroky, je bezpodmieneč
ne nutné, aby v ňom bola radosť".

vidí, že sa radujeme, cíti sa zahanbený.
Naša radosť je v Bohu (porov. Neh
3,10). V evanjeliu sv. Jána čítame: "T o
to som vám povedal, aby vo vás bola
moja radosť a aby vaša radosť bola úpl
ná" (Jn 15, 11). Toto hovorí Ježiš Kris
tus, ktorého zvesť sa nazýva "radostnou"
a všetky jeho tajomstvá sú tajomstvami
radosti a slávy. Tu si môžeme pripome
núť výrok nemeckého filozofa Fridricha
Nietzscheho: "Spásu by muselo byť viac
vidieť na spasených, aby som mohol
uveriť v ich Spasiteľa."
Panna Mária sa teší vyvoleniu, ktoré
ho sa jej dostalo od Boha. Je to nielen jej
osobný dar, ale aj dar pre celé ľudstvo.
Teší sa, že jej ubíjaný ľud konečne do
stáva pozdvihnutie a slávu, že Boh na
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( L k 1 ,4 6 -4 7 )

že nemajú na svete inú povinnosť než
radosť." A duchovný mysliteľ Friedrich
Heer napísal: "Zbožnosť, ktorá ľudské
srdce nenaplní radosťou, nie je kresťan
ská zbožnosť. To je pohanstvo." Hádam
z tejto príčiny už sv. Bernard sa postaral,
aby jeho bratia v kláštoroch dostávali
denne pohár vína, "aby sa v nich ohriala
radosť v ich srdciach". A j sv. Don Bosko
veľmi často odporúčal svojim chlapcom
a vychovávateľom: "Sta allegro" (Buď
radostný).
Taliansky básnik A. Dante vraj raz ke
dysi neskoro večer zaklopal na kláštor
nú bránu a na otázku, čo hľadá v tak
pozdnej dobe, odpovedal: "Hľadám ra
dosť!" Áno, lebo "kto sa riadi Božím
príkazom, má v moci kľúč k veselosti"
(kardinál Suenens).
Pri jedných rehoľných sľuboch na
šich sestier služobníc som si všimol,
že jedna z nich má neobyčajný úsmev
na tvári, a keby to nebolo v chráme,
hádam by sa aj nahlas zasmiala. Je
možné mať z toho radosť?, - napadlo
by sa niekoho opýtať. "Ochutnajte a
viďte, aký dobrý je Pán, blažený člo
vek, čo sa utieka k nemu", mohla by
vtedy povedať slovami žalmistu kaž
dému (porov. Ž 34, 9). To, čo cítila vo
svojom srdci- že sa plne odovzdáva
službe Bohu a cirkvi, žiť v chudobe,
poslušnosti a čistote - dávala to najavo
aj takýmto spôsobom. A pritom bola aj
pekná. Za žiadnych okolností nechcela
pripustiť, aby sa jej vyrovnala nejaká
parádnica. Práve takáto radosť charak
terizuje veľkých svätých. Nevdojak tu
prichádza pripomenúť si slová žalmu:
"S radosťou slúžte Pánovi" (99, 2).

neho nezabudol a že prostredníctvom
nej spĺňa, čo prisľúbil praotcom (L k 1,
54-55).

Môže sa kresťan radovať? Má na to
dôvod?

Chválospev Panny Márie aj nám kla
die otázku: Môžeme sa aj my tak tešiť,
ak sme si vedomí nejakého daru, pred
nosti či úspechu? Áno, môžeme! M ôže
me, ak spolu s ňou vieme povedať:
"Velké veci mi urobil ten, ktorý je moc
ný" (Lk 1, 49).

Keď nás niekto obdaruje, čaká skôr
našu radosť, než našu vďačnosť. K eď ne

Francúzsky spisovateľ P. Claudel o
kresťanoch napísal: "Nech sú si vedomí,

Panna Mária naozaj slúžila Bohu s
radosťou a túto radosť prejavovala aj
navonok. Tešila sa tiež z každého dob
ra, ktoré mohla niekomu urobiť. Spo
meň si len na svadbu v Káne
Galilejskej. T o nie je len starosť o do
plnenie zásob, ale aj starosť o radosť.
"Tajomstvo šťastia spočíva v tom, že
nachádzame radosť v radosti iného"
(G. Bernanos). Radujme sa v Pánovi aj
my. S radosťou slúžime Pánovi. Tešme
sa z radosti iných. Panna Mária je nám
v tom velkým príkladom.
o. František DANCÁK
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Pamätajme, Boh je láska (I. Ján 4;16). Veď Boh
tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život (Ján 3;16).
Preto urob láske miesto v svojom srdci. Miluj
Boha nadovšetko a svojho blížného ako sám seba.
Lenže dávaj pozor, aby tvoja láska nebola po
vrchná. Lebo mnohí, zdá sa, milujú len na diaľku.
Asi milujú len tých, ktorí o tom asi nevedia. Lebo
tam, kde žijú, sa to povedať nedá.
Lebo čože je to za láska, keď manželia žiju v
nevraživosti - každodenné hádky, ba aj bitky. Čože
je to za láska, keď rodič týra svoje vlastné detí, ba
aj sa ich zbavuje. Čo že je to za láska, keď nemám
láskavé slovo pre svojich starých rodičov, sú mi na
obtiaž, a preto v tom lepšom prípade im vyčlením
nejakú neprístupnú izbietku a jak je deň dlhý, tak
sa na nich nepozriem, a v tom horšom prípade sa
ich zbavím, nech sa o nich niekto postará, a ja jak
je rok dlhý, tak ich nenavštívim - už ma nezau
jímajú. Čože je to za láska, keď sa vlastní sú
rodenci nenávidia pre otcovizeň, a pre dedičstvo
sa súdia. Čože je to za láska, keďsusedský hnev,
mnohokrát pre malichernosti, trvá až po hrob. Čo
že je to za láska, keď aj v cirkevných spoločen
stvách sa častokrát hádame pre kalendár, pre bo
hoslužobnú reč, a pre mnohé ine veci. A nie sme
schopní pochopiť a počúvať svojich predstave
ných. O pracoviskách ani nehovorím.
Teda ozaj sme takí, že milujeme len na diaľku,
tých, ktorí sú od nás vzdialení. Ale tam, kde žijeme,
daváme svojmu okoliu pocítiť tvrdosť svojho srdca.
Ale aj napriek tomu "Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú, jazyky zamľknu a poznanie
pominie. "(I. Korinťanom 13,8).
Preto nebudVne nechápaví a ťarbavi srdcom (Lu
káš 24; 25).
Pochopme to a využívajme silu modlitby a pôstu.
o. Michal DŽATKO

Boh v knihách Svätého písma nas učí, čo máme
veriť a ako žiť. Dáva nám k tomu aj určité smernice
"prikázania", aby sme sa nimi riadili. A aby sme
mohli odolávať Pokušiteľovi, dáva nám aj pros
triedky, v ktorých je, sila - "modlitbu a pôst". Tento
druh sa nedá ničím vyhnať iba modlitbou a pôstom
(Marek 9;29). A vyvrcholenie všetkého, čo nám
dáva Boh, je to, kde nás chce mať, v láske. "Boh je
láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh
ostáva vňom (I.Ján4;16).
A toto medzi prvými si uvedomil a pochopil svätý
apoštol Pavol, apoštol národov, keď sám do svoj
ho myslenia a do svojho srdca sa díva akoby
kriticky a hovorí: "Keby som hovoril ľudskými ja
zykmi aj anjelskými a lásky by som nemal, bol by
som ako cvendžiavi kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal aj takú
silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by
som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako al
mužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som
bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to ne
osožilo. (I.Korinťanom 13; 1-3). Pochopíme to?
Hľa, koľko už odznelo rožných rečí - zneli, aj
potleskom ich odmenili - ale odzneli a nik im už
nevenuje pozornosť. Kolko bolo takých rečí, ktoré
neboli dokončené - vypískali ich. A prečo? Lebo
nebolo tam lásky.
Kolko žilo a žije aj teraz vzdelaných ľudí, a vi
díme, že ich múdrosť mnohokrát neprináša ľudstvu
osoh, ale naopak ich múdrosť sa obracia proti
človekovi, ba aj proti celému ľudstvu. A prečo?
Lebo niet tam lásky.

Koľkí aj v dnešnej dobe dávajú veľké almužny, a
k tomuto účelu sú ustanovené rôzne spolky, a pred
našimi očami pozorujeme, akosam íňajú účinkom,
lebo sú mnohokrát zmanipulované a zneužité. A
prečo? Lebo láska sa vytráca.
Koľkí už v minulosti aj v dnešných dobách obe
tovali svoj život, niektorí len preto, aby boli slávni,
a tieto obete mnohokrát oslavujú najvyššími prí
vlastkami, dvíhajú ich na najvyšší piedestál, a
predsa vidíme, že neprinášajú osoh ani im mŕtvym,
ani nám živým. Prečo? Lebo nebolo z lásky. Po
chopíte to?

sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke zaznejú v našich chrámoch slová
Panny Márie z evanjelia podľa Lukáša: "Ako sa to
stane?" (Lk 1,34). Mária ich \ysIovila vo chvíli, k e ď
jej archanjel zvestoval posolsrx'o. že si ju Boh vyvolil
zamatku svojho Syna - Vykupiteľa sveta. P rosí posla
o vysvetlenie okolností svojho materstva.
Táto otázka nás presviedča o tom, že Mária níži
byťvedome začlenená do tajomstva počatia Božieho
Syna. Preto sa zaujíma, zamýšľa a uvažuje nad tým,
kčomuju vyzýva zjavená vôľa Boha. Z tajomstva, na
ktorom je spolu účastná, chce pochopiť to, čo je
možnépochopiť.
V tomto postoji Panny je pre nás ukrytý odkaz
našej vedomej účasti na Božích tajomstvách. A nie
len to. Otázka: "Ako sa to stane?", musí znieť v
našom srdci ako \yzva, že je potrebné, aby sme boli
uvedomelými krestanmi, ktorí sa zamýšľajú nad svo
jou vierou. Mnohí z nás totiž praktizujú bezmyšlien
kovité kresťansn’o. Prejavuje sa ono v tom, že krs
tíme deti, ale nevieme prečo, a preto skôr \yberáme
za krstných rodičov tých, ktorí môžu naše diéta
zabezpečiťhlame po materiálnej stránke než duchoMiej; pripravujeme diera na prvésv. prijímanie,
ale myslíme predovšetkým na darček, na šaty die
ťaťa, na fotografie a video, na ľudské ohľady: odstojíme si v nedeľu sv. liturgiu pod chórom alebo v
kúte chrámu, či pred chrámom: pristupujeme k svia
tostiam, pretože "Čo by ľudia povedali?"; sobášime
sa v chráme, aby "mama už tolko neotravovala"
alebo kvôli atmosfére. Náš každodenný, morálny,
manželský, susedský, pracouiý, spoločenský, p o li
tický život sa neriadi evanjeliom Ježiša Krista, ale
rádiom, televíziou, časopismi, polit. stranou, mó
dou, výhodami príjemnosťou...
Takéto bezmyšlienkovité kresťanst\fo "obstálo"
azda ašte v časoch, ked' všetci rovnako mysleli,
hovorili, konali a praktizovali. Avšak v čase, ked'sa
vo svete hlása množstvo rôznych názorov, takéto
kresthnstvo v skúške prejxidáva. Každodenne do-

sviedčame, že krestan s touto "vierou", ak sa do
stane do prostredia neveriacich, - zlyháva: ked'sa
stretáva s útokmi na Kristovu Cirkev - pripája sa;
ked'mu ponúkajú možnosťzabiťnenarodené dieťa prisviedča; ked'ponúka nejaká strana materiálne
výhody za každú cenu - podpisuje: ked'sa naskytne
príležitosť ukradnúť, zradiť partnera - rád využije;
ked'sa stretáva s nejakou sektou - prestupuje. To
všetko preto, lebo si nikdy neodpovedal na otázku,
prečo som kresťan, čo mi dáva viera v Ježiša Krista,
a aký má \ýz.nam postupovaťv zhode s evanjeliom ?

tzjn. že je nám potrebná nová evanjelizácia. Zna
mená to, že sa musíme, podľa slov samého ježiša
"znova narodiť' (Jn 3,3). Znova sa narodiťznamená
zase:skutočne sa obrá tiť vo svojom srdci. Toto ob
rátenie je založené na obnovení viery v Ježiša Kris
ta. A čo to znamená: obnoviť vieru? Znamená to:
zanechať hriech, postaviť Ježiša na prvé miesto vo
svojom živote, teda byťhlboko presvedčený o tom, že
On kedysi umrel za mňa na kríži, zmŕnychvstal a je
medzi nami vo svojej Cirkvi, najmä však v Eucharistii; že Jeho evanjelium je pre mňa tou najlepšou

