
zazrel som Ťa qj v rozbúrenom dave, 
keď utíšiť si chcela moje srdce nedočkavé, 
a keď som siahol po  knihách, sláve s chuťou sna,

šepla 'si, íe  len Ty si Múdrosť, ktorá dušu napĺňa.

Keď zahľadíš sa na mňa v chráme z ikony; 
môj nový verš vídy- väčšou láskou k Tebe zazvoní

Mária, ako dobre si t a  pamätám.
Prišla si, keď mi srdce krvácalo z  toľkýcfi rán

1.5 .94
ROČ. XXVI 
Cena 4 Sk

Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
Viktor HUJIK

\ltM ti*
Po Bohu smädí duša.
Po Bohu mocnom, velikom. 
Má čaro slnečného lúča. 
Vyniká múdrym prienikom.

Ježišu Kriste, naplň srdce 
pokojom, láskou k človeku. 
Nech je  vždy nežné, milujúce. 
Kiež beží od zla, od prieku!

Zohrej ma ako dieťa matka! 
A prepáč moje slabosti! 
Usmerni ma na križovatkách, 
za krivdy udeľ práv osti!



"Otte môj, 
tebe sa oddávam.
Rob so mnou, čo sa Ti 

ľúbi.
Ďakujem Ti za všetko, (o  
urobíš zo mňa.
Som hotový na všetko, pri
jím am  všetko, 
aby sa splnila Tvoja vôľa 
vo mne a vo všetkých Tvo
jich  stvoreniach.
Po ničom inom netúíim , 

B oíe  môj.
Vkladám do Tvojich rúk  
svoju dušu.
Tebe ju  dávam, B o íe  môj, 
so všetkou láskou

svojho srdca, 
pretoíe Ťa milujem.
Je to pre mňa požiadavka 

lásky 
dať sa Ti, zveriť sa 
do Tvojich rúk bez miery 
s nekonečnou dôverou, 
pretoíe si m ojím  Otcom. "
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ÚVODNÁ REČ SV. OTCA BAŽILA VEĽKÉHO K PRAVIDLÁM
Všetci máme rovnaký cieľ: svätosť života. Preto 

vás pre lásku nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa 
obetoval za naše hriechy, prosím: začnime sa už 
konečne starať o svoje duše, oplakávať márnosť mi
nulého života a bojovať o budúci život na slávu Boha, 
Ježiša Krista a svätého, pokionyhodného Ducha.

Nezostávajme v tej nedbalosti a ľahostajnosti, 
chráňme sa márnenia času lenivosťou a neodkladaj
me začiatok na zajtra alebo na neskoršie. Lebo by sa 
mohlo stať, že ten, ktorý od nás bude žiadať odpočet 
z našich duší, by nás našiel nepripravených, bez 
dobrých skutkov, a potom by sme sa nemohli zúčast

niť radostného stretnutia s nebeským Ženíchom. Po
tom by bol zbytočný náš plač a ľútosť nad zle preži
tým časom, keďuž pokánie nebude mať žiadnu cenu: 
"Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy," 
hovorí apoštol / 2 Kor. 6,2 /.

Dnes je  čas pokánia, zajtra radosti, dnes je čas 
utrpenia, zajtra potešenia. Dnes je  Boh tým, ktorí sa 
obracajú zo zlej cesty, pomocníkom, zajtra bude 
prísnym sudcom ľudských skutkov, slov a myšlie
nok, sudcom, ktorého nikto neoklame. Dnes sa teší
me z Jeho zhovievavosti a zajtra, keď vstaneme 
zmŕtvych jedni k večnému zatrateniu a iní k večnej 
radosti, a keď každý dostane podľa zásluh, poznáme 
Jeho spravodlivosť.

Chceme byť spasení, ale nechceme sa starať o 
cestu, ktorá vedie k spáse, opovážlivo sa domnieva
me, že dosiahneme rovnakú slávu ako tí, ktorí až do

smrti odporovali hriechu. Nie je to ľahkomyseľnosť? 
Dokedy budeme odkladať počúvnuť Krista, ktorý nás 
volá do svojho nebeského kráľovstva?

Úcta a vence patria iba víťazom, a kto by ovenčil 
toho, ktorý ani nezačal bojovať? A v tomto boji 
nestačí iba zvíťaziť, je nevyhnutné bojovať podľa 
pravidiel, ako hovorí apoštol: "A kto závodí, nedo
stane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel " ¡2 Tm 
2,5/. To znamená, že z toho, čo je prikázané, nesmie
me vynechať ani to najmenšie.

"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v 
mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 
zachovávať všetko, čo som vám prikázal " /Mt 28, 
19-20/. Kristus teda nehovorí: učte ich toto zachová
vať a iné zanedbávať, ale priamo: zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal.

Lebo keby neboli všetky prikázania potrebné k 
spáse, neboli by všetky dané, ani by nebolo poveda
né, že je ich treba všetky zachovávať. Aký prospech 
má niekto z toho, že netrpí žiadnou chorobou, okrem 
jednej, keď tá jediná zničí jeho zdravie?

Isté je, že kto plní Božiu vôľu, ale nie tak, ako to 
chce Boh a nie z lásky k Bohu, ten sa zbytočne namáha 
podľa slov nášho Pána Ježiša Krista: " Nebuďte ako 
pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagó
gach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, 
hovorím vám: už dostali svoju odmenu" /Mt 6,5/. Keď 
teda nie je možné byť spasený bez splnenia Božích 
prikázaní a je nebezpečné znevažovať niečo z toho, čo 
je prikázané (lebo prisvojovať si právo súdiť Zákono
darcu a niektoré zákony príjimať a iné zavrhovať je 
znakom veľkej pýchy), pričiňme sa spoločne, aby sme 
nič nezabudli z toho, čo je prikázané.

Keď teda Boží človek má byť dokonalý, musí byť 
dokonalý v zachovávaní všetkých prikázaní, " k mie
re plného Kristovho veku "(Ef 4,13), pretože podľa 
Božieho zákona Boh neprijme ako obetu nič, čo je 
poškodené - nedokonalé, aj keby to bolo čisté.

Pripravili BAZILIÁNI
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Nás  o p t i m i z m u s  z o  v z k r i e s e n i a  K r i s t a
Svet, ktorý nás obklopuje do nekonečných 

diaľok, je hmotný svet, ba i naše telo je z 
prachu zeme a predsa v nás ako v obrov
skom atómovom reaktore bubnuje obrovská 
sila života, ktorá sa prediera cez všetky ste
ny hmoty a vytvára ešte väčší a uchvacujú- 
cejší svet. Je to svet ducha. Tak ako hmota 
nechce byť zničená, ani náš duch, naša du
ša nechce prestať byť - nechce zomrieť. Dik
tuje jej to neprekonateľná sila zakódovaná 
do každej duše, do každého života. A my, 
ktorých sa osobne a veľmi intenzívne dotkla 
táto sila, ba prenikla nás istejšie ako rádio, 
voľní voláme uprostred hlu
ku, chaosu bolesti i skrom
ných radostí sveta vstane
me, budeme ďalej žiť. Ne
zomrieme, smrť je iba pre
chod, je to iba prekročenie 
čierneho prahu. Okamih, 
keď sa nám privrú oči, v 
zápätí však vstupujeme do 
sveta, kde život neumiera.
Fakt Ježišovho zmŕtvych
vstania je našou jedinou 
nádejou, ale aj istotou, že 
aj my vstaneme. Túto isto
tu máme z najistejšieho 
svedectva Božieho slova z 
čistého a nepominuteľné
ho vedomia a svedomia z 
najvnútornejšieho zápisu v 
našej duši, z tradície, z his
toricity evanjelia a ich po
solstiev a zo skutkov, ktoré 
nás približujú k hranici pre
chodu a ktoré sú vykonané 
a prežité v Duchu Svätom.
Ak niet zmŕtvychvstania, 
potom naša existencia na 
zemi sa podobá mydlovej 
bubline a kvetom púpavy. Ak náš život má 
dĺžku od kolísky po hrob a nič viac, potom 
sme úbohejší ako malý kamienok na brehu 
potoka a lepšie by bolo vôbec na tento 
svet neprísť.

Avšak nič na tomto svete nehovorí tak 
jasne a isto o tom,že prežijeme tento svet 
i vesmír, že ak sme dokonalejší ako hmota 
v tomto živote, budeme dokonalejší i po 
prelete cez čiernu dieru, ktorá sa volá 
smrť, nič nehovorí tak jasne ako vzkriese
nie. Našou najväčšou radosťou je,že pre 
každého je zmŕtvychvstanie. Preto prekri- 
kujeme tento svet, aby vedel, kam speje a 
kde skončí.Akéže by to boli cesty, ktoré 
nik^m nevedú. Naša vedie do večného 
života. Počúvajme teda hlas, ktorý nám to 
zvestuje.Nech nás omráči táto skutočnosť 
vzkriesenia, nech nás prebudí ako ustrá
chaných apoštolov vo večeradle, ktorých 
cez zatvorené dvere navštívil zmŕtvych
vstalý Kristus a pozdravil ich:

"Pokoj Vám". I vám treba tento pokoj v 
ustráchanom svete a ustráchanom srdci, 
jeho pokoj ako ho On dáva, nie ako ho svet 
dáva. Nedištancujte sa ani vy, ktorí nemá
te záujem o Krista, ani o zmtvychvstalého. 
Ak máte úprimné srdce, On sa vám ohlási. 
Zasahuje až po okraj hraníc, veď keď zomie
ral na kríži, Jeho posledné posolstvo bolo 
adresované tomu, čo bol ukrižovaný po Je
ho pravici" dnes budeš so mnou v raji".

Prvé posolstvo pri vzkriesení povedal 
Márii Magdaléne: Žena, prečo plačeš, ko
ho hľadáš a vyslovil jej meno Mária. Kto

neverí vo vzkriesenie, nežije ani tu na zemi 
plný život. Je ako vták bez krídel a človek 
bez srdca, či bez hlavy. Dnes, keď slávime 
Jeho zmtvychvstanie, nebuďme ako ema- 
uskí učeníci, žijeme často akoby Krista ne
bolo, ako by sme ani nevedeli, čo sa na 
tejto planéte stalo.

Nech nás On sám osvieti, aby sme ho 
spoznali apoň pri lámaní našich osudov a 
ciest pri lámaní našich nádejí a lámaní 
našich krížov, aby sa nebo nad celým sve
tom nestmievalo, ani nezatemňovalo.

Dnes, keď slávime Jeho zmtvychvsta
nie, my, skeptickí tomášovia, ktorí veríme 
len tomu, čo vidíme vypočujme, si vyhláse
nie aj od tých, ktorí uverili, lebo videli.Ak by 
sme totiž verili iba tomu, čo vidíme a poču
jeme boli by sme takmer negramotní pred 
mnohosťou a velkoleposťou Božích diel už 
na tomto svete.Vzkriesenle je dielom ab
solútnej lásky, pretože v okamihu odchá
dzania života ho dostávame späť a to v

podobe - nekonečnej. História ľudstva nás 
učí, že bez lásky, tejto spojovacej látky 
vesmíru, sa ľudstvo aj po krátkých úspe
choch dostane rýchlo do krajiny Sodomy a 
Gomory. Život bez lásky totiž umiera a celý 
človek, naplnený vrcholným zmyslom, je 
človek vzkriesený. Ináč je to cesta iba do 
jamy a naša duša, naše srdce, náš cit a 
rozum i pud nás orientujú smerom k nové
mu vzkriesenému životu. Slová sv.Pavla, 
pôvodne Šavla, predtým Kristovho nepria
teľa, nám znejú ako zvony. Ak teda mŕtvi 
nevstávajú, nevstal ani Kristus a ak Kristus 
nevstal, naša viera je márna a vy ste ešte 
vždy v hriechoch.

Odkiaľ to sv. Pavol vedel? Stretol sa s 
Kristom cestou do Damašku, keď išiel za
týkať Ježišových učeníkov a stretol sa s 
ním omilostený viackrát. Celý človek je 
vzkriesený človek, tam sa završuje cieľ 
nášho života aj Kristus je celý, ale vzkrie
sený Kristus uvedumujúc si skutočnosť, že 
človek preto zomiera, aby žil a žiť možno 
naveky iba v Bohu. Kristus bol a je Bohom 
a práve tento Kristus vstal zmŕtvych istej
šie ako slnko, ktoré ráno vychádza. Žijeme 
v Roku rodiny. Ako nám môže pomôcť 
vzkriesený Kristus? Život v rodine, man
želstve, ale i v širšej spoločnosti je život 
stáleho odpúšťania, bez ľútosti ktoré je v 
tom,že sa postavím na stranu druhého a 
proti sebe. Niet východiska z kríz. Takáto 
Kitosť vedie k radosti, ktorá je odrazu silná, 
hoci predtým sme ju márne hľadali a z nej 
vyrastá vôľa začať ináč , vzniká ochota k 
obetiam.Radosť začína v manželstve, v ro
dine i v spoločenskom živote, presne tam, 
kde sa vzdáš hľadania vlastného šťastia a 
pokúšaš sa ho darovať iným. Daruj Bohu 
to, čo žiarlivo strážiš, potom zabudni na 
seba a mysli na druhého a takto celý život. 
Z vierou vo vzkrieseného je to ako s padá
kom. Väčšina ľudí by chcela, aby sa padák 
už otvoril v lietadle, ale tam jednoducho 
niet na to miesta. Človek musí najprv cez 
úzky otvor zanechať všetku istotu a skočiť. 
Až potom uprostred voľného priestoru ne
istoty, bezmocnosti a odvahy sa môže pa
dák otvoriť, potom ale bezpečne nesie až 
po pevnú pôdu pod nohami. Novú pôdu 
rodinného manželského spoločenského ži
vota tu i života večného. Všetky dni nášho 
života sú iba všednými dňami. Naše 
vzkriesenie bude velkou a radostnou ne
deľou, a preto si opakujeme toto naše Bož
ské a životné motto, ktoré je aj vyznaním : 
Christos voskrese - Voistinu voskrese, Kris
tus vstal zmŕtvych - naozaj vstal. Amen.

Velkonočný príhovor Mons. Jána HIRKU, 
prešovského sídelného biskupa, pri 

slávnostnej sv. liturgii v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
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K m e d z in á r o d n é m u  Roku rodiny

Matka v rodine
Po šťastnom kozmickom lete kozmonautky 

sveta jedna z novinárskych otázok bola i tá, v 
ktorej sa zvedavý žurnalista pýta, kto je pre ňu 
najdrahšou bytosťou na svete. A Valentína od
povedá: "Moja matka!"

Meno matky je vždy a všade pojmom a me
nom najkrajším a najmilším a po Božom mene 
iste aj najposvät- 
nejším. Výstižne 
to vyjadril vo svo
jich úvahách L.
Perlaky, keď pri
znal, že život by 
vždy zostal živo
tom a svet svetom, 
aj keby v ňom ne
bolo herečiek, kancelárskych slečien, učiteliek a 
kuchárok, ale svet a život bez matiek by nemohol 
existovať.

Nemožno tu teda zazlievať mnohým básni
kom a spisovateľom, ktorí vo svojich dielach 
kládli zvláštny dôraz na slovo matka, ktoré v 
každej ľudskej reči sústreďuje v sebe najväčšiu 
mieru sladkosti, nežnosti, čara, tepla a lásky. 
Slovo matka nie je totiž obyčajným pojmom.

Emil Kubek, gr. kat. kňaz, básnik, spisovateľ 
a jazykovedec /1857-1940/, píše o dobrej a 
milej matke Ivana Promacha tieto pekné slová: 
"Bola z tých matiek, ktoré nie s jazykom, ani 
nie prútom, ale s láskou a srdcom vychovávajú 
svoje deti. Nikdy nezahrešila, ani neudrela 
svoje deti. - Dosť ich ešte nabije psota! - zvykla 
hovoriť. A keď sa niektorý previnil, s ľútosťou 
na neho pozrela, pohladkala a povedala - Dieťa, 
vieš, že si sirota, otca nemáš, aby ťa viedol... a 
ja, biedna vdova, musím sa za teba hanbiť! 
Buďte dobré detí!"

