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Si ako strom, ktQrý stojí sám, J*
uprostred poľa a Kdesi v diaike “  .
sa dvíha búrka s vetrom velká. '
Konáre stromu sa tejto búrky boja, lebo vedi. 
že zničená bude ich košatá hriva.

Boh má ta rád 
a ty si ho vôbec nevšímaš.
On kráča za tebou *. 
a ty ho nevidíš.
Je práve pri tebe a podáva ti ruku pomocnú, 
no ty ju odmietaš.

Boh chce ti pomôcť 
aj y tých najhorších chvíľach, 
no ty si myslíš, 
že ťa nemá rád.

Ho zrazu mrak zastrela ?  ~ 
žiara nádherná a slnko sa dvíha, 
ako víťaz z vyhratého boja 
a Boh smeje sa nad týmto svetom, tebo vie, 
že ieho láska vzplanula.

Jana PAVUKQVÁ

Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi
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A//'e je tajomstvom, ze Boh je krásny, je to napísané vo všetkých kvetoch, na 
mori i na vrchoch.
Nie je tajomstvom, že Boh je nesmierny, stačí sa pozrieť na vesmír.
Nie je tajomstvom, že Boh je pamäťou sveta, 
stačí jeden pohľad na elektronický mozog.
Nie je tajomstvom, že Boh je blízko, stačí vidieť novomanželov 
na svadobnej ceste alebo kvočku s kuriatkami, 
alebo dvoch priateľov v rozhovore alebo mladú matku, 
čo očakáva pôrod.
Ale kde je potom tajomstvo?
Je tu: Boh je ukrižovaným Bohom...
...je Bohom, ktorý sa zjavuje v chudobnom...

O márnosti
©  Pýšiš sa bohatstvom a si hrdý na svojich 
predkov? Chľúbiš sa svojím majetkom, krá
sou tela a aj tým, čo si u teba ostatní obdivu
jú? Kde sú teraz tí, ktorí zastávali najvyššie 
úrady, kde sú vodcovia národov, kde sú voj
vodcovia a sebavedomí vládcovia? Či nie sú 
všetci len prachom? Či nie je všetko pominu
teľné, neskutočné ako rozprávka? Či nezo
stalo z nich len zopár kostí? Pozri sa na ich 
hroby! Môžeš rozpoznať, kto bol sluhom a kto 
pánom, kto bol úbožiakom a kto boháčom, 
kto bol vzdelaný a kto bol bez vzdelania?

O  Spomeň si tiež na svoj posledný deň, lebo 
nebudeš tu žiť naveky. Spomeň si na strach, 
ktorý bude predchádzať tvoju smrť, uvedom 
si, že vtedy sa už nebudeš môcť od tejto 
ťažkej chvíle vzdialiť, spomeň si na hodinu 
svojej smrti! Spomeň si tiež na blízky Boží 
súd, na tam prítomných anjelov, na svoju 
vystrašenú dušu týmito strašnými skutočnos
ťami - útrapami a horkými výčitkami svedo
mia, ako so žiaľom budeš opúšťať túto zem.

O  Pozemské dobrá majú viac horkosti než 
sladkostí.

©  Rozhliadni sa po svete, v ktorom žiješ. 
Zamysli sa: Všetko, čo vidíš, všetko, čo žije, 
je smrteľné a všetko je určené k zániku. Pozri 
sa na oblohu, aj ona sa pominie, na slnko, aj 
ono nezostane, všetky hviezdy, všetky po
zemské istoty, všetky vody, krásy zeme, aj 
sama zem, všetko pominie. Všetky príjem
nosti tohto života sa ukončia, skoro pominú, 
sú len materiálom pre ničiaci oheň.

©  Ani predčasná smrť, ani iné skutočnosti 
nás nebudú znepokojovať, ak sa budeme 
riadiť pravdami viery.

©  Tečúcou riekou je náš život. Plynie bez 
zastavenia. Životné okamžiky plynú jeden za 
druhým. Časť už preplávala, časť pláva, časť 
vytryskne z prameňa a časť ešte vytečie. A 
tak do spoločného mora smrti ponáhľame sa 
všetci.

Sv. Bažil Veľký 
(Pripravili baziliáni)

a Vydanie tohto čísla Slova sponzoruje

Cassoviainvest a. s., Košice
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DUCHU P R A V D Y .  PRÍĎ A P R E B Ý V A J V NÁS
Pravidelne na päťdesiaty deň po zmŕt

vychvstaní Pána pripadá liturgická sláv
nosť Zoslania Svätého Ducha. Jej 
dátum je pohyblivý a vždy závislý od 
dátumu Nedele velkonočnej. Sviatok 
Zoslania Ducha Svätého slávi Cirkev na 
celom svete a podlá všetkých ustále
ných obradov súčasne. Býva to vždy už 
najmä v našich krajinách - v plnom roz- 
blesku jari alebo začiatkom leta, kedy aj 
celá príroda zaodená do novej nádhery 
práve silou oživujúceho Ducha spolu s 
nami sa zapája do jeho oslavy ako pra
meň života a nášho posvätenia.
Nuž pripomeňme si na úvod do 
tohto sviatku článok viery zo 
slávnostného vyznania,ktoré 
budeme recitovať alebo spievať 
na liturgickom zhromaždení:
"VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO,
Pána a Oživovateľa, ktorý vy
chádza z Otca i Syna. Jemu sa 
zároveň vzdáva tá istá poklona 
a sláva ako Otcovi a Synovi. On 
hovoril ústami prorokov." Toto 
je plnosť pravdy o tretej Božskej 
osobe, v ktorú veríme a vyzná
vame ju rovnako ako Otca i Sy
na, z ktorých vychádza, a 
ktorého nám Ježiš Kristus zo
slal podľa svojho prísľubu, keď 
po svojom oslávení zasadol po 
pravici Otca.

Túto udalosť začíname vo vý
chodnej liturgii oslavovať hneď 
na začiatku, keď po úvodnej vý
zve na zvelebovanie Kráľovstva 
Otca i syna i Svätého Ducha, 
intonuje kňaz krátky síce, ale 
nádherný hymnus a modlitbu 
súčasne na česť Svätého Du
cha: "Kráľu nebies a utešiteľu, - 
Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko 
naplňuješ. - poklad dobra a darca živo
ta, príď a prebývaj v nás. - Očisti nás od 
všetkých hriechov - a spas, Dobrotivý, 
naše duše." Veriaci ho potom dvakrát 
za sebou opakujú a potom až nasledujú 
velké prosby, ktoré v tento deň budú 
predkladať Pánovi nebies a Zeme azda 
práve už vo svetle a sile Svätého Ducha 
vrúcnejšie a naliehavejšie ako inokedy. 
Utiereň a najmä večiereň tohto sviatoč
ného dňa dotvárajú osobitosť jeho slá
venia. Je výsadou najväčších sviatkov v 
priebehu liturgického roka, že majú 
osobitné súbory prosieb na večierni a v 
danom prípade ich obohacujú a dopĺňa
jú tri obsiahle modlitby o osvietenie a 
všetky dary Ducha Svätého, ktorý svo
jím svetlom a silou sprevádza každého 
veriaceho kresťana od chvíle prijatia 
sviatosti krstu až po hrob. To on, Duch 
Svätý, sa vlieva do našich duší a posvä
cuje i osvecuje naše mysle i srdcia

f
prostredníctvom všetkých ostatných 
sviatosti, ktoré prijímame a boli ustano
vené na naše posvätenie a spásu. Na 
správnu cestu života nás takto uvádza 
a na nej nás sprevádza Duch Svätý, - 
ten dobrý, na svetlo, silu a dary bohatý 
duch pravdy, lásky a pokoja... Nuž po
ďme a oslávme dnes liturgiou hodín, ale 
hlavne liturgiou Božieho slova a Eucha
ristickej obety, ktorej posvätné texty sú 
také povzbudzujúce, radostné a prime
rané posvätnosti tohoto dňa! Všetky 
texty menlivých častí liturgie Zoslania

Svätého Ducha sú výrazom i dôkazom.
V krátkom výťahu z nich si teda povšim
nime ich obsah a stanú sa pre nás po
vzbudením, poučením i osobnou 
modlitbou, predkladanou celej Najsvä
tejšej Trojici z úprimného srdca:

Jasaj na chválu Božiu, celá Zem, - a 
radosťou slúžte Pánovi.

S plesaním vstupujte pred jeho tvár!
Bože, stvor vo mne srdce čisté, - a v 

mojom vnútri obnov láskavo ducha pev
ného!

Navráť mi radosť z tvojej spásy a po
silni ma Duchom velkej ochoty.

Tak mu prespevujme a súčasne nalie
havo prosme textami antifónnych ver
šov i spevu na vchod s Evanjeliom. A 
naše prosby nech v zápätí vystrieda 
oslava a zvelebovanie Svätého Ducha 
textom tropara sviatku: "Zvelebujeme 
ťa, Kriste, Bože náš, - lebo rybárov si 
povolal za svojich apoštolov. - Obdaril 
si ich múdrosťou a zoslal im Ducha Svä

tého - a cez nich si získal celý svet. - 
Za túto tvoju lásku - my ťa dnes oslavu
jeme.

Pohľad späť, ďaleko späť do dejín 
spásy - až hen k Babylonu a návrat 
späť do žirivej prítomnosti sviatku, ktorý 
otvára perspektívu budúcnosti, obsahu
jú stručné slová kondáku tejto nedele: 
"Keď Najvyšší na Zem zostúpil, - pomia
tol jazyky pyšných a rozptýlil národy. - A 
keď ohnivé jazyky apoštolov rozdelil, - 
vštkých nás povolal k jednote. - Preto 
dnes spoločne oslavujeme presvätého 
Ducha." A je to tak dôstojné a správné! 
Lebo po celej Zemi sa rozlieha hlas 
zvestovateľov radostnej blahozvesti 
Kristovej a ich slová zaznievajú po všet
kých končinách Zeme, až po hranice 
sveta - ako si to znova pripomíname 
textom medzispevu, čo uvádza prvé čí
tanie Božieho slova tohto sviatku - zo 
Skutkov apoštolov. "Keď nadišiel Svia
tok päťdesiateho dňa po Velkej noci, 
boli všetci učeníci zhromaždení na tom 
istom mieste. Tu zrazu nastal z neba 
hukot, akoby sa hnal prudký vietor a 
naplnil celý dom, d ktorom boli. I zjavili 
sa im akoby ohnivé jazyky a rozdelili sa. 
Nad každého z nich sa postavil jeden. 
Všetci boli naplnení Duchom Svätým a 
začali hovoriť cudzími jazykmi, ako im to 
Duch vnukol vyjadrovať sa." Takto sa 
splnil prísľub, ktorý vo viacerých obme
nách sformuloval svätý Ján evanjelista 
ako slová Kristove, ktoré nachádzame v 
dnešnom druhom liturgickom čítaní:

"Ja budem prosiť Otca a dá vám iného 
Zástancu, aby zostal s vami naveky - 
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže 
prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho 
poznáte, pretože prebýva s vami a bu
de vo vás!"

"Zástanca, Duch Svätý, ktorého pošle 
Otec v mojom mene, naučí vás všetko 
a pripomenie vám to, čo som vám po
vedal:" To všetko sa stalo a splnilo a 
vždy znova sa stáva a plní! Z iniciatívy 
Ducha Svätého sa ešte v ten istý deň 
zrodila Cirkev, lebo apoštoli sa presta
li báť a vyšli na chrámové nádvorie i 
do ulíc a domov Jeruzalema, a pokrs
tili za jeden deň prvých tritisíc učení
kov. A tak sa stáva i plní všetko vždy 
odznova a bude sa tak stávať i plniť až 
do konca vekov. Počet učeníkov a vy
znávačov vzrastal a vzmáhal sa. A 
rovnako bude vždy znova vzrastať a 
vzmáhať sa v duchu a v pravde aj v 
našich časoch a v našich podmien
kach, lebo Duch je ten istý a rovnako 
účinný včera, dnes i naveky! A to na
priek a navzdory tým, ktorí si želajú a 
robia všetko, čo je v ich silách, aby 
tomu tak nebolo.

o. Mons. Mgr. Ján KRAJŇAK
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V knihe Zjavenie sv. Jána, ktoré je vo Svätom 
písme ako posledná kniha Nového zákona, 6’tame 
v 12. kapitole, v 1. verši tieto sjová: "Potom sa na 
nebi ukázalo velké znamenie: Žena odetá slnkom, 
pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 
dvanástich hviezd..."

Kto je tá žena, ktorú 
videl sv. Ján vo videní?
Cirkev vedená sv. Du
chom vidí v tejto žene 
Pannu Máriu, ale nie 
osamotenú, ale prítom
nú v dejinách spásy a 
Cirkvi, neustále pôso
biacu v životnom zápa- __
se človeka a llidstva, 
ale tiež aj ako príklad k 
nasledovaniu a naplneniu ideálu Cirkvi.

Symbol týchto dvanástich hviezd, ktoré videl 
sv. Ján vo svojom videní okolo hlavy "ženy odetej 
slnkom", má európska vlajka v modrom poli, kto
rú sme nedávno často videli, keď Česká repulika 
a Slovenská republika boli prijímané do Rady 
Európy. Myšlienka je tu naozaj krásna - akoby 
celá Európa sa odovzdávala do ochrany Panny 
Márie ("A keď život náš sa skloní, veď nás ta, kde 
Syn tróni").

Druhý vatikánsky koncil vo svojej Vieroučnej 
konštitúcii o Cirkvi v kapitole o Panne Márii a Cirkvi 
píše toto: " Keď sa o nej káže a keď sa uctieva, 
privádza veriacich k svojmu Synovi a k jeho obete, 
ako aj k láske k Otcovi". Panna Mária má teda 
jedinú túžbu: privádzať ku Kristovi, pričiňovať sa o 
to, aby všetci kresťania sa stále viac a pravdivejšie 
podobali jej Synovi. "Vatikánsky koncil tak potvr
dzuje a schvallije starú cestu, ktorú mnohí svätí 
odporúčajú ako najpriamejšiu a najrýchlejšiu: cez 
Máriu k Ježišovi” ( kardinál J. Tomko).

Sv. Don Bosco vo svojich osobných zázna
moch, do ktorých zahrnul aj svoje spomienky na 
matku, je aj takáto poznámka: "Snažil som sa 
zachovať jej radu a zdá sa, že od toho času sa 
môj život značne zlepšil.

Ak chceme, aby sa aj náš život značne zlepšil a

viac sa podobal Kristovi, zoberme si k srdcu slová, 
ktoré povedala P. Mária svadobčanom v Káne 
Galilejskej: "Urobte všetko, čo vám povie" (Jn 2,5). 
To sú posledné slová P. Márie, ktoré nám zazna
menáva evanjelium. Okrem udalosti v Káne tieto 
slová platia aj pre nás všetkých a sú zhrnutím 
všetkého, čo nám P. Mária chce povedať. A hovorí 
nám ich tá, ktorá sama ochotne počula na Božie 
slovo, uverila mu a plne ho uskutočňovala.

P. Mária nám tieto slová nehovorí rozkazovacím 
spôsobom, ale s materinskou nežnosťou a starost
livosťou, no súčasne jasne a presvedčivo: "Urobte 
všetko, čo vám povie môj Syn!"

Evanjelický krajinský biskup Leich z Eisenachu 
na základe priamych citátov z Lutherovho komen
tára Magnifikátu poukazuje na význam P. Márie v 
kresťanskom živote takto: "Ako bezpodmienečne 
je nám Boh naklonený, to spoznáme na Ježišovej 
Matke." Naozaj na nej vidíme, aký postoj má Boh 
k nám: je verný.

Tu si musíme uvedomiť, že nie vždy je ľahké 
plniť to, čo nám hovorí Pán. Ale P. Mária nám 
pomôže vždy začínať znovu, aby sme aj na
priek svojim slabostiam plniii Božiu vôľu. Často 
zisťujeme, ako málo miesta má Kristus a jeho 
vôľa v našom živote. Ako často - i keď sme 
kresťania - neberieme ho do úvahy. V malých i 
velkých životných problémoch sme často pokú
šaní viesť sa svojím rozumom, svojimi zaújma- 
mi a prospechom, vplyvom prostredia a 
názorov, ktoré sú práve v móde. Otvorme 
evanjelium v jeho večných slovách a nachá
dzajme riešenie i smer svojho života. Odpoveď 
tam vždy nájdeme, i keď to neraz vyžaduje i to, 
čo nás mnoho stojí a bolí.

Stará legenda rozpráva o istom mníchovi, ktorý 
často chodil do sveta. Kolkokrát sa doň vybral, 
vždy vraj zapálil sviecu pred obrazom P. Márie a 
prosil ju, aby sa P. Mária o tú sviecu starala, pokiaľ 
sa nevráti.

P. Mária je našou sprievodkyňou. Vykročme za 
ňou bez strachu, ako dieťa so svojou matkou. Jej 
zverme celý náš život, svoju radosť, smútok, plány 
i úmysly. Dúfajme v jej mocný príhovor.