V novej situácii sveta, ako aj našej krajiny, bez
myšlienkovité kresránstvo sa rozsypáva. Z tohoto
dôvodu je potrebné sa započúvaťdo slov Panny z
Nazpretu: "Ako sa to stane?" Preto sa musím opýtať
sám seba: "Ako sa to stalo, že neviem, načo som
kresťanom?"
Jeden mladý manželský pár, ktorý odišiel pra 
covať na misie, hovoril svedectvo zo svojej evan
jelizačnej práce na Sibíri, kde z vlastnej vôle ohla
suje Ježiša Krista. Podmienky sú veDni ťažké. Ľudia
tam častokrát nevedia o Ježišovi Kristovi. Prichá
dzajú do chrámu a pýtajú sa: "Aký to človek visí na
K ríži?" Ked'dostanú odpoved', znovu sa pýtajú: "A
prečo je ukrižovaný?"
My dokážeme predsa len niečo povedaťo Kristovi,
o Jeho živote, smrti a zmŕtvychvstaní. Častokrát je
však pre nás taký \z.dialený, že vlastne nevieme, kým
pre nás je, a prečo um iera na kríži. Zdá sa nám, že
nemá nič spoločné s naším životom. Nemyslíme s
pohnutím a vdačnosťbu na Jeho lásku, ktorú nám
preukázal až po kríž, nenachádzame Ho v Eucharistii, nežijeme s Ním každodenne, neriadime sa
Jeho evanjeliom.
Tento stav je príčinou toho, prečo Svätý Otec Ján
Pavol U. hovorí, že musíme byť reevanjelizovali i

a jedinou normou konania; že m ôj život smeruje ku
stretnutiu sa s Nim. Z takéhoto postoja musí \yplývaťspontánnepozdvihnutie srdca a mysle k Bohu
v neustálej modlitbe. Až potom bude maťkresťcinský
Život zmysel a hodnotu. Naše kresthnstvo má byť
založené na silnom presvedčení, že je pre nás naj
lepšou a najrozumnejšou voľbou, ktorú sme kedy len
mohli urobiť. Toto presvedčenie spôsobí, že sa bu
deme odvážne hlásiť k svojej viere v Ježiša Krista,
brániť ju , každodenne ju prežívať a snažiť sa ju nikdy
nezradiť
Panna Mária ponorená do uvažovania nad nepochopitelhými Božími tajomstvami ktorých bola
spoluúčastná k zamysleniu sa nad naším krestanským životom, ktorý je tiež účasťou na nepochopitehiých Božích tajomstvách. Neprehliadnime je j
výzvu. Prispeje to k tomu, že obdobie veľkého pôstu
nás lepšie pripraví na Kristovo vykupiteľské utr
penie a Jeho slávne zmŕtvychvstanie-ako na živú
udalosť vlastného vykúpenia, ako príležitosť k no
vému obráteniu sa a nielen ako na pripomenutie si
určitého výročia. Nech nám k tomu pomôže taktiež
otázka, ktorá zaznie na sviatok Zvestovania Pre
svätej Bohorodičke: "Ako sa to stane?"

a

Peter KOMANICKÝ, CSsR.
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Cez mnohé súženia treba nám vojsť
do Kráľovstva Božieho S k 14, 21
Utrpenie má výkupnú cenu. Je ako tieň,
ktorý nás sleduje od kolísky až po hrob.
Hoci nám je takým častým spoločníkom na
životnej ceste, predsa ho nechápeme. Os
táva pre nás tajomstvom. Svojím rozumom
si ho nijako nevieme vysvetliť. Naša kres
ťanská viera nám aspoň čiastočne odhaľu
je z neho závoj. Bez viery ľudské utrpenie
ostáva ako tm avá noc bez hviezd. Utrpe
nie, najmä nevinných ľudí, prináša so se
bou mnoho otázok. Dáva nám však silu,
aby sme sa s utrpením vyrovnali. Myšlien
ka, že Kristus, ktorý už viac nemôže trpieť
vo svojom oslávenom tele, trpí ďalej v nás,
v údoch svojho tajom ného tela, aby vyku
poval terajší svet, dáva nám silu spájať
svoje osobné utrpenie s Kristovými utrpe
niami. - Známy franc. filozof Pascal, vzor
ný kresťan, prehlásil, že Ježiš Kristus až
do konca sveta bude prežívať svoju bolest
nú agóniu. - Takto sa naše utrpenie stáva
záslužným a pomáha vlastne Kristovi vy
kupovať terajší svet. Teda v Božskom plá
ne spásy má aj utrpenie svoj cieľ a svoju
úlohu. Uvedomenie tejto skutočnosti môže
dať náplň životu tým, ktorí trpia a zavše si
myslia, že sú iba na ťarchu ľudskej spoloč
nosti. - Cronin, známy spisovateľ a lekár,
hovorí, že kameňom úrazu viery v Boha
býva pre m nohých ľudí zlo a utrpenie. Pre
čo je na svete tolko zla, prečo je svet
sužovaný búrkami, povodňami, hladom a
morom, strašnými a bolestnými ranami chorobami a konečne smrťou v jej najukrutnejších podobách. Poznal som muža,
ktorý nevedel sa zmieriť s Bohom, pochy
boval v jeho jestvovaní,pretože sa narodil
ako chromý. O dpoveď na túto otázku ni
kde nebola vyjadrená lepšie ako v knihe
Jób :"Jób hovoril: Či nie je tvrdý boj život
človeka na zemi? A jeho dni ako dni ná

denníka? ... Mojím údelom sú mesiace pl
né sklamania a noci plné strastí mojím
podielom. Moje dni utekajú rýchlejšie ako
tkáčsky člnok a končia sa, pretože chýba
niť. Pamätaj, že ako dych je môj život,
moje oko už viac šťastie neuzrie: "(Jób 7,
1-č, 6-7).
Pôžitok nie je zmyslom a cieľom života.
Náš život nie je bezstarostnou zábavou,
ale časom veľmi krátkym, časom prípravy

na večnosť. Máme naozaj poslanie trpieť.
A čím viac utekáme od utrpenia, tým viac
budeme trpieť. Tomáš Kempenský napí
sal: Dokiaľ ti utrpenie bude mučením, do
vtedy ti bude na ťarchu a kríž ťa bude
sledovať ako tieň. - Koho Pán Boh miluje,
krížom ho navštevuje - hovorí naše sloven
ského príslovie. Má pravdu, hoci nám je to

ťažko uveriť. Na Panne Márii najlepšie vi
díme uskutočnenú túto pravdu. Pán Ježiš
ju skutočne najviac miloval na zemi. A
predsa ju nezachránil od utrpenia. Nao
pak, práve preto, že ju miloval najviac,
najužšie s ňou bol spojený aj vo svojom
utrpení. Cirkev ju právom nazýva "Kráľov
nou mučeníkov", lebo pod krížom viac pre
trpela ako všetci mučeníci. Vidíme to aj v
každodennom živote. Ak sa dvaja ľudia
naozaj milujú, vtedy spoločne prežívajú
svoje radosti i starosti, žalosti. Tak je to aj
s Kristom a s nami. Čím viac ho milujeme,
tým užšie sme s ním spojení nielen v ra
dostiach, ale aj v utrpeniach. Ak si uvedo
míme túto skutočnosť, ak vieme spojiť
svoje utrpenie s Kristovým utrpením, vte
dy m ôžem e byť istí, že netrpíme nadar
mo. V tedy svojim i utrpeniam i pomáhame
Kristovi vykupovať terajší svet. Či je čosi
krajšieho ako mať účasť na záchrane
tohto sveta? V iem e totiž, že netrpíme
nadarm o, že sme užitoční ľudskej spo
ločnosti, že sm e akoby ohnivkom v reťa
zi spásy sveta. - A brahám Linkoln každý
večer padol na kolená a obrátil svoje
m yšlienky na nebo. N ajväčší velikáši
sveta usm erňovali svoje životy na Boha.
Robme aj my tak.
Boh je všade: hore, dole, okolo nás. Je v
každom z nás. Len ho musíme hľadať.
Skloňme pred ním svoju hlavu a z hlbín
duše volajme: Bože môj. Nech sa stane
Tvoja vôľa!
Víťazstvu predchádza stroskotanie. Do
neba vedie len jedna cesta, ktorá je vystlaná tŕním a bodľačím.
Pane Ježišu Kriste, ktorý si za nás na
kríži zomrel, daj nám silu trpezlivo niesť
naše kríže!
o. A u g ustín LEUKÁNIČ

Posledná večera Pána nášho Ježiša Krista
Ak chceme hovoriť o historickej udalosti
"Veľkého štvrtku", kedy si pripomíname po
sledné stretnutie Ježiša Krista so svojimi uče
níkmi vo večeradle, je potrebné pozrieť hlbšie
teologicky na tam dokonané dielo. Veď Ježiš,
ako dobre vychovaný a ortodoxný Žid, musel
splniť zákon nariadený Mojžišom podía knihy
Genezis o 14 dni mesiaca Nisan. Čo pripomína
tento deň? Hovorí o vyjdení Izraela ako íudu
Božieho spod jarma otroctva na slobodu. Táto
scéna sa odohrala v noci po večeri, na ktorej sa
jedol jednoročný bezchybný baránok, symbo
lizujúci obetu za hriechy. Vlastne tento symbol
baránka má byť predobraz Ježiša Krista, ktorý
nie je poznačený ani dedičným hriechom. Je to
Syn Otca, ktorého sám Otec ako svojho prvo-

, rodeného dáva ľudu na obetu. Tak ako Abra
hám obetuje svojho prvorodeného syna Izáka,
čo je tiež predobraz Ježiša, tak aj Boh Otec
dáva na obetu Baránka, ktorý sníma hriechy
sveta navždy.
Ježiš Kristus, ako poslušný Syn svojho ne
beského Otca a dodržiavate? zákona daného
Otcom z neba, spožíva Poslednú večeru pred
prechodom zo života do smrti, aby mal život
večný. Na čo mieri Biblia, keď hovorí, že bolo
pred sviatkom Paschy a pred sobotou? Prečo sa
to všetko udialo práve vo štvrtok? Biblia, ako
kniha daná fudu Božiemu od samého Boha,
ktorý vo svojej prozreteľnosti myslel aj na to,
uvádza na inom mieste slová: "ak je niekto na
ceste a nemôže sláviť Paschu vo svojom rodin

nom kruhu, alebo ak vie, že v deň Paschy
nebude je môcť spožívať, nech to spraví v pred
večer alebo po sviatku Paschy".
Veťký Štvrtok roku Pána alebo Pesach ako
sviatok prvého jarného splnu mesiaca je naj
starším a najväčším sviatkom v judaizme. Naj
dôležitejšia časť je Seder - špeciálny
slávnostný večer slávený prvé dve noci Pas
chy. Celá Pascha má viac charakter nábožen
ský než len priateľské posedenie. Jej základnou
podstatou je Hagada - rozprávanie o východe z
Egypta. "Hagada" doslovne znamená legenda,
ale viac sa tento termín používa na opis modli
tebnej knihy k tomu určenej. Ako Hagada legenda opisuje celý seder, hoci sama povesť o
(Pokračovanie na 7. str.)
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Privolala ma na svet ľud
ská láska. Bude ma láska
sprevádzať i naďalej? Počujsš ma, mamička? Mamka
moja, som malým drobče
kom, príliš malým, aby si ma
počula. Ale žijem, mám ne
vídané možnosti vývoja.
Rastiem, zväčšujem sa kaž
dým dňom, ba každou hodi
nou. Cítim sa ľudskou
bytosťou. Snívam, ako dob
re mi bude byť človekom, čo
všetko budem robiť, čo všet
ko vymyslím. Že teraz ešte moje nôžky neve
dia chodiť, moje rúčky pracovať, moje očká
nevidia, ušká nepočujú? Ale hoci veľmi milý,
mám len štyri týždne a jeden centimeter,
mám srdiečko, ktoré mi bije, ktorým ťa ľúbim,
mamka moja. Neboj sa, zanedlho vyrastiem
tak, že pocítiš moje pohyby, budem ti bližší.
Ale aj teraz ťa mám veľmi rád, pretože viem,
že tvoja krv ma vyživuje, tvoje pľúca dýchajú
i pre mňa, tvoje srdce pracuje i pre mňa, tvoja
myseľ sa mnou zamestnáva. Určite ma cítiš:
svojím srdcom ma vnímaš a chrániš, aby mi
nikto neublížil. Do 12. týždňa už budem mať
všetky orgány, budem sa celkom podobať na
človeka.
Však ma ľúbiš? Však, že tvoje "áno" roz
hodne o mojom šťastnom živote? Teraz som
úplne odkázaný na teba, zverený tebe. Príro
dou i spoločnosťou. Vaša spoločnosť narode
ných ľudí, ktorá, verím, raz bude i mojou
spoločnosťou, sa vzdala zodpovednosti za
mňa. Ponechala to iba na teba, mamička!
Počuješ? Uvedomuješ si túto zodpovednosť?
Ale i výsadu, že máš výsostné a neupierateľ-

né právo rozhodovať o mojom ďalšom bytí, či
nebytí? Možno je dobre, že spoločnosť ti pre
javuje takú velkú dôveru. Však ju nezneužiješ
proti mne? Však ma už pokladáš za svoje
dieťatko? Už od okamihu počatia som tvojím
dieťatkom, som človiečikom. Hoci malinkým,
bezbranným, ale človiečikom.
Som presvedčený, mamka moja, že vďaka
tvojej velkej starostlivosti sa budem vyvíjať v
zdravé
a
života
schopné dieťatko. Že
zakrátko ti povedia,
že počujú tlkot môjho
srdiečka. Potom dám
o sebe vedieť pohy
bom. Kde-tu ťa trošku
kopnem malinkou no
žičkou. A ty budeš
veľmi šťastná, že ži
jem, že som šikovné
dieťa. A keď vyras
tiem dosť velký, keď
budem schopný sám
dýchať, narodím sa
na tento svet, ktorý je
v mojich predstavách
veľmi velký a krásny.
Vieš, ako sa teším,
že uvidím svet, na
ktorý mám prirodze
né právo? Tak mi vra
ví moje srdiečko. A
hlavne sa teším, že
konečne uvidím a po
znám teba, svoju
mamku. Aj keď ti spo
čiatku ešte nebudem
vedieť povedať to pre

krásne slovo: mama. Ale bude v mojom pr
vom úsmeve, v prvom pritúlení sa na tvoje
srdce, v prvom nešikovnom pohladení. Teším
sa na teba, na teplo tvojej náruče, na jas
tvojich očí, na tvoj krásny úsmev, keď sa so
mnou budeš hrať. T ak veľmi sa teším na naše
stretnutie vo "velkom" svete. Lebo ty si moja
najlepšia mamička. A dovtedy - ahoj!

(Dokončenie zo str. 6.)

