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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
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Skončil sa ďalší deň môjho života.
Zapadlo slnko a vyšli hviezdy.
Všetko utíchlo.
Dívam sa na hviezdne more nadomnou
a rozmýšľam.
Stretol som sa dnes s Tebou alebo som
Ta nespoznal v svojich blížnych ?
Možno som nechcel,
možno som bol slabý. Neviem.
Ale Ty to vieš !
Ty vieš, čo robím, kade chodím.
Vieš, čo cítim a po čom túžim.
V hĺbke môjho srdca sa mi rodí úžas...,
úžas nad schopnosťou, ktorú si vložil
do môjho srdca

O ľudskej duši
O Ak nepoznáš svoj prvotný pôvod, tak si
uvedom svoju dôstojnosť zo zaplatenej za
teba ceny. Pozri, koľko bolo za teba zapla
tené a uvedom si hodnotu seba samého. Bol
si vykúpený drahocennou krvou Ježiša Kris
ta, preto sa nestaň služobníkom hriechu.
Uvedom si svoju dôstojnosť, aby sl sa nestal
podobným nerozumným zvieratám.
O Čo je také cenné ako duša? Čo je možné
porovnať s nebeským kráľovstvom? Kto ti
lepšie radí ako sám Boh ? Kto je ti bližší ako
tvoj Stvoriteľ? Vedz, že tvoja duša je na váhe.
Z jednej strany tiahnu anjeli a z druhej diabol.
Na ktorú stranu sa nachýli tvoje srdce? Co v
tebe zvíťazí? Rozkoš tela alebo svätosť du
še? Užívanie svetského dobra alebo túžba po
večnosti? Príjmu ťa anjeli alebo démoni, ktorí
ťa chcú opántať?
O Človeče, buď sa boj pekla, alebo sa snaž
dostať do neba.
O Zaprisahávam vás pre lásku nášho Pána
Ježiša Krista...oplakávajte márnosti doteraj
šieho života a bojujte za budúci život.
O Čo môže človek získať v tomto živote, čo
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a ktorá sa volá láska, schopnosťmilovať.
Ďakujem ti, Pane, za ten veľký dar.
Za to, že môžem ukrývať ľ svojom srdci
teba i "ju".
Viem, že sa nehneváš, že Ti je tesno. Veď Ty
si mi "ju " poslal na cestu do môjho srdca.
Pane, chcem sa stať mušľou
so žiariacou perlou.
Chcem prijímať Tvoje svetlo,
aby som sa mohol stať
vzácnym šperkom pre svoju "lásku",
aby som "jej "
mohol byťsvetlom a istotou v živote.

sa vyrovná cene duše? Ona je svojou priro
dzenosťou cenná, pretože je stvorená na ob
raz svojho Stvoriteľa.
Q Od samého počiatku, kým je duša čistá a
dá sa tvarovať ako mäkký vosk a ľahko pri
jím a každú vtlačenú podobu, je potrebné zacvičovať mladého človeka do všetkých
dobrých skutkov. Potom, ke ď sa rozum vy
vinie a začne sa kriticky pozerať na svet,
bude pokračovať v udanom smere a bude
samostatne pokračovať s prevzatými zása
dami zbožnosti a bude sa stále prikláňať k
tomu, čo je užitočné a čomu zvyk poskytuje
ľahkosť v dobrom konaní.
Sv. Bažil Veľký
O Nič sa nemôže vyrovnať duši, ani celý svet.
Aj keby si rozdal chudobným veľké bo
hatstvo, to neurobíš toľko ako ten, kto obráti
jednu dušu.
O K eď počuješ o smrti duše, tak sa nedo
mnievaj, že duša skutočne umiera, lebo ona
je nesmrteľná. Sm rť duše - to je hriech a
večný trest.
Sv. Ján Zlatoústy
(Pripravili o. baziliáni)
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i m , pzeéo plačeš) nono f/r/)¡>¿ó
" Ona mu v domnení, že je to záhradník , povedala: Pane, ak si ho ty odniesol,
povedz mi, kde si ho položil a ja si ho vezm em . Ježiš ju oslovil: "Mária" J n 2 0 , 15-16
mohli byťsvedkam i všetkých detailov Ježi
K veľkonočným ľudovým tradíciám, kto
šovej agónie na kríži. Ich odvaha priznaťsa
ré sa zachovali aj u nás nesporne palria
k svojm u hlbokému vzťahu ku Ježišovi pre
oblievaéka a šibačka žien a dievčat, čo mô
žeme smelo nazvať tradíciou, ktorá má sku
konala strach z blízkosti službu konajúcich
točný koreň v udalostiach, ktoré sa stali v
vojakov a hlavne židovských predákov,
Jeruzaleme v nedeľu ráno po piat
kovej golgotskej udalosti. Ked' sa
vzkriesený Ježiš zjavuje ženám,
tieto ako spoľahlivá spravodajská
služba rýchlo rozširuje najprv naj
bližším - apoštolom a postupne aj
ostatným v Jeruzaleme a na okolí
šokujúcu správu, že ten, ktorého
videli v piatok visieť a umierať na
kríži na Golgote, je živý, je vzkrie
sený. A keďže veľkňazi dali voja
kom veľa peňazí, aby tvrdili, že
Ježiš nevstal, ale že jeho telo ukradli apoštoli, kým oni na stráži
spali, nedá sa vylúčiť, že tieto dve
odlišné správy mohli byťpríčinou i
konfliktu medzi ženami a vojakmi,
k čomu vojaci mohli ako prostrie
dok na utlmenie nežiaducej správy
použiťi násilné prostriedky, ktoré v
jemnejšej forme pretrvali v tradícii
až podnes.
Táto tradícia nás vyzýva všimnúť
si bližšie úlohy žien v Ježišovom
živote a hlavne v záverečných uda
lostiach jeho smrti a zm ŕtvychvsta
nia ako nám ich podávajú všetky
štyri evanjeliá. Akoby centrálnou
postavou tejto ženskej reprezentá
K ris tu s je n ajväčší realista ľu d ských
cie Ježišovi blízkych ľudí bola ne
dejín.
Ján Pavol II.
sporne okrem Panny Márie Mária
Magdaléna. Tá žena, ktorá prejavi
la o to väčšiu lásku k Ježišovi ako iné spo
ktorí prinútili Piláta k rozsudku smrti nad
mínané ženy, o čo viac jej bolo odpustené v
Ježišom. Tieto ženy sa zachovali statoč
jej niekdajšom nerestnom živote. Preto lás
nejšie ako všetci Ježišovi apoštoli a učeníci,
ka ku Kristovi jej dodala až toľko odvahy,
ktorí keď tam boli, tak len zďaleka z ano
že dokázala stáť pod krížom spolu s^Ježi
nymnej masy okolostojacich ľudí so stra
šovou matkou, sestrou jeho matky, Máriou
chom pozerali, čo sa deje s ich M ajstrom. Z
Kleofášovou a učeníkom Jánom, ako to do
apoštolov jedine Ján, miláčik Pánov stál
svedčuje práve Jánovo evanjelium (por. Jn
verne pod krížom, aby mohol spolu s Ježi
19, 25). Evanjelista Matúš tiež ako prvú
šovou matkou vypočuť Ježišovo prianie:
spomína Máriu M agdalénu, M áriu Jakubo"Zena, hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka (Jn 19,
vu a Jozefovu matku a matku Zebedejových
26-27). Potom už nasledovali len posledné
synov (Mt 27, 56). Svätý Marek vo svojom
slová - "žíznim a dokonané je".
evanjeliu zasa píše: " Zobďaleč sa pozerali
Veľká sobota bola už blízko, takže po
aj ženy. Medzi nimi M ária Magdaléna, M á
chovanie sa odohralo v náhlivosti. Svätý
ria, matka Jakuba mladšieho a Jozefa, i SaLukáš píše: "Odprevádzali ho ženy, ktoré s
lome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali
ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to,
mu, keď bol v Gali lei, aj mnohé iné, čo s
ako uložili jeho telo. Pototn sa vrátili do
ním prišli do Jeruzalema" (Mk 15, 40-41).
mov a pripravili si voňavé oleje a tnasti"(23,
Svätý Lukáš uvádza len všeobecne:
55-56).
"Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy,
Čo sa odohralo zavčas ráno prvého dňa v
ktoré ho sprevádzali z G aliley a dívali sa na
týždni, to nám opäť všetci štyria evanjelisti
to " (Lk 23, 49).
popisujú ako udalosť, ktorou zmŕtvych
Tieto svedectvá evanjelií jasne hovoria o
vstalý Ježiš postavil všetky spomínané ženy
tom, že citlivé ženské duše hlboko prežívali
do úlohy " korunných svedkov " svojho
" golgotskú tragédiu ", boli tak blízko, že
vzkriesenia. Nabúral židovský právny sys-

tém, ktorý ženy diskriminoval, pretože sve
dectvo žien nemalo právnu účinnosť. A
predsa si k tomu najväčšiemu svedectvu
vyvolil práve bezprávne ženy. Božia logika
bola vždy iná ako naša ľudská. Ježiš nám
hovorí: "Zvelebuj ťa, Otče, Pán neba i zeme,
že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum
nými a zjavil si ich maličkým" (Mt, 11, 25).
Svedectvám žien, ktorým sa Ježiš ako
prvým po svojom vzkriesení zjavil, nechcel
uveriť ani jeden z apoštolov. Všetci hľadali
dôkazy, najmä Tomáš. Boli to dôkazy a
svedectvá prázdneho hrobu, svedectvo
spľasnutých ovínadiel a plachty a nakoniec
svedectvo osobného stretnutia so vzkrie
seným Ježišom.
Vidíme teda, že nás zmŕtvychvstalý Kris
tus robí všetkých bez rozdielu rovnako účastných a rovnocenných v účinkoch vykú
penia. "Už niet Žida ani Gréka, niet otroka
ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy
všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi" (Gal 3,
28).
Mohli by sme hádam povedať, že za lásku
a vernosť, za súcitnosť a odvahu byť blízko
umierajúceho Ježiša, ba aj za túžbu ešte raz
pokropiť Ježišovo telo slzami, voňavkami a
masťami, dostalo sa im božskej odmeny a
výsady prvého stretnutia so Zmŕtvych
vstalým, keď sa mu mohli hodiť k nohám a
objať ho, svojho milovaného Ježiša, ktorý
ich však posiela ku svojim bratom, - apošto
lom a učeníkom, aby im zvestovali, že on
žije.
A ešte jednu pozoruhodnú vec v súvislosti
so ženami po vzkriesení si musíme zvlášť
všimnúť a uvedomiť, že žiaden z evanje
listov neuvádza stretnutie Ježiša so svojou
matkou Máriou. Toto stretnutie totiž pre
M áriu nebolo potrebné. Ona bola jediná,
ktorá si uchovala v srdci Simeonovo pro
roctvo, ktoré sa do bodky vyplnilo na jej
Synovi a jej viera bola pevná, neotrasiteťná,
takže ju nebolo treba vo viere upevňovať
zjaveniam i svojho Syna. Ona je vzorom ve
riaceho človeka pre všetkých nás. Ona pred
sa nemohla patriť medzi tých, čo uverili až
keď videli, ale medzi tých blahoslavených,
čo nevideli a uverili.
Táto úvaha o ženách z evanjelií má svoju
reflexiu aj v živote dnešnej cirkvi, kde treba
niesť s nadšeným a milujúcim srdcom tú
najradostnejšiu zvesť pre všetkých ľudí
dnešného uboleného sveta, a to zvesť, že
Kristus naozaj vstal zmŕtvych a že žije s
nami a v nás.
Christos voskrese !
Voistinu voskrese !
o. RNDr. Jozef VOSKÁR

STRANA

SLOVO—8/94

4

RODINA - JEJ ÚČASŤ NA STVORENÍ
Keď Boh tvoril slnko, mesiac, ryby...,
povedal: "Staň sal" Ale keď mal byť stvo
rený človek, Boh už nehovorí akoby sám,
ale ako spoločenstvo: ''Učiňme!1'.
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na
obraz Boží stvoril ho, muža a ženu stvoril
ich (Gn 1:27).
Vieme, že človek sa podobá Bohu svo
jou dušou, obdarenou rozumom a slobod
nou voľou.
No človek, ak sme si všimli, zobrazuje i
trojjedinosť Božiu. Veď pri opise stvorenia
človeka sa hovorí, že Boh "ho" stvoril, ale
zároveň aj "ich" stvoril. Prelína sa tu mnohosť v jednom. Táto podobnosť s Bohom
je hádam ešte hlbšia, ako tá prvá.
Ale Bohu akoby aj táto podobnosť bola
ešte nedostatočná. Chceme,
aby človek sa mu podobal aj v
jeho stvoriteľskej činnosti. Aby
sa podieľal na tvorení. Lebo
tvorenie sa ešte neskončilo.
Boh na ňom pracuje ešte aj te
raz. Ježiš hovorí: "Môj Otec pra
cuje doteraz" (Jn 5,17).
Nuž Boh povoláva človeka k
spolupráci na tvorení, a povolá
va ho k spolupráci práve na tej
najvznešenejšej časti stvorenia,
k spolupráci na novom stvorení.
Jebo "staré sa pominulo a nasta
lo nové” (2 Kor 5,17).
Vrcholom starého stvorenia
bol "prvý človek, Adam" (1 Kor
15,45), ktorý bol pozemský, le
bo bol vzatý zo zeme. Vrcholom
nového stvorenia je posledný
Adam, Kristus. Kristus, tento
"druhý človek je z neba". (1 Kor
15:47) je to Bohočlovek, Boh,
ktorý sa stal človekom.
Ale jeho "stanie sa" nie je ešte
dovŕšené. Nie je ukončený rast jeho ta
jomného Tela, Cirkvi.
Sv. Pavol apoštol sa teší práve z milosti,
že môže "všetkým oznámiť, aký je plán
tajomstva od vekov skrytý v Bohu, ktorý
všetko stvoril, aby sa teraz skrze Cirkev
kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala
známou Božia mnohotvárna múdrosť
podľa odvekého rozhodnutia, ktoré usku
točnil v Kristovi ježišovi (Ef 3:9-11).
Boh uskutočňuje nové stvorenie v Ježi
šovi Kristovi, v jeho mystickom Tele. On je
totiž hlavou a my sme údmi tohto mystic
kého Tela.
V Kristovi Ježišovi sa i my, vierou a
krstom, stávame jedno s Ním, stávame sa
novým stvorením.
Človek, a len človek, môže byť pokrste
ný, t.j. včlenený do Cirkvi, do tohto tajom
ného Tela Bohočloveka. Len človek má
možnosť stať sa týmto novým stvorením,