Taliansky sochár Michelangelo vtesal do dlane 
svojej svetoznámej Piety - Sedembolestnej P. 
Márie iniciálky svojho mena. Ako by do tej dlane 
bol vložil seba, svoje problémy a svoj život. Ten
to geniálny umelec vedel, prečo tak robí... Neza
budnime na to ani my. P. Mária nie je 
všemohúca, ale mocná svojím príhovorom a 
ochranou. Zverme jej všetky svoje problémy, kto
ré máme. A verme, že P. Mária prijme naše mod
litby a prosby, donesie ich svojmu Synovi a 
nášmu Bohu a prostredníctvom nej Boh spasí 
naše duše.

o. František DANCÁK

O V C a r i á - n s  f ç jx -  t í  c  t  c i ,
eby sme chceli len tak letmo rekapitu
lovať, že ku komu sa najviac uteká o 

pomoc náš zbožný kresťanský ľud, samotný
- pre nás Slovákov typický naturel napovedá, 
že je to Presvätá Panna Mária. Áno, veď je 
Matkou nášho Pána. Veru, v náboženstve 
plnom múdrosti a jemnosti nemôže chýbať 
srdce matky. Ježiš nám pod krížom dal túto 
matku slovami: "Hľa, matka tvoja!" (Jn 19, 
27).

Chýrnemu jezuitovi P. Rohovi istý protes
tantský kňaz v Hamburgu povedal: "Ako je 
to, že katolíci sú akosi veselší ako naši pro
testanti?” P. Roh odvetil: "To môže mať rôz
ne príčiny, keď v dome matka ešte žije, deti 
sú bezstarostnejšie, a preto aj veselšie. Keď 
však zomrie, deti zosmutnejú. Vaši reformá
tori odstránili mariánsku úctu, vy nemáte 
viac Matky. My máme, preto sme uradoste- 
ní." A či nemal pravdu tento jezuita, že úcta 
mariánska je spätá so srdcom katolíka, že je 
známkou katolíckého vierovyznania? Veru, 
je to požiadavka ľuského srdca!

Ako nadšene je rozšírená mariánska úcta 
po celom svete! A to nie je  iba sfrazovaná 
konštatácia. Králi s korunami na hlavách, 
vodcovia a víťazi so štrngotajúcimi zbraňami, 
básnici a speváci so svojimi harfami, umelci 
so štetcami kľakajú pred jej obraz. Mozart, 
Haydn, Liszt sa jej koria so svojimi symfónia
mi. Ešte I tí, ktorí stoja mimo Cirkvi, tiahnu sa 
k P. Márii. Či teda mariánska úcta nie je 
požiadavkou ľudského srdca? V  liečbe kla-

die sa velký akcent na rytmus srdca, ktoré je 
tak stvorené, že si cení každú pravdivú veľ
kosť a obdivuje ju ako hrdinstvo. A život P. 
Márie bo! hrdinstvom, keď sa začalo napĺňať 
to, čo staručký Simeon predpovedal.

V  roku 1854 katolícki vojaci, ranení pri Se
vas to po l, ležali v carihradskej nemocnici a 
zvláštnym spôsobom preukazali svoju lásku 
voči Prečistej. Dali z guliek, ktoré im z ich rán 
odstránili, uliať velké srdce, pozlátiť ho a ním 
potom ozdobili obraz Matky Božej. Bola to 
len obyčajná vďaka za prežitie alebo požia
davka ľudského srdca, aby aj takýmto spô
sobom P. Máriu uctili, jej vďaku vzdávali a ju 
milovali?

Iste, veľa je spôsobov, prejavov lásky a úcty 
k Presvätej Panne Márii. Napríklad tí viac 
scestovaní mohli sa presvedčiť, ako búrkou 
zocelený Bretónčan prichádza a obetuje jej 
svoju sviecu, benátsky gondolier zapalbje 
pred ňou svoju lampu, tirolský horolezec jej 
kaplnku ozdobuje plesnivcom a alpskou ružou 
a našinec - Slovák mnohými pútnickými mies
tami spláca jej svoju podlžnosť, zbožne spína 
k nej svoje ruky! Je to už akosi v našom 
národe, že svojej patrónke vďačíme za všetky 
dobrá, vidíme v nej žiarivý výraz viery.

Ako prejavuje ľudské srdce svoju lásku k 
Panne Márii! Ako v  mesiaci máji a októbri

zvlášť ozdobuje vencami a kvetmi jej obrazy, 
sochy, oltáre a chrámy zasvätené jej úcte. Cl 
nám nerezonuje ešte v ušiach hlas pútnikov, 
ktorí sa ponáhľali k nej na milostivé miesta? 
Človek s radosťou hľadel a hľadí na tých jej 
vrúcnych ctiteľov, ktorí zbožne spínali a spí
najú k nej svoie ruky. Veď na kolkých pútnic
kých miestach ozývalo sa jej velebenie a 
milióny zvonov jej volali - Mária. A keď slnko 
stojí na poludnie najvyššie, znovu sa ozýva
jú zvony a volajú k jej úcte. A keď deň sa 
chýli k odpočinku a začína noc, či nepočuje
me hlasy: Raduj sa, Bohorodička, Panna... 
Mariánska úcta je teda požiadavkou ľudské
ho srdca.

Rodičom určite netreba vysvetľovať, čo od 
nich očakáva ich dieťa. Rodičovskú lásku a 
vernosť. "Večne verná je len matka", povedal 
na ostrove sv. Heleny Napoleon. Keď je po
zemská matka verná, čím viac zachováva 
vernosť Matka nebeská! Panna Mária nás 
tým viacej ochráni, čím viacej a vernejšie 
budeme jej Synovi slúžiť. Ten nemôže byť 
zatratený, za koho Panna Mária aspoň raz 
orodovala. Nuž postavme sa aj teraz opäť 
pod jej milostivý obraz, utiekajme sa pod jej 
ochranu, obetujme jej svoje telo a dušu, od
porúčajme jej svojich milých, svoju Cirkev, 
štát, svoje mesto, svoju obec.
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N i ž n ý  H r u š o v  d u c h o v n e  o ž i l
Keby mi niekto povedal, že dnes sa zázraky 

nedejú, oponovala by som. Čo ma k tomu ve
die? Návšteva putujúcej Klokočovskej Panny 
Márie. Stalo sa to v obci Vranovského okresu 
susediacej s Michalovským okresom - v Niž
nom Hrušove.

Nemienim opisovať tu nádheru, akú jej veria
ci pripravili v Božom chráme, ani privítací rituál
- to všetko považujem za prejavy vonkajšie. 
Mňa upútalo niečo iné - otvorené, úprimné srd
cia veriacich, ale nielen tých, ktorí od 5. - 9. 3. 
1994 denne zotrvavali v modlitbách svätého

Záberom sa vracia- 
me k putovaniu mi
lostivého obrazu do 
Rakovca nad O. Tu
najší duchovný otec 
ThDr. J. Seman, 
správca farnosti i na
priek pokročilému 
veku aktívne sa po
dieľa na živote Cirkvi 
8 ako sme sa dozve
deli z úst jeho farní
kov, veľmi mu leží na 
srdci, aby veriaci v 
tejto obci. vzrastali 
vo viere a láske. Is
te aj jeho zásluhou 
dozrieva v Rakovci 
nad O. po dlhých ro
koch pôstu "ovocie" 
v podobe nového 
bohoslovca.

ruženca v prítomnosti Matky Božej, ktorej putu
júci obraz doslova" klope na naše srdcia a lieči 
naše oči, aby sme všetci prezreli".

Obleje nás pocit blaženosti, úprimnej radosti, 
keď vidíme rodičov spolu s deťmi, ako prichá
dzajú a padajú na kolena pred obrazom Panny 
Márie, ďakujú a prosia, lebo ona je našou 
Ochrankyňou, Pomocnicou a Orodovnicou, 
ako Matka našej spásy, lebo porodila Spasiteľa 
a Vykupiteľa našich duší.

Do nevelkého gréckokatolíckeho chrámu pri
chádzajú tí, ktorí sa v minulosti zariekali, že ich

M i l o s t n ý  o b r a z  v N i ž n o m  H r a b o v c i
V rámci desaťročia duchovnej obnovy bol najprv 

do Poše a potom do Nižného Hrabovca prinesený 
obraz Klokočovskej Panny Márie.VonkajšI efekt 
prípravy chrámu a okolia bol na výbornú. Kvetino
vá výzdoba, čistota, poriadok vhodne doplňovali 
pre tieto dni nacvičené moderné náboženské pies
ne, básne či recitácie. Hodnotne sa vydarili staršie 
pútnické piesne, ktoré mladi s vďakou prijímali od 
starších veriacich a sami sa odvďačovali svojimi 
modernými, čo starší veriaci so záujmom sledova
li. No, nielen vonkajším efektom sa Nižnohrabov- 
iania pripravili na dni pobytu milostivého obrazu 
vo svojom chráme. Modlitby, pobožnosti, sviatosti 
zmierenia a účasť na svätej liturgii každý deň boli 
duševným pokrmom, ktorý plne využíval j. Možnosť 
kúpy publikácii o obraze sa vhodne dopĺňali a tešili 
duše veriacich.

S prekvapením mnohých milo boli dojatí všetci v 
chráme, keď v prvý deň pobytu obrazu v našom 
chráme slúžil svätú omšu otec z nižnohrušovskej 
rímskokatolíckej fary. Väčšina starších veriacich si 
pripomenula roky po vojne, keď takáto prax medzi 
duchovnými aj veriacimi bola častá.

V ďalší deň náš chrám navštívil otec J. Červený 
zo Štefanovíec. Po sv. liturgii spolu s naším du
chovným otcom udelil starým a chorým veriacim 
sviatosť pomazania chorých.

Iste, že najslávnostnejší bol piatok, kedy do náš
ho chrámu prišiel J. E. otec biskup Milan Chautur. 
Nebolo miestečka, kde by neboli stáli veriaci v snahe 
byť s otcom biskupom účastní krížovej cesty a potom 
ntn slúženej sv. liturgie. V homUii sa otec biskup 
obrátil k rodičom a k mládeži, keď zvýraznil ich 
povinnosti v Roku rodiny. Kriticky sa vyjadril k nedô- 
stojnostiam, ktoré v mnohých rodinách a prípadoch 
sa považujú za bežné v ochrane života, či jeho 
zničení. Ostro apeloval na mladých ľudí, chlapcov a 
dievčatá, aby vo veci prípravy na manželstvo hľadali 
pomoc a podporu Bohorodičky Panny Márie.

Po svätej liturgii mali možnosť prítomní vypočuť 
si odpovede otca biskupa na dané otázky. A bolo 
ich neúrekom. Či bol každý uspokojený odpoveďa
mi, to ťažko posúdiť, lebo viaceré boli na dnešný 
uvoľnený mrav ostré tak voči rodičom, ako aj mla
dým.

Sobota bola pre mnohých veriacich dňom, kto
rý bol plne duchovne využitý. Dopoludnia sa číta
la publikácia o klokočovskej ikone, predvečer sa 
skauti pomodlili krížovú cestu. Večer pri svätej 
liturgii otec Štefan Ištvaník predniesol slávnostnú 
homíliu.

V nedeľu popoludní po molebene k Bohorodičke 
bol obraz Klokočovskej Panny Márie prevezený do 
Sečovskej Polianky. Ano, obraz odišiel, ale Pre
svätá Panna ostáva a je s nami....

Boli to nádherné dni pokoja duše, ale aj tela. 
Otcovia našej farnosti, kurátori aj veriaci vysoko 
hodnotia toto podujatie života gréckokatolíkov v 
obci. Je to dôkaz, že náboženský život vo farnosti 
aj nižnohrabovskej filiálke sa po rokoch temna 
zvova dostáva na svoj štandard. Veď v priebehu 
necelého roka je to už druhá návšteva otca bisku
pa v našej farnosti, či obci. Z farnosti Poša, kde N. 
Hrabovec prináleží, je 7 bohoslovcov. Podobne 6 
diev z farnosti zasvätilo svoj život príprave pre 
prácu v reholiach. Aj to sú dôkazy, že naše rodiny 
žijú správnym náboženským životom.

A čo bude v nasledujúcich rokoch? V ďalších 
rokoch desaťročia duchovnej obnovy počítame s 
dokončením výstavby nového chrámu pre rímsko- 
katolíkov. Potom to budú primície terajších boho
slovcov a k tomu riadny, bežný život. Iste, že 
všetko chceme vo svojej farnosti a filiálke dosiah
nuť, lebo sme si isti s pomocou Presvätej Bohoro
dičky a požehnania, ktoré nám udelil otec biskup 
do ďalších dní a rokov na záver pobytu v našej 
farnosti a obci.

Jozef TELIŠKA

noha nevstúpi do tohto chrámu, odsudzovali a 
potupovali duchovných otcov gréckokatolíckej 
farnosti, ktorí tu pôsobili a pôsobia... Čo sa 
vlastne stalo? Dokonca prichádzajú, aby pri
stúpili k sviatostiam zmierenia a vyznávajú sa 
zo svojich hriechov.

Priam dojemný je pohľad na matku, ktorá 
vedie dospievajucého syna za ruku a ktorý sa 
sám rozhodol pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
Jeho kroky sú neisté a pohľady matky aj syna 
upreté na tú, ktorá ho milým pohľadom vyzýva 
a podáva pomocnú ruku, aby ho priviedla až k 
svojmu Synovi. Odrazu rímskokatolíci aj gréc
kokatolíci majú bližšie k sebe tak, ako ich du
chovní otcovia, ktorí spoločne slúžia svätú 
liturgiu na počesť Matky Božej, ktorá poctila ich 
farnosť návštevou.

Panna Mária oslovila rozhnevané rodiny, kto
ré sa zbližujú, prosia o odpustenie hriechov z 
minulosti. Odrazu sused suseda poznáva a 
majú si toho veľa čo povedať... Nie je to všetko 
Božia milosť? Pravé uctievanie Matky Božej nie 
je ničím iným ako zvelebovaním Božej milosti. 
Presvätá Panna Mária bola od Boha naplnená 
milosťou, čo je zrejme z anjelského pozdrave
nia: " Raduj sa, milostiplná!" A nielen pre seba, 
no aj pre nás hovorí sv. Peter Chryzolog, dosta
la tento nevyčerpateľný poklad milostí, aby z 
neho udeľovala všetkým svojim ctiteľom. "Túto 
milosť Panna obdržala, aby svetu priniesla spá
su. "

Tieto svoje dojmy píšem po mesiaci. Nechce
la som, aby to bolo bezprostredné, ale s urči
tým časovým odstupom. Denne sa 
myšlienkami vraciam do chrámu, kde som sa s 
putujúcou Pannou Máriou stretla, mám pred 
sebou jej obraz a cítim, ako sa to umocňuje v 
mojej viere. Naplnenie týmto pocitom prajem 
všetkým v mene Ježiša Krista, ktorého Matka 
drží v náručí.

" Príčina našej radosti - oroduj za nás "I
sestra Anna

*
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ZKlokočová putujúci obraz 
zastavil sa v naše) dedine, 
všetci ľudia kladú na to dôraz 
v cele/ zemi, y šírej doline.

Vidíme ho v našom svätom chráme 
Obraz Matky Božej Márie, 
my jej všetci úctu odovzdáme, 
kde je mŕtva viera, ožije.

Oslavujme večne drahý poklad 
všetci mariánski ctitelia, 
nech nie je viac v Sudoch 
mravný rozklad 
nech si Božie dary rozdelia.

Ó, Matka usta vítrnj pomocií,
Zakry všetkých svojím ptíšfom, 
nech nie sme viac hriechu otroci, 
prijmi nás k sebe v živote šfestnom
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V našej eparchii pôsobia v súčas
nosti tri mužské rády:
■ 1. bazlliáni, založení sv. Bazilom 
Velkým (+ 379)
■  2. redemptoristi, založení sv. Al
fonzom Maria de Liguori (+ 1787)
■  3. jezuiti, založení sv. Ignácom z 
Loyoly (+ 1556)

Najstarším rádom, ktorý od nepamäti pô
sobí na našom území, je baziliánsky. Re
demptoristi začali medzi naším ľudom 
pôsobiť po I. svetovej vojne a jezuiti po 
druhej. Okrem toho tu pôsobia i dva žen
ské rády: baziliánky a služobnice, ktoré 
prišli do prešovskej eparchie po I. svetovej 
vojne.

Kto sú tí mužovia a devy? Prečo žijú tak, 
ako žijú? Kedy sa vlastne začai v Cirkvi 
spôsob kresťanského života, ktorý sa ináč 
volá "rehoľným životom"? Prvé tri storočia 
existencie Cirkvi sú charakteristické ideá
lom mučeníctva. Po skončení surových 
prenasledovaní namiesto ideálu mučení
ka, ktorý už nebol tak všeobecne dostup
ný, nastupuje ideál rehoľného života.

Vieroučná konštitúcia o Cirkvi (LG 43) 
nás poučuje, že rehoľný život je niečím, čo 
patrí k životu a svätosti Cirkvi, lebo pri 
zrode každého rehoľného povolania je 
vždy prítomný Svätý Duch, prostredníc
tvom ktorého je mladík či deva povolaný 
do intenzívnejšej služby Pánu Bohu.

