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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi

Príď do mojej Vinice, A príde úzkosť, únava.
povedal Pán, V živote takto býva...
žatva je bohatá, Prekážky s Kristom zdolávaj,

K cSP
ale robotníkov málo. 
Tak sa ti vtedy zdalo:

Prečistú Pannu vzývaj.
V duši maj vernosť, jednotu,>

<sr Na kališné listy tvojej duše mladučký výhonok viniča.5 i . padol peľ posvätného slo Zi v srdci s odkazom
o N

O
va. Vlády ku Pavla Gojdiča!

NO To bolo ešte včera... Hľa, budeš už pomazaný.
Dnes sadáš do lavíc. Pozri, ako svet chorý vzlyká.

Káž slová Kristove, odpúšťaj hriechy... 
Á nezabudni
ani na básnika.

Q. Prednášky, príhovory.
K vrcholcu Božej vedy
vedú ťa vzorní profesori.



Skupinka našich bohoslovcov-redemptoristov ?iajarnom slniečku v redemptoristickom seminá
ri v poľskom Tuchowe.

Perly východných otcov
Hriechy blížnych máme (skôr) zakrývať, nie zverejňovať

Ak Chám, ktorý odkryl nahotu svoj
ho otca, uvrhol na seba prekliatie a bol 
zbavený cti, ktorá pripadla jeho bra
tom, ba bol odsúdený im slúžiť a to 
nielen on, ale aj celé jeho potomstvo, 
potom aký súd čaká na tých, ktorí odha
ľujú hriechy bratov, nezakrývajú ich, ale 
sa snažia o to, aby tieto ich hriechy sa 
stali ešte viac známymi? Týmto svojím 
počínaním rozmnožujú svoje hriechy.

Ak odhaľuješ hriechy svojho blíž
neho, môže sa stať, že ho tým viac 
zahanbuješ a brániš mu k návratu na 
dobrú cestu. Ak tých, ktorí to počúvajú, 
neposilníš, ale skôr navedieš na cestu k 
zlému, tým ešte viac urazíš Boha. A aký 
trest čaká tých, ktorí na takéto hriechy 
navádzajú, je každému známe.

Vyhýbaj sa nečistote Chámovej a 
nech je  nám príkladom múdrosť 
skromných synov Noeho, ktorí sa 
správne zachovali k otcovej nahote. 
Nezverejňujme hriechy našich blíž
nych! Robme to nie preto, aby sme ich 
doviedli k nevšímavosti, ale naopak, 
aby sme ich tým silnejšie povzbudili k 
skorému oslobodeniu sa od nákazy 
hriechu a navrátili ich na cestu dobra.

Je však zrejmé, že ak človekovi nepri
pomíname jeho hriechy, nepomáha
me mu k náprave, ale naopak, jeho 
duša sa už prestane hanbiť a on vidí, 
že jeho priestupky sú už všeobecne 
známe, nerozhodne sa tak skoro k 
náprave. Akoby spadol do hlbokého 
jazera, v ktorom ho vlečie množstvo 
vľn stále hlbšie a hlbšie, až nebude 
schopný vyplávať na povrch. Nako
niec upadne do zúfalstva a stratí nádej 
na nápravu.

Preto vás prosím, neodkrývajte 
hriechy našich bratov ani vtedy, keď 
sa o nich dozviete od iných, ktorí nám 
môžu poukazovať na ich nahotu, ale 
ako dobrí synovia Noeho nezverejňuj
me to, ale snažme sa napraviť poblúde
nú dušu napomenutím a radami a 
pripomínajme jej velkosť Božej lásky, 
nekonečnosť jeho dobroty a milosrden
stvo, aby sme nepriťažili chorému, ale 
získali požehnanie od otca, "ktorý chce, 
aby boli všetci ľudia spasení a poznali 
pravdu" (1 Tim 2, 4) a nechce "smrť 
hriešnika, ale aby sa obrátil a žil."
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Nesmierna radosť celej diecézy
Po roku je tu opäť požehnaný čas, keď zo školských lavíc Pán Obrad vysviacky tento rok sa bude konať po 2 dni, 18. júna 1994

povolal do svojej vinice nových služobníkov. Ovocie nespocet- v Treblšove a 19. júna 1994 v Prešove. Pri tejto príležitosti prosme
ných modlitieb opäť dozrelo a prešovský sídelný biskup Mons. Ján všetci spoločne o dar nespočetných milosti pre novokňazov, aby
Hlrka udelí sviatosť kňažstva 11 novým teológom, končiacim štú- verní Svojmu povolaniu prispeli k dobru Cirkvi a spáse tým, ktorí
dlum na Grécko-katolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. im budú zverení.

Ordináciu v Trebišove 18. júna 1994 prijmú

Ordináciu v Prešove 19. júna 1994 prijmú

Vlastimil BAJUZIK
Nar. 6.1.1971 v Michalovciach, 
primície 26.6.1994 v Dúbravke

M artin
HASARALEJKO
nar. 13.7.1970 v Trebišove, 
prim ície 26.6.1994 v Upore

M arek KOLESAR
nar. 7.7.1971 v Trebišove, 
prim ície 3.7.1994 v Trebišove

Jozef M INO
nar. 23.3.1971 v Sečovciach, 
primície 3.7.1994 v Zemplín
skej Teplici

Jozef M ARETTA
nar. 24.8.1965 v Ružomberku, 
prim ície 3.7.1994 v Michalov 
ciach

Slavomír ČEKAN
nar. 5.10.1971 v Brezne, 
primície 25.6.1994 v Prešove

Štefan KERUĽ-KMEC
nar. 26.8.1970 v Sečovciach, 
prim ície 26.6.1994 v Zdobe

Jozef MATEJOVSKY
nar. 10.3.1971 v Prešove, 
prim ície 26.6.1994 vo Fulianke

M arek PULSCAK
nar. 28.1.1970 v Lipanoch, 
primície 3.7.1994 v Lutine

v spovednici, na kazateľni, pri náv
števe chorých a väzňov, v školských 
triedach, za univerzitnými katedrami, 
v kanceláriách, kde pracujeme. Buď 
pochválená presvätá Eucharistia, buď 
pozdravená Božia Cirkev, ktorá si 
kňazským ľudom (por.1 R  2,9), vykú
peným najdrahšou Kristovou krvou!

modlitbe spôsobí, že Kristus bude 
čoraz viac životom našich duší. Ó, 
velká sviatosť viery, sväté kňazstvo 
Vykupiteľa sveta! Akí vdäční sme Ti, 
Kriste, že si nás prijal do spoločen
stva s tebou, že si z nás urobil jedno 
spoločenstvo okolo teba, že nám 
umožňuješ sláviť svoju nekrvavú 
obetu a byť služobníkmi božských ta
jomstiev na každom mieste: pri oltári,

rí nás sprevádzajú myšlienkami a 
modlitbami, tak ako je veľa aj tých, čo 
sprevádzajú myšlienkami a modlit
bou môj úrad na Petrovom stolci. Tá
to velká solidárnosť v modlitbách je pre 
mňa prameňom sily. Ľudia naozaj 
vkladajú dôveru do nášho povolania v 
službe Bohu.

Cirkev sa neustále modlí za nové 
kňazské povolania, teší sa ich rastu, 
je zarmútená tam, kde ich počet kle
sá, a zármutok jej spôsobuje aj to, že 
mnohí ľudia sú primálo velkodušní.

Vernosťou povolaniu sa buduje 
Cirkev. Každá nevernosť je však bo
lestivou ranou na tajomnom Kristo
vom tele. Keď však takto spoločne 
uvažujeme o tajomstve Eucharistic
kého kňazstva, prosme Najvyššieho 
Kňaza, krorý sa - ako hovorí Sväté 
písmo - ukázal verným (por.Hebr. 2, 
17), aby sa aj nám dostalo toho, že 
zostaneme verní. V duchu tohoto 
"sviatostného bratstva" sa modlíme 
za seba navzájom - kňazi za kňazov! 
Modlíme sa za naše duchovné rodi
ny, za ľudí zverených nášmu úradu, 
modlime sa zvlášť za tých, ktorí oso
bitným spôsobom očakávajú našu 
modlitbu a potrebujú ju, nech vernosť

JAN PAVOL II.

Blažej KRASNOVSKY

Primičná
V hlahole zvonov, Pane, k oltáru dnes kráča 
tvoj nový posol, ktorý prijal večnú pečať kňaza, 
aby tak mohol v dušiach rukou rozsievača 
siať vieru v Cirkev, ktorú hrôzy temna neporazia.
Tisíce úst dnes veniec vd'aky vije, 
v prívale šťastia zjasnlevajú ikony, 
že novým rukám zveril si moc liturgie, 
aby v nej odkryli nám tvoju vôľu, zákony.
Na rukách mu Tvoj olej horí 
bude ním iných značiť pre spásu.
Ústami jeho k svojmu ľudu prehovoríš, 
aby nás viedol na Qolgotu a nie k Parnasu.

Jozef ZORVAN
nar. 16.8.1968 v Bratislave, 
primície 26.6.1994 v Poprade

A ký zážitok mal každý z nás, ale aj 
naši rodičia, naši bratia a sestry 

a naši blízki v deň našej prvej svätej 
liturgie! Akým sviatkom boli naše pri
mície pre farnosti a pre prostredie, v 
ktorom sme vyrástli! Každým novým 
povolaním si farrtosť uvedomuje 
plodnosť svojho duchovného mater
stva'. čím častejšie sa to stáva, tým je 
to väčším povzbudením pre druhých!

Každý kňaz môže o sebe prehlásiť: 
"Stal som sa dĺžníkom Bohu i ľudom“ 
(por.R 21,14). Je veľmi veľa tých, kto
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Drahí bratia a sestry, milí manželia a rodičia!
Spolu s celou Cirkvou a s celým svetom prežívame Rok 

rodiny. Na jednej strane si uvedomujeme nenahraditeľnú dô
ležitosť rodiny pre každého človeka, pre Cirkev i občiansku 
spoločnosť. Na druhej strane sme svedkami mnohorakých 
ohrození rodinného života, ktoré vedú stále častejšie k rozpa
du rodín a k osobným tragédiám. Z týchto skutočností vyplýva, 
že nemôžeme prežívať Rok rodiny iba pasívne.

Kolkú aktivitu vyvíja Svätý Otec!
Začiatkom roka vydal zvláštny list, adresovaný rodinám. V 

jeho úvode hovorí: "Milé rodiny, slávenie Roka rodiny mi dáva 
vítanú príležitosť, aby som zaklopal na dvere vášho domu so 
želaním srdečne vás pozdraviť a zastaviť sa u vás. Robím tak 
týmto listom..."

Vo svojom liste kňazom k Zelenému štvrtku vyzýva Sv.Otec 
všetkých kňazov, aby obetavo slúžili apoštolátu rodín.

Vo svojom velkonočnom posolstve z balkóna baziliky sv. 
Petra pripodobnil rodinu večeradlu, do ktorého chce prísť 
vzkriesený Pán...

Aj my sa ocitáme pred otázkou, čo 
robiť, aby sme Rok rodiny nielen prežili, 
lež aby sme sa aktívne pričinili o vše
stranné povznesenie našich rodín.

Týmto pastierským listom Vám 
chceme predložiť niekolko podnetov k 
aktívnemu prežívaniu Roka rodiny a 
pozvať Vás k spolupráci na rodinnom 
apoštoláte. Ako sme oznámili, už na začiatku tohto roka du
chovnej obnovy rodiny určitým stredobodom Roka rodiny v 
rámci Cirkvi u nás má byť zasvätenie rodín na sviatok svätých 
Cyrila a Metoda na nitrianskej Kalvárii. Pretože sa tento termín 
už blíži, je potrebné, aby sme sa na túto udalosť pripravili. V 
čom by mala táto príprava spočívať?

V modlitbe v rodinách a za rodiny, v osvojovaní si pravdy o 
rodine a v dôslednejšej snahe žiť podľa tejto pravdy. O potreb
nosti rodiny hovorí Sv. Otec v Liste rodinám: "Tento list by 
chcel byť predovšetkým prosbou ku Kristovi, aby zostával v 
každej ľudskej rodine, chce byť pozvaním pre Neho, aby 
prostredníctvom malej rodiny rodičov a detí býval vo velkej 
rodine národov, aby všetci mohli opravdivo s Ním hovoriť: 
"Otče náš!" Modlitba sa musí stať výrazným prvkom Roka 
rodiny v Cirkvi: "Modlitba rodiny, modlitba za rodinu, modlitba
v rodine" (b.4). Dajme si preto viac záležať oddnes na osobnej 
dennej modlitbe, hľadajme príležitosť k spoločnej modlitbe v 
rodinách, najmä večer, nech má modlitba svoje miesto pri 
stretnutiach rodín, vkladajme aspoň jednu prosbu za rodiny do 
modlitieb veriacich pri svätých liturgiách...

Poznávanie pravdy o rodine si budeme prehlbovať osvojo
vaním si Listu Sv. Otca o rodine. Od dnešnej nedele vyjde 
tento dokument na niekolko pokračovaní v Katolíckych novi
nách. V okolitých krajinách sa tento List stal už bestsellerom, 
napríklad v Taliansku sa predalo za prvé dva týždne po vydaní 
Listu 200 000 exemplárov!

Veľmi by sme prosili, aby sa snažil každý manžel a manžel
ka, každý mladík a každá deva pozorne prečítať každú časť 
Listu podľa možnosti hneď po jej vyjdení.

Pre lepšie porozumenie Listu by bolo veľmi dobré, keby ste 
sa mohli v každej farnosti aspoň dvojtýždenne spolu stretnúť 
napríklad v nedeľu popoludní - a pod vedením kňaza, kateché
tu či rehoľnej osoby sa spolu porozprávať o uverejnenej časti

Listu, pochopiť čo najlepšie jeho obsah a hľadať praktické 
dôsledky pre život.

Týmto sa dostávame k tretej zložke našej prípravy na zasväte
nie rodín: ňou je snaha o zdôslednenie života podľa Božej pravdy
o rodine. Každý by sa mal započúvať do hlasu svojho svedomia 
a vo vedomí zodpovednosti pred Pánom Bohom sa rozhodnúť 
dôsledne odstrániť zo svojho života to, čo je v rozpore s Božou 
pravdou o manželskej láske a o poslaní rodiny.

Nechceme tu vchádzať do konkrétnosti: Vaše svedomie, 
Vaši manželskí partneri, Vaše deti a Vaši duchovní pastieri 
Vám najlepšie poradia, ktoré chyby a hriechy je treba odstrá
niť. Treba sa nám však nielen zbavovať zla, ale súčasne je 
dôležité konať viac dobra. V evanjeliu nám Ježiš prikazuje, 
aby sme sa navzájom milovali, ako On miloval nás, aby sme 
prinášali ovocie dobrých skutkov.

Opäť by mal každý uvažovať pred Bohom, ktorý nás prvý 
iniciatívne miloval, o tom ako by sme mali prejaviť veľkoduš
nejšiu lásku voči našim blížnym, najmä voči najbližším...