Izraela z nevôle. Celé to rozprávanie je pretka
né jedlami, ktoré symbolicky pripomínajú ži
vot Izraela v Egypte. Sú to napr. chren, čo
symbolizuje ťažké položenie ľudu, vajce ako
znak nového života, jablčná kaša so škoricou
ako symbol tehly a iné. Najdôležitejší je záver,
ktorý nám vlastne hovorí o poslednej večeri

vzor presbytera, modlí sa nad tými darmi a
potom sa delí spolu so stolovníkmi. Novozá
konná teológia tohto večera bola doplnená až
samým Ježišom Kristom ako Synom Božím.
On povedal: Toto je moje Telo ..., toto robte
na moju pamiatku. Jeho Božskosť mu dala
poznať to, že to bude pre jeho učeníkov večná

tom (Magid) je iba fragmentom z obradov Paschy.
Rabíni tento sviatok počítajú medzi sviatky
rolhíkov a pútnikov, lebo to kedysi bolo spoje
né s putovaním do Jeruzalema, kde sa prinášali
na oltár prvé plody z novej úrody a paschálny
baránok, ktorý má byť jednoročný a zdravý. V
zhode s poschálnym prikázaním má byť obeto
vané Najvyššiemu všetko prvorodené, prvoti
ny lona matky mužského pokolenia. Zákon
hovorí o odkúpení prvorodeného človeka i
zvieraťa.
Celá príprava na sviatok sa začína niekolko
dní skôr. Robí sa upratovanie v dome, tzv.
košerovanie, t. zn. očisťovanie. Je to špeciálna
očista všetkých doteraz používaných vecí,
hlavne sa to týka riadu. V posledný deň, 24
hodín pred sedrom, sa uprace celý dom od
Hamecu - omrviniek z vecí, ktoré boli v styku
s droždím, taktiež múka, ktorá má schopnosť
kysnúť. Deň pred sviatkom zaväzuje všetkých
zákaz sexuálneho spolužitia, jedenia maci a
prvorodených zaväzuje prísny pôst.
Program tohto večera je čítanie Hagady, kto
rá hovorí o ťažkom živote Izraela v Egypte, o
jeho prenasledovaní faraónom a vyslobodení

MUDr. Kornélia KILÁRSKA, CSc.

Posledná večera
Pána nášho Ježiša Krista
Ježiša Krista. Na slávnostnom stole nesmie
chýbať tanier, na ktorom sú položené na seba
tri nekvasené chleby. Prvý Kohen, druhý
Leví, treťí Izrael, čo znázorňuje tri stany ľudu
Izraela. Záver celého večera je spožívanie
maci, nad čím sa hovorí modlitba: Zvelebený
si, Bože, že nám dávaš tento chlieb, ako dar
plodov zeme, ktorý naši otcovia spožívali v
Egypte. Potom sa berie kalich s vínom a
hovorí: Zvelebený buď, večný Bože náš, tvor
ca vinnej révy.
To, čo my dnes poznáme vo svätej liturgii, že
lámal a dával, to všetko je ďalším pokračova
ním celého slávnostného večera. Hlava rodiny,

posila ducha, že to nie je len slávenie Paschy,
ako to každoročne dovtedy robili.
Celá teológia slávenia Paschy má čo povedať
dnešnému kresťanovi. Nie je tu nič vzdialené
dnešku. Celá oslava východu z Egyptu, ako je
to v Hagade, večernom rozprávaní, čo prikazo
val Starý zákon, aby sa na to nikdy nezabudlo,
má byť burcujúcim pre dnešného kresťana, aby
tak isto povedal svojim deťom, čo v ňom kon
krétne urobil Boh, kde on vo svojom živote
vidí a cíti.Ale k tomu je potrebné skutočné
stretnutie sa s Bohom vo svojom srdci a živote.

Andrej NEMESSANYI, CSsR
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V Medzinárodnom roku rodiny sa na všetkých úrovniach v
spoločnosti prehodnocuje dôležitosť, zmysel, význam rodiny ako
základného stavebného kameňa budovania jednoty, lásky a spo
lupatričnosti, Toto je dôvod, pre ktorý sy na našich stránkach
časopisu Slovo dávame väčší priestor tomuto uvažovaniu, aby
nás oňo formovalo ku Kristovi a v Kristovi. Problém rozvodovos
ti už dávno prerástol dimenzie "miery únosnej", veď na Sloverosku sa každé druhé manželstvo rozpadá a necháva za sebou
zlomené srdcia tých, ktorí doň vstupovali v očakávaní naplnenia
veľkej lásky, necháva za sebou smutné očká detí s nechápavými
pohľadmi a so sklamanými srdiečkami, plnými biedy, márne
vyzerajúcimi jedného i rodičov, kedy príde a pohladí ich po
strapatej hlávke plnej detských snov a túžob. Napriek tomuto
výstražnému mementu poznania úbohosti, krízy dnešnej moder
nej rodiny, ostávajú Často ti, ktorí Sa na prijatie sviatostného
manželstva pripravujú labostsyní, nepočúvajúc slová, rady, do
poručení* a nutnej potrebnosti vážne s$ zamysiief a dôkladne
skúmať pravosť svojho vzťahu k partnerovi, a byf v Celej šírke
tohto poznania pripravení na tento stav manželský. Ale o tomto,
pre naše zamyslenie sa, nechávame prehovoriť o. Augustína Leukániča.
Každý z nás je povolaný, aby sa
stal otcom a matkou, to znamená, že
má prebúdzať okolo seba život a ra
dosť... Všetci máme len jedinú bu
dúcnosť - stať sa otcom či matkou. I
keď vstúpime do kláštora, budú nám
hovoriť: "ctihodná matka, duchovný
otec." ... Človek je stvorený, aby sa
rozdával a svoje doplnenie nachá
dzal v niekom inom, aby v ňom na
šiel svoje zaľúbenie. Človek je
stvorený, aby sám seba miloval v
niekom inom, aby sám seba poznal
v niekom inom. Tieto myšlienky v
týchto dňoch som čítal u známeho
spisovateľa Guardiniho.
Manželstvo je ustanovizňou,kto
rá robí ľudí šťastnými, je oázou na
púšti života. Musí byť nerozlučné,
lebo prináša veľa šťastia. Manžel
stvo je sviatosť, ktorá spojuje a po
sväcuje manželov a pomôže im ho
uskutočňovať denne. Prijať man
želstvo znamená prijať druhého,
ale to znamená tiež prijať Krista.
Na manželstvo sa môžeme pozerať
z troch strán. Z hľadiska biologic
kého - po stránke telesnej, z pohľa
du sociologického - ako spoločen
stvo a z pohľadu teologického ako záležitosť Božieho Ducha a
ľudského srdca.

ciou na celý život, nerozlučnou. Sv.
písmo hovorí, že manželia už nie sú
dvaja, ale stanú sa jednou bytosťou.
Je to spoločenstvo doživotné. Má
nás chrániť pred osamelosťou.
Manželstvo je teda z hľadiska so
ciologického celoživotné spoločen
stvo v láske, v ktorej jeden žije pre
druhého - pre deti, pre ľudskú a ná-

'W

97

r

Ta
rodnú pospolitosť. Je zriadenie usta
novené Bohom ako sviatosť.

Preto v sile sviatostnej milosti
možno to riziko zvládnuť. "Manžel
stvo je spoločenstvo života a lásky"
(II. Vatikánsky koncil). Manžel
stvo, ktoré prejde filtrom zachová
vania Božích príkazov, má záruku
trvanlivosti. - Pápež Pavol VI. na
audiencii povedal novomanželom:
"Kto nechce uzavrieť manželstvo v
Cirkvi, ten vylučuje zo svojej duše a
z rodiny Krista a Cirkev. - Antický
básnik Homér už pred tritisíc rokmi
V nemocnici leží mladý chlapec, všetkým ľuďom odovzdal posolstvo
svojej Odyssey: "Niet lepšieho da
železničiar. Pol roka po svadbe. Pri
ru, ako keď žije muž a žena ako
nočnom posune sa poklzol a vlak
jedno
telo a jedna duša v rodinnom
mu odrezal obe nohy v členkoch.
kruhu, k radosti všetkých, čo ťa ma
Ešte ležal v nemocnici, keď mu bol
jú radi a na zlosť tvojich neprateľov.
doručený prípis z advokátskej kan
(Nauzikae). - Charles de Gaulle mal
celárie: návrh na rozvod manželstva
pravdu,
keď napísal" jedna hádka so
podaný manželkou. Potom prišla
ženou ma stojí viac energie ako päť
mamička, zbalila jeho veci a pove
tlačových konferencií." dala: naša Miluška si mrzáka nebra
V posledom čase sa veľa hovorí a
la! Až tu môžeme pochopiť, čo má
píše o manželskej kríze. Celá spo
na mysli Cirkev, keď trvá na celoži
ločnosť žiada a urguje mravnú a du
votnom, nerozlučiteľnom manžel
stve. Len tí dvaja sa majú brať, ktorí
chovnú obrodu rodiny. Organizácia
spoločnosti národov vyhlásila rok
sa majú natoľko radi, aby žili nielen
1994 rokom obnovy rodiny ... K
jeden s druhým, ale i jeden pre dru
šťastnému manželstvu nestačí iba
hého. Preto je manželstvo inštitú

telesná krása, treba pozerať aj na
pekné duševné vlastnosti.
Preto aj v hodnotení ženy či man
žela, ktorí majú byť spoločníkmi ži
vota, prevládajúcim kritériom býva,
žiaľ, kritérium vonkajšie, hedonis
tické. A čo sa stáva potom? Potom,
keď sa vášeň a túžba uspokojí, man
želia si ostanú navzájom cudzí. Pre
čo? Lebo v skutočnosti sa nebrali
ako osoby, to jest pre svoju povahu,
pre zmýšľanie, city, výchovu. Ich
volba zúžila sa na postavu, líniu,
formy a rozmery.
A vo svojom stretnutí nenašli po
tom nič iné ako líniu, rozmery a
formy. Keď sa teda chceš rozhodnúť
pre ženu, ktorá má byť spoločníčkou
života, neuspokoj sa tým, že budeš
poznať iba kôrku. Usiluj sa prenik
núť až k duši. Usiluj sa objaviť osob
nosť so všetkým jej bohatstvom a
biedami, so všetkými jej schopnos
ťami a nedostatkami. Nezastavuj sa
pri obale, ktorý môže byť veľmi
krásny, zvodný, fascinujúci. Usiluj
sa prezvedieť, kto sa skrýva za tým
to leskom a čarom. Zisťuj, aký je to
typ, ako zmýšľa, ako koná a reaguje,
aké má zásady a ideály a nadovše
tko, ako je dobrá, schopná obetovať

sa. Pravda, aj obal má svoju dôleži
tosť, musí ťa zaujímať, musí sa ti pá
čiť, ale zostane vždy len obalom.
Práve tu ťa čaká tvoje šťastie alebo
nešťastie. Môžeš nájsť perlu, skutoč
nú polovičku svojej duše, ale môžeš
nájsť aj úbohú, prázdnu a nechutnú
masku. Šťastný, ak sa ti podarí nájsť
ženu múdru, o ktorej hovorí Bib
lia. "Ktože nájde dokonalú ženu?"
(Prís 31,10). Takáto žena je najžiari
vejším obrazom Božej prozreteľnos
ti. Aby si spoznal takýto typ ženy,
vôbec ti neposlúžia určité "skúsenos
ti". Práve naopak, môžu zviesť na
scestie teba i ju (jeho). Najlepšie ju
spoznáš doma, v kruhu jej rodiny,
ako sa správa k svojim. V styku so
svojimi rodinnými príslušníkmi, s
ktorými žije, sa znižuje jej schopnosť
dávať si na seba pozor a tak ľahko
vyjde na povrch jej skutočná povaha
a pravý charakter.
Vzorom šťastnej manželskej rodi
ny a šťastného manželského života
nech nám slúži svätá nazaretská ro
dina ... Pri 6-tom fatimskom zjavení
- 13. okróbra 1917 slnko sa krúžilo
ako žeravá guľa. Vedľa Slnka zjavi
la sa Panna Mária a sv. Jozef s Ježiš
kom na rukách. Čo to má znamenať?
Rodina je živá bunka lúdskej spo
ločnosti. Ak chceme vybudovať no
vý svet bez vojen a nenávisti a
dokonalú spoločnosť, musíme začať
od základu. Je potrebné, aby v na
šich kresťanských rodinách zavlá
dol duch Sv. Rodiny Nazaretskej. Toto znamená to zjavenie.
o. Augustín LEUKÁNIČ
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LISTOV
Drahí bratia a sestry v Kristu a M árii, vážená
redakcia časopisu Slovo.
Som rímskokatolík, o te c štyroch deti. Váš časopis
sa mi "náhodne" dostal do rúk vo Františkánskom
kostole v Bratislave, kde s rodinou chodievam e na
bohoslužby. Vzhfadom aj k tom u, že m i je veľm i cenný
osobne odkaz sv.C yrila a M etoda a aj pre iné hlboké
osobné dôvody je mi m im oriadne blízka katolícka
cirkev východného obradu. A j to bol jeden z dôvodov,
prečo som siahol po Vašom časopise. O sobitne dnes
prežívam vnútorný pocit nutnosti hlbšieho vzájom ného
zjednotenia na duchovnej báze katolíkov východného
a západného obradu. A Váš časopis m ôže v tom to
mimoriadne veľa dobrého vykonať. V e ď naši spoloční
vierozvesti údajne slúžievali obrady v staroslovienčine
v obidvoch form ách (ako východnej ta k aj západnej).
Toto vnútorné zjednotenie na duchovnej báze je dnes
mimoriadne dôležité aj z toho dôvodu, že môže
prispieť podstatnou m ierou k tom u, a by naša Svätá
Cirkev dýchala naplno obidvom a časťam i svojich pľúc,
ako východnou tak aj západnou s pokornou láskou k
sv. Petrovmu stolcu, akú zachovali aj naši apoštoli
sv.Cyril a Metod. O sobitne m a zaujali články o
Liturgickej tradícii a Ikonách. V tom to sm ere Vášm u,
rsp. nášmu časopisu želám a vyprosujem u Našej
predrahej Nebeskej M am ičky a u sv. vierozvestov,
spolupatrónov Európy, hojného požehnania.
S Láskou K ristovou, ktorá nás spája a v Predrahom
Máriinom Nepoškvrnenom srdci
Váš brat Peter

□ □ □
V tomto novom roku 1994 prajem celém u redakč
nému kolektívu veľa tvorivých nápadov, dobrých prís
pevkov, ale predovšetkým pevné zdravie a pohodu v
rodine i v redakčnej činnosti. Vyprosujem hojnosť Bo
žej milosti po celý rok 1994.
Moja vdáka patrí za prekrásnu obnovu, lepšie po
vedané, vynovené Slovo. Veľm i sa mi páči a pred
pokladám, že nielen mne, jeho celková úprava. M ys
lím, že stála za to nám aha, ktorú ste podstúpili, kým
došlo k jeho zmene. D oslova sa neviem d očka ť ka ž
dého nového čísla, čo v ňom nájdem poučného a
zaujímavého. Nech sa Vám teda darí aj naďalej. S vo 
jou troškou ako dopisovateľka chcem aj teraz prispieť
príspevkom. Za prípadné uverejnenie ďakujem . Mám
jeden dobrý nápad. Bola by som rada, ak by ste nie
kedy v budúcnosti vo vhodnom term íne a čase zo r
ganizovali stretnutie dopisovateľov nášho SLOVA.
Napr. rada by som spoznala dopisovateľku M oniku
Tančákovú zo Starej Ľubovne, ktorá často prispieva
do Slova. Veľmi rada by som si s ňou vym e nila názory,
a preto verím, že takúto m ožnosť budem m ať aj Vašou
zásluhou.