II. vatikánsky koncil v tej istej Konštitúcii 
podčiarkuje, že rehoľný život je "darom 
Božím, ktorý Cirkev prijala od svojho Pá
na". Keď je tomu tak, potom všetci tí, ktorí 
si vybrali pod vplyvom Svätého Ducha re
hoľný spôsob života, sú pre Cirkev a pre 
všetkých jej členov (ľud Boží) užitočnými. 
Musí však existovať nejaký dôvod, prečo 
Svätý Duch, ktorému LG oprávnene prisu
dzuje pôvod rehoľného povolania a života, 
nevzbudil podobné formy spôsobu života 
už počas prvých troch storočí existencie 
kresťanstva. Skutočné, prvé zmienky o re
hoľnom živote máme až od štvrtého storo
čia... Vari počas prvých storočí existencie 
kresťanstva Svätý Duch nepôsobil?

Prvé tri storočia kresťania žili na okraji 
(periférii) rímskej spoločnosti. Desaťkrát 
počas prvých troch storočí Rímska ríša a 
jej cisári kruto prenasledovali kresťanstvo. 
Niektoré prenasledovania trvali aj niekolko 
desaťročí. Prenasledovanie, potom čas 
pokoja a opäť prenasledovanie...

V čase prenasledovaní jediným kriminál
nym činom, ktorý stačil na to, aby bol niek
to odsúdený na smrť, či na nútené práce 
(napr. do medených baní - čo sa tiež rov
nalo odsúdeniu na smrť), bolo to, že ten 
niekto bol kresťanom, že veril v Krista a

jeho Božiu prirodzenosť a nechcel uznať 
za boha cisára.

Vo všeobecnosti v Rímskej ríši v tom 
čase pokladali kresťanov za ľudí treťoradej 
kasty ("tertium genus"), pretože neboli Ri
manmi ani židmi (židov pokladali za ľudí 
druhej kasty - stavu). Niektorí dokonca, 
nepokladali kresťanov za ľudí, preto Tertu- 
lián okolo roku 197 musel dokazovať, že 
kresťania sú rovnakej ľudskej prirodzenos
ti ako ostatní ľudia (Apológia proti poha
nom, 16).

Ten, kto bol kresťanom počas prvých 
troch storočí, žil na okraji spoločnosti. To 
však neznamenalo, že sa nezapájal do 
verejnoprospešenj činnosti. Podobný stav 
si vyberajú tí, ktorí po slobode vyhlásenej 
sv. Konštantínom Velkým, chcú žiť svoje 
rehoľné povolanie...

Už v liste Rimanom od sv. apoštola Pav
la čítame, že kresťania "nežijú podľa tela, 
ale podľa Ducha" (8,4). V Liste k Diogne- 
tovi (napísanom neznámym autorom v pr

vej polovici druhého storočia) nachádza
me takúto charakteristiku kresťanov: 
"Kresťania žijú v tele, ale nie podľa tela" 
(VI.,1-10). Kresťania prvých storočí sa 
snažili žiť ideálne: nielen podľa prikázaní, 
ale i podľa evanjeliových rád. Tak sv. Jus
tín Mučeník (+ okt. 165) hovorí: "My, ktorí 
sme kedysi milovali luxus a majetky, teraz 
rozdávame to, čo vlastníme a rozdeľujeme 
to medzi všetkých tých, ktorí to potrebujú"

(Apológia l.,14). Kresťania v tých časoch 
nechodili na verejné hry do cirkusu, ktoré 
boli často sprevádzané morálnymi úchyl
kami všetkých typov (Tertulián, O predsta
veniach).

Kresťan sa zjednocuje s Bohom v mod
litbe a pôste: nielen sa modlí, ale robí i 
pokánie. Pôst, ktorým kresťan nasleduje 
umtvovanie Spasiteľa na púšti je najcha
rakteristickejším pre kresťana (Pastier z 
Ermy, V.,1-4). Kresťania v prvých storo
čiach sa postili dva dni v týždni: v piatok, 
pamätajúc na utrpenie Spasiteľa a v stre
du, pripomínajúc si zradu Judášovu. Prví 
kresťania veľmi praktizovali i lásku k blíž
nemu: almužnu (Didaché, I..5-6), pomáha
júc tým, ktorí umierajú od hladu, 
pohostinnosť (Didaché XII.,2-5). Kresťania 
prvých storočí sa milovali navzájom až tak, 
že pohania, ktorí ich obklopovali, to ne
mohli pochopiť. "Vidíte, ako sa majú radi" - 
bol najčastejší výrok, ktorý sa vtedy počul 
medzi pohanmi, keď videli, ako si kresťa
nia s láskou pomáhajú ( Tertulián, Apoló
gia proti pohanom, 39,7).

Práve tento príkladný život kresťanov, 
ktorým hlásali Evanjelium, im zabezpečo
val neustály rast v počte i napriek prena
sledovaniam a neustálemu opovrhovaniu 
zo strany pohanov. Keď odsudzovali neja
kého kresťana, nikdy mu nemohli sudcovia 
dokázať nejakú vinu. Vidíme to zo skutkov 
mučeníkov z daného obdobia. Jediným 
previnením sa kresťanov voči vtedajšej 
spoločnosti bolo to, že boli kresťanmi. A 
tresty, ktoré im udeľovali? Konfiškácia ma
jetku, vyhnanstvo, nútené práce, mučenie, 
smrť...

Či vari je možné, aby niekto sa zriekol 
toho najcennejšieho, čo má - svojho života 
pre svoje ideály? Ak ide o silného muža - 
ako ojedinelý prípad, sa to dá pochopiť. 
Ale čo slabé dievča, či dieťa? Práve kres
ťania, ktorí zomreli za svoju vieru v Krista, 
sú dôkazom toho, že práve i v tomto čase 
prenasledovaní pôsobil Svätý Duch - tým, 
že dodával silu kresťanom zomrieť za svo
ju vieru.

Neustály tlak nebezpečenstva odhalenia 
a mučeníckej smrti zabezpečoval vernosť 
kresťanov svojmu povolaniu od Boha. Prá
ve preto v týchto prvých troch storočiach je 
ideálom dokonalého kresťana - mučeník. 
A mučeníkom sa mohol stať každý kresťan 
a to v tej nečakanej chvíli.

Kresťania si boli vedomí, že mučeníctvo 
nie je ľahká vec, preto sa naň neustále 
pripravovali: pretože "nemôže byť schop
ným vojakom na vojne ten, kto sa najprv 
nepripraví v zázemí. A ten, kto chce získať 
veniec víťazstva na olympijských hrách, 

(Pokračovanie na 7. str.)
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Je č l o v e k  pánom s v e t a ?
Dnešný svet je svetom moderným. Svetom 

vedy a techniky, počítačov, automatiky, robo
tov a atómovej energie. Človek, ktorý je 
uprostred všetkých tých výdobytkov a riadi 
ich, využíva vo svojom živote, sa stáva sebe
stačným, "pánom" nad všetkým. Dnešný člo
vek má každý deň toľko povinností, 
požiadaviek, dojmov, úloh, že je v nebezpe
čenstve stratiť svoju hĺbku a jednotu svojej 
existencie. Temer nie je schopný koncentro
vať sa na ústredný bod svojho života. Každo
denná rozptýlenosť, rozorvanosť, zatláča mu 
Boha do úzadia. Dnes sa poväčšine myslí len 
na to, ako čo najviac zarobiť, vyšplhať sa čo 
najvyššie v spoločenskom rebríčku a tým si 
zaistiť svoju sebestačnosť a slobodu voči kaž
dému - i Bohu. Kto jazdí autom, nemyslí na 
Boha, ale na plynový pedál a brzdy. Dieťa, 
ktoré chce prebehnúť na druhú stranu ulice, 
nemyslí na anjela strážcu, ale na zelené svet
lo. Chemik, ktorý robí experiment, nespolieha 
sa na modlitbu, ale na zákonitosť základných 
reakcií prvkov. Architekt, ktorý stavia vysoký 
dom pre veľa ľudí, počíta s presne vyskúšaný
mi a osvedčenými zákonmi nosnosti, tlaku, 
ťahu a pružnosti. Kto pozoruje tento svet, zis
tí, že v modernom - technickom svete nieto 
miesta pre Boha. A táto hrozivá sebestačnosť 
človeka vedie často k namyslenosti, pýche, 
egoizmu a v konečnom dôsledku i k nevere. 
Preto v tejto našej situácii nám môže byť veľ
mi osožné, ak sa zamyslíme nad tým, s čím 
počítame, čo berieme do rúk, teda, aké to zá
kony vlastne využívame, - /nie však na to, aby 
sme vieru v Boha dokazovali, ale ju podporo
vali./

Ktovie kedy sme sa poslednýkrát pozerali ve
čer hore - na oblohu: na hviezdy a vesmír. Áno. 
Aj Mesiac už človek dobyl - ľudský um, vedu a 
techniku. Ale čo je to Mesiac oproti celému 
vesmíru? Veď pristátie na Mesiaci - to sme ešte 
len na prahu slnečnej sústavy - sotva milimeter 
vo vesmíre. Veď len Slnko, najbližšia hviezda, 
vzdialená od nás 150 miliónov km je pre nás 
/vedou a technikou/ beznádejne nedosiahnuteľ
ná. Čo potom tie ostatné hviezdy a Galaxie, 
vzdialené od nás milióny svetelný ch rokov? Sú 
to vzdialenosti, pri ktorých sa nám točí hlava...

Vyznanie osobnosti

John Glenn, bol prvý Američan, čo obletel 
Zem v kozmickej lodi. Jeho let trval 4 hodiny 56 
minút. Počas letu Glenn videl 4 západy a výcho
dy Slnka. V interwiew o tomto svojom lete vy
hlásil: "Aj najväčšie lietadlo na svete bez 
pomoci určitej sily, ktorá nespadá pod naše 
zmysly, by nám neslúžilo na nič. Aby lietadlo 
mohlo letieť a udržať smer, potrebuje sa podro
biť tejto sile. Nám tú silu zjaví kompas. Nepoču
jeme ju, nemôžeme ju nahmatať, n emá chuti ani 
zápachu. A predsa vieme, že existuje, keď sa 
pozeráme na kompas. My, piloti, sme už tisíce 
ráz zverili svoj život kompasu, spoľahnúc sa 
naň, aby nám ukázal správnu cestu. Teda, stačí 
sa pozrieť len na oblohu a hviezdy, aby bol 
človek ohromený zo svojej malosti. Veď koniec

koncov celá fyzika je založená na princípoch 
tohto prirodzeného zákona vo svete - zákona, 
ktorý tu bol už dávno predtým, ako ho človek 
objavil a začal využívať.

Známy atómový bádateľ Bernhard Philbert, 
zakladateľ existenciálnej fyziky, vydal nedávno 
učebnicu fyziky s názvom: "Der Dericime", číže 
"Trojjediný", v ktorej na konkrétnych poda
niach vyvodzuje, že bytie je štruktúrované v 
analógii k trojici v Bohu. Píše: "Všetko, čo jest
vuje, nesie znamenie Trojjediného." Celý jeho 
objav vo fyzike sa dá zapísať jedným vzorom o 
troch veličinách P=m.. To isté skonštatoval aj 
zakladateľ kvantovej fyziky Max Plank, ktorý 
tiež obvjavil jeden zákon s troma veličinami: 
E=k/t.

Boha svojou fyzikou objavuje aj tretí veľký 
vedec Albert Einstein, ktorý ako zakladateľ rela
tivistickej fyziky konštatuje Trojosobného Bo
ha v známom vzorci: E=m.c2 No aj keď človek 
svojím rozumom, za pomoci objavov zákoni
tostí hmoty i prírody robí veľké veci: stavia, 
buduje, zostrojuje zložité mechanizmy, predsa 
nie je prvý, čo to dokáže. Nie iba človek je 
múdrym na tomto svete.

Príklady zákonitosti
Všimnime si len také malé živočíchy ako sú 

včely. Pri stavaní medového plástu riešia veľmi 
komplikované problémy z trigonometrie a ma
tematiky. Svetoznámy fyzik Réaumur sa dal do 
vytrvalej práce a zmeral uhly troch zhodných 
kosoštvorcov tvoriacich tupú pyramídu dna 
bunky včelieho plástu. Nameral 109 stupňov 28 
minút pri tupom uhle a doplnok do 180 stupňov 
pri ostrom uhle. Matematikom na vysokých 
školách svojej doby dal potom Réaumur riešiť 
túto úlohu: Daná je šestboká nádoba. Jej dno 
tvorí tupá pyramída utvorená z troch zhodných 
kosoštvorcov. Koľko stupňov musia mať jej tu
pé uhly, aby nádoba mala pri najmenšej spotre
be stavebného materiálu najväčší objem? 
Múdre, študované hlavy počítali s logaritmami 
a ostatnými pomôckami matematickej vedy. 
Najvýznamnejší vtedajší matematik König vypo
čítal veľkosť tupého uhla: 109 stupňov 28 minút. 
A včely riešili tieto problémy už vtedy, keď nebolo 
ešte ani jedného logaritmu. A robia tak dodnes. 
Riešia teda problém, ktorý veľká väčšina lUdí nie 
je schopná riešiť, hoci sme obdarení rozumom a 
to rozumom matematickým.

(Pokračovanie na 14. str.)

O m
(Pokračovanie zo 6. str.)

nebude ovenčený na štadióne, ak najprv 
nebude dostatočne trénovať a cvičiť svoje 
sily" (sv. Cyprián, Fortunátovi, Prológ).

Prekrásne vyjadrenie myšlienky túžby 
po mučeníctve nachádzame u Origenesa, 
ktorú vyjadruje po skončení jedného z pre
nasledovaní:

"Vtedy, keď mučeníctvo klopalo na naše 
dvere, sme boli skutočnými veriacimi... 
Vtedy, keď sme sa vracali z cintorínov na 
naše liturgické stretnutia, a to práve po
tom, čo sme pochovali telá mučeníkov (...), 
vtedy, keď katechumeni ( tí, čo sa pripra
vovali na krst), sa učili katechizmus od 
mučeníkov, ktorí svoju vieru vyjadrovali na

súde a ju aj potvrdzovali svojou smrťou a 
po prekonaní týchto skúšok sa bez strachu 
zjednocovali so živým Bohom. (...) Vtedy 
boli veriaci bez pochybností málopočetní, 
ale skutočne verní, schopní kráčať po úz
kej a strmej ceste, ktorá vedie k životu" (IV. 
Homília na JeremJII).

Otec Origenesa - Leonid, sa stal tiež 
mučeníkom. Takže Origenes veľmi dobre 
poznal, čo je to mučeníctvo a po príklady 
nemusel ďaleko chodiť. Po prenasledova
ní, ktoré rozpútal Settimo Severo (+ 211), 
Origenes pocítil zlé dôsledky slobody, kto
rá práve nastala. Jeho obavy sa skutočne 
potvrdili ešte za jeho života. Za ďalšieho 
prenasledovania Déciom bol osobne 
svedkom masových odpadnutí od viery

(apostázií). Sám Origenes bol vtedy uväz
nený a mučený, avšak nezomrel ako mu
čeník, lebo toto prenasledovanie sa 
skončilo predčasne a on bol oslobodený. 
Zomrel o niekolko rokov neskôr na násled
ky mučení, ktoré utrpel (+ okt. 254).

Nikto sa nemôže stať mučeníkom, ak k 
tomu nebol povolaný Bohom. Biskupi a 
kňazi vo vtedajšej dobe neustále upozor
ňovali veriacich na tento fakt, a preto i 
dovoľovaii kresťanom utiecť, keď sa doz
vedeli, že vojaci idú po nich. Zároveň však 
mali vieru, že keď už raz predviedli kresťa
na pred súd, nemusí sa ničoho obávať, 
lebo neostane bez pomoci zhora: "Keď 
vás budú vodiť (...) pred úrady a vrchnosti, 
nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, 
alebo čo budete hovoriť, lebo Svätý Duch 
vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť" 
(Lk.12, 11-12).

(Pokračovanie v čísle 11)



SLOVO 10/94- STRANA 8

L á s k a  m I a  d  
p r a v a  na

Mladosť a láska,to sú dva pojmy, 
medzi ktoré môžeme smelo napísať 
znak rovnosti. Azda niet mladého člo
veka, ktorý by sa nezamiloval, ktorý 
by si nechcel založiť rodinu. Lenže 
práve tu sa vynára jeden závažný 
problém, ktorý v podmienkach nášho 
života dosahuje priam hrozivých para
metrov: absolútna nepripravenosť 
mladých ľudí na manželstvo, teda na 
spoločný život dvoch odlišných indivi
dualít, naplnený Božou láskou, trpez
livosťou a odriekaním. Je potrebné si 
položiť otázku, prečo tento problém 
práve teraz dosiahol 
takéto rozmery a kto je 
zaň zodpovedný? Lás
ka je dar od Boha. Boh, 
to je láska. Človek bol 
stvorený na obraz Boží 
ako muž a žena (Gn 1- 
27). A týchto ľudí Boh 
napĺňa láskou, lenže 
tak ako všetko, čo bolo 
Bohom stvorené ako 
dobro, a diabol to zne
užil, tak aj lásku tento 
neprajník ľudstva zne
užíva proti samotnému 
človekovi.Taktosajedi- 
ná ¡áska, ktorou Boh 
napĺňa človeka, delí na 
lásku dvojakú: lásku te
lesnú a lásku duchov
nú. A tak ako hriechom 
bola narušená jednota duše a tela člo
veka, je narušená jednota telesnej a 
duchovnej lásky. Tu nastáva prvý prob
lém, s ktorým sa stretávame u mládeže. 
Skoro všetci si pod pojmom láska pred
stavujú v prevažnej miere lásku tele
snú. No nemôžeme za to viniť jedine 
ich. Sú totiž obklopení svetom konzu- 
mu, pornografie, neúmerným vyzdviho
vaním telesnej lásky. Idú teda za tým, 
čo vidia a čo ich priťahuje. O duchovnej 
láske a jej potrebnosti v živote často ani 
nepočuli. A tu prichádzame k druhému 
problému - obrovský pokles morálky. 
Mladí ľudia priťahovaní k sebe telesnou 
láskou nepoznajú žiadne zábrany, ba 
naopak, jedine intímny život považujú 
za skutočnú lásku. Ako často možno 
počuť od mladých:"Žijeme intímne spo
lu,pretože sa máme radi", alebo:"Ak by 
som s ním intímne nežila, myslel by si o 
mne, že ho nemám rada" a pod.