byť ako Kristus. "Ako sme nosili obraz
pozemského (človeka),- hovorí sv. Pavol tak budeme nosiť aj obraz nebeského." (1
kor 15:49) "Toto tajomstvo je velké" (Ef
5:32).
Kristus rastie v nás, ale chce rásť aj v
tých, ktorí ešte len majú prísť na svet.
Lebo Boh má v pláne určitý "počet" (Rim
11:25) tých, ktorí majú mať večný podiel
na Božom živote v mystickom Tele jeho
syna.
Úlohu naplniť tento počet Boh zveril ro
dine. Veď už aj samotné slovo rodina je
odvodnené od slova "rodiť". Nuž, aby člo
vek mohol byť včlenený do tohto Tela, v
ktorom prebýva všetka plnosť božstva, pr
vou a nevyhnutnou podmienkou je, aby sa

narodil, aby prišiel na svet, aby jestvoval.
Len potom môže byť vštepený do tohto
nového života, len potom v ňom môže aj
rásť.
Pápež Ján XXIII. ešte ako biskup uka
zuje s radosťou svojej matke svoj biskup
ský prsteň. Matka sa na neho zahľadí,
potom ukáže na svoj manželský prsteň a
povie: "Pozri, keby nebolo tohoto, nebolo
by ani toho."
Priviesť človeka na svet, to nie je to isté,
ako priviesť čokoľvek iné. Lebo ani tová
reň, ani kozmická raketa, ani mrakodrap,
ani pes, ani mačka nie sú určení stať sa
jedno s Kristom. Iba človek.
Ak sa vo svojom manželstve neriadiš
touto zásadou, ak bez vážných dôvodov
odmietaš dať život dieťaťu, všetko iné, čo
robíš, je márnosť nad márnosť, je "podro
bené márnosti" (Rim 8:20). Ak odmietaš
spolupracovať na novom stvorení, si obra-

zoborcom svojej podobnosti so Stvorite
ľom.
Boh vie,že výchova dieťaťa nie je ľahká
vec. Preto k tejto povinnosti pripája man
želské radosti. Sú určené na vyplnenie
tejto neľahkej povinnosti. Nie sú samoú
čelné, ako by si to mnohí chceli nahovoriť.
Podobne, ako nie je samoúčelné ani jed
lo. Človek nežije na to, aby jedol, ale je
preto aby žil, t.j. aby mohol tvoriť. Starove
kí Rimania mali miesta, kde pomocou dl
hých pávich pier dráždením hrdla vyvrátili
jedlo, aby potom mohli znova jesť a tak
lahodiť chuti.
Neraz takáto zvrátenosť cieľa sa nachá
dza aj v manželstve, len s tým rozdielom,
že zvratky majú často hroznú podobu roz
trhaných detských tiel. A ak aj
nie vždy to, vždy sa dostavuje
nechuť k životu, časté manžel
ské hádky, nervozita, nuda a
smútok.
Veď vieme, že šťastie pochá
dza z naplnenia túžby ľudské
ho srdca. To srdce raz zatúžilo
byť ako Boh. Ale človek je ne
raz smutný, lebo odmieta byť
ako Stvoriteľ, odmieta dávať,
odmieta tvoriť čosi nové, neza
chováva svoju vznešenosť po
dobnosti s Bohom, ale vrhá sa
často len na požívanie nízkych
rozkoší, ako prasiatko na po
myje. Nuž ako potom môže byť
šťastný, ako sa môže jeho srd
ce naplniť radosťou?!
Len vznešenosť, ku ktorej je
povolaný, môže mu priniesť ra
dosť. Len ak sa obetuje, ak dá
va bytie, len to ho pripodobňuje
k Bohu, ktorý je bytie, ktorý je
láska. Láska znamená dávať a
nie brať. Dávať život i za cenu obety, ako
ho dal kristus Boh za cenu obety na kríži.
Boh čaká na tvoj súhlas k stvoreniu. A to
ešte k akému stvoreniu!
Pri prvom, starom stvorení "Boh povedal
Staň sa! a stalo sa stvorenie.1' Pri druhom,
novom stvorení - pokračuje sv. Maximilián
Kolbe - "Stvorenie (Mária) povedalo Staň
sa! a stal sa Boh." Boh čaká, že mu umož
níš vstúpiť do sveta, že tvoje "staň sa!" mu
umožní rozšíriť jeho božský život v iných
ľudských bytostiach, že tvoje "staň sa!"
rozšíri jestvovanie Boha vo svete.
Nuž je pred tebou volba: dávať bytie,
alebo nedávať bytie. Boh hovorí: "Predlo
žil som vám život i smrť, požehnanie i
kliatbu!" (Dt 30:19).
Ale aby človek videl, že Bohu na ňom
záleží, Boh dodáva: "Vyvoľ si život!"
o. Miroslav ČAJKA, CSsR
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Najprv si dovo
lím
lingvistickú
poznámku k ozna
čeniu nehumán
neho činu. Preru
šenie ťarchavosti
je
eufemistické
vyjadrenie a v
podstate neprav
divé zjemnenie to
ho, čo v skutoč
nosti znamená ne
návratný
čin.
Nejde preto o pre
rušenie, ale
o
ukončenie so všet
kými dôsledkami
pre nenarodené
dieťa, pre ženu aj pre celú spoloč
nosť.
Nielen medzi kresťanmi, ale aj me
dzi všetkými slušnými ľuďmi sa ve
ci, skutky, činy aj hriechy majú
označovať svojím pravým menom.
V rozpore s maskovacím označe
ním v minulej, a, žiaľ, aj súčasnej
legislatíve treba tento hanebný akt
nepokrytecky a jednoznačne ozna
čiť ako zabitie, či vraždu. Ide o trest
ný čin, ktorému by civilizovaná spo
ločnosť mala všetkými dostupnými
prostriedkami zabraňovať.

dených potomkov nevykynožila de
siatky miliónov životaschopných ľud
ských bytostí.
Niektorí zástanci zabíjania ľud
ských plodov argumentujú eugenickým výberom populácie a osprave
dlňujú zničenie vývojové poškode
ných či postihnutých nenarodených
deti. S takýmito zásadami selekcie
ľudskej rasy sme sa už stretli v ne
slávnej minulosti a medzinárodný
tribunál všetky takéto zločiny jedno
značne odsúdil.
Ak by bola prípustná selekcia pred
narodením, prečo by nemohla po
kračovať aj u narodených, u cho
rých, starých a vôbec všetkých, ktorí
by nevyhovovali určitej norme? S

Ťažko sa dá odhadnúť, kde by ľud
stvo bolo, keby genocída nenaro

Postihnutí ľudia nútia spoločnosť k
ohľaduplnosti, solidarite, pomoci a
vedú často k zamysleniu nad svojím
životom a pomáhajú k opravdivejšej
kategorizácii
životných
hodnôt.
Hendikepovaní vedú spoločnosť už
svojou existenciou k vyššej morál
ke. Platilo to v minulosti a platí to aj
v modernej spoločnosti.
Je demagogické zavádzanie, ak
niekto pri obrane interrupcií argu
mentuje akýmsi právom ženy roz
hodnúť o tom, či sa jej má narodiť
živé dieťa, alebo nie. Nikto nemá
právo siahnuť na život iného, ani
vlastná matka! Keby takéto právo
mala, mohla by rovnako zabiť dieťa
už narodené, alebo, hoci aj dospe
lého syna či dcéru, ak sa k nej zle
zachovali. Nenarodené dieťa ani ta
kúto vinu nemôže mať.
Argumentovať právom ženy na
potrat je nezmysel aj z biologického
a fyziologického hľadiska. Usmrte
nie živého dieťaťa v matkinom tele
patrí medzi najsurovejšie zákroky v
medicíne, ktoré drasticky zasiahnu
psychofyzickú integritu ženy. Or
ganizmus, ktorý sa biologicky a hor
monálne zameral na vývoj nového
človeka, sa jeho násilným vyrvaním
dostane do situácie, ktorá sa ťažko
dá prirovnať aj k najbrutálnejšiemu
úderu. Mnohé ženy sa z tejto trau
my už doživotne nedostanú a trpia
psychicky aj fyzicky až do smrti.

Najvyššie ľudské zákony odzrka
dľujú nekompromisné predpisy Stvo
riteľa, podľa ktorých je ľudský život
nedotknuteľný v každej fáze exis
tencie - istotne aj pred narodením.
Odsúdením nevinného, bezbran
ného, nenarodeného človeka na
smrť, aj keď sa deje z rozhodnutia
rodičov a rozsudok vykoná kvali
fikovaný kat s vysokou profe
sionálnou odbornosťou, zabije sa
zakaždým neopakovateľná ľudská
bytosť. Nie je vôbec podstatné, či sa
tak deje tesne po oplodnení alebo
pred narodením. Zodpovednosť
pred človekom, spoločnosťou, ale
najmä pred Bohom je rovnaká. Zá
konné predpisy pokrivenej morálky
stanovujú časový limit, v ktorom je
tento brutálny čin legálny - je to ab
surdné nielen z etického ale aj z
biologického hľadiska.

zriedka prežívajú katarziu, ktorá ich
privádza na úroveň hodnotové vyš
šieho prežívania života, pri ktorom
môžu nielen svojej najužšej komu
nite, ale aj širšiemu okoliu byť veľ
kým prínosom.

hrôzou sa dá predstaviť, že by ta
kéto amorálne postupy dostali ľud
ské plemeno do morálneho temna,
ktoré by sa rovnalo infernu. Povo
lenie potratov zákonite k takémuto
peklu na zemi smeruje.
Prítomnosť postihnutých detí v ro
dinách a v spoločnosti je opod
statnená aj z psychologického a so
ciologického, nielen z etického as
pektu. Denná skúsenosť dokazuje,
že najbližší príbuzní psychicky ale
bo fyzicky stigmatizovaných detí ne

Tá, ktorej "práva" na interrupciu sa
proklamátori domáhajú - žena - je
potratom ohrozená na duši aj na
tele; v podstate je v tejto roli najviac
znevážená a dehonestovaná ako si
možno predstaviť.
Legalizovanie potratu nesvedčí o
tom, že by si koruna tvorstva človek
zaslúžil označenie homo sapiens
(múdry) a už vôbec si nemôže pri
vlastniť titul homo moralis (etický).

MUDr. Karol MIKA
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VEEKONOČNÉ OBDOBIE VO VÝCHODNEJ LITURGII
(Pokračovanie z č.7)

Poďme teda tam spolu s odvážnymi žena
mi, ktoré sa na toto m iesto vybrali ešte za
šera, ako to spresňuje evanjelium tejto nede
le podľa sv. Marka (16,1-8), aby vzdali po
vinnú úctu mŕtvemu telu, ktorého pred
dvoma dňami pochovali. Dozvedáme sa
spolu s nimi, že je m ám e hľadať živého m e
dzi mŕtvymi, že vstal zmŕtvych a tam, kde ho
uložili, je prázdne miesto. Človek je už taký,
často je príliš ustarostený a rovnako často ho
prepadá strach. N ie inak to bolo so ženami,
čo mali aj odvahu aj dobrú vôľu urobiť to, čo
pokladali za správne a potrebné. Najprv hlo
dali v ich duši obavy: Kto nám odvalí od
vchodu kameň? Veď je taký veľký, že my si
s ním nedáme rady. A kam eň bol odvalený,
keď prišli k hrobu. Keď zhliadli mládenca v
bielom rúchu, velmi sa naľakali...Mládenec
im všetko vysvetlil a povzbudil ich: Neľakaj
te sa, ten, koho hľadáte, vstal zmŕtvych.
Choďte a povedzte to jeho učeníkom a Pet
rovi. Ženy uposlúchli, ale strach ich neopus
til. Aby sa mohli stať zvestovateľmi správy o
vzkriesení, museli tento strach prekonať. A
my vieme z ďalších podrobnosti o živote
toho malého stáda Kristovho v tých dňoch,
že to dokázali a splnili svoju úlohu. Rovnako
ako apoštoli s Petrom na čele. Z ich svedec
tva a výslovného uvedom elého ohlasovania
radostnej zvesti Kristovej sa zrodila Cirkev
- ako univerzálne spoločenstvo ľudí, ktorí
veria, dúfajú a milujú. Toto spoločenstvo
začalo žiť pod ich priam ym vedením hneď od
počiatku a ako to vyplýva z čítania zo Skut
kov apoštolských tejto nedele (hl.6, 1-7),
veriacich hojne pribúdalo a ich počet rástol.
Veriacimi sa stavali nielen Židia, ale aj prí
slušníci iných národov.
Každé vzm áhajúce sa spoločenstvo ľudí v
procese svojho rastu naráža na problémy
ako individuálneho tak aj spoločenského
charakteru. Ani kresťanské spoločenstvo ne
tvorí výnimku v tomto ohľade. Hneď na za
čiatku muselo pristúpiť k špecifikácii
služieb, najmä potom, keď počet učeníkov
vzrástol, a tak sa zrodil v Cirkvi diakonát.
Zvolili a ustanovili m odlitbou a vkladaním
rúk prvých siedmich diakonov, medzi ktorý
mi sa ako prvý spomína Štefan - neskôr prvý
mučeník za svoju vieru v Ježiša Krista. Diako
nom bola zverená služba pri stoloch, starosť o
jednotlivé skupiny veriacich v oblasti - mohli
by sme povedať charitatívnej, zakiaľ apošto
lom ostala úloha modliť sa a ohlasovať evanje
lium. Rozhodnutie sa pre účinnejšie formy a
spôsoby vykonávania všetkých potrebných
služieb v Cirkvi, prinieslo už vtedy na začiatku
úspech. Autor Skutkov apoštolských to jedno
značne konštatuje: Božie slovo sa šírilo a
počet učeníkov v Jeruzaleme vzrastal.