SIOVO'SIITAZ

-E U B O -P U L Z “

PREŠOV

Milí p riatelia!
V prvom m arcovom čísle 5/1994 sm e za
čali s našou Slovo-súťaž.
Pre Vas, ktorí ste sa d o našej súťaže ešte
nezapojili a chcete to skusiť-pripom inam e
opätovne jej podmienky.
Vašou úlohou bu de sp ráv n e vylúštiť taj
ničky s postať d o redakcie n á šh o č a s o 
pisu. Témou každej je m eno autora m yšlienky-citáty, ktorý vždy pri príslušnej taj
ničke uverejnime. Tajničky budú ozn ačen é
poradovým číslom od 1 až po 7. U po zor
ňujm e, že nestačí p o sla ť iba vy tu stenu ú
tajničku ale aj krížovku s príslušným ku
pónom. Kvôli rýchlemu a správnem u v y 
hodnoteniu súťaže, pripíšte n a obálku
symbol S LO V O SU Ť A Ž
Aby ste boli do zlo so van ia zaradení, je
nutne vylúštiť m inimálne š e s ť tajničiek.
A to ešte nie je všetko! Kto nám do konca

Z otvorenej ankety o pohľad na manžel
stvo očami dnešného mladého kresťana
prinášame aj v dnešnom vydaní odpovede
niekoľkých z nich.

O TÁ ZK Y :
1. B ol b y som vo svojom m anželstve šťast
ný, k e b y ...
2. V čom s i beriete p ríkla d o d s vo jich ro
d ičo v p re svoje m anželstvo?
3. Čoho b y ste sa ch ce li vyva ro va ť vo svo je j
rodine v p o ro vn a n í s rod in o u , v k to re j ste
vyrástli?
4. Na čo chcete k lá s ť dôraz p ri výchove svo
jic h detí?

V AŠ E ODPOVEDE:
OPÝTANÁ A:

1. V našej rodine vládla predovšetkým vzá
jomná dôvera, láska, úprimnosť.
2. Rodičia na mňa vedeli byťprísni, keď som si
to zaslúžila a viedli ma k svedomitosti, statoč
nosti a hlavne ma naučili, keď som mala niečo
dokázať sa podeliť a myslieť hlavne na druhých.
3. Chcela by som sa vyvarovať hlavne toho, že
niekedy sa mi zdalo, že nemajú pre mňa čas a
nezaujímajú ich moje problémy.
4. Predovšetkým na to, aby v rodine vládla
vzájomná láska a porozumenie. Dokázať si nájsť
Te ra z už príspevok. 6. 2. 1994 usporiadal Kom itét
M odrej arm ád y N epoškvrnenej akadém iu na počesť
sviatku H rom níc vo V eritase v Košiciach.
Program sa začal sym bolickou procesiou d o ku m e n 
tovanou najm enším i deťm i so sviečkam i v rukách.
Ú vodné slovo m ala pani P. Petrušová. V program e
zazneli básne "N epoškvrnená" a "Bohorodička", p ie s
ne o Panne Márii a ch vá 
lospevy S im eona v po
daní zboru Františkánov
v Košiciach.
O sväteninách v c ir
kevnej praxi ako aj
sviatku H rom níc veľm i
p útavo hovoril páter Hilár Štefurik.
Záverom zbor F ra n 
tišká no v s účastníkm i akadém ie urobil nácvik
novej m ariánskej pie s
ne. Akadém ie bola ukončená m odlitbou Anjel
Pána. Súčasťou a kad é 
mie bol dobrovoľný prí
spevok, ktorý b ud e p o 
u žitý k z ria d e n iu ú tu lk u
B e tle h e m .

m ája tohto roku p o šle d o redakcie nejaký
prísp ev o k na uverejnenie a z a predpokladu
s p ráv n e splnenie predtým u veden ý ch pod
m ienok, b u d e zaradený d o z lo so v an ia du
plicitne, t. zn. bu de m a ť v á č s íu šancu, že
ztosujem e práve jeho. Z o všetkých zara
d en ý ch d o zlo so van ia zlo su jem e desiatich
Šťastných výhercov.
t . ce n a Z ajazd s n ábožen sk ou tematikou
+ p re d p la tn e č a so p is u S lo vo na ’95
2. cena Mc preh rávač + predplatné na ’95
(a le b o 3 L P platňa Jean Michael talbot *
príplatky)
3. c e n a Knihy v hodnote 500 S k .+ pred
platné na rok ’95 (1 L P + parít.)
4.-10. cena Zdarm a predplatné ča so p isu
S lo v o na ’95.
A vzdávam B oh u vďaku, že mi doprial
šťastie. Nikdy nelíham, aby s o m nepom ys
lel, že na druhy deft tu azda nebudem ..a
p re d sa nikto z tých č o m á poznajú nem ôžu
: povedať, ž e b y som bol smutný. Z a ich
b la ž e n o sť vzdávam B ohu vďaku a prajem
ju aj svojm u blížnemu.

čas a porozprávať sa, čo koho trápi, tiež vzá
jomná a spoločná modlitba.
OPÝTANÁ B:

1. Dokázala som urobiťpre svojho manžela to,
čo pre mňa urobil Ježiš a keby to isté aj manžel
dokázal urobiťpre mňa.
2. Povinnosť vychovávať deti k úcte k Otcovi
Nebeskému
3. Nebáť sa prijať Boha do svojho stredu.
4. Spása, väčšieho šťastia niet.
OPÝTANÁ C:

1. v ňom prevládala láska a viera, keby sme si
vedeli navzájom odpúšťať.
2. Zatiaľ v ničom.
3. Najmä hádky, ktoré boli skoro každý deň.
4. Na lásku, chcela by som ich naučiť milovať
každého bez rozdielu, s láskou sa všetko do
káže, bez nej asi ťažko.
OPÝTANÝ D:

1. Keby v ňom stále prebýval Ježiš.
2. Porozumenie.
3 .
4. Aby sa riadili Ježišovým zákonom.
OPÝTANÁ E:

1. Keby v ňom prebýval Ježiš.
2. Trpezlivosť
3. S naviazanosťou na
4. Aby si v každej situácii vedeli počínaťtak ako
Ježiš, aby mali dôveru v Neho.
Ď akujem m ariánskem u hnutiu za usporiadanie
krásneho nedeľného odpoludnia, z ktorého zážitok
p retrváva aj do ďalších všedných dní každodenného
života a m ôžem e z neho po troške čerpať.
S Pánom Bohom

Mária TOMÁŠOVÁ

ÉtU PÓ H

LEGENDA
1, Pom azaný (in ač povedané)
2 Miesto M ie n ia najsvate/äe] obety
3. Jeden z h lavných h riechov
4, Vrch, na ktorom sa po potope za ch ytil
Noeho koráb
S Jakubova m anželka
6. Deň p rích o d u Svätého Ducha
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Upevnenie rodinných zväzkov
V nedeľu, 20. februára pred modlitbou An
jel Pána venoval Ján Pavol II svoj príhovor
rodine, tejto základnej llidskej ustanovizni,
ktorá je dnes neraz vystavovaná útokom zo
strany "modernej" civilizácie, a to predo
všetkým pokiaľ ide o jej stabilitu. Týmto úto
kom - povedal - možno odporovať
predovšetkým modlitbou, pôstom a vzájom
nou láskou.
Bohužiaľ, práve v Roku rodiny sa zazna
menávajú aj iniciatívy rozširované masovo
komunikačnými prostriedkami, ktoré sú vo
svojej podstate protirodinné. Dobrom sa
často nazýva to, čo je v skutočnosti zlo rozvody, manželská nevera, voľná láska, sa
predkladajú ako vzor hodný nasledovania.
V tejto súvislosti Ján Pavol II. spomenul
známu rezolúciu nedávno schválenú Európ
skym parlamentom, ktorá stavia homosexu
alitu na právnu úroveň. Svätý Otec povedal,
že Cirkev nesúhlasí s nespravodlivou diskri-

Z kroniky Sestier služobníc

Teba Bože, chválime
V priebehu roka 1992 si Sestry služobnice
nepoškvrnenej Panny Márie pripomenuli na
celom svete 100. výročie založenia svojej
kongregácie. O tejto významnej udalosti v
živote našej cirkvi sme obšírne písali i na
stránkach nášho časo
pisu.
Koncom roka 1993
Generálna
kapitula
Kongregácie
Sestier
služobníc zaslala všet
kým našim biskupom a
rôznym
inštitúciám
osobný list, v ktorom
sestry ďakujú všetkým,
že im umožnili plniť ich poslanie: "Slúžiť kidu tam, kde je to najviac potrebné."
Pri tejto príležitosti sestry vydali jubilejnú
knihu TEBA BOŽE, CHVÁLIME. Toto repre
zentačné vydanie, doplnené peknými sním
kami zo všetkých oblastí, pripravila do tlače
kanadská Provincia Krista Kráľa.
-(fd)-

M

Spomínam si na jedno asi 18-ročnéjaponské
dievča, ktoré som pokrstil pred štyrmi rokmi.
Od krstu bolo horlivou kresťankou. Každé rá
no prišlo na svätú omšu a pristúpilo k svätému
prijímaniu.
Po explózii atómovej bomby kráčal som uli
cami, ktoré boli pokryté rumoviskami. Tam,
kde stál ich dom, našiel som malú chalupu.
Bolo to niekoľko kolov, pokrytých skryveným
plechom. Chcel som vkročiť, ale zadržal ma
neznesiteľný zápach. Mladá kresťanka, volala
sa Nakamura, ležala na doske. Ramená i nohy
boli vystreté. Bola pokrytá spálenými handra
mi. Ruky i nohy po celej dĺžke boli ako jedna
rana, z ktorej vytekal hnis. Hnis stekal z dosky
do zeme. Zdalo sa, že je j spálené telo pozostá
va iba z rán a kostí. Už 15 dní ležalo v tomto
stave bez toho, aby si sama mohla pomôcť
alebo sa očistiť. Nakamura pojedla iba trocha
ryže, ktorú je j doniesol je j otec, ktorý sám bol

mináciou prejavovanou voči homosexuá
lom, pretože každá osoba je hodná rešpektu.
Avšak čo je morálne neprípustné, je právne
schválenie homosexuálnej praxe. Mať po
chopenie s tými, ktorí hrešia, neznamená
zároveň zmenšiť požiadavky mravných no
riem. "To, čo hovorím so zármutkom v srdci,
pretože všetci si veľmi vážime Európsky
parlament. Avšak spomínanou rezolúciou
Európsky parlament žiada uzáko- nenie
mravného neporiadku. Zväzok dvoch mužov
alebo žien nemôže utvoriť skutočnú rodinu."
Svätý Otec vyjadril nádej, že parlamenty jed
notlivých európskych krajín v Roku rodiny sa
budú usilovať chrániť rodinu od všetkých nebez
pečenstiev.
(podľa VR - čk)
(Podľa VR - čk)

Cirkev v Cíne
Podľa informačnej služby Čína dnes,
ktorú vydávajú verbistj v Hongkongu, stú
pol počet katolíkov v Číne na 10 miliónov.
Počet biskupov oficiálnej cirkvi je 64, die
céz je 113. Počet kňazov sa odhaduje na
1200, počet rehoľných sestier na 1000. V
14 seminároch študuje 1100 teológov, 100
bolo vlani vysvätených za kňazov. Sestrič
ky vychovávajú 1000 noviciek.

Katolíci v Austrálii
Podľa ostatného sčítania Itidu v roku
1991 predstavujú katolíci v Austrálii najsil
nejšiu náboženskú komunitu. Zo 16,8 mi
lióna obyvateľov sa hlási 27,3 percent ku
katolíkom (4,5 milióna), k anglikánom 23,9
percent (4 milióny), k moslimom 0,9 per
cent, a k židom 0,4 percenta. Relatívne
najviac sa zvýšil počet moslimov, zo
40 000 na 168 000. Za posledných päť
rokov sa zvýšil počet obyvateľov Austrálie
o 8 percent.