Veď aj dobré bo li; v dedine lepších nebolo...

( Národný Povísti i Stichi, I . )

Edmondo de Amicis v knihe Srdce píše tak
to: "Váš si svoju matku,ktorá by dala rok šťas
tia, aby ti ušetrila hodinu bolesti... a dobre si 
pamätaj, že zo všetkých bude najhroznejší 
deň,keď stratíš svoju matku."

Spisovateľ Erich Kästner v knihe spomienok 
opisuje návštevu u svojej 80-ročnej matky, ktorá 
trpela stratou pamäti. Nepoznala ho. Toto trpké 
stretnutie uzatvára týmito slovami uznania: "Jej 
oči zabudli už dokonca na mňa, na jej jediný cieľ 
a jediné šťastie. Ale iba oči. Srdce nie!"

Syn šiel vytrhnúť matke srdce, pretože jeho 
budúca nevesta si to žiadala. Cestou späť sa syn 
potkol, spadol na zem. Na zemi ležiace srdce 
prehovorilo: "Syn môj, neudrel si sa?"

Táto prastará báj, vždy večne živá, stále ak
tuálna, zrkadlí v sebe nesmiernu materinskú 
lásku, často nelogickú, neuveritelhú, ktorú pre
ukazujú matere a rodičia deťom na svojej dlhej, 
často krížovej ceste.

Leopold Arthofer,väzeňský kňaz, píše toto:

"Väznice sú miesta bez všetkej poézie. Jej 
obyvatelia sú väčšinou trosečníci života. V ich 
srdci je plno zloby a nenávisti. Zdá sa, že tým 
bytostiam už skutočne nesvieti žiadna hviezda. 
A predsa je jedna moc, ktorá sa nedokáže uzav
rieť. Je to posvätná moc matky. Nikto nedoká
že oceniť, čo má vo svojej matke, čo vlastne je 
materinská vernosť, než človek od všetkých 
opustený. Keď zomrie trestanec, na pohreb má
lokedy príde niekto z príbuzných. Kým však 
žije matka, vždy kráča za rakvou, hoci zhrbená 
a bledá. Je to úchvatný obraz vernosti a lásky.

Keďsv. Augustín bol obrátený slzami a mod
litbami svojej matky a vracal sa do svojej vlas
ti, zastal na pobrežnom meste Ostii a s ľútosťou 
spomínal na tie starosti, slzy, ktoré spôsobil 
svojím hriešnym životom svojej matke Moni

ke. Aj na to, ako mu odpovedala: "Milý synu, 
ty si mi nikdy neurobil nijaký žiaľ."

Pred rokmi v malej televíznej hitparáde zaznela 
v podaní skupiny bratov Gondolánovcov dojem
ná pieseň Matka umiera...Hovorí o dojemnej ma
terinskej láske, ktorá ešte aj v tých posledných 
chvíľach života pamätá na svoje dieťa: "Matka 
umiera, chce ťa uvidieť, oči upiera do dverí, kde 
ťa niet... Matka umiera, chce ťa požehnať, oči 
upiera, kým žije, k nej sa vráť..."

Z toho všetkého presvedčivo vyplýva velkosť 
matky v našom živote a svede, ale aj povinnosť 
znovu a znovu ju oživovať, upevňovať a zachová
vať. Zvlášť si to máme uvedomiť v tomto Roku 
rodiny, "aby sa jasne uznala hodnota jej materin
skej a rodinnej úlohy vzhľadom na ostatné verej
né úlohy a ostatné zamestnania" /Svätý Otec Ján 
Pavol II.:Familiaris consortio, 23 /.

o. František DANCÁK

Cirkev bude taká, ako vychováme svoje deti
Potešiteľná skutočnosť ma upútala v po

slednom období v našom prešovskom ka
tedrálnom chráme: veľa malých detí so 
svojimi rodičmi na sv. liturgii. Mladé rodiny 
pravidelne zaujímajú miesta v predných 
radoch chrámu. Radostné a dobré zname
nie. Zaiste je to aj v iných našich chrámoch 
a dal by Boh, aby tomu tak bolo vždy. Lebo 
budúcnosť Cirkvi závisí od toho, ako dnes 
vychováme svoje deti. Cez tieto deti a mlá
dež môže byť zachované dedičstvo viery 
našich otcov. Aj naša gréckokatolícka cir
kev bude mať raz tolko a takých veriacich, 
akých nám dnes vychovajú naše matky a 
otcovia. Ale veriacich nielen počtom, či 
"matrikou", ale aj svojím životom, vzťahom 
k najsvätejším tradíciám našej cirkvi, zna
losťou jej histórie a obradu, veriacich hr
dých na svoju príslušnosť práve ku

gréckokatolíckej cirkvi. Tieto myšlienky mi 
prichádzajú na um práve v tomto Roku 
rodiny. Rodičia a deti, ktoré prichádzajú do 
nášho chrámu, dávajú nádej, lebo v dneš
nom svete je stále viac príkladov ľahostaj
nosti k náboženstvu a kresťanskej výcho
ve. Nesúhlasím s názorom matky, ktorá 
povedala: Chodíme s deťmi pravidelne do 
cerkvi, ale je na nich, keď raz dospejú, ako 
si zariadia svoj náboženský život. Ani s 
názorom istého otca dvoch dospievajúcich 
dcér: Majú svoj rozum, nech robia, ako uzna
jú za vhodné. Kým boli malé, chodili spolu do 
chrámu. Ja mám svedomie čisté. Pochybu
jem, že svedomie tohoto rodiča môže byť 
bez výčitiek a obstojí pred Bohom.

Je to poníženie a kapitulácia rodičovskej 
autority, slabosť vlastného presvedčenia, 
znehodnotenie náboženskej výchovy v ča

se, keď by mala začať prinášať svoje ovo
cie. A dovoľujem si tvrdiť, že je v tom aj 
určitý alibizmus a pohodlnosť týchto rodi
čov kriticky priznať, že v tomto smere ich 
výchova zlyhala. Neraz počujeme: Naše 
deti sú vyspelejšie a múdrejšie, ako sme 
boli my. Naše názory sú nemoderné. Kris
tus a viera však nepodliehajú móde.

Vzdelanie a postavenie detí, čo aké vy
soké a úspešné, nemôže byť dôvodom pre 
vzdávanie sa, vlastné podceňovanie a 
upúšťanie od náboženského pôsobenia 
rodičov na svoje, hoci aj dospelé deti, 
vzdávanie sa práva a povinnosti pripomí
nať im v každom období ich života, aby 
zachovávali svoju vieru. Rodičia musia a 
majú urobiť vždy všetko preto, aby sa v ich 
deťoch nevytratila viera a kresťanský život.

(Pokračovanie na 6.str.)
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HUMANIZACIA MEDICÍNY
Hovoriť o humánnej medicíne alebo o hu

manizácii medicíny na prvý pohľad môže 
znieť prekvapujúco. Azda môže byť medicína 
nehumánna? Ci môže ľudská zručnosť, ktorá 
je stvorená pre cieľ, aby slúžila človeku, jeho 
zdraviu - stať sa neľudskou? Môže_sa stať 
medicína protirečením samej sebe? Žiaľ, mô
že! Všetko, čo je v rukách človeka, môže byť 
použité na dobro alebo zlo, s ohľadom na neho 
samého.

Pojem "humánna medicína" je široký, ob
sahuje najvzdialenejšie sféry a oblasti medi
cínskej etiky v jej najširšom zmysle. Tento jej 
hlavný zmysel je obsiahnutý aj v definícii 
zdravia, ktorú definovala svetová zdravotníc
ka organizácia (WHO): "Zdravie je stav plné
ho fyzického, psychického a sociálneho 
blahobytu, a nielen absencia bolesti a úna
vy".

Hlavná charakteristika, vznešenosť a šľa
chetnosť mediány, vyplýva z faktu, že je ona 
v podstate usmernená na slúženie ľudskému 
životu. Usmernená je na človeka, na jeho 
telesnú a duchovnú celistvosť na jeho indivi
duálnu a spoločenskú dimenziu. Medicína 
preto musí byť humánnou. Ona sa, najmä v 
dnešnom období, približuje stále viac človeku 
v rozhodujúcich okamihoch počatia a umiera
nia. Preto sa aj od toho, ktorý sa zasvätí 
medicíne s právom očakáva a vyžaduje velká 
osobná šľachetnosť voči človeku, a to nielen 
chorému. Mediána sa tak stáva službou živo
tu, ale zároveň sa stáva aj svedectvom vlast
nej šľachetnosti. Služba, ak je opravdivá, 
prerastá v lásku.

Lekár nie je vedcom, nie je umelcom, nie je 
technikom, ale práve a predovšetkým leká
rom. Jeho práca má však mnoho spoločného 
aj s vedou, aj s umením a takisto aj technikou. 
Objektom jeho práce, a tým aj pozornosti je 
človek ako človek. Ale dôsledkom ľudskej 
ohraničenosti, slabosti, hriešnosti a niekedy 
aj zloby, môže veľmi ľahko dôjsť k dehumani- 
zácii medicíny vo všetkých oblastiach lekár
skej a zdravotníckej starostlivosti. V dobe 
antiky lekár a pacient boli dva neoddeliteľné 
subjekty a spolupracovníci pri procese lieče
nia.

Neskôr však a najmä dnes na základe ve
deckých poznatkov a technických vymože
ností sa lekár stáva vládcom nad chorobami. 
Dostáva sa do najskrytejších tajomstiev zdra
via a bolestí a nakoniec aj do tajomstva sa
motného života. Môže vzniknúť dojem, že 
ovládol aj bolesť a do istej miery aj samú 
smrť.

Človek v bielom je kňazom v chráme zdra
via, života a umierania. Pacient sa dáva čas- 
tokrát i bez rozmýšľania do rúk lekára. Ale ak 
sa zabúda na kritérium antropológie, ako 
upozorňuje Ján Pavol M., dostávame sa do 
reality, kde existujú formy vedeckého pokro
ku, ktoré však ale nie sú v súlade s autentic
kým dobrom človeka a práve v týchto 
prípadoch vedecký pokrok môže priniesť dra
matické následky. Tu môžeme spomenúť aj 
onú pravdivú axiómu, že nie všetko, čo je 
technický možné, je aj morálne a eticky prija
teľné, ba čo viac prípustné.

Dnešný prudký rozvoj vedy a techniky mô
že alebo sa stať službou životu, alebo môže

spôsobiť neuveriteľné škody. Všetko závisí 
od múdrosti. Preto II. vatikánsky koncil hovo
rí: Našej dobe, viac ako minulým storočiam, 
treba stále viac a viac opravdivej múdrosti, 
aby všetko, čo človek nové otkrýva, stalo sa 
húmánnym, v nebezpečenstve je najmä bu
dúcnosť sveta, ak nebude mať dozaista oprav
divo múdrych llidí.

Požiadavka za väčším poľudštením lekár
skej zručnosti, za zjednotenie vedy a mediá
ny, techniky a lásky, v žiadnom prípade 
neznamená obmedzovanie pre vedu. Auten
tická veda nemôže ísť nikdy proti človeku. 
Autentický vedec alebo lekár nemôže, vchá

dzajúc do laboratória 
alebo operačnej sály, 
nechať vonku pred 
dverami etiku svojej 
osobnosti a pracovať, 
akoby nebol etickým 
bytím. Preto všetka 
jeho práca musí byť 
usmernená na dobro 
človeka. Negatívne 
javy v medicíne sú od
razom širokej krízy 
spoločnosti, v ktorej 
žijeme, často vychá
dzajú z individualiz
mu, kde mnohokrát 
platí zákon silnejšie
ho.

V dobe širokej hon
by za úspechom, vý
sledkami, kariérou či 
materiálnymi benefí
ciami môže sa veľmi 
ľahko vytratiť z centra 

pozornosti hlavný a jediný cieľ: človek. F. 
kard. Angelini to formuloval takto: "Tak ako 
minulosť, tak aj budúcnosť medicíny má len 
jedno meno: človek".

Vo svojom povolaní lekár musí vzdialene 
od Hypokrata spolupracovať so svojimi kole
gami. Už otec lekárskej etiky Hypokrates po
vedal: "Svojho učiteľa tohto umenia si budem 
ctiť ako svojich rodičov", ženevská formulácia 
hovorí: "Moji kolegovia mi budú bratmi". Ten
to vysoký ideál vzájomného rešpektovania sa 
eliminuje každé umenšovanie druhých-naj- 
mä ohováraním, eliminuje kariéru jedného na 
účet druhého bratstva, rodí ideu solidarity so 
všetkými, ktorí sa na tomto poli zasvätili isté
mu spoločnému cieľu: slúžiť človeku, jeho 
zdraviu a životu.

Hypokrates vo svojom hesle "Nil nocere" 
píše: "Svoje predpisy nariadim podľa svojich 
síl a vedomostí pre dobro chorého a chrániť 
ho budem od všetkého, čo by mu mohlo 
škodiť".

Dnes sa dostáva do centra pozornosti hu
mánnosť medicíny a lekára, viazaná na mo
menty, ktoré súvisia s počiatkom i krajom 
života. Čo je pôvodom realizácie nespočet
ných abortov či eutanázii? Sú to vedecko- 
medicínske dôvody, tzv. "láska" voči druhej 
osobe, alebo existujú nejaké druhé záujmy?

Hypokrates dáva na tieto otázky jasnú od
poveď: "Nikomu nechcem, aj keby ma o to 
prosil, podať smrtonosný jed, či radu, aby to 
urobil. Takisto žene nedám žiadny prostrie

dok na ubitie ploda". V istom cirkevnom do
kumente (Deklarácia o eutanázii) sa potvr
dzuje základné právo človeka na život od 
počatia až do prirodzenej smrti: "Treba dať 
opäť na vedomie, že nikto nemôže nikoho 
splnomocniť, aby spôsobil smrť nejakému ne
vinnému ľudskému bytiu bez ohľadu na to, či 
ide o embriu, dieťa alebo dospelého človeka, 
starca, alebo ide o nevyliečiteľného pacienta, 
alebo o človeka, ktorý je v agónii."

Lekár môže dôjsť do pokušenia, že už ne
bude viac v službe životu, ale na prosbu či 
naliehanie samotného pacienta, prejde do 
služby smrti a stane sa tak sudcom i exekú
torom. Ako si lekár musí ctiť a vážiť fyzickú a 
morálnu integritu chorého, tak aj chorý si 
musí vážiť morálnu integritu lekáta a nesmie 
od neho vyžadovať, aby sa spreneveril svoj
mu povolaniu. F. Büchner to opisuje takto: 
"Jediným hospodárom, ktorému lekár slúži, 
je život. Smrť je velkým súperom ako života, 
tak aj lekára. Ak by sa lekárovi zverilo, aby 
zrealizoval zabíjanie nevyliečiteľne chorých, 
to by značilo nútiť ho na spojenectvo so smr
ťou. Vtedy však prestáva byt lekárom".

Lekár si musí vážiť dôstojnosť každého člo
veka, čo odráža aj Hypokratova veta: "Ak sa 
niečo nové dozviem, alebo vybadám, ak to 
bude tajomstvo, budem mlčať." Chorý tak 
dáva svoj osud do rúk šľachetnosti druhej 
osoby, do rúk lekára.

Ale aby táto humánnosť mohla byť realizo
vateľná, vážny je štýl osobného života lekára. 
"Čisto a nábožne chce žiť a tak realizovať 
svoje umenie" - povedal Hypokrates, ktorý si 
bol vedomý toho, že dobrým lekárom bude 
len vtedy, ak bude človekom čistého srdca a 
človekom modlitby. Túto myšlienku rozvľja i 
sv. apoštol Pavol vo svojom liste adresova
nom Efezanom: "Žite dôstojne podľa povola
nia, ktorého sa vám dostalo" (Ef 4,1).

