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Znie hudba zvonov 
mohutná a krásna, 
uliata z tónov súzvuku. 
Anjelský pozdrav Zvestovania! 
Boh dáva zemi ponuku. 
Vyzváňa, burcuje a žehná, 
núti nás postáť, spomenúť 
predohru nášho vykúpenia: 
pokorné "Staň sa!" 
z tvojich úst.

Znie napoludnie, večer, 
každé ráno...
Počúvaj, Matka! Kolko ráz 
spomenú zvony tvoje "áno", 
toľkokrát vravia v každý čas: 
"Raduj sa, Bohorodička 
Panna Mária
milostiplná, Pán s tebou!"

K obzorom ducha 
jasný rozlet piesne, 
čo pripomína tvoje: "Staň...!" 
K večnosti dvíha chvíle časné. 
Zmešká ju, kto v nej nepostál. 
Znie hudba plná zľutovania... 
Zvony
každý deň trikrát rozbúcha.
V kovových srdciach 
vďačnosť zvoní.
V ľudských je často porucha.

ANJEL PANA
V i e r a  DONOVALOVÁ-KLENKOVÁ

Putovnú sochu Panny Márie z Fatimy 
počas je j putovania po Slovensku  

sme privítali aj vo farnostiach našej eparchie.
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Keď ráno slnko vychádza,
Mária svoje dietky prebúdza.
Každé pohladí jemne po líčku 
a zoberie slzu, ktorá je  na krajíčku. 
Poďte, moje drahé dietky,
Vaša Matka Vás volá, 
aby ste prinášali obete, 
pre môjho Syna - tam zhora.

Vlasta ŠV EDOV Á

Perly východných otcov
List ctihodného Nila Sinajského, biskupa, Anastáziovi

Jasná svieca byzantskej cirkvi, ba celého sve
ta, podivuhodný kňaz Ján Zlatoústy, jasnozrivo 
mnohokrát videl, že boží dom po celý čas, aie 
zvlášť v čase Božskej a nekrvavej obety, nie je 
opustený anjelmi a zbavený od ich starostlivos
ti.Nadšený s údivom a s radosťou rozprával o 
tom svojim blízkym duchovným priateľom.

Hovoril: Len čo kňaz začína slúžiť proskomí- 
diu, hneď blažené sily vo velkom množstve zo
stupujú z neba. Oblečené sú v priezračný odev 
a nohy majú bosé. Pozorne hľadia na prípravu 
darov a s tvárou sklonenou v nábožnosti v ti
chosti obklopujú žertveník, čakajú na zavŕšenie 
velkého tajomstva. Potom sa rozídu po celom 
chráme, každý z nich tu a tam zotrváva, pomá

ha a dodáva silu v chráme prítomným bisku
pom, kňazom a diakonom, všetkým, ktorí rozdá
vajú Telo a Krv Kristovu.

Píšem ti to, aby si poznal, kolko úžasného je 
v Božskej liturgii a aby sme aj sami v  sebe 
získali toto Božstvo, neupadli do nerozumu, ba 
ani nikomu inému nedovolili v čase proskomídie 
hovoriť ani šeptom, alebo zjavne dávať iným 
znamenia, alebo stáť a pritom sa kývať zo stra
ny na stranu, obzerať sa na rôzne strany, alebo 
chodiť z miesta na miesto. Veď Pán hovorí Moj
žišovi a prostredníctvom neho všetkým kňa
zom: Nábožných a nepohrdlivých urobte synmi 
Izraela (Lev 15, 39).

(Pripravili o. baziliáni)
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Po dvoch ich poslal pred
Tých, ktorých Ježiš poslal, posiela a bu

de posielať ohlasovať jeho evanjelium do 
sveta, vždy najprv pripraví turíčnou uda
losťou božieho uragánu, ktorý postriasa zo 
všetkých strach, nedôveru, malomyseľ
nosť a potom ich rozpáli ohňom svojej lás
ky, ohňom apoštolského nadšenia a 
odvahy hovoriť tak, aby ich každý počul 
hovoriť vo vlastnom jazyku o velkých Bo
žích skutkoch.

Aj naša cirkev si v týchto dňoch pripomí
na dvoch mimoriadne významných veľ
kých svätcov, solúnskych bratov Kon
štantína - Cyrila a Metoda, ktorí sa výz
namným podielom zaslúžili o evanjelizáciu 
Slovienov. Na túto úlohu velkej misie sa 
dokonale pripravili. Skúmali aktuálnu situ
áciu, na zvládnutie ktorej hľadali najopti- 
málnejšie prostriedky budované na pev
nom základe Božieho slova. Dobre pre
mysleli a premeditovali 14. kapitolu prvého 
listu sv. apoštola Korinťanom vo veršoch 5 
-40, keď sa evanjelium rozhodli ohlasovať 
v reči ľudu, aby mali z toho ohlasovania 
úžitok predovšetkým jednoduchí ľudia, 
ktorí tvorili podstatnú časť národa. "Radšej 
poviem päť zrozumiteľných slov ako de
saťtisíc nezrozumiteľných" / por. v. 19/. 
Lenže volba tohoto prostriedku pre evan
jelizáciu znamenala pre našich slovan
ských apoštolov nielen namáhavú prípravnú 
prácu, ale aj velký odpor zástancov tzv. 
"trojjazyčného bludu", že totiž oslavovať 
Boha možno vraj len tromi jazykmi, ktorými 
bola napísaná Ježišova vina na kríži - heb
rejsky, grécky a latinsky. Títo "trojjazyční- 
ci", ako ich nazval aj sv. Konštantín - Cyril, 
pripravili veľa útrap týmto dvom mužom. 
Keď pripravili prvých 50 adeptov na kňaz- 
stvo, vydali sa s nimi do Ríma, aby ich tam 
dali vysvätiť. Už na ceste v Benátkach sa 
proti nim zhromaždili biskupi, kňazi a mnísi 
a vytýkali im tú nehoráznosť, že učia všet
ko v materinskom jazyku, čo vraj nenaria
dili apoštoli, ani pápeži, ani velkí cirkevní 
učitelia. Konštantín ich usvedčil, že sa pro
tivia samému Svätému písmu - "  Chválte 
Pána všetky národy, oslavujte ho všetci 
ľudia" / Ž 117, 1 / a citoval im z listu sv. 
Pavla Korinťanom: "Ak hovoríte jazykmi a 
nevydávate zrozumiteľné slová, ako sa 
bude vedieť, čo sa hovorí? Budete hovoriť

do vetra! /1 Kor 14, 9 /.
No, keď došli do Ríma, Svätý Otec ich 

prijal s velkou radosťou a ich učeníkov dal 
vysvätiť za kňazov. Ale pre Konštantína 
bol pobyt v Ríme poslednou zastávkou 
jeho velkej misie, ktorou spolu so svojím

bratom Metodom dokumentoval nezlomnú 
jednotu s Petrovým stolcom. Keď cítil, že 
sa blíži jeho posledná hodina, obliekol si 
mníšske rúcho, prijal rehoľné meno Cyril a 
modlil sa takto za náš ľud:

Zachovaj verné ti stádo, ktorému si ma 
ustanovil za pastiera, hoci som bol nehod
ný a nesúci služobník, zbav bezbožnej po
hanskej zloby tých, ktorí sa ti rúhajú a 
zahub trojjazyčný blud. Daj sa cirkvi roz
rásť a všetkých spoj v jednote Ducha a 
urob výborným ľudom rovnako zmýšľajú
cim o tvojej pravej viere a v kresťanskom 
živote. Tebe porúčam tých, ktorých si mi 
zveril. Veď ich svojou mocnou pravicou a 
prikry ich svojimi peruťami, aby všetci osla
vovali tvoje meno".

A potom zomrel ako 42 ročný 14. febru
ára roku 869. Svätý otec požiadal všetkých 
Grékov, čo boli v Ríme a tak aj Rimanov, 
aby sa zhromaždili aj so sviecami v rukách 
a spievali nad ním a vystrojili mu pohrebný 
sprievod ako samému pápežovi. Pocho
vali ho v Chráme sv. Klimenta.

Jozef TÓTH

Dary zo Solú na
Nekonečná tácňa, 
na tácni nesmiernosť vecí.
Tak ste k nám prišli.
Každý si z tácne čosi zobral. 
Všetci si zobrali.
Kým nebolo tácne, 
žobrali.