Pred zasvätením Vám pošleme zvláštny list. Každý manžel a 
manželka si ho bude môcť vyzdvihnúť vo svojej farnosti. Bude na 
ňom modlitba zasvätenia, ale i miesto pre napísanie osobného 
prísľubu, v čom chceme s pomocou Svätej rodiny zlepšiť svoj 
život vo vlastnej rodine. Deväť dní pred sviatkom našich viero
zvestov uskutočníme vo všetkých farnostiach deviatnik modlitieb 
ku Svätej rodine za všetky naše rodiny. Podobný program púte 
do Nitry Vám včas oznámime. Avšak aj tie rodiny, ktoré nebudú 
môcť putovať do Nitry, budú mať možnosť v ten istý deň uskutoč
niť zasvätenie vo vlastnej farnosti. Preto prosíme všetkých man
želov, či už pôjdu do Nitry, alebo budú doma, aby sa aktívne 
zúčastnili prípravy na zasvätenie.

Vynára sa v nás ešte otázka: Čo po zasvätení? Nebude to 
iba zbožná formalita, po ktorej pôjde zasa všetko po starom?

To závisí predovšetkým od každého z nás, ako úprimne sa 
zveríme ochrane Svätej rodiny, ako svedomito budeme spo
lupracovať s Božou milosťou, ktorú nám isto budú vyprosovať 
Ježiš, Mária i Jozef. Ježiš Kristus nám v evanjeliu zdôrazňuje, 
že nás ustanovil, aby sme prinášali trvalé ovocie a ubezpečuje 
nás, že Nebeský Otec nám dá k tomu všetko, čo budeme 
potrebovať. Čo by malo byť týmto trvalým ovocím zasvätenia?

Duchovne a morálne kvalitnejší osobný a rodinný život, vo 
farnostiach i v budúcnosti pravidelné stretávanie spoločen
stiev rodín za účelom spoločnej modlitby, prehlbovania viery, 
vzájomného povzbudenia sa a pomoci.

Od jesene by mohlo byť náplňou týchto stretávaní rodín 
oboznamovanie sa s apoštolskou exhortáciou "Familiaris con- 
sortio" ( Rodinné spoločenstvo ), ktorú sám Sv. Otec nazýva 
"magnou chartou" pre pastoráciu rodín ( List k Z. štvrtku, 2 ).

Mnohé podnety a poznatky môžeme nachádzať v časopise 
Rodinné spoločenstvo, ktorý chce byť časopisom pre každú 
kresťanskú rodinu a je v službách dvoch komisií Biskupskej 
konferencie - pre rodinu a pre duchovnú obnovu - a nemal by 
chýbať v žiadnej rodine.

Drahí bratia a sestry, milé rodiny!

Nemôžeme zakončiť tento list bez toho, žeby sme nepozdravili 
matky v našich rodinách, ktoré majú dnes svoj sviatok: Nech 
Vám Pán Boh odplatí všetku Vašu obetavú lásku a na príhovor 
Nebeskej Matky nech Vám daruje obetavé srdce, aby ste odhod
lane chránili život Vašich detí od počatia a spolu so svojimi 
manželmi ich svedomito ľudsky i kresťansky vychovávali!

(Pokračovanie na str. 5)
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EUCHARISTIA A VÝCHOVA
Tradične sa hovorí, že najvzácnejší dar, 

ktorý nám Kristus tu na zemi zanechal, je 
Eucharistia. A je to skutočne pravda. Veď 
Eucharistia nie je niečo, ale On sám - živý, 
prítomný a obetujúci sa Boží Syn. Kristus 
to sám tak dal, že aj keď viditeľne nie je 
medzi nami prítomný, každý deň prichá
dza pri slávení eucharistickej obete na ol
tár a dáva sa nám za pokrm duše. Takto 
sa stáva slávenie sv. liturgie centrom ná
boženského života laikov i kňazov a v 
rámci toho sv. prijímanie vrcholným úko
nom spojenia s Kristom.

Je zaiste každému z nás zrejme, že sv. 
liturgiu nestačí odstáť v kúte chrámu, ale ju 
treba prežívať perami i srdcom, aby sa 
stala želanou posilou na hrboľatej ceste 
života každého z nás. Veď v liturgii sa živí 
cirkev pri stole slova a chleba života, aby 
pokračovala na tej ceste, ktorá ju má viesť 
k radosti a pokoju " prisľúbenej zeme"

(SsC o posvätnej liturgii). Sv. liturgia je 
vlastne zhmotneným sprítomnením tajom
stva Eucharistie, t. j. stále sa obetujúcej 
Kristovej lásky.

Z evanjelia sa dozvedáme, že jednými z 
tých, ktorých Spasiteľ osobitne nosil vo 
svojom srdci, boli deti. Keď prišli matky so 
svojimi ratolesťami, a učeníci ich odháňali, 
povedal: "Nechajte deti a nebráňte im pri
chádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské 
kráľovstvo" (Mt 19, 14). Potom na ne klá
dol ruky a požehnal ich. Týmto spôsobom 
Spasiteľ nesuploval výchovu zo strany ro
dičov, ale prihlásil sa za jej dôležitého a 
mocného pomocníka. A to uskutočňuje aj
v dnešných časoch cez stretania sa s deť
mi v slove božom, ale hlavne v Eucharistii. 
Za zavedenie prvého sv. prijímania v ran
nom detskom veku vdäčíme pápežovi Pio-
vi X. V roku 1910 vydal pre celú cirkev 
záväzné rozhodnutie, podľa ktorého stačí

k pristupovaniu k 
prvému sv. prijíma
niu u deti splniť 
podmienky:

- poznať hlavné 
tajomstvá viery

- rozoznať eu
charistický chlieb 
od obyčajného 
chleba

- pristupovať k 
Najsv. Eucharistii s 
nábožnosťou, akej 
sú vo svojom veju 
schopné.

Dnes vieme, že 
to bolo prozreteľ- 
nostné rozhodnu
tie, ktoré preven
tívne má chrániť 
detskú dušu skôr, 
ako upadne do 
bahna hriechov.

Poučení z pastoračných skúseností mu
síme priznať, že deti, ak ich nikto nevedie, 
samotné nevydržia ďalej rozvíjať svoj 
vzťah ku Kristovi pravidelným sv. prijíma
ním. Preto veľmi si treba dať záležať pri 
príprave na tom, aby slávnosť prvého sv. 
prijímania bola pre deti zážitkom. Nie tak z 
vonkajších veci ako zážitkom viery radosti 
z čistého srdca a Pánovej blízkosti. To je 

j vhodná pôda pre rozhodnutie, aké urobil v 
predvečer svojho prvého prijatia Krista 
mladý Dominik Savio. Do svojho zošita si 
vtedy zapísal duchovné heslo: Radšej zo
mrieť ako zhrešiť. A toto rozhodnutie s 
plnou vážnosťou a pomocou milosti božej 
aj zachoval.

Naučiť a navyknúť deti, aby sa báli uraziť 
Boha hriechom, je cenný vklad do ich ďal
šieho mravného rastu a dozrievania. Ak 
tomuto rodinné prostredie dopomôže - a je 
zreteľne viditeľný príklad rodičov - deti si 
zamilujú Krista natrvalo. Prijímanie Eucha
ristie sa im stane tým vynikajúcim pros
triedkom posily a pretvárania seba 
samého. Zákon silnejšieho platí aj v tejto 
oblasti. Tak ako chlebík, ktorý, zrejme, je 
pohltený a strávený v našom tele, tak Kris
tus tých, ktorí ho počúvajú a prijímajú, pre
mieňa v seba. Vyjadrené slovami Písma: 
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo 
mne a ja v ňom (Jn 6, 56).

Milí rodičia, cítime že dobre vychovávať, 
správne radiť a usmerňovať je niekedy nad 
naše sily. Trpezlivosti a lásky k deťom, ktoré 
sú podstatné pri výchovných momentoch, 
nám tiež ubúda. Nevzdávajme sa preto spo
lupráce s Kristom Učiteľom, ktorý nám pripo
menul vo svojom slove aj túto pravdu: Bezo 
mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15,5).

Ak sa postaráme, aby Kristus bol v stre
de života nás i našich detí, výchova sa 
nám bude dariť. Lebo to už nebude natoľ
ko výsledok našej práce, ale dielo božej 
lásky.

o. Michal HOSPODÁR

(Dokončenie zo str. 4)
Milé deti, chlapci a dievčatá, zahŕňajte vďačnou láskou svoje 

matky, svojich rodičov, nielen dnes, ale stále. Zvlášť prosíme 
dospelé deti, aby obklopovali svojich starnúcich rodičov obe
tavou láskou!

Všetkým Vám vyprosujeme a udeľujeme svoje požehnanie:
Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky biskup
Ján Sokol, trnavský arcibiskup
Rudolf Baláž, banskobystrický biskup
ThDr. František Tondra, spišský biskup
Ján Hirka, prešovský biskup

Alojz Tkáč, košický biskup 
Eduard Kojnok, rožňavský biskup 
Peter Dubovský, svätiaci banskobystrický biskup 
Dominik Hrušovský, svätiaci trnavský biskup 
Dominik Tóth, svätiaci trnavský biskup 
Vladimír Filo, svätiaci trnavský biskup 
František Rábek, svätiaci nitriansky biskup 
Milan Chautur, svätiaci prešovský biskup 
Andrej Imrich, svätiaci spišský biskup 
Bernard Bober, svätiaci košický biskup
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B®
( Pokračovanie z čísla 10)

Na to, aby sa kresťania stali mučeníkmi, 
sa pripravovali modlitbou, dobrými skutka
mi, pokáním. Spisovatelia prvých storočí 
prirovnávajú mučeníctvo k boju, zápasu v 
športe. I na mučeníctvo je potrebné sa 
pripravovať neustále, prosiac Boha o silu a 
neustálym sebazapieraním sa. Myšlienku 
v podstate preberajú od sv. apoštola Pav
la: "Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, 
bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne 
víťaznú cenu? Bežte teda tak, aby ste sa 
jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje 
sa všetkého, oni preto, aby dosiahli poru- 
šiteľný veniec, my však neporušitel'ný. Ja 
teda bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, 
nie akoby som bil do vetra. Ale krotím 
svoje telo a podporujem si ho, aby som 
azda, kým iným kážem, sám nebol zavrh
nutý " (1 Kor 9, 24-27).

Mučeníctvo sa v Cirkvi vždy pokladalo za 
najkratšiu cestu k Bohu - do neba. Už 
Kristus povedal: "Blahoslavení ste, keď 
vás budú pre mňa potupovať a prenasle
dovať a všetko zlé na vás nepravdivo ho
voriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú 
odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj pro
rokov, ktorí boli pred vami" ( Mt 5,11 -12). 
Túto myšlienku nachádzame tiež v listoch 
sv. apoštola Pavla, či i v inej najstaršej 
kresťanskej literatúre. Napríklad v Listoch sv. 
Ignáca z Antiochie ( najmä list Rimanom ), 
kde sv. Ignác (+107) veľmi pekne vyjadruje 
myšlienku, že mučeníctvo je účasťou na 
smrti a vzkriesení nášho Spasiteľa.

Keď prenasledovania prestali, niektorí 
kresťania si začali klásť otázku, ako nahra
diť mučeníctvo. Túto myšlienku opäť za 
všetky vyjadruje Origenes počas pokoja 
medzi prenasledovaniami za Settima Se- 
vera a Décia: Na čo nám bude slúžiť naša 
príprava na mučeníctvo, ak nakoniec ne
máme možnosť sa stať mučeníkmi? A na 
túto otázku hneď aj odpovedá: Už samot
ná príprava je mučeníctvom (Výzva na mu
čeníctvo). Podobného názoru je i sv. 
Cyprián (+258) vo svojom 53. liste. Kle
ment Alexandrijský (+215 alebo 216) pod
čiarkuje myšlienku, že každý kresťan 
môže svoju prirodzenú smrť zmeniť na 
skutočné mučeníctvo, a to tak, že si pred 
ňou vzbudí v sebe pocit skutočne úprimné
ho prijatia Božej vôle (Stromata IV.).

Takýto stav trval až do roku 313, keď 
cisár Konštantín Velký dal kresťanom slo
bodu a vyznal kresťanstvo ako rovnocen
né náboženstvo s pohanským - rímskym. 
Avšak práve po tomto roku tí, ktorí boli 
kresťania, začínajú byť preferovaní v úra
doch. Preto dochádza k obrovskému 
vzrastu počtu kresťanov. Avšak išlo nie o 
kvalitatívny, ale iba o kvantitatívny vzrast

počtu. Kvalitatívne kresťanstvo začalo upa
dať a začalo uberať na formálnosti, pretože 
mnohí sa kresťanmi nestali z presvedčenia, 
ale z túžby po získaní vhodného pracovného 
miesta či dobré plateného úradu.

Práve v tomto čase dostávajú od Pána 
Boha povolanie niektorí kresťania, aby 
opäť zobrazovali svojím životom dokona
losť lásky. Práve v tomto období vznikajú 
prvé velké rehoľné povolania: sv. Anton 
Velký (+356), sv. Pachomius Velký (+ ok. 
346), sv. Bažil Velký (+ 379). A za nimi 
nasledujú ich nasledovníci.

Čas krutých prenasledovaní sa skončil. 
Sv. Atanáz Velký (+ 373) sa v tomto obdo
bí o mníchoch vyjadril takto: "Mučeníci sú 
strávení v jednom boji, ktorý trvá iba krátky 
čas, ten však, kto žije mníšskym životom 
sa dostáva k mučeníctvu cez každodenný 
boj. My nebojujeme proti telu a krvi, ale 
proti kniežatám a mocnostiam, proti du
chovným silám démona, zotrvavajúc v 
tomto boji až do posledného dychu" (Výro
ky Otcov púšte). Ako vidíme, myšlienka, 
že mních je nasle
dovníkom mučení
ka, teda stelesne
ním a zviditeľnením 
svedectva viery v 
Krista, je už za ži
vota sv. Atanáza 
Velkého jasná.

Niektorí kresťania 
si už v štvrtom sto
ročí začali myslieť, 
že mnohé veci, kto
ré sa nachádzajú 
vo Sv. písme sa tý
kajú iba mníchov.
Ako vidíme, dochá
dza k úpadku i v 
tomto zmysle. Veď 
Sv. písmo bolo na
písané pod vply
vom Svätého Du
cha nielen pre
mníchov, ale pre všetkých kresťanov bez 
rozdielu. Sv. Ján Zlatoústy (+407) veľmi 
tvrdo vystupuje proti takýmto zdegenero
vaným názorom: "Veľmi sa mýliš a kla
meš, keď si myslíš, že sa iné žiada od 
svetského človeka a iné od mnícha. Roz
diel medzi nimi je iba v tom, že jeden 
vstupuje do stavu manželstva adruhý nie. 
Vo všetkom ostatnom podliehajú rovna
kej zodpovednosti" (K veriacemu Otcovi, 
14). Potom sv. Ján Zlatoústy uvádza prí
klady: keď sa niekto hnevá, či vari nie je 
jedno, či je svetským človekom alebo mní
chom? Vždy ideo urážku Boha.Aleboten, 
čo sa díva žiadostivým okom naženú - tak 

| isto, či to nie je jedno, či je to mních alebo

svetský človek? I jeden i druhý zhrešil (Mt 
5, 22 a 28).