Dostávame sa teda k závažnému 
rozporu. Na jednej strane stojí Boží

príkaz predmanželskej čistoty, anadru- 
hej strane intímny predmanželský život 
ako dôkaz lásky. Toto je však iba zdan
livý rozpor, ktorý sa dá ľahko odstrániť, 
ak sa pozrieme na celú túto otázku 
pravdivo, bez predsudkov či ružových 
okuliarov. Mladí ľudia začínajú intímne 
spolu žiť často po niekoľko hodinovej 
známosti. Dá sa tu teda vôbec hovoriť o 
láske ? Ak áno, tak iba tej telesnej, no 
nie skutočnej. Naozajstnú lásku je pot
rebný dlhší čas poznávania sa.

A ako je to s intimitou ako dôkazom 
lásky?

Tým,že sa dievča či chlapec odovzdá 
tomu druhému intímne ešte pred man
želstvom, nie je dôkaz lásky, ale práve 
naopak, je to prvá zrada lásky - prvá 
nevera. Veď či môže takýto budúci 
manžel či manželka dúfať, že jej "polo
vička" ju nezradí už v manželstve s nie
kým iným, keď to urobila bez 
akýchkoľvek zábran už teraz ?! Nie na
darmo sa hovorí, že čistota je ten naj
krajší dar, ktorý si môžu mladí priniesť 
do manželstva. Dar, ktorý je skutočnou 
zárukou lásky a vernosti.

Žiaľ, často za takýto spôsob života 
svojich detí nesú nemalú zodpoved
nosť samotní rodičia tým,že nevenujú 
náležitú pozornosť svojim dospievajú
cim deťom, že im nevenujú svoj čas, 
svoje vedomosti a skúseností, že ne
chávajú svoje ratolesti rásť ako burinu 
nie ako pestovanú kvetinu. Takíto rodi
čia sú potom nemilo prekvapení, keď 
im ich dieťa, ktoré len teraz dospieva, 
oznámi : "Mama, musím sa ženiť!" Po

I  8  I S t  V O
tom je už neskoro chytať sa za hlavu a 
nariekať, či prípadne, ak je to možné 
urýchlene pripraviť sobáš. Takto sa 
vlastne tí, ktorí majú byť ochrancami, 
tvorcami šťastia, stavajú pôvodcami ne
šťastia vlastných detí.

Ak by sme chceli skúmať všetky prí
činy rozháranosti a rozpadu rodín, bo
lo by azda potrebné napísať aj celú 
knihu. No v skutočnosti jedinou a zá
kladnou príčinou je nedostatok pravej 
lásky, tej lásky, ktorú tak nádherne 
charakterizuje sv.Pavol v liste Korin
ťanom : "Láska je trpezlivá, láska je 

dobrotivá, nezávidí, 
nevypína sa, nevy- 
statuje sa, nie je ne
hanebná, nie je 
sebecká,nerozčuľu
je sa, nemyslínazlé, 

'* neteší sa z neprá-
vosti.aleradujesaz 
pravdy. Všetko zná
ša, všetko verí, všet
ko dúfa, všetko 
vydrží" (1 Kor 12, 4- 
7).

Ako teda máme žiť 
dálej?

Rodičia! Už od 
najútlejšieho veku 
svojich detí im 
vštepujte do ich 
srdiečok túto sku
točnú a pravú lás- 
svojím príkladom, 

aký je človek takto šťastný. Neľu
tujte žiadny čas, ktorý venujete 
svojim deťom, pretože šťastnými 
ich urobíte nie majetkom, domom, 
autom, ale množstvom lásky, kto
rú im dokážete odovzdať. Pretože 
nie majetok vytvára v rodine pokoj 
a šťastie, ale to, nakoľko sa dokáže
me jeden druhému darovať.A daro
vanie sa, bez skutočnej lásky, nie je 
možné.

Mladí priatelia ! Otvorte sa pre jedinú, 
pravú lásku, ktorou je Boh. V nej a s 
ňou hľadajte ten pravý svoj život. Za 
svojho budúceho manžela, či man
želku sa už od detstva modlite. S 
Božou láskou v srdciach využívajte 
svoje spoločné stretnutia na to, aby 
ste sa čím viac spoznali a tak aj po
tom lepšie milovali. S Božou láskou 
kráčajte spolu pevne k oltáru a Pán 
vás požehná šťastím, radosťou a po
kojom. o. Leontín LIZÁK

ku. Ukážte im
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Aby niekto mohol šťastne žiť v  rehoľ
nom spoločenstve, potrebuje na to povo
lanie od Boha, potom nasleduje hlboké 
zasvätenie sa Bohu a poslanie - misia, 
apoštolát

Moje povolanie sa zrodilo v rannom 
detstve po prečítaní knihy Svätica s ruža
mi. Sv. Terezka mi naloíko zaimponovala, 
že som ju napodobňovala, modlila sa k 
nej, jednoducho, chcela som byť ako ona. 
Do duchovného života ma uvádzala moja 
zbožná mama. Avšak rehoľný život nebol 
ani trochu na obzore, pretože to bol začia
tok 60 - tých rokov, Až pražskou jarou 
všetko ožlio a Črtali sa perspektívy. Mala 
som vtedy šestnásť. Nepoškvrnená Pan
na bola mojím velkým ideálom. A ona 
moju lásku vzatá vážne. Prežila som ra
dostnú mladosť v mládežníckej skupine a 
mládežnícke akcie s kňazom, v chráme i
V prírode.

Po pražskej jari nenasledovalo leto, ale 
hneď začalo prímŕzať. No napriek tomu, 
ak Boh koné, nijaké podmienky tomu ne
môžu prekaziť. V dvadsiatke som vstúpila 
do rehoľneho spoločenstva ako poslu
cháčka vysokej školy. Môj novtciát sa ko
nal na fronte. V paľbe marxistických 
prednášok sa Utvrdzovala láska k evanje
liovým radám. V Istom slova zmysle pred 
svetom v úlohe inkognita sa udržiavala 
živá prítomnosť Božia aj na takýchto 
miestach a evanjeliový kvas pomaly pre
nikal aj toto prostredie.

Ako mladé rehoľnice v civili sme žili po 
dve - tri v panelákoch - bytovkách. Pomá
hali sme mladým nachádzať správny 
smer a orientáciu. Dialo sa to cez osobný 
kontakt v menších skupinkách alebo cez 
púte a primície, ktoré bolí jedinými maso
vejšími akciami. V prázdninovom čase sa 
Pán ujímal týchto mladých skrze duchov-
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né cvičenia a výlety do prírody, ktoré 
však boli vždy spojené s rizikom odhale
nia štátnou bezpečnosťou.

Až sa raz tak stalo. Môj výsluch trval 30 
hodín s nocou strávenou na samotke. No 
ja som cítila veficú Božiu silu a ochranu 
Nepoškvrnenej Bohorodičky. Bolo to z 
30.9. na 1.10.

Najväčším mojím previnením bolo, že 
žijem inakšie než tí druhí> nevydávam sa, 
študujem tajne teológiu a mám kontakty 
s rehoľníkmi. Celá vec utíchla podaním 
mojej sťažnosti krajskému prokurátorovi, 
že v mojom byte bola nelegálna domová 
prehliadka v  noci, kedy ma zadržali. Božia 
prozreteľnosť sa aj o to postarala, pred 
odchodom na ŠTB som vyprázdnila byt 
od literatúry a predmetov, ktoré by im boli 
mohli poslúžiť ako " dôkazový materiál". 
Záležitosť utíchla, ale Damoklov meč bol 
stále nado mnou na pracovisku v podobe 
Štbáka a straníckej skupiny, ktorá mala 
na mňa vplývať, No aj tých desať rokov" 
pod patronátom Pán konal veľké veci 
predovšetkým vo mne tak, že som sa zba
vovala strachu a rástla v dôvere v Božiu 
všemohúcnost, dobrotu a lásku

S pádom komunizmu prišla sloboda du
cha, ale aj ťažkosť, ako viesť novým legát? 
nym spôsobom mlade sestry, keď Sama 
som to nezažila. No aj tu boli moje obavy 
len ľudské. Opäť to Pán zariadil svojim 
najmúdrejším spôsobom. Matka generál
na ma pozvala na formačný kurz na jeden 
rok do Ríma, V centre sv. Cirkvi, ktorého 
srdcom je Svätý Otec a v zemi presiaknu
tej krvou mučeníkov, Boh ma opäť našiel 
svojim originálnym spôsobom osobne a 
ja som k nemu tuhšie pril nula.

Život s Bohom a pre nebo je úžasný dar, 
za ktorý denne ďakujem a vyprosujem ho 
pre Iných, sestra Mária

NÁBOŽENSKÉ PIESNE PRE MLfIDÝCH 
n a  k a z e t á c h  a  v  s p e v n í č k o c h

1. SPEVY Z TAIZÉ - spevník 40-tích piesní v slovenčine 40,- Sk
2. BLÍZKO JE PÁN - magnetofónová nahrávka piesní z Taizé 75,- Sk
3. MOJA PIESEŇ JE PÁN - spevník - inštrumenálne doprovody (gitara, flauta, husle, trubka a pod. k 
piesňam z Taizé 100,- Sk
4. SÁGA - DAR - nahrávka duchovných piesní v podaní rockovej skupiny SABA a Luciána Bezáka. .

75, - Sk 
CD- 180,- Sk

5. KAŽDÝ DEŇ - nahrávka spirituálov v podaní spevokolu pri kostole sv. Cyrila a Metoda.
79,-Sk

6. POKUSY - piesne z úspešného Pokusu o muzikál a iné plesne v podaní zboru pri kostole 
kapucínov. _ 70,- Sk
7. TRENČIANSKY BAZÁR - ŠPITÁL SVET - rockové úvahy na zamyslenie o problémoch dnešného 
života. 75,- Sk
8. EVANJELIUM O MÁRII - piesne z rovnomenného muzikálu. 180,- Sk
9. DO TVOJICH DLANÍ - nahrávka piesni J. Manašovského 90,- Sk
10. DUET PRE TEBA - nahrávka piesni Janky Daňovej a Janka Manašovského

70,- Sk
LITURGICKÉ TITULY K PÔSTU

11. LITURGICKÝ SPEVNÍK III - spevy v obradoch Velkého týždňa 40,- Sk
12. SPEVY V OBRADOCH VEL. TÝŽDŇA - magnetofón, nahrávka spevov z LITURGICKÉHO 
SPEVNÍKA III. Pomôcka pre nácvik. 80,- Sk
13. PAŠIE - magnetofónová nahrávka - pomôcka pre nácvik. 70,- Sk
14. NIESOL KRIŽ AJ ZA NÁS, DETI - dramatizované krížové cesty pre deti s notovaným zápisom 
vhodných piesní. 15,- Sk

Zásielky posielame dobierkou. Objednávky posielajte na adresu:
CANTATE, Švabinského 4, 851 01 Bratislava.

Vyznanie pred Bohom
Bože Všemohúci, stvoril si všetko, čo je na 

tejto zemi, len Tebe môžeme ďakovať za tolkú 
krásu, len Teba môžeme chváliť a oslavovať. 
Dovoľ nám, Bože, tešiť sa z Tvojich krás, dovoľ 
nám dotknúť sa čo len lupienka kvetu a pohladiť 
ho. Stvoril si všetko krásne - lesy, hory, polia i 
lúky, zvieratá, kvety. Celá príroda je spätá s 
Tebou, Pane, Tebe patrí všetko. Ale pýtam sa, 
môže to byť aj moje? Môže to patriť všetkým, 
Bože? Áno! Hovoríš to hlasom, ktorý patrí len 
Bohu. Pane, ďakujem Ti za všetko, čo pre mňa 
robíš, ďakujem Ti za život, za to, že som sa 
narodila. Ďakujem, že môžem dýchať Tvoj živo- 
todárny kyslík. Ďakujem za oči, ktoré si mi 
stvoril, že môžem nimi hľadieť na tu krásu prí
rody, ktorá sa mení vždy s ročným obdobím. 
Ďakujem Ti, Pane, za uši, že môžem nimi počú
vať spev tých najkrajších vtákov, ktorí tak nád
herne ospevujú svojho Stvoriteľa. Ďakujem, 
Bože, za svoje ústa, lebo nimi Ťa môžem zvele
bovať, nimi môžem prosiť, modliť sa i hovoriť o 
tých veciach, ktoré vidím a počujem. Ďalej, 
môj Božský Spasiteľ, ďakujem Ti za ruky, kto
ré si mi stvoril, lebo mimi môžem vziať do rúk 
tú nádhernú stvorenú vec, či už je to ruža zo 
záhrady, lístok zo stromu, alebo človek, môj 
blížny, ktorého milujem a už tým, že stisnem 
jeho ruku, dokážem svoju lásku k nemu. Ďa
kujem Ti za svoje nohy, ktoré môžu chodiť 
po tomto svete a spoznávať ďalšie krásy 
Tvojho stvorenia. Jana PAVUKOVÁ

MYŠLIENKY VEĽKÝCH
Ó, Boh nadovšetko! K pocte Všemo

húceho, Večného, Nekonečného! V mo
jom umení mi je Boh bližší ako iným.

LEGENDA:
1. Jeden t  hlavných kultových miest 

Izraela, kde .iahveho uctievali v podobe 
teľaťa <1 K r1 2 ,32)

2. Židovská sekta, ktorá vznikla v 2. 
storočí pred Kristom (ústrednou loka
litou Kumran)

3. Obec, blízko ktorej sa po zmŕtvych
vstaní zjavil P. Ježiš dvom učeníkom

4. Ten, komu sv. Lukáš venoval svoje 
evanjelium t apožt skutky

5. Vrch, na ktorom sa Mojžišovi v ho
riacom kre zjavil Boh

6. Časť biskupského oblečenia
7. Jedna z troch hlavných cností
8. Starozákonné postava, často Sa 

spomína spolu s Nehemiášom
9. Malý prorok
Tajnička je v prvom stĺ pci.

V legende tajničky č.S sme nespráv
ne uviedli 1. Mojžišovu knihu, správne 
má byť 2. Mojžišova kniha.
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Všetci kard in áli do Ríma
pri príležitosti príprav na Svätý rok 2000

Sv.Otec Járs Favot H, pozval do 
Ríma od 9, do 10, mája tohto roku 
141 kardinálov, aby spolu diskuto
vali o prípravach na Svätý rok 
2089. Je to piaty raz, čo pápež Ján 
Pavol II. pozval k sebe všetkých 
kardinálov sveta - včítane i s tými, 
ktorí už dosiahli 75. alebo 80. rok 
života, a preto sa museli zriecť vy
konávania svojich funkcií a dokon
ca by sa nemohli zúčastniť ani 
prípadného konkláve.

Doteraz boli všetci kardináli po
zvaní do Vatikánu od S, do 9. no
vembra roku 1979 - rokovalo sa o 
štruktúre rímskej Kúrie, o vzťahu 
Cirkev - kultúra a o financiách

Svätej Stolice, O reforme rímskej 
Kúrie a o financiách Vatikánu sa 
rokovalo i na druhom stretnutí 
všetkých kardinálov (23, - 26. no
vembra 1982). O štruktúre Kúrie 
sa rokovalo i od 21. do 23. novem- 
bra roku 1985.

Štvrté stretnutie (4. - 6. apríla 
1991) sa zaoberalo témami ako ná- 
boženské sekty a ochrana života. 
Práve na tomto štvrtom stretnutí 
všetkých kardinálov sveta kardiná
li žiadali pápeža, aby vydal sláv
nostný dokument s témou o živote 
a odvtedy pápež Ján Pavol II. pri
pravuje encykiiku, ktorej publiká
cia sa Očakáva do roka.

ČÍNA NAĎALEJ ODMIETA NÁVŠTEVU PÁPEŽA
Čínska vláda chce zostriť kontrolu 

nad náboženskými aktivitami v svojej 
krajine a podľa možnosti prerušiť kon
takty medzi Číňanmi a zahraničnými 
veriacimi. Teraz zverejnené zákonité 
pravidlo zakazuje cudzincom v Číne 
praktizovať náboženskú výchovu, slá
viť sväté omše, ako aj riadiť školy a 
náboženské centrá. Napriek tejto zo
strenej situácii sa objavila jedna pote
šujúca správa: Podlá údajov cirkev
ných kruhov v Honkongu boli koncom 
januára prepustení traja katolícki du
chovní. Zatknutí, okrem iného aj bis
kup, patrili k podzemnej cirkvi vernej 
Rímu.