Brali
a berieme a veci nazveme 
po mene.
Lén na tácňu $a zabúda, 
akoby to bola obluda 
a Je to prameň života.
Len slepf nevidia, 
len hluchí nepočujú, 
hoc sú len na krok od plota 
A Cez všetky ploty s veta 
ako prietrž mračien 
nám tečie božia dobrota.

sebou... Lk 10,1

Sv. Metoda po Cyrilovej smrtí znova po
volal Koceľ, aby prišiel do Panónie. Ale 
pápež odpovedal Koceľovi: "Neposielam 
ho iba tebe, ale všetkým slovanským kraji
nám ako učiteľa". Sv. Otec potom Metoda 
vysvätil za biskupa Panónie na biskupský 
stolec sv. Andronika. Metodovo pôsobenie 
padlo však do velkej nemilosti nemeckých 
biskupov, ktorí si ako svetskí mocnári ná
rokovali naše kraje. A preto koncom roku 
870 zajali Metoda a odvliekli ho do Bavor
ska. Tam ho väznili dva a pol roka. Keď sa 
pápež dozvedel, ako mučili Metoda, dal 
týchto biskupov do kliatby a žiadal Meto
dovo prepustenie. Vtedy naši predkovia 
vyhnali nemeckých kňazov a žiadali si od 
Sv. Otca, aby Metod bol arcibiskupom, čo 
sa aj stalo. Svätopluk ho s radosťou prijal 
a zveril mu všetku cirkevnú správu vo svo
jej ríši. Od tohoto dňa začalo kresťanstvo u 
nás naozaj mohutnieť, rástol počet ducho
venstva a pohanstvo sa rýchlo vytrácalo.

Keď sa jeho roky chýlili ku koncu, vyvolil 
si sv. Gorazda za svojho nástupcu a na 
Kvetnú nedeľu, 3. apríla roku 885, napo
sledy konal bohoslužbu a na rozlúčku po
žehnal kráľa aj ľud. O tri dni zomrel svätou 
smrťou.

Dnes, keď sa pri spätnom pohľade na 
týchto dvoch našich slovanských apošto
lov zamyslíme nad ich životom a odkazom 
pre dnešnú dobu, tak máme pred sebou 
jedinečné vzory pre "novú evanjelizáciu" 
na prelome druhého a tretieho tisícročia 
kresťanstva. Kto chce robiť dnes novú 
evanjelizáciu, nemôže ignorovať znalosť 
situácie dnešného pohanského sveta / s 
kresťanskou minulosťou/, musí dobre po
znať psychológiu moderného človeka a 
podľa toho voliť aj adekvátne prostriedky, 
aby úlohu úspešne zvládol. Nesmie mu 
chýbať Kristov Duch a zapálené srdce pre 
toto poslanie, musí čerpať z čistého prame
ňa Božieho slova a medzi tým čo hlása a 
tým, čo sám žije, nesmie byť priepasť. Musí 
vedieť prijať útrapy, bolesť a kríž a ponúk
nuť ich Bohu ako evanjelizačné hodnoty.

Dnes po II. vatikánskom koncile už ne
musíme zvádzať zápas s "trojjazyčným 
bludom" ako naši solúnski bratia Cyril a 
Metod pred vyše 1100 rokmi. Chváliť Bo
ha môžeme vo všetkých národných jazy
koch. Omnoho ťažšia práca nás však 
čaká dnes, ak máme nájsť zrozumiteľný 
spôsob reči bez náboženského klišé pre 
novopohanov dnešného storočia. Jedno 
je isté, že najpresvedčivejšia reč "novej 
evanjelizácie" je reč nášho života, reč na
šich skutkov zo živej viery / por. Jak 2,14 
-26  /.

Preto sa povzbuďme príkladom evan
jelizačnej práce našich slovanských 
apoštolov, spolupatrónov Európy, aby aj 
pohania, žijúci medzi nami, podľa našich 
skutkov spoznali Krista a prijali ho do 
svojho života.

o. RNDr. Jozef VOSKÁR
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F A T I M S K Á  S O C H A  V P R E Š O V S K E J  D I E C É Z E

"Urobte všetko, čo vám povie"

Takmer celé dva mesiace od 14. apríla tr. až 
do 8. júna ( v Prešovskej diecéze od 2 - 8. 
júna) veriaci na celom Slovensku vítal! pu
tovnú sochu Panny Márie Fatimskej. Od 22. 
novembra 1946, kedy sa uskutočnila prvá 
púť tejto sochy po Portugalsku a neskôr po 
celom svete, putuje táto verná kópia fatim- 
ske) sochy.

Písai sa rok 1917, plameň 
vojny sa šíril z jednej krajiny do 
druhej. Nemilosrdná vojna ha
sila životy. V tomto období bo
lo silne ohrozené aj Portu
galsko. Tu z čistá jasna zazne
lo meno sľubujúce nádej a 
mier. Po celej krajine a svete 
sa šírilo volanie - Fatima. Bolo
13. mája 1917, keď v tejto má
lo významnej dedinke sa zjavi
la Matka Božia trom pastie
rikom z Aljustrelu 10 ročnej 
Lucii, 9 ročnému Františkovi a 
7 ročnej Hyacinte. Neskôr na
sledovali ďalšie zjavenia, vždy 
13 - eho v mesiaci, až do ok
tóbra 1917. Od samého po
čiatku cieľom Nepoškvrnenej 
Panny Márie bolo v týchto zja
veniach dosiahnuť obrátenie 
duší a urobiť koniec skúškam, 
ktoré na ľudstvo doliehajú. Aj 
neskôr, keď sa už zjavovala 
len Lucii, žiadala, aby sa ľudia 
obetovali Bohu a aby činili po
kánie.

To, že sa tieto fatimské zja
venia rozšírili do celého sveta, 
bolo predovšetkým dôsled

kom zjavenia 13. októbra, keď 
na malej výšine neďaleko ob
ce Fatima sa vtedy zišlo odha
dom 50 - 70 tisíc zvedavcov v

nádeji, uvidiac zá
zrak. A zázrak sa 
naozaj stal. Po roz
hovore Lucii s Mat
kou Božou v tom 
okamihu Lucia vy
kríkla: "Pozrite sa, 
slnko!", aké uchva
cujúce, nikdy neví
dané divadlo! Vtom 
okamžiku prestalo 
pršať, mraky sa roz
trhli a zreteľne sa 
ukázal slnečný ko
túč. Zrazu sa slneč
ný kotúč ako ohnivý 
vír neobyčajnou 
rýchlosťou otáčať 
okolo svojej osi, vy- 
strellijúczoseba žl
té, červené, modré 
a fialové lúče. Oblo
ha, stromy, skaly, 
zem a nesmierne 
množstvo ľudí sa 
ponorili do týchto 
fantastických fa
rieb, toto sa opako
valo. Zrazu mali 
všetci dojem, že sa 
slnko vzďaľuje od 
nebeskej oblohy a 
nezadržateľne sa 
rúti k zemi na prí

tomných ľudí. Nastal mnohoti
sícový výkrik hrôzy, ľudia sa 
prekrikovali" ja verím v Boha'1, 
"Ave, Mária!", "môj Bože, milo

srdenstvo!" Svedkami tých is
tých javov v tom istom slede v 
ten istý čas, presne v deň a 
hodinu, tak ako to bolo prisľú
bené Máriou pred mesiacom, 
videli ľudia vzdialení 5 aj viac 
kilometrov, teda nemohli pod
ľahnúť nijakej sugescii. Potom 
nasledovali ďalšie ešte velko- 
lepejšie zázraky uzdravenia du
ší a tela od hriechov a chorôb. Na 
čo vlastne všetky tieto zázraky? 
Zrejme, aby nás presvedčili o 
pravdivosti zjavenia a aby ukázali 
mimoriadnu dôležitosť nebeské
ho posolstva zdôraznenú lliďom.

Neopísateľné bolo nadšenie 
ľudí, ktorí prijali pozvanie vi
dieť, či stretnúť putujúcu Ma
donu na celom Slovensku. 
Táto myšlienka putovania fa
timskej sochy mala za cieľ pri
niesť duchovné obrátenie a 
to aj prostredníctvom otcov 
biskupov, kňazov, rehoľníkov, 
laikov formou rôznych du
chovných programov a pod
ujatí, čo nám chce Mária 
povedať.

Mnohí sa priznali, že pred
tým len akosi matne vnímali 
skutočnosť fatimských zjave
ní. Teraz, vidiac podobu tej, 
ktorá sa zjavila vo Fatime, vy
znávali "bolo to silné stretnu
tie". Aj v našej diecéze v Ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove, v Košiciach, Vrano
ve, Svidníku, Starej Ľubovni, 
Humennom, Klokočové, Luti- 
ne a inde na zaplnených ná
mestiach a chrámoch stretli 
sme sa s obrovským nadše
ním i s nádherným prejavom 
zvláštnej úcty k Panne Márii.