Od 6. storočia sa začína hovoriť o muče
níctve v "bielom", ktoré nahrádza mučeníc
tvo "červené" (krvavé) z prvých storočí 
existencie kresťanstva.

Vo Výrokoch otcov púšte čítame: "Daj 
tvoju krv a dostaneš Ducha" (abba Lon- 
gín) - nedávaj ju však naraz, ale kvapku 
po kvapke, počas mníšskeho života, ktorý 
je často dlhý, v neustálom umrtvovaní sa. 
Ak Boh chce, vo svojom čase "dostaneš 
Ducha".

Prepodobný Teodor Studita (+ 826) sa 
tiež vyjadruje úplne otvorene, prirovnáva
júc mníchov k mučeníkom: "Mníšsky život, 
ktorý sme si zamilovali a obety, ktoré sme 
prisľúbili, to je zjavné mučeníctvo" (Pouče
nie 40).

Na inom mieste konkretizuje svoju myš
lienku na sľub panenstva: "Tí, ktorí bežia 
na štadióne, robia to raz za rok a iba v 
jednej chvíli, potom zanechávajú boj, či už 
ako víťazi alebo ako premožení. Tí však,

ktorí bežia po štadióne panenstva, nebe
žia iba v jediný deň, ale po celý svoj život, 
bežia neviditeľný pretek, pretože panen
stvo je bojom proti neviditeľným nepriate
ľom. Dokonalosť panenstva je teda 
obrovská a dotýka sa výšav neba" (Kratšie 
Katechézy, 35).

Takto, biele mučeníctvo, ktoré nahra
dzuje červené z prvých storočí, je predo
všetkým mučeníctvom panenstva Krista. 
Panenstvo sa nevyberá preto, že manžel
stvo je zlé, ale pre kráľovstvo nebeské (Mt
19, 12). Na inom mieste zas prepodobný 
Teodor hovorí o sľube poslušnosti ako o 
mučeníctve: "Hodným mučeníckeho ven-

(Pokračovanie na str. 7)
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vnútornej uzobranostiO
Podl’a Aristotela človek je spo

ločenský tvor - ens sociale kate- 
xochen, to znamená túži po 
spoločnosti. Avšak nezabúdaj
me, že velké veci a idey sa rodia 
v hĺbke duše - v púšti samoty. 
Príťažlivo o tom hovorí Carlo 
Carretto.

Je svetoznámy autor viace
rých duchovných kníh, z kto
rých najznámejšia je Listy z 
púšte. Carretto sa narodil v ta
lianskom mestečku Alessandria 
roku 1910. Po svojich univerzit
ných štúdiách v Turíne dosiahol 
doktorát z filozofie. Za fašizmu 
bol odsunutý na Sardíniu. Keď 
mal 40 rokov, začul v sebe Boží 
hlas: "Nechaj všetko a poď so 
mnou do púšte. Nechcem už 
viac tvoju činnosť. Chcem tvoju 
modlitbu a tvoju lásku." Carret
to vypočul toto volanie, hoci mu 
hlbšie nerozumel. Opustil rodné 
Taliansko a odišiel do Afriky. 
Tam sa zoznámil s "Malými Je
žišovými bratmi", vstúpil do ich 
noviciátu a žil podl’a ducha ich 
zakladateľa sv. Karola de Fouca- 
ulda, hoci dovtedy nič o nich 
nevedel. Po niekoľkých rokoch 
života na saharskej púšti napísal 
krásnu knihu Listy z púšte. Car
retto píše o tom, ako išiel za hla
som Božím a v samote saharskej 
púšte našiel Boha.

Božie volanie je čosi tajomné
ho, lebo prichádza v tôni viery. 
Je také jemné a také diskrétne, 
že ho môžeme zachytiť len v tom 
najhlbšom tichu. A predsa pre 
človeka na zemi nič niet rozho
dujúcejšieho a búrlivejšieho, nič 
istejšieho a mocnejšieho. Toto 
volanie je nepretržité: Boh nás 
vždy volá. Tri razy som si v svo
jom živote uvedomil toto vola
nie. Prvé vyvolalo moje 
obrátenie, keď som mal 18 ro
kov. Bol som učiteľom na ľudo
vej škole v istej dedinke. Cez 
pôst sa tam konali ľudové misie. 
Keď som kľačal pred starým mi
sionárom, aby som sa vyspove
dal - uvedomoval som si v tichu 
svojej duše prechod Boha. Keď 
som mal 23 rokov, pomýšľal 
som na ženenie. Ani na um mi 
neprišlo, žeby mohla jestvovať 
pre mňa aj nejaká iná cesta, a 
predsa nebolo mi ťažko zrieknuť 
sa manželstva a obetovať sa Bo
hu. Pretože Boh tak velmi napl
nil môj život.

Keď som mal 44 rokov, pocítil 
som najväčšie volanie v mojom 
živote: volanie ku kontemplatív
nemu životu. Odohralo sa v naj
väčšej hĺbke viery tam, kde je 
absolútna tma a kde ľudské sily 
už viac nepomáhajú.

Keď niektorí ľudia videli, že 
odchádzam do Afriky, mysleli

na akúsi krízu malomyseľnosti. 
Ja som od prírody optimistom. 
Ja som pochopil to volanie do 
púšte, že jestvuje čosi väčšieho 
ako moja doterajšia činnosť: 
modlitba - láska.

Nikdy som nečítal konštitúcie 
"Malých Ježišových bratov" a 
predsa som vstúpil do ich kon
gregácie. Hoci som vôbec nepo
znal sv. Karola de Foucaulda, 
jednako som ho začal nasledo
vať. Stačilo mi počuť hlas: "Toto 
je tvoja cesta". Cieľom kongre
gácie "Malých Ježišových bra
tov" je ustavičná adorácia a 
modlitba za obrátenie mohame
dánov. Modlitba sa stala mojou 
hlavnou úlohou, mojou najtvrd
šou každodennou únavou. Po
chopil som, čo znamená "nosiť 
iných v modlitbe". Áno, mali by 
sme sa ustavične modliť za vzá
jomné pochopenie medzi národ
mi, aby nevraživosť medzi 
národmi definitívne vymizla a 
aby definitívne zavládol vo sve
te pokoj, ktorý nám priniesol 
zmŕtvychvstalý Kristus: "Pokoj 
Vám!"

Nestačí vyzdvihovať iba to, 
koľko fabrík a ciest - diaľnic, 
priehrad-a škôl, obchodných do
mov a družstevných bytov sa 
vystavalo. Treba sa dôkladne 
prizrieť na vybudovanie mrav
nej stránky človeka. Človeka

nerobí jeho hmotný blahobyt, 
ale hodnotu mu dáva jeho mrav
ná osobnosť. Predovšetkým má
me všetko podniknúť na 
ozdravenie rodiny, ktorá tvorí 
základné jadro ľudskej spoloč
nosti.

Prosme Ducha Svätého, aby 
zostúpil na nás. Povedzme: 
"Príď, Duchu Svätý, a naplň ma! 
Naplň teraz moje myšlienky, 
pocity, moju predstavivosť, na
plň moju pamäť, moje spomien
ky, moju vôľu, moje telo aj moju 
sexualitu, moje okolie, naplň 
moje vzťahy k blížnym svojou 
prítomnosťou! Urob ma celkom 
novým! Príď, Duchu Svätý, na
plň naše srdcia a zapáľ v nich 
oheň svojej lásky!

o. Augustín LEUKÁNIČ

(Dokončenie zo str. 6)
ca sa robí podriadením sa s poslušnosťou. 
Ak niekto odsekne svoju vôľu a splní vôľu 
svojho predstaveného, cení sa to pred Bo
hom tak, akoby prelial svoju krv za Krista" 
(Poučenie 46).

Podľa tej najstaršej tradície mních je de
dičom mučeníka. Mučeník (po grécky mar- 
tyrios = svedok) - je svedkom viery, ktorú 
potvrdzuje svojou mučeníckou smrťou. I tí, 
ktorí dostali rehoľné povolania, sú, "sved
kami" hlbokej viery v Spasiteľa. Konštantí- 
novský mier mal ako svoj následok 
preniknutie svetského ducha do Cirkvi. 
Mníšstvo sa objavuje teda ako jedna z 
reakcií na túto degradáciu kresťanského 
ideálu. Mních či rehoľník chce žiť ako sku
točný kresťan v panenstve pre kráľovstvo 
nebeské. Chce byť v Cirkvi upozornením 
pre všetkých tých, ktorí ho obklopujú, že 
každý človek je nomádom putujúcim po

tomto svete a že jeho cieľom je nebo - 
splynutie s Bohom. Preto sa zrieka dočas
ného sveta pre život večný.

Počas prenasledovaní bol k mučeníctvu 
povolaný každý kresťan. Avšak iba muče
níci boli tými, ktorí túto skutočnosť i jasne 
zviditeľnili. Tak isto od 3. storočia až do
dnes k napodobňovaniu Krista je povolaný 
každý kresťan, avšak sú to predovšetkým 
mnísi a rehoľníci, ktorí to viac zviditeľňujú a 
konkretizujú v tomto svete, podobne ako 
tomu bolo v prvých storočiach, zo strany 
mučeníkov, ktorí skutkami dokazovali svo
ju vieru v Krista. A to je i príčinou toho, 
prečo ešte i dnes, na konci 20. storočia i 
na Slovensku v našej eparchii, pôsobia 
medzi nami mladíci a devy, ktorí pod vply
vom Svätého Ducha porozumeli volanie 
Spasiteľa "Poď za mnou" (Mt 9, 9) a ho aj 
nasledujú. Poznajú veľmi dobré prisľúbe
nie Spasiteľa všetkým tým, ktorí ho radikál

ne nasledujú: "A každý, kto pre moje meno 
opustí domy alebo bratov a sestry alebo 
otca a matku alebo deti alebo polia, dosta
ne stonásobne viac a bude dedičom več
ného života" (Mt 19, 29).

Rehoľný život je "darom, ktorý Cirkev 
dostáva od svojho Pána a ktorý ona sama 
ponúka ako stabilný spôsob života veria
cemu, ktorý je povolaný od Boha" poučuje 
nás nový Katechizmus katolíckej cirkvi (č. 
926). Naša Cirkev potrebuje príklady sku
točného kresťanského života. Dobrá Zvesť 
(Evanjelium) sa má hlásať nielen slovami 
ale predovšetkým skutkami - životom. Prá
ve o toto sa usilujú špeciálnym spôsobom 
i naši rehoľníci a rehoľníčky. Neznamená 
to však, že o skutočný život podľa evanje
lia sa majú snažiť iba oni, ale my všetci - 
bez rozdielu, pretože sv. Evanjelium bolo 
napísané nielen pre rehoľníkov, ale pre 
všetkých kresťanov, lebo všetkým povedal 
Spasiteľ: "Budťe dokonalí, ako je dokonalý 
váš nebeský Otec" (Mt 5, 48).

o. Jozafát, OSBM
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Otázky mladých
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V prvom tohtoročnom  čísle Slova sme Vás informovali o novej rubrike s 
názvom "Naše otázky", v ktorých by ste dostávali odpovede na rozličné 
pálčivé problémy dnešnej doby vieroučné, historické či z mravouky.

Bol marec, už sa nám v redakcii zdalo, že všetko viete, alebo... ale prišla 
Kvetná nedeľa a v prešovskej katedrále dňa 27. 3 .1994  ste vy, mladí našej 
diecézy, svojim i otázkami manifestovali záujem o tému rodina, láska, chla
pec a dievča, tým ste deklarovali svoj zmysel pre kresťanskú zodpovednosť. 
Na vaše otvorené a zaujímavo položené otázky odpovedá rovnako otvorene 
pomocný biskup prešovskej d iecézy Mons. Milan Chautur, CSsR. Od
povede budeme postupne v jednotlivých nasledujúcich vydaniach 
zverejňovať. Veríme, že vás uspokoja a pomôžu predovšetkým 
vám, ktorí sa pripravujete na toto zodpovedné povolanie v man
želstve, lepšie sa zorientovať vo výbere partnera i správneho 
pohľadu na vec.

•  Čo mám mať najviac na zreteli, keď si 
chcem založiť rodinu? (vek, viera, vzájom
ná súhra seba alebo partnera)
—  Povedal by som všetko dokopy a ešte 
niečo viac. Vek je  dôležitý preto, aby bol 
človek biologicky schopný manželstva a 
aby psychologicky dozrel, lebo s vekom 
neide ruka v ruke psychické dozretie člo
veka, Veľmi dôležitá je  oblasť viery, lebo 
ak ten, s ktorým chodíš, nemá vieru ale len 
poveru alebo niečo iné, veľmi ťažko sa 
zhodnete na mnohých skutočnostiach v 
manželskom živote. Vzájomná súhra je 
dôležitá preto, lebo manželstvo je sviatos
ťou, v ktorom doplňuje jeden druhého a 
vytvárajú tak celok. Celok tvorí len to, čo 
zapadá jedno do druhého. Seba mať na

zreteli iba do tej miery, do akej je schopné 
prijať teba. Mnohí sa pýtajú, budem sa mať 
pri ňom dobre? Bude mi vyhovovať? Tu 
hodnotia len seba. Ja ale seba musím hod
notiť v súvislosti s tým, komu chcem dať 
svoj život, s ktorým chcem vstúpiť do man
želstva. Láska k partnerovi a k blížnemu sa 
mería láskou k sebe. Miluj blížneho ako 
seba samého.
•  Čo si myslíte o bozkoch pred manžel
stvom a dokiaľ je vzťah medzi dvoma mla
dými ľuďmi chlapcom a dievčaťom čistý?
—  Nedávno som v jednom rozhovore s 
mladými dostal podobnú otázku, ktorá bo
la takáto: "Prečo cirkev zakazuje bozk 
pred manželstvom? "Ja som reagoval asi 
takto: To je predsa omyl. Cirkev na zákla

de Sv. písma bozk prikazuje. Sv. apoštol 
Pavol hovorí: "pozdravte sa svätým boz
kom". Teda rozlišuje sa tu medzi bozkom 
naozaj svätým, krásnym a bozkom, ktorý 
už nie je svätý a krásny. Keďže otázka: Čo 
si myslím o bozkoch pred manželstvom, 
konkretizuje tú, ktorú som dostal predtým, 
musím povedať, že Cirkev upozorňuje na 
bozky zmyselné. Bozky, ktoré nie sú pre
javom len priateľstva a sympatie, ktoré vy- 

\ volávajú v človeku zmyselnosť, sú bozky 
hriešne. Preto takéto bozky Cirkev zaka
zuje a pred takými varuje. Lebo keby láska 
mala spočívať len na zmyselnom vyžití sa 
telesnosti, potom sa títo mladí ľudia veľmi 
skoro vyčerpajú. Vstupom do manželstva 
zistia, že im to už nič nedáva a tak stratia 
mladosť, lásku a stratia aj zmysel, ktorý 
bozk má, tak ako ho stratil Judáš, ktorý 
dokonca bozkom zradil Ježiša. Opakujem: 
sú dva typy bozkov, bozk svätý, o ktorom 
hovorí apoštol Pavol, tie ostatné bozky sú 
hriešne. Nie preto, že je to zakázané, ale 
preto, lebo mladého človeka oberajú o 
správny pochod lásky. Vzťah medzi dvo
ma mladými ľuďmi je dovtedy čistý, pokiaľ 
medzi nimi nedôjde k zmyselnému zážit
ku. To znamená, kým medzi nimi trvá 
vzťah priateľstva a vzájomného spoznáva
nia sa v rozhovoroch, dovtedy tento vzťah 
sa môže považovať za čistý.