MUKACEVSKA EPARCHIA
POTREBUJE KŇAZOV
Bratská mukačevská gréckokatolícka eparchia má veľký nedostatok kňazov. Mnohí prí
slušníci najstaršej kňazskej generácie zahy
nuli v koncentračných táboroch na Sibíri i
inde a tí, ktorí sa dožili vzkriesenia eparchie,
sú už prestarlí a pomaly odchádzajú z činnej
služby. Biskup Teodor Romža i mnohí kňazi
a veriaci sa stali mučeníkmi za sv. vieru. Vyše
štyri desaťročia sa tamojší gréckokatolíci
mohli prejavovať iba v podzemí.
Veriaci všade s nadšením obnovujú svoje
chrámy a žiadajú si kňazov. Tých je však
málo. V pastorizácii vypomáhajú v rámci svo
jich možnosti aj naši o. redemptoristi a na
velké sviatky aj niektorí správcovia farností.

ťažjco ranený. Celý chrbát mala spálený, preto
nemohla zmeniť ani svoju polohu. Keď som sa
pokúšal ošetriť je j rany, zistil som, že je j svaly
boli už iba jednou hnisavou masou. Chrbát bol
spálený, bola na ňom tak veľká prehlbenina,
žeby som mohol vložiť svoju päsť. Otrasený
týmto hrozným pohľadom, nemohol som ani
hovoriť. Po určitom čase otvorila Nakamura
svoje oči.
Keď som sa na ňu zblízka usmial, dívala sa
na mňa očami plných slz a pokúšala sa mi
podať ruku, ktorá bola samá spálenina a hnis.
Samozrejme nešlo to. Tónom, ktorý do smrti
nezabudnem, pýtala sa ma : "Páter, priniesli
ste mi sväté prijimanie ?"Aké to sväté prijíma
nie! Aké iné, ako to, ktoré som je j dával po celý
rok. Nakamura ma prosila o to, po čom už dva
týždne túžila a zabudla pritom na celé svoje
utrpenie i na prianie, aby bola ošetrená, aby
bola zachránená. Prosila o Eucharistiu, prosi

Mukačevský biskup - ordinár Mons. Ivan Semedi vysvätil v druhej polovici minulého roka
postupne na rozličných miestách eparchie
ôsmich novokňazov. Veriaci sa tešia každé
mu povolaniu, každej vysviacke.
Budúci kňazi sa pripravujú v Užhorodskej
duchovnej akadémii, ktorej počiatky siahajú
do dávnej minulosti. Niektorí bohoslovci sa
pripravujú na kňazskú službu v zahraničí.
Niekolkí aj u nás v Prešove. Biskup-ordinár
Mons. Ivan Semedi posvätil 28. júna 1992
základný kameň budúcej seminárnej budovy
v Užhorode-Minaji. Po jej dokončení sa pod
statne zlepšia podmienky štúdia pre budú
cich kňazov.
(p k)
la o Ježiša Krista, svojho Tešiteľa, ktorému sa
pred niekoľkými mesiacmi telom a dušou ako
sestra zasvätila, aby takto mohla slúžiť chu
dobným. Chcel som sa je j opýtať, akú radosť
pocítila p ri tomto svätom prijímaní. Odpoveď
som už nedostal. Celé telo bolo iba jediná
spálenina a rana. Ja, starý kňaz, cez celý život
som nevidel prijímať s takým výrazom očú a
takou neopísateľnou túžbou. Nakamura skoro
nato zomrela. Ale mohla ešte Ježiša prijať a
objať, ktorého tak veľmi milovala a ktorý ju už
tak netrpezlivo očakával, aby ju uviedol do
svojho kráľovstva.
Často som sa nad Nakamurou zamyslel. Čo
všetko som sa od nej naučil. Akú nesmiernu
cenu má Eucharistia pre tých ľudí, ktorí s Eucharistiou žijú. Túžba za Eucharistiou nechala
zabudnúť každé utrpenie a každú núdzu. Aká to
veľká radosť, keď po dlhšom čase možno znovu
prijímať. Akú silu nám dáva Kristus v tejto
sviatosti ! A v akej veľkej miere nám daruje
svoju lásku a radosť!
P. P. Arupe, generál Spoločnosti Ježišovej
(MH)
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Dva domy nanič
alebo láska v aparteide
Rozhovor s otcom Mansourom Labakym
Otec Mansour Labaky, libanonský kňaz, napí
sal knihu o deťoch z rozvrátených rodín. Dal jej
názov Dva domy nanič. Jej hrdinom je Olivier.
Otec Labaky konštatuje, že existuje jedno zlo,
ktoré hlodá spoločenstvo v Európe oveľa zhubnejšie ako bom by v Libanone a ktorého prvými
obeťami sú deti. Vo svojej knihe neobviňuje
rodičov, obviňuje zlo, ktoré provokuje ich rozva
denie. Najväčšia drám a je stratiť dom ov, to zna
mená srdce svojich rodičov. Keď dieťa nerastie
v dvojnásobnej nežnosti, bude sa vždy cítiť vy
trhnuté zo svojho prostredia. Treba nájsť niekde
jeho korene, ale aj v srdci niekoho. Dieťa potre
buje byť milované obidvom a rodičm i spolu, nie
každým zvlášť. Narodilo sa z dvoch rodičov,
chcelo by byť milované obom a a nie v "aperteide".

-Ak sa v Beyrute umiera kvôli vojne, tu sa
umiera možno preto, že je mier...pretože máme
veľa po stránke horizontálnej a už nemáme nič
po stránke vertikálnej.
Pretože rozvod sa dosiahne ľahko a že pre
jedno áno, alebo jedno nie sa ľudia opúšťajú i
keď si prisahali, že ich láska sa bude rýmovať s

OHEŇ

SVETLO

Neposudzuje rodičov, lebo napriek neprítom
nosti, alebo pošmyknutiu jedného z manželov,
ktorý "vykoľají', ako by povedal Olivier, otcovia
a matky vedia uchovať svoje deti vo svetle.
Narážam na zlo.
V niektorých triedach vo Francúzsku viac ako
polovica detí pochádza z oddeleného manžel
stva. Príčiny ich roztržiek sú stále mnohoraké,
ale vyvolajú u detí ten istý zmätok...
"Mýliš sa," povedal by Olivier, "príčiny nie sú
mnohoraké. Sú rovnaké, volajú sa nedostatok
lásky..."
Ako chcete vytvoriť spoločnosť, keď deti neži
jú v dvojnásobnej nežnosti? Môžu milovať svoju
zem alebo svoje náboženstvo, keď nemilujú ani
to malé územie - dom - ten m alý bohostánok,
ktorým sú kolená alebo prsia ich m atky...?
Vidiac tieto drámy, uvedom il som si, že v
Libanone, aj keď existujú tie isté problém y, rie
šia ináč. Najprv pretože rozvodov niet, alebo je
ich veľmi málo. Potom pretože láska, ktorú pri
nášame deťom, pom áha zabudnúť na hádky
rodičov, nie opačne.

Ako ste stretli Oliviera?
■Bol som pozvaný istým libanonským chlap
com a jeho sestrou na návštevu jedného z ich
kamarátov, ktorého rodičia boli rozvedení a kto
rý bol v nemocnici. Pokúsil sa spáchať samo
vraždu, lebo nikde sa necítil doma. Mal "dva
domy nanič".
Keď prišiel k m atke, jeho izba bola obsadená
jeho nevlastnou sestrou; keď šiel k otcovi, jeho
izba bola obsadená nevlastným bratom, posie
lali si ho ako tenisovú loptu, keď ho neodložili k
starým rodičom. V skutočnosti prekážal. Cítil sa
cudzím, lebo jeho rodičia sa odcudzili jeden
druhému.
V istej chvíli si Olivier povedal: "My (deti) mu
síme byť stále rozumné: "Buď rozumný, máme
ťa radi, ale musíme ísť...Buďrozumný, tvoj otec
ťa opustí...Buď rozumný,mama sa ide znova
vydať...Buď rozumný, zlomím ti srdce..."
Pred dieťaťom sa tvária akoby všetko robili
preňho: dávajú ho do dobrej školy, kúpia mu
všetko, čo chce,zaplatia mu za zimné
športy,cesty, prázdniny...Ono si fakticky robí z
toho dobrý deň, samozrejme, veď či neskoršie
to bude môcť mať. A ni jedno dieťa neumrie od
hladu v žiadnom štáte Európy...ale sú deti, ktoré
spáchajú samovraždu, to je hrozné. (Len vo
Francúzsku je viac ako milión detí v detských
domovoch!)
Povedz, prečo deti, ktoré majú všetko,
dom, rodičov, pokoj....Povedz, prečo dôjdu
až k samovražde?, pýtame sa s tulákom z
vašej knihy.

navždy...a keď sa dieťaťu povie: "Ty si nešťas
tná náhoda!1'Predstavte si, že jedno dieťa sa cíti
nešťastnou náhodou! To je akoby ho trpeli ako
nejaké zlo, chorobu, ktorej sa nedalo vyhnúť!
Nešťastnou náhodou si môžeme zlomiť nohu,
pošmyknúť sa, ale dieťa nemáme nešťastnou
náhodou, nie! Sú reči, ktoré nemáme právo
viesť pred deťmi a sú situácie, ktoré nemáme
právo žiť pred deťmi. "Očakávame dieťa náho
dou a pýtame sa seba, či si ho máme nechať..."
A inými slovami "pýtame sa seba, či ho máme
zabiť...”
A keď mi matk? hovorí: "Ale čo ¡a môžem
robiť, povedzte mi, otče?"
"Odpovedám jej: "Pani, vy ste jeho matka,
priveďte ho na svet. Dívajte sa naňho a milujte
ho tak, ako ono chce byť milované."
Mal som výsadu, že som stretol a vypočul
mnoho detí. Keď som im hovoril o Bohu, obyčaj
ne počúvali, ako sú len deti schopné počúvať.
Úsmev dieťaťa ako i nežnosť matky sú dôkazom
prítomnosti Boha. Bohatstvo detí je vzrušujúce.
Nemajú zábranu pýchy, zábranu mudrovania.
Pravda, krása, vžnešené, absolútne ich zasahu
jú priamo. Keď je dieťa milované, má bezpod
mienečnú dôveru. Mal som velkú skúsenosť s
deťmi; za dva týždne som ich naučil desiatky
pesničiek a textov naspamäť vo všetkých re
čiach. Mohol som ich nechať prinášať obety pre
pôst, čo by boli dospelí nechceli urobiť. Deti

majú taký smäd po absolútnu... nemáme právo
pošliapať ich dušu.
Prečo ste spomedzi všetkých diel našej
chorej spoločnosti zvolili práve rozvod?
Chcel som napísať knihu o tom, pretože ve
rím, že problém rozvodovosti a oddelených
manželstiev je svetovým problémom. A ja,
kňaz, mám za úlohu spracovať ten problém.
Spracoval som ho s velkou zdržanlivosťou. Ni
koho nezaťažujem, ani nikoho neodsudzujem.
Ale možno čítať knihu bez toho, aby sme si
nekládli otázky?
Za tri mesiace som dostal nespočetné množ
stvo listov od manželov, ktorí sa zmierili, od
mladých snúbencov, ktorí povedali: Kúpime sto
kníh do daru našim priateľom, aby si ju prečítali
pred sobášom. Istý školský lekár napísal: "Mys
lel som, že netreba písať o tom probléme, ale
teraz posielam vašu knihu všetkým rozvede
ným rodičom, všetkým deťom oddelených man
želov, lebo pojednávate o tom probléme nielen
duchovným spôsobom, ale aj realisticky."
Umiestňujete problém manželov do jeho
podstaty?
Keď človek chcel prekrútiť to, čo Boh stvoril,
svet upadol. Od babylonskej veže, odkedy pý
cha hnala človeka aby sa porozprával s Bohom
a vytvoril spoločnosť bez Boha; že začal uctie
vať zlaté teľa a dnes začal žiť v spoločnosti, kde
existuje len strach a obava. Škoda rečí, civilizá
cia bez Boha vedie tam, kam sme sa dostali:
droga, pornografia, AIDS... Odkedy sme odložili
Boha nabok, čím sme ho nahradili? Sociálnym
zabezpečením?
Minimálnou
zaručenou
mzdou? Revolúcia nám hovorí: Bratstvo... vše
tci sme bratia. Ale kto je náš otec? Sme všetci
bastardi, nájdené deti? Ježiš ustanovil veci ta
kým pekným spôsobom tým, že ich posvätil...
Sexuálny akt je taktiež taký pekný, že ho cirkev
posväcuje a hovorí: "Množte sa."
Odstránili sme to podstatné, a to je láska...
V niektorých kostoloch v Libanone uctievajú
Pannu Máriu kojenia... (Je deväť kostolov, ktoré
majú meno "Srdce Panny Márie", kde vidíme
Pannu Máriu, ako kojí Ježiška). V piesni k Pan
ne Márii zloženej sv. Efrenom sa spieva: "Ty,
ktorá si kojila živiteľa sveta." To nikdy nerobilo
problém. Ale keď odoberieme to božské, urobí
me z ženy objekt pornografie? V Libanone uc
tievame ženu. Prečo? Pretože to božské ostalo.
Tu považujú božské za nadbytočné; kresťanmi
sme od deviatej do desiatej hodiny v nedeľu
ráno... a ešte! Nie, niet kresťanského aktu, je
stav kresťana. Sme kresťanmi neprestajne, ako
mamička je mamičkou i keď sú deti v škole. To
je problém, ktorého som sa chcel dotknúť.
Na záver čo by ste povedali rozvedeným
rodičom a deťom, ktoré žijú v takej situácii?
Jednoducho, ak milujú svoje deti, nech sa
rozhodnú preklenúť príčinu svojho sporu. Neho
vorím, aby žili spolu, pretože sú neriešiteľné
situácie, ale aby jednoducho dali pocítiť dieťaťu,
že ho obaja milujú. Aby občas prišli k nemu
spoločne, aby ho obaja spoločne vzali na neja
ký víkend, je to najmenšie zlo. Nech dieťa cíti, že
napriek všetkému ho milujú.
Čo sa týka detí, ktoré žijú v takej situácii, im
nemožno radiť, lebo ony nie sú uvedomelé...
Rady by som dal radšej dospelým, ktorí ich
obklopujú: to znamená, aby boli k nim veľmi
dobrí. Veľmi rázni, ale nie prísni, pretože dieťa
môže neuvedomeio ťažiť z tejto situácie, aby
dosiahlo to, čo chce. Treba teda, aby dieťa cítilo,
že je milované, ale že m y nie sme naivne dôver
čiví.
Nemožnosť je vyjadrená v mojich knihách ta
kými slovami, ako mamka volá svoje dieťa: svet
lo môjho života... Zrenička mojich očí... Takto
ich budeme vychovávať v mori nežnosti! To cítia
deti z môjho domova. Takto robil Ježiš, keď si
ich kládol na kolená, na svoje plecia...
Preklad a úprava
MUDr. Anna CHOVANCOVÁ
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BESEDA S B I S K U P O M
(N A C IT L IV É O T Á Z K Y )
Staroľubovnianski veriaci sa v nedeľu, 13. feb
ruára tešili návšteve o. M ilana Chautura, pomoc
ného biskupa prešovského. V dopoludňajších ho
dinách celebroval sv. litu rg iu za veľkej účasti
grécko i rímsko katolíkov. Popoludní o 15. hod.

sa v gréckokatolíckom chráme M atky Ustavičnej
Pomoci konalo stretnutie rodín s o. biskupom
M ilanom ale aj dekanom gr. kat. dekanátu o.
Feckaničom, správcom rím . kat. FÚ o. deka
nom L. P iovarčim a predstaviteľm i rodinného
spoločenstva M U D r. O rlo v ským a Ing.
M urckom .