Ktorýsi kňaz v prítomnosti 
fatimskej sochy povedal túto 
myšlienku: "Milióny ľudí cho
dievajú do Fatimy, prekoná
vajú stovky, tisícky km, aby 
obsiahli milosti, ktoré cez 
Máriu od Boha môžu obdr- 
žať. Teraz sama milosť v po
dobe tejto sochy prichádza 
ku nám. Aby neostalo len pri 
tom nadšení, pýtame sa: Ako 
sme prežili tento milostivý 
týždeň, prijali sme milosť Bo
žiu do srdca, otvorili sme sa 
úplne posolstvám a výzve 
Panne Márii, urobili sme roz
hodný krok vo svojom živote,

(Pokračovanie na str. 5.)



STRANA 5 SLOVO 13/94
(Dokončenie zo str. 4.) 
chceme žiť slobodný život Bo
žích dietok? Mohli by sme si 
odpovedať aj takto: Už najbliž
šie dni, týždne, mesiace uká
žu ovocie prítomnosti milosti
vej sochy fatimskej na Sloven
sku. Uvidíme, na akej báze 
bolo toto stretnutie, či len emo
cionálne, alebo či posolstvo 
Panný Márie vošlo do našich 
najvnútornejších útrob, aby v 
ľudskom srdci vzklíčilo nové, 
čisté semienko viery v Boha. 
Uvidíme, kam kráča to naše 
Slovensko, uvidíme to na 
vlastných rodinách, na tom, 
ako sa zlepšia naše medziľud
ské vzťahy, lebo toto by malo 
byť výsledkom darovanej mi
losti Božej, ktorú pre každého 
osobne ponúkla svätá katolíc
ka cirkev. "Podľa ovocia po
známe, či jeho ducha sme".

Slávnostné sväté liturgie pri 
príležitosti návštevy fatimskej 
sochy v diecéze slúžili na úvod 
v Katedrálesw. Jána Krstiteľa v 
Prešove 2. júna o 18.00 hodine 
a pri rozlúčke v bazilike M i nor 
v Ľutine 8. júna o 8.00 hodine 
otec prešovský sídelný bi&up 
Mons Ján Hirka, pomocný bis
kup Mons Milan Chautur, 
CSsR, generálny vikár Mons 
JánGajdoš^>oiuzaúčasti kňa
zov, bohoslovcov a veriacich.

Z homílií otcov biskupov vy
beráme niekdko podstatných 
myšlienok:

Mons. Ján Hirka, sídelný 
biskup:

Mária v plnosti prijala Boha. 
Všetci túžime po živote, po 
večnom živote. Túžime po lás
ke viac ako sa nám jej dostá
va. Od Márie sa učme krásnemu 
velebeniu Boha, učme sa od 
Márie služobnej úlohe. Mária 
od nás žiada, aby sme sa vnú
torne obrátili, netúžme len po 
uzdravení tela, veď to sa po
minie. Učme sa služobnej úlo
he, pokore aj v tomto bez
nádejnom svete. Skúsme 
svietiť tak, ako svieti Mária, 
ktcrá je Matkou cirkvi. V tomto 
svete nie je dosť Božieho svet
la. Zapaľujme tento svet živou 
vierou. Mária je nádejou pre 
tento beznádejný svet. Ohne 
sú zapálené, ale sú to zloba, 
nenávisť, zlosť, hriech. Hľaď- 
me na Máriu, ona je slnko. 
Boh prichádza, aby nás cez 
Máriu zachránil. Boh nás ne
chce zničiť, veď on nechal zni
čiť seba samého. A v tomto ho 
nasledovala jeho Najčistejšia

Matka. Ježiš Kristus na kríži 
vyhasil svoj život, to je  tajom
stvo Božej slabosti. Judáš v 
blízkosti Božej sa stal zrad
com. Je to nebezpečné aj pre 
nás. Môžeme sa stať zradca
mi, ba nimi aj sme. Sme 
ohrození, keď vezmeme život 
do svojich rúk, keď sa spolie
hame iba na seba, je to ne
bezpečné. Božia sila je 
tisíckrát väčšia, ako to, čo mi 
sami zmôžeme. Indická roz
právka hovorí o troch mužoch, 
ktorí streli v lese tigra. Prvý 
povedal: "Bratia, náš osud je  
spečatený, tiger nás zožerie, 
to je osudovosť." ale predsa 
osud neexistuje. Druhý pove
dal: "Všetci volajme k všemo
húcemu Bohu, aby nás za- 
chránil"-bol pobožný. A tretí: 
"Áno môžeme obťažovať Bo
ha svojou modlitbou, ale aj 
musíme niečo podniknúť pre 
svoju záchranu."

Ako veriaci musíme odmiet
nuť prvý typ človeka, musíme 
odmietnuť aj toho len pobož
ného, ktorý sa chcel spoliehať 
len na Pána Boha, musíme 
ale doceniť toho tretieho, prá
ve on, ktorý sa pokúša o zá
chranu v spolupráci s Bohom, 
on naozaj miluje Boha. Veď 
toho pobožného by sme sa 
mohli opýtať: "či ti Boh nedal 
schopnosti, fantáziu, ak neu
žívaš tieto dary, potom je to 
bohorúhaním." Je potrebné 
využiť dary a milosti, ktoré do
stávame od Nebeského Otca. 
Úlohou Cirkvi je posilňovanie 
vzájomných pokojných vzťa

hov medzi ľuďmi. Čakáme po
moc od Panny Márie? Dobre, 
ale nesmieme ostať na jed
nom mieste. Slúžme lepšie, 
modlime sa lepšie, majme úc
tu jeden k druhému. Panna 
Mária nám vyprosí od svojho 
Syna milosti, ale iba vtedy, 
keď sa my budeme snažiť. 
Každé polepšenie vyžaduje 
snahu byť pokornejším, úsluž- 
nejším.

Panna Mária, pomôž nám, 
aby sme pre záchranu sveta 
robili všetko tak, kosi pove
dala v Káne Galilej skej 
:"Urobte všetko, čo vám po
vie ..."

Mons. Milan Chautur, CSsR:

Keď niečo pokazíme, dá sa 
už len opraviť a s človekom je 
to tak od počiatku. Odvtedy, 
ako spáchal prvý hriech. Sna
žíme sa napraviť to, čo sme 
pokazili. Svätý Ján Krstiteľ na 
Jordáne hlásal: "Kajajte sa a 
verte evanjeliu". Keď Pán Je
žiš začal verejne účinkovať, 
hovoril: "Kajajte sa a verte 
evanjeliu". Mária nám tiež ho
vorí: "Zmeňte svoje životy". 
Volá po pokání. O zmenu sa 
snažili už antickí vedci. Človek 
v celej histórii usiluje o preme
nu. Snaží sa odstrániť, čo je 
zlé. Ľudské prostriedky sú 
však slabé. Najmarkantnejšie 
prejavy zmeny sú násilie, re
volúcia, žiaľ, táto forma je ne
účinná. Keď sa Panna Mária 
zjavila vo Fatime, žiadala naj
revolučnejšiu premenu ale 
ľudského srdca. Hovorila "čiň
te pokánie". Bolo to 13. mája, 
keď sa po prvýkrát zjavila vo 
Fatime, keď upozorňovala na 
nebezpečenstvá: Revolúcia v 
Rusku, prvá svetová vojna, 
druhá sv. vojna, koncentračné 
tábory, prenasledovania, vä
zenia ľudia však nepočúvali 
Máriu, lebo keby boli počúvali, 
azda by sa ľudské dejiny vyví
ja li ináč. Ani dnes ľudia nepo
čúvajú Máriu, sme ľahostajní a 
Mária vyzýva celý svet.

Túto putovnú sochu Panny 
Márie Fatimskej videlo celé Slo
vensko. Tu zvažujem, kolkí si 
uvedomili, čo od nás Mária žia
da. Ťažko sa dá predpokladať, 
že pokánie sa vyhlási za verej-

(Pokračovanie na str. 7.)
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Niekolko poznámok o manželstve a rodi
ne v dnešnom svete...