V dejinách Cirkvi sa tento jav zopakoval
už mnohokrát. S objavením sa nových úloh,
hľadali a našli sa zavše pod vedením Svätého
Ducha aj nové pracovneé postupy, účinné
metódy ako ich zvládnuť, a pravdaže, aj ne
odmysliteľné zoskupenia ľudí - ako realizá
torov toho nového. Tak to bolo v minulosti
a nie inak je tomu dnes. Cirkev sa rozšírila
po celom svete a účinkuje v tých najrozlič
nejších podmienkach v čase a priestore.
Okolnosti jej účinkovania nazávisia od nej
samej, ale pre všetky podmienky vždy musí
hľadať a nachádzať spôsob, ako sa nesprene
veriť vôli jej zakladateľa a hlásať radostnú
zvesť celému stvorenstvu až do skončenia
vekov. K tomu potrebuje nie raz premôcť aj
strach a obavy, prekonať a brať na seba aj
riziká vždy zákonite spojené s tým novým,
čo prichádza, ale hlavne nájsť vždy ľudí an
gažovaných kresťanov realizátorov jej staro
nového poslania.

by si byť zdravý? Teda vstaň, vezmi si lôžko
a chod! A ten človek hneď ozdravel, vzal
svoje lôžko a chodil. Ježiš Kristus - Boh a
človek v jednej osobe, prišiel na svet, aby
nás vykúpil a uzdravil naše duše z rán dedič
ného hriechu i z hriechov, ktoré sme spácha
li osobne. Aby sme tomu uverili, navracal aj
telesné zdravie celkom zjavne zásahom svo
jej božskej moci a bez liečebných procedúr.
Uzdravenie človeka, ktorý sa tridsaťosem
rokov nevedel pohnúť vlastnou silou, je prí
značným prípadom, ktorý zapadá do celého
radu tých, ktoré ho predchádzali i nasledo
vali. Telesné uzdravenie vo všetkých prípa
doch bolo podmienené vierou v neho a v jeho
moc to uskutočniť. Ježiš Kristus sa ujímal za
svojho života na tejto zemi najmä chorých,
telesne i duševne, pokorených, znevažova
ných a hriešnikov. Prejavoval im svoju lásku
aj starostlivosť o ich telesné zdravie, aby ich tak
uspôsobil pre plný život v duchu a pravde.

Cirkev je tajomné telo Kristovo, preto sa s
Kristom stotožňuje a počína si spasiteľne
vzhľadom na ľudstvo tak, ako jej to uložil
Za východiskový bod nášho zamyslenia sa
ten, ktorý ju ako ustanovizeň spásy založil a
nad textami liturgie tejto nedele bude vari
ustanovil. A preto sa ujímala a ujíma aj dnes
vhodné zvoliť si text jej vlastného kondáku,
tak ako on najmä chorých, chudobných,
pretože jeho obsah je určujúcim vzhľadom
opustených a bezmocných. Čítanie dnešnej
na jej pomenovanie ako Nedeľa uzdravenia
nedele zo Skutkov apoštolských potvrdzuje,
chorého, tak aj s prihliadnutím na menlivé
že tak tomu bolo od počiatku (9, 31-35). A
časti liturgie Božieho slova. Uveďme si ho
tak ako Kristus uzdravoval chorých, v jeho
teda v plnom znení:
m ene zázračne uzdravil aj apoštol Peter v
- Pane, svojím božským zásahom - po mestečku Lyde osem rokov chorého Eneáša.
I v dôsledku toho celé okolie uverilo v Pána.
zdvihni moju dušu hriechmi doráňanú - a
Sotva sa Cirkev ocitla v pokoji a slobode,
postihnutú rôznymi neprávosťami, - ako si
rozvinula naplno svoje blahodáme účinko
kedysi uzdravil porazeného, - aby som volal
vanie, ktoré prinášalo dobré ovocie pre celú
očistený: - Sláva tvojej moci, Kriste.
spoločnosť. Ako dobré a so želaním, aby sa
Zdraví aj chorí boli ľudia vždy. Život zdra
tak
stalo aj v našich časoch, padne nám čítať
vých by sme mohli nazvať bezproblémo
na záver tieto slová: Cirkev mala pokoj v
vým, zatiaľ život chorých býval a je aj dnes
celom Judsku, Galilei a Samarii; upevňovala
nie raz vo veľkej miere sproblematizovaný.
sa, žila v bázni pred Pánom a s pomocou
Takým bol aj za čias Ježiša Krista. Čítanie
Svätého Ducha rástla.
zo svätého evanjelia podľa Jána (Hl. 5, 1-3)
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad
nám umožňujú nahliadnuť do jednej zo situ
nami, ako dúfame v teba!
ácií, keď na židovský sviatok Ježiš vystupo
val do Jeruzalema. V priestoroch stĺporadia
4. nedeľa po Velkej noci ležalo veľa chorých, slepých, chromých a
Nedeľa Samaritánky
zúbožených... Stačí nám toto strohé konšta
Touto
nedeľou
vstupujeme do druhej polo
tovanie a dokážeme si domyslieť všetku tú
vice veľkonočného obdobia. Tropar liturgie
bolesť, zatrpklosť i pocit nešťastia u každého
na túto príležitosť, ktorá predchádza nasta
z nich, najmä však bezvýchodiskovosť ich
vujúcu nedeľu, je toho primeraným zvýraz
položenia. Podľa ich presvedčenia čakajú na
nením, preto ho predosielame v plnom znení
postupné zázračné uzdravenie sa všetkých
ako úvod do pozastavenia sa pri Nedeli Sa
ponorením sa do vody nádrže, keď sa zavše
maritánky:
po nejakom čase zvíri. Jeden z týchto ludí

3. nedeľa po Veľkej noci Nedeľa uzdravenia chorého

vyrozprával svoju situáciu Ježišovi, ktorý sa
pri ňom zastavil a pripomenul, že nemá člo
veka, ktorý by mu pomohol dostať sa do
vody ako prvému, keď sa voda zvíri, a preto
tu leží už taký dlhý čas. Ježiš sa ho ujal a
uzdravil ho svojou božskou mocou: - Chcel

- Uplynula polovica sviatkov. - Spasiteľ,
napoj moju dušu vodou milosti, - lebo všet
kých si vyzval: - Kto je smädný, nech príde
a pije. - Sláva tebe, Kriste, Bože, - prameň
nášho života.
(Pokračovanie na str. 15)
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Kristovo zmŕtvychvstanie každoročne
oslavujeme veľkolepo na Vefkú noc, ktorá je
najväčším sviatkom kresťanstva. Jedna veľ
konočná liturgická pieseň o význame tohto
sviatku hovorí: Sviatok nad sviatky a sláv
nosť nad všetky slávnosti.
Hlboký význam tohto sviatku pre zm y
sel života človeka najlepšie vystihuje tropar, zložený zo slov Svätého písma:
Kristus slávne vstal zm ŕtvych /M t 28.6.,
Mar 16.6/, smrťou smrť prem ohol /Iz
25.8.1., Kor 15.53., H ebr 2.14/ a zosnulým
v hroboch život daroval /Iz 26.19., San
12.2., Tob 13,2/. Tento tropar obsahuje
vieroučné pravdy a aj preto sa spieva cez
celé veľkonočné obdobie, ktoré trvá až do
sviatku N anebovstúpenia.
Výstižné vysvetlenie významu Kristovho
zmŕtvychvstania dáva ľudom svätý Pavol:
Ak Kristus nevstal zmŕtvych, m ám e je naše
kázanie a márna je vaša viera /IK o r 15,14./.
Kristus svojím zmŕtvychvstaním nám do
svedčil, že On je naozaj Všemohúcim Bo
hom, a preto všetko, čo Kristus hovoril, čo
robil, je pravdou, ktorú m y m usíme s vierou
prijať a podlá nej žiť.

tomu, že prichádza hodina, keď všetci mŕtvi
v hrobe počujú Boží hlas a výjdu z nich. Ti,
čo robili dobro, budú vzkriesení pre život, tí
však, čo páchali zlo, budú vzkriesení pre súd
/Jn 5,28,29/. Apoštol Pavol vo svojich lis
toch často upozorňoval veriacich na vzkrie
senie mŕtvych, v prvom liste Korinťanom
píše: Ale Kristus vstal zmvych, prvotina zo
snulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je
skrze človeka aj zmtvychvstanie/15,20,21/.
Prví kresťania pevne verili vzkriesenie te
la, ako o tom svedčia práce našich svätých
Otcov. Svätý Ján Zlatoústy, ktorý zomrel
pred 1600 rokmi, napísal: Ten Boh, ktorý
všetko stvoril z ničoho, prečo nemohol to, čo
v hrobe sa zmenilo na prach znova vzkriesiť.
Aj zdravo zmýšľajúci ľudský rozum sa do
máha zmŕtvychvstania. Človek takto môže
uvažovať na základe javov v prírode. Slnko

Ďalší význam Kristovho zmŕtvychvstania
vyjadrujú posledné slová tropara: a zosnu
lým v hroboch život daroval. Tieto slová
ľuďom pripomínajú, že človek sa neukladá
do hrobu ako premožený, ale ako víťaz a že
smrť neznamená pre človeka koniec, ale za
čiatok a smer k večne trvajúcemu šťastiu.
Toto šťastie dosiahne človek v plnej miere až
vtedy, keď pomocou Krista vstane z hrobu,
tak ako Kristus vstal zmŕtvych. Práve v tom
to veľkonočnom období je aktuálne hovoriť
o našom zmŕtvychvstaní alebo vzkriesení
ľudského tela.
Vzkriesenie ľudského tela je vieroučnou
pravdou, dogmou, ktorá patrí m edzi základ
né pravdy nášho náboženstva. Aj vyznanie
viery končí slovom "a očakávam vzkriese
nie mŕtvych", tieto slová svedčia o tom, že
všetci ľudia vstanú z hrobu so svojím telom,
s ktorým boli uložení do hrobu. Sväté písmo
Starého a Nového zákona nám tiež dokazu
je, že vstaneme z hrobu, Prorok Daniel vo
svojej prorockej knihe hovorí: A mnohí z
týchto, ktorí v prachu zeme sa zobudia, nie
ktorí na večný život a iní na hanbu a večnú
potupu /Dan 12.2/. V knihe Jóbovej sa hovo
rí: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a že ja v
posledný deň vstanem zo zeme a opäť bu
dem oblečený do svojej koži a svojimi oča
mi uvidím svojho Boha /Job 19,25,27/. V
evanjeliu sv. Jána je uvedené: Nedivte sa

Božia spravodlivosť tiež požaduje, aby
ľudské telo, ktoré bolo nástrojom duši pri
konaní dobra alebo zla, bolo primerane od
menené alebo potrestané. Sväté písmo a tom
hovorí: A všetci sa musíme predstaviť pred
súdnu stolicu Kristovu, aby si každý odnie
sol odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či
už dobre alebo zle /2K or 5,10/.
Ateisti tvrdia, že ľudské telo, ktoré sa po
smrti zničilo, nem ôže byť vzkriesené. Uvá
dzajú najčastejšie námietky, že telo, ktoré sa v
hrobe zničilo, nemôže ožiť s tou istou hmotou.
Namietajú tiež, že nie je možné, aby telo, ktoré
sa spálením premenilo na popol a tento rozfúkal vietor, mohol opäť ožiť.
Cirkev na tieto námietky odpovedá, že telo
sa v hrobe nezničí, len sa rozpadne na naj
menšie čiastky, z ktorých bolo uložené, ľud
ské telá po vzkriesení budú celé a skutočné,
akéboli počas života. Inak by to vzkriesené
telo nebolo to isté. Vzkriesené telo bude mať
všetky časti, ktoré patria k prirodzenosti ľud
ského tele a ktoré slúžili k činnosti duší ako
ruky, nohy, srdce a pod. Vzkriesené telá
budú dokonalé, pretože to bude dokonalé
dielo Boha a preto musí obsahovať všetky
časti potrebné k jeho dokonalosti.
Duša sa pri vzkriesení spojí s celkom do
konalým telom.
Čo sa týka vlastností, vzkriesené telo bu
de: 1. neporušené, 2. jasné, 3. bude ľahko
pohyblivé, čulé, činné, 4. jemné.
O tomto nám Sväté písmo hovorí: Keďtrúba
zaznie, mtvy vstanú niporuši teľní a my bude
me premenení. Veď toto porušitelhé si musí
obliecť neporušitelnosť a toto smrtelhé si musí
obliecť nesmrteľnosť/IKor 15,25,53/.

večer zapadá, akoby sa stratilo a ráno opäť
vychádza, akoby ožilo. Semeno v zemi od
umrie, zanikne a potom z neho vyklíči nová
rastlina. Lístie vyschne a opadá a potom
znova vyrastie nové a zazelená sa. Zmtvychvstanie ľudského tela si okrem rozumového
zdôvodnenia vyžaduje aj dôstojnosť ľudské
ho tela. Ľudské telo, pokiaľ žilo, bolo chrá
mom Ducha Svätého. Bolo mnohokrát po
svätené sviatosťami, najmä sv. prijatím t.j.
telom a krvou Kristovou. Práve pre tieto
okolnosti nemôže navždy zaniknúť. Kristus
to dosvedčuje slovami: Kto je moje telo a
pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho
vzkriesim na posledný deň /Jn 6,55/.