Hum anizacia medicíny  
v evanjeliovom  duchu

Každá opravdivá zmena človeka, takisto aj 
na báze medicíny, začína v llidskom srdci a 
svedomí, kde sa otkrýva rozhodujúce svetlo 
pre porozumenie človeka, kde sa otkrýva je
ho vzťah k druhým a takisto jeho vzťah k 
Bohu. Dekalóg-morálny zákon nám daný na 
Sinaji, znamená pre nás už len vysvetlenie a 
objasnenie toho, čo už existuje v našom srdci 
a rozume. Ešte lepšie nám to zdôrazňuje 
Kristovo "zlaté pravidlo Všetko, čo chcete, 
aby ľudia robili vám, robte aj vy im (Mt 7,12).

Na základe Zjavenia v SZ a NZ, my ako 
veriaci, spoznávame, že je jeden Boh-Stvori- 
teľ a Otec všetkých ľudí a národov a všetci 
sme jeho deti, bratia medzi sebou na spoloč
nej ceste do cieľa: život s Bohom v spoločen
stve lásky vo večnosti.

Z takéhoto pohľadu na svet a človeka v 
ňom, rodí sa aj božský motív pre ľudskú mo
rálnu prácu. Kristus ako dokonalý vzor a im
peratív morálnosti, dáva nám motív a 
pozvanie pre morálnu prácu: "Aby ste sa 
milovali navzájom, ako som ja miloval vás (Jn 
15,12). Čiže nie hocijakou láskou, ale práve 
tou jeho. Dáva už poznané prikázania lásky, 
ale teraz s novým motívom, s motívom jeho 
lásky k nám. A on miloval bezhranične. Jedi
ná hranica jeho lásky bola láska bez hraníc.

Ak chceme zrealizovať tento ideál morálne
ho sveta, ak chceme humanizovať mediánu, 

(Pokračovanie na 7.str.)
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VEĽKONOČNÉ OBDOBIE TO VÝCHODNEJ LITURGII
(Pokračovanie z čísla 8.)

Nedeľa uzdravenia slepého 
od narodenia

je poslednou nedeľou veľkonočného ob
dobia pred sviatkom Nanebovstúpenia 
Pána, ktorý ako štyridsiaty deň po jeho 
zmŕtvychvstaní pripadá na štvrtok nasle
dujúceho týždňa. Predtým než oslávime 
tento sviatok a vzdáme hold Ježišovi Kris
tovi ako víťazovi nad zlobou sveta, hrie
chom a smrťou, svätá Cirkev nám 
predkladá na uváženie a podopretie našej 
viery v neho ešte jeden zázrak - zázrak 
uzdravenia človeka slepého od narodenia.

Zoširoka a do podrobnosti ho opisuje sv. 
Ján evanjelista v deviatej hlave Čítania zo 
sv. evanjelia na túto nedeľu. A práve podľa 
tohto prípadu nedeľa ako taká má svoje 
tradičné pomenovanie. Mimochodom po
znamenávame, že by sme ju mohli celkom 
výstižne pomenovať a chápať ako deň spo
mienok na našich nevidiacich bratov a ses
try, ktorých je u nás i po celom svete nie 
málo. Tvoria fakticky osobitnú sociálnu 
skupinu ľudí, ktorým treba venovať zvláštnu 
starostlivosť tak sociálnu ako aj pastoračnú.

Spasiteľ prechádzal krajom a všetkým 
iba dobre robil...

Bedlivo si všímal všetko, čo sa dostalo 
do zorného uhla jeho láskavých očú, a tak 
zazrel i človeka slepého od narodenia. Ne
bol v tej chvíli sám, lebo evanjelista hneď 
dodáva, že jeho učeníci mu kladú otázku
o možnej príčine jeho slepoty: Učiteľ, kto 
zhrešil? On alebo jeho rodičia, že sa naro
dil slepý?

Ľudia vždy vedeli, a my to dnes vieme 
ešte lepšie, že sa možno narodiť i všelijako

Cirkev bude taká, 
ako vychováme 
svoje deti
(Pokračovanie zo 4.str.)

V opačnom prípade rodič zlyhal a ťažko 
je mu hľadať ospravedlnenie pred sebou 
samým a pred Bohom.

V minulosti to dokázali neraz jednoduchí 
a chudobní rodičia silou svojej viery, lás
kou k svojej cirkvi, mravnými zásadami,

postihnutým z viny rodičov a dokonca 
vzdialenejších predkov, no súdiť a vidieť 
zjednodušene by nebolo správne ani spra
vodlivé. Aj keď platí zásada, že hriech 
navodí každé zlo i až smrť, že vina, prie
stupok, prečin alebo až zločin si samy 
privolávajú postih a trest, nedá sa táto 
zásada uplatniť bez zváženia osobitosti 
každého prípadu. Preto Spasiteľ celkom 
vyvracia toto ich podozrenie a možné od
súdenie: Ani on nezhrešil, ani jeho rodi
čia, ale majú sa na ňom prejaviť Božie 
skutky! Sme povďační Pánovi za toto uve
denie veci ako takej na pravú mieru, za 
poučenie, ktoré sa v tomto jeho výroku 
nachádza a je adresované nám. Koľkokrát 
sme náchylní vidieť a súdiť podľa prvého 
dojmu a nápadu, bez zváženia všetkého 
potrebného, bež lásky, zhovievavosti a tr
pezlivosti. A potom je naše videnie a po
znanie nepravdivé a naše usudzovanie 
nespravodlivé. Rodí sa z neho krivda, a tá 
spôsobuje bolesť... Poznáme to i z opačné
ho sledu a prístupu, keď si tak počínajú tí 
druhí, prípadne aj mocní tohoto sveta, keď 
nás pokladajú za priam dedične zaťaže
ných tmárov a dávajú nám z toho dôvodu 
všetky epitetá z ich slovného arzenálu, 
keď nás deklasujú a potom i prenasledujú 
na základe svojho šablonovitého videnia, 
ktoré je rovnako nepravdivé, nesprávne a 
nespravodlivé. A pociťujeme, ako to bolí...

Kolko svetla, pravdy a spravodlivosti 
vkladá do svojho postoja k ľudom Kristus! 
Aké je to odlišné od postojov, na ktoré 
sme poukázali. Aj ďalšie slová jeho odpo
vede učeníkom sú toho dôkazom: Kým je 
deň, musím konať skutky toho, ktorý ma

pracovitosťou, osobnou statočnosťou a 
dobrým príkladom a obstáli aj v najťažších 
skúškach.

A vďaka nim obstála aj naša gréckokato
lícka cirkev.

Na záver chcem pripomenúť slová v bla
hej pamäti biskupa Pavla P. Gojdiča, ktorý 
hovoril: Keď vás, rodičia, Boh obdaril deť
mi, neuložil vám len povinnosť starať sa o 
ich každodenný chlieb a oblečenie, ale 
zvlášť vám ukladá starať sa o ich dušu. 
Lebo duša robí človeka človekom.

Dr. Peter KRAJŇÁK

poslal, lebo prichádza noc a nik nebude 
môcť pracovať. Kým som na svete, som 
svetlom sveta! Po týchto slovách nasledu
je uzdravujúci čin. Slovo pravdy a skutky 
lásky patria neoddeliteľne spolu. Činy do
kazujú pravdivosť slov! Preto Ježiš v zá- 
pätí koná a zázrakom vracia nevidiacemu 
zrak. Uzdravený prehliadol na svoje temné 
oči od narodenia, uzrel toho, ktorý mu zrak 
vrátil a uveril v neho ako Bpžieho Syna.

Zázraky nie sú určené na to, aby uspo
kojovali túžby ľudského srdca po zázrač- 
nosti, ale sú ako fakty predkladané ľuďom 
v kritických chvíľach života preto, aby 
uverili, alebo sa vo svojej viere utvrdili. A 
viera je tým svetlom, ktoré umožňuje člo
vekovi vidieť očami duše a poznávať aj hĺb
ky a diaľavy najmä toho tajomného, čo s 
lúdským životom súvisí. Jedine viera umož
ňuje pochopiť zmysluplnosť života i všetko 
to nie je ľahké v ňom, preto uzavrime naše 
uvažovanie textom kondáku tejto nedele: 

Temné sú oči mojej duše, Kriste, - preto 
k tebe prichádzam ako slepý od narodenia
- a kajúcne volám: - Ty jediný si svetlo 
všetkých, - čo prebývajú v temnotách.

o. Mons. Mgr. Ján KRAJŇÁK 
(Pokračovanie)

Blažej KRASNOVSKÝ

Efet
Dotýkaš sa mojich očí 
dotýkaš sa mojich úst 
dotýkaš sa mojich uší 
a vravíš EFETA

Aby som Ťa videl, 
aby som Ťa počul, 
aby som prevravel 
o nežnosti Tvojej lisky, 
čo mi pretkáva srdce.

a naozaj cítim, 
ako sa otvára...
Pre Teba v ľuďoch.



Kristus vstal 
zmŕtvych

Podie, všetci veriaci, pokloňme sa svätému Kris
tovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť 
celému svetu...

Z Božej milosti radostne vítame sviatok Kristov
ho vzkriesenia. V tento deň nás Kristus spojuje v 
jedno bratstvo Božej rodiny, spojuje nás zväzkom 
lásky a odpustenia. Kristus bol vzkriesený slávnou 
mocou svojho Otca ( Rim 6,4). Kristus bol vzkrie
sený ako prvý z tých, čo zomreli (1 Kor 15,20).

V evanjeliu sa uvádza, že nastalo veiké zemetra
senie, lebo anjel Pána zostúpil z neba, odvalil ka
meň a sadol si naň a označil Kristovo vzkriesenie (
Mt 28,2). Aby tomu ľudia uverili, musel sa Kristus 
ukázať. Zjavil sa ženám, apoštolom, ale i širšiemu 
okruhu svojich vyznávačov, ktorých bolo viac ako 
päťsto, ktorí naozaj uverili, že vstal zmtvych 
(1 Kor.15,6).

Keď oslavujeme tento svätý deň Kristovho 
vzkriesenia, Matka Cirkev nás povzbudzuje: "Nech 
spieva celý vesmír viditeľný i neviditeľný, lebo Kris
tus žije!" Záleží iba na nás, aby sme sa s velkou 
radosťou zúčastnili tejto duchovnej radosti prame- 
ňujúcej z Kristovho vzkriesenia,ktoré je pre llidstvo 
nedostižné, velké a zároveň sa dotýka nás všet
kých. Tým, že Kristus vstal zmtvych stratilo podsve
tie svoju moc nad lUdským pokolením. Odteraz sa
i pre kajúcich hriešnikov otvárajú dvere do nebes
kého Kráľovstva, ktoré boli v dôsledku dedičného 
hriechu našich prarodičov zatvorené.

Kristus vstal zmtvych, od jeho vzkriesenia smrť 
človeka prestáva byť strašná, stáva sa dočasným 
spánkom, tvrvajúcim do všeobecného vzkriesenia. 
Kristus vstal zmtvych, aj keď sa zomrelé ľudské telá 
naďalej ukladajú do zeme, pretože sú porušené 
hriechom. Ukladajú sa do zeme, aby raz vstali 
neporušené (1 Kor. 15,42), pričom duše zostávajú aj 
naďalej živé (Jn 5,24-25) v nebeskom svete.Účinná 
milosť vzkrieseného Pána Ježiša Krista umocňuje 
našu duchovnú radosť v tento sviatok sviatkov.

_______ _ STRANA 7 -  __ ____ _

(Pokračovanie zo 5. str.)

t.j. ak chceme mať isté myslenie, aké mal 
Kristus, ak chceme milovať ľudí tak, ako on 
nás, potrebné je vydať sa Kristovou cestou 
lásky, solidárnosti s každým človekom, ces
tou odriekania sa, sebadarovania jedného 
druhému.

V encyklike Jána Pavla II. Redemptor ho
minis sa okrem iného píše: "Človek je prvá 
cesta, ktorú musj Cirkev prejsť, aby splnila 
svoje poslanie. Človek je prvou základnou 
cestou Cirkvi, cestou, ktorú vykreslil sám 
Kristus". Bolo by dobré, aby každý veriaci 
realizoval tento ideál vo svojom konkrétnom 
životnom povolaní, lekár na báze medicíny v 
službe zdraviu a životu. Ak chceme získať 
autentický obraz katolíckeho lekára dnes, ne
ostáva nám nič iného, len porovnať povolanie 
lekára s obrazom Lekára-Krista.

Korunou humánnosti je svätosť, svätý člo
vek. II. vatikánsky koncil vo svojej konštitúcii 
Lumen gentium hovorí: "Všetci veriaci na kto- 
romkolVek poste a stupni sú pozvaní na plný 
kresťanský život a dokonalú lásku, veriaci by 
maii a musia nasledovať svoj vzor-Krista, stať 
sa podobným jemu v slúžení svojim bratom a 
sestrám".

Nevyčerpateľný prameň velkonočnej radosti je pre 
nás sám Ježiš Kristus, ktorý sa zjavuje svojím uče
níkom, vkladá do ich mysle radosť, nevýslovné 
nadšenie, naplňuje ich duše a poskytuje neobyčaj
ný pocit istoty, viery, lásky, pokoja, nádeje a du
chovnej radosti. Ako svetlo a teplo pramení zo 
slnka, tak i velkonočná radosť, vlievajúca sa do 
duší, pramení zo vzkrieseného Krista.

Tak zázračne vzniká v tieto dni radostná atmosfé
ra, bez hnevu a prchkosti, keď máme odpúšťať jeden 
druhému všetky urážky a neúctu.

Je deň vzkriesenia. Povznesme sa radosťou, ďa
kujme za všetky Božie dary a milosti. Je deň vzkrie
senia, povznesme sa slávnosťou. Hovorme, bratia 
a sestry, tým, ktorí nás nenávidia, odpúšťajme všet
ko pre vzkriesenie a takto zvolajme:

Kristus slávne vstal zmtvych.Smrťou smrť pre
mohol a zosnulým v hroboch život daroval.

Kvetka VOJTEKOVÁ

Jedným z takýchto súčasných svetlých prí
kladov je  lekár Giuseppe Moscatl (25.6.1880- 
12.4.1927), vyhlásený za svätého 
25.10.1987. Jeho životnou axiómou boli slo
vá: "Láska - nie veda - premenila svet!" Bol 
lekárom v nemocnici, vedcom v laboratóriu i 
profesorom na univerzite. Vybral si medicínu, 
nie však len ako povolanie, ale viac ako život
ný štýl.

Iba vynikajúce vedomosti a zručnosť pre
niknuté hlbokou láskou, t.j. osobná a profe
sionálna dokonalosť a svätosť katolíckeho 
lekára, môže byť garanciou pre opravdivý 
prínos humanizácie našej dnešnej medicíny. 
Kresťanský lekár si je vedomý toho, že svoj 
život a lekárske poslanie pozoruje v svetle 
života Ježiša Krista, Lekára tela I duše. Iba 
tak sa môže stať nositeľom kultúry života, 
kultúry milosrdného Samaritána.

Slovom, kresťanský lekár chápe, že jeho 
ideálom je byť svätým človekom. Taký človek 
je potom naozaj spokojným a šťastným. Iba 
takto môže svojím životom a prácou zošľach- 
ťovať svoje povolanie a takisto aj ľudí, ktorí sú 
mu zverení. V tomto je zmysel jeho životného 
povolania a poslania.