Zapnime televízor - čo tam vidíme? V 
ktorom z filmov môžeme vidieť normálne 
manželstvo? Iba ak vo filmoch pre pamät
níkov z rokov štyridsiatych či päťdesiatych. 
A v moderných filmoch? V takmer žiad
nom! I to má vplyv na vnútornú formáciu 
vzťahov v manželstvách dnes. I to má svoj 
velký vplyv na dnešnú stále sa zvyšujúcu 
rozvodovosť.

Niekedy mám dojem, že filmy odrážajú 
skutočný manželský život filmových 
hviezd - hercov a režisérov, ktorí tieto filmy 
produkujú, a títo, aby utíšili svoje svedo
mie, kladú tento spôsob života ako ideál 
pre iných. Jednoducho, filmy zobrazujú 
svet horším ako je a takto ho ešte viac 
kazia. Takmer každý film ukazuje manžel
skú neveru ako normálny zjav. Každý taký

to film pôsobí na spoločnosť, ktorá ho kon
zumuje, ako injekcia drogy, ktorá otupuje 
city a propaguje voľné vzťahy medzi mu
žom a ženou ako normálne. Najvýstižnejší 
prípad posledných dní? Filmový seriál Be- 
verly Hills.

Každý túži po láske, pretože "Boh je lás
ka" (1 Jn 4, 8). Teda v podstate každý túži 
po Bohu, i keď si .to v podstate jasne neu
vedomuje. Láska je najhlbšou potrebou 
každej osoby. Skutočne, sv. Ján Bohoslov 
vo svojom Prvom liste píše: "Láska je z 
Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha 
a pozná Boha" (4, 7).

Každý túži po láske. Stratením lásky (mi
lovanej osoby) sa zdá, že sa stráca všetko. 
Preto láska má byť verná. Ak opustím toho 
druhého, ktorému som sľuboval večnú lás

ku, zabíjam ho vo svojom vnútri. Už viac 
pre mňa neexistuje, je to vlastne duchovná 
vražda.

"Pristúpili k Spasiteľovi farizeji a pokúšali 
ho: Smie člo
vek prepustiť 
svoju man
želku z akej- 
kolVek príčiny? 
On odpove
dal: Preto 
muž opustí 
otca a matku 
a pripúta sa k 
svojej man

želke a budú dvaja v jednom tele. A tak už 
nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh 
spojil, človek nech nerozlučuje" (Mt 19,1 - 
6).

Cirkev učí, že manželstvo je nerozlučiteľ-

llustračná snímka
né. Slovo "nerozlučiteľné" má viac právny 
charakter. Lepšie sa nerozlučiteľný charak
ter manželstva v dnešnom svete možno vy
jadri slovami: "Manželstvo je verné". Vernosť
v podstate znamená to isté čo nerozlučnosť, 
ale je to krajší výraz. Aplikuje sa zvyčajne na 
lásku - "Láska je verná". Nikdy sa nehovorí: 
"Milujem ťa šialene na tri roky a tri dni", 
pretože láska je večná. I z toho vyplýva ne- 
rozlučiteľnosť manželstva.

Povedali Spasiteľovi: "Prečo potom Moj
žiš rozkázal dať priepustný list a prepus
tiť?" Odpovedal im: "Mojžiš vám pre 
tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše 
manželky, ale od počiatku nebolo tak. A 
hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju 
manželku pre iné ako smilstvo a vezme si 
inú, cudzoložľ (Mt 19, 7 - 9).

Manželstvo je nerozlučiteľné. Jedinou 
výnimkou je smilstvo, vtedy poškodená 
stránka nemusí žiť s tou druhou, ale sa 
nemôže opäť oženiť, pretože manželstvo 
trvá naďalej, manželia sa iba oddelia - žijú 
oddelene. Tak učí katolícka cirkev.

Sv. Pavol apoštol hovorí: "Tým, čo uzav
reli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale 
Pán, aby manželka neodchádzala od mu
ža a ak by odišla, nech ostane nevydatá, 
alebo nech sa zmieri so svojím mužom a 
muž nech neprepúšťa manželku" (1Kor 
7,10-11).

"Boh je láska" (1 Jn 4,8), a my sa zúčas
tňujeme na jeho láske a to i v manželstve. 
Pri vysvetľovaní nerozlučnosti manželstva 
by sa malo vychádzať z toho, že ľudská 
láska sa zúčastňuje Božej lásky, a preto v 
sebe nesie charakteristiky tejto lásky. A 
láska Boha sa vždy prejavuje ako láska 
verná.

Manželstvo je tiež obrazom nadprirodze
ného zjednotenia sa, nadprirodzenej lás
ky, ktorá nás čaká v nebi a práve preto je 
sviatosťou. Láska v manželstve je nedoko
nalým obrazom lásky, ktorá vládne v Pre
svätej Trojici.

Podčiarkuje to i Svätý Otec Ján Pavol II. 
vo svojom Liste rodinám (č.6), ktorý podpí
sal pri príležitosti Roku rodiny 2. februára 
t.r.: Keď Pán Boh stvoril napríklad svetlo, 
či hocičo ostatné, vždy hovoril "Buď napr. 
svetlo! a bolo svetlo" (Gen. 1,3). Keď však 
stvoril človeka, nepovedal "Bud'1, ale tieto 
slová: "Učiňme človeka na náš obraz, nám 
podobný!" (Gen 1, 26). Ide tu o Božie 
"nám".

Z tohto tajomstva vychádza stvorenie 
človeka: "A stvoril Boh človeka na svoj 
obraz, na obraz Boží ho stvoril, muža a 
ženu stvoril ich" (Gen 1, 27). Žiadny iný 
živočích nebol stvorený" na obraz a podo
bu Božiu" iba človek. Preto otcovstvo a 
materstvo u ľudí, hoci sú biologicky podob
né iným živočíchom v prírode, obsahujú v 
sebe tú "podobnosť" s Bohom, na ktorej sa 
zakladá rodina...

Vo svetle Nového zákona je možné vi
dieť pôvodný model rodiny v samotnom 
Bohu, v tajomstve života Presvätej Trojice. 
Božie "nám" je večným príkladom a ideá
lom pre "nám" ľudské. Ide tu predovšet
kým o to "nám" medzi mužom a ženou ( a 
deťmi), ktorí boli stvorení na obraz a podo
bu Božiu.

Pohľad sveta, ktorý nás obklopuje - na 
lásku, je egoistický a len telesný. Ostáva 
na nás, kresťanoch, aby sme životom v 
našich rodinách dokazovali svetu, že sku
točne existuje i láska vyššia a vznešenej
šia. To bolo charakteristikou kresťanských 
rodín v prvých storočiach po narodení 
Spasiteľa. I vtedy bola rovnaká situácia 
ako dnes. Evanjelium - Dobrá zvesť-sa 
totiž svetu nekáže iba slovom, ale predo
všetkým príkladom, životom. A to platí pre 
nás všetkých.

o. Jozafát, OSBM
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V istej vyhrotenej diskusii bol na moju adresu 
vyslovený názor: Nebyť problému uniatov, mo
hlo sa v ekumenických rokovaniach medzi pravo
slávnou a rímskokatolíckou cirkvou viditeľne po- 
kroäf. A opäť v istom časopise nekatolícka strana 
tvrdí: Dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou 
cirkvou bude pokračovať a v rámci tohto dialógu 
bude sa riešiť aj problém únie, lebo je nezmieri
teľnou prekážkou budúcej jednoty medzi Výcho
dom a Západom. Takže jedna zo strán pripúšťa 
budúcu ''jednotu", avšak bez gréckokatolíkov. 
Nádherná myšlienka jednoty takto zároveň zne
hodnotená a vopred odsúdená na neúspech ne
splniteľnou a neprijatelhou podmienkou, igno
rujúcou historické fakty, genézu vzniku a vývoja 
gréckokatolíckej cirkvi, jej existenciu, postavenie 
v štáte a spoločnosti ako aj vo svetovom spolo
čenstve kresťanských cirkví.