Tak ako sa budú telá dobrých skvieť krá
sou a jasnosťou, tak budú telá zlých pošpine
né ohavnosťou hriechu, ktorý zaťažuje
dušu.O týchto ľuďoch nás Sväté písmo pou
čuje: V týchto dňoch zlí ľudia budú hľadať
smrť a nenájdu jú a budú si žiadať umrieť a
smrť od nich ujde /Zj 9,6/.
M ajme vždy na pamäti slová: Nedivte sa
tomu, že prichádza hodina, keď všetci v hro
boch počujú hlas Syna Božieho a vyjdú z
nich tí,čo robili dobrobudú vzkriesení pre
život, tí však, čo páchali zlo, budú vzkriesení
pre súd, na ktorom budú odoslaní do več
ných m úk /Jn 5,28/.
Žime tak, aby sm e uvedom ilo mohli vyslo
viť slová žalmu: Len v Bohu odpočinie duša
m oja a od neho spása m oja pocháza /Žal
62,2/.
o.V. PETRÁŠKO
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QUO VADIS, KRESŤAN,
ALEBO JE ĽAHKÉ ODPUSTIŤ?
Oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie. Je čas víťazstva, veď
Kristus smrťou premohol smrť, vrátil nám ľudskú dôstojnosť a
otvoril brány neba. Vyplnil vôľu Otca, ktorý ho poslal a takýmto
spôsobom vykúpil svet.
Ježišovo zmŕtvychvstanie však malo krutú predohru. Pred zmŕtvychstaním ho najprv zradili vlastní učeníci a vydali ho za pár
grošov zaslepeným ľuďom hnaným nenávisťou. Opustili ho
priatelia a všetci, ktorí ho predtým "zbožňovali" a volali hosana,
dokonca aj jeho učeníci. Ďalšie udalosti nabrali rýchly spád.
Ježiša predviedli pred Sanhédrin, a tam ho súdili! Ale či to bol
súd? Veď výsledok bol už vopred známy - jednoznačná smrť! V
piatok sa odohrala krížová cesta. Na Golgotu nebolo ďaleko, ale
pre Ježiša to bola najťažšia cesta. Vydal sa však na ňu dobrovoľ
ne! Človek sám nemohol Bohu zadosťučiniť za všetky svoje
Život je ako sieť, do ktorej sa lúdia zamotávajú svojimi nieke
hriechy, previnenia. Ježiš o tom vedel dokonale, preto vzal na
dy aj nesprávnymi myšlienkami, názormi, postojmi, slovami
seba kríž a šiel na smrť. Cestou napomínal a... odpúšťal! To
a skutkami. Naozaj sa ťažko rozmotávajú naše medziľudské,
napomínal by sme aj chápali, ale že odpúšťal? A keď ho pribíjali
ale často i naše medzikresťanské vzťahy. Potom sa hľadá
na kríž, on sa modlil: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia".
vinník, hľadá sa ten, čo má pravdu. Ale skutočná, čistá
Pri tejto scéne by som sa chcel aspoň na chvíľu pozastaviť.
pravda v žiadnom srdci ľudskom neprebýva. Pravda je len
Ježiš bol Bohočlovek, a tým, ktorí ho trápili a ponižovali, mohol
Boh. Tak, ako aj jediným vlastníkom, pôvodcom najväčšej
dať najavo, že sa im spravodlivo odplatí za to, čo si zaslúžili, ba
hodnoty - lásky je Boh. Všetci sme hriešni a všetci rovnako
dokonca, že sa im pomstí. Ježiš však nemyslí ako človek. Nedo
potrebujeme odpustenie - to ľudské, ale predovšetkým púšťa do hlasu spravodlivosť, a tým aj zaslúžený trest na ľudí,
Božie. Kto dokáže odpustiťa to bezvýhradne - je rytier lásky.
ktorí ho nespravodlivo odsúdili na smrť, ale odpúšťa.
Pretože len láska odpúšťa. Táto odpúšťajúca láska zároveň
Keď sa pozrieme na svoj život, vidíme, že nie je ideálny a často
spája a zjednocuje. Len v nej môžu národy a kultúry, mestá
sa nám nedarí žiť tak, ako si to predstavujeme. Život so sebou
a obce, veriaci a "neveriaci". Kresťania a "iní" vytvoriťširokú
prináša nielen radosti, ale aj starosti a problémy. Len sa pozrime
koalíciu, ktorá bude, v duchovnom slova zmysle, ale I hmot
na naše rodiny, pracoviská, farnosti. Všade sú nejaké trenice,
ne - produktom lásky v Bohu. Uvažujme nad touto Kristovou
lebo ja som gréckokatolík, iný je rímskokatolík, sused je pravo
požiadavkou spásy - odpustenie.
slávny a v rodine mám dokonca komunistu. Nemôžem sa s nikým
dohovoriť, lebo každý je taký či onaký, iba ja som najlepší. Pôvod
týchto treníc mnohokrát tkvie v tom, že si navzájom nedokážeme
odpustiť. Nechceme sa zmieriť s myšlienkou, že by sme mali ustúpiť
prví a tým sa pokoriť. Je to ťažké, ale je to velké hrdinstvo, ktoré od
nás vyžaduje odvahu a sebazápor. Sami si dávame otázky: V mene
Cestoval som autobusom mestskej
V parku som nechal oči na skvos
čoho by som mal odpustiť. Kde čerpať silu? Ako verní kresťania učme
toch, čo rozveseľujú srdce-zlatý dážď,
dopravy. Na zastávke stálo mnoho ľudí.
sa na postoji svojho Majstra - Ježiša. On na Petrovu otázku, ä má
púpava,podbeľ, akýsi fialový kvietok,
Hemžili sa sem a tam. Jedni kráčali po
až sedemkrát odpustiť, odpovedal, že nie sedemkrát, ale až sedemchodníku, iní pozerali do výkladných
ktorému ani meno neviem, vedel som
desiatkrát - teda stále! Je to ťažké, ale reálne.
skríň naplnených rozličným lákavým
a moje srdce zaplesalo. Avšak ani nie
A čo hovorí sv. Gregor Naziánsky? Pre ľudí, ktorí sú mierni a
tovarom. Keď som tak hľadel z takmer
pár krokov ďalej videl som človeka
nežiadajú
pomstu, je vystačujúcim trestom pre ich nepriateľov to,
preplneného autobusu von, videl som
sediaceho na dlažbe ešte jarným sln
že ich stihne taký trest, na ktorí si sami zaslúžili, spojený s
tam v dave dievča so začervenalými
kom nevyhriatej. V ruke držal klobúk
výčitkami svedomia. Sama obava utrpením znamená pre nich
očami, ktoré si utierala, aby zakryla sl
a čosi mrmlal. Poniektorí ľudia sa za
utrpenie, hoci by človek ani netrpel: možno že sa viac trápia a viac
zy. Upútalo ma a tak som počas vystu
stavili a vhodili mu doň zopár halie
sa sami trestajú, ako by to robili ľudia povolaní do vykonania
povania a nastupovania ľudí nenápadne
rov. Na mieste, kde sme Bohu
trestu. Nevymerávajme preto nikomu trest, aby sme nemali pocit,
postavili na zemi príbytok, videl som
pozeral v tú stranu, aby som z jej očú
že dávame menšie tresty, než by sme mali. A keďže nemôžeme
vchádzať ľudí starých, mladých, ženy,
vyčítal príčinu jej sĺz. Pomyslel som si,
vymerať
správne tresty, odpusťme ich. Staňme sa skrze to lepší
i malého chlapčeka s mamou. Keď na
možno sa pred chvíľou dozvedela o
od tých, ktorí nám ukrivdili. Zložme to z celého srdca ako dar
smrti svojho príbuzného, alebo sa roziš
stal večer, keď púpavky na čerstvo
Bohu! Obohaťme (Kristovo) tajomstvo naším milosrdenstvom!
upravenom trávniku zatvorili svoje
la a chlapcom, ktorého mala veľmi rada
Ježiš však neskončil svoje "účinkovanie" na kríži. Prišlo zmŕt
a možno plakala pre niečo úplne iné, čo
unavené žltkasté očká, keď zo stromov
vychvstanie, bez ktorého by bola naša viera prázdna. Ježiš na
stíchol radostný štebot Božích tvorov,
sa nikto nedozvie. Počas cesty k druhej
kríži odpustil všetkým, ktorí mu ukrivdili. A nielen im! On priniesol
keď ruch mestských ulíc sa zmenil na
zastávke som za ňu "prehodil" tri raduj
obetu za všetky hriechy sveta. Teda aj za moje, za tvoje, za naše
sa. Pri výstupe z dopravy som si všimol
pokojné mesto, pripravujúce sa k od
hriechy! Odpustil nám a zomrel. Avšak aj zmŕtvychvstal, aby vlial
počinku po jednom z mnohých pra
dvoch ľudí, ktorí rozhadzovali rukami,
nádej tým, ktorí odpúšťajú i tým, ktorí potrebujú odpustenie.
covných dní, vtedy som aj ja stíšil
kývali hlavami a nápadne mi pripomí
Odplácanie zlého zlým rodí nové zlo a nenávisť plodí novú
nali seba samého, keď som niečím, ale
svoje srdce, uvažujúc o tom, čo som
nenávisť. Je čas radosti, čas víťazstva, čas odpustenia. Každý
bo niekým "vyvedeným" z miery.
napísal.
deň máme príležitosť odpustiť zo srdca tomu druhému, ktorý mi
Všetko, čo som dnešný deň videl,
Obďaleč akýsi chlapec vykrikoval
možno ublížil, urazil ma, pred druhými ponížil a znemožnil. Ja som
"kúpte si večerník" a pred stánkom ze
poznal, nebolo nijako zvláštne (vlast
však takisto hriešny ako on, a preto ak ja očakávam milosrden
ne každý deň je podobný), a predsa to
leniny ľudia sa tlačili za lacnejšími jabl
stvo a odpustenie od iných, musím byť aj ja k iným milosrdný a
kami. Poobede videl som zástup ľudí
stálo za uvažovanie, keď som skončil
musím vedieť odpúšťať!
idúcich v tajomnom sprievode na čele,
spytovanie svojho svedomia dnešného
CENO, redemptorista
ktorého sa týčil kríž.
dňa.
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Milí priatelia,

Kladiem si túto otázku dnes, ked’je Vzkrie
senia deň- Pánova Pascha. Manželkou som
pozvaný požívať posvätné jedlá a paschu,
ktoré priniesla z chrámu. Ale ja ešte stále
žijem v smútku Veľkého piatku, v neistote,
ktorá prechádza niekedy až do zúfalstva.
Nemám odvahu ísť v nedeľu do chrámu.
Žijem z výhovoriek, že možno neskoršie,
treba čas, až dozrejem.Už je toho dosť, že
som vrátil legitimáciu a nepatrím k nim... Ale
patrím vzkriesenému Kristovi? V to zvláštne
nedeľné ráno nedotýkam sa posvätných je
dál svojimi špinavými rukami.
Začínam uvažovať o svojej minulosti. Bo
že, až sa bojím. Kolkokrát som si obliekol
tvár Judáša? Čo mi dáte a ja vám ho vydám.
Môj život, to bol kolobeh každodenných
zrád. Zrádzal som seba samého, zrádzal
som to, čo je vo mne posvätné - Božie.
Zrádzal som blížnych a opľul som Boha...
Ťažko sa mi na ten úsek života spomína.
Hľadal som ťa, Kriste, aby som ťa mohol
znovu ukrižovať. A tak žijem stále v prázd
nom hrobe svojich previnení a pádov a pre
hier, ktoré mi bránia naplno uveriť v tvoje a
moje vzkriesenie. Viac ma vzrušuje futbalo
vý zápas, aktuality v televízii ako tvoje vzkrie
senie. Prečo je to tak? Prešľapujem z miesta
na miesto a cítim, že práve teraz je tá chvíľa,
kedy sa mám rozhodnúť, či ostanem pri tom,
že som vysokointeligentný živočích s titulom,
alebo čosi viac, lebo aj ja som pokrstený.
Z týchto mojich úvah ma vyruší manželka
s otázkou, prečo nejem. Pozerám sa na
manželku a hovorím: "Vieš, rozmýšľam o
tom, či mám právo jesť posvätené jedlá. Cí
tim, že je to málo, že som povolil tebe a
deťom chodiť do chrámu. Ale je cesta zá
chrany, cesta radosti aj pre mňa?" Manželka
vstane a o chvíľku mi prináša duchovný po
krm- Písmo sväté. Najprv prečíta evanjelium
od Jána o Kristovom vzkriesení. Potom sa
rozhovorí: "Ďakujem Bohu, za túto chvíľu sa
modlím už tri roky. Som nesmierne šťastná,
že ja a deti chodíme do chrámu a pristupu
jeme k sviatostiam. Ale dnes, v tento svia
točný deň treba zaniesť rozžiarenú tvár
vzkrieseného Krista všade. Máme úlohu roz
právať o tom, čo sme videli a počuli. Aká

radosť ma napĺňa, že môžem hovoriť nahlas
v našej rodine, že som videla Pána. Ty, môj
drahý, sa dnes neuškŕňaš a nepohŕdaš tým,
o čom rozprávam. Vzkriesený Kristus oslovuje.ťa po mene. Kladie ti otázku ako Márii
Magdaléne: Prečo plačeš? Prečo si smutný?
Napriek tvojim zradám a previneniam po
núka ti svoje priateľstvo, svoj pokoj a odpus
tenie. Čaká len na tvoje rozhodnutie, lebo
tento príbeh vzkriesenia sa odohráva teraz a
tu. Každý z nás berieme na seba konkrétnu
úlohu, ktorú stvárňujeme vo svojom každo
dennom živote. Ukazuje ti svoje prebodnuté
ruky, ponúka uzdravujúce svetlo, silu a lás
ku, lebo veľmi túži po tvojom uzdravení. Poď
a dotýkaj sa ho, ako Tomáš vlož svoje po
chybujúce srdce, ruky a rozum do jeho pre
bodnutých rán. Jeho láska je silnejšia ako
tvoja zloba hriechu, lebo On ťa miluje. V túto
sviatočnú chvíľu čaká na tvoje rozhodnutie,
na tvoje premenenie, na tvoju vlastnú
Paschu. Len treba nastúpiť cestu obrátenia,
aby zomrela v tebe pýcha, zbabelosť, aby sl
prestal byť zapáchajúcim hrobom a slzami
ľútosti kajúceho lotra na kríži pochopil, kde je '
šanca pre teba. Drahý, miliónová výhra v
tvojom živote čaká na teba. Až vtedy budem
najšťastnejšia žena na svete, keď pôjdeš so
mnou pre tú výhru do chrámu.
To je cesta radosti Márie Magdalény, ná
božných žien myronosičiek, emauzských učeníkov a apoštolov. P oď natúto cestu, ces
tu radosti. Až vtedy vzkriesený Kristus bude
naším najlepším rodinným priateľom."
Manželka sa odmlčala. Po chvíľke ticha
prihováram sa k manželke: “Áno, drahá,
som rozhodnutý ísť s tebou do chrámu, pri
stúpiť k sviatostiam a prijať do svojho života
výhru, o ktorej hovoríš. Tvoje slová, ktoré si
dnes vyriekla, majú ozvenu vo mne, lebo oni
žijú v tvojich každodenných skutkoch. A ja v
tebe som sa už dnes začal dotýkať vzkrie
seného Krista."
Rozhostil sa úsmev na tvári obidvoch man
želov. A vzkriesenie Kristovo - Pascha Páno
va začala žiariť v tejto rodine. Neveríte, poď
te sa pozrieť. Ozaj, ako vy ste prežili vzkrie
senie Kristovo Paschu vo svojej rodine?
o. Ján KARAS

tešíme sa, že sa nám podarilo osloviť
Vás našou Slovo - súťažou. Listy v re
dakcií sú toho dôkazom Napriek tomu,
že súťaž je už vo svojej polovici, mäte
ešte stále možnosť zapojiť sa do nej.
Stačí si zohnať predchádzajúce čísla c.
5 .6 .7 , v ktorých srna uverejnili zároveň
podmienky súťaže. (Kupón môžete prexeroxovaf).
Niektorí sa r*ás opätovne pýtate, akým
spôsobom máte tajničky posielať do re
dakcie. Pre redakciu Síovo je určite jed
noduchší, aby ste ich posielali naraz
po ukončení súťaže, ale takto by sme
nemali priebežný prehľad o počte, ktorý
je iste zaujímavý. Už teraz Vam prezra
díme, i e v druhej polovici t.r. pripra
vujeme ďalšiu vedomostnú súťaž, kto
rá, ako sme sa presvedčili, nútia Vás
siahnuť po Sv. písme a to je dobré.
Z priaronvaby ste vylúštili všetkých 7
tajničiek správne, .ostávame s pozdrav o m. :■
Ifpiíl?Vaša redakcia Slovo
MYŠLIENKA
N ech asp o ň poznajú, aké je to ná
boženstvo, p r o ti ktorém u b o ju jú prv,
ako začnú p ro ti nem u bojovať. Táto
n e d b a lo s ť je neznesiteľná : V eď tu
nejde o p o v rc h n ý záujem je d n e j oso
b y : ide tu o sam ých, o všetko...
N esm rteľnosť duše je p re riás čosi
d ô le ž ité ... Táto ne d b a lo sť ma väčšmi
hnevá, žasnem, desím sa
'