Čínska vláda odmietla návštevu pá

peža Jána Pavla II. v krajine dotiaľ, 
kým Vatikán diplomaticky neuzná 
Čínsku ľudovú republiku. Hovorca 
čínskeho ministerstva zahraničných 
vecí dälej žiadal, aby Vatikán prerušil 
diplomatické styky s Tchajvanom a 
prestal podporovať katolícku Cirkev 
vernú Rímu, ktorá žije v Číne v podze
mí. Napokon by sa mal pápež prestať 
miešať do vnútorných vecí Číny.

Svätý Otec už viackrát opakoval že
lanie navštíviť Čínu. Po prevzatí moci 
komunistami r. 1949 prerušil Peking 
všetky styky s Vatikánom. V krajine 
má náboženskú slobodu iba režimu 
blízke čínske katolícke vlastenecké 
hnutie.

9 L * f j á J . ¿ u

KATOLÍCKE UČENIE
Dna 10. apríla 1984 sa vo Vatikáne začala osobit

ná Biskupská synoda pre Afriku. Na jej otvorení 
vyzval pápež Ján Pavol II. za mier a spravodlivosť v 
Afrike. Pápež osobitne dôrazne apeloval na to, aby 
sa zastavila "vražedná ruka násilníkov v Rwande", 
kde vznikla "katastrofálna vlna násilia a smrti". V 
celej Afrike sa musí "skončiť s násilím, tragédiami a 
bratovražedným krvavým kúpeľom", povedal vo 
svojej kázni najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi. 
Niekoľko sto Afričanov v pestrých odevoch vytvo
rilo svojimi tradičnými piesňami a tancami nezvy
čajnú atmosféru na dva a pol hodinovej pobožnosti 
v Chráme sv. Petra, ktorou sa otvárala biskupská 
synoda. Až do 8. mája bude po prvý raz rokovať vyše 
180 afrických biskupov so zástupcami kúrie a cirkev
nými predstaviteľmi o budúcnosti kontinentu. Pápež 
má byť na rokovaniach prítomný prakticky nepretrži
te. Úlohou katolíckej cirkvi v Rwande a v celej Afrike 
je príspevok k " radikálnemu dielu zmierenia", pove
dal pápež pred tisíckami veriacich z afrických krajín. 
Biskupov pápež vyzval, aby sa v priebehu synody 
koncentrovali na otázku aplikácie katolíckeho sociál- 
ného učenia na africké problémy.

E vanjelickí kresťania 
spolupracujú

Dráždäny - 92, katolícky deň sa uskutoční ten- 
tokrát od 29. júna do 3. júla v Dráždanoch. Zástup
ca evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi 
Scheibner poznamenáva: "Poznávacím znakom 
Drážďan je dobrá ekumenická spolupráca medzi 
cirkvami". Je mu jasné, že táto spolupráca je zá
kladným pilierom úspechu Katolíckeho dňa. Ďalej 
pokračuje: "Bude sa často hovoriť o tom, kde eku- 
menizmus tlačí topánka". Vo veikom_záverečnom 
fóre by sa mala vyjasňovať otázka "Čo je ekume
nickou bilanciou tohto Katolíckeho dňa". Superin
tendent Scheibner dúfa, že Katolícky deň podporí 
zosilnenie ekumenických impulzov. Ide mu o to, 
aby sa prešli všetky témy, ktoré sa dnes dotýkajú 
mladých ľudí. Scheibner menoval situáciu v novo- 
vznikajúcich krajinách, nezamestnanosť, vzťah k 
východnej Európe, vnútorná jednota, európske 
zjednotenie a otázky mieru.

Preložila Ing. M. RAJŇÁKOVÁ

Q »

Katolícka cirkev má troch nových blahoslavených. Sú 
nimi Izidor Bakandža, Elizabeta Canori Morová a Gianna 
Beretta Molová.

V nedeľu, 24. apríla predpoludním ich pri sv. omši 
povýšil Ján Pavol II. na oltár verejnej úcty.

Izidor bol katechétom. Narodil sa medzi rokmi 1885 - 
1890 v africkom štáte Zaire. K viere sa dostal ako osem
násťročný, keď pracoval pre bielych kolonizátorov ako 
pomocný murár. Nikdy nezabudol na praktické rady, ktoré 
si zapamätal od belgických misionárov: Každý, kto nasle
duje Ježiša Krista, musí sa vyznačovať modlitbou a sve
dectvom života.

Ďalšími blahoslavenými sú dve hrdinské matky. Eliza
beta bola manželkou a matkou, pričom patrila do sekulár
neho Inštitútu Najsvätejšej Trojice. V roku 1796 sa vydala 
za advokáta, ktorý ju po dvoch rokoch opustil. No ona 
tomuto zväzku ostala verná po celý život, lebo pochopila, 
čo znamená vydať sa podľa viery v Ježiša Krista. Obetova
la celý svoj život za iných, za mier vo svete, za Cirkev, za 
obrátenie manžela a za spásu hriešnikov. Umrela 5. febru
ára 1825. Krátko po tom sa obrátil jej manžel, vstúpil k 
trinitárom a neskôr sa stal kňazom minoritom.

O to radostnejšie pre celú Cirkev je blahorečenie Gian- 
ny Beretty Molovej. Táto žena z Milána zomrela 28. apríla 
1962 pri pôrode štvrtého dieťaťa vo veku 39 rokov. Blaho
rečenia sa zúčastnil jej manžel Pietro Molia a jej už dos
pelé deti Pierluigi, Emanuela a Laureta.

Keď čakala štvrté dieťa, lekári jej dôrazne radili potrat, 
inak, vraj, ohrozí vlastný život. Gianna, ako lekárka, velini 
dobre vedela, aké velké riziko podstupuje a aká malá je 
nádej na prežitie. Otázka znela: - Buď život dieťaťa alebo 
život matky.- Gianna Beretta Molia sa obetovala...

"Nikdy som si neuvedomil, že žijem vedľa svätice," 
hovorí Giannin manžel Pietro Molia v životopisnej knihe 
o svojej žene, ktorú vydáva vydavateľstvo Paoline v Ta
liansku. "Moja manželka bola normálna, obyčajná žena. 
Rada cestovala, lyžovala, rada sa pekne obliekala, milova
la hory, kvety, hudbu a všetko krásne, čo Boh stvoril. 
Milovala svoju rodinu, mala rada svoj dom a svoje povo
lanie. Mala nekonečnú dôveru v Božiu Prozreteľnosť, bola 
plná radosti zo života. Bola to obyčajná, prostá žena."

Svätosť nespočíva v mimoriadnych znameniach. Spočí
va predovšetkým v každodennom odovzdávam sa do Bo
žích rúk. Gianna Beretta Molia
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DETI BELFASTU V ZÁBLESKU SVETLA
OTEC DANIEL ANGE

Východný Belfast je katolícky a chudobný. Otec 
Daniel Ange prechádza "kontrolným bodom" na 
hraničnom poste Newry napoludnie 23. októbra. Na 
druhý deň napoludnie toho miesta už niet. Zmizlo. 
Bol vyhodený do povetria. O štvrtej ráno zamínova
né auto spôsobilo explóziu guľometného stanoviska, 
zabilo vojakov, ktorí mali službu. Za 20 rokov bolo 
zabitých 400 katolíkov, z ktorých dvaja boli kňazi. 
Otec Daniel Ange sa usadzuje na fare Čorpus Chris- 
ti. Tvrdí, že "na dne pekla žiari otvorené nebo!" Súdi 
to podlá mládeže, ktorá sa napriek nebezpečenstvu 
a hrozbám zváža v starom minibuse Ford do bývalej 
rezidencie guvernéra. Mladí sú tam natlačení v jed
nej miestnosti. Žijú v plnom svete násilia podrobení 
neuveritefným stresom, ktoré by niektorí dospelí 
nezniesli. Keď sa niekedy britskí vojaci zabávajú a 
zameriavajú hlaveň samopalu na ich čelo:" priznaj 
sa, že tvoj otec je  v IRA" jednoducho, aby ich 
vystrašili, alebo azda aj terorizovali, mladí hovoria, 
že ich plne chápu. Veď vojaci majú ešte väčší strach. 
Môžu byť kedykoľvek a kdekoľvek zabití. Mladí 
vidia svoju výhodu v tom, že sú doma, kdežto ang
lickí vojaci sú ďaleko od svojich rodín. Mladí zo 
Spoločnosti Kráľa sa napriek všetkému stretávajú. 
Zo zídených štyridsiatich každý mal v rodine aspoň 
jednu obeť tejto hluchej a slepej vojny. A predsa z 
nich žiari neuveritelhý pokoj. Sú zanietení. Z ich 
vnútra vybuchuje chválospev vzdavania vďakov. V 
tejto sále je kút neba, iný svet. Je to nový Jeruzalem, 
kde nebude terorizmu, ani AIDS, ani zamínovaných 
áut, ani rozvodov...Táto mládež je  silná silou samé
ho Boha. Sú dobrí, odvážni a pekní. Povstáva nová 
generácia. Ich rodičia ich nechápu a nesledujú ich. 
Mladí svojich rodičov, aby obrátili stranu, aby od
pustili, aby zavrhli každé násilie. Mladí svojich ro
dičov v tom predbehli.

Mládež írska a Malty - to sú dve silné rezervy 
kresťanskej mládeže pre Európu tretieho veku. budú 
mať úlohu pri druhej evanjelizácii nášho starého 
kontinentu. Z týchto ostrovov prídu znova zaľudniť 
západ, ktorý je už pod čiarou ponoru.

Autor nemôže zabudnúť na obdivuhodné zhro
maždenie v Dubline, kde došlo hodne mladých z 
Belfastu. Zišlo sa ich vyše 700 zo všetkých končín 
írska. 50% populácie je mladšia než 25 rokov! Jeden

V dňoch 20. až 27. februára 1994 sa v Ľvove 
konala Biskupská synoda Ukrajinskej grécko
katolíckej cirkvi, v poradí druhá na území samo
statnej Ukrajiny. Hlava Ukrajinskej grécko
katolíckej cirkvi kardinál Miroslav Ivan Ľjubačiv- 
skij privítal 29 biskupov z Ukrajiny a zo zahra
ničia, ktorí sa zišli na synodu, aby riešili mnohé 
otázky a problémy. Privítal tiež pápežského 
nuncia na Ukrajine Antónia Franca - osobitné
ho zástupcu Svätého Otca, ako aj zástupcov 
iných cirkvi, včítane rím.-kat. cirkvi a pravosláv
nej cirkvi.

Biskupi, zhromaždení vierou a láskou k svojej 
cirkvi a veriacim, vypočuli si najprv výzvu Biskup
skej synody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi k 
ukrajinskému lUdu, v ktorej kardinál M.I.Ljubačiv- 
skij vysvetlil cieľ a význam tejto synody.

Pred nami je ťažká úloha: duchovne po
vzniesť ukrajinský národ, hlavne teraz, v súčas
nom ťažkom období, keď mnohí strácajú nádej

obyvateľ z troch je mladší než 18 rokov! A to na
priek občianskej vojne dvadsiatich rokov a po hroz
nom hladomore minulého storočia, najhroznejšieho 
v dejinách. A kto hovorí mladý národ, hovorí národ 
prekypujúci vitalitou, radosťou zo života, z fyzické
ho a duševného zdravia.

m

O H E Ň  SVETLO
::iS:

Sú na to dve vysvetlenie: potraty a rozvody sú 
zakázané nie zákonom, ale samotným ustanovením 
mladej Republiky. Ak by to chceli zmeniť, treba 
referendum. Posledné obdržalo 2/3 hlasov. Druhé 
vysvetlenie pravdivejšie: cit pre telo. Pre Telo Kris
tovo. V tejto cirkvi, v jeho Eucharistii.

65% národa prijíma každý deň... Autor nemohol 
tomu veriť, tak si to overil. Znenazdania vošiel do 
jednej veľkej farnosti v Dubline v utorok ráno. Na 
sv. omši o 10,30 (piatej od rána): 1500 ľudí. Organ, 
ornát, kadidlo. To, čo by inde na západe nebolo ani 
vo sviatok! Obchodná štvrť, gazdinky prichádzajú 
na prijímanie medzi svojimi nákupmi. Na niekoľ
kých veľkých územiach sa nechádza "božie stredi
sko" s modlitebňou a vždy vyloženou najsvätejšou 
Eucharistiou a je k dispozícii spovedník. Telo Ema
nuela je obklopené, uctievané, milované. V 84 kos

na zlepšenie podmienok každodenného živo
ta. Toto je najvážnejšou úlohou synody - po
môcť vytvoriť také podmienky, také štruktúry 
pre ich uskutočnenie, ktoré by umožnili 
úspešnú prácu v pastoračných problémoch... 
povedal v úvode.

Ukrajina prežíva vážnu vnútornú i vonkajšiu 
krízu. Gréckokatolícka cirkev na Ukrajine je jed
nou z najstabilneších inštitúcií na Ukrajine, ale 
má tiež svoje vnútorné i vonkajšie problémy, 
ktoré treba riešiť. Synoda sa nimi zaoberala, 
čím sa chce pričiniť o duchovnú obnovu Ukraji
ny. Jednou z mnohých úloh je prehĺbenie du
chovnej a náboženskej obnovy veriacich. 
Rozvíja sa život vo farnostiach, vedie sa kate- 
chizácia mladých I starých ľudí, organizuje sa 
duchovná osveta. V súvislodti s tým sa javí 
potreba zriaďovania nových biskupstiev a exar- 
chátov. Treba však posilniť náboženské pove
domie veriacich, pretože Ukrajina nemala

toloch tejto zeme, z ktorých 5 alebo 6 v samotnom 
Belfaste, je vyložený na očiach dnešných udivených 
pastierov. A to nie jednu alebo dve hodiny v týždni, 
čo je už všade zvykom, ale deň a noc nonstop. Ich 
počet sa neprestáva zväčšovať. Tíchí adorujúci vy
stavajú nový svet roku 2000. (Ján Pavol II.)

Dva ostrovy dve materské lietadlové lode pre 
helikoptérové misie roku 2000 Niekoľko týždňov 
neskoršie nachádzam tú istú kvalitu kresťanského 
života, tú istú eucharistickú zanietenosť a to isté 
množstvo mládeže na Malte.

Malé dieťa bude princom a pastierom môjho ľudu! 
Začínam snívať. ( Či netreba vždy začať snívať? Až 
do dňa, kedy sen sa stane telom, kedy sa túžba vtelí 
a...stane sa realitou). Jedného dňa, kedy tieto deti 
svetlo, narodené zo Svetla, budú na vedúcich mies
tach svojich zemí, v ten deň už nebude vojny, neprá
vosti a násilia. Ale medzitým aby sme ich 
nepošpinili, nezničili, neznásilnili) V ich tele, v ich 
srdci, v ich inteligencii. Nech oní žiaria na dospe
lých a nie tí majú na nie vplyv!

Ale ako vydržať až budú vo veku, kedy vezmú do 
rúk opraty svojho ľudu? Ako vziať riziko, že nebudú 
velini ranení životom, aby to mohli urobiť? Prečo 
teda nezveriť odteraz budúcnosť tejto zeme tým 
skvelým mladým dospelým, darovaným, odváž
nym? Tí z Kráľovského Spoločenstva a od iných 
ekumenických spoločenstiev. Už sú víťazmi nad 
svojím strachom a nad svojimi zábranami.

Už majú skúsenosť z odpustenia daného kráľov
sky; usmierenia prežitého veľkolepo, spolunažíva
nia - pardonu! Oveľa viac prijímania testovaného 
počas dlhých dní, tkaného niťami skúšok. Bratskej 
lásky hodnej prvých kresťanov, oni, ktorí sú posled
ní kresťania nia sveta, ale jedného sveta. í ’re nich by 
bolo treba urgentne hlasovať.

Oni tak isto ako mnohí pokorní sa budú prehla
sovať za nehodných, bude ich treba prosiť, aby to 
prijali, aby bol národ zachránený. Lebo ide o to. O 
nič menej. Byť zachránený z pekelného kruhu, od 
násilia a nenávisti. Oslobodiť slobodu. Vykúpiť 
Krásu, ktorá je  vo vyhnanstve. Repatriovať zajatú 
Pravdu. Zachrániť poškvrnenú Lásku. Či nie sú 
slobodní, krásni, pravdivý, pretože sú zídení v 
láske a Láskou?

Spracovala: A. CHOVANCOVÁ

možnosť patrične osláviť tisícročie svojho po
krstenia. Toto treba osobitne vyzdvihnúť s 
ohľadom na budúcnosť.

Okrem týchto vnútorných problémov sú aj Iné 
úlohy, ktoré treba riešiť. Je to duchovná starost
livosť o veriacich ukrajinskej národnosti, ktorí 
žijú v rôznych oblastiach Ukrajiny a v zahraničí.