•  Môžu sa sobášiť dvaja mladí ľudia, ak 
sú v príbuzenskom vzťahu t. j. pradedko 
dievčaťa je brat chlapcovej prababky.

—  V treťom stupni príbuzenstva východná 
cirkev dišpenzuje prijatie sviatosti manžel
stva. Dáva síce dišpenz, ale dišpenz zna
mená výnimku z čohosi bežného. Tu je

i dôležité ľudské stanovisko. Vždy, keď ide
o blízke príbuzenské vzťahy, vzniká nieke
dy riziko, že môže dôjsť určitým spôsobom 
k degenerácii dietok, ktoré sa rodia z také- 

\ hoto manželstva. Treba zohľadniť aj od
borné lekárske stanovisko.
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S v e d e c t v o  môj  h
Ako som sa stretla š Ježišom? Ako si 

ma On našiel? Keď sa teraz zamyslím a 
premietnem si svoj minulý život, vždy 
viac a viac zisťujem, že všetko je v ňom 
riadené dobrotivou prozreteľnosťou môj
ho Nebeského Otecka. Uvedomenie si 
bezprostrednej blízkosti samého Boha a 
Jeho blahodarne pôsobiacich milostí, 
ktoré mi dával a dáva v mojom živote, je 
vlastne každodenným zázrakom a neza
slúženým darom.

Som Božie dieťa, milované dieťa mojich 
rodičov, predovšetkým nebeských a tiež 
pozemských. Od malička to mne aj mojim 
súrodencom vštepovala mama aj otec. 
Teraz ďakujem a chválim Pána za tento 
veiký dar dobrých rodičov, ktorí s láskou 
a oddanosťou prijali Boží plán spoluprá
ce, a že nás s radosťou zverili do Jeho rúk 
od samotného počiatku nášho bytia. Teda 
som celá Jeho. Odovzdaná rodičmi á te
raz aj vlastným "fiat - staň sa“, 
ako to Bohu cez anjela zvestu
júceho velkolepý pián spásy 
povedala Mária. Ona tento plán 
prijala vo viere a láske, aj keď 
to nechápala. Je to velká česť 
byť služobnicou Služobnice 
Božej. Rodičia ma "zoznámili" 
s Ježišom: "A teraz On bude 
tvoj každodenný spoločník!"
To zaznievalo z ich úst aj z 
kresťanského príkladu ich 
praktického života. Ježiš si ma 
viedol cez sviatosti. Skrze zno
vuzrodenie v krste, očisťova
nie vo sviatosti zmierenia, cez 
Intímne spojenie v Eucharistii 
a uvedomelé zaradenie sa do 
Ježišovho vojska naplnením 
milosťou Ducha Svätého v bir
movaní. Takto mi pripravoval 
cestu očisťujúcich pádov i 
uzdravujúcich povstaní sám 
Priateľ Ježíš - môj Spoločník.
Aj keď som Ho často nechala 
samého a neraz som na Neho 
zabudla v pyšnej sebestačnos
tí a svojvoli, On bol stále pri 
mne. Stal pri bráne môjho srd- 

al... Stál r»a brehu roz- 
rikázal moru:1;:

"Utíš ža!” Jeho láska je skutoč
ne vefká. Každý nový deň je 
novou príležitosťou uvedomo
vať si ju, To, že ju môžem pre
žívať v hĺbke srdca, je zásluhou 
aj Nepoškvrnenej Pannyt ktorá 
pritiahla moje srdce k Ježišovi, 

i toto všetko ďakovať je mo-

ca a klopal 
zúrených vôd a

srdca k srdcu. To platí aj opač
ne. Je tu však jedna podmien
ka. On - človek rozumný tvor - 
sa musí otvoriť Božiemu volaniu na zákla
de slobodnej vôle, ktorá je riadená rozu
mom osvieteným vierou.

Rodičia ma viedli k skromnosti a predsa 
mi dali všetko. Naučili ma Ježiša poznať a 
veriť Mu, umožnili mi prijať Ho do svojho 
života a nikdy mi neprekážali a nebránili 
nasledovať Ho. To isté darovali aj mojím 
ostatným štyrom súrodencom. Vychová
vali nás v pravde, aj keď všade viadla živá 
totalita. Vychovali nás v spoločenstve ro
diny, v ktorom nás učili deliť sa a slúžiť 
jeden druhému. Avšak aj každé zlo, ktoré 
vo mne vzniklo vedome či nevedome, bo
lo pod ich spravodlivou kontrolou. Teraz 
som Im za to vďačná.

Myšlienka povolania, v ktorej sa skrýval 
volajúci, ČI pozývajúci Boží hlas, vo mne 
rástla spolu so mnou. On sám si ma vlast-

á  J A
o z a s v ä t e n i a s a

ne naladil a nasmeroval. No aj keď som v 
sebe jasne cítila povolanie zasvätenia, 
postupne som prechádzala očistnými 
skúškami vytrvalostí. Boli to nespočetné 
chvíle nadšenia, ale aj nechuti, radosti aj 
samoty... To všetko však súvisí s molím 
melancholickým temperamentom. Jedno 
však viem. Ježiš bol aj je prítomný v lodič
ke môjho života, keď je hladina pokojná aj 
rozbúrená. On je tam, aj keď spím a ja to 
necítim. Je ceikôm blízko, vo mne.

Skrze otcov redemptoristov, ktorí počas 
totality apoštolova!! v našej rodine, som 
sa zoznámila so sestričkami. Boia som 
ešte dieťa a ony boli moje tety - "velké 
kamarátky". Tu sa začínala moja formá
cia. Brávali ma na duchovné cvičenia a 
výlety, poznávala som život v komunite. 
Živý evanjeliový príklad ich života ma 
upevňoval v rozhodnutí až do času, keď 
som v deň obliečky do rehohtého rúcha

15. augusta minulého roku povedala svo
je definitívne "Áno". Teraz som nôvickou 
a povolanie by som nemenila za nič na 
svete. V zasvätení som našla pokoj a ra
dosť, naplnenie zmyslu života. Charízma 
kongregácie mi umožňuje rozvíjať talenty, 
ktore ml Ježiš zveril do opatery. Aj keď Je 
to povolanie ťažké z toho hradiska, že vy
žaduje zrieknuť sa svetských dovolených 
dobier, je to pre mňa to najkrajšie povola
nie, ktoré si nezaslúžim a za ktoré Bohu 
úprimneďakujem a prosím o vytrvanie.

Vo chvíľach svetla, radosti á pokoja i v 
temných časoch skúšky, kríz a boja 
chcem vzdávať Bohu slávu, česť Márii, 
ktorej som dieťaťom a prosiť o potrebný 
pokoj pre všetkých nás ľudí tohoto vek«.

Pre všetky povolania však platí jedno: 
"Smerujem k Bohu a Boh je láska"

SLO V O - S Ú f  A Ž
Milí priatelia!
Je tu záver našej prvej tohtoročnej Slovo - 

súťaže. Priebežne sme od Vás dostávali vylúš
tené tajničky a tiež pozitívne ohlasy, ktoré nás 
úprimne tešia. Predpokladáme, že väčšina z 
vás pošlete nám všetkých sedem vylúštených 
tajničiek naraz. Upozorňujeme, že ich očaká
vame najneskôr do 20. júna 1994. Podmienkou 
zaradenia do zlosovania je správne vylúštenie 
minimálne 6 zo 7 tajničiek, ktoré ukrývajú mená 
autorov, uvedených myšlienok o Bohu.

Zároveň tí, ktorí nám poslali do redakcie prí
spevok v rámci Slovo - súťaže, budú zaradení 
do zlosovania duplicitne.

Súťažili ste o tieto ceny:
1. Zájazd s náboženskou tematikou + pred

platné časopisu Slovo na rok 1995
2. MC prehrávač + predplatné časopisu Slo

vo na rok 1995
3. Knihy v hodnote 500,- Sk + predplatné 

časopisu Slovo na rok 1995
4.- 10. Predplatné časopisu Slovo na rok 

1995 s peknou knihou
Šťastných výhercov vylosujeme dňa 23. júna 

1994 v priestoroch biskupského úradu v Prešo- 
ve za účasti notára, zástupcu cestovnej kance
lárie Euro - Pulz, našej redakcie a riaditeľa 
biskupského úradu F. Citbaja, ktorý vylosuje 
všetkých desiatich výhercov.

Mená výhercov a spôsob prevzatia cien zve
rejníme v Slove č. 14/94. Redakcia Slovo

MYŠLIENKA
Náuka o stvorení podáva zázrak v nádher

nom poetickom výjave. Vývojová náuka sa po
dáva po krokoch - bázlivo, kradmo, zázrak v 
pilulkách ... Vy, ľudia, čo kráčate prírodou a 
nepozorujete, že nebo a zem k vám volajú. 
Svet je jeho slovo k vám. Keď mu odpoviete, 
prehovorí k vám novým svetlom ...

LEGENDA:
1. Obdobie pred Velkou nocou
2. Prvotné meno Abraháma
3. Charakteristická postava Starého zákona, 

ináč veštec, videc, ten, ktorý predpovedá
4. Jeden z velkých prorokov
5. Jedna z troch hlavných čností
6. Rastlina spomínajúca sa v Ž 51 ... Pokrop 

ma a zasa budem čistý ...

Milí čitatelia, chceme Vás upozorniť, že 
akákolVek podobnosť obrazového snímku 
s uverejneným svedectvom je vylúčená. Ak 
dôjde k podobnosti mien, fotograťie, či sve
deckej výpovede, je to číra náhoda.
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V nedeľu, 15. mája predniesol Ján Pavoi
II. svoj popoludňajší prejav z nemocnice 
Gemal. Vysielal ho rozhlas i televízia, tak
že si ho mohli vypočuť aj pútnici zhromaž
dení na Svätopeterskorrv námestí. Prejav 
venoval sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Tento sviatok - uviedol - je velkým posol
stvom nádeje. Dnešný človek napriek 
technickým úspechom, na ktoré je právom 
hrdý, riskuje, že stratí správny zmysel svo
jej existencie, nachádza v tomto tajomstve 
znamenie svojho určenia.

"Ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta" - uisťuje Pán Ježiš. A 
tento prísľub posilňuje kresťanov v ich 
apoštolskom úsilí. Po dvoch tisícročiach 
svojich dejín Cirkev aj dnes sa cíti mladá. 
Chce priniesť svetu, tak ako pri svojich 
počiatkoch, posolstvo Božej lásky. Svoju 
mladosť prejavila Cirkev aj pri nedávnej 
Synode biskupov pre Afriku. Zmŕtvych

Veritatis Splendor -
nová encyklika Jána Pavla II.
Charakteristickou črtou pontifikátu Jána 

Pavla II. je obrana dôstojnosti človeka. Už 15 
rokov pápež vystupuje obraňujúc na svojich 
verejných vystúpeniach a v oficiálnych doku
mentoch. Túto dôstojnosť bráni pred absolu
tistickými a liberálnymi systémami, ako aj 
pred obyčajnou ľudskou slabosťou, do ktorej 
sa tak často zaplieta sám človek. Pápež pri
pomína jednotlivcom i celému ľudstvu velkú 
dôstojnosť, zmysel existencie a bezhraničnú 
šancu rozvoja človeka. Každý človek môže a 
je povinný odhaliť v sebe podobu a obraz 
svojho Stvoriteľa.

Vrcholom obrany dôstojnosti človeka je en
cyklika "Veritatis splendor" ( Jas pravdy ), 
ktorá bola uverejnená dňa 5. 10. 1993, ako 
desiata encyklika Svätého Otca Jána Pavla
II. Bez nadsadenia môžeme povedať, že in
špiráciou pre jej vznik bolo 200 rokov od smrti 
zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vy
kupiteľa ( redemptoristov ), sv. Alfonza Ligu- 
ori, patróna moralistov a spovedníkov. Podľa 
vzoru sv. Alfonza, ktorý vo svojej dobe obno
vil teológiu a morálny život, chce Ján Pavol II. 
pomôcť dnešnému človekovi uvedomiť si, že 
dobro pre človeka znamená: zotrvávať v 
pravde a uskutočňovať ju.

Encyklika je adresovaná všetkým bisku
pom katolíckej Cirkvi. Z tohoto dôvodu aj ja
zyk, ktorý vysvetľuje morálne učenie, je tro
chu "ťažším jazykom". Treba ale povedať, že 
encyklika sa tiež obracia na ľudí z rôznych 
kruhov, vyznaní a presvedčení s úmyslom

pripomenúť im pravdu, ktorá je vpísaná do 
srdca každého človeka.

Na začiatku pápež varuje pred myšlienkový
mi smermi, názormi, ktoré zakrývajú plnú prav
du o človeku. Podľa týchto názorov by mal 
človek moc rozhodovať o tom, čo je dobré a čo 
zlé. Ide tu v samotnej podstate o nesprávny 
prístup ku slobode človeka. Človek, ako Božie 
stvorenie, nemôže byť tvorcom Božieho záko
na a plánu s ním samým. Tento plán i zákon 
udeľuje človekovi sám Boh. Preto človek ne
môže vytvárať morálne zákony sám pre seba. 
Obdarovaný rozumom a slobodnou vôľou mô
že tento zákon poznávať, prijímať ho a prežívať 
podľa Božieho zámeru. Ak by sme prijali uče
nie o absolútnej slobode človeka, vtedy by sa 
Boh stal pre človeka nepotrebný a on sám by 
mal právo rozhodovať o tom, čo je dobré a čo 
zlé. Takýto postoj vedie k etike situácie a mo
rálnemu relativizmu. Etika situácie zastáva ná
zor, že človek sa riadi morálnymi zákonmi 
podľa ľudských okolností. Ako napr. je pre mňa 
niečo v danej chvíli výhodné, prijímam to. Ak 
zasa nie, odmietnem to. V morálnom relativiz
me ide o závislosť morálnych zákonov od sub
jektívnych pocitov.