Fatim ská sobota v Ľutine
Prvé soboty v m esiaci - Fatim ské so b o ty
- sa pravidelne konajú na m nohých m a
riánskych m iestach Slovenska. Z tohto dô 
vodu v prvú februárovú sobotu do llutiny
* prišli gréckokatolícki veriaci zo Starej Ľu
bovne, aby s veriacim i Ibtinskej farnosti,
ale aj najbližšieho okolia vykonali v bazilike
duchovnú obnovu.
Úvodným akatistom k Bohorodičke sa
začala sam otná duchovná obnova. Hlboký
tok m yšlienok vhodne doplňovaný a umocňovaný dojímavou m elódiou, navodil prí
jemnú slávnostnú atm osféru.
Po akatiste nasledoval slávnostný ruže
nec. Starolbbovniansky cirkevný zb o r vy
striedali mládežníci, ktorí svojim i peknými
piesňami dôstojne oslávili Pannu M áriu a
potešili prítom ných veriacich.
Vyvrcholením duchovnej obnovy bola
svätá liturgia, ktorá sa niesla v znam ení
lásky a pokoja. B yťv pravý čas na pravom
mieste - hlavná m yšlienka slávnostnej homílie, ktorú predniesol o. Vladim ír Jurčenko, CSsR, správca farností Stará Ľubovňa.
Zdôraznil, aké dôležité je nevylúčiť Boha zo
svojho života. Aj Mária nás pozýva, zápasí
o nás a potrebuje naše modlitby, cez ktoré
môže Boh konaťv našich životoch.
Z a spevu mariánskych piesní, duchovne
posilnení, odchádzam e z chrám u, pevne
dúfajúc, že práve dnes sm e boli na pravom
m ieste v pravý čas.
Mgr. Jo ze f KORM ANÍK

Po prvej krížovej ceste so zameraním na rodinu
sa konala beseda s vyššie uvedenými duch. o t
cami i prizvaným i odborníkmi na tému "Rodina",
ktorú moderoval správca gr. kat. FÚ v Starej Ľu
bovni o. V. Jurčenko.
V je j úvode manželia Jozef a M onika in fo r
movali o spoločenstve rodín, oázach a manžel
ských
rekolekciách.
Ďalej už na písomné
otázky od prítomných
veriacich odpovedal
predseda Biskupskej
konferencie pre obno
vu rodín o. M ila n
Chautur a prítom ní
odborníci.
Prevládali otázky k
výchove detí v zm ie
šaných manželstvách,
kvalifikovane bol v y 
svetlený i okamžik
prirodzeného vzniku
života človeka ako aj
citlivé záležitosti s an
tikoncepciou, sexuali
tou človeka. Reč sa to
čila aj okolo bezdet
ných manželstiev aj o
voľbe povolania a ž i
votného partnera. M e
dzi otázkami sa našiel
i apel na o. biskupa,aby cestou Biskupskej kon
ferencie in icio va l zmenu zákona o rodine, kon
krétne tej časti,kloní pojednáva o adopcii detí
žijúcich rodičov, s tým , že je dosť kresťanských
rodín, ktoré by opustené deti vychovali.
Na pretrase bola i kresťanov urážajúca tlač a
televízne programy plné amorálností a násilia.
M noho otázok zostalo nezodpovedaných. Je
však možnosť obrátiť sa na FÚ a iniciovať po
kračovanie besied. M ožn o sťtujc aj vďaka Centru
pre rodinu, ktoré b o lo v Starej Ľubovni založené.
Stretnutie s o. biskupom a ďalším i odborníkmi
o ž iv il mládežnícky gr. kat. spevácky zbor pod
vedením M. Lichvaríkovej.
M onika T A N Č Á K O V Á

Kronika
sídelného
biskupa
Mons. Jána HIRKU
I . 2. 1994

Prijal primátora mesta Prešov, Ing. Viliama
Sopku a viceprimátora Ing. Vladimíra Belica, s
ktorými rokoval o aktuálnych problémoch
mesta;
8. 2.1994

Prijal študentky - maturantky SZCŠ sv. Bažila
Veľkého pri príležitosti odovzdaných stužiek;
I I . 2. 1994

Zúčastnil sa osláv 1125. výročia smrti sv. Cy
rila, ktorý poriadal Spolok sv.Cyrila a Metoda
v chráme Najsv. Eucharistie vo Vranove nad
Topľou;
13. 2. 1994

Slávil sv. liturgiu v Závadke pri príležitosti 70
rokov narodenia o. Dr. Jána Vasiľa;
16. 2. 1994

Viedol poradu dekánov, ktorá sa konala v bis
kupskej rezidencii;
20. 2. 1994

Slávil sv. liturgiu sv. Bažila Velkého v Chráme
sv.Jána Krstiteľa v Prešove na 1. pôstnu ne
deľu;
25. 2. 1994

Zúčasnil sa komisie pre duchovnú obnovu pri
našom biskupstve;
26. 2. 1994

Zúčastnil sa osláv 190. výročia založenia ko
šického biskupstva a 60-tych narodenín bis
kupa mons. Alojza Tkáča;
27. 2. 1994

Slávil Sv. liturgiu Sv. Bazilika Veľkého v Chrá
me sv.Jána Krstiteľa v Prešove na 2. pôstnu
nedeľu.

Pôstne obdobie-velká šanca-využijeme ju?
Zvykli sme si pozerať na vrcholné športové
zápolenia bez toho, že by sme cítili povinnosť
usilovaťsa dokázať niečo podobné...
Ako kresťania sme si v pôstnom období zvykli
súcitne sledovať vrcholné činy Ježiša Krista pre
spásu sveta, stávame sa akýmisi divákmi na jeho
krížovej ceste...
Ježiš Kristus nás však pozýva k aktívnej spo
luúčasti na rozširovaní jeho víťazstva nad zlom a
smrťou: "Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma,
nemôže byť mojím učeníkom!"
V pôstnom období by mal každý z nás zvýšiť
úsilie predovšetkým o pripodobnenie sa Ježišovi
Kristovi v uskutočňovaní obetavej lásky!
Pohľad na náš súčasný blízky i vzdialenejší svet
je
stále
hrozivejší:
bezohľadnosť,
ne
spravodlivosť, nemravnosť, vojny, zabíjanie... Zdá
sa, že sme si aj v tých skutočnostiach zvykli na
pozíciu diváka. Tento divoký vír zla však strháva
do svojej smrtiacej krútňavy stále viac obetí aj z
radov našich blízkych a strhne jedného dňa i
nás-ak...
Ak sa mu nepostavíme na odpor, ak nebudeme
premáhať zlo podľa Kristovho príkladu a s jeho
pomocou:
- vo svojom srdci,
- vo svojich skutkoch,
- vo svojich rodinách,
- vo vzťahu k ľuďom vždy a všade,
- v hospodárskom, politickom i - v kultúrnom
živote

Musíme si uvedomovať svoju osobnú a nezastupiteľnú zodpovednosť za vernosť pravde a
láske. Nik nás nezastúpi pred Božím súdom...
Primkneme sa k Cirkvi, ktorá je stĺpom a
základom pravdy. V nej nás posilňuje Ježiš
Kristus. Aj našu generáciu povzbudzuje: "Vo svete
máte súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet!”
Prvou podmienkou na šírenie Kristovho ví
ťazstva je, aby sme sa sami vymanili z rozličných
neviazanosti a otroctiev a stávali sa schopnými
slobodne uskutočňovať opravdivú lásku. Preto na
ším heslom pre každý deň tohtoročného pôstu
budú slová Jána Pavla II.
'V E Ľ K Á LÁSKA SI VYŽADUJE VEĽKÉ
SEBAOVLÁDANIE."
Usilujte sa každý deň uprednostniť skutok opravdivej lásky k človeku, k pravde, k skutočnému
dobru pred nejakým osobným,možno sebeckým
záujmom či pohodlím...
Kristus premohol zlo tohto sveta a dal začiatok
novému ľudstvu, s krížom a na kríži. Na túto cestu,
ale i k tomuto víťazstvu, pozýva aj každého z nás:
"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme denne svoj kríž a nasleduje ma".
Mons. František R Á B E K
pomocný biskup a generálny vikár
predseda Komisie KBS pre DOS
Mons. Milan C H A U T U R
pomocný biskup
predseda Komisie KBS pre rodinu

- SLOVO 6/94

STRANA 13

i l i l t leta il|fif
Týždeň od 7. do 12. februára bol v m alej dedin
ke michalovského okresu v o Falkušovciach m i
moriadne bohatý na duchovné zážitky. Obraz
Klokočovskej Panny Márie bol podnetom na du
chovnú obnovu obce.
Len pred nedávnym časom sa chrám gréckoka
tolíkov vrátil pôvodným m ajiteľom a tak sa v y 
tvoril priestor pre intenzívnejší duchovný život.
Miestny kňaz - otec Ľuboš Novák - sa spolu s
ďalšími duchovnými usilovali o nový pohľad člo
veka na sviatosti, najmä na sviatosť zmierenia.
Otec misionár Ištvaník zvýraznil dôležitosť tejto
sviatosti, najmä dôstojné pristupovanie k nej.
Ona môže b y ť krôčikom hore, ale aj dolu v du
chovnom živote človeka.
Denne boli dve bohoslužby. Večerný program
začínal ružencom, pokračoval litu rgiou a molebenom, rozjímaním v tichu chrámového pries
toru i radostnými m ariánskym i piesňami. To
všetko malo viesť k jediném u cieľu - o b noviťdar
viery.

STASTIE V NESTASTI
Dňa 18. 2. 1994, v p iato k, p re š la V a rhaňovcami zlá sprá v a. N áš d u c h o v n ý
otec F ran tišek u trpel ú raz, kto rý si na
sledovne vyžiad al aj n e m o c n ič n ú o p a 
teru. V š e tk ýc h nás to z a b o le lo . V e ria c i
sa zišli v c h rá m e a m o d lili sa za je h o
uzdravenie. No v o č ia c h mal k a žd ý otázku, kto n ám v y s lú ži n ed e ľn ú s v ä tú
liturgiu. A ko b alzam na n aše ran y p riš la
zvesť, že v nedeľu k n ám z a v íta a vy s lú ži

V predchádzajúcom čísle Slova sm e
priniesli rozhovor s riaditeľkou S tred
nej zdravotnej š k o ly sv. Bažila Veľ
kého V Prešove sr. N ikolajou M ydlikovou. '
Pri študentkách tejto školy sa'zastavíme ten
toraz pohľadom na ich aktivity v tomto školskom
roku. Popri odborných vedomostiach učia aj robiť
druhému radosť, vedieť potešiť, povzbudiť. O ak
cie, ktorými chcú urobiť radosť chorým a trpiacim,
nebola núdza.
Po otvorení nového školského roka sa v dňoch
27. a 28.9. uskutočnil v Drienici kurz "Ochrana
človeka a prírody." Naše študentky mali možnosť
aktívne sa podieľať na živote tamojšej farnosti náv
števou sv. liturgií, ktoré slúžil miestny kňaz o.
Zimovčák. Tým boli na povzbudenie tamojším ve
riacim.
V novembri vyzvali študentky prvého pomaturitného ročníka ostatné, aby prispeli na fond "SOS
Sarajevo". Študentky vyzbierali 1302,- Sk.
V decembri si zvlášť naša východná cirkev uc
tieva čnosť štedrosti s\/. Otca Mikuláša, a preto aj
naše študentky 4. ročníka v deň jeho sviatku nav
štívili chorých v nemocnici na internom, chirur
gickom, urologickom a gynekologickom oddelení a
obdarovali ich sladkosťami a zaspievali pieseň na
česť sv. Otca Mikuláša. Ani žiačky 3. ročníka sa
však v tento sviatočný deň nedali zahanbiť a na
vštívili deti v detskom domove v Prešove. Tam
vystúpili s kultúrnym programom pre deti, ktorý bol
spojený s rozdávaním darčekov. Niektoré ďalšie
študentky, ktoré praxujú v Ústave pre telesne po
stihnutých dospelých, v tento sviatočný deň ich
navštívili a potešili drobnými darčekmi.