Častokrát vyslovovaná otázka obsahuje v se
be zároveň zásadnú odpoveď. Únia zostane, 
ale nie ako neprekonateľná prekážka zjednote
nia Výchovu a Západu, ale ako MOST spájajúci 
obidve cirkvi. Pravý náboženský unionizmus je 
naša historická misia. Naša gréckokatolícka cir
kev je k nej povolaná svojou históriou, geogra
fickým situovaním a teologickým bohatstvom. 
Napriek svojej katolicite zachováva východnú 
duchovnosť a liturgickú tradíciu a obradovú je 
dinečnosť, čím zároveň obohacuje západnú 
pragmatičnosť, pojmovú uhranenosť a organi

začnú dokonalosť a jej katolicitu "ekumenizjjje". 
Biskup ThDr. V. Hopko v r. 1946 napísal: Čo je 
prekážkou zjednotenia? Snáď to, že sme "tvrdí" 
katolíci, a tak isto sú aj pravoslávni? Je na 
škodu, že vlastne nie sme dosť dobrí katolíci, 
ale ani dosť dobrí pravoslávni. Nemôžeme pod 
katolicizmom chápať latinský obrad. Katolicizmus 
to nie je latinizmus, katolicizmus je nad obradom,

katolicizmus spája všetky obrady. Ak to pocho
píme, staneme sa lepšími katolíkmi. A lepší 
budú aj pravoslávni, ak pochopia a priznajú to, 
čo pravdivo učia pravoslávni sv. otcovia. Vtedy 
nastane zjednotenie - uzatvára biskup Hopko.

Je potrebné v súvislosti s v úvode vyslove
ným názorom nekatolíckej strany zdôrazniť, že 
stotožnenie sa s tvrdením o ekumenickej "pre
kážke" a jej riešenie transformáciou západných 
prvkov do nášho obradu nesie v sebe riziko 
straty vlastnej identity a postupného odcudze
nia. Takýto postup je neprijateľný. Gréckokato
líci rúcajú staré múry akejsi exkluzívnosti. Boli, 
sú a chcú byť aj naďalej horlivými prívržencami 
grécko-slovanského obradu, ale pritom zdôraz
ňujú, že sú podľa viery katolíkmi a ostávajú 
verní Sv. Otcovi v Ríme.

V závere sa natíska ešte jedna myšlienka: 
Túžbou slovanských vierozvestov sv. Cyrila a 
Metoda bolo zjednotiť všetkých Slovanov JED
NOTOU VIERY. Aj naším ideálom by malo byť 
to isté, ak chceme ukázať, že sme verní cyrilo- 
metodskej tradícii. Lebo myšlienka jednoty by 
mala prekvitať práve v  Slovanstve. Grécky ob
rad s bohoslužobnou rečou staroslovienskou 
nie je národný, ale všeslovanský, zjednocujúci. 
Mal by spájať nás, Slovanov, v tom najpodstat
nejšom - viere v Boha a slávením sv. Eucharis- 
tie. Bohužiaľ, opak je v súčasnej dobe 
pravdou. Odhliadnuc od všetkej súčasnej zlo
by a neporozumenia, kiežby sa čo najskôr 
naplnila m odlitba Božského Spasiteľa: Da vsi 
jedino budutl

Dr. Peter KRAJŇÁK

"Urobte všetko, čo vám povie"
(Dokončenie zo str. 5.)

ný akt zmierenia. Dá sa očaká
vať iba pokánie jednotlivcov. 
Pokánie je ochota človeka povo
liť zo svojich túžob a príjať to, čo 
nám ponúka Boh, čo nám po
núka konkrétna situácia, do 
ktorej sa dostávame. Pokánie 
je to, čo má meniť môj vzťah k 
Bohu a k ľuďom. Je to zmena, v 
ktorej budem trestať svoje zlé

zmýšľanie. Keby sme pochopili 
slovo pokánie, vyriešili by sme 
všetky svoje problémy a mož
no aj problémy našich blíž
nych...

Z posolstiev 
Panny Márie

"Chcete sa obetovať Bohu, ste 
pripravení priniesť každú obetu, 
chcete prijať všetky utrpenia, 
ktoré na vás budú zoslané, ako

zmierenie za hriechy mnohých 
hriešnikov, ktorými je veleb
nosť Božia urážaná? Chcete 
prijať na seba utrpenie za obrá
tenie hriešnikov, z ktorých 
mnohí sú už blízko pekla? 
Chcete urobiť zadosťučinenie 
za hriechy a urážky, ktorými je 
moje Nepoškvrnené srdce urá
žané?"

"Obetujte sa za hriešnikov a 
často, najmä ak prinášate ne
jakú obetu, hovorte: "Ježišu, z 
lásky k tebe a za obrátenie 
hriešnikov, ako zadosťučinenie 
za urážky, ktoré sa dostáva 
Nepoškvrnenému Srdcu Má
rie."

"Aby sa duše zachránili, chce 
Pán Boh zaviesť vo svete po
božnosť k môjmu Nepoškvrne
nému Srdcu. Ak sa urobí to, čo 
vám kážem, budú mnohé duše 
zachránené a svet sa dočká 
mieru. Vojna sa blíži ku koncu, 
ale ak neprestanú urážať Pána 
Boha, neuplynie dlhý čas a za
čne sa nová vojna ešte straš
nejšia ako táto. To sa stane za 
pontifikátu Pia XI. Ak raz v noci 
uvidíte neznáme svetlo, vedz
te, že je to znamenie Božie a 
potrestanie sveta za mnohé 
zločiny sa blíži. Vojna, hlad, 
prenasledovanie Cirkvi i Sväté
ho Otca. Aby sa tomu zabránilo,

chcem Vás poprosiť, aby Rus
ko bolo zasvätené môjmu Ne
poškvrnenému Srdcu a aby 
bolo zavedené zmierujúce 
sväté prijímanie na prvú sobo
tu v mesiaci.

Ak budú moje prosby splnené, 
Rusko sa obráti a nastane mier. 
Ak nie, Rusko svoje omyly vo 
svete ešte rozšíri, tieto vyvolajú 
nové vojny a prenasledovanie 
cirkvi, mnohé národy budú zni
čené, dobrí budú mučení a Svä
tý Otec bude mnoho tpieť. 
Napokon však moje Nepoškvr
nené Srdce bude triumfovať. 
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, 
ktoré sa obráti a svetu darujem 
obdobie mieru a pokoja... Keď 
sa modlite ruženec, na konci 
každého desiatku dodajte: Ó 
Ježišu, odpusť nám naše hrie
chy, zachráň nás od pekelného 
ohňa a priveď do neba všetky 
duše najmä tie, ktoré najviac 
potrebujú tvoje milosrdenstvo."

"Som Kráľovná ruženca. 
Chcem, aby sa na tomto mieste 
postavila kaplnka na moju po
česť. Ďalej treba denne pokra
čovať v modlitbe ruženca. Ak 
bude splnená táto prosba, vojna 
sa skonä a vojaci sa čoskoro 
vrátia domov. Ľudia nech sa po
lepšia a vyprosujú odpustenie 
pre hriešnikov."



■ SLOVO 13/94 STRANA 8

(Úvaha maturantky)
Často zaspávam s modlitbou na perách: 

Pane, ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. 
Veď ma, aby som nezablúdila, nestupila 
vedľa. Chcem plniť tvoju vôľu a verím, že môj 
život dosiahne naplnenie, budem zomierať v 
pokoji, že žila som správne.

Až teraz si začínam uvedomovať, akú mi
losť som dostala od Boha, že ma stvoril takú, 
aká som. Teraz začínam ďakovať za to, že mi 
dal úprimnú lásku mojich rodičov. Moja vďa
ka patrí im za to, že ma priviedli na správnu 
cestu, že nejednali podľa seba, ale nechali 
rozhodnúť - v otázke môjho života - nášho 
Boha.

Myslím si, že mi dali to, s čím môžem ísť aj 
do celého sveta a 
nemusím sa báť. Ne
dali mi však návod 
na život, bohatsvo 
tohoto sveta, ani vav- 
rínovú perinku. No 
predsa mi dali všet
ko. Naučili ma, že 
všetko to, čo mám a 
užívam, nepatrí 
mne. Myslím si, že 
mám "dobrý vklad".
V mojom živote ne
chcem poznať pý
chu, sebectvo, 
nepravú lásku. Tú
žim žiť pre toho dru
hého. Pre každého 
človeka. Pre toho, 
ktorý žije pre mňa, 
ale i pre toho, ktorý 
ma zavrhol, neprijal.
Podľa môjho názoru 
každý človek je po
volaný vo svojom ži

vote pre službu blížnemu. Neprichádzať však 
s pomocou a službou len vtedy, keď očaká
vame odmenu, uznanie či slávu. Naše srdce 
nech je otvorené pre každého. Neťažme svo- 
je svedomie presvedčením, že práve "on" 
pomoc nepotrebuje.

Preto ja túžim mať oči otvorené pre každé
ho. No takýto zrak nepochádza z tohto sve
ta. Prichádza po ťažkom osobnom boji.