V encyklike pápež vystríha pred týmito ne
bezpečenstvami, ktoré v konečnom dôsledku 
ohrozujú nielen jednotlivcov, ale tiež rodiny a 
celé spoločenstvo. Encyklika vyjadruje nepo
koj Jána Pavla II. z faktu, že sa vytratilo vedo
mie základného vzťahu medzi pravdou - dob
rom - slobodou na rozsiahlom poli dnešnej 
kultúry.

V ďalšej časti encykliky prechádza pápež k 
téme ľudského svedomia, ktoré nazýva svä
tyňou človeka. Ľudská prirodzenosť, stvore
ná Bohom, je zdrojom velkého rozoznania 
dobra i zla. Toto základné rozoznanie, ktoré 
vyplýva z prirodzenosti stvorenia, sa odohrá
va v svedomí človeka. Svedomie človeka je 
dielom Boha. Ono odkrýva pravdu, túži po nej 
a privádza k nej. V tejto svätyni človeka sa 
odohráva dialóg Stvoriteľa so svojím stvore
ním. Sv. Otec hovorí: Svedomie je akoby Bo
žím zvestovateľom a poslom, ktoré nehlása 
vlastné príkazy, ale príkazy pochádzajúce od 
Boha. Z tohoto dôvodu má svedomie zaväzu
júcu moc (VS 58).

Buďme vďační Jánovi Pavlovi II. za toto 
posolstvo obrany našej najväčšej hodnosti. 
Uvedomujeme si to, že prirodzený zákon, 
ako aj Boží zákon pochádzajú od Stvoriteľa a 
Darcu života. Ako rozumné a slobodné bytos
ti môžeme tento zákon spoznávať a uskutoč
ňovať ho až dci plnosti zjavenej nám v Ježi
šovi Kristovi. Ďakujeme za svedomie, sväty
ňu nášho stretnutia sa s Bohom.

Modlime sa, aby toto posolstvo na obranu 
človeka a celej ľudskosti bolo prijaté čo naj
širším okruhom ľudí.

Obráťme sa spoločne na Máriu, Matku Cir
kvi, a prosme ju slovami záverečnej modlitby 
encykliky:

Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad každým,
aby Kristov kríž nebol zbytočný,
aby človek nezišiel z cesty dobra,
aby nestratil vedomie hriechu
a dokázal čoraz viac dúfať
v Boha, ktorý je  "bohatý milosrdenstvom",
aby z vlastnej vôle konal dobro,
ktoré Boh vopred pripravil
a tak žil "na chválu Jeho majestátu".

( o. redemptorlstl)

vstalý Kristus pôsobí aj ponad viditeľné 
horizonty Cirkvi, všade, kde sú ľudia, ktorí 
sa ním dajú inšpirovať.

Tu Ján Pavol II. spomenul velké udalosti 
pokoja a solidarity, ktoré sa uskutočnili v 
Juhoafrickej republike práve v týchto 
dňoch. Po stáročiach sporov a nenávisti, 
zatiaľ čo v rozličných častiach je svet upo- 
nižovaný nezmyselnými bratovražednými 
vojnami, svitla nová nádej.

Sv. Otec Ján Pavol II. kanonizoval 
267 nových svätých

Podľa vyjadrenia arcibiskupa Edwarda 
Nowaka, ktorý je sekretárom Kongregácie 
pre svätorečenia, na oficiálnom otvorení 
kurzu pre postulátorov na ročník 1993 /94, 
pápež Ján Pavol II. počas pätnástich ro
kov svojho pontifikátu, beatifikoval ( vyhlá
sil za blahoslavených) 596 Sluhov Božích 
a kanonizoval (vyhlásil za svätých) 267 
nových svätých.

Išlo o vyjadrenie na začiatku kurzu, ktorý 
má za cieľ odborne pripraviť osoby, ktoré 
zbierajú informácie o navrhovaných kandi
dátoch na svätorečenie a pôsobia ako ad
vokáti v ich prípadoch.

Zo skoro 600 ľudí vyhlásených pápežom 
Jánom Pavlom II. za blahoslavených 451 
bolo umučených za vieru, podobne 240 z 
267 nových svätých, povedal arcibiskup 
Nowak.
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Francúzski otcovia lazaristi z Izmiru 
(Smyma) v Turecku objavili v júli r. 1891 
dom Panny Márie, v tureckej reči "Mery- 
em Ana Evi" (Dom matky Márie), podľa 
veľmi pravdivej tradície posledné miesto 
pozemského pobytu Panny Márie. Sväty
ňa bola reštaurovaná v roku 1950 združe
ním kresťanských a mohamedánskych 
laikov zvanom Panaya Kapulu Demegi, 
ktoré založil Mons. Descuffi, izmirský ar
cibiskup, vďaka pomoci tureckých i švaj
čiarskych katolíkov. Odvtedy sa dom stal 
dôležitou svätyňou pre kresťanov a moha
medánov celého sveta. Je to veľký objav 
otcov Poulina a Junga, lazaristov Kolégia 
Božského srdca z Izmiru.

V r. 1822 nemecká stigmatizovaná re
hoľníčka Anna - Katarína Emmerichová 
popísala dom Panny Márie. V r. 1881 
františkán Abbé Gouyet mal inšpiráciu, 
aby šiel do Svätej zeme, potom do Efezu 
v Turecku, aby sa pokúsil overiť popis 
dumu. Mons. Timoni, smymský arcibis
kup, ho v tom povzbudil a dal mu aj sprie
vodcu, lebo hory boli vtedy plné lupičov. 
Abbé Gouyet predpokladal, že dom aj na
šiel a napísal o tom správu predstavenstvu 
katolíckej cirkvi v Paríži a v Ríme. Zhoda 
so správou veštkyne bola udivujúca. Sprá
vu prijali, ale potom na ňu zabudli.

O desať rokov neskoršie, v novembri
1890, otec Poulin čítal líčenie Amiy - Ka
taríny Emmerichovej a napriek svojej 
skepse voči mystičkám skonštatoval, že 
nikdy nečítal nič tak zbožného, pekného a 
zaujímavého o utrpení nášho Pána okrem 
samotného Evanjelia...

O niekoľko mesiacov neskoršie, v apríli
1891, sa podarilo sestre Márii da Mandat
- Grancey, predstavenej Dcér Charity, 
ktoré mali na starosti nemocnicu v Izmire, 
presvedčiť francúzskeho lazaristu otca 
Junga, aby si prečítal líčenie Anny - Kata
ríny Emmerichovej o živote Panny Márie. 
Tento profesor Sv. písma, hebrejčiny, prí
rodných vied a matematiky po prečítam 
líčenia skonštatoval, že v týchto videniach 
nič neprotireči Evanjeliu. Naopak, zhodu
je sa obdivuhodne s Písmom svätým a na 
mnohých miestach obdivuhodne doplňuje 
mlčanie Evanjelia...

"Neviem, ako by mohla taká úbohá, 
vždy chorá, jednostranná, nevedomá vi
diecka deva povedať také učené a pekné 
veci, keby jej videnie nebolo ozajstným 
videním".

Otázka veľmi zaujala otcov Peresa Pou
lina a Junga, sestru Máriu de Mandat - 
Grancey a iných. 29. júla 1891 sa vybrali 
lazaristi otec Jung, otec Vervault s dvoma 
ďalšími osobami na planinu nad Efezom 
podľa indikácie verzií A. K. Emmericho
vej. Unavení ťažkým stúpaním v horách 
prosili ženy, ktoré tam pracovali na taba
kových poliach, o trochu vody. Tieto im 
povedali: "My už nemáme vodu, ale choď
te do Monastiri, je  tam prameň, tam vodu 
nájdete". Čoskoro našli hľadané Manastiri
i prameň vody. Občerstvili sa, obzreli sa 
okolo seba a ostali ohromení! Silne po
škodený dom v ruinách, ako stará kaplnka 
v troskách, hory za kaplnkou, more a 
ostrov Sarnos naproti... to bol presne popis 
domu Panny Márie, ako udala A. K. Em
merichová, našli ho mimovoľne. Emmeri
chová hovorila, že z výšky pohoria, z jeho 
svahu, na ktorom bol postavený dom Panny 
Márie, bolo vidieť súčasne Efez i more. Na
šli teda dom Panny Márie známy ako Pana
ya Kapulu, čo znamená "brána všetkých 
svätých" a dozvedeli sa, že táto kaplnka bola 
uctievaná od velini dávnych čias kresťanmi 
dediny Kirkidje (dnes Sirince). Po dôklad
nom preskúmaní podrobností zistili, že našli 
trosky domu Panny Márie, čo odpovedalo 
popisu A. K. Emmerichovej z Westfálska v 
Nemecku pred 70 rokmi.

Na začiatku 14. storočia po zajatí mesta 
Efezu Turkami sedem rodín uniklo a 
ukrylo sa v horách. Počas storočia ich po
tomkovia nezabudli každý rok v oktáve 
Nanebovzatia ísť na púť do Panaya Kapu
lu, lebo tam bolo podľa tradície otcov 
miesto "zosnutia" Panny Márie.

Otec Poulin, predstavený otca Junga, 
šiel na druhú expedíciu do hôr od 12. do
14. augusta 1891. Mali sa seriózne začať 
zaoberať miestom Panaya Kapulu. V na
sledujúcom roku v novembri 1892 sestra 
Mária de Mandat - Grancey kúpila poze
mok a jeho okolie, aby mohla zabezpečiť 
jeho konzerváciu.

1. decembra 1892 vystúpila cirkevná ko
misia na čele s Mons. Timonim na Panaya 
Kapulu a spísala na mieste protokol podpí
saný dvanástimi členmi komisie. Táto novi
na bola zverejnená až v roku 1896.

Archeologické výkopy, ktoré boli v r. 
1892 a 1898 v Meryem Ana Evi, potvrdili, 
že základy domu a iných archeologických 
trosiek, ktoré sú okolo miesta, siahajú do 
prvého storočia nášho letopočtu.

Podľa údajov Sv. písma všetko svedčí o 
tom, že Panna Mária a sv. Ján, keď utekali 
pred prenasledovaním v Palestíne, prišli 
okolo roku 42 do Efezu. V Efeze Panna 
Mária, milovaný učeník a niekoľko ďal
ších učeníkov utvorili "druhú svätú rodi
nu" zjednotenú v duchu zmŕtvychvstalého 
Krista. Podľa tradície, keď Ján písal v Efe
ze evanjelium, mal vtedy viac ako 90 ro
kov. Ján žil v Efeze až do svojej smrti s 
výnimkou vyhnanstva na ostrove Pat- 
hmos, kde mal zdelenie Apokalypsy. Tak
to sa Efez, kedysi kolíska helénskej 
civilizácie, dôležitá provincia rímskeho 
cisárstva, stal "kolískou kresťanstva", dru
hou provinciou Božou po Jeruzaleme.

Kresťanský Efez je  vo svete známy viac 
ako 1500 rokov vďaka Efezskému konci
lu, ktorý nesie jeho meno a ktorý prehlásil 
Máriu za Matku Božiu. Tento tretí koncil 
bol v roku 431 v Efeze, ktorý bol uznaný 
za posledné miesto pobytu Márie. Koncil 
sa konal v jedinom chráme zasvätenom 
dovtedy Panne Márii. Podľa kanonického 
práva sa mohla zasvätiť svätyňa alebo 
chrám len na mieste, kde svätý (alebo svä
tá) žil, zomrel, alebo bol mučený.

Sto rokov po objavení ostáva Meryem 
Ana Evi svedkom minulosti. Je 2000 ro
kov od Panny Márie Skrytej... Pápež Pius 
XII. poprial tomuto miestu: "Svätý dom 
má byť centrom mariánskeho kultu, jedi
ného na svete, kde veriaci kresťania a mo
hamedáni všetkých rítov a všetkých 
národností sa môžu stretnúť v úcte Matky 
Ježišovej a overili si proroctvo: "Blahosla
venou ma budú nazývať všetky pokolenia."

Tajomstvo Meryen Ana Evi sa zjavuje 
podľa plánu Božieho. Ako konštatoval 
otec Poulin v roku 1907: "Boh všetko in
špiroval a všetko viedol... a Mária všetko 
povzbudila a všetko požehnala..."

Pre tých, ktorí by tam radi šli, Meryem 
Ana Evi je  v Turecku 80 km južne od 
Izminu, 11 km od Selcuku, 7 km od antic
kého Efezu, na vrchole Bulbul Dag (vrch 
slávika), 380 m nad hladinou mora.

Meryem Ana Evi prijíma každý rok sko
ro milión návštevníkov. Je to miesto po
hody a krásy, kde Matka Božia Panna 
Mária Skrytá pozýva návštevníkov, aby sa 
zúčastnili v útrpnosti s ňou na dokončení 
vykupiteľského diela jej Syna.

Spracovala A. CHOVANCOVÁ
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Putovanie sochy Panny Márie 
Fatimskej v prešovskej diecéze

Jedna z iniciatív, ktorými chcú mariánski ctitelia rozšíriť úctu k Panne Márii a i 

k jej Nepoškvrnenému Srdcu, patrí aj "putovanie" sošky Panny Márie Fatim
skej. Táto iniciatíva sa začala v roku 1960 a pápež Pius XII. ju označil ako I 
"cestu nádherných duchovných podujatí". Púte Matky Božej po celom svete ! 
priniesli veriacim veľmi veľa duchovného dobra a zakotvili mariánsku úctu v ich 
srdciach. Pre toto putovanie dali vo Fatime zhotoviť verný duplikát originálu 
sošky (vysokej asi meter), ktorý sa nachádza v kaplnke zjavenia v blízkosti 
nádhernej baziliky vo Fatime.

Do našej katedrály sv. J. Krstiteľa v Prešove zavíta 2. júna a až do 6.júna 
1994 zotrvá v našej diecéze s týmto programom:

2. 6. štvrtok: Najsv. Eucharistie prevzatie od rím. kat. o 17.00 hod. v 
katedrále o 18.00 hod. sv. liturgia - pobožnosti celú noc.

3. 6. piatok: do 16.00 hod. v Prešove, o 16.00 hod. odnesenie do Košíc, 
prevezmú Košice, o 18.00 hod. svätá liturgia - pobožnosť celú noc.

4. 6. sobota: o 8.00 hod. prevezme Trebišov, svätá liturgia o 10.00 hod. - j  

pobožnosti o 12.00 hod. Z Trebišova preberie Klokočov, o 14.00 hod. svätá 
liturgia - pobožnosti, o 17.00 hod. preberá Humenné, o 18.00 hod. svätá liturgia
- pobožnosti celú noc

5. 6. nedeľa: ráno z Humenného prevezme Vranov, o 11.00 hod. svätá 
liturgia - pobožnosti, o 14.00 hod. z Vranova prevezme Svidník, o 16.00 svätá 
liturgia o 17.30 hod. Zo Svidníka preberá Bardejov, o 19.00 hod. svätá liturgia
- pobožnosti celú noc

6. 6. pondelok: o 14.00 hod. z Bardejova do Čirča, o 15.30 hod. svätá 
liturgia, o 17.30 hod. z Čirča preberá Stará Ľubovňa, o 19.00 hod. svätá liturgia
- pobožnosti celú noc

7. 6. utorok: o 14.00 hod. zo St. Ľubovni preberá Lutina, o 18.00 hod. sv. 
liturgia - pobožnosti celú noc

8. 6. streda: odovzdanie sochy z Lutiny do Trnavy o 12.00 hod.
Nocovať bude: Prešov 2. 6., Košice 3. 6., Humenné 4. 6., Bardejov 5. 6., St.