Na programe bola dôstojná oslava 50. výro
čia smrti Božieho sluhu metropolitu Andreja 
Septického (v r. 1994), význam Roku rodiny, 
príprava na 400. výročie Brestskej únie a 35. 
výročie Užhorodskej únie (v r. 1996) v duchu 
kresťanského ekumenizmu, otázka možného 
Svetového eucharistického kongresu na Ukra
jine s prípadnou účasťou Svätého Otca, čo je 
velkým želaním všetkých veriacich. Synoda pri
jala riešenie, aby sa táto návšteva uskutočnila.

Synoda, ktorá mala pastoračný charakter, 
zatiaľ nepublikovala závery svojich rozhodnutí, 
kým nebudú predložené k nahliadnutiu Sväté
mu Otcovi. Už teraz však možno povedať, že 
synoda si postavila také úlohy, ktoré prispejú k 
spokojnosti potrebám veriaceho ľudu.

Podľa časopisu Christianskij holos 
pripravil o. F. DANCÁK

BISKUPSKÁ SYNODA
UKRAJINSKEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ĽVOVE
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DUCHOYÍIŔ OBDOYfl Y DflYIDOVI

S veľkou radosťou v preplne
nom chráme dňa 19. apríla 1994 
privítali medzi sebou veriaci 
farskej obce Dávidov s jej o. 
arcidekanom Dr. Jurajom Buj- 
ňákom, správcom farnosti, J. E. 
sídelného biskupa Mons. Jána 
Hirku. V úvode o. Dr. Bujňák v 
krátkosti oboznámil o. biskupa 
so životom veriacich Davidova, 
ktorí, ako povedal, veľmi milujú 
P. Máriu. Každú sobotu a v prvú 
nedelil v mesiaci sa modlia sv. 
ružence, pristupujú často k 
sviatostiam zmierenia a eucha- 
ristii. Vyzdvihol ochotu všet
kých farníkov zapojiť sa do 
diela obnovy chrámu i svojich 
duší. Vo vkusne vyzdobenom 
chráme s kyticami v náručí a 
milými slovami privítali pastie
ra Prešovskej diecézy tiež zá
stupcovia farností - starosta 
obce, kurátori, ženy, muži, mlá
dež a deti.Táto slávnosť sa ko
nala v rámci duchovnej obno
vy, ktorá v tejto farskej obci 
prebiehala od 18. -24. apríla. 
Pred obrazom Klokočovskej 
Panny Márie sa schádzali po
čas celého týždňa k modlitbe 
veriaci. Každý večer premietali 
vo večerných hodinách nábo
ženské filmy. Prítomnosťou ob
razu Panny Márie ožila celá 
farnosť. Počas sv. liturgie, vy

sluhovanej v staroslovienskom 
jazyku, ktorú spolu s o. bisku
pom slúžil o. Dr. Bujňák a o. 
Marek Petro, sa Mons. Ján Hir- 
ka prihovoril k veriacim. Hovo
ril o pokání, ktoré musíme 
všetci konať, aby svet bo! za
chránený. Hovoril o úteche, 
ktorú nám dáva Boh, o úteche, 
ktorú poskytuje sv. Cirkev ako 
matka, starajúc sa o všetky svo
je deti. Zdôraznil potrebu velkej 
starostlivosti o dnešnú rodinu 
aj o tých, ktorí nie vlastnou vi
nou stratili zväzok nerozlučiteľ
ného manželstva rozvodom, že 
aj oni potrebujú útechu. Vyzval 
všetkých, aby neodsudzovali a 
neobviňovali takýchto llidí. Boh 
je nekonečne milosrdný. Ne
chceme schvaľovať tieto rozve
dené manželstvá. Ale keď sa 
niektoré manželstvo predsa len 
rozpadne, nepridávajme do 
ohňa. Všetko zlo v tomto živote 
je tajomstvom. Preto pomáhaj
me a potešujme aj takýchto llidí 
ako matka Tereza, ktorá zbiera 
IVjdí nevyliečiteľne chorých na 
AIDS, ktorá volá:"Keď čakáte 
dieťa, nedajte ho zabiť, dajte ho 
mne, ja ho vychovám." Ďalej o. 
biskup povedal, že každá matka 
má v sebe inštinkt rozpoznania 
dobra a zla pre svoje dieťa. Keď 
svetská matka je obdarená 
akýmsi ďalším darom, to zname
ná, že vie vycítiť nebezpečen
stvo, o to viac naša Matka Mária, 
ktorá zachraňuje tento svet cez 
svoje zjavenia a posolstvá v Lur- 
doch, Fatime a inde. Matka Božia 
zvlášť v dnešných časoch cíti, že 
sme ohrození, kolko požiarov, 
kolko nepokoja je okolo nás. Je 
dobré a potrebné utiekať sa k 
Bohu a k Matke Božej. Majme 
odvahu žiť s Bohom v tomto 
ohrozenom živote. Majme odva
hu milovať svojich drahých, 
majme odvahu znášať kríže a 
ťažkosti rodinného života, maj
me trpezlivosť, k tomu nás volá 
Matka Božia.

Po sv. liturgii zakončili túto 
slávnosť molebenom k Boho
rodičke.

KRONIKA SÍDELNÉHO BISKUPA
MONS, JANA HIRKU

31.31994
Na Velký štvrtok, v deň ustano
venia Najsv. Eucharistie a svia
tosti kňazstva, slúžil koncelebro- 
vanú sv. liturgiu v katedrálnom 
chráme v spoločenstve viac ako 
stodvadsať kňazov diecézy a 
množstva veriacich. Po sv. litur
gii odovzdal ôsmim kňazom dek
réty, ktorými ich Svätý Otec Ján 
Pavol II. menoval monsiňormi, t. 
j. kaplánmi Svätého Stolca. Toto 
vysoké vyznamenanie dostali títo 
kňazi: Ján Gajdoš, generálny vi
kár, Ján Hric, Vojtech Havassi, 
Jozef Molčanyi, ThDr. Doc. Vla
dimír Poláček, Vasil Prokipčák, 
Mikuláš Rojkovič, ThDr. Ján Se- 
man.
1.4.1994
Na Velký piatok slúžil velkú večie- 
reň v Katedrálnom chráme sv. Já
na Krstiteľa v Prešove a vykonal 
obrad uloženia plaščenice do Bo
žieho hrobu.
3.4.1994
Na sviatok Paschy, na velkonoč- 
nú nedelú v spoločenstve kňazov 
a veriacich prešovskej farnosti vy
konal slávnostnú oslavu Kristovho 
vzkriesenia - velkonočnú utiereň, 
siúžil sv. liturgiu a posvätil prítom
ným velkonočné jedlá. O 10.00

hod slúžil slávnostnú svätú liturgiu 
s myrovaním.
4.4.1994
Na Velkonočný pondelok slúžil 
slávnostnú svätú liturgiu, ktorú 
prenášal Slovenský rozhlas na ce
lé územie republiky.
10.4. 1994
Posvätil obnovený chrám v Luhy- 
ni.
12.4. 1994
Prijal generálnu predstavenú ses
tier baziliánok z Ríma.
13. -14.4.1994
Prijal zahraničnú návštevu zo 
Švajčiarska na pracovnom roko
vaní.
15.4. 1994
Zúčastnil sa na porade komisie 
pre duchovnú obnovu Slovenska 
v Prešove.
18.4. 1994
Zúčastnil sa na prijatí u ministra 
kultúry SR v Bratislave
20.4. 1994
Navštívil farnosť Dávidov pri príle
žitosti pobytu putovného obrazu 
Klokočovskej Panny Márie.
22.4. 1994
Navštívil Základnú cirkevnú školu 
sv. Juraja vo Svidníku a zúčastnil sa 
oslavy patróna školy sv. Juraja.

Z rokovania biskupov
V dňoch 13. - 14. apríla t.r. konalo sa v krásnom prostredí Kňazského 

seminára v Badíne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska. Rokovania sa 
pre zdravotný stav nemohol zúčastniť o. biskup Mons. František Tondra, ktorý 
sa vzdal funkcie predsedu. Konferencia potom zvolila za svojho predsedu 
Mons. Rudolfa Baláža, banskobystrického diecézneho biskupa. Za podpred
sedu bol zvolený Mons. Alojz Tkáč, sídelný biskup košický.

Konferencia prerokovala otázky výchovy katechétov na Pedagogickej fakul
te v Nitre, problémy okolo konštituovania Katolíckej univerzity, o problémoch 
rádia, vybudovanie nunciatúry na Slovensku a iné ďalšie problémy. Rokovania 
sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Giovanni Coppa.

dam  u S t iw e
V charitatívnom dome v Borové sa 8. - 9. apríla po prvýkrát uskutočnilo 

duchovné stretnutie mládeže, ktoré zorganizoval o. František Krajňák z 
Medzilaboriec. Na stretnutie boli pozvaní provindál OSBM o. Dr. Marián 
Potáš i bratia baziliáni. Stretnutie bolo zahájené slávnostnou sv. liturgiou 
v piatok o 17.00 hodine, ktorú koncelebrovali o. provinciál OSBM a o. 
František Krajňák. Po sv. liturgii sa všetci mladí presunuli pešo do Borová 
- 3 km. Duchovné stretnutie viedol o. Dr. Marián Potáš. Duchovným 
slovom zapaľoval mladé srdcia láskou k Pánu Bohu, k blížnemu, ako 
majú spoznávať hodnoty tohto sveta, zachovávať čistotu srdca i v dnešnej 
skazenej dobe. Počas týchto dvoch dní nechýbala kultúrna i športová 
činnosť. V sobotu poobede nás poctil svojou návštevou o. biskup Milan 
Chautur. Povedal nám povzbudivé slová, ktoré hlboko zapadli do našich 
sŕdc. Naše prvé duchovné stretnutie v Borové sme zakončili molebenom 
k Panne Márii. Najbližšie duchovné stretnutie bude v Monastieri v Krás
nom Brode - 18 júna 1994 spojené s odpustom. Začiatok ráno o 8.oo 
hod. br. Vladimír

Slovenský národ, ktorý má 
Pannu Máriu vo velkej úcte, dňa 
14. apríla t. r. privítal sochu Fa- 
timskej Panny Márie v Dóme sv. 
Martina v Bratislave. Sochu z 
Fatimy priniesol arcibiskup 
Mons. Ján Sokol, metropolita 
Slovenska. Cieľom iniciatívy pu
tovnej sochy Fatimskej Panny 
Márie je pripomenúť si jej výzvu 
na p9kánie, modlitbu, obetu a na 
prehĺbenie duchovného života.

V čase vyjdenia čísla 10 náš
ho časopisu bude socha v Rož
ňavskej diecéze 11. - 16 mája; 
Spišskej diecéze 17. - 24, mája; 
v Košickej diecéze 25. mája -1. 
júna; Putovanie po našej epar- 
chii začína v prešovskej kated
rále a potrvá od 2.6.1994 do
8. júna 1994.
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Slávime Deň matiek. Drahé matky! Uvedomte si, 
že bol čas, kedy žena ani sa nepokladala za člove
ka. V očiach pohanského Gréka žena bola ako 
potrebné zlo, ktoré ani na to nepokladal za hodné, 
žeby pri jeho stole sedela. U Rimanov žena s 
deťmi bola bezpodmienečným majetkom jeho pá
na - res alterius - ktorá ani len na život nemala 
právo. A že dnes tuna sedíte na čelných miestach, 
že ste rovnoprávne s mužmi a že máte dôstojné 
miesto aj v spoločnosti, za to môžete vďačiť jedine 
Ježišovi Kristovi, ktorý pozdvihol ženu - otrokyňu 
práce a mužských náruživosti - na stupeň ľudský a 
piedestál matky. Buďte mu za to povdáčné!

Dnešná doba plne pochopila úmysel Cirkvi a 
oslavuje Deň matiek. A správne, lebo aké sú mat
ky, také sú rodiny, taká je Cirkev, taký je štát. Ešte 
sa nikdy nehovorilo tolko o potrebe záchrany rodi
ny, ako dnes. Príčiny sú nám jasné. Zistenie fran
cúzskeho štátnika maršála Petaina, že francúzska 
gloire-sláva zapadla do prachu, lebo málo je detí a 
veľa je honby po pôžitkárstve, čo je výstrahou pre 
všetky národy, aby sa vrátili k čistému a obetavé
mu rodinnému životu. Rodina je základný pilier 
lUdskej spoločnosti, preto najsamprv musí dôjsť k 
jeho obnoveniu.

Dnes tak radi zdôrazňujeme, že žijeme v storočí 
detí, ale sa ešte azda nikdy nenapáchalo tolko 
hriechov proti deťom ako dnes. Mravne silne zalo
žená žena sa pozerá na dieťa nie ako na nepríjem
ný balast - ťarchu, ale ako na najkrajší a najdrahší 
Boží dar. Istý štátnik na audiencii prijal mnohodet
né matky. Jednej osemnásťdetnej matky sa mimo
chodom opýtai: "Ako môžete tolko detí 
vychovávať?" A odpoveď bola tá: "Len s Božou 
milosťou". V každom svojom dieťati vidím dediča 
nebies a stĺp vlasti. Jedno druhé pomáha vychová
vať. "Je ľahšie vychovať mnoho detí ako jedináč- 
ka". Pamätajme, že zdravé pokolenie a velkí ľudia 
pochádzajú vždy z mnohodetných rodín. Hľa, nie- 
kolko príkladov: Napoleon 8, sv. Terezka z Lisieux
9, sv. Ignác z Lyoly 11, Franklin Benjamín 16, 
Jozef Haydn 19, sv. Katarína Sienská 23 súroden

cov ... V súčasnej spoločnosti ženy sa osvedčili na 
každom vedeckom, kultúrnom a spoločenskom 
úseku. Dokážu sa uplatniť všade. Ale večným po
volaním ženy je byť matkou. Na tvári každej matky 
možno pozorovať odraz Máriinej lásky. Keď si uc
tievate svoju matku, uctievate zároveň aj tú, ktorá 
je Matkou Krista, Matkou každého z nás. Veľa 
prejavov neúcty voči ľudskému životu: vojny, v 
ktorých llidia nemilosrdne zabíjajú jeden druhého, 
násilenstvá, potraty, pri ktorých sa zabíjajú nevin
né životy, eutanázia, bezbolestné odpratávanie ľu
dí z tohto sveta a iné nezdravé javy. Pán Boh si 
nachádza svedkov v každom čase. Vatikánsky 
denník L Oservatore Romano pred rokmi uverejnil 
správu o prípravnom procese blahorečenia mladej 
ženy, ktorá pri pôrode radšej zomrela, akoby bola 
dovolila potrat. Ide o prípad talianskej lekárky v 
Magente pri Miláne. Volala sa Dr. Gianna Molia 
Beretta. Zomrela v roku 1962, sedem dní po pôro
de svojho štvrtého dieťaťa vo veku 40 rokov. Pá
pež Pavol VI., keď sa dozvedel o tejto hrdinskej 
žene, ktorá dala prednosť životu dieťaťa pred svo
jím vlastným životom, udelil jej posmrtnú čestnú 
medailu.

Svetoznáma americká filmová herečka Loretta 
Young v Lakewood, N.J. vo svojom slávnostnom 
prejave k študentom sa dotkla pálčivého problé
mu potratu. Loretta Young medzi iným vyhlásila, 
žeby nikdy nebola uvidela svetlo sveta, keby jej 
matka bola poslúchla radu lekára. Lekár a 
manžel odporúčali mladej matke potrat, aby ro
dina nebola príliš zaťažená. Matka vyhľadala 
kňaza a prosila o radu. Kňaz jej poradil, aby 
dôverovala v Božiu prozreteľnosť a svoje ešte 
nenarodené dieťa dala pod ochranu Panny Márie. 
A narodila som sa na svet ako zdravé 8 funtov 
vážiace dievčatko... Keď sa jej pýtali, čo si myslí
o potratoch, priamo odpovedala: "To je urážka, 
ktorú dnešný svet hádže do Božej tváre." Na 
otázku študentov, či jej ženskosť pomáhala ale
bo škodila jej kariére, odpovedala, že jej rozhod
ne bola na osoh okrem jedného prípadu.

"Skutočnosť,že som bola dva a pol mesiaca tehot
ná s mojím druhým synom a odmietla som potrat, 
stála ma stratu pracovnej zmluvy a 4 a pol milió
na dolárov". A nikdy som to neľutovalal Cirkev si 
vždy vážila a aj teraz oceňuje príkladný a obeta
vý život žien, ktoré tak vedia uskutočňovať príkaz 
lásky k Bohu a blížnemu. Mnohým ženám sa 
dostalo pocty oltára. Ženy, vaša obetavosť robí 
divy tam, kde zaškrípe v súkolí zložitého života. 
Váš podiel na výchove v rodine nikto a nič nena
hradí. Vaša starostlivosť v nemocniciach a ústa
voch - starobincoch o chorých je priam 
nevýslovná... Vo vašich rukách je budúcnosť ná
roda i celého sveta. Keď vás po tieto dni, drahé 
sestry, pozdravujeme, súčasne vás prosíme, aby 
ste sa zamýšľali nad vaším velkým poslaním vo 
svete. o. Augustín LEUKÁNIČ

p o ž i u d a v  C’u ď sí^é fro  s rď c c i
V našom llidskom živote to už akosi býva 

samozrejmosťou, že tento je pretkávaný aj 
mnohými negatívami. Je všeobecne známe, 
že ľudský jedinec sa skôr naučí hrešiť ako 
modliť, ako keby to nebolo ani hriechom. 
Áno, i to je jeden z našich národných hrie
chov: nesvornosť, opilstvo a zlorečenie. To 
sú tie naše národné vredy. Vychádzajúc z 
určitých poznaní, musím konštatovať, že pre
klínanie v nijakom inom národe, okrem Ma
ďarov, tak nešarapatí ako u nás. Tisícročná 
poroba i v tomto zanechala svoje stopy. Sta
čí sa započúvať do dialógu niektorých mla
dých ľudí na autobusovej zastávke, v 
dopravnom prostriedku a pod. Neberúc 
ohľad ani na neplnoleté deti, akosi módne ( 
česť výnimkám), mnohí veľmi radi používajú 
poriadne okorenené slová a každé druhé 
slovo "priklincujú prísahou na P. Boha, neo
pomenúc ani Matku nášho Pána. Vedeli by 
takíto jedinci definovať, čo znamená kliať, 
zlorečiť, hrešiť? Asi ťažko.