Zbraňou je túžba, odhodlanie. Veď v leni
vosti nikto nikdy nič nedosiahol. Lenivosť 
sama o sebe hlása zánik, rezignáciu. Mys
lím, že ešte stále bojujem. Na jednej strane 
chamtivosť a sebectvo tohto sveta, na dru
hej strane nadprirodzená láska a obeta. Mo
jou zbraňou je však túžba po láske - tej

Ilustračná snímka

OTÁZKY MLADÝCH
•  PreČQ sa vo východnom obrade slávi 
viac sviatkov ako v západnom?
— Je to preto, lebo východný obrad nemai 
liturgickú reformu v II. vatikánskom koncile. 
Východná cirkev si ponechala všetky tradič
né sviatky ako napr. sviatok Eliáša, aby tým 
naznačila kontinuitu Starého a Nového zá
kona.
•  Aký máte názor na celibát?
— Pán Ježiš zdôrazňuje nerozlučiteľnosť 
platného manželstva. Apoštoli vtedy tro
chu protestolali, hovoriac: "Keďsa veci ma
jú tak, preto je lepšie sa neženiť". A Ježiš 
tam veľmi zdôraznil, nie všetci chápu túto 
reč. Zastávam Ježišov názor. Tí, ktorí to 
môžu pochopiť kvôli kráľovstvu, kvôli ohla
sovaniu evanjelia samému, slobodnému, 
oddanému pre túto vec, vo východnej cirkvi 
si môžu slobodne zvoliť celibát. V západ
nej cirkvi je celibát predpísaný podľa cir
kevného práva, došlo k tomu po mnohých 
skúsenostiach, že celibát sa uzákonil. Vý
chodná cirkev vychádza z tradície, ktorá je 
známa už od apoštolských čias, keďže 
Ježiš si vybral za apoštolov prevažne že
natých mužov, lebo slobodný bol len milá

čik Pána apoštol Ján. Východná cirkev do
voľuje pred prijatím vysviacky na kňaza 
oženiť sa. Zdôrazňujem toto hľadisko, ktoré 
Ježiš naznačil. Kto môže pochopiť, nech po
chopí. Cirkev potrebuje plne oddaných, kto
rí bez všetkých ohľadov budú chcieť len túto 
skutočnosť mať pred sebou.
•  Dovoľuje Cirkev zabávať sa v piatok bez 
toho, žeby to bolo považované za hriech?
— Zábavy vo velkopôstnom období nie sú 
dovolené. Čo sa týka zábav v piatok, je to 
istým prejavom neúcty voči utrpeniu Ježiša 
Krista. Tu neexistuje žiadny zákaz Cirkvi, ale 
keď niekto si Ježišovo umučenie na kríži hl
boko váži, tak v piatok si zábavu odriekne. 
Prečo to hovorím? Je veľmi bolestné, že sa 
na mnohých miestach rozširujú piatkové dis
kotéky a zábavy. Jednoducho z toho dôvodu, 
že mládež prichádza zo škôl, internátov a 
uteká rovno na zábavu, pritom by mohla a 
mala poďakovať sa Pánu Bohu za prežitý 
týždeň, načerpať síl, aby sa mohlo pomôcť 
doma, kdežto po takej piatkovej zábave sú 
často v sobotu "otrávení'. Ja osobne nedopo- 
ručujem piatkové zábavy. Cirkev nezakazuje 
a keď nezakazuje, nemôže to byť hriešne.

ozajstnej - túžba žiť v službe a pokore. Mno
hokrát som však premýšľala o tom, či moja 
snaha nie je márna a moja túžba zbytočná. 
No útechou a posilou mi boli slová jednej 
svätice, ktorá hovorí o tom, že túžba bude ti 
niekedy viac ako iným ich dobré skutky. V 
tom mám nádej. Nechcem žiť preto, aby 
som bola milovaná, ale preto, aby som mi
lovala. Keď dávam, nečakám odmenu. Od
menou je mi radosť toho druhého. Myslím, 
že čistá a úprimná túžba je dobrou prípra
vou na život. Verím, že tak, ako rozprávka 
má začiatok a koniec, aj moja námaha uzrie 
ovocie. Nechcem a stránim sa však robiť 
niečo len preto, že očakávam hojnú odme
nu. Aj to je však potrebné. No nad všetkým 
tým má stáť láska. Ozajstná, všemohúca. 
Božia láska. Tak, ako povedal svätý Pavol, 
že máme tri hodnoty - vieru, nádej a lásku. 
Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Keď 
pravdivo miluješ, netreba ti dom či auto, 
bohatého manžela či celý svet k tomu, aby 
si prežil. Láska ti je chlebom i bohatsvom. 
Je ti príbytkom i útočišťom v trápení. Miluj a 
rob, čo chceš - hovorísv. Augustín. Toto je, 
myslím si, mojou prípravou, naplnením živo
ta. A cieľ môjho života? Šťastne zomrieť. 
Myslím, že ten umiera šťastne, komu svedo
mie hovorí, že to, čo vo svojom živote urobil, 
splnilo vôľu Božiu. Iných však opantáva ne
pokoj a úzkosť. Nebojím sa smrti. Tak čoho 
sa mám ešte báť?

Mojou radosťou je nádej, mojou nádejou 
je Boh. Myslím, že keby celý svet na mňa 
zabudol, on na mňa nezabudne. Preto si 
znova hovorím: Čoho sa mám báť?

Andrea PETRISKOVÁ

Pri »stej príležitosti, ktorej sa úcas- 
nil aj náš pomocný prešovský biskup 
Mons. Milan Chautur, CSsR, sme vi
deli tento milý a dojímavý obrat

Otec biskup, tak ako na iných mno
hých miestach a podujatiach, obklo
pený chlapcami a dievčatami v 
družnom rozhovore. Zastaví sa pri 
postavajúcich skupinkách pred chrá
mom, pýta sa, odkiaľ sú. S úsmevom 
rta tvári ochotne a nefomálrte odpo
vedá na zvedavé otázky mladých.

Tu ho zrazu vidíme v objatí dvoch 
malých dietok, ktoré s detinskou dô
verou pritískajú sa k otcovi biskupo
vi . Otec biskup poznamenal: "Toto 
dievčatko nemá ani otecka, ani ma
mičku, ale má dobrú babku, ktorá sa
o ňu stará.” Ono však smutne zakýva
lo hlavičkou a povedalo; "Ani babku 
už nemám, zomrela mi, ale mám tetu", 
Otec biskup, ukryjúc svoje prekvape
nie, možno i súcitne povedal: "To nič, 
ved máš otecka biskupa a tiež nebes
kého otecka, sme ale pekne velfcá ro
dina, viak?” Dievčatko zažiarilo.

A M
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NAUČME SA SPRÁVNE SPIEVAŤ SVATU LITURGIU
Množstvo nápevov, viachlasné llidové a zbo

rové spevy sú charakteristické pre východnú 
cirkev a jej svätú liturgiu. Architektúra spevu vo 
východnej svätej liturgii je  klenotom celej vše
obecnej katolíckej cirkvi. Je unikátnym preja
vom oslavy Boha v tradičnom cyrilometodskom 
staroslovienskom jazyku, ale tiež v živom slo
venskom jazyku.

Sväté liturgie v celej našej diecéze sa slúžia 
v obidvoch jazykoch, aj keď evidentne je to cítiť

najmä zo strany mladej generácie túžbu osla
vovať Boha po slovensky. Každá dedinka, či 
mesto má zaužívané nápevy, ktoré sú si často 
v mnohom podobné, ale sú tu isté intonačné a 
rytmické odchýlky, ktoré je poznať najmä pri 
rôznych slávnostiach, pútiach a pod., kde sa 
veriaci z celej diecézy schádzajú. Z toho dôvo
du poznania jednotného spevu ľudového pre 
všetkých veriacich budeme v nasledujúcich čís
lach zverejňovať znotované časti svätej liturgie.

Tento materiál bude iste zaujímavý aj pre veria
cich západného obradu, ktorí sa tak na slávení 
svätej liturgie východného obradu budú môcť 
aktívne zúčastňovať. Dúfame tiež, že toto po
znanie jednotného nápevu východnej svätej 
liturgie nás ešte viac spojí a zjednotí. Odporú
čame sa vo farnostiach naučiť sa podľa nôt 
spievať tento nápev.