Ľubovňa 6. 6., Ľutina 7. 6.
Na každom mieste, kde bude Socha nocovať, má byť svätá liturgia ráno. 

Okresní dekani nech vyzvú všetkých kňazov a veriacich na účasť do spádovej 
oblasti, kde bude socha prítomná. Kňazi v mieste prebývania sochy zabezpe
čia program s veriacimi a kňazi celého okresu - vrátane koncelebrácie a kázni 
a tiež nočnej prítomnosti a programu v chráme. Molebeny, suplikácie, sv. 
ruženec, mariánske akadémie a pod. zasvätené modlitby, modlitby za pokoj, 
za uzdravenie Sv. Otca, za chorých, trpiacich, opustených, za mládež, za 
ochranu, za rodiny. Západné farnosti nech sa priradia k najbližšiemu miestu 
Sochy Panny Márie alebo k rím. kat.

Mons. Ján HIRKA, sídelný biskup

Naši jubilanti v juni
o. Ing. Peter VACHA, správca 

farnosti Ostrava, 55. narodeniny 
(5.6. 1939) 

o. Ján FRANKO, správca far
nosti Poráč, 80.narodeniny (6.6. 
1914)

o. Ján HRUSTIC, správca far
nosti R. Poruba, 70.narodeniny 
(17.6. 1924) 

o. Ján ŠKOVIERA, na odpo
činku v Bratislave, 80.narodeni
ny (22.6. 1914)

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Bol podvečer, 
piatok, 25. apríl.
Prešovská ka
tedrála, ako 
svedok mno
hých osudov, 
príbehov ľudí, 
prežila ďalšiu 
milú slávnosť - 
prijatie sviatosti 
manželstva 
troch, predtým 
ien občiansky 
zosobášených 
párov.

Sobášiacim 
bol o. riaditeľ
biskup, úradu .  . ,  ,  .
František čt D o zrie v a m e  v  láske
baj. Túto svoju
radosť z prijatia sviatostného manželstva prežili v kruhu svojich najbližších 
a tiež za účasti mladých zo Speváckeho zboru P. Márie Ochrankyne z 
Prešova, ktorý túto veľkú udalosť v ich živote skrášlili piesňami o Bohu, P. 
Márii, o viere a o odpustení. Chceme týmto povzbudiť všetkých, ktorí z 
akýchkolVek príčin neprijali ešte sviatostné manželstvo a predsa nažívajú 
v spoločnej domácnosti, aby nabrali odvahu a rozhodli sa čím skôr 
cirkevne zosobášiť. Rodina založená na základoch vyslúženia si sviatos
tného manželstva má dobrý predpoklad na pekný prežitý spoločný život 
muža a ženy i dobrú výchovu svojich detí.

Deň s otcom biskupom v Kružľove
V rámci Roka rodiny otec biskup Mons. Milan 

Chautur, predseda komisie pre rodinu pri BKS, 
navštívil v nedeľu, 24. apríla t.r. farnosť Kružľov, 
okr. Bardejov.

Krásny slnečný jarný deň bol vyvrcholením 
prípravy a očakávania významného hosťa. O 
pol jedenástej pri bráne otca biskupa privítali v 
krojoch najmladší. Na dverách chrámu zasa v 
krojoch v mene všetkých rodín rodina Kaščáko- 
vá - otec, matka a dcéra, s chlebom a soľou,

kde im prédniesli prosbu, aby tento deň, ktorý 
prežije medzi nimi, bol požehnaním pre všetky 
rodiny.

Sv. liturgiu, ktorá sa začala o jedenástej hodi
ne, slúžil otec biskup spolu s okresným dekanom 
o. P. Chanátom z Bardejova, miestnym duchov-

! ným o. F. Dancákom, o. J. Gduľom z Niž. Tva- 
rožca, o. Drábom z Malcova, o. MUDr. J. Gur- 
ským z Bardejova a o. V. Skybom z Bardejova.

V popoludňajších hodinách sa veriaci znovu 
zišli v chráme, kde o. biskup spolu s kňazmi 
slúžil moleben k Panne Márii, po ktorom nasle
dovalo požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou, 
osobitne pre rodiny, aby "Kristus Pán, Kráľ ves
míru a Kráľ rodín, prítomný tak ako v Káne, bol 
vo všetkých kresťanských domoch a nech tam

rozdáva svetlo, ra
dosť, vyrovnanosť a 
silu" (porov. FC, 86).

Potom nasledovala 
beseda s veriacimi, v 
ktorej otec biskup 
ochotne odpovedal 
na všetky otázky, s 
ktorými sa na neho 
obrátili - mladí i dos
pelí. Besedu ako aj 
celodenné bohosluž
by vyplňoval svojimi 
spevmi mládežnícky 
cirkevný zbor Ma- 

riánka pod vedením Marienky Sterankovej, v 
hudobnom doprovode Janíka Šemicera.

V závere besedy otec biskup prijal dar od 
všetkých rodín - velkú tortu - otvorenú knihu s 
nápisom: Rok rodiny - Kružľov 24.apríla 1994.

Vo večerných hodinách mládežnícky zbor

| Mariánka pripravil v kultúrnom dome pekný 
program, na ktorý pozvala otca biskupa a prí- 

| tomných kňazov. Program sa začal spevom 
j "Christos voskrese", po ktorom v preplnenej 

sále privítala všetkých Alena Oslanská. Z prog
ramu hodno spomenúť ľudový spev dievčat, 
bratov Popikových a Jána Šemicera, ľudové roz
právanie Andrey Mokrišovej, básne, scénky, ľu- 

! dový a moderný tanec. V záverečnom nástupe a 
počas spievania piesne "Aliluja" pozvali na pó
dium otca biskupa, kde mu odovzdali pekný ob- 

! raz presvätej Bohorodičky s venovaním a pod- 
i pismi zboru Mariánka. Otec biskup sa poďakoval 

za pekne prežitý deň a len ťažko sa mohol vyslo
bodiť spomedzi zajatia mladých i starých.

Po tomto programe otca biskupa a jeho sprie
vod, v ktorom boli všetci prítomní kňazi a obv. 

j  lekárka MUDr. Alica Valkyová, pozval na obec
ný úrad starosta obce Jozef Choma. Pri milom

i posedení informoval starosta obce prítomných
o živote a problémoch tejto strediskovej obce.

Po tomto stretnutí otec biskup a jeho sprievod 
bol pozvaný ešte raz do kultúrneho domu, preto
že mládež sa nerozišla. Odpovedal na mnohé ich 
otázky a problémy, ktoré ich zaujímali. Po požeh
naní sa s ním lúčili s prosbou, že bude pre nich 
potešením, ak ho znovu medzi sebou privítajú.

Čo dodať? Bol to krásne prežitý deň s otcom 
biskupom, na čo sa farnosť vo svojej histórii 
nepamätá. Bol povzbudením pre všetkých, mla
dých i starých, čo možno vyjadriť aj krátko tými
to slovami: "Toto je deň, ktorý nám dal Pán"!

Text a snímka: o. František DANCÁK
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Putovanie milostivého obrazu za účasti sídelného biskupa
Raduj sa, 

Bohorodička...
Milostivý obraz Panny Márie z 

Klokočová zavítal aj do farnosti 
Sečovská Polianka.

V nedeľu, 20. marca 1994 sme 
putujúci obraz prevzali od o. M. 
Vasil'a, ktorý spolu s veriacimi svo
jej farnosti Nižný Hrabovec a Poša 
odprevádzali Pannu Máriu až do 
našej farnosti Sečovská Polianka. 
0. M. Vasiľ odovzdal obraz správ
covi farnosti o. M. Petrovi a v sprie
vode so spevom a za hlaholu 
zvonov ho doniesli do chrámu a 
uložili na pripravený oltár. V tento 
deň, ale aj po celý týždeň, kedy P. 
Mária prebývala v našom chráme, 
sa množstvo ľudí utiekalo pod jej 
ochranu. Prichádzali sem ľudia s 
prosbami, ale aj poďakovaním za 
udelené dobrodenia. Prichádzali s 
vierou, že ich vypočuje. Veď ko- 
muže odoprela pomoc naša ne
beská Matka?

Veriaci z Nižného Hrabovca a Po- 
še uložili kytice kvetov k milostivé
mu obrazu ako vdáku za 
preukázané milosti. Po
tom nasledoval mole- 
ben k Panne Márii, ktorý 
slúžil o. M. Čonka - 
správca farnosti Saču- 
rov. Počas tohto mole- 
benu a počas ďalších 
molebenov v ostatné dni 
mládež našej farnosti 
prednášala Panne Márii 
svoje prosby. Po mole- 
bene sme sa pomodlili 
sv.ruženec s krásnymi 
rozjímaniami o boles
tiach Ježiša Krista pri 
ukrižovaní. Po celý čas 
veriaci pristupovali k 
sviatosti zmierenia a sv. 
prijímaniu.

Radosť z nadšenia 
netrvala iba v prvý deň - 
nedeľu, ale po celý čas, 
kým bol obraz Matky

Klokočovskej u nás. Každý deň v 
tomto týždni sv. liturgiu slúžil iný 
kňaz. Ďakujeme o. M. Čonkovi, o. 
M. Tomášovi, o. M. Kučerovi, o. M. 
Onderkovi, o. M. Vasiľovi, ktorí si 
našli čas a prišli pozdraviť milostivý 
obraz Panny Márie Klokočovskej. 
Jeden deň bol vyhradený aj obra
du bratov rímskokatolíkov. Sv. om
šu slúžil o. J. Gič - správca 
rímskokatolíckej farnosti Sečov
ská Polianka. Zároveň predniesol 
homíliu, v ktorej nás nabádal k 
jednote, aby sme vytvorili jednu 
velkú kresťanskú rodinu, aby sv. 
Cirkev dýchala zdvojenými pľúca
mi.

Azda najkrajší a Panne Márii naj
milší bol obraz kľačiacich detí s 
upretým pohľadom na jej tvár a 
zloženými ručičkami pri modlitbe 
sv. ruženca.

V piatok, na sviatok Zvestovania 
Panny Márie prišiel vzdať hold 
Panne Márii aj o. biskup Mons. Ján 
Hirka, ktorý zároveň celebroval sv. 
liturgiu a predniesol homíliu, v kto
rej vyzdvihol velkú pokoru Panny 
Márie pod krížom.

Diecézne odpustové slávnosti 
v roku 1994

Rafajovce 22, 5., Stropkov 10 7., Buková Hôrka 7. 8., 
Klokočov 14. 8 , Šašová 21. 8., Ľutina 28. 8., Čírč 4. 9., 
Košice 11, 9., Prešov 2.10.

SLÁVNOSŤ V KOŠICKOM KLECENOVE
Pri príležitosti 25. výročia kňazskej služby dekan o. Mikuláš Čečko 

odslúžil v Chráme Narodenia Panny Márie v Košickom Klečenove ďakov
nú sv. liturgiu. Spoluslúžil gen. vikár Mons. Ján Gajdoš a dekan o. Cyril 
Jančišín, ktorý aj kázal. Jubilant patrí medzi tých našich kňazov, ktorých 
v máji 1969 vysvätil biskup Mons. ThDr. Vasil Hopko ako prvých po 
18-ročnom genocídnom prenasledovaní našej cirkvi. Počas slávnosti 
účinkoval aj miestny dievčenský zbor pod vedením Dariny Šimkovej.

(pk)

Po týždni, od 20. 3. - 27. 3., 
počas ktorého sme oslavovali 
Klokočovskú Pannu Máriu, sme 
milostivý obraz preniesli do su
sednej obce Cabov. Aj v ten 
chladný, by až mrazivý marcový 
deň sa množstvo veriacich prišlo 
rozlúčiť s obrazom Panny Márie z 
Klokočová. V sprievode a spevu 
mariánskych piesní sme milostivý 
obraz odprevadili až do chrámu v 
Cabove.

Veriaci
zo Sečovskej Polianky

Cez Máriu 
k Ježišovi

Kvetná nedeľa 27. 3. 1994 sa 
zapísala do histórie obce Cabov 
zvlášť pamätné. V tento deň puto
vanie obrazu Panny Márie Kloko
čovskej sa zastavilo v našej dedi
ne. Aj napriek chladnému počasiu 
sa zišli veriaci v hojnom počte pri 
chráme, odkiaľ v procesii išli na 
začiatok obce privítať obraz Boho
rodičky. Priniesli ho veriaci zo Se
čovskej Polianky spolu so svojím 
duchovným otcom. Po zvítaní sa 
pred krížom v spoločnom sprievo
de priniesli obraz do chrámu, ktorý 
je zasvätený Narodeniu P. Márie.

Milú atmosféru vytváral sláv
nostne vyzdobený chrám. Po ulo
žení ikony na pripravené miesto o. 
M. Petro v krátkom príhovore vy
zdvihol význam putovania Bohoro
dičky v Roku rodiny, čím vylúdil na 
mnohých tvárach slzy dojatia a ra
dosti. Potom veriaci obidvoch ses
terských farností dokončili spoloč
ne Moleben k Bohorodičke a veria
ci zo Sečovskej Polianky sa s iko

nou rozlúčili. Oslava domácich po
kračovala modlitbami, sv. ružen
com a prekrasnými mariánskymi 
piesňami.

Takáto slávnostná atmosféra 
vládla v chráme aj po dálšie tri dni. 
Aby duchovná obnova priniesla čo 
najväčší duchovný zážitok, sv. li
turgiu slúžili vždy iní kňazi. Mnoho 
dobrých podnetov, praktických 
rád, rozjímaní i krásnych myšlie
nok o našej nebeskej Matke odo
vzdali títo duchovní otcovia: o. P. 
Sabol a o. M. Kmec.

Oslava Bohorodičky vyvrcholila 
v stredu, kedy medzi nás zavítal 
o. biskup Mons. Ján Hirka, ktoré
ho privítal náš duchovný správca 
o. M. Petro. Po krátkom príhovore 
k veriacim o. biskup za spoluú
časti arcidekana J. Bujňáka a o. 
M. Petra odslúžil sv. liturgiu a mo
leben k Presvätej Bohorodičke. 
Rozjímavá pobožnosť sv. ružen
ca s príležitostnou homíliou, mo
leben s prosbami prinášali svoje 
duchovné plody - desiatky sv. pri
jímaní.