Ľudovít JURGA
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Človek môža žiťíen v nádejí, že život, ktorý 
/e pred ním, ma akýsi zmysel, cieľ, 0 že ne
bude bezvýchodiskovou situáciou, ktorou 
J* pre rás smrť. Ježíš tretieho dAa vstal 
zmŕtvych, aby dokázal všetkým nám; že pat
ríme Bohu, že náš život nemôže jestvovať 
oddelene « t Spasiteľa, lebo tak ako dieťa 
patrí k rodičom, tak človek patri k Bohu, 
syojmu Stvoriteľovi, len v ňom nájde svoje 
zarvšenie, «voju radosť a ¿tasíte. Preto mu
sel Boží Syn prísť na túto zem, preto sa 
Stotožnil s ľudským utrpením, preto On zo
mrel ako každý iný človek*, aby mohoi vstať 
a dokázan ie  život smrťou nekonči. On má 
Svoje pokračovanie v Bohu, svojom Stvorí- 
teloví, z ktorého vyšfel.&ovek však túto 
pravdu môže pochopiť, pojať len vierou, le
bo tak ako pastier» mohli sa presvedčiť o 
Ježišovom narodení tým, že vstúpili do bet
lehemskej jaskyne a videli tam Jas a spev 
anjelov, tak sa nemohli presvedčiť hneď že
ny a apoštol, ktorí vstúpi« do jaskyne hro
bu, kde Ježiš boi pochovaný, lebo tam 
nenašli nikoho. Nenašli tam ani Ježiša a prá
ve tento dôkaz absencie neprítomnosti Ježi
šových pozostalosti mal sa stať skúškou pre 
tých, ktorí jasne počuli z Ježišových úst 'M* 
budem ukrižovaný a zabitý, ale tretieho dňa 
vstanem zmrtvych". Skutočnosť prázdnéiio 
hrobu mala naplniť naše vnútro nádejou a o 
to silnejšou vierou, s ktorou sa potom Ježiš 
ukázal pred apoštolmi, aby im ju potvrdil. 
Človek potrebuje Boha a Boh neuniká od 
človeka. Spomínam si na udalosť, ktorá sa 
stala v druh«) svetovej vojne, v roku 1943 pH 
bombardovaní, keď istá matka stratila svoju 
jednoročnú dcérku Karin, Na túto chvíľu si 
táto matka spomína ako na zúfalú udalosť 
vo svojom živote, V zákope; kde bolí, sa 
tiesnilo množstvo lúdí, keď neďaleko padia 
bomba. Kým sa spamätala v tomto zmátku, 
dieťa, ktoré mala predtým v náruči, už tam 
nikde nebolo, Neskôr vyskytlo, že ho zobra
la žena, ktorá videla plačúce dieťa, pritom si 
myslela, že matka je zabitá-Matka hľadá svo
je dieťa 40 rokov, až keď je Karín raz na 
rekreácii s je ubytovaná v hoteli červeného 
kríža a rozpráva svoj príbeh, že je akýmsi 
hajdúchom v druhej svetovej vojne a že 
žiadnu mamu nikdy nepoznala a nevidela. 
Tu sa riaditeľ tohoto botela spýtal na jej 
meno. Odpovedal? i; predtým, ako som sa 
vydala, bola som Strausová. Ale takúto sta
rú mamu s rovnakým osudom ja neďaleko 
poznám, ktorá hľadata svoje dieťa. Matka a 
dcéra po 40 rokoch sa nájdu. Karin nevydr
žala dojatie, keď bola v náruči už svojej sta
ručkej matky, odpadla a keď sa prebrala, 
opakovala jedine slová "mama, ty naozaj 
žtješ'Mak ako dteťaa rodič patria k sebe, tak 
patrí čloyek a Boh. Človek vypadol z náručia 
Božieho a teraz znovu hľadá tohoto Boha, 
ktorému by mohol u veriť. Ježíš sa stáva jed
ným z  nás, aby nás znovu priviedol do náru
čia Otcovho.

Brat, sestra, pražíme skutočnosť vzkriese
nia Ježiša Krista tak , aby sme znovu spo
znali, že Boh nás má rád, veď je náš Otec, 
ktorý nám dáva také dôkazy, aké nik iný z 
ľudí nemôže dať. Podajme mu svoju ruku a 
dnes už celkom rozhodne a prosme Máriu, 
našu nebeskú Matku, aby aj na jej prihovor 
sme dokázali žiť z viery vo vzkrieseného 
Ježiša a to aj v týchto neistotách, ktoré nám 
dáva táto doba, viďme jednu jedinú nádej, 
ktoré nikdy nesklame, ani v smrti.

Mons. Milan CHAUTUR, pomcxffý biskup

HUMANIZÁCIA MEDICÍNY
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Každodenný život nám prináša vše
ličo. Situácie, ktoré prežívame, sú rôz
ne. Ponúkam jednu z nich.

Začiatkom januára som dával v 
Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešo- 
ve duchovné cvičenia. Zúčastnilo sa 
ich 22 chlapcov a dievčat. Atmosféra 
bola výborná. Počas duchovných cvi
čení som sa niekoľkokrát dotkol aj vý
chodnej duchovnosti. V závere sme 
dokonca všetci zaspievali akaftist k 
Presv. Bohorodičke. Kedze sa všetkým 
páčil, trochu sme sa pri ňom zdržali.

Položil som im len pre vlastnú zaují
mavosť otázku:

- Koľkí z vás sú gréckokatolíci?
- Z 22 zúčastnených sa piati prihlási

li, že sú gréckokatolíci. Ďalší dvaja 
povedali, že ich mamy sú gréckokato
líčky a jedno dievča prehlásilo:

- Otče, ja som rímskokatolícka, ale 
otca mám gréckokatolíka.

- Pousmial som sa a povedal jej:
- Takýto prípad neexistuje. Ak tvoj 

otec je gréckokatolík, aj ty si grécko
katolíčka a to aj napriek tomu, že si 
bola pokrstená v rímskokatolíckom 
kostole.

- Otče, ale ja nič o tom neviem.
- Ale vieš, vieš to podstatné, že si 

gréckokatolíčka. Na tom stavaj ďalej - 
povedal som jej. Položila mi ešte jed
nu otázku:

- A môžem niekedy za vami prísť, 
aby ste mi vysvetlili niektoré veci 
ohľadom gréckokatolíkov, a najmä 
ohľadom liturgie?

- Samozrejme, príď kedykoľvek, len 
sa najprv ohlas, aby som bol doma.

- Týždeň po duchovných cvičeniach

som sa vracal autom z Košíc.
Na poslednej autobusovej zastávke - 

pri východe z mesta - som zazrel práve 
spomínané dievča. Zastavil som a 
opýtal som sa, či cestuje do Prešova, 
že ju môžem zviesť. Nasadla a poveda
la, že ide na sídlisko Furča

- Dobre, zaveziem ťa tam - povedal 
som. Vtom sa ono rozhovorilo:

- Otče, viete, čo sa mi stalo? Bola 
som u nás na fare a pochválila som sa, 
že som bola na duchovných cviče
niach v Prešove, že boli výborné, že sa 
cítim vynikajúco. Náš duchovný otec 
sa ma spýtal, kto ich dával.

- Otec Babjak - povedala som a on na 
to povedal - ten rusnák?

- Otče, ale aj ja som rusnáčka.
- A odkedy, a kto ti to povedal? - 

Ano, ja som rusnáčka, lebo môj otec je 
gréckokatolík.

- Otče, keby mi to niekto povedal, že 
som rusnáčka pred exercíciami, ne
viem, čo by som mu bola urobila. Jed
noducho by ma to hnevalo. Ale teraz, 
teraz som hrdá, že som rusnáčka, že 
som gréckokatolíčka. Od duchovných 
cvičení som už bola štyrikrát na sv. 
liturgii v cerkvi. Otče, veľmi sa tomu 
teším a prídem za vami niekedy.

Po obradoch Velkého štvrtku na Fur- 
či v Košiciach som sa s ňou opäť stre
tol. Vlastne deň predtým mi telefo
novala, že by sa chcela so mnou stret
núť. Bola veľmi natešená, že sa jej veľ
mi páči v cerkvi, že má z každej sv. 
liturgie veľkú radosť.

- Už som bola aj na sv. liturgii vop
red posvätených darov - natešená mi 
zvestovala.

- Len sa trochu hanbím, že všetci 
vedia spievať bez knižočiek a ja mu
sím mať stále knižočku otvorenú a sle
dovať z nej sv. liturgiu.

- To nič, nikto z neba učený nespadol
- povedal som jej.

- Otče, už som mala debatu s rodičmi 
a pýtala som sa ich, prečo mi doteraz 
nepovedali, že som gréckokatolíčka a 
prečo mi nič nevysvetlili z toho krás
neho obradu. Už aj oni začali chodiť na 
gréckokatolícke bohoslužby. Taktiež 
som sa rozprávala aj s naším pánom 
farárom o tom. Nepáči sa mu, že cho
dím ku gréckokatolíkom. Ale ja už 
viem, že tam patrím. V škole sa mi 
stala dokonca taká vec, keď som de
ťom vysvetľovala o obradoch velkého 
týždňa, že jedna žiačka mi povedala:

- Gréckokatolíci sú hlúpi.
- Aj ja som hlúpa?
- Nie, nie, prosím, nie!
- Aleja som gréckokatolíčka - doda

la som.
- Tak potom nie, nie sú hlúpi.
- Otče, prečo tak niektorí ľudia zmýš

ľajú o gréckokatolíkoch?
- Preto, lebo sú pyšní, alebo sú primi

tívne namyslení. Nepoznajú dobre 
svoj obrad a tobôž nie náš, východný. 
Neznalosť je velkou príčinou takéhoto 
správania sa - povedal som jej. Hoci 
vyčerpaný po obradoch Velkého štvrt
ku, ale šťastný som sa vracal do Prešo
va. Mal som opravdivú radosť z tohto 
dievčaťa. Verím, že z nej vyrastie uve
domelá a praktická gréckokatolíčka.

A vám kladiem otázku: Koľkí by ju 
mali nasledovať?

o. Ján BABJAK, SJ

KTORÉHO NEPOZNAJÚ preglgnuťjeho kult... 
Nikdy! Neexistujet

Tomu Zasa sa... Smola... Často chodieval pred dvere.
ktorého nepoznajú Toho von však nevpustil dnu.

Povedal o ňom všetko
Nemám kam by som :

z karát, z karát Tak ¡a som tam nazrel
Uprel som zrak na muža. Tam prežil život 6i by sa tam kúsok srdca nenašlo...
Taký ako každý... Bol. Ani myšlienke nestihla nazriel A z jeho lúčov nastal vo mne deň
Dvere sa neotvoria. Len jedno vytuéil som a moje dvere, môj dom,
Malé a prievan. Niekto dôležitý tam má spat môj život zmenil.
Len ten tam stal za to. Keby som podľa neho... J.N.
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Ako sm e sa našli
Taliansky m ysliteľ a spisovateľ Carlo 

Carretta vo  svojej knihe Prečo, Pane píše: 
'Otec miluje Syna a Syn m iluje Otca a z 
toho sa rodf láska. To isté platí aj pre 
kráľovstvo. Boh príde a klope na dvere, 
človek sa dá nájsť a o tvorí dvere1' Na inom 
mieste píše "Duch - Stvoriteľ, ktorý stvoril 
nebo a zem, ktorý chcel človeka, nene
chal ho samého a učil ho  katechizmus 
deň čo deň hovoriac: S» večný, lebo si 
mojím dieťaťom. Pripravil som pre teba 
kráľovstvo a ty budeš so mnou navždy.“ 

Toto nádherné Carrettovo vyjadrenie 
lásky o Božom kráľovstve je akýmsi na- 
črfriutim, prečo toľko mladých sŕdc je u- 
chvatenych myšlienkou nefcja, prečo tolko 
mladíkov a dievčat opúšťa tento svet a 
prffhuc k Bohu v niektorom spoločenstve 
bratov alebo sestier, dava Ježišovi v  sku
točnom úkone lásky svoje bezvýhradné áno. 
Áno, Božiemu kráľovstvu.

V predchádza júc ich  vydan iach , sm e 
v rub rike  A ko  sm e sa našli dávali p ries
to r príbehom  ľudí, k to rí s p o jili svo je  ž i
vo ty  do jedného , usílu juc  v stave man
že lskom  získať to to  boha ts tvo , o  k to 
rom C arre tto  hovorí: "M ojím  osudom  je  
večnosť. Večnosť je  laska. Láska je  
spo jenectvo . S po jenectvo je  spo ločná  
vôľa ."C hcem e teraz tú to  m incu “ ako sme 
sa na s ii” , pootočiť do  po lohy, ako sme sa 
našli v rehoľnom spoločenstve, ako sme sa 
našli pre Bože kráľovstvo. Ponúkam e 
vám  svedectvá, ž ivo tné príbehy reh o ľ
níkov, reho ľných  sestier, nov icov, no- 
v ic iek , ako ich  do ich  duš i napísa l sám 
ž iv o t  M ožno budú pre n iekoho  in š p i
ráciou, výcho d iskom  v stave hľadan ia , 
poznania te j svo je j úzkej ces tičky  k to 
rou sa v š e tc i predieram e dom ov k ná š 
mu nebeském u Otcovi.

Redakcia Slova

M E N O  .............................. .....................................

A D R E S A  . . . . . . . . . . . . . . .  . .

MYŠLIENKY VEĽKÝCH
Dobrá malba sa pribitiu/e k Bohu, spája 

sa s nami, je  iba napodobeninou jeho do
konalosti, vôňou jeho štetca. Veď nestačí, 
aby bol mahár velkým a zručným maj
strom, Skôr veru myslím, žatého život mu
sí by< čo na/dôležitejsí, aby Duch Svätý 
spracoval jeho myšlienky.
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LEGENDA:
1. Malý prorok
2. Vyvolený ľud
% Okrídlené mytologické bytosti
4. Názov prvej knihy Mojžišovej
5. Izraeliti z kftazskeho rodu, ktorí konali 

kultovú službu v chráme
6. Vrch, na ktorom sa pri potope zachytil 

Noeho koráb
7. Den zmŕtvychvstania
8. Ten, koho Oávíd zabil prakom
9. Semrtský národ j  Po babylonskom za

jatí bol ich štát známy pod názvom Idumea;
10. Písmeno Ináč
11. Meno Ježišovho učeníka » apoštola 
(Tajnička je v prvom stfpcl)

bolesť na svete atď. Po jej prečítaní som po
chopila, že Boh ma smrťou môjho chlapca 
nechcel potrestať. Chcel mi iba ukázať pomi
nuteľnosť pozemskej lásky a šťastia. Chcel mi 
ukázať , že nielen v radosti môže byť človek 
šťastný, ale šťastie trvácne môže nájsť v o- 
betovaní seba iným, v kríži. Pochopila som, že 
šťastie nie je lásku prijímať, ale ju rozdávať, nie 
byť šťastným, ale robiť takých ostatných ľudí. 
Táto myšlienka ma prenasledovala už od môj
ho detstva a až teraz som dokázala pochopiťjej 
plný význam a začať ju realizovať. Pomáhať 
iným, milovať tých, ktorým chýba láska.

Je to úžasné, aké milostí mi Boh dával, aby 
som to všetko dokázala pochopiť a prijať. Je 
tomu rok, čo som zasvätila svoj život Bohu. 
Ďalšia nezaslúžená milosť. Obyčajne má člo
vek nepríjemný pocit, ak je niekomu niečo dĺž- 
ny.No ja ho tentokrát nemám, lebo som sa 
stala Jeho malým dieťaťom. Mám svojho dob
rého Otca, ktorý má ma rád, a ja to viem.

sestra Mária

V yrastala som v prostredí, v ktorom sa o 
náboženstve iba hovorilo - v žiadnom 

prípade sa nepraktizovalo. Ked'som podrástla, 
tak som sa pýtala, prečo sa mám modliť, do
stala som odpoveď :''Lebo musíš." Pre mňa to 
bola nedostačujúca odpoveď, ale musela mi 
stačiť. Čas plynul a mojich prečo stále pribú
dalo. Nemal mi na ne kto odpovedať. Ó, teraz 
už chápem, čo to znamená byť opustený, sám 
uprostred veľkomesta. Sám so svojím Ja. Sám 
so svojimi ťažkosťami, starostami aj radostämi. 
Veľmi zavčasu som sa naučila maskovať, že sa 
nič nedeje. Maskovať svoje problémy a ťaž
kosti, len aby som nepriťažovala mame, ktorá 
mala toho aj tak dosť. Štyri deti plus manžel 
alkoholik. Kedysi som z toho bola nešťastná, že 
mám takého otca, no teraz chápem, čo tým 
Pán Boh chcel dosiahnuť. Chcel, aby som sa 
naučila milovať aj takých ľudí. Keď sa duša 
úprimne odovzdá Bohu, on ju formuje. Bolesť a 
láska sú základné zložky tejto hry.