Na záver - v sobotňajšej litu rg ii koncelebroval
i otec Gabriel Németh-dekan z Trhovišt", ktorý vo
svojej h o m ílii zvýraznil význam viery pre člo 
veka.
V eriaci z Falkušoviec i z oko litých dedín s
radosťou p rijím a li dary Ducha. Na ich tvárach sa
odrážalo nadšenie a vďačnosť. M nohí konštato
va li, že prežívajú znovu Vianoce.
Duchovnej obnovy vo Falkušovciach sa zú
častnili i zahraniční hostia - dvaja kňazi z Viedne:
Kaplan D ietm ar Orglm eister a kňaz Konštantín
Spielfeld zameraný na prácu s mládežou. O b i
dvaja b o li m ilo prekvapení horlivosťou a a kti
vito u veriacich.
V
podvečer vyprevadili Falkušovčania obraz
Klokočovskej Panny Márie do Laškoviec. Na
slávnostnej bohoslužbe sa zúčastnilo množstvo
veriacich, aj hostia z Rakúska.
Kiež všetky dary ducha, ktoré tu b o li zasiate,
padli na úrodnú pôdu a priniesli bohatú úrodu.
M AR
s v ä tú litu rg iu o tec p o m o c n ý b isku p
M on s. M ilan C h a u tu r. V eľkej cti sa do
sta lo aj m a le j A n d rejk e , kto rej o. M ons.
b is k u p v y s lú žil s v iato sť krstu a b irm o 
v a n ie . V h o m ílii o te c b is k u p p ou kázal
n a d ô le žito s ť tic h a ,ro z jím a n ia , s p o lo č 
nej ro d in n e j m o d litb y a p ôstu pre kaž
d é h o z nás. V š e tk ý m nám táto litu rg ia
u b e h la veľm i rý c h lo , no z á ž ito k a šťas
tie z ned eľnej svätej litu rg ie n ám v s rd 
c ia c h o sta n e ...
Ľ u b ica P A N K IE V IČ O V Á

V decembri bola príležitosťpotešiť druhých tiež v
období pred vianočnými sviatkami. Toho využila
sr. Atanázia, OSBM, ktorá uči na našej škole a
venuje sa tiež katechizácii rómskej mládeže. Po
máhajú jej pri tom študentky a absolventky našej
školy. 15.12. pripravila v Jarovniciach pre tieto deti
a mládež spev kolied, spojený s rozdávaním drob
ných darčekov: sladkostí a školských potrieb. Túto
akciu sponzorovali Stavomontáže Prešov. Ani na
še prváčky sa nedali zahanbiťa na hodinách este
tickej výchovy vyrobili niekolko pekných vianoč
ných darčekov, ktoré po výstavke darovali chorým.
14.12. mali zasa študentky 3. ročníka program
piesní a scéniek pre deti v materskej škole na

N a p o z v a n ie s p r á v c u farnosti o. Mi
c h ala V a s iľa prišli d o fa rsk é h o C h rá
m u N a ró d e n t ä P r e s v . B o h o ro d ičk y v
P o š i d v a ja d u c h o v n í o tc o v ia - O . Šte
fa n D a n k o a o . P a e D r. Jú liu s Mati.
P rišli, a b y s a v rám ci R o k u rodiny
podelili s n a m i - v eriac im i - o sv o je
s k ú s e n o s t i a p o m o h li n ó m riešiť n a še
ro d in n é p ro b lém y ,
Stretnutie z a č a lo sv. litu rgiou a po
nej b o la v y s t a v e n á k p o k lo n e N a) s v.
E u c h a n stia , Mali s m e m o ž n o s ť prísť
si uctiť s v ia t o s t n é h o S p asiteľa, P o eu 
ch aristick ej p o b o ž n o s ti, ktorú o d s lú 
žil s b o h o s lo v c a m i n á š o. d u ch o vn ý ,
n a s le d o v a la v e fk o p ô s tn a v e č ie re ň a
p o nej z a č a la o č a k á v a n á b e s e d a . N aj
prv o . Š te fa n D a n k o ro z o b ra l p ro b le 
m atiku v ý c h o v y a zm ienil s a aj o ne
g a tív n y c h v p ly v o c h d n e š n ý c h čia s.
P o lo m s m e p o ču li o d p o v e d e na otáz
ky, k toré s m e pripravili. O . Jú liu s Mati
priblížil n ám o tá zk u v ý c h o v y v rodine
z teo retick ýc h z n a lo stí í praktických
s k ú s e n o s ti. Z d ô ra z n il p o tre b u m o d 
litby a k o h la v n é h o pro stried k u o b n o 
v y n a š ic h rodtn.
P o skončení b esed y sm e poďako
vali M atke B o ž e j z a p o m o c p ie s ň o u
N e m á m e inej p o m o c i... D o m o v sm e
o d c h á d z a li u sp o k o je n í a v p r e s v e d 
čen í, ž e v š e tk o p o č u t é uplatn im e vo
s v o jo m živote.

f:

Veriaci

Sládkovičovej ul. v Prešove. V dňoch 15. a 16.12.
pomáhali študentky pri príprave potravinových ba
líčkov pre obyvateľov bývalej Juhoslávie v Kato
líckej charite prešovskej eparchie. A na záver tuje
posledný deň vyučovania pred Vianocami, 17. de
cember, kedy študentky, ktoré boli na praxi v ne
mocnici, chodili po všetkých oddeleniach s kole
dami a vianočnými blahoželaniami chorým leká
rom.
Nech Pán Boh prijme túto snahu našich štu
dentiek a požehnáva ich, aby z nich boli raz dobré
kresťanské zdravotné sestry.
F. V., čle n p ro fe s o rs k é h o s b o ru
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Obyvateľov Starej Ľubovne nebolo trelxi
opakovane presviedčať, že pomôcťopusteným de
ťomje v tejto dobe skutočne potrebné.
Tak sa dobrá vôľa premieňala na nápady a tie
sa postupne realizovali. V strednom odbornom
učilišti strojárskom sa inak nepredajný časopis
predával za dobrovoľnú cenu a za utŕžené pe
niaze od žiakov, učiteľov i ostatných precovníkov
školy boli zakúpené teplé detské papučky a odo
slané do Detského domova v Štóse.
Na výročnej členskej schôdzi Klubu dôchodcov
v Starej Ľubovni lx>l tiež podporený návrh jeho
vedúcej J. Marčákovej a v košíčku, ktorý putoval
zo stareckých rúk pribúdalo mincí i bankoviek,
ktoré boli poukázané Detskému domovu v Štóse.
Ak by som parafrázovala starú pravdu, vyznelo
by to, že hladný, hladnému uveril. Tým by som
rada vyzvala aj tých, čo sú o trošku sýtejší. Pri
dajte sa I Tak veľmi by sa ešte v štósskom Det
skom domove zišli ďalšie papučky a to pre deti,
ktoré sa práve učia chodiť (číslo 13 a 14). Stačí
ich odoslať na adresu: Detský domov "Hraško"
044 26 Štós, tak, ako to urobili železničiari z
Podolínca, či katechétka M. Konkoľová. Do
predu vám môžem sľúbiť, že sa im veľmi potešia.
Že sa v spomínanom detskom domove tešia
každému daru, vám môžepotvrdiťaj riaditeľsta-

"Na prelom e rokov sa m nohé rodiny na stred
nom Zemplíne na jeden m esiac rozrástli o no
vých členov, konkrétne o deti z Ukrajiny, posti
hnuté známou černobyľskou jadrovou havá
riou. Ich ozdravovací pobyt na Slovensku zabespečovalo prešovské diecézne pracovisko
Slovenskej katolíckej charity.
Takto sa do rodiny G eregačových, Hajíčkových, Kaňuchových, Kaščákových, Kulíkových,
Legdanových, Rom anových, Stachových a
Tkáčových v Strážskom a Kuzem kových v Pus
tom Cem ernom dostalo 10 detí, ktorých prí
chod sprostredkoval tunajší správca farnosti o.
Michal Ivanko. Potešiteľné je, že záujem ne
prejavili iba lUdia-dôchodcovia, ale i rodiny s
dospievajúcimi, či m alým i deťmi. A práve jednu
takúto rodinu som v januári navštívil.
Manželia Michal a Zlatica Legdanovci sú za-

roľulxívnianskej školskej správy Dr. Solár. So
svojimi pracovníčkami nedávno absolvoval cestu
za opustenými detini do Štósu a osobne im do
užívania odovzdal prepotrebné plienky, detské
ošatenie a ďalšie potrebné veci, ktoré im zostali
po zrušení detských jaslí.
Sociálna sestra Alica Gabošová si neodpustila
zatelefonovaťmi a poprosila úprimne poďakovať
aj v tlači všetkým, ktorí pomohli zmierňovaťzlú
finančnú situáciu v detskom domove. Detský do
mov v Štóse ako jeden z mála na Slovensku ne
patrí pod ministerstvo školstva, ale pod zdravotníctvo a tak sa tam, azda iba omylom dostane
nejaká pomoc zo zbierok na tieto účely. Smutné !
Päťdesiat detí od jedného do troch rokov to však
vôbec nezaujíma. Smutnejšie je, že to nezaujíma
ani ich rodičov. Päťdesiat detí, vlastne ilxi šty
ridsaťdeväť, lebo jedno z nich sa narodilo bez
chodidiel a bez ručičiek, sa má k svetu a chce
chodiť. Obutých !
Skúsme si predĺžiťdobrým skutkom v sebe Via
noce. Aj kvôli selx samým.
Vydarených akcií s ľudfnije dosť Takou bol aj
Silvester 93, ktorý organizovali mladí s o. Ka
milom Drábom. "To Ixila diska ! Aj prípitok sme
mali ! Pravé liturgické víno rozriedené mine
rálkou - chválili sa chlapci. "A kolko koláčov tam

bolo !" Napiekli ich dievčence. Myslím, že na
Silvester s Kamilom budú dlho spomínať.
Ďalší zážitok deťom vyplýva z pešej túry do
kúpeľov Nová Ľubovňa a potom vraj perfektná
lyžovačka a sánkovačka pod dozorom kamaráta
od oltára. Bolo to v deň školského voľna po
polročnom vysvedčení. Mnohým rodičom v ten
deň spadol kameňzo srdca, keďsa dozvedeli, ako
budú ich deti tráviť
volhý deň.
Oddanosť Bohu a
práca s detini, do takého
rytmu nastavil svoje
srdce o. Kamil Dráb.
Čoraz úspešnejšie si
získava chlapcov a ne
myslite si, že s nim i stále
preberá kapitoly z ná
boženstva. To nie. Špor
tuje s nimi. Čoraz čas
tejšie počuť od 12-13 ročných chlapcov: "Dnes
ideme s Kamilom do telocvične". Takto
priateľsky volajú ¡wna kaplána chlapci iba tak
medzi sebou.
O. Kamil napĺňa charizmu rehole redemptoristov - pomáhať najviac opusteným, či už ma
teriálne alebo duchovne. Že to robí pro
stredníctvom športu, je užjeho osobnou de\'ízou.
(Ako dorastenec hral totižfiitlxil Za Tatran Pre
šov).
Monika TANČÁKOVÁ

Ukrajinské deti
v našich rodinách

m estnaní v nedälekom štátnom podniku
Chem ko. O baja pracujú v dvojsm ennej pre
vádzke, každý však na inej zm ene. V m ladých
rodinách s malými deťmi je to tu takto zauží
vané. Z rejm e aj to rozhodlo, že k ich dvom
deťom - prváčke Andrejke a školkárovi M iško
vi,ktorý onedlho zasadne tiež do školských la
víc - pribudla desaťročná Nataša z Kyjeva. O
chystanom ozdravovacom pobyte ukrajinských
detí sa pani Zlatica dozvedela od kolegyne v
zamestnaní. Po krát
kom
uvažovaní s
m anželom sa roz
hodli, že si jedno
dieťa zoberú. O tom,
že to bude dievčatko,
rozhodli deti. Miško
má u susedov troch
kam arátov,
kdežto
Andrejke dievčenská
spo ločnosť chýbala.
Pri prvom zvítaní s
Legdanovcam i
vy
hŕkli Nataši slzy. N e
bolo to však z obáv,
čo ju tuna čaká, ale
zo skutočnosti, že sa
so svojím 14-ročným
bratom Valentínom
nedostali do jedného
mesta. Aj napriek to 
mu sa dievčatko v
novom prostredí rý
Š tvrtá čka N a ta ša sa n a jra d š e j h rá va la v d e ts k e j izbe, kd e ju
chlo
zadaptovalo.
vidím e s d o č a s n ý m i s ú ro d e n c a m i A n d re jk o u a M iškom .
Nataša sa najradšej
Snímka autor
hrávala v detskej iz

be, plnej rôznych hračiek, veľa maľovala, plietla
(uplietla aj šaty na bábiku "Barbie") a sledovala
televízne vysielanie pre deti, z ktorého sa jej
veľmi páčila rozprávka "Princezná so zlatou
hviezdou na čele" a dálšie.
V
čase, ke ď som túto rodinu navštívil, Natašin pobyt sa chýlil ku koncu. Dievčatko, býva
júce v centre hlavného m esta Ukrajiny, si aj
napriek tom u, že zim a v tom čase deťom príliš
nepriala, odnieslo dom ov veľa pekných zážit
kov. Medzi tie, ktoré určite porozprávalo svojim
rodičom (matka je inžinierka, otec vodoinštalatér), patrí v prvom rade láska a ochota Legdanovcov, stretnutie s bratom "Valíkom", ktorého
o. M. Ivanko doviezol do Strážskeho pred jed
nou večernou sv. liturgiou z Humenného, náv
števa babky Lacovej v Petrovciach nad Labor
com , kde Nataša už v októbri a novembri
m inulého roku ozdravovací pobyt absolvovala
a našla si tu kam arátky medzi rovesníčkami. V
mysli desaťročnej Nataše zostanú aj pekné
spom ienky na Vianoce, ktorých čaro prežívala
prvýkrát v živote, ale dvojnásobne - v Stráž
skom podľa gregoriánskeho kalendára a v
Zboji (druhej najvýchodnejšej obci Slovenska)
u starých rodičov Legdanových podľa ju
liánskeho kalendára.
V e rím , že nielen N ataša, ale i ostatné deti si
z našich rodín odniesli len tie najkrajšie spo
mienky. Pán Boh za p la ť všetkým , ktorí k tomu
svojou láskou a porozum ením prispeli v sú
lade s Kristovým i slovam i: "Čokoľvek ste uro
bili jedném u z m ojich najm enších, mne ste to
urobili!"
(P°)