Aj mládež obkrášľovala sv. litur
gie i sv. ruženec plesňami. V tento 
deň zneli mariánske piesne do ne
skorých večerných hodín, nakolko 
v nasledujúci deň začalo paschál- 
ne obdobie. Ikona ostala v chráme 
aj naďalej až do nedele.

Vo velkonočnú nedeľu sme sa 
rozlúčili s našou Nebeskou Mat
kou molebenom, spevom marián
skych piesní a za hlaholu zvonov s 
vedomím, že láskavá Matka Božia 
musí navštevovať aj ostatné svoje 
deti, potešiť ich v starostiach a po
vzbudiť vo viere.

Ježišom bol lesný inžinier
Presne jeden rok musí ešte uplynúť, aby sa naplnilo dvojsté 

výročie od narodenia sv. Vincenta Pallotti, zakladateľa Spoloč
nosti katolíckeho apoštolátu. Táto zastrešuje nielen kňazov, re
hoľných bratov a sestričky ale aj laikov. Dom spoločnosti 
katolíckeho apoštolátu SAC - Pallottini má sídlo v Smižanoch, v 
okrese Spišská Nová Ves. Jeho hybnou silou, ktorá okrem pôso
benia zo Sféry Láska pohýňa Smižany a okolie ďalej a vyššie k 
Bohu, je mladý kňaz Vincent Chodovicz.

Kaplán vo farnosti Smižany, jeden z dvojčiat na nerozoznanie 
od svojho brata - tiež kňaza. Rodom je Poliak. Prvé pôsobisko na 
Slovensku - Stará Ľubovňa. Druhé Smižany. Po necelom roku sa 
Vincent Chodovicz vracia do Starej Ľubovne. Predstavuje sa ako 
režisér divadelnej hry od poľského bohoslovca, ktorú sám preložil 
do slovenčiny a naštudoval s 30 - členným divadelným súborom 
zo Smižian. Tak sme v Starej Ľubovni mohli naživo prežiť "Tajom
stvo umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, Spasiteľa1'. 
Taký bol aj divadelný názov hry.

V duchu sv. Vincenta Pallotti Vincent Chodovicz združuje okolo 
seba deti, študujúcu mládež, dospelých. Prostredníctvom diva
delných rolí sa hlbšie oboznamujú so Sv. písmom. Prehlbujú si 
svoju vieru. Učia sa žiť svoje kresťanstvo a šíriť dobrú zvesť, ktorá 
privádza k Bohu.

Monika TANČÁKOVÁ
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Spolok
sv. Cyrila a Metoda

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

členovia:
50 ROKOV - Ing. Ján Janušík z Hlivíšť a Michal Perhač z

Breziny.
60 ROKOV - zakladajúci člen Štefan Semuf z Michaloviec.
70 ROKOV - Anna Kičinková z Trebišova, Alžbeta Nováková 

z Petrikoviec, Júlia Papáčová z Kráľoviec, Mária Stašová zo 
Zemplínskeho Jastrabia a Ing. Ján Uhrin z Bratislavy.

75 ROKOV - Ján Dančo z Vysokej nad Uhom, Štefan Onderko 
zo Sečoviec, Ján Tkáč z Bánoviec nad Ondavou, Alžbeta Toká
rova z Jastrabia nad Topľou a Anna Zozuľaková z Čertižného. 

80 ROKOV - Ján Franko z Poráča a o. Ján Škoviera z Bratislavy. 
85 ROKOV - Ján Ďurica z Levoče.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Na 

mnoho rokov, šťastných rokov.

■  ČLENSKÁ ZAKLADŇA Spolku sv. Cyrila a Metoda postupne 
rastie. V poslednom období najmä v okrese Vranov nad Topľou. V 
sídle okresu po spolkovej spomienke na 1125. výročie smrti sv. Cyrila 
Filozofa sa do spolku prihlásilo 31 nových členov. V Rudlove a v Soli
9, v Zamutove 6, v Nižnom Hrabovci 5 atd. Je nás stále viac a to je 
potešujúci zjav.
■ POVZBUDZUJÚCIM PRÍKLADOM môže poslúžiť rodina Tomáša 
Fabuľu z Chmeľová, okr. Prešov. Práve v Roku rodiny sa celá rodina 
prihlásila za skupinového člena nášho spolku. Okrem rodičov Tomáša 
a matky Evy sú to ich deti - Peter, Mária, Pavol a aj najmladší trojročný 
Tomáš. Kiežby tento príklad nasledovali aj ďalšie rodiny a rozličné 
spoločenstvá.

ĎALŠÍ NOVÝ CHRÁM 
SV. CYRILA A METODA

V obci Porúbka, ktorá je filiálkou farnosti Koromľa, okr. Michalov
ce, finišujú na výstavbe nového gréckokatolíckeho Chrámu sv. Cy
rila a Metoda. Jeho základný kameň posvätil 10. mája 1992 o. biskup 
Mons. Milan Chautur, CSsR. Podľa informácie správcu farnosti o. 
Pavla Dancáka ml. veriaci túžia mať posviacku tohto chrámu ešte v 
prvej polovici tohto leta.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Ján Baňacký, Zemplínske Hradište 75 Sk, Boková, Novosad 100 

Sk, Bohuznáma z Bardejova 500 Sk, Bohuznáma z Košíc-Barce 
250 Sk, Bohuznáma z Vranova nad Topľou 100 Sk, Bohuznáma zo 
Žiliny 250 Sk, Ing. Irena Čerbová, Zvolen 150 Sk, Mikuláš Čisárik, 
Košice 50 Sk, Dvaja bohuznámi zo Šamudoviec 100 Sk, Mária 
Dudová, Tichý Potok 50 Sk, Katarína Ďorková, Svinia 30 Sk, Jozef 
Džama st. Bystré 75 Sk, Mária Gajdošová, Iňačovce 100 Sk, 
Štefan Hajduk, Klenov 100 Sk, Anna Harmadiová, Nový Ruskov 
100 Sk, Katarína Harmanová, Malčice 100 Sk, Anna Hašeková, 
Hlivištia 140 Sk, Tatiana Havranová, Prešov 100 Sk, Juraj Huraj, 
Bardejov, 50 Sk, Ján Kolesár, Sedliská 100 Sk, Jozef Kramár, 
Košice 200 Sk, František Kupec, Hlivištia 50 Sk, vd. Mária Koscel- 
níková, Dvorianky 60 Sk, Zuzana Labačová, Michalovce 50 Sk, 
MUDr. Jaroslav Lukáč, Košice 50 Sk, Juraj Macík, Hlivištia 50 Sk, 
Karol Maturkanič, Humenné 100 Sk, Konštantín Molčáni, Košice 
70 Sk, Mária Petriľaková, Sabinov 50 Sk, Repášová, Novosad 100 
Sk, Rodina Vaškova, Kuzmice 2000 Sk, Terézia Šalapová, Lesné 
200 sk, Ing. Ján Uhrin, Bratislava 200 Sk, Pavol Vaško, Kuzmice 
100 Sk, Ján Vojta, Košice 100 Sk, Helena Zakuciová, Košice 100 
Sk, Anna Žihalová, Košice 200 sk.

Spolok sv. ruženca: Abranovce 500 Sk, Dvorianky 200 Sk, Kežma
rok 250 Sk, Košice 500 Sk, Telgart 300 Sk, Varhaňovce 500 Sk.

Za Vaše dary ďakujeme. Pán Boh Zaplať. Dary na Spolok sv. Cyrila 
a Metoda posielajte poštovou poukážkou vzor "A" na účet SŠTSP 
Michalovce, číslo účtu 124240-559/0900. Na poštovej poukážke v 
správe pre prijímateľa - na druhej strane - uvedte, že ide o dar. Mená 
darcov postupne uverejňujeme v Slove. Ďakujeme.

ZO ZASADNUTIA VÝBORU
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda mal svoje zasadnutie 11. 

mája t. r. v Michalovciach. Na tento deň pripadá liturgická 
spomienka na sv. Cyrila a Metoda podľa východného štýlu. Pri 
tejto príležitosti sa k prítomným prihovoril člen výboru o. Michal 
Hospodár, správca Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach, 
ktorého vystúpenie prinášame v plnom rozsahu.

Na zasadnutí bolo schválené hospodárenie spolku za rok 
1993. Výbor prerokoval aj otázku ďalšej vydavateľskej činnosti.
V týchto dňoch sa dostal do tlače náš Gréckokatolícky kalendár 
na rok 1995. Na programe zasadnutia boli ďalšie aktuálne 
otázky spolkového života.

(pk)

POKRAČUJME V DUCHU CYRILOMETODSKEHO ODKAZU
Súčasťou náboženského kultu kresťanov ka

tolíkov je aj úcta ku kanonizovaným svätým. 
Prejavujeme ju im preto, lebo svätci sa svojou 
osobnou mravnou dokonalosťou stali umelcami 
života a zvyčajne vtlačili pečať dobe, v ktorej žili.

Ak zámerne vynecháme velké biblické posta
vy svätých, Bohorodičku a sv. Jána Krstiteľa, 
tak v našom východnom obrade napočetnejšie 
spomíname slovanských apoštolov sv. Cyrila a 
Metoda. Pre ucelenú konkretizáciu uvediem, že 
ide o tieto dni: 14. február - Sv.Cyril Filozof, učiteľ 
Slovanov, i deň smrti sv. Cyrila; 6. apríl - Sv. 
Metod, velkomoravský arcibiskup, i deň smrti Sv. 
Metoda; 11. máj - Sv. Cyril a Metod, spoločná 
spomienka podľa východného štýlu; 5. júl - Slo
vanskí apoštoli sv. Cyril a Metod, sviatok, ktorého 
dátum pre celú cirkev rozšíril pápež Lev XIII. 
(Encyklika Grande munus, 1880).

Iste to nie je náhodou, že kalendárium vý
chodnej cirkvi pamätá dvakrát na obidvoch bra

tov a slávi tiež liturgickú spomienku na smrť 
každého, čo je v prípade svätca deň narodenia 
pre nebo. Pripomenutie tohto, možno podcene
ného faktu nám dáva len o dôvod viac, aby sme 
prežívali známu a pre nás jasnú pravdu, že my, 
dnešní katolíci východného obradu, sme 
priamymi dedičmi misie sv. Cyrila a Metoda v 
plnom zmysle slova. To znamená vo viere, ale 
aj v obrade a východnej duchovnosti. Ako vie
me z bežného života, že povinnosťou dediča je 
zverené bohatstvo prijať, zachovať a zveladiť, 
tak aj pred nami stoja vždy aktuálne úlohy:

a/ Poznávať a pestovať náš východný obrad, 
aby sme spätne v ňom mohli plnšie žiť život 
viery a kráčať cestou spásy.

b/ Načierať do studnice histórie a skúsenosti 
miestnej cirkvi, ktorá je tak bohatá a poučná, že 
aj dnes má pre nás cenu zlata.

c/ V neposlednom rade zvyšovať svoje nábo

ženské uvedomenie, čo je pri narastaní vplyvu 
iných cirkví a siekt požiadavkou doby.

S radosťou konštatujeme, že súčasný pohľad 
na misiu sv. bratov je čím ďalej tým viac pravdi
vý a integrálny. Ešte v nedávnej minulosti sa 
zúžene vyzdvihovala iba ich zásluha na začle
není našich predkov do kultúrnej Európy. Stalo 
sa tak vdäka geniálnemu tvorcovi sv. Cyrilovi, 
ktorý vynašiel nové písmo - hlaholiku a zveľadil 
domácu staroslovenčinu. Zostavenie písma a 
kodifikácia jazyka poslúžili sv. bratom ako pros
triedky, aby splnili hlavný cieľ: zažať v ľudských 
dušiach svetlo viery a založiť pre Slovanov novú 
cirkev ako súčasť jednej všeobecnej Cirkvi. To
muto cieľu prispôsobili aj ostatné aktivity. Apoš
tolská múdrosť ich nabádala k tomu, že preložili 
z gréčtiny Sväté písmo a bohoslužobné knihy 
do zrozumiteľného jazyka a tým sprístupnili po
znávanie Boha a jeho uctievanie prítomným i

(Pokračovanie na str.15)
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L V roku 1994 sačítajú čítania podľa cyklu A

Týždeň po tretej nedeli po ZSD
13.jún, pondelok, Akvilina, mučenica

Menlivé časti z dňa o anjeloch: Tropar: Voj
vodcovia nebeských vôjsk. Sláva. Kondak: Voj
vodcovia nebies. I teraz: podľa predpisu. Pro- 
kimen: Vetry sú tvojimi. Prijímanie: Vetry sú 
tvojimi. Alebo menlivé časti o mučenici: Tropar: 
Ježiš tvoja ovečka Akvilina Sláva. Kondák: 
Zhromaždili sme sa. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Obdivuhodný je Boh. Prijímanie: Ple
sajte, spravodliví. Ef 3,2-7; Zo zjavenia som sa 
dozvedel tajomstvo Jn 1, 43-51; Poď za mnou.

14. jún, utorok, Elizeus prorok
Menlivé časti o Jánovi Krstiteľovi: Tropar: Pa

miatku spravodlivých. Sláva. Kondák: Dnes ne
plodná. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen:
Spravodlivý sa teší v 
Pánovi. Prijímanie:
Vo večnej pamäti, 
alebo menlivé časti o 
prorokovi: Tropar:
Oslavujeme Pane.
Sláva. kondák:Du- 
chom Svätým. I teraz:
Spravodlivý sa teší v 
Pánovi podľa predpi
su. Prokimen: Spra
vodlivý sa teší v 
Pánovi. Prijímanie:
Vo večnej papäti. Ef
3, 8-13; Dostal som tú 
milosť, zvestovať po
hanom Kristovo nevy
spytateľné bohatstvo.
Jn 2, 1-11; Urobte 
všetko, čo vám povie.

15. jún, streda,Amos,prorok
Menlivé časti o sv.kríži: Tropar: Spas ľud svoj 

Pane. Sláva i teraz. Kondák: Dobrovoľne si 
pnel. Prokimen: Velebí moja duša. Prijímanie: 
Vezmem kalich spásy. Alebo menlivé časti o 
prorokovi: Tropar, kondák, prokimen a pieseň 
na prijímanie ako 14.júna Ef 3,14-21; Zohýnam 
kolená pred Otcom. Jn 2, 13-22; Nerobte z 
domu môjho Otca tržnicu.

16. jún, štvrtok, Tychon, biskup
Menlivé časti z dňa o apoštoloch a o sv. 

Mikulášovi. Tropar: Svätí apoštoli. Boh večná 
pravda. Kondák: Neohrozených kazateľov. Slá
va. Svätý bol si v Myrách. I teraz: podľa predpi
su. Prokimen: Po celej zemi. Spravodlivý sa

teší. Prijímanie: Po celej zemi. Vo večnej pamä
ti. Alebo menlivé časti o biskupovi: tropar: Boh 
večná pravda. Sláva, kondák: Ako hrom, Bo
hom zoslaný. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Moje ústa múdrosť hovoria. Prijímanie. Vo več
nej pamäti. Ef 4, 1-6; Znášajte sa navzájom v 
láske. Jn 3, 1-8; Ak sa niekto nenarodí zhora, 
nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.