Bolesť- aby v duši vytvárala závratné hĺbky.

Láska - aby zmierňovala bolesť, 
a opäť láska, aby napĺňala dušu 
rovnováhou pokoja.

Vo svojom predošlom živote 
som bola šťastná - vlastne som si 
iba myslela, že som šťastná. Slo
vo šťastie obsahovalo - mať veľa 
priateľov, byť oblúbená atď. Te
šilo ma, ako som niekomu mohla 
pomôcť. Začala som chodiťdo cir
kevného zboru. Nie kvôli Bohu, 
ale kvôli tomu, že sa mi páčili 
piesne. Jedného dňa som sa 
stretla so svojím osudom. Bol 
pekný, dobrý. Snažil sa mi 
nahradiť lásku, o ktorú som bola 
doma ochudobnená. Mala som 
ho veľmi rada. Predtým často 
som počula rozprávať o spontán
nej modlitbe, no nikdy som to ne
skúšala praktizovať. Pomohol mi 
k tomu môj chlapec. Prvýkrát som 
kľačala pred bohostánkom plne si 
uvedomujúc Božiu prítomnosť a 
ďakovala som mu za šťastie, kto
ré som prežívala. Keď som roz

mýšľala o tom, aký je Boh štedrý, nemohla som 
prísť na koniec. Začala som si viac uvedomovať 
Božiu prítomnosť všade okolo seba. Bola som 
šťastná, a preto ma bolelo, ak bol niekto v mojej 
blízkosti smutný. Prosila som Pána o silu vedieť 
ho potešiť. Nedarilo sa mi. Až príliš som sa 
spoliehala na svoje sily. Blížil sa deň našej 
svadby. Dva týždne pred svadbou do nášho 
domu prišiel hosť, ktorého nemajú nikde radi - 
smrť. Prišla a vzala to, čo som mala najradšej - 
môjho snúbenca. Bolo to kruté. Zrazu všetko 
skončilo. Bol koniec môjmu šťastiu, radosti. 
Teraz som Bohu neďakovala ... Mala som preň 
iba jedno slovo : "Prečo?" Prečo práve on? 
Prečo sa to stane práve mne? Veď som to 
šťastie potrebovala. Opäť budem sama. Prečo, 
Bože, prečo?!?!

Túto vetu som si opakovala tri roky deň čo 
deň. Nemohla som pochopiť, prečo to Pán do
pustil. Tri roky ma nechal tápať v neistote, 
smútku. Až sa raz zmiloval. Prihovoril sa mi 
skrze knihu. Bola to kniha o bolesti, prečo je
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Tohtoročný veľkonočný prejav Jána 

Pavla 11. so záujmom sledoval v maso
vokomunikačných prostriedkoch Ši
roký okruh lUdí, a to nielen katolíci a 
nielen veriaci, ten to  záujem o posol
stvo vyplynul z postavenia autority, 
ktorú má pápežský úrad a osobne Ján 
Pavol !i. všeobecne vo svete. Vo sve
te, čo, žiaľ, často trpí nedostatkom 
pevných hodnôt a s nimi spojených 
istej a hodnovernej autority. Mnohí 
považujú pápeža Jána Pavla II, za naj
výraznejšiu osobnosť súčasnosti, kto
rá má celosvetový zámer. Ďaiší dôvod 
tohoto záujmu môže vyplýva? aj ž to
ho, že pri svojich prejavoch vedome 
zameriavaných nielen na veriacich, 
ale obracajúc sa na všetkých ľudí dob
rej vôle, sa svätý Otec nevyhýba ani 
pálčivým témam, ku ktorým zaujíma 
svoje stanovisko. Sú to zväčša otázky 
týkajúce sa všetkých ľudí bez rozdie
lu, ako sú otázky ľudskej dôstojností, 
otázky vojny á mieru, poltticko - hos
podárskej spravodlivosti a vôbec ob
rany lUdskébo života vo všeobecnos

ti. Svätému Otcovi veľmi leží na srdci 
míer v Bosne. Nespočetnekrát už vy
zýval k zmieru, ako napr. 23, januára 
t  r., ktorý dokonca vyhlásil za Svetový 
deň modlitieb v Bosne a Hercegovine, 
ktorý v piatok predchádzal deh pôstu 
a  slúžil na tento úmysel sv. omšu v 
Chráme sv. Petra.1: ::

Ďalšia oblasť, ktorá leží v súčas
nosti s v. Otcovi na srdci, je život ro
dín. Minulý mesiac bol vo Vatikáne 
uverejnený list pápeža Jána Pavla II. 
rodinám. Tento 100-stránkový doku
ment možno charakterizovať ako 
osobný. V ňom Ján Pavol II. upozor
nil okrem iného, že rodina dnes je 
stredobodom zápasu medzi dobrom 
a zlom, životom a smrťou. Vyzdviho
val široký a cei kove pozitívny ohlas 
na celom svete. Veľkonočné posol
stvo Svätého Otca Jána Pavla II. Urbí 
et Obi /  mestu a svetu /  prenášalo do 
celého sveta takmer 70 teievízných 
spoločností. Svätý Otec odoslal do 
celého sveta velkonočné pozdravy v 
57 jazykoch.

Nech je pochválený Ježiš Kristus. Peter 
došiel k hrobke spolu s Jánom. Peter 

došiel tam a naklonil sa a uvidel plachty na 
zemi. Peter videl a uveril. S Jánom sa potom 
spolu vrátil do večeradla, kde boii zhromaž
dení všetci apoštoli zo strachu pred židmi. V 
ten istý deň po sobote podvečer príde Ježiš 
do večeradla cez zatvorené dvere. Pozdraví 
apoštolov a povie " Pokoj V á m " a dodá, ako 
mňa poslal Otec, tak aj ja  posielam vás, prij
mite Ducha Svätého. Takto zmŕtvychvstalý 
Kristus pozdravuje túto zvláštnu rodinu, toto 
apoštolské zhromaždenie Cirkvi, ktorému 
zveril velkonočné tajomstvo, tajomstvo svojej 
smrti a zmŕtvychvstania. Predzvesťou tejto 
udalosti bola prvá Veľká noc starej zmlu
vy,noc odchodu z Egypta. Na Mojžišov príkaz 
izraelskí synovia a dcéry sa zhromaždili v 
domoch so svojimi rodinami a tam zakúsili 
spásu sprostredkovanú krvou baránka, kto
rou pokropili veraje domov, potom prišlo oslo
bodenie. Mojžiš vyviedol z Egypta ľud, rodiny 
spojené do jednej rodiny.

Prešiel s nimi Červené more , aby oslávili 
Velkú noc na púšti. Jedli pritom posvätné 
pokrmy prinesené z Egypta. Tak sa začalo 
putovanie do zasľúbenej zeme. Putovanie, 
počas ktorého Boh zmenil ich srdcia, vložil do 
nich nového ducha. Na púšti sa naplnila Veľ
ká noc, prechod vyvoleného národa, čo sa 
potom oslavovalo z pokolenia na pokolenie. 
Ako mňa poslal Otec, aj Ja posielam vás. Vo 
velkonočnom večeradle roku Pána 1994 ľud
ská rodina odhaľuje svoje poslanie. Odveké 
poslanie zverené človekovi od Boha, ktorý ho 
stvoril ako muža a ženu. A Boh povedal: 
"Preto muž opustí svojho otca a matku a 
priľne ku svojej manželke a budú jedným

\ \ t e n  f a r s k y

S v e

telom." Do večeradla vchádza sám Kristus, 
ktorý tu prosil Otca, aby všetci boli jedno: 
"Ako Ty, Otče, si vo mne a Ja v Tebe, aby aj 
oni boli v Nás jedno ". Keď sa takto modlil, 
otvoril ľudskému rozumu nedostupné obzory, 
naznačil, že je tu určitá podobnosť medzi 
jednotou Božských osôb a jednotou Božích 
dietok v pravde a v láske. Táto podobnosť 
vyjavuje, že človek jediný tvor na zemi, čo 
Boh chcel kvôli nemu samému nemôže nájsť 
v plnej miere sám seba, iba ak v nezištnom 
darovaní seba samého.

Povolaním rodiny je odhaliť spolu s Kristom 
túto pravdu o človeku. Povolaním rodiny je 
vteľovať túto pravdu živej skutočnosti jediné
ho a neopakovateľného spoločenstva vytvá
raného rodičmi a deťmi, spoločenstva lásky a 
života spoločenstva generácií. Uhoľným ka
meňom tohoto spoločenstva je zmŕtvychvsta
lý Kristus a je nevyhnutné, aby život každej 
rodiny bol s Kristom ukrytý v Bohu. Treba, 
aby v tejto skrytosti dozrievala sláva vzkrie
senia. Rodinám je nevyhnutná táto sila, ktorá 
vychádza z Boha, inak nebudú schopní odpo- 
yedať na svoje povolanie.

Táto Božia sila je nevyhnutná najmä v na
šich časoch, keď sú vystavené mnohorakým 
hrozbám samotné korene existencie rodiny. 
Pre rodiny sú nepostrádateľné slová, ktoré 
vyslovil zmŕtvychvstalý Kristus "Dúfajte, ja  
som premohol svet. "Velkej rodine národov

Kiežby táto zvesť pokoja podnietila všet
kých, čo žijú v spoločnostiach blahobytu, aby 
sa usilovali dať zmysel svojmu životu a orga
nizovali občianske spolunažívanie na hodno
tách, ktoré budú vo väčšom súlade s ľudskou 
dôstojnosťou a s transcendentálnym posla
ním človeka, kiežby láska zvíťazila nad nená
visťou. Národy, vystavené hmotnej a mravnej 
biede, túžia po bezpečí, po pokoji. Kedy budú 
môcť už konečne ľudia žiť vo vzájomnej zho
de ako bratia? Tento deň radosti a svetla zoči- 
voči životu, ktorý prenikol do dejín. Nech už 
ustúpi kultúra smrti, ktorá tak ponižuje Ibdskú 
bytosť, neberie ohľad na slabších a úbohejších, 
dokonca chce úplne vyvrátiť posvätnú dôstoj
nosť rodiny, ktorá je srdcom spoločnosti a Cirkvi.

Tieto hrozby mi robia starosti a v týchto 
dňoch posielam list všetkým predstaviteľom 
štátov na celom svete pri príležitosti medziná
rodného Roku R od iny , vyhláseného OSN, k 
čomu sa veľmi rada pripojila aj katolícka Cir
kev. V  liste žiadam, aby sa vynaložilo vše
možné úsilie, aby sa neznižovala hodnota 
ľudskej osoby a ani posvätný charakter živo
ta, ani ľudská schopnosť lásky a darovania 
sa. Rodina zostáva prvotným prameňom ľud
stva.Každý štát ho musí chrániť ako vzácny 
poklad. V  tento velkonočný deň by som si 
veľmi prial, aby každý muž a každá žena 
prijali Kristovo svetlo, ktoré zaháňa temnoty 
a je začiatkom víťazstva nad smrťou.Bratia a 
sestry na celej zemi, dobrorečte spolu s nami 
za tento deň, ktorý nám dal Pán, Kristus vstal 
zmtvych, dobrorečte - Aleluja.

prichádza táto zvesť o zmŕtvychvstaní zápla
va svetla a života pre každého, čo je na zemi. 
Bratia a sestry, vypočujte si túto zvesť, otvor
te jej svoje srdcia. Ak Kristovou smrťou a 
zmŕtvychvstaním Boh víťazí vo svete, aj člo
vek môže zvíťaziť nad hriechom a prekonať 
ieho následky. Ľudstvo potrebuje Krista, On 
je prameňom pokoja a života, ktorý neumie
ra. Kiežby táto radostná správa zaznela pre
dovšetkým v Jeruzaleme, ako to bolo prvý 
raz, kiežby mohla znieť na Balkáne, na Kau
kaze, v Afrike, v Ázii a medzi všetkými národ
mi, kde ešte neprestávajú hrmieť zbrane, kde 
prehnaný nacionalizmus vyvoláva nebezpeč
né formy neprípustného extrémizmu, kde et
nické skupiny a spoločenské triedy bez 
prestania zbroja proti sebe.



STRANA 11 SLOVO 9/94

jh o -ve^m é ¿ la v a  P a ^ tie ^ a  s iačU ittá ttt
List do rodín je to najdôležitejšie posolstvo, 

aké doteraz priamo rodinám adresoval Svätý 
Otec Ján Pavol II. Predstavenie tohto listu bolo 
22. februára 1994 vo Vatikáne.

Adresátom tohto Listu sú "konkrétne rodiny 
na celom svete, žijúce v každej zemepisnej 
šírke a dĺžke, uprostred veľkého množstva kul
túr a ich historického dedičstva".Tak, ako všet
ky listy, ktoré píšeme blízkym, aj tento nový 
dokument pápeža hovorí o láske, ktorá je trpez
livá a láskava, nepamätá zle, ale raduje sa z 
pravdy (por.1 Kor 13).

Ján Pavol II. píše o láske, ktorá tvorí človeka, 
rodinu, spoločnosť, národy - tvorí celý svet. 
Ukazuje rodinu podľa Božieho zámeru, ktorý je 
Láskou a Spoločenstvom, ktorý povoláva člo
veka da bytia skrze Lásku a pre Lásku. Ukazuje 
človeka, ktorý je sjobodný a pozvaný do neko
nečného šťastia. Človek môže dosiahnuť šťas
tie už tu i teraz, ak sa bude opierať o "civilizáciu 
lásky".Civilizácia lásky znamená, že človek pri
jíma lásku ako úlohu, ako nezištný dar zo seba. 
Je to evanjeliová pravda o láske, bez ktorej 
človek nemôže uskutočňovať seba samého.Je 
to teda láska, ktorá prevyšuje všeobecné chá
panie lásky.

Ján Pavol II. poukazuje nato, že láska, ktorá 
tvorí rodinu a buduje ľudskú históriu, sa dnes 
nachádza v nebezpečenstve. Prečo? Pretože 
človek prestal definovať svoju lásku vzhľadom 
na Žriedlo Lásky. Postoj človeka voči tajomstvu 
Boha určuje celý jeho život osobný, spoločen
ský a kultúrny. Ak je ten postoj negáciou Boha, 
vtedy myšlienky rozhodnutia človeka tápajú 
medzi dobrom a zlom. "Neexistuje pravdivá 
láska bez vedomia, že jedine Boh je Láskou. 
Kríza tejto pravdy nesie zo sebou krízu všet
kých pojmov, takých ako láska, sloboda, ne
zištný dar a dokonca aj pojem osoby"(č.13). Ak 
neuveríme láske - za nami zostane svet, ktorý 
neuvidíme - svet tradícií, nádejí, zásad a štruk

túr. Pred nami je budúcnosť, v ktorej je všetko 
neisté ako morský piesok a vzďaľujúce sa hori
zonty.

Pápež hovorí o dvoch návrhoch civilizá- 
cie."Čivilizácia lásky alebo civilizácia utilitariz- 
mu. Civilizácia lásky znamená radosť - radosť 
medzi inými"(č.13). Charakterizuje ju dlhý a 
ťažký boj človeka so sebou samým. Znamená 
tiež námahu, ktorej sa treba každodenne 
učiť."Civilizácia utilitarizmu sa charakterizuje 
ukojením žiadostivosti, ktorá je iba vzájomným 
užívaním seba, ako u muža, tak u ženy"(č.13). 
Jej vlastnosťou je uspokojenie ilúzií, po ktorých 
zostáva citový hlad a výbuchy nových žiadosti
vostí. Je to anticivilizácia, ktorá ničí súdržnosť a 
trvanlivosť ľudstva.

V Liste do rodín sa Svätý Otec púšťa s láskou 
a odvahou do toho, čo zdôrazňoval v encyklike 
Veritatis Splendor - boj o človeka pre neho 
samého a často s ním samým. Privoláva prav
du o tom, kým je lUdská osoba. Nemôžeme 
chápať slobodu ako robenie čohokolVek." Slo
boda znamená nie iba dar zo seba, ale tiež 
vnútorný poriadok daru"(č.14). Žiť v slobode 
znamená život v pravde - vo vernosti pravde, 
slovu a činu.