Po ukončení zverejnenia celej svätej liturgie, 
použijeme ďalší notový materiál iného nápevu.
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Vážená redakcia Slova, 
nebudem začínať slovami o tom, že ste dobrí a 

pod. Lebo ťažko je niečo nádherné a predsa ľud
ské opísať slovami. Skutočne niektoré Vaše články 
nútia človeka zamyslieť sa a mnohé potešia. Tak 
som aj ja bola veľmi milo prekvapená, keď som v 
čísle 6 našla maličký, ale veľmi milý článoček Z 
kroniky Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny 
Márie. A to preto,lebo sama som mala možnosť 
navštíviť ich kláštor v Prešove a poodhaliť pre 
mnohých tak tajomný život ľudí, ktorí svoj život 
zasvätili Bohu. Nie, nebolo to stretnutie, na ktoré 
sa týchlo zabúda. Boli to slová, myšlienky a názory 
ľudí, ktorí žijú pre vieru. Pri nich som sa cítila, 
akoby som mala pred sebou Ježiša, akoby som sa 
dotýkala kúska neba. Zabudla som na svoje sta
rosti a svoju pozornosť som sústredila len a len na 
nich. Prostredníctvom tohto listu by som chcela 
poďakovať predstavenej provinciálneho domu i 
magistre noviciek,ktoré boli ochotné stráviť s nami 
čas a ochotne mi odpovedali na moje otázky. Ach, 
nikdy nezabudnem na ich milé oči a nežný úsmev. 
Vždy som si myslela, že sa s takým niečím nikdy 
nestretnem. A môžete si predstaviť, aká som bola 
šťastná, keď sa to stalo. Keď som sa z týchto 
tichých, milých a láskou voňajúcich miestností 
opäť vrátila do reálneho života, keď som stála na 
ceste plnej ruchu a medzi ľuďmi, ktorí sa stále

kamsi ponáhľajú, hrdlo mi stlačil žiaľ a opýtala som 
sa sama seba: "Dievča, kam kráčaš?" A teraz si už 
môžem aj odpovedať. Kráčam za nimi. Mám 14 
rokov a som rada, že som našla zmysel života. Ani 
si neviete predstaviť, ako mi to pomohlo. Keby som 
mala možnosť byť s nimi častejšie, pevne verím, že 
by sa zo mňa stal úplne iný človek. Ale kedže nás 
oddeľuje velká vzdialenosť, pripomínam si ich as
poň v myšlienkach. A tak drahé služobnice, vrelá 
vdáka za to, že ste. Ďakujem Vám za Váš úsmev, 
za Váš úprimný stisk dlane. Tak často si Vás 
predstavujem v mysli a srdce mi zahrieva blažený 
pocit šťastia i viery. Drahí moji, Vy ste skúsok 
Krista, ktorý sa rozdáva tým, čo to najviac potrebu
jú. Veľmi sa teším na den, kedy Vás znovu uvidím. 
Pán Vám žehnaj. A Vám drahá redakcia SLOVA 
ďakujem za články a zaujímavosti a prajem veľa 
úspechov v spojení s čitateľmi. Nech aj Vás žehná 
milujúca ruka nášho Pána.

Vlasta SVEDOVÁ

Chváľ, duša moja, Pána ...
V prekrásnych májových dňoch 13.-15. mája 

1994 zakúsila duša moja na evanjelizačnom semi
nári v Prešove mocné naplnenie Božieho prísľubu. 
Z nádherne štedrej Božej lásky sa Duch Svätý 
vlieval do tisícoch otvorených sŕdc. Vlieval sa a 
napĺňal pokojom a láskou.

V pokore vzdávali sme slávu tomu, komu sku
točne patrí - Pánu Bohu. Všetko sa dialo nie silou, 
nie mocou našou, lež mocou Ducha Svätého. A 
slnko Kristovej lásky nás ožiarilo, oheň Ducha 
Svätého nás zapálil. Opäť zvíťazil ten, koruna kto

rého bola z tŕnia, ten, ktorému za trón poslúžil 
drevený kríž, ten, ktorému namiesto žezla dali klin
ce.

Mnohí z účastníkov boli uzdravení, mnohí dostali 
dary. Nie pre okrasu. Dostali ich, aby pomáhali 
iným otvoriť sa pre vliatie Ducha Svätého. Aby tým 
druhým pomáhali stať sa krásnymi pred Bohom. "A 
Boh nie je od nás ďaleko, my v ňom žijeme. Aj 
naša zem je v ňom, patrí sa pred ním kľaknúť na 
kolená".

Sú to hlboké pravdy, ktoré nám sprostredkoval 
profesof o. Vrablec. Slová, ktoré sa zapísali nielen 
do pamäti, ale i do srdca a duše.

Božie požehnanie evanjelizačnej jari sa dostalo 
i od otcov biskupov - Mons. Jána Hirku a Mons. 
Alojza Tkáča. Slúženie svätých liturgií bolo velko- 
lepou oslavou vzdávania chvály a vďaky Pánu 
Bohu, Ježišovi Kristovi i jeho matke Panne Márii.

A toto všetko umocňovali melódie ľúbezných 
náboženských piesní a hlas vzácneho hosťa z 
Talianska, ktorý počas celého seminára rozdával 
dar múdrosti, pridržajúc sa slov Matky Božej: "Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho 
slova".

Vďaka Ti, Bože, Aleluja!
Mária ČERVEŇÁKOVÁ

UPOZORŇUJEME ČITATEĽOV, ŽE V 
NAJBLIŽŠOM VYDANÍ ČASOPISU 
SLOVO 14/94 UVEREJNÍME VÝSLED
KY PRVEJ TOHTOROČNEJ VEDO
MOSTNEJ SLOVO - SÚŤAŽE.



Katolíci a evanjelici v USA
spoločne proti potratom a pornografii

-------SLOVO 13/94

Predstavitelia katolíkov a evanjelikov v 
Spojených štátoch amerických vyzvali svoje 
spoločenstvá, aby sa spoločne angažovali v 
boji proti potratom a pornografii. Predstavite
lia evanjelikov a vedúce osobnosti katolíckej

cirkvi vyzvali v spoločnom vyhlásení, ozna
čovanom za "historické", katolíkov a evanje
likov, aby zosilnili svoje úsilie v boji proti 
potratom a pornografii a podporovali hodno
tovú výchovu.

V dokumente s názvom "Evanjelici a kato
líci v spojení - Kresťanská misia v treťom 
tisícročí" sa hovorí: "Ako evanjelici a katolíci

sa neodvažujeme postaviť proti sebe a byť v 
nezmyselnom konflikte, a tak poskytovať ne
priateľom Boha pomoc a podporu". John 
White, prezident Geneva College a niekdajší 
prezident Nation Association of Evangeiicals 
(Národnej asociácie evanjelikov), povedal, 
že toto vyhlásenie je "triumfálnym okami
hom" v náboženskom živote Ameriky.

Z katolíckej strany patria k signatárom vy
hlásenia arcibiskup z Denveru Francis Staf- 
ford, biskup Carlos A. Sevilla z arcidiecézy 
San Francisco a teológovia ako John Neu- 
haus a Michael Nowak, ktorý nedávno dostal 
Templetonovu cenu. Za stranu evanjelikov 
sa hlásia k signatárom výzvy vedúci Home 
Mission Board (Výbor domácich misii") a Ko
misie pre kresťanský život pri Southern Bap- 
tist Convention (Južná babtistická únia), 
najväčšieho protestantského náboženského 
spoločenstva v USA.

ROK OCIIRÍMY RODIflY
S veľkolepým plánom Božím s rodinou 

je v krikfavom kontraste rozhodnutie 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu; 
Uznať právnu platnosť tvz. manželstva 
homosexuálov a taktiež dovoliť týmto 
"manželom" adoptovať detí. Svätý Otec 
k tomu zaujal takéto stanovisko:

" Nie Je mravne prípustné právne schvá
lenie homosexuálnej praxe. Chápať toho, 
kto hreší, kto nie je schopný sa vyslobodiť 
z tejto tendencie, nie je to Isté ako uľahčo
vať požiadavky mravnej normy... Parla
ment nedovolene priznal inštitucionálnu 
hodnotu scestnému chovaniu, ktoré nie je 
v súlade s plánom Božím... Niet pochýb, 
Že sme prítomní velkému, strašnému ne- 
bezpečiu.”

Medzinárodný Rok rodiny tedy začína 
bojom medzí svetlom Božím a temnota
mi zla. Svätý Otec naznačil, že takým 
útokom na rodinu je možno čeliť len 
modlitbou, pôstom a vzájomnou lás
kou. A to chceme i robil, pretože je 
užitočné "diskutovať " o rodine, o jej 
dôstojnosti; keď niektorí partneri v dia
lógu nie sú schopní rozoznať muža od 
ženy.