1

2
3
4

LEGENDA:
1. Ž id o vský sviatok
2. S lo v o tv o ria c e za ve r m o d litb y
(ta k je ,s ú h la s )
3. Vrch, na kto ro m bo la uzavretá
starozákonná zm lu va
4. D ruh vysokého stro m u rastúceho
v Libanone
5. Joachím ova manželka a Máriina
m atka
6. B rat Márie a M arty a p ria te ľ Ježiša
Tajnička je v p rv o m s tĺp c i
Z losovanie o ce n y už 30. jú n a 1994
V ylúštenú ta jn ičku nezabudnite pos la ťn a jn e s k ô r do 27. jú n a í 994.
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Po s o l st v o

Svätého

1. Veľkonočný čas je obdobím dobro
denia, ktoré nám ponúka Pán na obnove
nie cesty obrátenia a upevnenia našej vie
ry, nádeje a lásky, aby sme sa napojili na
zmluvu ponúkanú Bohom a aby sme in
tenzívnejšie prežívali chvíle milosti a
zmierenia.
"Rodina je v službe lásky, láska je v
službe rodiny." Zvolením tejto témy
chcem vyzvať všetkých kresťanov k pre
mene vlastného života a k zmene zmýš
ľania, aby sa stali skutočným kvasom a
aby v rámci vlastnej rodiny napomáhali
rast lásky a solidarity, ktoré sú podstat
nými hodnotami sociálneho a kresťanské
ho života.
2. Predovšetkým si želám, aby si kres
ťanské rodiny uvedomili svoje poslanie v
Cirkvi a vo svete. Je to práve osobná a
spoločná modlitba, zásluhou ktorej sa ro
dinám dostáva Duch Svätý. On tvorí v
nich a skrze ne všetky nové veci a otvára
srdcia veriacich k univerzálnym rozme
rom. Ak sa čerpá z tohto zdroja lásky,
každý bude schopný prenášať lásku svo
jím životom a svojimi skutkami. Modlitba
nás spája s Kristom a všetkých robí
bratmi.
Rodina je prvým privilegovaným mies
tom výchovy a uskutočňovania bratského
života, života lásky a solidarity, ktoré majú
najrozmanitejšie podoby. V prostredí ro
dinných vzťahov sa človek priúča pozor
nosti, prívetivosti a ohľadu voči druhému,
ktorým má mať vždy v našom srdci to
miesto, čo mu prináleží.
Život v spoločenstve je tak pozvaním k
zdieľaniu, ktoré nás vyslobodzuje z vlast
ného sebectva. Ten, kto sa naučí zdieľať
a darovať, objaví veľkú radosť, ktorá napo
môže spoločnému dobru. Rodičia sa svo
jím príkladom a svojou výchovou starajú o
jemné vzbudenie zmyslu pre solidaritu u
vlastných detí.
Takto už od včasnej mladosti každý je
povolaný k sebazapretiu a pôstu s cieľom
stvárňovať vlastný charakter a ovládnuť
vlastné sklony, a to najmä sklon sebec
kého vlastnenia. To, čo sa dostáva skúse
nosťou života v rodine, pretrváva počas
celého života.
3. Dnešný svet prechádza obzvlášť dô
ležitým obdobím. Preto je potrebné, aby
sa rodiny podľa príkladu Márie, ponáhľa
júcej sa pomôcť príbuznej Alžbete, pri
blížili k núdznym bratom s ponukou pomo
ci materiálnej i duchovnej.
Ako sa Pán stará o ľudí, tak aj my po
hnutí jeho slovami "videl som biedu môjho
ľudu a jeho volanie vystúpilo až ku mne"
(1 Sam 9,16) nemôžeme zostať hluchými
na jeho výzvy, pokiaľ chudoba mnohých
našich bratov pokoruje ich ľudskú dôstoj
nosť a uráža celé ľudstvo. A práve toto je

Otca

k

Veľkej

noci

1994

Viera si vyžaduje spoluzdieľanie s ve
riacimi. Materiálna solidarita je podstat
ným a prvotným výrazom bratskej lásky:
ona ponúka každému prostriedky na udr
žiavanie a vedenie vlastného života.
Zem a jej bohatstvá patria všetkým,
"plodnosť celej zeme má byť zúrodňovaná
pre dobro všetkých" (sv. Ambróz, De Nabuthe VII, 33). V ťažkých hodinách našej
doby jednoducho nepostačuje len ubrať si
z vlastného nadbytku, ale ide skôr o zme
nu nášho vlastného konzumistického
myslenia a správania, a to tak, že da
rujeme z nášho potrebného, ponechajúc
si len to najnutnejšie, aby všetci mohli žiť
dôstojne. Našu vlastnú vášeň všetko
£* +cm sky
vlastniť premeňme na úkon pôstu, aby
J v e t
sme sa oslobodili pre úkon darovania to
ho, čo nášmu blížnemu chýba najviac.
"Pôst bohatých sa musí stať pokrmom
Nezamestnanosť stále viac zasahuje a
chudobných" ( sv. Lev Veľký, Sermo 20
ochudobňuje čoraz širšie vrstvy obyva
De leiunio).
teľstva. Ženy zostávajú osamotené v úlo
6.Osobitne by som si želal, aby sa po
he zabezpečiť potreby vlastných detí a ich
zornosť diecéznych a farských komunít
vzdelanie: to všetko často núti mladých
zamerala na potrebu hľadania takých
potulovať sa po uliciach, uchyľovať sa k
praktických prostriedkov, ktoré by vyšli v
drogám, k alkoholu a k násiliu. V súčas
ústrety núdznym rodinám. Viem, že po
nosti sa zaznamenáva vzrast dvojíc a ro
četné diecézne synody už urobili pokrok v
dín, ktoré majú problémy psychologické a
tomto zmysle. Pastorácia rodiny má tak
problémy vzájomného vzťahu. Sociálne
mať prvoradú úlohu. Okrem toho kres
problémy niekedy prispievajú k rozbíjaniu
ťania, ktorí pracujú v občianskych združe
rodinného jadra. Počaté dieťa veľmi často
niach, nech sú si stále vedomí svojej po
nie je prijímané. V niektorých krajinách sú
vinnosti angažovať sa pri výpomoci tým
mladší vystavení neľudským podmienkam
najchudobnejším rodinám.
života alebo hanebne vykorisťovaní. Starí
Ešte sa obraciam na predstaviteľov štá
a handicapovaní ľudia, považovaní za
tov, aby hľadali, a to tak na statnej, ako i
ekonomicky neproduktívnych, sa cítia ne
na celosvetovej úrovni spôsoby, ako za
užitoční a osamotení. Niektoré rodiny sú z
medziť vzrast chudoby a s tým spojenej
dôvodov ich príslušnosti k iným rasám,
zadíženosti. Cirkev si tak isto praje, aby si
kultúram a náboženstvám vypudené z
aj tí, ktorí sú zodpovední za riadenie pod
krajín, v ktorých sa udomácnili.
nikov v ekonomickej oblasti, uvedomili po
5. Pred týmito bičujúcimi ranami, ktoré trebu zmien a svoje vlastné povinnosti,
zasahujú celú našu pianétu, nemôžeme
totiž, aby rodiny neboli už viac závislé
mlčať, ani ostať ľahostajní, pretože ony
len od ich výpomoci, ale aby si aj vlast
zraňujú rodinu, základnú bunku spoloč
nou prácou mohli zarobiť prostriedky ob
nosti a Cirkvi. Potrebujeme znova vstúpiť
živy.
do seba samých! Kresťania a ľudia dobrej
7. Kresťanské spoločenstvo s radosťou
vôle majú povinnosť pomôcť tým rodinám,
prijíma iniciatívu Spojených národov vy
ktoré sú v ťažkostiach, dať im duchovné a
hlásiť rok 1994 za "Medzinárodný rok ro
materiálne prostriedky, aby mohli vyviaz
diny". Tam, kde je to možné, nech aj kres
nuť zo sit uáaí, ktoré sú veľm i často tragické.
ťanské spoločenstvo štedro prináša svoj
V tomto čase Veľkej noci vás predovšet podiel.
kým povzbudzujem k spoluzdieľaniu s
Nezatvárajme svoje srdcia, ale počú
najchudobnejšími rodinami, aby mohli pl
vajme Pánov hlas, ako aj hlas ľudí, našich
niť vlastnú zodpovednosť najmä voči svo
bratov! Nech diela lásky, ktoré naplnia
jim deťom. Nikoho nemôžeme zavrhnúť v
tento veľkonočný čas, môžu prostredníc
mene ľahostajnosti, slabosti alebo chu
tvom rodín a pre rodiny priniesť každému
doby. Naopak, práve tieto rozdiely sú na
hlbokú radosť a otvoriť srdcia zmŕtvýchším spoločným bohatstvom. Je to práve
vstalému Kristovi, "prvorodenému z mno
Kristus, ktorého obdarúvame vtedy, keď
hých bratov"( Rim 8, 29).
obdarúvame chudobných, pretože oni
Všetkým tým, ktorí sa chystajú odpo
"prevzali na seba Pánovu tvár" a "sú
vedať na výzvu týchto Pánových slov, s
uprednostňovaní Bohom” (sv. Gregor z
radosťou udeľujem svoje apoštolské po
Nissy, De Pauperibus amandis).
žehnanie.

očividná a kričiaca nespravodlivosť voči
povinnosti solidarity a spravodlivosti.
4. V tomto čase sa naša pozornosť musí
obzvlášť obracať k bolestiam a k chudobe
našich rodín. Veľký počet z nich v sku
točnosti už prekročil hranice extrémnej
chudoby, pričom nemajú ani to životné
minimum, ktoré je potrebné pre ich výživu
a výživu ich detí, aby im umožnili riadny
telesný rast a vedomostné poznávanie,
zodpovedajúce zákonom. Niektoré rodiny
nemajú dokonca ani možnosť dôstojného
bývania.
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Meno Jozef z Arimatie vzbudzuje našu sym
si vedel, že Ježiš zomrel a v tvojom srdci za
patiu, avšak napriek tomu je neznámy. Odkiaf
znievali iné slová zákona:
pochádzaš? Z Ramataimu, ktorého koreň zna
"Keď niekto spácha zlo, za ktoré je trest smrti
mená "výšiny". Ty si ten, ktorý sa znížil a
a keď ho obesia na dreve, jeho mŕtve telo ne
zasadol za stôl hriešnikov, ktorými bol Ježišov
smie ostať na dreve, ale ešte toho dňa ho pocho
súdny dvor, avšak nepridružil si sa k ich úmys
vajú" (Dt 21,22). Kto iný ako ty Jozef z
lu. Ty si ten, ktorý sňal Kristovo telo z kríža.
Nebál si sa zostúpiť pred Piláta... Si blažený!
Kto sa povyšuje, bude ponížený.
Bol si dobre známy od prvých kresťanov,
pretože ťa evanjelisti citujú bez toho, žeby si
dali námahu povedať
o tom viac. Vieme, že
si bol členom Sanhédrinu tohto porad
ného
zboru
70
mudrcov, ktorý ho
voril 70 jazykmi.
Ako stratila odrazu
rada mudrcov zmysel
pred Múdrosťou?...
"Je lepšie, ak zomrie
jeden človek za ľudí"
(Jn 18,14). Bolo tre
ba, aby sa Písmo na
plnilo... Bol si teda
pozvaný
narýchlo
ako ostatní v ten
hrozný zelený štvr
tok. Nikodém a ty ste
už počuli majstra.
Sledoval si proces so
srdcom spravodlivé
ho, a podľa toho, ako
si si uvedomil, že ten
človek pred tebou,
nežný ako baránok,
vedený na popravu,
bol už vopred odsú
Snímanie z kríía od Van der Weydena
dený, v tvojom srdci
Arimatie by mohol vypýtať jeho telo? Ako člen
vystúpili slová zákona, ktorý si mal tak rád, že
Sanhédrinu, hovorcu Ríma, mohol si byť uve
si "O zákone jeho uvažoval deň a noc" (Ps 1),
dený k Pilátovi. Ani Mária, ani apoštoli, ukrytí
"nazabiješ", "nepreriekneš krivého svedectva
od strachu a hanby, ani malý Ján, ani Mária
proti blížnemu svojmu" (Ex 20,13,16). "Ne
Magdaléna nemohli vyžiadať zbožňované telo
spájaj sa na zlú vec s väčšinou a pri spore
Ježiša, len ty sám, aby si splnil prvoradú úlohu
nevypovedaj podľa väčšiny, aby si pravdu neprekrúcal" (Ex 23) "Nepravdivej výpovedi sa
vyhýbaj... Nevinného a toho, čo je v práve,
nepriprav o život, lebo ja neospravedlním toho,
čo je nespravodlivý (Ex 23,7). "Nedovoľ, aby
sa nevinná krv vyliala uprostred izraelského
Dňa 2. marca 1534 prsšia sprava z Rí
ludu... A tak budeš nevinný od vyliatej nevin
ma, že Svata stolica vymenovala pre Slo
nej krvi, keď budeš konať to, čo prikázal Pán"
venskú republiku ncveho apoštolského
(Dt 21,8,9) "Počuj Izrael..."
nuncia, je nim J E LUIGI DOSSENA
Avšak nič si nepovedal, ostal si mlčanlivým
tltulam y arcibiskup v Capri, ktorý priete
ako Jozef z Nazareta, tvoje mlčanie ťa neodsú
do B rď tij’avy 2 Peruanskej republiky.
dilo, tvoje mlčanie sa spojilo s Ježišovým, ty si
Naš novy nuncius sa narodil 28. mája
videl, ty si pozoroval a keď nadišiel čas, vstal
1925 v Camp-jgnole Cremasca v sever
si, aby si doplnil dielo, ako to hovorí tvoje
nom Taliansku. Za kňaza bol vysvätený
meno. "Jozef" znamená "on pridá". Ty si pridal
25 marca 1951 Po teologických štú
k Utrpeniu tú nesmiernu jemnosť Lásky. Všet
diách sa venoval študiu cirkevného prá
ko bolo zavŕšené, ale Ježišovi chýbala navyše
va. ktoré zavŕšil doktorátom. V roku 1955
ľudskosť, ktorá ho odnesie až k hrobu a takto
vstúpil do diplomatických služieb Vatipripraví zmŕtvychvstanie.
kanu. Pcacbil na zastúpite! ských úra
doch Sváťíf Stolice v Hondurase, v
Vkĺzol si do skupiny, ktorá odviedla Krista k
Dominikánskej republike a v Spojených
Pilátovi, aby si videl, čo sa stane? Každopádne