Ján Pavol II. poukazuje na rozdiely medzi 
kresťanskou filozofiou, ktorá je personalistická 
a individualistickou filozofioiou súčasného sve
ta. Individualizmus - píše pápež - hrozí láske, 
hrozí rodine, hrozí civilizácii. Nechce dávať, 
zostáva egoistický a egocentrický. Individualiz
mus je hľadaním utilitaristického šťastia. Je to 
sloboda bez zodpovednosti, je to protiklad lás
ky. Láska však si kladie nároky, predovšetkým 
úctu, tzn.akceptáciu osoby.Bez tejto akceptá
cie nie je možná existencia rodiny.

Uprostred množstva návrhov utilitaristickej 
etiky je aj ten, že rodina nemusí znamenať 
zväzok muža a ženy. Môže to byť tiež vzťah 
homosexuálov. Svätý Otec nám však hovorí,

že to sám Boh dáva poznanie, čím je rodina 
slovami: Cti otca svojho i matku svoju. Tento 
Boží príkaz je veľmi dôležitý pre celú ľudskú 
civilizáciu a tiež pre novodobý systém práv 
človeka."Je potrebné si všimnúť, že všetky prá
va môžu byť krehké a neskutočné, ak u zákla
dov chýba to Cti... Ak bude chýbať Cti..., ináč 
povedané akceptácia človeka, pretože je člo
vek, pretože je "tým" človekom, vtedy samotné 
práva nevystačia"(č.15).

Ak Boh dal človekovi za úlohu milovať a vy
tvárať rodiny, tak láska a rodina nie je utópiou, 
ale základnou povinnosťou. Realizácia je mož
ná iba vďaka Božej milosti.

List má akoby dve roviny, existenciálnu a 
nadprirodzenú. Svätý Otec sa nebojí dotknúť 
všetkých starostí a slabostí súčasného človeka. 
Nie je však pesimistom, ostáva mocný vo viere. 
Píše:"Svätá Rodina je začiatkom množstva 
iných svätých rodín ... Rok rodiny je v Cirkvi 
dobrou príležitosťou, aby sa našli a aby si uve
domili, že je ich veľa"(č.23).

Či je niečo nové v tomto Liste, keď pápež už 
tolkokrát hovoril a písal o rodine ? Novosťou je 
to, že pápež hovorí o probléme človeka a rodi
ny, ktorým je súčasný individualizmus.

Tento dokument je pozvaním'Všetkých parti- 
kulárnych cirkví, aby zotrvávali v jednote uče
nia apoštolskej pravdy; pozvaním všetkých 
bratov v biskupstve, dušpastierov, rehoľných 
rodín, zasvätených osôb, hnutí a cirkevných 
organizácií, všetkých našich bratov a sestier, s 
ktorými nás spája viera v Ježiša Krista, hoci sa 
nenachádzame v plnom spoločenstve, po kto
rom tak túži Pán;všetkých bratov, ktorí tak ako 
my, sú účastní velkého spoločenstva veriacich 
v jedného Boha, ktorí sú účastní vo viere Abra
háma, tých ktorí sú dedičmi iných duchovných 
a náboženských tradícií, každého človeka dob
rej vôle"(č.23).

br.Jaroslav ŠTELBASKÝ, CSsR

Zo života gréckokatolíkov mukačevskej eparchie

C I R K E V  Ž I J
Nedávnu krátku cestu do podkarpatského 

Užhorodu som využil aj na návštevu tamojšie
ho gréckokatolíckeho biskupského úradu mu
kačevskej eparchie. Chcel som o. biskupovi 
odovzdať niekoľko výtlačkov našich spolko
vých kalendárov a oboznámiť sa so súčasným 
postavením gréckokatolíkov v tejto eparchii.

Moja prvá cesta viedla do Katedrálneho 
chrámu Povýšenia sv. Kríža. Odtiaľ som sa 
chcel dostať do priľahlej budovy rezidencie. 
Lenže v rezidencii je umiestnená knižnica, nie 
biskupský úrad, ako som sa domnieval, preto 
o. biskup-ordinár Mons. Ivan Semedi pracuje 
v provizórnych podmienkach v jednej z užho- 
rodských uličiek, vzdialenej od chrámu dva až 
tri kilometre. V tejto situácii mi ochotne po
mohol o. Josif Štilicha, odchádzajúci práve z 
chrámu po skončení rannej bohoslužby. Tento 
72-ročný duchovný, vysluhujúci ukrajinským 
, eriacim, ma ochotne doviezol až k dočasné
mu biskupskému sídlu, ktoré predstavuje ne
nápadný domček ničím výnimočným sa 
nelíšiaci od ostatnej zástavby.

O. biskup bol práve na zasadnutí zakarpat
ského parlamentu a pri mojej druhej návšteve

E Ď A L E J  ...
po dvoch hodinách, keď sme sa stretli vo dve
rách, sa už opäť chystal za ďalšími povinnosťa
mi. Napriek tomu si pre mňa našiel chvíľu 
času.

Velini sa potešil našim spolkovým cyrilo- 
metodským kalendárom, pretože v dôsledku 
súčasných ekonomických pomerov je u nich 
absencia duchovnej, či náboženskej literatúry, 
či už periodickej alebo neperiodickej citelhá

V nasledujúcich chvíľach sa mojím spoloč
níkom stal riaditeľ biskupskej kancelárie o. 
Jurij Sabov, ktorý ma oboznámil so situáciou:

- V súčasnosti máme prevzatých asi 81 chrá
mov z celkového počtu 350. ktoré sme vlast
nili do roku 1949, teda pred likvidáciou našej 
cirkvi. K doteraz vráteným chrámom patria aj 
katedrály v Užhorode a Mukačeve. Pred likvi
dáciou sme mali 350 tisíc veriacich, v súčas
nosti oficiálne štatistiky neexistujú, no rátame, 
že sa k nám hlási 300 tisíc veriacich. V pasto
račnej činnosti pôsobí 110 duchovných a vy
pomáha 20 dôchodcov. Začali sme budovať 
priestory pre seminár, pričom nám pomáhajú 
stavbári z Michaloviec a Sobranec. V tunaj
šom seminári sa pripravuje 40 bohoslovcov,

ďalších 30 máme na štúdiách v zahraničí, aj na 
Slovensku. Začali sme aj s výstavbou nových 
chrámov. Z celkového počtu 14 rozostave
ných stavieb sa polovica buduje na dedinách, 
kde doteraz chrám nemali, v ďalších siedmich 
prípadoch je to v obciach, kde pravoslávni 
neboli ochotní naše chrámy vrátiť späť a tak sa 
veriaci pustili do výstavby. Približne v 50 de
dinách sa naši veriaci modlia vonku pri chrá
moch alebo na cintorínoch...

- Od začiatku tohto storočia patril Užhorod i 
jeho obyvatelia pod zvrchovanosť viacerých 
štátov - postupne Rakúsko-Uhorska, Českos
lovenska, Maďarska, opäť Československa, 
Sovietskeho zväzu, teraz Ukrajiny. Žiadna z 
týchto etáp nebola pre našu cirkev tu pod Kar- 
patami príliž žičlivá. Silná maďarizácia, snahy 
o odtrhnutie katolíckej cirkvi od Ríma, ateizá- 
cia, či násilná pravoslavizácia cirkvi síce 
uškodili, ale chvála Pánu Bohu, nezničili ju 
ani po desaťročiach útlaku. Kňazi aj napriek 
neradostným ekonomickým a spoločenským 
pomerom - chýbajú farské budovy, rastie in
flácia - obetavo pracujú na duchovnom poli.

Áno, žatva aj v mukačevskej eparchii je veľ
ká, no robotníkov málo. Prosme Pána Boha 
spolu s veriacimi tejto eparchie o dostatok tak 
potrebných kňazov.

Ján POPRÍK
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Veľká ncc v PreScve
Veľkým štvrtkom dňa 31.3.1994 sa začali v Katedrálnom 

chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove tradičné velkonočné 
obrady, vysluhované sídelným biskupom prešovskej diecé
zy Mons. Jánom Hirkom a jeho pomocným biskupom Mons. 
Milanom Chauturom, CSsR.

Na najväčšie kresťanské sviatky Veľkú noc - Vzkriesenie, 
prišli do prešovskej katedrály početné zástupy veriacich aj z 
celej Prešovskej diecézy.

V sobotu, dňa 2.apríla 1994 o 20.00 hod. v preplnenej 
katedrále bolo po prvýkrát v histórii prešovskej diecézy v 
slovenskom jazyku slávnostné vzkriesenie s posvätením 
velkonočných jedál. Radostné a mohutné Kristus vstal zmŕt- 
vych znelo chrámom a Christos voskrese znelo ráno v deň 
Paschy, 3. apríla 1994 o 4.00 hod. pri slávnostnom vzkriesení 
v staroslovienskom jazyku.

Slávnostnú homíliu predniesol o. biskup Mons. Ján HIRKA
(Uverejňujeme ju na 3. str.)

Kvetná nedeľa ■ nedeľa mladých
Aký pekný názov pre nedeľu - Kvetná. 27. marca bola prešovská 

katedrála naozaj akoby obsypaná pestrofarebnými kvetmi, ktoré predsta
vovali deti a mládež prešovskej diecézy. Prišli tu zo všetkých strán, aby 
spoločne s prešovským sídelným biskupom Mons. Jánom Hirkom o 10,00 
hod.a jeho pomocným biskupom Mons. Milanom Chauturom, CSsR, o 
8,00 hod.slávili eucharistického Krista vo svätých liturgiách. Popoludní o 
14,30 hod.sa chlapci a dievčatá spoločne s pomocným biskupom pomod
lili krížovú pobožnosť, počas ktorej spievali zbory jednotlivých farností. Po 
nej bola eucharistická poklona s požehnaním so sviatosťou. Rekordný 
počet, - vyše 700 mladých z Košíc, Prešova, Sečovskej Polianky, Sečo
viec, Vranova, Humenného, Porúbky, Michaloviec, Trebišova, Sobra
niec, Hažína, Svidníka, Abranoviec, Ruskej Novej Vsi, Vojčíc, Sačurova 
a ďalších farností zotrvali v úprimnom dialógu. Ústrednou témou bola 
rodina, láska chlapec a dievča. Tieto adresné a zaujímavé otázky a 
odpovede na nich prinesieme v ďalších vydaniach nášho časopisu.

Duchovná obnova
Rok rodiny, ktorý práve prebie

ha, si krásnym spôsobom pripo
menuli veriaci farnosti Slovinky 
(okr.Spišská Nová Ves). V dňoch
24.-27.februára t.r. prebehla v ich 
chráme duchovná obnova na té
mu rodina. Prvý deň sa prihovoril
o. Jozef Leščinský, správca rím
skokatolíckej farnosti v Krompa
choch, druhý deň o.Ján Závacký, 
správca farnosti v Olšavici, tretí 
deň Peter Šturák, správca far
nosti v Toryskách. V nedeľu,
27.februára zavítal do farnosti 
otec biskup Mons.Milan Chautur, 
CSsR, ktorý okrem príhovoru po
svätil novú krížovú cestu a popo
ludní odpovedal na otázky ve
riacich. Každý, kto prišiel v tieto 
dni do chrámu v Slovinkách, od
chádzal odtiaľ povzbudený vo vie
re a isto i s predsavzatím : viac žiť 
evanjeliu vo svojej rodine.

Podobná duchovná obnova 
prebehla aj vo farnosti Kojšov

v Slovinkách 
a v Kojšove

(okres Spišská Nová Ves). V prvý 
deň -10 .marca 1994 - sa prihovo
ril k veriacim o.Mikuláš Sigeti, 
správca farnosti v Helcmanov- 
ciach.druhýdeň zavítal dofarnos- 
ti pomocný biskup Mons.Milan 
Chautur, CSsR, ktorý sa s veriaci
mi pomodlil krížovú cestu, slúžil 
svätú liturgiu a po liturgii odpove
dal na otázky veriacich. Tretí deň 
zavítal medzi nás o. Jaroslav Šte- 
fanko, správca farnosti v Levoči. 
Tri dni rýchlo prebehli a veriaci z 
Kojšova sa tešia na ďalšiu du
chovnú obnovu.

Všetci radi spomínajú na tieto 
dni a isto slová o. biskupa i kňazov 
im pomáhajú pri riešení ich problé
mov. o.Milan MOJŽIŠ

Naši jubilanti v máji
o. Vladimír BOŇKO, Ing.,

správca farnosti Geraltov, 65. 
narodeniny /8.5.1929/, 

o. Mikuláš ČEČKO, správ
ca farnosti Koš. Klečenov, 25. 
výročie ord. /11.5.1969/, 

o. Alexej JANOČKO, 
správca farnosti Pčoliné, 25. 
výročie ord. /11.5.1969/, 

o. Pavel KOMPÉR, správca 
farnosti Klenov, 25. výročie 
ord. /11.5.1969/, 

o. Ján PARNAHAJ, výpo
mocný duchovný v Sečov
ciach, 25. výročie ord. 
/11.5.1969/, 

o. Vladimír POLÁČEK, 
prof., dekan Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty, 25. vý
ročie ord. /11.5.1969/, 

o. Juraj RINÍK, Ing., správ
ca farnosti Lastovce, 25. výro
čie ord. /11.5.1969/,

o. Michal VASIL st., správ
ca farnosti Zdoba, 25. výročie 
ord. /11.5.1969/, 

o. Otokar ZIMA, na odpo
činku v Košiciach, 25. výročie 
ord. /11.5.1969/, 

o. Štefan HALUŠKA, výpo
mocný duchovný v Prešove, 
60. výročie ord./17.5.1934/, 

o. Vasiľ KORMANÍK, okres
ný dekan v Humennom, 45. na
rodeniny/20.5.1949/, _ 

o. Mikuláš GLADYŠ, správ
ca farnosti Šar. Jastrabie, 75. 
narodeniny /23.5.1919/, 

o. Ján SKOVIERA, na od
počinku v Bratislave, 50. výro
čie ord. /25.5.1944/,

o. Juraj BUMBERA, SJ, vý
pomocný duchovný v Prešove, 
50. výročie ord. /25.5.1944/. 

Vyprosujeme im Na mnoho 
rokov, šťastných rokov.

Na Velký štvrtok 31.3.1994 po spoločnom stretnutí kňazov pri 
príležitosti ustanovenia sviatosti kňazstva Mons. Ján Hirka, diecézny 
biskup odovzdal vysoké pápežské vyznamenania a vyhlásil za mon- 
siňorov - kaplánov svätého stolca týchto našich spolubratov: Jána 
Gajdoša, gen. vikára, Jána Hrica, Vojtecha Havassiho, Jozefa Molča- 
nyiho, ThDr. Doc. Vladimíra Poláčka, Vasila Prokipčáka, Mikuláša 
Rojkoviča, ThDr. Jána Semana.

Pri tejto istej príležitosti biskupským dekrétom ustanovil Michala 
Moskaľa, michalovského okresného dekana za titulárneho kanonika.
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pPrcJ d\adsiatimipMtimi rokmi - \  ne-

Katedrálnora chráme sv. Jájia Krstiteľa 
v Prešove slávnostná arcipastierska sv. 
liturgia» počas ktorej v prítomnosti or- 
p n ira  Mons. Jána Mirku, viacerých 
kňazov a množstva veriacich biskup i 
Mons. TliDr. Vasil Hopko vysvätil na j 
kňazov skupinku tých našich boho
slovcov, ktorí p( - nli 1950, kaľ j 
naša cirkev bola ľudskou zlobou preve
lená do inej cirkvi, nemohli dokončiť 
s\o|ť ľavťU’Únŕ teolog ilKc štúdiá a byt 
vysvätení.