Nič v zlom, aie každý národ má svoje "špe
ciality" v nadávkach. Keby sme mali možnosť 
napr. pri nejakej príležitosti porozprávať sa 
so španielskym kňazom o náboženskom 
zmýšľaní Španielov, dozvedeli by sme sa, že 
aj tam sa kľaje. "Deus blasfematur, Mária 
nunquam“, Boha zahrešia, Máriu nikdy! A

ako je to s nami? Máme o čom uvažovať a čo 
naprávať!

Predpokladám, že neplatí ešte aj teraz (?) 
tzv. "de gustibus non est disputandum" (o 
vkuse, o chuti sa nemožno prieť s nikým), keď 
pri vysielaní rozhlasovej relácie ECHO, nedeľ
nom zábavníku slova a hudby, meno Matky 
Božieho Syna, protagonisticky spomínajú iba 
pre "srandu" poslucháčov? Uvedená relácia 
bola vysielaná raz mesačne (teraz sa asi rep
rízuje) a to hneď po Kresťanskej nedeli, od
znení sv. liturgie. Alebo je to zámer redakcie 
vysielania, aby sa v scénke (bača a honelník) 
dehonestoval náboženský obrad na vlnách 
éteru? Ale nechajme na posúdenie túto zále
žitosť tým viac povoľným...

Neviem však, ako by sa tvárili autori uve
deného dialógu (bača a honelník) v relácii 
ECHO, keby počuli vo vysielaní hrubé na
dávky na ich vlastnú matku! Tu si každý z 
nás vie uctiť. Veď ako ju všetci máme radi, 
kým žije, ako ju vieme oplakávať, keď zo
mrie! Prvý kvietok jara, poslednú ružu leta 
dávame na jej hrob. Kráľ Šalamún pri prícho
de svojej matky zišiel z trónu a pokľaknúc 
pred ňou, pobozkai jej ruku. Veď ešte aj teraz 
veiebíme matku velkóho Konštantína - Hele
nu, vychvaľujeme Moniku - matku sv. Augus

tína a my - kresťania - nemali by sme velebiť 
Matku Syna Božieho? Veď zneuctenie Mat
ky, zneucťuje vlastne aj jej Syna... a kresťan 
toto nikdy nerobí!

Anna Katarína Emmerichová (1774 - 
1824) bola dieťaťom chudobných nemec
kých roľníkov v severnom Poryní. Celé roky 
žila bez pokrmu, len zo sv. prijímania. Ako 
tridsaťtriročná bola stigmatizovaná. Mala po
četné videnia zo života Spasiteľa, P. Márie, 
svätých. Raz mala videnie, že svätopeterský 
chrám lUdia šli zrúcať. Už mali prednú stenu 
zborenú, ale Najsvätejšia Eucharistia bola 
ešte nedotknutá.

Naraz prichádza velebná pani a nad celým 
priestorom rozprestie svoj plášť, ktorý sa ce
lý ligotal akoby zo zlata. Nepriatelia boli ako 
porazení, nemohli viac "pracovať". Priatelia 
chrámu sa tomu potešili a chrám čoskoro 
zase prišiel do poriadku. Toto je mistifikova- 
ný obraz tej, ktorej žiadosť o blahorečenie 
podpísalo viac ako 60 biskupov a výz
namných teológov (Hôffner, Ratzinger, 
Volk). Aie či sa niečo podobné nemôže stať 
v živote Cirkvi a jednotlivcov?

S dôverou preto prosme Presvätá Pannu 
Máriu, aby rozprestrela svoj plášť nad nami 
a ochraňovala nás. Martin PETROVIČ
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NIET NAD KRÁSU NAŠEJ LITURGIE
Ako dieťa si len veľmi málo pamätám z našej 

liturgie, pretože som mala necelé tri roky, keď 
bola násilne potlačená naša gréckockokatolíc- 
ka cirkev smutne známym prešovským "P" so- 
boromvroku 1950.

Aj v našej dedinke Mrázovce osirela cerkev 
a veriaci sa nemohli zúčastňovať na sv. liturgii. 
Obrat "k lepším časom" nastal až v roku 1968, 
keď bolo povolené našim kňazom vrátiť sa do 
svojich farnosti. Počas celého obdobia naši ve
riaci z dediny chodili na bohoslužby do tri 
kilometrov vzdialených Turian nad Ondavou. 
Väčšinou peši cez les, v lete i zime. Prvé sväté 
prijímanie som prijala teda v rímskokatolíc
kom chráme v Turanoch nad Ondavou.

Pamätám si ako teraz, keď som šla na našu 
liturgiu po takom dlhom čase. Vôbec som ne
rozumela a nechcela som chodiť do cerkvi. 
Bola som rozhodnutá, že budem chodiť naďalej

(Pokračovanie zo 7. str.)
Keď však takto hovoríme o včelách, čo potom 

povedať o najdokonalejšom živom organizme - 
ľudskej bytosti? Aké dokonalé je len telo člove
ka. Napríklad ľudské oko. Celé zrakové ústro
jenstvo je uložené v dutine, ktorú voláme 
očnica. Okohybné svaly umožňujú otáčanie 
oka všetkými smermi. Vedci napočítali vyše 100
000 rozličných upriamení oka. Steny očnej gule, 
ktorá váži necelých 8 gramov, tvoria tri vrstvy. 
Vonkajšia je tuhá, biela a nepriehľadná - očné 
bielko, ktoré vpredu prechádza v priehľadnú 
rohovku, hrubú asi 1 milimeter. Pod očným 
bielkom sa nachádza cievnatka, ktorá je husto 
popretkávaná krvnými cievami. Ďalšiu časť le
žiacu za rohovkou tvorí farebná dúhovka. 
Uprostred dúhovky je kruhovitý otvor - zrenica, 
ktorá sa činnosťou hladkých svalov v dúhovke 
rozširuje alebo zužuje, podľa intenzity svetla. 
Hladké svaly, ktoré to umožňujú, sú spolu so 
srdcom najčinnejšími svalmi v ľudskom tele. Za 
zrenicou je priehľadná dvojvypuklá šošovka, 
ktorá silne láme svetelné lúče. Celý vnútrajšok 
očnej gule je vyplnený rôsolovitým sklovcom. 
Vnútornú vrstvu očnej gule tvorí sietnica - naj
dôležitejšia vrstva. V sietnici sú milióny /vyše

do rímskokatolíckeho chrámu. Vtedy mi - teraz 
už nebohý - otec hovoril: "Dievča, veď to je náš 
obrad a keď to je náš obrad a keď prišiel čas, že 
môžeš sa zúčastňovať slobodne na liturgii, ne
môžeš takto konať." Najhoršie bolo, že sv. li
turgia v staroslovenčine mi bola veľmi 
nezrozumiteľná. Nevedela som pochopiť, pre
čo sa stále hovorí, spieva Hospodi, pomiluj a 
dosť aj kľaká. V západnom obrade som sa s tým 
nestretla. Medzičasom sa začali slúžiť sv. litur
gie aj v slovenčine, ale predsa ma to ťahalo na 
sv. omšu.

Značný obrad nastal, keď som už mala synov 
vo veku, keď sa mali pripravovať na prvé sv. 
prijímanie. Bolo treba ich doprevádzať na náu
ku do chrámu a tak sa častejšie zúčastňovať na 
sv. liturgiách. Postupne sa môj vzťah začal 
meniť a veľmi som si obľúbila naše liturgie 
východného obradu a predovšetkým v staro

130 miliónov/ zmyslových buniek, citlivých na 
svetlo. Uprostred sietnice, naproti zrenici, leží 
tzv. žltá škvrna, ktorá je najcitlivejším miestom 
v oku, miestom najostrejšieho videnia. Keď sa 
pozorne pozeráme na nejaký predmet, očné 
svaly riadia oči tak, aby obraz pozorovaného 
predmetu v každom oku padol práve na žltú 
škvrnu. Ako vlastne vidíme? Svetelné lúče, ktoré 
vnikajú rohovkou do oka, prechádzajú zrenicou, 
šošovkou, v ktorej sa iámu, sklovcom a dopadajú 
na sietnicu, kde vzniká zmenšený prevrátený ob
raz predmetu, na ktorý sa dívame. Svetlo podráž
di bunky na sietnici a vzruchy, ktoré tu vznikli, 
vedú vlákna zrakového nervu /asi 1 milión izolo
vaných vlákeniek/ do zrakového ústredia, ktoré je 
v záhlavnom laloku predného mozgu. Tam vznik
ne zrakový vnem. Tam si uvedomujeme, že vidí
me predmety. A to sme ešte len pri oku. Ale i to 
stačí k tomu, aby sme si uvedomili, že my - ľudia
- nie sme najsilnejšími, najmúdrejšími a najdoko
nalejšími bytosťami vo vesmíre.

Všetko rozpráva o sláve Boha
Sme obrazom Boha a jedinú výsadu, ktorú 

máme oproti všetkým iným bytostiam je to, že 
si môžeme uvedomowať , v pozorovaní seba i

slovenčine. Krása liturgických piesní ma do
konca "pritiahla" aj do zborového spevu v na
šom speváckom zbore. Niet nad krásu našej 
liturgie, ktorú nám právom "závidia". Jej krása 
vyniká predovšetkým v origináli. Vážme si, že 
môžeme slobodne vyznávať vieru v našom ob
rade, ktorý bol také dlhé obdobie prenasledo
vaný.

Moja vďaka patrí otcovi Vladimírovi Molča- 
nyimu, ktorý bol dlhé roky až do odchodu na 
zaslúžený odpočinok správcom farnosti v Mi- 
ňovciach, kam patrila aj moja rodná dedinka 
Mrázovce. Vždy mi vedel poradiť, ak som ho o 
to poprosila, čo si nesmieme vážim.

Som šťastná, že som gréckokatolíckeho vyzna
nia, ktorého obrad si získava čoraz väčšiu obľubu 
u našich spolukresťanov i iných vyznaní.

Mária

prírody, dokonalosť Boha - Stvoriteľa. Denno
denne stojíme pri oltári. A možno si ani neuve
domujeme, že stojíme asi na pol metra od toho, 
ktorý mi dal oči, aby som videl; od toho, ktorý 
mi dal silu, aby som ho mohol oslavovať; od 
toho, ktorý mi dal rozum, aby som ho mohol 
objaviť. Stojím blízko toho, ktorý je mojím Ot
com a ktorého obraz môžem vidieť všade okolo 
seba. Morrison Cressy, prezident neworskej 
Akadémie vied, sa takto vyjadril: "Zelené údo
lie, rieka, katedrála lesa, morské úžiny a sne
hom pokryté končiare velhôr mohutne pohnú 
naším vnútrom. Prívaly morských vôd a let vtá
kov, vyvolávajú obdiv všetkých, čo majú oči, 
aby videli a mozog, aby hodnotili, čo vidia. 
Hladké pohyby rýb a jemné vlnenie morskej 
trávy, pod hladinou mora, napĺňajú dušu poci
tom rytmu... Akoby príroda bola určená na to, 
aby v nás rozochvela to, čo je vznešené. Napĺňa 
nás obdivom pre tvorivého Ducha, ktorý nás 
obdaril krásou, akú vie pochopiť iba človek. 
Táto krása pozdvihuje človeka blíž k Bohu, k 
jeho Stvoriteľovi." My k tomu dodajme na záver 
slová žalmistu: "Nebesia rozprávajú o sláve Bo
ha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom 
podáva správu, a noc noci to dáva na známosť. 
Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala 
počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich 
slová až po končiny sveta." /Žm 19, 2-5/.

o. Marko ROZKOŠ

IM!
Vážne tvrdenie o nás - gréckokatolí

kov - bolo sformulované 13. apríla 
1944 vo vedecko-historíckom seminári 
v Bratislave: Prenasledovanie našich 
veriacich začalo v roku 1944 a biskup 
Pavol P. Gojdič túto udalosť svojrázne 
kvalifikoval... Upozornilo sa tiež na to, 
že všetci neskôr väznení patria do toho 
Istého prípadu »»*

Na tomto stretnutí okolo dvesto uväz
nených sa hovorilo o osude našich bis
kupov - Jána Vojtaššáka, Michala 
Buzalku a Pavla P. Gojdiča. V roku 1951

bolí odsúdení ako vlastizradcovia. O 
prvých dvoch sa hovorilo podrobne * o 
biskupovi Pavlovi P. Gojdičovi a o 
gréckokatolíkoch u nás sa pripomenu
li dosiaľ neujasnené skutočností. Totiž 
to, že prvý krok nepriateľov sa začal 
proti nám a to už v roku 1944. Všetci 
naši gréckokatolíci boli prenasledova
ní, všetci trpeli: aj tí, ktorí po ich likvi
dácii - apríl 1950 - boii uväznení, ktorí 
inak trpeli, boli obetou toho Istého pre- 
nasledovateľa. Všetci patria pospolu, 
všetci "trpeli za vieru a vlasť" - ako boii

pomenovaní účastníci seminára. Situ
áciu v tomto obraze nám treba vidieť 

Siskup Pavol P. Gojdič situáciu už ro
ku 1944 videl duchovne. Videl ju ako 
obetu. Ako prosbu o milosť Božiu, ako 
prosbu o pomoc, o odpustenie. Niektorí 
mu vyčítali a dosial“ vyčítajú jeho ticho, 
jeho pokoru. Mnohi túžili a túžia po od
plate, po pomste, On prijal utrpenie od 
nepriateľov Boha i neporozumenie od 
tých, ktorí podstatu evanjelia nechápali. 
Upozornilo sa aj na to, že rehabilitáciu

Nový pohľad na nás si pozornejšie 
všimnime. Uvedomme si, že žiada naše 
zrenie, že vnára nás do hlbších rovín.MM1IM

Je č l o v e k  pánom s v e t a ?



LITURGICKÝ KALENDÁR
V roku 1994 sačítajúčítania podľa cyklu A_________

Týždeň po Nedeli všetkých svätých 
od 30. mája do 4. júna

30. máj, pondelok, Izák, 
úctyhodný, rúcho bieie

Antifóny: Dobre je vyznávaf sa Pánovi. Pán kra- 
ľuje. Tropar, kondak a prokimen o anjeloch: Voj
vodcovia nebeských vôjsk. Sláva. Kondák: 
Vojvodcovia nebies. I teraz, zvyčajne. Prokimen: 
Vetry sú tvojimi poslami. Na prijímanie: Vetry sú 
tvojimi poslami. Alebo spomienka Izáka, rúcho bie
le. Tropar: Úctyhodný otec Izák, kondák: Odel si 
svoju dušu. Prokimen: V Pánových očiach. Na pri
jímanie: Vo večnej pamäti

Zjv 5,11-14; Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, 
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, časť, slávu a 
dobrorečenie. Jn 1,18-28; Ja som hlas volajúceho 
na púšti: Vyrovnajte cesty Pánovi!

31. máj, utorok, Hermas, apoštol, rúcho 
biele

Antifóny: Dobre je vyznávať sa Pánovi. Pán Kra- 
ľuje. Tropar o sv. Jánovi Krstiteľovi: Pamiatku spra
vodlivých. Kondák tiež: Dnes neplodná. Prokimen: 
Spravodlivý sa teší v Pánovi. Alebo spomienka 
Hermasa, apoštola, rúcho biele. Tropar, kondák a 
prokimen o apoštolovi. Tropar: Svätý apoštol Her
mas. Kondák: Svätý apoštol Hermas. Prokimen: Po 
celej zemi Zjv 7,9-12; Spása nášmu Bohu, ktorý 
sedí na tróne a Baránkovi. Jn 1,29-34; Hľa, Boží 
Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

1. jún, streda, Justín, mučeník, rúcho 
červené

Antifóny: Dobre je vyznávať sa Pánovi. Pán kralli- 
je. Tropar o sv. kríži: Spas lUd svoj, kondák o sv. kríži: 
Dobrovolhe si pnel. Prokimen: Velebí moja duša Pá
na. Alebo spomienka sv. Justína, mučeníka, rúcho 
červené Tropár: Pane, tvoj mučeník Justín. Kondák: 
Prišiel si ako jasná hviezda. Prokimen: V Pánových 
očiach. Na prijímanie: V Pánových očiach. Zjv 11,15- 
19; A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo 
vidieť archu jeho zmluvy. Jn 1,35-42; Našli sme Me
siáša.