17.jún, piatok, Manuel, Sapel,
Izrael, mučeníci

Menlivé časti z dňa o sv. kríži: Tropar: Spas 
ľud svoj. Sláva i teraz: Dobrovoľne si pnel. Pro
kimen: Zvelebujte Pána. Prijímanie: Pane, daj 
nám svetlo. Alebo menlivé časti o mučeníkoch: 
Tropar: Prosíme ťa, láskyplný Bože. Sláva. Kon

dák: Mučeníci Boží. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Svätým a slávnym mužom. Prijíma
nie: Plesajte, spravodliví. Ef 4, 7-14; Každý z 
nás dostal milosť podľa miery, akou nás obda
roval Kristus. Jn 3,7-15; Ty si učiteľ Izraela a 
toto nevieš?

18.jún, sobota, Leontín, mučeník
Menlivé časti z dňa o všetkých svätých: Tropar: 

Apoštoli, proroci a mučeníci. Sláva i teraz. Kon
dák: Ako svoje prvotiny, Pane, Prokimen: Radujte 
sa spravodliví. Prijímanie: Plesajte, spravodliví. 
Alebo menlivé časti o mučeníkovi: Tropar: Pane, 
tvoj mučeník Leontín. Sláva, kondák: Prišiel si ako 
jasná hviezda. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Radujte sa spravodliví. Prijímanie: Plesajte, spra
vodliví. Ef 4, 15-24; Už nežite, ako žijú pohania.

Jn 3, 22-30; Človek si nemôže prisvojiť nič, ak 
mu to nebolo dané z neba.

19.jún, Štvrtá nedeľa po ZSD,
Júda Tadeáš, apoštol

Rúcho biele, radový hlas je tretí, ev. na utierni 
je štvrté. Antifony nedeľné Tropar nedeľný a o 
apoštolovi: Veseľte, sa nebesá. Svätý apoštol. 
Kondák nedeľný: Vstal si slávne. Sláva. Kondák
0 apoštolovi: Svätý apoštol. I teraz: podľa pred
pisu. Prokimen nedeľný a o apoštolovi. Spievaj
te Bohu. Po celej zemi. Rim. 6, 19-23; mzdou 
hriechu je smrť. Mz 8, 5-13; Takú vieru som 
nenašiel u nikoho v Izraeli. Prijímanie: Chválle 
Pána. Po celej zemi.

20.jún. pondelok, Metod Patarský, 
biskup a mučeník

Menlivé časti z dňa o anjeloch. Tropar: Vojvod
covia nebeských vôjsk. Sláva, kondák: Vojvodco
via nebies. I teraz: podlá predpisu. Prokimen: 
Vetry sú tvojimi poslami. Alebo o biskupovi muče
níkovi. Tropar: Biskup a mučeník. Sláva. Kondák: 
Ako biskup. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: V 
Pánových očiach. Prijímanie: V Pánových očiach. 
Ef 4, 25-30; Odložte lož a hovorte pravdu so 
svojím blížnym. Jn 6, 1-15; Ježiš vzal chleby, 
vzdával vdäky a rozdával sediacim.

21.jún, utorok, Julián z Tarzu, mučeník
Menlivé časti z dňa o sv. Jánovi Krstiteľovi. 

Tropar: Pamiatku spravodlivých. Sláva, Kon
dák: Prišiel si ako jasná hviezda. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Spravodlivý sa teší v Páno
vi: Prijímanie. Vo večnej pamäti. Ef 4, 31-32; 5,
1 -2; Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní. 
Hm 7, 31 -36; Ešte chvílku som s vami, potom 
pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Alebo menlivé 
časti o mučeníkovi. Tropar: Pane, tvoj mučeník. 
Sláva. Kondák: Prišiel si ako jasná hviezda. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Spravodliví sa 
teší v Pánovi. Prijímanie: Vo večnej pamäti.

22.jún, streda, Euzébius zo Samozaty,
biskup a mučeník

Menlivé časti z dňa o sv. kríži. Tropar: Spas 
ľud svoj, Pane. Sláva i teraz. Dobrovoľne si 
pnel. Prokimen: Veleb, moja duša, Pána. Prijí
manie: Vezmem kalich spásy. Alebo menlivé 
časti o biskupovi mučeníkovi. Tropar: Biskup a 
mučeník. Sláva. Kondak: Ako biskup. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: V Pánových očiach. 
Prijímanie. V Pánových očiach. Ef, 5, 3-5; Smil
stvo a akákoľvek nečistota, alebo lakomstvo 
nech sa ani len nespomenú medzi vami. Jn 10,
1 -11; Ja som dobrý pastier.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

POKRAČUJME V DUCHU CYRILOMETODSKEHO ODKAZU
(Dokončenie zo str. 14)
budúcim generáciám. Z velkomoravského ob
dobia poznáme dva preklady zbierok právnych 
noriem. Pochádzajú z Metodovej literárnej školy 
a obsahujú zákony pre civilný i cirkevný život. 
Obidve zbierky - Zákon sudnyj Ijudem i Nomo- 
kánon - nás vedú k presvedčivému dôkazu, že 
sv. bratia budovali ľudskú pospolitosť i cirkev nie 
na piesku, ale na pevných morálno-právnických 
základoch. Systematickou výchovou domáceho 
kléru sa snažili zabezpečiť budúci život a rozvoj 
mladej, samostatnej cirkvi.

Tieto, aj keď len letmo spomenuté prvky 
úspešnej evanjelizácie, dokazujú ich všestran
ný záujem o duchovné i mravné pozdvihnutie 
človeka, jeho premenu na obraz a podobu toho,

ktorý ho stvoril. Zapriahnutí do ťažkého jarma, či 
dvojzáprahu, vyorali hlbokú brázdu na roli ľud
skej duše, aby následne po zasadení semienko 
viery a božieho slova prinieslo hojnú úrodu. Po 
nadľudskom vypätí na rozoranej brázde padol 
prvý sv. Cyril a po mnohom strádaní a utrpení aj 
starší Metod. Sľubne započaté dielo sa malo 
rozpadnúť, ale Boh to nedovolil. Po odstupe 
stáročí miestna, autentická, cyrilometodská cir
kev žije a má vôľu napredovať. Do spolupráce 
na rozvoji jej života sa hlási aj kultúrno-nábo- 
ženský Spolok sv. Cyrila a Metoda. Po násilnom 
40 ročnom umlčaní svojho predchodcu - Jedno-

I ty sv. Cyrila a Metoda - obnovenie činnosti spol- 
; ku povolil Mons. Ján Hirka, sídelný prešovský 
| biskup, listom 1684/1990 zo dňa 13. augusta

1990. V zmysle svojich stanov chce napomá
hať formovať náboženský profil a presvedče
nie veriacich byzantského obradu v duchu 
cyrilometodskej tradície. Po počiatočných ťaž
kostiach sa podarilo vybudovať dvojtisícovú 
členskú základňu a naštartovať činnosť pre 
náboženské i kultúrne povznesenie našich ve
riacich. Spolok postupne odkrýva svoju tvár, 
aby sa stal uskutočnenými podujatiami čitateľ
ným zoskupením pre všetky vrstvy tých, ktorí 
cítia lásku a zodpovednosť za zachovanie cy
rilometodskej tradície. Zanedbanie, resp. stra
ta úloh zo zreteľa by bola podkopaním 
vlastných duchovných koreňov a to v nijakom 
prípade nemožno dopustiť.

o. Michal HOSPODÁR



DUCHOVNÉ 
CVIČENIA

v Kláštore o, redemptoristov
v Michalovciach 

v druhom polroku 1994
Manželské páry od 10. do 12. júna, 

stredoškoláci a maturanti od 4. do 8. 
júla, stredoškoláčky a maturantky od
18. do 22. júla, stredoškoláci a starší 
chlapci od 1. do 5. augusta, stredo
školáčky a staršie dievčatá od 15. do
19. augusta.

Duchovné cvičenia začínajú prvý 
deň o 17,00 h a končia posledný deň 
ráno o 9,00 h. Pre manželské páry 
začínajú v piatok večer o 17,00 h a 
končia v nedeľu o 15,00 h. Treba si 
doniesť osobné veci, pero a zošit na 
poznámky.

Kapacita je obmedzená, preto 
odporúčame prihlásiť sa čím skôr. 
Bez prihlášky neprijímame, aby 
sme nemali problém s ubytovaním.

Poplatky - študenti 50 Sk, dospelí 
100 Sk na deň.

Prosíme duchovných otcov, aby 
vysvetlili svojim veriacim, čo sú du
chovné cvičenia a povzbudili ich, 
aby si ich vykonali. Pán Boh zaplať 
za dobrú vôľu a bohumilý skutok.

Na duchovné cvičenia sa môžete 
prihlásiť písomne alebo telefonicky 
na adresu:

Kláštor redemptoristov 
Masarykova 35 

07101 Michalovce 
^  (číslo tel.: 0946/221 67) ^

Prosíme vás - odberateľov časopisu 
Slovo, aby ste pri úhrade predplatné
ho uvádzali v správe pre prijímateľa, 
za čo uhradzáte príslušnú sumu, za 
aké množstvo, obdobie, prípadne čís
lo, ročník. Tieto údaje nútne potrebu
jeme k správnemu a skorému 
zúčtovaniu. Ďalej vás prosíme, pred
platné Slovo na II. polrok 1994 uhraď
te čo najskôr, odporúčame do konca 
mesiaca júna 1994. Ak došlo k priebe
hu I. polroka k zmene počtu, (adresy) 
odoberaného časopisu, včas nám to v 
redakcii nahláste. Ak máte uhradené 
celoročné predplatné, považujte prilo
ženú poštovú poukážku za bezpred
metnú.

Ďakujeme. Redakcia Slovo

Gréckokatolícky
dvojtýždenník

080 01 PR EŠO V 
te l.: 0 91 /23 7 83

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

VEČNÝ DAR
Kultúra modernej doby ignoruje 

existenciu ľudskej duše. Na prvý 
pohľad sa zdá, že technická civili
zácia zabezpečuje plný a bohatý ži
vot. Hlbšia analýza ukazuje, že 
nadvláda techniky pripravila pád 
života do neautentičnosti, spôso
buje jeho ochudobňovanie a defor
mácie.

Prístup k ľuďom eviduje len ich 
vonkajšie úlohy v živote a v spoloč
nosti. Jedinec sa javí ako zhluk vitál
nych, sociálnych a psychologických 
funkcií. Napr. len ako občan, zamest
nanec, spotrebiteľ, konzument kultú
ry, člen organizácií, atď. Takto sa 
život zapĺňa smútkom, nudou, ľaho
stajnosťou, beznádejou a strachom.

Kedže v súčasnej kultúre chýba 
duša človeka, s jej priepastnou hĺb
kou, s jej jedinečnosťou, nevyčerpa
teľnosťou a s jej večným poslaním, 
potom je to kultúra ľahostajnosti a 
nudy. Ľahostajnosť a nuda privolá
vajú v kultúre návrat démonického 
elementu.

Aby kultúra zaujala a zarábala,

siaha stále po väčších krajnostiach 
násilia, zločinu, hororu, zvrátenos
ti. Vytvára nové prúdy a nových 
stúpencov orgiastiky. Prezentuje 
tajomstvo zla, tajomstvo démonic
kého, ktorého poslaním je odstrá
niť zodpovednosť. Triumfuje 
kategória "prirodzeného", ale sa 
zakrýva, potláča autentické tajom
stvo ľudskej bytosti- jej duše.

Dušu dostal každý z nás ako večný 
dar od Stvoriteľa. Boh sa s nekoneč
nou láskou skláňa k človeku a pozý
va ho na večnú účasť na spoločnom 
živote v úžasnom spoločenstve. Ten
to večný dar prúdi od Osoby a je 
určený nám osobne. Odtiaľ vyplýva 
naša zodpovednosť. Nie je bytostne 
možné nezaujať postoj, lebo na vlast
nom nekonečnom osude nemôžeme 
byť nezainteresovaní.

Ochotne a s radosťou prijmime 
zodpovedný život ako osobnú od
poveď na Božiu dobrotu, aby naše 
duše vyžarovali už tu na zemi lúče 
večných darov.

M.STANISLAV

Náboženské 
videofilmy

České vydavateľstvo ROSA P. O. 
BOX 50-120 00 PRAHA 2 pripravilo 
širokú ponuku audio a videokaziet s 
náboženskou tematikou. Dnes vám po
núkame videokazety. Ide o filmy doku
mentárne, hrané a kreslené. Je. to prvá 
ponuka tohoto druhu a v takom rozsa
hu na Slovensku. Prv, ako vám pred
stavíme jednotlivé tituly, treba povedať, 
že je to jedinečná príležitosť objednania \ 
pre farské spoločenstvá, ale aj pre za
kúpenie domov. Odporúčame vám ich. 
Objednávky na Slovensku vybavuje 
Miloš Kulík, Vážska 39, 921 01 Piešťa
ny., č.t: 0838 / 254 63.

Upozorňujeme, že ceny kaziet v Sk, 
sú o čosi vyššie ako je uvádzané.

Hrané filmy
1. Barabáš - USA
Zlodej a vrah Barabáš dostáva na

miesto Krista milosť. Vracia sa ale k 
zločinu. Po mnohých rokoch utrpenia 
sa stáva gladiátorom a nakoniec slobod
ným človekom. Ale až keď stojí tvárou v 
tvár smrti ukrižovaním, uvedomí si svoju 
vieru.

4. Misia
Slávny film o jezuitskej misii v juhoa

merickom pralese.
(105 min., cena 339 Kč)
5. Ježiš Nazaretský - USA / Talian

sko

Príbeh Ježiša Krista rozprávaný od 
jeho narodenia až po ukrižovanie a 
vzkriesenie. (2  x 140 min.)

6. Ježiš
Film, ktorý bol preložený do najviac 

jazykov sveta. Nedávno bol premietaný 
v našich kinách.

7. Corrie Ten Boom - Útočište
Dramatický príbeh z II. sv. vojny, na

točený podľa skutočnej udalosti. Nie je 
mnoho kresťanských hraných filmov, 
ktoré svojou profesionalitou môžu sa 
zrovnávaf so sekulárnymi snímkami. 
Tento však k nim určite patrí.

8. Výkrik z hory 
Evanjelizačný film
9. Petra - Beyond Belief
Filmový hraný príbeh s piesňami 

slávnej skupiny Petra ( 55 min.)
10. Stvorenie
Abrahám
Hraný film, ktorého komentár tvoria 

citácie biblických veršov.

Kreslené biblické filmy
1. Stvorenie
Dávid a Goliáš DV 008
( cena 298 Kč)
2. Narodenie Pána
Zázraky Ježiša DV 010
( cena 298 Kč)
3. Príbeh z východu DV 009
Kráľovná Ester ( cena 298 Kč)