BLskup More». Vasil Hopko vtedy vy
svätil pre vinicu Pána po svojom trinásť

i sledovaní prá\ i' v deň 22 \ýincia s v | |  
jej biskupskej vysviacky týchto našich 
bohoslovcov na kňazov: Mikuláša 
Cecku 7. Piskoroviec, Alexeja Janočku 
y Košíc. Pavla Kompi u  i  Humonského

Vladimíra Pdáčka z Olomouca, Juraja 
Rimka z Huinennébo, Michala Vasila z 
Vechca a Otokara Zimu zo Štefenoviec.

S poníma a tento ladostny doň
vtedy obnovujúcej sa nasej eparchie i 
na nášho vyznávača biskupa Mons. 
ThDr. Vasila llopku aj preto, že ua 
tohoročný 21. apul pripadlo '•>0. výro
čie jeho nedožitých narodeniu, (pk)

V m i E S M I E  F L I PANOCH
Každý rok slávime vzkriesenie nášho Pána v našich farských i filiálnych 

chrámoch. V tomto roku hádam s tým rozdielom, že sa slávilo aj v nových, 
novozriadených alebo prinavrátených chrámoch. Aj gréckokatolícka farnosť 
Ľačov, ktorú spravuje o. Vladimír Tomko, sa vďaka ochote niekdajšieho r.-kat. 
správcu o. Pavla Drába rozrástla o filiálku Lipany. Kaplnka na starom cintoríne 
už vyše roka slúži gréckokatolíckym veriacim.

V tomto roku sa na vzkriesení zúčastnilo vyše sto veriacich a okrem správcu 
farnosti som tam bol aj ja. O. Vladimír mi umožnil viesť obrady vzkriesenia. 
Atmosféra bola zvlášť výborná, veď takmer všetci sa aktívne, spevom zúčastnili 
tejto slávnosti.

Ale aj z iného som mal hlboký dojem. Vzkriesenie bolo v kaplnke, ktorá je  
uprostred cintorína. Pomyslel som si, ale aj v príhovore povedal, že keby som 
mal hľadať vhodnejšie miesto pre slávenie vzkriesenia, asi by som ho nenašiel. 
Veď kde inde než uprostred hrobov sa mohol pravdivejšie ozývať mohutný spev 
■ Kristus slávne vstal zmŕtvych, smrťou smrť premohol a zosnulým v hroboch 
život daroval... Ano, bolo to priliehavé, pravdivé a plné nádeje pre nás, ale aj pre 
tých, ktorí tam odpočívajú a očakávajú vzkriesenie zmŕtvych.

A núkala sa ešte aj iná symbolika. Cintorín je  na návrší nad mestom, odkiaľ sa 
spev ozýval do všetkých strán, akoby sa lipanskí veriaci s  touto radosťou chceli 
podeliť so všetkými obyvateľmi mesta.

Po vzkriesení bola posviacka veľkonočných jedál. Potom nasledovali už len 
vzájomné blahopriania k Veľkej noci. Veriaci sa v sobotu večer rozchádzali do 
tmy noci s veľkým svetlom v duši, ktoré im priniesol vzkriesený Kristus.

Zostáva mi už len popriať lipanským gréckokatolíkom, aby si to svetlo v duši a 
veľkonočnú radosť uchovali vo svojich srdciach po celý život.

o. Ján BABJAK, SJ
DŇA 5.MARCA t.r. o. Mons. 

Milan Chautur, CSsR, pomocný

biskup a predseda Komisie KBS 
pre rodinu, navštívil farnosť Ko- 
romľa. Po privítaní a slávnost
nom vstupe do chrámu sv. 
Archanjela Michala o. biskup 
slúžil svätú liturgiu Bažila Velké- 
ho. V homílii poukázal na pozi
tívny význam bolesti a utrpenia 
v živote jednotlivca i rodiny. Po 
sv. liturgii sa stretol vo farskej 
budove s členmi farskej rady a 
starostom obce. Nedeľné popo
ludnie patrilo krížovej ceste a 
rozhovoru s veriacimi. V úvode 
rozhovoru, vychádzajúc zo šta
tistických údajov, vysvetlil príči
ny, ktoré viedli k vyhláseniu 
Roka rodiny. Vyzval manželov k 
intenzívnejšiemu prežívaniu spo
ločného života v rodine. Radosť 
zo stretnutia s o. biskupom u- 
mocnili piesne v podaní cirkev
ného mládežníckeho zboru z 
Koromle a dievčenského tria z 
Kolibaboviec.

Snímka Michal MEDVIĎ

26.február t.r. bol začiatoč
ným dňom duchovnej obnovy 
pre gréckokatolíkov v Rakovci 
nad Ondavou. Bol to deň, kedy 
sme v našej obci privítali putu
júci obraz Panny Márie Kloko- 
čovskej. Už nápis na vstupnej 
bráne prezrádzal, komu zveru
jeme svoje problémy a starosti.

Mária, tebe zverujeme všetky 
svoje starosti.

Áno, každý, kto prešiel touto 
bránou, sa ponáhľal za Matkou 
Božou do chrámu ozdobeného 
kvietím. Naši duchovní otcovia 
po celý týždeň nás spájali s Pan

nou Máriou a s jej Synom pekný
mi modlitbami a spevmi. Otcovia 
redemtoristi, ktorí prichádzali k 
nám z Michaloviec, slúžili sv. li
turgiu každý deň s poučnou káz
ňou o sv.spovedi, o Panne Márii. 
.. .Počas týchto dní mali sme mož
nosť zmieriť sa s Pánom Bohom 
svätou spoveďou a sv. prijíma
ním. Kázne otca Štefana na nás 
veľmi zapôsobili. Prichádzali 
sme vo veľkom počte. Deti, mlá
dež, dospeli, ba aj starí. Ráno 
náš duchovný otec začínal sv. 
službu Božiu. Už od 16,00 hod. 
sme sa schádzali na modlitby k

Matke Božej. Potom nasledoval 
ruženec detí, žien asvätá liturgia.
V stredu a v piatok sme sa zúčast
nili na krížovej ceste. Bola to krí
žová cesta, ktorú sme skutočne 
prežívali s Pánom Ježišom a 
Božou Matkou. Veriaci dlho po 
službe Božej zostávali s Pannou 
Máriou a odovzdávali jej svoje 
starosti a problémy do jej 
ochrany. Veď v dnešnom svete 
je  ich neúrekom. Od piatka sme 
mali adoráciu a v sobotu, 5.mar- 
ca rozlúčku s milostivým obra
zom. Neradi sme sa lúčili s 
putujúcim obrazom Matky Bo

žej, našej Ochrankyne. Obraz 
sme s dôstojnosťou odovzdali ve
riacim do obce Nižný Hrušov, no 
priali sme si a robili predsavzatia, 
aby v našich srdciach dlho, dlho 
ostala.

Vrelé poďakovanie patrí nášmu 
duchovnému otcovi, ktorý sa po
staral o túto duchovnú obnovu. 
Poďakovanie patrí našim otcom 
redemtoristom, ktorí sa snažili a 
tak velmi nás vyzývali k pokániu. 
Dúfame, že to semienko Kristo
vej lásky, ktoré v nás zasiali, 
vzklíči, vyrastie a prinesie hojnú 
úrodu. A čo na záver?

Mária, tvoji sme a tvoji chceme 
zostať!

Mládež
z Rakovca nad Ondavou
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Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

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

členovia:
50 ROKOV - Ing. Andrej Krivý z Trhovišfa a Ing. Michal Smetana

z Popradu.
60 ROKOV - Alžbeta Bertová z Breziny, Štefan Hric z Dúbravky, 

Margita Janičková z Fulianky, Ján Kleban z Prešova, Júlia Lecha- 
nová z Topole, Juraj Mantič z Nového Ruskova, Juraj Mihalčík z 
Novosadu a Viera Michalková z Michaloviec.

70 ROKOV - Anna Gurňaková z Nižného Hrušova, Anna Harma- 
diová z Nového Ruskova, Anna Havrilová z Malých Ozoroviec a 
Mikuláš Madar zo Sirníka.

75 ROKOV - Mária Čižmárová z Hnojného a Anna Kočišová z 
Novosadu.

80 ROKOV - Anna Ihnátová z Poruby pod Vihorlatom a Anna 
Rimková z Michaloviec.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí Na 

mnoho rokov, šťastných rokov.

VO VÝCHODNEJ CIRKVI si 11. mája pripomíname pamiatku slo
vanských učiteľov sv. Cyrila a Metoda. Je to opäť dobrá príležitosť 
na zvýšenú aktivitu v odbočkách nášho spolku, najmä na slávenie 
sv. liturgií za našich členov. Prosíme duchovných otcov, aby o 
obetovaných sv. liturgiách informovali naše spolkové ústredie.

ZA ČLENOV SPOLKU
Na 6. apríla pripadá liturgická spomienka na výročie smrti arcibiskupa 

sv. Metoda. Pri tejto príležitosti bola v Chráme Narodenia Panny Márie v 
Michalovciach sv. liturgia, ktorú za členov Spolku sv. Cyrila a Metoda 
odslúžil člen výboru dekan o. Emil Zorvan. V kázni zdôraznil význam 
misie solúnskych bratov pre slovanský svet. /pk/

Vstúpte do našej nábožensko-kultúrnej ustanovizne 
SPOLKU SV. CYRILA A METODA 

Členstvom v tomto spolku urobíte zadosť cirkevnému 
prikázaniu o podporovaní cirkevných ustanovizní. 

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
Hoilého 2, 071 01 Michalovce

Gréckokatolíci v Oreskom si 23.februára tohto roku s veľkým Halom pripome
nuli ÍO  - te výročie smrti svojho duchovného otca Dezidera Tinka, ktorý ich 
náhle opustil v slui.be pri oltári. Miloval ich celým svojím srdcom a celou 
svojou dušou, preto stále naňho pamätajú vo svojich modlitbách, aby mu Boh 
bol milosrdným sudcom. Večná mu pamiatka!

Kurátorský zbor Oreské

Členovia Zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa na svojom pútnickom 
zájazde do Talianska (1992) stretli v Ríme aj s jeho Eminenciou 
Jozefom kardinálom Tomkom.

Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Y H Í H A Y Í  NA VdÚ CI S l
O činnosti 40 členného Zboru sv. Cyrila a Metoda pri Chráme Narodenia 

Panny Márie v Košiciach vás, milí čitatelia, dosť často informujeme. Počiatky 
zborového spevu východného obradu v metropole východného Slovenska 
siahajú až do roku 1851. Počas svojej dlhej histórie sa veľakrát ocitol v 
ťažkostiach, ale vždy sa našli obetaví nadšenci, ktorí mu venovali svoje sily.

Najťažšie obdobie pre milovníkov chrámového zborového spevu nastalo po 
28. apríli 1950, keď po tzv. prešovskom "P" sobore došlo k likvidácií našej 
gréckokatolíckej cirkvi. Po čiastočnom povolení jej činnosti v roku 1968 sa do 
práce prihlásili opäť mnohí nadšenci, ale ich iniciatívu udusili vtedajší normali- 
zátori totalitného systému, ktorých cieľom i naďalej zostala likvidácia našej 
cirkvi spôsobom postupného vykrvácania.

K obnoveniu zborového spevu dochádza po opätovnom založení chrámové
ho spevokolu pod názvom Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach pred desiatimi 
rokmi. Po odchode jeho zakladateľa a dirigenta o. Vojtecha Boháča na_nové 
pôsobisko do Sabinova sa vedúcim zboru a jeho dirigentom stal mladý Šimon 
Marinčák a organizačnou vedúcou Mária Labaničová.

Zbor sv. Cyrila a Metoda pravidelne spieva na bohoslužbách vo farskom 
Chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach i na rôznych nábožensko-kultúr- 
nych podujatiach po celom Slovensku. Jeho činnosť najmä v poslednom 
období je naozaj bohatá. Vo februári minulého roku pri príležitosti spomienky 
na výročie smrti sv. Cyrila Filozofa odznelo v jeho podaní prvé slovenské 
originálne dielo východného obradu - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho od košic
kého hudobného skladateľa Mgr. Petra Škvareninu. Zbor spieval aj na sláv
nostnej arcipastierskej sv. liturgii na Cyrilometodských slávnostiach 1993 v 
Stropkove a umocnil duchovnu atmosféru na sv. liturgii pri príležitosti nedáv
neho 1125. výročia sv. Cyrila Filozofa v Košiciach - v Chráme Narodenia 
Panny Márie i v známej Pyramíde, kde sa schádzajú na bohoslužby veriaci 
novej košickej farnosti sv. Petra a Pavla. Zúčastnil sa doteraz na všetkých 
troch medzinárodných festivaloch gréckokatolíckych zborov v Košiciach a 
poznajú ho aj v Maďarsku, Rakúsku a Taliansku. Nahrával už aj v Slovenskom 
rozhlase a v roku 1992 vydal kazetu Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.

V tomto roku došlo k posilneniu tohto amatérskeho umeleckého telesa o 
ďalších nadšencov chrámového spevu. Po zájazde do Banskej Bystrice a 
Martina, kde zbor spieval v nedelil, 13. marca t. r. pri príležitosti zahájenia 
pravidelných gréckokatolíckych bohoslužieb v týchto mestách, začal sa naplno 
pripravovať na velký zahraničný zájazd do Španielska. Ten sa má uskutočniť 
koncom júna a začiatkom júla t. r. Košický zbor chce zoznámiť v tejto krajine s 
gréckokatolíckou sv. liturgiou a vôbec s východným obradom a tým predstaviť 
to dedičstvo solúnskych bratov, ktoré sme si od čias ich príchodu na Velkú 
Moravu zachovali práve my - gréckokatolíci na Slovensku. Na našej sv. liturgii 
sa po prvýkrát budú môcť zúčastniť v španielskom Katalánsku - v Katedrále 
Sagrada Familia v Barcelone, v kláštore v Montserrate a v niekolkých ďalších 
katalánskych mestách.

Spomínaný zájazd na Pyrenejský polostrov je náročný po každej stránke. Aj 
finančnej. Preto vedenie zboru hľadá sponzorov. Prihovárame sa aj touto 
cestou za nášho skupinového člena Spolku sv. Cyrila a Metoda k tým, ktorí 
môžu pomôcť blahonosnej veci, najmä našim podnikateľom. Svoje príspevky 
zasielajte do SŠSP Štúrova 5, Košice - číslo účtu SŠSP 01 Košice 5541 - 
519/0900.

Kiežby táto dobrá myšlienka našla otvorené ľudské srdcia.
Pavol KUŠNÍR



LITURGICKÝ KALENDÁR
__________V roku 1994 sa_čítajú čítania podľa cyklLĽA.....  .... ......I

13.máj, piatok, Glycéria, mučenica, 
farba biela

Sk 5,27-33,.Boha treba viac poslúchať ako 
Itidí. Jn l4,27-29,.Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam.

14.máj, sobota, Izidor, mučeník, 
farba biela

Ef 1,17-20,.Neprestávam za vás vzdávať vďa
ky. Jn 14,1-7,. V dome môjho Otca je mnoho 
príbytkov.

15.máj, nedeľa, Pamiatka svätých otcov
l.nicejského snemu

farba biela, radový hlas je šiesty, ev. na utierni 
je 10. Antifóny I: Tlieskajte všetky národy, IľVelký 
je náš Pán. Na vchod: Poďme, pokloňme sa... čo 
si slávne vstúpil na nebesia. Tropare: ,
Pri tvojom hrobe, Kriste, Bože, Preslá- f  
vil si sa Kriste, Bože náš. Sláva, kon- 
dák o otcoch: Čo apoštoli hlásali.I 
teraz, kondák: Splnil si svoje poslanie.
Prokimen : Velebíme ťa... Sk 20,17-18,
28-32,36,.Dávajte pozor na seba a na celé 
stádo. Jn 17,11 b.17-23,. Aby všetci jedno 
boli. Na prijímanie : Chválte Pána nebies.
Namiesto: Požehnaný, ktorý prichádza,
Videli sme svetlo pravé, Nech sa naplnia a 
Nech je meno Pánovo požehnané, spie
vame: Bože, vznes sa nad nebesá.