O H E Ň SVETLO

Izraela, ktorou je pochovanie mŕtvych. Ako
druhý Tobiáš si zvolil: styk s mŕtvym ti malo
prekaziť jesť veľkonočného baránka a preniesť
oslavu veľkonočného Sederu, aby si ho nemohol
prežiť s Izraelom. "Kto sa dotkne mŕtveho alebo
nejakej mŕtvoly, bude na sedem dní nečistý..."
(Nb 19,11).
Dal si prednosť láske a milosrdenstvu pred obe
tou. Myslel si, že sa pošpiníš a ostaneš nečistým
pri dotyku mŕtvoly, ty si vzal do svojho náručia
Baránka, ktorý sníma hriech sveta. Keď Ježišova
krv poškvrnila tvoj odev, chránila ťa bezpečnejšie
ako krv rozliata na zárubni domov Hebrejcov. Ty
si sa zriekol oslavy Veľkej noci - Pessahu, čo
znamená "Prechod" a bol si privilegovaným no
sičom toho, ktorý nás svojou smrťou vyrval z
moci temnoty, aby nás voviedol do Kráľovstva
Otca milosrdenstva.
Jozef, muž zákona, ozajstný izraelita, v kto
rom nebolo nič umelého, vďaka tebe máme
Pietu a ty si obraz Izraela, národa kňazského,
ktorý nesie Telo Kristovo v tvojom náručí. Čo
si prežíval v duši v tej chvíli? Aké šťastie si
pocítil! Šťastie, ktoré je zasľúbené tým, ktorí
splnia Torah. Zmizol si z Písma tak isto ako si
povstal jednoducho, ako verný sluha, ktorý
splnil len svoju úlohu. Ale my si uchovávame
o tebe úkon sňatia z kríža a uloženie do hrobu
ako scénu nekonečnej jemnosti a pokoja vte
dy,keď nenávisť, ktorá sa rozvinula okolo kríža
sa vyparila a ktorá čoskoro spôsobí sklíčenie
prvej hviezdy ahabatu. Ikonografia budú neú
navne predstavovať tie druhé tvoje jasle s te
bou, druhým Jozefom, Máriou a v prostriedku
Telo Kristovo spiace na rubáši.
Pri utrpení nebuďme zvedavcami, ktorí odí
du, keď je všetko skončené, ostaňme ešte tro
chu a uvidíme prichádzať spravodlivého
Jozefa, ktorý sa postará o potreby Ježiša a
Márie. Budeme prežívať s nimi a s Máriou
Magdalénou a Nikodémom a Jánom silu tejto
scény v tichosti a pri zhasínajúcom svetle.Naučíme sa od nich starať sa o Jažišové telo,
pochovať ho vo svojom srdci a pokryť ho vô
ňou našej lásky... a dostaneme od neho veflcý
pokoj Veľkej soboty, Vefkého shabatu, ten po
koj, ktorý nám nikto nemôže vyrvať, pretože
všetko je dokonané a že hviezda v noci bdie a
je znamením Izraela a národov.
sestra Terézia od Ježiška
preložila M U D r.A nna CHOVANCOVÁ

Nový apoštolský nuncius
v Slovenskej republike
štátoch amerických. Niekolfco rokov pra
coval na Štátnom sekretariáte vo Vatiká
ne v oddelení Rady pre verejne
záležitosti Cirkvi.
Dňa 25.marca 1973 bol vysvätený za

negale, Mali. Od 30.decembra 1985 pô
sobil ako apoštolský nuncius v Peru.
odkiai prichádza na Slovensko. Okrem
rodnej taliančiny hovorí po francúzsky.po španielsky a po anglicky. Ma
predpekiady osvojiť si aj slovenčinu.
Doni n k Hiť j SOVSKY

Konferencie biskupov Slovenska
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Veľkonočnó slávnosť vo vynovenom chróme
Slávnostnú atmosféru veľkonočných sviatkov v Gréckokatolíckom
chráme Narodenia Panny Márie v Ko
šiciach umocnila aj radosť z jeho vy
novenia. V týždni pred Veľkou nocou
bola ukončená rekonštrukcia ikonostasu. V tomto chráme, postavenom v
roku 1886 v byzantskom slohu, v prie

P A S C H A

behu niekoľkých rokov postupne opra
vili vnútorné klenby, veže i strechu z
vonkajšej strany pokryli medeným ple
chom, zrekonštruovali maľby na vnú
torných stropoch. Upravili tiež okolie
chrámu a farskú budovu. Radostné
Christos voskrese rezonovalo v srd
ciach počas všetkých bohoslužieb.

V J A K U B Á N O C H

Na Veľkonočnú nedeľu uviedla sloven
ská televízia dokum entárny f ilm o rá z o v i
te j obci Jakubany p o d Levočským i h o ra 
mi. Početné spoločenstvo našich v e ria 
cich gréckokatolíkov s i tu v o b c i c tí a
zachováva tradíciu, a tak p r i film o v a n í
obradov, zvykov a o bčajov Vzkriesenia
bolo čo vidieť. Slávnosti Vzkriesenia
predchádzal p rís n y pôst, čo sve d čí o zre-

Večeiadlo kňazov
D ň a 2 1 .m a rc a t.r. sa u sk u to č n ilo
V ečcradlo kňazov M ariánskeho kňaz
ského hnutia v sem inárnej kaplnke na
Sládkovičovej ulici č. 23 v Prešov c s
tým to program om :
-ranná hodinka
-m editácia z knihy K ňazom
-m odlitba sv. ruženca
-koncelebrovaná sv. liturgia.

los t i týchto veriacich, k to rí z, úcty k Bo
žiemu Synovi o d štvrtku u žívali len toľko,
aby vydržali... S am otnáslávnosťzačínala
nad ránom Vzkriesením. Do ra n n e j hm ly
sa ozývalo z. chrám u radostné C hristos
voskrese..., k to ré p o d fa rb o v a li rozospie
vané zvony na š tíh le j h isto ricke j veži. D o 
kum ent ukázal, ž.e v e ria ci v Jakubánoch
takm er nespali. Po obradoch Vzkriesenia
lx )lo treba p r ip r a v iť košíky na posvätenie
je d á l. C elá dedina sa p o h la smerom do
chrám u na slávnostnú veľkonočnú lit u r 
giu. Až p o nej duchovný otec žehná a sv ä tí
stovky košov s obradnou stravou. Je p o 
tešujúce, že spoločenstvo veriacich je už
desiatku ro ko v tvorené a j ro d in a m i Ró
mov, kto ré z. veľkonočnej atm osféry tiež
chceli čo n a jv ia c získaťpre dobro svojich
nesmrteľných duší. P ri televíznych o b ra 
zovkách sme teda Ix jli radi, že tak krásna
tradícia a litu rg ický o b ra d bola priblížená
všetkým ľudom dobrej vôle na Slovensku.

Vystúpenia prešovského
katedrálneho zboru
21 .marca vystúpil vo veľkej sále Divad
la Alexandra Duchnoviča prešovský sta
rosloviensky zbor pri katedrálnom chráme
sv.Jána Krstiteľa na podujatí "Večer ru
sínskej kultúry", ktorého organizátorom
bola Rusínska obroda, koordinačné cent
rum v Prešove. So zborom sa prvýkrát
predstavil verejnosti ako dirigent p. Fran
tišek Šesták, ktorý zastúpil v tom čase
nemocného p.Gabriela Mirossaya. Úspešné vystúpenie zboru pod jeho vede
ním bolo odmenené dlhotrvajúcim potles
kom. Ako sa vyjadrili organizátori podu
jatia, radi by týmto 1 .ročníkom podujatia
založili tradíciu každoročných stretnutí ako kultúrno-spoločenskej súčasti obro
denia národnostného povedomia Rusínov
na Slovensku na základe ich kultúrneho
dedičstva, do ktorého patrí aj cirkevná sta
roslovienska pieseň, tak blízka a milá cí
teniu rusínskeho etnika, oddávna oboha
cujúca jeho duchovnú kultúru.
Pod vedením p. Františka Šestáka vy

stúpil zbor aj dňa 24.marca t.r. v sále
Parku kultúry a oddychu, v známom Čier
nom orli na podujatí pod názvom DO- REMl - FA, ktoré bolo prehliadkou spevác
kych zborov mesta a jeho okresu. Orga
nizátorom podujatia bolo regionálne kul
túrne stredisko. V programe pozostáva
júcom z dvoch častí - detských a mlá
dežníckych speváckych zborov a zborov
dospelých sa predstavilo spolu 13 spe
vokolov, z toho štyri cirkevné. Na vysokej
interpretačnej úrovni sa predstavili zbory
IL CANTO.MOYZES, a IUVENTUS PAEDAGOGICA. Zo strany odbornej poroty,
ktorá vyhodnocovala vystúpenia spevo
kolov, bolo na adresu nášho zboru vy
slovené uznanie za jeho dlhodobú zbo
rovú činnosť a propagáciu cirkevného
spevu. Veľká časť zborov na tomto po
dujatí a ich repertoár potvrdil celkove stú
pajúci záujem o zborový spev a duchovnú
pieseň.
Dr. Peter KRAJŇÁK

Na Velkonočný pondelok, dňa 4. apríla
t.r., vysielal dopoludnia Slovenský roz
hlas priam y prenos gréckokatolíckej obety v Katedrálnom chráme v Prešove.
Svätú liturgiu slúžil a kázal najdôstoj
n ejší otec biskup Ján Hirka.
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Kronika
sídelného
biskupa

Mons. Jána HIRKU
28. 2.1994
Prijal
predstaviteľov
kňazského
seminára Banskobystrickej diecézy v
Badíne.
6. 3.1994
Slúžil sv. liturgiu na Krížupoklonnú ne
deľu v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove.
9 .-1 7 . 2.1994
sa zúčastnil pracovnej cesty do Ríma.
12. 3. 1994 Zúčastnil sa slávnostnej
sv. liturgie v bazilike sv. Petra v Ríme
pri príležitosti 70. výročia narodenia J.
E. kardinála Jozefa Tomku.
25. 3.1994
Slávil slávnostnú sv. liturgiu v Sečov
skej Polianke na sviatok Zvestovania
Presvätej Bohorodičky a pri príležitosti
prebývania putovného obrazu Klokočovskej Panny Márie v tejto farnosti.
2 7.3 .1 99 4
Slávil slávnostnú sv. liturgiu na Kvetnú
nedeľu v Katedrálnom chráme sv. Já
na Krstiteľa v Prešove.
30. 3.1994
Slávil sv. liturgiu v Cabove pri príle
žitosti prebývania putovného obrazu
Klokočovskej Panny Márie v tejto far
nosti.

STRANA J.3

V poslednú februárovú ne
deľu tohto roku usporiadali
kresťania v katolíckom kultúr
nom dome vo Vranove tema
tické stretnutie v rámci
duchovnej obnovy a pri príle
žitosti Roku rodiny, na kto
rom sa svojimi piesňami a
skúsenosťami v živote rodiny
podelili aj mladí chlapci a
dievčatá prešovského mlá
dežníckeho zboru Panny
Márie Ochrankyne. V pred
nesených piesňach hovorili o
Ježišovi Kristovi, o jeho lás
ke, o utrpení, o radosti, spie
vali piesne o našej matke
Panne Márii. Počas stretnu
tia sa k prítomným veriacim
prihovoril o. dekan Peter
Rusnák, vsprávca farnosti
Vranov - Čemerné. V úvode
pripomenul slová Svätého
Otca Jána Pavla II o rodine.
"Predpoklad založiť dobrú ro
dinu majú iba deti, ktoré vy
rastali v dobrej rodine." Iste,
že to nie je nejaká matema
tická rovnica, ale ten predpo
klad tu skutočne je. Naopak,
zase predpokladom pre na
stávajúce konflikty a nedo
rozumenia v rodinách našich
deti je práve to, čo vypozoro
vali u svojich rodičov v man
želskom živote a živote
rodiny. Preto sa konajú aj tie
to stretnutia, ktoré by mohli
tak trochu preosiať tieto prob
lémy a nájsť aj riešenie. Keď
človek prežije niečo s Ježi
šom Kristom, pôjde s tým na
"trh", vtedy bude hovoriť o
tom. Kým nemá skúsenosť s
Ježišom Kristom, dovtedy
nehovoríme o svojom živote,
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pretože kde umiestnime Bo
ha, na nebesia? Boh vždy,
keď sa chce zjaviť, zjaví sa
cez históriu. Boh sa zjavuje v
živote ľudí tým, že zmenil ich
históriu a títo ľudia oslovení
spoznávajú Boha a idú hovo
riť o ňom, pozrite, aký je Boh,
pozrite, čo Boh urobil v mo
jom živote. Tu je koreň odo
vzdávania skúsenosti, medzi
vami manželmiva vôbec me
dzi kresťanmi. Často si mys
líme, že tieto moje problémy
sú najväčšie a pýtajú sa, kto
mi s nimi pomôže. Prečo by
som to hovoril druhému. A
zrazu, keď počuješ, že iní
mali presne tie isté problémy
a ako ich riešili, ba dokonca
ako ich vyriešili, vtedy je člo
vek osvietený pravdou, lebo
písmo hovorí, že všetko, čo
vyjde na svetlo, volá sa svet
lo. Všetko, čo sa vynesie
von, stáva sa svetlom pre
druhého a to aj pozitívne aj to
negatívne. Ak sa to hovorí v
mene Ježiša Krista. Azda si
myslíme, že vyznania ublížili
Augustínovi, keď napísal kni
hu o sebe. Práve naopak. Sú
jeho najväčšou slávou,slá
vou cirkvi a sú oslavou Bo
žou. Teda, keď ja vynesiem
svoj problém von, ten prob
lém už nemá moc ničiť man
želstvo a mňa zvnútra.
Kristus hovorí: "Prebuď sa tá,
čo spíš a vstaň zmŕtvých a
Kristus ťa ožiari. Lebo Kristus
vstáva z hrobu. Je nám pot
rebné všetkým sa prebudiť.
Nebyť konzumentami kultu,
slová prijímať, ale naše telo
nedostáva to slovo. To slovo