2. jún, štvrtok, Najsvätejšia Eucharistia, 
slávnosť, rúcho b[ele

Antifóny: Pán je môj Pastier. Čím sa odplatím 
Pánovi. Pieseň na vchod: Obetu chvály ti ponie- 
siem Tropar: chlieb nadprirodzený. Sláva i teraz.

Kondák: Hľa, Kristus, sa dáva za pokrm. Prokimen: 
Kŕmil ich zrnom pšeničným I. Kor. 11,23-26; Vždy, 
keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zves
tujete Pánovu smrť, kým nepríde. Jn 6,48-54; Ja 
som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Namiesto 
Dôstojné je: Zvelebuj, moja duša, Krista nášho 
Boha. Na prijímanie: Kto je moje telo. Sprievod s 
Najsv. Eucharistiou. Do budúceho štvrtka (9.jún) 
okrem piesne na vchod a čítaní menlivé časti sú zo 
slávnosti Najsv. Eucharistie. Rúcho je biele. Pieseň 
vchodu: Poďme, pokloňme sa a padnime pred Kris
tom. Spas nás, Synu Boží, ty čo dávaš za pokrm 
svoje telo. My ti spievame: Aleluja.

3. jún, piatok, Lucilíán, mučeník
I. Kor 1,27-31; Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil 

Boh, aby zahanbil múdrych. Jn 6,24-29; nezháňaj
te sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, 
ktorý ostáva pre večný život a ten vám dá Syn 
človeka.

4. jún, sobota, Mitrofan biskup
Sk 2,42-47; Deň čo deň svorne zotrvávali v chrá

me, po domoch lámali chlieb, a s radosťou a úprim
ným srdcom požívali pokrm. Jn 6,30-35; Pane, 
vždy nám dávaj taký chlieb.

5. jún, II. nedeľa po Zoslaní 
Svätého Ducha (ZSD) rúcho biele

Radový hlas je prvý, ev. na utierni je druhé. 
Antifóny: Pán je môj pastier. Čím sa odplatím. Po 
vchode: Poďme, pokloňme sa... ty čo dávaš za po
krm svoje telo. My ti spievame: Aleluja. Tropár: z 
hlasu: Hoc aj Židia kameň zapečatili. Tropar o Eucha- 
ristii: Chlieb nadprirodzený. Sláva. Kondák z hlasu: 
Slávne ako Boh si vstal z hrobu. I teraz, kondák o 
Euch: Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. Proki
men z hlasu a o Eucharistii: Tvoje milosrdenstvo, 
Pane. Kŕmil ich zrnom pšeničným. Rim 1,16-21; Ja 
sa za evanjelium nehanbím. Mt 4,18-22; Poďte za 
mnou a urobím z vás rybárov lUdí. Namiesto Dôstoj
né je: Zvelebuj, moja duša, Krista, nášho Boha. Prijí
manie: telo Kristovo. Kto je moje telo.

Týždeň po ii. nedeli po ZSD 

6. jún, pondelok, Visarion a Hilarion, 
úctyhodní

II Kor 5,16-20; Kto je teda v Kristovi, je novýn 
stvorením Jn 6,35-38; Kto prichádza ku mne, nikdy 
nebude hladovať.

7. jún, utorok, Teodot, biskup a mučeník
Hebr 13,1-3. 14-16; Bratská láska nech trvá. Jn 

6,44-51; Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, 
aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

8. jún, streda, Prenesenie ostatkov 
veľkomučeníka Teodora Stratiláta

I Kor 10,16-17; Keďže je jeden chlieb, my mnohí 
sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom 
chlebe. Jn 6,55-59; Moje telo je pravý pokrm a moja 
krv je pravý nápoj.

9. jún, štvrtok, Zakončenie obdobia 
po slávnosti Najsv. Eucharistie, Cyril 

Alexandrijský, biskup.
Menlivé časti, okrem čítaní, ako na slávnosť Naj

sv. Eucharistie. i. Kor 11,26-29; Kto by teda jedol 
chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa 
proti Pánovmu telu a krvi. Jn 6,60-63; Slová, ktoré 
som vám povedal, sú Duch a život.

10. jún, piatok, Najsvätejšie Srdce 
Ježišovo, slávnosť, biela

Antifóny: Aké milé sú tvoje príbytky. Oslavovať ťa 
budem, Pane. Pieseň na vchod: Oslavujte Pána. 
Tropar: Vo svojom najsvätejšom Srdci. Sláva i te
raz. Kondák: Svoje najsladšie Srdce Spasiteľ. Pro
kimen: Tvoje meno budem zvestovať. Rim 5,5-9; 
Božia láska je rozliata v našich srdciach, skrze 
Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Jn 3,14-21; 
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna. Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj, duša moja, 
Srdce Spasiteľa. Na prijímanie: Všetky končiny zeme

11. jún, sobota, Bolestná Panna Mária, 
Bartolomej, Barnabáš, apoštoli

Antifóny: Dobroreč, moja duša. Chváľ duša moja. 
Tropar: Presvätá Matka. Sláva i teraz. Kondák: Keď 
tvoja Panenská Matka. Prokimen: Celú noc plaka
la. Ef 3,14-19; Zohýnam kolená pred Otcom. Jn 
19,25-27; Hľa tvoja Matka.
12. jún, III. nedeľa po ZSD, Onufer Velký, 

Peter Aténsky, úctyhodní
Radový hlas je druhý, ev. na utierni je tretie, 

rúcho biele. Antifóny nedeľné, tropár: Keď si zostú
pil. Sláva, kondák: Vstal si z hrobu. I teraz, zvyčaj
ne. Prokimen: Mojou silou a chválou je Pán. Rim 
5,6-11; Kristus zomrel v určenom čase za bezbož
ných, keď sme boli ešte bezmocní. Mt 6,24. 28-33; 
Nik nemôže slúžiť dvom pánom.

o. Vojtech BOHÁČ

V júni uplynie rok, keď v Micha
lovciach bola odhalená pamätná 
tabuľa prof. Štefanovi Hlaváčovi, 
Tak sa naskytla príležitosť zaspo
mínať si na neho. Čím bližšie som 
sa autobusom približoval k Micha

lovciam, tým viac sa ma zmocňo
vala nostalgia za najkrajšími štu
dentskými rokmi v mojom živote. 
Keď som uvidel siluetu budovy 
gymnázia, všetko mi prebehlo 
mysľou ako na filmovom plátne. 
Bolo len samozrejme, že my, ktorí 
sme denne sa trápili s hodinami 
latinčiny, sme svojho profesora 
zdravili latinsky. A hodiny nábo
ženstva s ním? To bola diskusia i 
polemika na vysokej filozofickej 
úrovni! Dodnes si spomínam, ako 
nám vysvetľoval idealistickú filozo
fiu na poučke "Omne vivum ex vi- 
vo" (všetko živé zo živého), ako to 
učili pred rokmi vedci Pasteur, Tin- 
da a Wirchov. Túto ideológiu pro
pagoval a učil 24 hodín 
týždenne.Okrem toho bol správ
com Bibliotéky pauperum (knižni
ce chudobných), odkiaľ sme my, 
dedinskí chlapci, mali učebnice za
1 Kčs, ktoré sa potom použili na 
opravu opotrebovaných učebníc. 
Hlaváčova iniciatíva bola takmer

bezmedzná. Získaval pre chudob
ných študentov financie na obedy, 
šatstvo. Ale viedol svojich aj k pl
neniu povinností. Na gymnáziu bo
la organizácia skauti "Zlatého 
kríža". Kto iný by mohol byť ich 
vedúcim ako náš katechéta-profe- 
sor. Ale hanbiť sa za nich nemusel. 
K Sviatku zosnulých títo skauti 
očistili na michalovskom cintoríne i 
popálili sviečky na 1.000 hroboch. 
Toto je aj vo výročnej správe náš
ho gymnázia. A j z jeho iniciatívy 
vznikol na škole CIRKEVNÝ 
GRÉCKOKATOLÍCKY SPEVO
KOL. Viedol ho náš ďalší profesor 
Mikuláš Čollák od 2. marca 1939. 
Pod jeho vedením stáli potom 
čestnú stráž jeho zverenci pri bo
žom hrobe. Inokedy zas prednášal 
o pápežovi Piovi XI.(10.11.1939) a 
pod. Ale nielen škole dával všetky 
svoje sily. Žil aj pre chorých a be
dárov v nemocnici, ktorých zao- 
patroval sviatosťami i ináč im 
pomáhal. V roku 1990 vydal Spo

lok sv. Vojtecha jeho autobiogra
fickú črtu Po priamych cestách. 
Okrem radostných chvíľ v jeho ži
vote sa tam dočítate aj o dňoch, 
kedy mu ľudská zloba spôsobila 
telesné i duševné bolesti a ponížila 
ho pod ľudskú dôstojnosť. V Pre- 
šove bol mesiace väznený, bitý a 
zbavovaný ľudskej dôstojnosti a v 
okrese Prešov je aj pochovaný. 
Jeho knižka PO PRIAMYCH CES
TÁCH je zrkadlom jeho veľkej du
še, ktoré bez obmedzenia dávala 
duchovne plným priehrštím, ale 
pomáhal aj pri telesnom neštastí. 
O jeho veľkosti by vedelo rozprá
vať vyše 23 kňazov, bývalých žia
kov gymnázia, ktorých on viedol za 
tých 21 rokov, ktoré strávili na mi
chalovskom gymnáziu. A j grécko
katolícki kňazi ako o. M. ŠUTAJ z 
Budkoviec a J. DUBJAK z Trnavy 
poznali jeho kňazské i pedagogic
ké schopnosti. Bol to velikán našej 
doby.

Štefan SNINČÁK, Prešov



Tradícia solúnskych bratov nevy
mrela. V Slove 7 / 9 4  sme uverejnili 
ponuku na zakúpenie Krátkeho slov
níka cirkevno - slovanského v sloven
skom preklade. Sme veľmi potešení 
ohlasom čitateľov k tomuto slovníku. 

Z  listov čitataľov vyberáme:
S obrovskou radosťou som si prečí

tal oznam o výjdení CS - S slovníka. 
Je to splnenie nielen môjho obrovské
ho sna. Vďaka za tento úžasný dar!

P. D. Bratislava 
Tento slovník veľmi potrebujem, te- 

bo som vášnivým čitateľom staroslo
vienskych textov a veľa výrazom 
nerozumiem. Vydaním slovníka som 
veľmi potešený.

L. V. Lipník
Vrelá vďaka milému Pánu Bohu za 

Váš obdivuhodný, neoceniteľný, pre
lomový, historický čin, ktorý sa zapísal 
do pohnutej histórie slovenského ná
roda zlatými literami.

JUDr, J. V. Bratislava 
Oznamujeme, že objednávky v sko

rom čase vybavíme.

K 75-ročnému životnému jubileu 
Svätá Stolica vymenovala do hod
nosti Monsignora o. Jána Hrica z 
Prešova. Jubilant vyslovuje úprim
né poďakovanie všetkým kňazom, 
príbuzným a známym, ktorí ho pri 
tejto príležitosti pozdravili.

V rámci desaťročia duchovnej
obnovy, v svetovom Roku rodi- j
ny a v obnove človeka Rímsko - f
katolícky farský úrad Košické \
Olšany, filiálka Rozhanovce, j
Vás pozýva na festival nábo- j
ženskej piesne, ktorý sa bude jj
konať dňa 28.5. a 29.5.1994 v í 
amfiteátri obce Rozhanovce.

Na festivale, ktorý sa koná pod j
názvom "Pod tvoj plášť sa utie- \
kame" vystúpia hostia z Košíc, i
Bardejova, Prešova, bohoslovci j 
zo Spišskej Kapituly a iní.

Svoju účasť prisľúbili aj otcovia j
biskupi. {

Srdečne Vás pozývame.

L

Gréckokatolícky 
dvojtýždenník

08001 PREŠOV 
tel.: 091/23783

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice, č. j. 2542 - PTTM - 93, zo dňa 8.9.1993

NADŠENIE Z DUCHA SVÄTÉHO
Kristovo Evanjelium je život. A 

život sa dáva z generácie na gene
ráciu ako niečo, čo sa stále oboha
cuje. Zdá sa, že práve tu niekde 
bude jeden z našich veľkých prob
lémov. Mysleli sme si, že keď všet
ko napíšeme a ako presné citáty 
odovzdáme ďalej, že to bude sta
čiť. A naraz sa divíme, že nás už nik 
nechce počúvať - i tie najkrajšie, 
najväčšie slová vyznievajú na
prázdno.

Je zrejme, že život sa nikdy ne
stane fádnym len preto, že ho ľudia 
žili už pred dvetisíc rokmi. Život 
vždy naberá svoje tempo, svoje 
rozpätie, svoje nové nadšenie. 
Láska sa nikdy nestáva odohratou 
platňou len preto, že pred dvetisíc 
rokmi kohosi miloval. Nikto nepo
vie: "To už poznáme, to nič nie je". 
Ľudia vedia svoju velkú lásku zno
vu a znovu nadšene prežívať, lebo 
tá ich je celkom nová, tú ešte nik 
neprežil.

Preto nám vtedy Kristus prízvu
koval: "Dám vám Ducha pravdy a 
ten vás naučí každej pravde, bude

s vami, zjaví vám všetko - i to nové, 
čo som vám ja nestačil povedať. 
Pripomenie vám všetko." Ide prá
ve o to nové pripomínanie, nové a 
nové zjavovanie našej velkej prav
dy. Pretože myslenie sa vyvíja tak, 
ako sa vyvíja život. A my musíme 
vždy znovu a znovu konfrontovať 
Evanjelium so svojím životom.

Možno raz tiež pocítime v sebe 
vášeň, s ktorou išli apoštoli do 
sveta a boli presvedčení, že niet 
radostnejšej zvesti ako tá, ktorú 
idú zvestovať oni. A Duch Svätý v 
nás preborí naše skamenelé focmy 
a oživí zľadovatelé, mŕtve písmeno.

Učme sa byť v kontakte s Du
chom Svätým a prijímať ho ako to 
najkrajšie, najčistejšie, najpravdi
vejšie a najsvätejšie v celej našej 
realite a najviac v celej realite Cir
kvi.

Cirkev budúcnosti bude v sebe 
objavovať to nevyjadriteľné, čo ju 
robí Cirkvou - svojho Ducha Sväté
ho, ktorý v nej bude tvoriť nevída
né spoločenstvo lásky.
Z  M yšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

P r e d  d r a h ý m  s t r e t n u t í m  
m l á d e ž e  v  J c i s k o v e j  Vol i

Komisia pre desaťročie duchovnej ob
novy pri Gréckokatolíckom biskupstve v 
Prešove pripravuje na letné prázdniny 
tieto akcie, na ktoré Vás srdečne pozý
va:

1. Stretnutie mládeže vo veku od 13 
do 16 rokov.

Príchod 11. júla 1994 do 15.00 hod., 
končí sa 15. jú la 1994 na obed.

Miesto konania: Škola t  prírode - Jus- 
kova Voľa pri Vranove.

2. Stretnutie mládeže vo veku 17 ro
kov a viac.

Príchod 25. júla do 15.00 hod., končí 
sa 29. júla na obed.

Miesto konania: Škola v prírode - Jus- 
kova Voľa pri Vranove.

Záujemci sa môžu prihlásiť na každom 
gréckokatolíckom farskom úrade podľa 
miesta svojho bydliska do 20. mája 
1994. Dovtedy treba odovzdať správcovi 
farnosti poplatok 360,- Sk.

So sebou si treba priniesť osobné veci, 
spací vak, karimatku, možno aj stan, 
teplejšie oblečenie, pršiplášť, Sv. písmo, 
modlit. knižku Modlitby a piesne, pero, 
zošit. Strava je zabezpečená od večere 
v pondelok, do obeda v piatok.

3. Stretnutie manželov - v rámci Roku 
rodiny.

Príchod: 21. jú la do 18.00 hod., končí 
sa 24. júla 1994 na obed.

Miesto konania: Škola v prírode - Jus- 
kova Voľa pri Vranove.

Záujemci sa môžu prihlásiť na kaž
dom gréckokatolíckom farskom úrade 
podľa miesta svojho bydliska do 20. 
mája 1994. Dovtedy treba odovzdať 
poplatok správcovi farnosti 270,- Sk za 
osobu.

Bližšie informácie o týchto stretnutiach 
dostanete na každom gréckokatolíckom 
farskom úrade alebo na adrese:

Gr. kat. farský úrad 055 52 Kojšov, 
tel.: 09 44 /9 3 2  61 alebo

Gr. kat. farský úrad 073 01 Hlivištia, 
tel.: 0946 /4036

4. Stretnutie kňazov a kňazských rodín 
( aj už zomrelých kňazov)

Miesto konania: Juskova Voľa. Čas 
konania: 18.-19. júla 1994. Bližšie infor
mácie u členov našej komisie alebo na 
vyššie uvedených adresách.

Tešíme sa na stretnutie so všetkými, 
ktorí sa rozhodnú prísť.

o. M. MOJŽIŠ________________ J