LITURGICKY KALENDAR
V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A
VELKY TYZD EN

Liturgicky farba je pondelok až štvrtok
tmavočervená.
28.marca, p o n d elo k v e ľkéh o týžd ň a,
Hilár, ú ctyh o dn ý. Lit. sv. Jána
Z la to ú ste h o

Antifóny: každodenné Dobre je vyznávať
sa Pánovi. Tropar: Už je polnoc, ženích
1 prichádza, kondák: Jakub ešte oplakával.
Prokimen: Ja nezomriem. Hebr 5, 7-9;A
hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil
sa poslušnosti. J n 11, 46-57; Od toho dňa
boli rozhodnutí, že ho zabijú.
Pričasten: Otvorte mi brány.
Na liturgii vopred posvätených darov
menlivé časti sú vlastné z pondelka veľ
kého týždňa.
29. marec, u to ro k veľké ho tý žd ň a ,
Marek, bisku p a d ia ko n C y ril so
s p o lo č n ík m i

Lit. sv, Jána Zlatoústeho.
Menlivé časti, okrem kondáku a čítaní,
sú zhodné s pondelkom veľkého týždňa.
Kondák z utorka veľkého týždňa: Je čas
myslieť na koniec života.
Ef 2,13-18; On je náš pokoj. Mk 14, 3-9;
Vopred pomazala moje telo na pohreb.
Na liturgii vopred posvätených darov
menlivé časti sú vlastné z utorka veľkého
týždňa.
30. marec, stred a ve ľkéh o tý žd ň a , Ján,
ú c ty h o d n ý

í

Lit. sv. Jána Zlatoústeho.
Menlivé časti, okrem čítaní a kondáku,
sú zhodné s pondelkom veľkého týždňa.
Kondák je zo stredy veľkého týždňa: Lás
kyplný Bože.
Hebr 12,1 b-3; Vzal na seba kríž Mk
14,12-16; Učeníci pripravili veľkonočného
baránka.
Na liturgii vopred posvätených darov
menlivé časti sú vlastné zo stredy veľkého
týždňa.
31.m arec, ve ľký štvrto k

Predpoludním: V katedrálnom chrám e
počas liturgie sv. Jána Zlatoústeho svä
tenie myra v prípade potreby aj antimenzionov, ktoré vykoná sídelný biskup.
Popoludní: Liturgia sv. Bažila Veľkého s
večierňou.
Liturgická farba je tm avočervená. Menlivé časti večierne sú vlastné z veľkého
štvrtku. Prokimen po prechode na sv. lit:
Povstávajú zemskí králi.
I.č: Iz 50,4-9; Tvár som si nazakryl pred
potupou a slinou. II.č: I Kor 11,23-26; Ja
som od Pána prijal, čo som vám aj odo
vzdal. Ev: Mt 26,20-30; Vezm ite a jedzte:
totc iemoje telo.
Miesto: My ktorí, cherubínov sa spieva:
Prijmi ma dnes, Synu Boží. Miesto Dôs
tojné je sa spieva Poďme, veriaci, hore do
večeradla. Miesto piesne na prijímanie a
miesto nech sa naplnia sa spieva Prijmi
ma dnes, Synu Boží. Po ukončení sv. lit.
nasledujú Strasti podľa svojho vlastného

Á

M

poriadku.Farba je tm avočervená.
1.a p ríl, V e ľk ý piatok, p riká zan ý
sv iato k, p rísn y p ôst

Predpoludním: Hodinky o umučení Pána
Ježiša Krista (cárske časy) majú svoj
vlastný poriadok. Farba tm avočervená.
Popoludní: Veľká večiereň s uložením
plaštenice do hrobu, farba čierna, menlivé
časti večierne sú z Veľkého piatku.
I.č: Iz 52,13-15; 53,1-9; On však bol pre
bodnutý pre naše hriechy. II.č: I. Kor
1,18-25; 2,1-2; Nechcem vedieť m edzi va
mi nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižo
vaného. Ev: Mt 27,1-5:15-17; 20,24-26;
(ďalej podľa čitaní v roku do konca).
Sprievod s plaštenicou okolo chrám u za
spevu tropara Veľkého piatku Ctihodný Jo 
zef, uloženie plaštenice, ukončenie večier
ne. Poklona pred najsv. Eucharistiou.
2 .a p ríl, veľká so b ota

farba čierna, od evanjelia biela, liturgia
sv. Bažila Veľkého s večierňou. Menlivé
časti sú z prvého hlasu a vlastné z veľkej
soboty. Na večierni prokimen nie je. Č í
tania zo Starého zákona (15). Miesto Svätý
Bože sa spieva Ktorí ste v Kristu pokrstení.
Prokimen: Nech sa ti klania celá zem.
Miesto Alejuja: Vstaň, Bože, a sú ď zem
(výmena čiernych na biele rúcho) Rim
6,3-11; Kristus vzkriesený zm ŕtvych už ne
umiera Mt 28,1-15; Niet ho tu, lebo vstal,
ako povedal.
Miesto My, ktorí cherubínov sa spieva
Zmlkni každý človek. Miesto Dôstojné je:
Neplač nado mnou, Matka. Pričasten: Pán
zm ŕtvych vstal.
Požehnanie litijných darov.
3.a p ríl, V eľk o n o čn á nedeľa, slávnosť

Farba: biela. Veľkonočná utiereň: pre
nesenie plaštenice na oltár, sprievod okolo
chrámu za spevu verša Vzkriesenie tvoje,
Kriste Spasiteľu (opakovane), úvodné po
žehnanie pred dverami chrámu, veľko
nočný tropar s veršami,vstup do chrámu,

po veľkej jekténii nasleduje veľkonočný
kánon a po poriadku aj ostatné menlivé
časti utierne z veľkonočnej nedele.
Svätá liturgia
Farba: biela, po úvodnom požehnaní
kňaz raz a veriaci dvakrát spievajú veľko
nočný tropar Kristus slávne vstal zmŕt
vych.
Antifóny veľkonočné: Zaplesaj celá zem
pred Pánom, Bože,obdaruj nás a pože
hnaj nás. Na vchod: Na zhromaždeniach
Boha velebte. Tropar Kristus slávne vstal
zmŕtvych. Sláva i teraz kondák: Až do hro
bu si zostúpil, Nesmrteľný.
Miesto S vätý Bože: Ktorí ste v Kristu
pokrstení Prokimen: Toto je deň.
Sk 3,13-15; Boh ho vzkriesil zmŕtvych, Jn
1, 1-17; Na počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha a to Slovo bol Boh.
Miesto Dôstojné je Anjel zvestoval.
Osvieť sa, osvieť sa Pričasten: Telo Kris
tovo.
Miesto: Požehnaný, ktorý prich á d za, Vi
deli sm e svetlo pravé, Nech sa naplnia
ústa naše , Nech je meno Pánovo a sláva
i teraz sa spieva veľkonočný tropar Kristus
vstal zmŕtvych.
Sväté dvere ostávajú otvorené celý týž
deň. V o vhodnom čase a dôstojnom mies
te sa koná požehnanie veľkonočných po
krmov.
4 .a p ril, V e ľk o n o č n ý p o n d elo k

Farba: biela, m enlivé časti, okrem
proklm enu a čítaní, ako na Veľkonočnú
nedeľu.
Prokimen: Po celej zemi Sk 2,22; Boh ho
vzkriesil a zbavil múk smrti Mk 16,1-8;
Vstal zm ŕtvych niet ho tu.
Sprievod okolo chrámu. Myrovanie.
5 .ap ríl, ve ľk o n o č n ý u to ro k

Farba: biela, menlivé časti ako na Veľ
konočnú nedeľu, okrem prokimena a čí
tania.
Prokimen: Velebí duša moja Pána. Sk
4,8-12; V nikom_ inom niet spásy Lk
24,13-16,28-35; Či nemal Mesiáš toto
všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy?.
Celý veľkonočný-svetlý týždeň, okrem
čítania sú ako na Veľkonočnú nedeľu, far
ba biela.
6.a p ríla veľko no čn á streda
M etod, ve ľk o m o ra v s k ý arcib isku p

Sk 10,34a,37-43; Boh ho tretieho dňa
vzkriesil Mk 16, 9-15; Vyčítal im neveru a
tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho
nevideli vzkrieseného.
7.apríla, ve ľk o n o č n ý š tv rto k

I R 1,3-7; Vás Božia moc viera chráni
pre spásu. Jn 20,1 -9; Ešte to tiž nechápali
Písmo, že má vstať zmŕtvych.
8.a p ríla, v e ľk o n o č n ý piatok

Rim 8,8-11; Tí, čo žijú telesne, nemôžu
sa páčiť Bohu Lk 24,35-43; Pozrite na
moje ruky a nohy, že som to ja.
P rip ra vil o. V o jtech BO HÁČ

KRESŤANSKÝ ČASOPIS
D a r duekovm eko b o k a+ sfv a
v e l k c i scx\\(zcx
p f‘e k a ž d é h o

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

Naša adresa:
Redakcia s l o v o
G réckokatolícky d v o jtý žd e n n ík
Hlavná 8
080 01 Prešov
SLOVAKIA
Tel. 0042 91 237 83

Ja som svetlo sveta,
kto mňa nasleduje,
nebude chodiť vo tme,
ale bude mať svetlo života.
Ján 8, 12

V ČOM JE REALITA ŽIVOTA

Je om ylom , ak považujem e za
hriech len to, čo sa prieči presne
form ulovaným
Božím
príkazom .
Podľa sv. Jána (Jn 3, 4-8) je hriech
všetko, čo je v rozpore s vesm ínou
láskou Stvoriteľa. Hriech je pokus o
vytvorenie akéhosi falošného nezá
konného sveta, ktorý od sam ého za
čiatku je odsúdený na neúspech.
Hriech je odpor proti láske, a teda
proti základnej pravde stvorenia.
Táto skutočnosť sa musí prem iet
nuť aj do našej ľútosti nad hrie
chom, ak má byť naozaj ľútosťou.
Zaoberať sa len nejakým i kozm etic
kými úpravam i nášho správania,
napr. zachovávaním príkazov o
modlitbe, chrám e a pôste, by bolo
až príliš povrchným chápaním hrie
chu a ľútosti. Vždy predsa musí ísť o
to, aby sm e boli v celej šírke a hĺbke
našej lásky lepším i ľuďmi, aby sme
sa zbavili hriechu v jeho univerzál
nej nezákonnosti.
Je potrebné, aby sme začali žiť
nový život. Ale čo je ten nový život,
o ktorom hovorí Kristus? Sv. Ján to
určuje celkom presne: "Boží život v
nás - to je láska, ktorou sa vzájom ne
m ilujem e1'. O dp oveď je jasná a kon
krétna. Jej pokračovanie ukazuje aj
druhú stranu mince: 'T í, čo sa vzá
jom ne nem ilujú, nem ajú v sebe ži
vot, sú m ŕtvi". Je to podobné vy
jadreniu, že niekto je intelektuálne
mŕtvy, ke ď neužíva rozum . M ôže sí
ce žiť, ale len anim álnym , nie ľud
ským životom . Sú to strašné slová,
že nenávidieť zn am ená vraždiť. Ale
logicky sú nutným dôsledkom toho,
že žiť znam ená milovať. V pôstnej
dobe, v dobe pokánia a skutkov m i

losrdenstva sm e naliehavo vyzvaní
dôsledne tieto slová domyslieť.
V
starom chápaní sa človek de
finoval ako "anim al rationale" - "ro
zum ný, m ysliaci živočích". Vyne
chať to "rationale" by znamenalo
poprieť existenciu človeka.
Podľa sv. Jána teraz vstupuje do
definície ľudského života ako nový
princíp - láska, bez ktorej by bol člo
vek len ľudskou mŕtvolou.
Potom evanjelista vypĺňa celý
priestor okolo lásky, aby neostala
nikde ani najm enšia medzera, kto
rou by bolo možné uniknúť. "Tak i
my m ám e klásť život jeden za dru
hého. Ale ak niekto vidí, že jeho brat
je v núdzi a uzavrie si pred ním svo
je srdce, akože ešte môže byť v ňom
Božia láska? Nem ilujm e slovom, ani
predstieraním , ale skutkom a prav
dou".
Človek je veľmi náchylný hovoriť
pekné, m ile slová a nazývať ich lás
kou.
Človek vždy verný svojmu sebect
vu - robiac dobré skutky (nazdáva
sa, že už m iluje skutkom ) - v prítmí
vlastného sebaklam u začne kalku
lovať, čo mu to vynesie: koľko vý
hod, koľko úcty, akú sumu v nebes
kej m ene...
Sv. Ján nám uzatvára tieto úniky.
M ám e milovať skutkom a pravdou.
Akýkoľvek podvod by našu lásku
celkom znehodnotil.
To všetko nám prichodí objavovať
pod povrchom všedných dní a ot
várať si srdcia pred núdzou, utrpe
ním i nechápavosťou našich blíž
nych.
Z M yšlienok o. J. PORUBČANA, SJ
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