sa potom nezjavuje
v našom živote,ne
dostáva konkrétnu
podobu. Lebo iba
vtelené slovo je vid
no, iba vtedy, keď
sa zrodil Ježiš Kris
tus, bolo vidno Bo
ha na tejto zemi. A
dnes, kde možno
vidieť Boha? V živo
te kresťana by malo
byť vidieť a môže
byť vidieť, lebo Je
žiš Kristus vôbec
nestratil moc, ne
stratil silu. Boh mô
že
meniť naše
životy, a aj ich me
ní. Pýtam sa, ako
sv. Pavol "Azda nespozná
vate, že vo vás žije Ježiš
Kristus."Boh chce jednu živú
cirkev, ktorej sa môžu ľudia
dotknúť, konkrétne, tak ako
Ježiša Krista. Lebo svet ho
vorí: Neuverím, kým sa nadotknem, kým to neohmatám,
dovtedy neuverím. A akú od
poveď má cirkev, akú odpo
veď má Spasitel? Poď sem,

dotkni sa mojich rúk, ohmataj
môj bok, pretože ja som Je
žiš Kristus. Cirkev je tu na to,
aby zjavila Spasiteľa a nebuď
neveriaci, ale veriaci. Uver
to, že cirkev je tu na to, aby
vydávala znak pred týmto
svetom. A musíte začať sku
točne od seba, od toho, čo je
tak viditeľné a to je manžel
stvo, rodina...
(a. m.)

Uplynul ďalší mesiac roku 1994, ktorý Svätý Otec Ján Pavol
II. vyhlásil za "MEDZINÁRODNÝ ROK RODINY".
Aké úlohy, či predsavzatia sme si pre tento rok stanovili my,
kresťania, katolíci, žijúci v cirkevnom spoločenstve mesta
Prešova ? Dobre fungujúca rodina, žijúca prakticky denne
evanjelium, je základom morálky celej našej republiky.
Dajme si všetci tri úlohy na skvalitnenie života kresťanských
rodín:

1. Práca na vlastnom "JA"
Odbúranie závisti, nenávisti, neúcty, nelásky, obrnime sa
láskou, žičlivosťou, dobrotou. Ak žiadame niečo od druhých,
vedzme aj my dávať. Boh - Otec nebeský, nebude vo večnosti
hodnotiť hmotné statky, ale naše skutky.

2. Práca vo vlastnej rodine
Nie je šťastná iba tá rodina, kde je veľa peňazí. Popri zabez
pečení životných potrieb, nájdite si čas porozprávať sa s
deťmi, pohrať, pomodliť, či poprechádzať. Spolu ísť na výlet,
ale aj na sv. prijímanie. Za najväčší hriech bude rodičom
pripočítaný ten, ak z deti vychovali blahobytne žijúcich pokrs
tených pohanov.

3. Charitatívna činnosť
Pomoc starým, chorým a opusteným. Na tých zabúda aj
najbližší - pre ich fyzickú slabosť alebo malé financie. Nájdime
si vhodný spôsob pomoci a najmä čas. Týchto ľudí nepoteší
tak ovocie, čo im darujeme, ako skôr pocit, že ich rada, či
životná skúsenosť je ešte potrebná. Ak nám to Boh dopraje,
všetci, všetci raz budeme starými ľuďmi, aj keď máme dnes
iba 35 rokov.
Ak sa nám podarí splniť tieto úlohy, budeme mať v závere
roku 1994 dobrý pocit ako rybár, ktorý pri ulovení zlatej rybky
rozumne využil tri ponúkané možnosti.
Nech nás pritom sprevádza pomoc Ducha Svätého a ochra
na Matky Božej.
Marta ŠESTÁKOVÁ

STRANA 14
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S V Ä T Ý OTEC S L O V Á K O M
Nedávnej oslavy 70. narodenín otca kar
dinál a Jozefa Tom k« sa v Ríme zúčastnil a]
prešovský sídelný biskup Mons. Ján Htrka.
Pň tej príležitosti sa slovenskí pútnici a
slovenská cirkevná herarhía {ešte aj oso
bitne) stretli so Svätým Otcom na osobit
nej audiencii. Z príhovoru Svätého Otca
vyberáme:
S osobitnou pozornosťou sledujem cestu ob
novy, ktorá sa uskutočňuje v rámci desaťročného
pastoračného programu. Povzbudzujem vás, aby
ste vytrvali s obnoveným nadšením, "aby vám vašaskúšaná viera... bola nachválu, slávu a č e s f (1
R 1, 7)- ako napísal apoštol Peter "vyvoleným v
diaspóre" (1 Pt 1,1) v Malej Ázii.
Veľmi si cením náboženský rast vášho spolo
čenstva, vdäkavhodným pastoračným podujatiam
pastierov, ktorých povzbudzujem, aby pokračovali
v začatom úsilí. Osobitne myslím na pastoráciu
rodín, ktorá dáva základy aj formácii nových ge
nerácií. V tejto súvislosti sa modlím, aby semináre
a noviciáty boli vždy oživované neustálym duchov

ným a apoštolským nadšením podľa peknej tra
dície vašej krajiny.
Na tento rast značne prispievajú hnutia, ktoré
rozvíjajú spiritualitu a činnosť v rozličných život
ných prostrediach, zvlášť v rodinách, medzi cho
rými a telesne postihnutými.
Veľmi vzácnym a významným ovocím spolu
práce s Božou prozreteľnosťou je zaiste misijná
spolupráca, ktorú rozvíjajú vaše spoločenstvá, čím
znova ukazujú, že Cirkev, ktorá trpela za vieru, je
schopná posilniť mystické telo Kristovo.
Práve veriacich laikov chcem osobitne povzbu
diť, a to aj v súvislosti s tým, čo hovorím v týchto
týždňoch, počas normálnej stredajšej katechézy.
Drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás, aby ste
veľkodušne vzali na seba zodpovednosti, ktoré
vám prináležia v rozličných úsekoch verejného
života: v kultúre, v hospodárstve ,v politike, v spo
ločenských komunikáciách. Isteže, nejde o obsa
denie miest zo sebeckých záujmov, ani o použí
vanie nedovolených prostriedkov na dobré ciele:
toto je skôr na pokušenie, ktorému sa treba vy
hýbať. Naopak, treba sledovať úplne opačnú logi
ku, logiku evanjeliového kvasu, ktorý dodáva cestu

vnútorný rast. Je to logika Božieho kráľovstva,
ktorá vyzýva na ochotu i na odvahu laikov, či už
ako jednotlivcov alebo skupín.
Súčasná situácia, po nadšení zo slobody, pri
náša so sebou niektoré ťažkosti, ako je neza
mestnanosť a devalvácia hodnôt, ktoré od všet
kých vyžaduje úsilie a dôslednosť. Dôležité je ne
stratiť odvahu, vedieť premôcť malomyseľnosť, ne
reagovať individualistický, usilujúc sa brániť len
vlastné záujmy. Treba skôr vzájomne si pomáhať
a snažiť sa urobiť z týchto ťažkostí príležitosť na
spoločný rast v jednote.
Vy, členovia Cirkvi, ste v tejto súvislosti povolaní
šíriť v spoločnosti ducha vzájomnej úcty medzi
rozličnými zložkami, aby mohli spolunažívať kon
štruktívnym spôsobom. Pán vás povolal ako svo
jich poslov: teraz, keď náboženská sloboda bola
potvrdená, nastáva čas novej evanjelizácie, ktorá
sa začína nebojácnym svedectvom veriacich v
každodennom živote. Vďaka Bohu, pominul čas
prenasledovania! Avšak neprešiel a nikdy neprej
de čas "zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás" (1 Pt
3,15).
Najmilší, hľa, to sú myšlienky, ktoré som vám
chcel odovzdať. Zverme ich materinskému oro
dovaniu Najsvätejšej Panny Márie a svätého Cy
rila a Metoda spolu so všetkými predsavzatiami a
prosbami, ktoré vaše spoločenstvá a rodiny nosia
v sebe.

na tom ve/ký podie! tamojší a
neskôrv m prešovský kňaz
i ThDr. Štefan Hesek a na gym
náziu ďalší profesor teológie
ThDr. Štefan Hlavač, ktorí mali
da). č o zo d p o ve d á m ôjm u
denne po 6 hodín, v VH. a VUl.
v y š š ie m u veku.
triede už vtedy bola aj nepo* í na výchovu veľký vplyv. Im
vďačí spoločnosť a cirkev za
V IV. ň triede, kde bolo 49: vinná ruština. Do školy sme
vtedajšiu morálku mladých ľu
žiakov, bol Tomko podlá abe
cestovali vlakom, ale k vlaku a
dí a ich životné ciele.
od vtaku tam a späť my sme
cedy pod číslom 44 a p ri mene
Dnes ¡e kardinál Jozef Tom
bola hviezdička, éo znamena
mali 8 km a on o celé 2 km
ko poverený evanjelizácioií
menej a to za každého poča
lo, že študoval s vyznamena
g; cirkvi na celom svete a i
sia.
ním. P ri jednom interview sa
prostredníctvom neho spoznaRodičia kardínala Toniku bo
priznal, že ovláda niekoľko
va svet malé Slovensko v srd
lí poľnohospodári, otec robil
svetových jazykov, pre ktoré
ci Európyy ku ktorému sa jubi
dostal základ na gymnáziu. Je
niekedy tiež ako robotník na
lant vždy tak hrdo hlási.
to pravda, lebo latinčinu, nem
tratí. Z Udavskeho bolo až 6
činu a francúzštinu mat týž
kňazov. Že tomu tak bolo. mal
Si Štefan SMNČÁK . Prešov

DENNE DOCHÁDZAL PESt VYSE 6 km,
ALE AJ TAK VYŠTUDOVAL S VYZNAMENANÍM
K e ď som ¥ 4. čísie dvojtýž
denníka SLOVO videl ponuku
cestovnej kancelárie na zá
ja zd do V atikánu p ri príle
ž ito stí 70. narodenín kardiná
la Jozefa TOMKU, nedalo mi,
aby som nezaspominat na to
ho Udav&ana, s ktorým som
pred vyše 55 ro km i dochädzal denne do m ichalov
ského gymnáziá. Pravda, ja
som b o l septimán (VII. trie 
da) a on k v a rtá n (IV. tr ie 

Dojte o nich v e d i e ť tým, ktorí to potrebujú
Dňa 10.2.1994 pri príležitosti vzniku špeciál
nej pedagogickej poradne v priestoroch Zá
kladnej školy pre sluchovo a rečovo postih
nuté deti v Prešove, konala sa tlačová kon
ferencia. Cieľom bolo sprístupniť informácie
širokej verejnosti o činnosti školy a o formách
práce s postihnutými deťmi.
Aj v našom gréckokatolíckom časopise vás
chceme informovať o tejto škole a zároveň vy
sloviť prosbu, aby ste túto informáciu poskytli
tým, o ktorých viete, že by im pomohla.
Prvé zariadenie pre sluchovo a rečovo po
stihnuté deti vzniklo už v roku 1905 v Bra
tislave. S vyučovaním v Prešove sa začalo
1.1.1964 a toto zariadenie má pôsobnosť pre celý
východoslovenský región. Zahŕňa tak proces
výchovy v materskej škole ale aj v základnej.
V súčasnom období sú v materskej škole 2
výchovne oddelenia pre sluchovo postihnuté
deti s počtom 19 a jedna výchovná skupina s 9
deťmi s poruchami reči. Táto výchovná sku
pina bola otvorená v tomto školskom roku. Ide
hlavne o oneskorený rečový vývin.
V základnej škole je 16 tried, z toho je 15 tried
pre sluchovo postihnutých žiakov a 1 triedu
tvoria nehovoriaci žiaci. Sú to deti počujúce,
ale nerozprávajúce. Spolu ich je v základnej
škole 107. Po ukončení základnej školy absol
venti pokračujú v ďalšom štúdiu na SOU pre

sluchovo postihnutú mládež v Prešove, Krem
nici a v Bratislave. Štúdujú v týchto odboroch:
pánsky a dámsky krajčír, stolár, strojný mec
hanik, maliar, mechanik elektronických zaria
dení, kaderník, čaluník, zlatník, knihár, ope
rátor drevárskej a nábytkárskej výroby s matu
ritou, (falej je to stredná priemyselná škola
odevná v Kremnici. V tomto školskom roku
dvaja absolventi študujú na Strednej pedago
gickej škole v Lučenci -odbor výchovávateľstvo.
Čo sa týka zamestnancov, v tomto zariadení
ich pracuje 81, z toho 26 učiteľov a 17 vycho
vávateľov. Kvalifikovanosť učiteľov pre špe
ciálnu pedagogiku je stopercentná, čím sa
prakticky vymykajú z rámca normy nielen vo
východoslov. regióne, ale aj Slovenska.
V minulom roku bol v parlamente SR schvá
lený zákon č. 279/93 o školských zariadeniach.
Do sústavy školských zariadení patrí aj špe
ciálna pedagogická poradňa. Na tejto škole ex
perimentálne začali pracovať na tomto úseku
od r.1992.
Tak ako škola, aj špeciálno pedagogická po
radňa má pôsobnosť v rámci celého východo
slovenského regiónu s náplňou riešenia prob
lematiky rečových a sluchových porúch ako aj
ďalších špeciálno-pedagogických problémov.
Ich úlohou je poskytovať pomoc postihnutým
deťom po každej stránke a pokiaľ je to možné

ponechať ich čo najdlhšie v rodinnom prostre
dí, príp. v MŠ a ZS bežného typu. Ako sami
hovoria : "Tu pre nás vyplýva ďalšia úloha a to
odborno - metodická pre rodičov postihnutých
detí, ale aj učiteľov, ktorí tieto detí vyučujú. Pri
tejto pomoci nám nejde iba o písomný kontakt,
ale osobný. Sme schopní a ochotní ísť priamo
do rodiny príp. školy. Skúseností v tejto oblasti
máme veľmi dobré. Našou snahou však nie je
iba kontaktovať sa priamo so zainteresovaný
mi ľudmi, ale pôsobiť formou prednášok, krát
kodobými školeniami či publikačnou činnos
ťou na širokú pedagogickú ale aj nepedago
gickú verejnosť. Veľmi dobrú spoluprácu má
me so Školskou správou v Prešove."
Na pedagogickej fakulte a filozofickej fakul
te je možné študovať odbor logopédie. Ponú
kajú možnosť praktickej činnosti - praxe. Ak by
v priebehu štúdia praxovali v logopedickej po
radni, pracovali so sluchovo postihnutými deť
mi, nehovoriacimi deťmi - a laikmi, predpokla
dáme, že v praktickej činnosti ako učiteľov ZŠ
by ich nemalo prakticky nič prekvapiť.
V
prípade potreby môžu zariadiť špeciálne
triedy pre deti s poruchami písania a čítania. Z
ich pohľadu najväčšie nešťastie zo strany ro
dičov je bezradnosť, ako pomôcť vlastnému
dieťaťu, kde a na koho sa obrátiť. Toto je skúse
nosť, preto sú tu!