16.máj, pondelok,Todor 
úctyhodný, farba biela

I.Tim 3,14-16..Všetci uznávajú, že 
velké je tajomstvo nábožnosti, Jn 16,
12-15.,Teraz idem k tebe.

17.máj, utorok, Andronik, 
apoštol, farba biela

Hebrl, 1-3.,Keď vykonal očistenie od 
hriechov, zasadol po pravici velebnosti 
na výsostiach. Jn 14,18-21. Nenechá
vam vás ako siroty, prídem k vám.

18.máj, streda,Teodot, mučeník, 
farba biela

I.Pt 3,18-22.,Kristus raz navždy trpel 
za hriechy, Jn 16,20-23. Budete žialiť, 
ale váš smútok sa premení na radosť.

Nanebovstúp. Pána Ef 4, 1-7., Znášajte sa na
vzájom v láske. Jnl 6,23-28., Zasa opúšťam 
svet a idem k Otcovi.

21.máj, piata zádušná sobota, farba čierna
Antifóny I : Dobre je vyznávať sa Pánovi. II : 

Pán kraľuje. Na vchod: Poďme, pokloňme s a ... 
za večný pokoj zosnulých. Tropar: Hlbinami 
múdrosti. Sláva kondák : So svätými pokoj, 
Kriste. I teraz: V tebe máme hradbu a prístav. 
Prokimen: Duše ich budú prebývať v šťastí.
I.Kor 15,35-37.42-45., Čo Ty seješ, neožije, ak 
prv neodumrie. Jn 6,35-40.,Toho, čo prichádza 
ku mne neodoženiem. Namiesto: Dôstojné je : 
Najčistejšia Bohorodička Na prijímanie: Blažení, 
ktorých si vyvolil. Panychída.

' '• v:.

22.máj, nedeľa, Slávnosť Zoslania 
Svätého Ducha

19.máj, štvrtok, Patrik, biskup a muče
ník, farba biela

Rim 15,4-7..Všetko, čo bolo kedysi napísané, 
bolo napísané nám na ponaučenie. Jn 16, 5-
11 ..Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal.

20.máj, piatok, Talalej, mučeník, zakon
čenie obdobia po slávnosti

Nanebovstúpenia
Menlivé časti okrem čítaní sú ako na slávnosť

Farba zelená, menlivé časti sú vlastné zo sláv
nosti. Antifóny I: Nebesia rozprávajú. II: Nech ťa 
vyslyší. Na vchod: Povstaň, Pane, vo svojej mod. 
Tropar: Blahoslavený si, Kriste, Bože náš.

Sláva i teraz, Kondák: Keď zostúpil Najvyšší. 
Namiesto Svätý Bože, Ktorí ste v Kristu pokrs
tení. Prokimen: Po celej zemi. Sk 2, 1-4.,Všet
kých naplnil Duch Svätý, Jn 20,19-23., Prijmite 
Ducha Svätého. Namiesto Dôstojne je: Zvelebuj,

moja duša Na prijímanie: Na správnu cestu. 
Myrovanie.

23.máj, pondelok, Najsvätejšia Trojica
Antifóny, pieseň na vchod, prokimen, velebe

nie a pieseň na prijímanie sa spieva ako na 
slávnosť Zoslania Svätého Ducha. Tropare: 
Blahoslavený si. Oslavujme Otca, Sláva, kon
dák: Jednopodstatná Trojica. I teraz, kondák: 
Keď zostúpil Najvyšší. Trojsväté Sk8,5-8.14-
17., Potom na nich vložil ruky a dostali Ducha 
Svätého. Mt28,16-20., Choďte teda, učte všetky 
národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. Nasleduje voľný týždeň. Liturgická far
ba je celý týždeň zelená. Okrem piesne Ktorí ste 
v Kristu pokrstení a čítaní, menlivé časti sa čítajú 
ako na slávnosť Zoslania Svätého Ducha až do 
ukončenia obdobia po Zoslaní Sv. Ducha do 28. 
mája vrátane.

24.máj, utorok, Šimon úctyhodný
Tit 3, 4-7., Spasil nás nie pre spravodlivé 

skutky, ktoré sme konali, ale zo svojho milosr
denstva. Jn 16,12-13., Keď príde On, Duch 
Pravdy, uvedie nás do plnej pravdy.

25.máj, streda, tretie nájdenie hlavy 
sv.Jána Krstiteľa

Antifóny, vchod a zvelebenie zo slávnosti Zo
slania Svätého Ducha. Tropar: zo slávnosti Zo
slania Sv.Ducha a o sv.Jánovi Krstiteľovi, 
Sláva. Kondák o sv. Jánovi Krstiteľovi, I teraz, 
kondák zo slávnosti zoslania Sv.Ducha. Proki
men: zo slávnosti a o sv. Jánovi Rim 8,14-17., 
Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími syn
mi. Mk 3,28-30., Kto by sa však rúhal Duchu 
Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky. Na prijí
manie : zo slávnosti a o prorokovi.

26.máj, štvrtok,Karp, apoštol
Sk 19, 1-6., Ani sme nepočuli, že je Duch 

Svätý, Lk 24,46-49.,Hľa, ja na vás zošlem, čo 
môj Otec prisľúbil.

27.máj, piatok, Terapont,biskup a mučeník
Ef 1, 3a.4a.13-14., Ste označení pečaťou pri

sľúbeného Ducha Svätého. Mt 10,16-20., Duch 
vášho Otca bude hovoriť za vás.

28.máj, sobota, zakončenie obdobia
po slávnosti zoslania Sv.Ducha

Okrem piesne: Ktorí ste v Kristu pokrstení, 
všetky menlivé časti sú zo slávnosti Zoslania 
Sv. Ducha /aj čítania/.

29.máj, Nedeľa všetkých svätých
Farba biela, radový hlas je ôsmy, ev.na utierni 

je prvé. Antifóny nedelhé Tropare: Z výšin nebies, 
Kriste, Bože, tvoja Cirkev, Sláva kondák 8.hl:Keď 
si vstal zmŕtvych. I teraz kondák o všetkých sv.: 
Stvoriteľ a Vládca. Prokimen: Obdivuhodný je 
Boh. Hebr 11,31-40., Kameňovali ich, rezali ich, 
umierali pod mečom. Mt 10,32-33.37-39., Každé
ho, kto mňa vyzná pred lliďmi, aj ja vyznám pred 
svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Dôstojné je 
Týždeň po nedeli o Všetkých svätých.

30.máj, pondelok, Izák, úctyhodný, 
farba biela

Menlivé časti z pondelka o anjeloch,alebo o 
úctyhodnom Zjv 5,11-14.,A starci padli a klaňali 
sa. Jn 1,18-28.,Boha nikto nikdy nevidel.

31 .máj, utorok, Hernas, apoštol, 
farba biela

Menlivé časti z utorka o sv.Jánovi Krstiteľovi, 
alebo o apoštolovi Zjv 7, 9-12.,Spása nášmu 
Bohu, ktorý sedí na tróne a Baránkovi. Jn 1 ;29-
34.,Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

V týchto dňoch sa dostáva na pulty našich knjžných 
J oze f k u ta rň a  obchodov dielo docenta ThDr. Jozefa Kutarňu IĎTE A

OHLASUJTE - systematický úvod do katechetiky. Upo
zorňujeme na toto dielo všetkých katechétov a študentov 
najmä bohosloveckých fakúlt a vrele odporúčame! Je to 
zatiaľ bezkonkurenčná publikácia a o jej naliehavej pot
rebnosti v našej súčasnej situácii nikto nepochybuje. Kni
hu odbornej úrovne obsahovo tvorí 17 kapitol, ktoré 
ozrejmujú katechetiku ako vednú disciplínu, podávajú 
historický prierez jej vývoja, aj keď ide o pomerne mladú 
disciplínu, rozoberá stav jej rozvoja najmä po II. vatikán
skom cirkevnom sneme, podáva princípy a zásady tvorby 
katechézy, jej inkulturáciu, dynamizmus jej ducha, metó
dy, pomôcky a požiadavky odbornej pripravenosti kate
chétu na toto zodpovedné poslanie.

Knihu vydalo Saleziánske katechetické stredisko v Bra
tislave v roku 1994 a môžete si ju objednať vo vydavateľ
stve DON BOSCO, Miletičova 7 - 82108 Bratislava. 
Orientačná cena je 50 Sk.



Zájazdy CKGALATOUR 
na rok 1994 

s náboženskou tematikou
Na rok 1994 CK GALATOUR pripravila zájaz

dy s náboženskou tematikou

BENÁTKY - RÍM - ASSISI - SAN MARÍNO
s audienciou u Svätého Otca.
Termíny:

15.-20.5.1994 11.-16. 9.1994
12.-17.6.1994 25.-30. 9.1994
3.- 8.7.1994 9.-14.10.1994
CENA: 3 280,- Sk, v cene je: ubytovanie v 

okolí Bratislavy, večera, 1x ubytovanie v Ríme, 
sprievodca, poistenie, audiencia, klimatiz., au
tokar.

7 - denný 
ASSISI - RÍM - PADOVA - BENÁTKY

Termín: 11.-17.9.1994
'Cena: 3 800,- Sk, v cene Je: ubytov. v Assisi, 

polopenzia, ubytov. v Ríme, polopenzia, sprie
vodca, audiencia, poistenie, klimatiz., autokar 
(luxusný).

BERN - NEVERS - LOURDES - RÍM - ASSISI
Termín: 12.-20.5.1994
Cena: 5 200,- Sk, v cene: 2x ubytovanie v 

Lurdách s raňajkami, 2x v Ríme s raňajkami, 
doprava, kňaz, sprievodca, autokar.

LURDY
Cena : 3 900,- Sk, v cene: 1x ubytovanie v 

.Bratislave, večera, 1x v Lurdách s polopen
ziou,sprievodca, kňaz, poistenie, klimat.autokar 
klimat.autokar.

Termíny:
19.-24.5.1994 18.-23.8.1994
16.-21.6.1994 15.-20.9.1994 
14.-19.7.1994

PARÍŽ - LOURDES
Cena: 5 600,- Sk, v cene je: 1x ubytovanie v 

Plzni s raňajkami, IxParíž s polopenziou, 1x 
Lurdy s polopenziou, prehliadky, sprievodca, 
l%ňaz, poist.,luxusný klimat. autokar.

Termíny:
14.-21.7.1994 11.-18.8.1994

LURDY- FATIMA - BARCELONA - 
MONSERRAT

Termín:
23.6.-2.7.1994 9.-18.9.1994

Cena: 7 800,- Sk, v cene je:4x hotel.ubytova- 
nie s polopenziou, poistenie, kňaz, sprievodca, 
klimatizov. luxus, autokar.

LURDY - FATIMA - MONSERRAT - 
BARCELONA

Termín: 23.6.-2.7.1994 
Cena: 5 850,- Sk, v cene je : 4x hotel, ubyto

vanie s raňajkami, poistenie, sprievodca, kňaz, 
klimatizovaný lux.autokar.

Program zájazdu zašleme aj na telefonické 
požiadanie. Nástup účastníkov je možný po tra
se : Prešov - Bratislava.

Informácie obdržíte na telef. čísle :
091/342 51 
091/431 01

Gréckokatolícky 
dvojtýždenník

08001 PR EŠO V 
te l.:0 9 1 /2 3 7 8 3

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice, č.j. 2542 - PTTM - 93. zodňa 8.9 .1993

KRISTOV POKOJ A DYNAMIKA RASTU
Dynamika rastu moderného ži

vota naliehavo nastoľuje mnohé 
otázky. Nástojčivo sú kladené pri 
každom novom objave, pri každom 
vynáleze, pri každom novom myš
lienkovom prúde.

Kristovo Posolstvo je priepastne 
hlboké, výsostne múdre, otvorené 
a pružné. Je Posolstvom toho, kto
rý má poznanie a moc, a preto je 
vždy aktuálne a dáva spoľahlivé 
smernice pre riešenie problémov 
súčasnej civilizácie.

Ježiš Kristus nám dáva nielen 
náuku, otvorenú pre stále väčšiu a 
hlbšiu chápavosť našich myslí a 
sŕdc, ale nám dáva aj svojho Du
cha, ktorý nám bude všetko po
stupne zjavovať.

Preto sa mýlia tí, ktorí považujú 
Ježišovo Posolstvo za zastaralé, 
za prežité a vekmi vyčerpané. Aj 
nám sa často stáva, že v ňom nere
gistrujeme obsiahnutú dynamiku 
rastu a uspokojujeme sa s tým, čo 
z neho pred stáročiami pochopili 
iní. Takto sa uzatvárame pred Du
chom, ktorý nám zjavuje nové hlbi
ny.

I pokoj, o ktorom hovorí KristiJS, 
môže vanúť len zo stále nového 
zjavovania Ducha.

Ježišov pokoj je v láske. Vo veľ
kej oslobodzujúcej láske, ktorej 
nič nemôže stáť v ceste, lebo je 
silnejšia ako smrť. V láske, ktorá 
kráča k úplnému spoločenstvu s 
Bohom tak neomylne a bezpečne,

ako vesmírny vývoj k svojmu dovŕ
šeniu.

Taký je Kristov pokoj, ktorý nám 
dáva. Pokoj, ktorý nemožno naru
šiť, proti ktorému niet sily, lebo 
priestory, z ktorých prichádza, sú 
nedosiahngteľne vysoko.

Potrebujeme všetci tento Kristov 
pokoj. Je potrebné vedieť, že i dnes 
nám Duch Svätý na úrovni poznania 
odhaľuje nové hlbšie priestory 
Evanjelia, na ktoré tí, čo boli pred 
nami, ešte nemohli stačiť. Je teda i 
náš vek vekom Ducha Svätého - tak 
ako boli i tie predošlé a budú budú
ce - a napriek všetkým zmätkom mô
žeme prijímať pokoj Pánov.

Cesta ľudského poznania si ne
kompromisne vyžaduje patričný 
čas a vývoj, podobne ako si ho 
vyžaduje aj nám život. Ježiš Kris
tus nám zanechal svoje Posolstvo 
ako živú pravdu, ako sám život, 
ktorý si odovzdávajú generácie 
vždy plnší a bohatší, podľa súčas
ného stupňa vývoja.

Duch Svätý nám bude zjavovať 
tajomstvá tejto pravdy tak, že bu
deme nad ňou udivení žasnúť my, 
rovnako ako tí, čo prídu po nás - ba 
čím hlbšie bude kto do nej vidieť, 
tým strhujúcejšou a zaujímavej
šou sa mu bude javiť.

Ježišovo Posolstvo - to je pravda 
o nás, tak ako je to i pravda o Bo
hu, je to pravda o časnosti, ako i 
pravda o večnosti.
Z Myšlienok o.J. PORUBČANA, SJ

Luigi Santucci: Aj vy chcete 
odísť? 52,-
Karol Wojtyla: V hlbinách jasu 38,- 
Jozef kardinál Tomko: Budovať 
cirkev 35,-
Čarodejný Pištec (anglické 
rozprávky) 85,-
P. Lippert: Človek Jób hovorí 
s Bohom 35,-
Dejiny spásy 39,-
M. C. Autschová: Deväťdňová 
pobožnosť sv. Angely 4,50
P. Stauss: Ecce homo 41 ,-
S. Jankola: Hodina s trpiacim 
Kristom 5,50
F. Kowalska: Ježišu, dôverujem 
v teba 7,50

JKS 30,-
J. Kamas: Lámanie slova I. 55,-
J. Kamas: Lámanie slova II. 55 ,'
Listy rodičom 10,-
V. Malý: Matka Cirkvi 10,- 
N. Shute: Mesto ako Alice
Springs 67,-
P. Arrupe: Misionár v Japonsku 15,-
Modlitby 20,-
P. Strauss: Mozaika nádeje 41 ,- 
Š. Senčík: Na ceste za väčšou
dokonalosťou 37,- 
J. Tomko: Na misijných
cestách 35,- 
H. Radváni: Naša národná svätyňa
- bazilika v Šaštíne 5,- 
Uvedené ceny sú v Sk.