L IT U R G IC K Y K Ä L E N D A R
__________V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu

25. apríl, pondelok, Marek, apoštol
a evanjelista, záväzná spomienka
Antifóny nedelhé, tropare: Veselie sa, ne
besá, o sv.: Svätý apoštol Marek, kondák:
Pane, svojím božským zásahom, Sláva,
kondák o sv.: Svätý apoštol Marek, I teraz,
kondák velkonočný: Až do hrobu. Prokimen:
Nech je milosrdenstvo. Po celej zemi...1. R
5,5-11, Budte triezvi a bdejte. Mk 6,7-13,
Ježiš zvolal dvanástich a začal ich posielať
po dvoch. Prič.: Telo Kristovo. Po celej zemi...

26. apríl, utorok, Bažil Amazský,
biskup a mučeník
Menlivé časti, okrem čítaní, ako v predchá
dzajúcu nedelU. Sk 9, 26-30; Keď Savol pri
šiel do Jeruzalemu, pokúšal spojiť sa s
učeníkmi Jn 6,16-21; To som ja, nebojte sa.

28. apríl, štvrtok, Jakub
a Sozipater, apoštoli
Sk 10, 11-16, Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Jn 3, 31-36, Kto prichá
dza zhora, je nad všetkých.

novi sa pridal velký zástup. Jn 4,5-15; Tu
prišla po vodu istá Samaritánka. Prič.: Telo
Kristovo. Kto je moje telo.

te nejaké povzbudivé slovo pre ľud, hovor
te! Jn 10,31 b-39; Ukázal som veľa dob
rých skutkov od Otca.

2.máj, pondelok, Anastáz Veľký,
biskup, farba biela

8.máj, Nedeľa o uzdravení slepé
ho, Ján apoštol, farba biela

Antifóny: nedeľné, tropar: Uplynula polo
vica sviatkov, Sláva i teraz, kondák:
Uprostred sviatkov Starého zákona, proki
men: Velký je náš Pán Sk 10,44-48a; Pe
ter ich pokrstil v mene Ježiša Krista Jn
8,31; Každý, kto pácha hriech, je otrok.

Radivý hlas je piaty, ev. na utierni je 8,
Antifóny nedeľné, tropar 5.hl: Veriaci, osla
vujeme Slovo, Sláva kondák o slepom
Temné sú oči mojej duše, Kriste. I teraz
kondák velkonočný: Až do hrobu. Proki
men:Pomodlite sa a vzdávajte chválu. Sk
16,25-34; Ver v Pána Ježiša a budeš spa
sený ty aj tvoj dom. Jn 9,1-7; Ježiš ako
šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia
slepý. Namiesto Dôstojné je: Anjel zvesto
val. Osvieť sa, osvieť sa. Na prijímanie:
Telo Kristovo.

3.máj, utorok, Teodóz Pečerský,
úctihodný, farba biela
Okrem čítaní menlivé časti ako 2.mája,
Sk 11,25-30; V Antiochii učeníkov prvý raz
nazvali kresťanmi Jn 8,42-47; Kto je z Bo
ha, počúva Božie slovo.

4.máj, streda, skončenie obdobia
polovice Päťdesiatnice.

29. apríl, piatok, Kyzickí mučeníci

Okrem čítaní menlivé časti ako 2,mája.
Sk 12.20-24; Božie slovo sa šírilo a rozmá
halo. Jn 8,50-55; Kto zachová moje slovo,
neokúsi smrť naveky.

Sk 10, 19-22, Bez váhania choď s nimi,
lebo ja som ich poslal Jn 7, 28-31, Ježiš
učil v chráme.

5.máj, štvrtok, Irena, mučenica,
farba biela

30. apríl, sobota, Jakub, apoštol,
záväzná spomienka
Antifóny nedeľne, tropare: Uplynula po
lovica sviatkov, o apošt: Svätý apoštol Ja
kub; Sláva, kondák o apošt: Svätý apoštol
Jakub, I teraz kondák, Uprostred sviatkov.
Prokimen: Velký je náš Pán. Po celej ze
mi... 2.Kor 4,7-10; Zo všetkých, nás sužu
jú, ale nie sme stiesnení. Mk 10,35-40;
Môžete piť kalich, ktorý ja pijem?

1. máj, Nedeľa o Samaritánke,
Jeremiáš, prorok
Farba biela, radový hlas štvrtý, ev. na
utierni je 7. Sláva, kondák: S vierou prišla
Samaritánka k prameňu. I teraz kondák:
Uprostred sviatkov Starého zákona. Proki
men: Spievajte Bohu Sk 11,19-24; K Pá

Antifóny nedelhé, tropár 4.hl.: Keď sa
učenice, Sláva, kondák: S vierou prišla, I
teraz, kondák Až do hrobu, prokimen:
Spievajte Bohu. Sk 13,1-4; Oni sa postili a
modlili; vložili na nich ruky a prepustili ich.
Jn 8,56-59; Prv ako bol Abrahám, Ja som.
Na prijímanie: Telo Kristovo.

6.máj, piatok, Jób Spravodlivý,
farba biela
Okrem čítaní menlivé časti ako 5.mája,
Sk 13,5-12; A teraz pozri, doľahne na teba
Pánova ruka. Jn 10,24b-31; Ja a otec sme
jedno.

7.máj, sobota, Agát, mučeník,
farba biela
okrem čítaní menlivé časti ako 5.mája,
Sk 13,14-15.32-33a. 38-39; Bratia, ak má

9.máj, pondelok, prenesenie ostat
kov sv. Mikuláša, farba biela
Okrem čítaní všetko ako 8.mája. Sk
13,49-52; Pánovo slovo sa šírilo po celom
kraji. Jn 11,46-53; Tento človek robí mno
hé znamenia.

10.máj, utorok, Šimon Horlivec,
farba biela
Okrem čítaní menlivé časti ako 8.mája.
Sk 17,10-15; V Berei prijímali slovo s veľ
kou dychtivosťou. Jn 12,23-28; Kde som
Ja, tam bude i môj služobník.

11.máj, streda, zakončenie veľko
nočného obdobia, Metod, veľko
moravský arcibiskup
Antifóny: Zaplesaj, II. Bože obdaruj nás.
Na vchod: Na zhromaždeniach. Tropar:
Kristus slávne vstal zmŕtvych. Sláva i te
raz. kondák: Až do hrobu. Trojsväté. Pro
kimen: Toto je deň Sk 17, 22-28a: V Bohu
žijeme, hýbeme sa a sme. Jn 12, 29-33:
Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všet
kých pritiahnem k sebe. Anjel zvestoval.
Osvieť sa, osvieť sa. Na prijímanie: telo Kris
tovo. Po sv. lit. za spevu tropára Ctihodný
Jozef odkladá sa z oltára plaštenica.

VEĽKONOCNE OBDOBIE VO VÝCHODNEJ LITDRGII
(Pokračovanie zo str. 6)

A tým sa už ocitáme v náplni liturgických
textov nedele, ktorých stredobodom je Spa
siteľovo stretnutie sa so ženou Samaritánkou
pri Jakubovej studni. (Čítanie zo sv. evanje
lia podľa Jána / 4, 5-15 / nám toto stretnutie
približuje situačne i obsahovo).
Ako vieme, Spasiteľ hneď v prvom roku
svojho verejného účinkovania bol často na
cestách. A tak prišiel aj na toto miesto a
sadol si k studni. Tu prišla istá Samaritánka
s nádobou pre vodu a Ježiš ju oslovil s pros
bou, aby sa mu dala napiť. Žena prekvapená
tým, že ju oslovil neznám y človek a navyše
Žid, začína rozhovor otázkou, ktorá by jej
mala objasniť, s kým m á tú česť hovoriť, a čo

ho vedie k tomu, aby on - Žid - hovoril so
ženou zo Samárie, obyvateľmi ktorej všetci
Židia pohŕdajú a nenávidia ich... A tu zrazu
je ktosi, čo túto bariéru do základov rúca:
Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten,
čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si prosila
a on by ti dal vodu živú! Tak znela jeho
odpoveď. A z jej ďalšej časti, ktorou sa končí
úsek evanjelia tejto nedele, žena skutočne
spoznala o koho ide, veď z ľudí nikdy nikto
tak nehovoril: Každý, kto pije z tejto vody,
zasa bude smädný. Ale kto bude piť z vody,
ktorú ja mu dám, nebude smädný nikdy, ba
voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prame
ňom vody prúdiacej do večného života.
Text kondáku tejto nedele uvádzame na zá

ver tejto úvahy: - S vierou prišla Samaritán
ka k prameňu - a uzrela teba, Vodu múdrostí.
- Keď sa z nej hodne napila - získala nebeské
kráľovstvo - a stala sa slávnou na veky.
Takými sa stali obyvatelia Samárie, ktorí
vzali na vedomie jej svedectvo, počuli a vi
deli na vlastné oči, lebo mali to šťastie zdržať
ho na dva dni a uverili v neho. Rovnako aj tí
ďalší z Fenície, Cypru a Antiochie, ktorí vo
velkom počte uverili a obrátili sa k Pánovi.
Tú istú príležitosť dal a stále dáva všetkým z
pokolenia na pokolenie až po naše časy. Na
nás záleží, či sa jej ujmeme, alebo ňou pohŕdneme!

(Pokračovanie)
Mons. Mgr. Ján KRAJŇÁK

nič nevypytoval. Bola to hlboká
modlitba.
Pri iných Ježišových zjaveniach
Keď sledujeme zmŕtvychvstalé znechutení, uvideli na brehu Ježi tomu nebolo inak. Ježiš vždy vie
ho Krista pri jeho stretnutiach s ša a rýchle k nemu priplávali.
všetko, čo je v nás - skôr ako
učeníkmi, uvedomíme si, ako má
- Máte niečo na jedenie? Nemali. prehovoríme. Pozná i to najjem
lo sa tam hovorí. Čakali by sme,
nejšie chvenie nášho srdca a du
Pripravil im oheň a pečenú rybu.
cha. Skúsme niekedy byť tak sa
že sa budú vypytovať, že budú na
Tak, ako to v podobnej situácii
všetko zvedaví, najmä pri ďalších
mi s Ježišom a v tichom vedomí
robia dobrí ľudia. A nikto sa ho na
stretnutiach, keď už prešlo prvé
jeho
prítomnosti nič nehovoriť,
nič nepýtal, pretože vedeli, že je
prekvapenie:
len
mlčať.
Je dobré nechať sa
to Pán.
unášať
na
výslní takéhoto bez
- Aké to tam je? Ako sa stalo, že
Vieme si predstaviť, že by sme
hranične
dôverného
poznania a
si vstal z hrobu a že si tu? Aké je
sa my takto mlčky stretli s Ježi
prežívať
v
prítomnosti
milujúceho
to na onom svete? Ako je to s tým
šom? - Keďsa modlíte, nehovorte
Boha hĺbku tajomného ticha v
novým životom?
mnoho... Prečo je to tak. že sme si
dlhom
mlčaní. Potom zistíme, že
Malo by ich to predsa zaujímať.
navykli chápať modlitbu ako usta
nám
je
Kristus oveľa bližší, než
Žiadnu podobnú otázku však vičné hovorenie? Vyzerá to nie
sme
si
mysleli.
kedy tak, ako by sme skôr niečo
nepočujeme. Pokiaľ sa ozve neja
Je najvyšší čas, aby sme nášmu
chceli odrecitovať, než pobudnúť
ké slovo, tak hovorí väčšinou
vzťahu
k Bohu vrátili jeho dôver
trochu s Kristom.
Spasiteľ, a i to len veľmi zriedka.
ný
charakter,
aby bola naša mod
Apoštoli sa - podľa záznamu Oobre si všimnime tohoto stret
zmohli len na zvolanie: - To je
nutia, alebo, ak chcete, tejto mod litba predovšetkým stretnutím s
Kristom - hoci aj bez slov, ale sku
Pán!
litby: rýchle priplávali k Ježišovi,
točným,
úprimným stretnutím.
Tak to bolo i vtedy pri Tiberiadohrievajú sa pri ohni, jedia a ml
skom jazere: nočným chladom
čia. Stačí im, že sú pri ňom. Bolo
Z Myšlienok
skrehnutí apoštoli, nevyspatí a to také úprimné ticho. Nikto sa na
o. J. PORUBČANA, SJ

MLČIACA MODLITBA

Aj malý
krôčik
poteší
Stretol som sa s o. Miroslavom
Gavalom, ktorý ani nie celý rok pô
sobí vo Vyškovciach pri Svidníku s
filiálnym i obcam i Chotča, Krušinec a Vislava. Podarilo sa tam
urýchlene opraviť farskú budovu a
mohol sa do nej už aj nasťahovať.
- A čo odber tlače?
- Nie je ešte najlepší, ale v našej
farnosti sme zv ý š ili napríklad od
ber Slova z niekoľkých výtlačkov
na päťdesiat.
Áno, aj drobné krôčiky sú krokmi
a vedia potešiť.
(pk)

CByzant
ponúka

pečiatku
na
p r o s fo r y
cena 8 8 ,- Sk
objednávky prijím a:
'B yzant
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