Na inom mieste označil kuriálny kar
dinál Aifonso Lopez Trujillo zmienenú 
požiadavku Európskeho parlamentu za 
"atentát na prirodzenosť rodiny a man
želstva". Vyslovil nádej, že Štrasburské 
rozhodnutie nenájde v európskych ze
miach pozitívnu odozvu.

Potratová štatistika Rumunska
Podľa vládnych údajov počet potratov | dov. Najvyšší počet potratov mali mladé

dosiahol v Rumunsku nový rekord. Na 20 - 24 ročné ženy, 40 000 potratov
jedno narodené dieťa štatisticky pripa- j  ženy medzi 15. a 20. rokom. Usmrtenie
dajú tri potraty. V prvom štvrťroku r,1993 1 nenarodeného dieťaťa stojí v Rumunsku
bolo podľa oficiálnych údajov registrová- j asi toľko, ako mesačné balenie piluliek
ných 312 004 potratov a 123 847 pôro- j proti počatiu.

VYŠIEL SLOVNÍK BIOETIKY
Na Gregorovej univerzite v Ríme sa 

konala prezentácia významnej publiká
cie pod názvom Slovník bloetiky. Je to 
nielen prvé dielo tohto druhu v Talian
sku, ale vôbec v Európe.

Podujatie zapadá do rámca dvojroč
ného kurzu etickej a riadiacej formácie 
lekárov a vedúcich pracovníkov v zdra
votníctve, ktorého riaditeľom je profesor 
morálnej teológie Gregorovej univerzity 
Serglo Bastianel. Publikácia obsahuje 
asi 350 hesiel.

Na slovníku spolupracovalo asi 170 po
predných odborníkov z Talianska, Fran
cúzka, Nemecka, Belgicka a Rakúska.

Bioetika je nová vedná disciplína, kto
rá v súčasnosti nadobúda čoraz väčší 
význam. Práve cez bioetiku treba dnes 
chápať úvahy, ktoré sa usilujú zdôrazniť 
hodnotu a kvalitu ľudského života v te
rajšej spoločnosti v závislosti od mno
hých faktorov na úrovni biotechno
logickej, spoločenskej, politickej a eko
nomickej.
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"Ja som živý chlieb,,,"
V Taliansku i v niektorých iných kraji

nách bol sviatok Kristovho Tela a Krvi 
preložený na nedeľu, 5. júna, a preto stre
dobodom poludňajšieho príhovoru Jána 
Pavla II. k veriacim a pútnikom zhromaž
deným na Svätopeterskom námestí bola 
Eucharlstia a duchovná účasť na slávnost
nom zakončení Národného eucharistické
ho kongresu v Siene. V úvode Ján Pavol
II. uviedol, že z eucharistického Ježiša 
čerpáme silu, aby sme sa navzájom milo
vali tak, ako nás on miloval, a aby sme sa 
mohli dať do služby jedni druhým.

Ak Eucharistiu prežívame do hĺbky, vy
dáva zo seba svoju hodnotu, a to aj sociál
nu, usmerňujúc nás v duchu solidarity a 
velkodušnosti, tak veľmi potrebnej na bu
dovanie civilizácie lásky.

Ustanovením Eucharistie chcel Pán Je
žiš v každom čase pre každé pokolenie 
sprítomniť svoju vykupitelkú obetu. V sku
točnosti je ňou jeho telo obetované za 
život sveta. Lebo kto sa živí Kristom, istým 
spôsobom sa stáva ním samým. Sám ho- 
vori: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z 
neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude 
žiť naveky."

Na význam a velkosť Eucharistie pouká
zal Ján Pavol II. aj v pozdrave, ktorý v 
sobotu večer po modlitbe sv. ruženca 
prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu 
poslal mladým, zhromaždeným na modlit
bovom stretnutí v sienskej katedrále. Po
vzbudil ich týmito slovami: "Zostaňte vždy 
blízko eucharistického Ježiša. V lámaní 
chleba nájdete skutočnú lásku, ktorá nie 
je sebecká, ale myslí len na dobro dru
hých. Od neho sa naučíte, že skutočná 
velkosť spočíva v službe lásky, a v tom 
nájdete radosť zo života."
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Kto nepočul, alebo nečítal o pustovní
koch? Žijú utiahnuto v askéze a mnohých 
z nás udivujú. Nájde sa aj v dvadsiatom 
storočí pustovník? Keď sa s nimi stretne
me, zdajú sa nám ako normálni ľudia, iba
že uznávajú iné hodnoty než je pohodlie, 
sociálna istota a pod. Rod pustovníkov 
siaha hodne ďaleko. Keď si prečítame ich 
životopis, odhalíme niečo tajomného z ich 
života.

Anton z Egypta, ktorý sa narodil okolo 
roku 250, nebol prvým z nich, napriek 
tomu ho nazvali svojím otcom, že mal 
našťastie životopiscu. Za jeho čias neboli 
ešte kláštory a tak tí, ktorí chceli zasvätiť 
svoj život Bohu v odriekaní sa, robili to 
individuálne. Takto začal aj Anton. Povo
lanie k tomuto poslaniu je klasické. Anton 
počul v chráme stať zo sv.evanjelia o mla
dom boháčovi, ktorý sa pýta Boha, čo má 
robiť, aby bol dokonalý. Vzal na seba od
poveď Pánovu, predal všetky zdedené 
majetky a potom, aby sa celý oddal dielu 
zasvätenia, utiahol sa neďaleko svojej ob
ce. Tam zasväcuje svoje sily na sebaov
ládanie a svoje modlitby čerpá z evanjelia, 
ktoré ovláda naspamäť. Na svoje živoby
tie a na pomoc chudobným pracuje vlast
nými rukami.

Začatý život sa ukázal byť ťažkým, takže 
ikonografia ho predstavuje vždy v strede 
pokušenia, ktoré má tisíceré podoby, proti 
ktorým musel bojovať, aj keď žil vo svojej 
opustenosti. Ale predstavujú ho aj ako 
rozžiareného a usmiateho, pretože víťazí. 
Preto pritiahol pozornosť svojich krajanov 
a stal sa za niekolko rokov" velký Anton". 
Učil totiž tisícky ľudí o cestách duchovné
ho života a o jeho požiadavkách. Púšť sa 
čoskoro zaľudnila pustovníkmi, ktorí žili 
alebo sami alebo v malých skupinkách. 

Život za hranicou prirodzenosti...
Od tejto doby začala vo všetkých ríšach 

orientu obdivuhodná rehoľná epopeja: 
rýchlo sa množia kláštory a pustovne - 
izolované alebo zoskupené. Okolo roku 
450 biskup Theodoret z Cypru opísal pre 
potomstvo život asi tridsiatich samotárov, 
ktorých poznal osobne a mal ich rád. Ich 
existencia nás prekvapuje. Majú zaľúbe
nie v prekračovaní hraníc prirodzenosti, či 
už je to bdenie, pôst alebo mnohoraké 
cvičenia v zbožnosti. Chcú byť učeníkmi 
Jána Krstiteľa, ktorý sa živil v púšti len 
medom a kobylkami. Je tu aj príklad Ježi
ša, ktorý trávil celé noci v modlitbe a postil 
sa v samote počas 4 0  dní.

Na Západe je "Život sv.Antona" veľmi 
známy : v Galii mal veľmi skoro súperov. 
Martin de Tours, oslobodený od armády, 
žil nejaký čas v Taliansku, utiahol sa v 
r.361 do pustovne v Ligugé blízko Poi- 
tiers. Niekolko žiakov sa tam k nemu pri
dáva a žijú v izolovaných chatrčiach:

zrodila sa jedna z prvých laur na Západe. 
Martin sa stal o 10 rokov neskoršie bisku
pom v Tours. Celý zbytok života trávi popri 
funkcii v kláštornej samote v Marmoutier.

O H E Ň  S V E T L O

Do Galie prichádzali z keltských krajín 
pustovníci, ktorí boli vtedy misionármi. 
Ohlasovali evanjelium v zemiach, ktorými 
prechádzali. Colomban /615/, ktorý založil 
Luxeuil, je najslávnejší z nich, ale mnohí 
ďalší nemali nikdy pevný domov. Ďalej na 
juhu okolo roku 500 , v opustenom mieste 
Subiaco sa utiahol Benedikt, budúci pat
rón Európy, aby našiel vhodné podmienky 
na kontemplatívny život. Čoskoro musí 
obetovať svoju "milovanú samotu" a začať 
riadiť duchovnú výchovu tých, ktorých pri
tiahla jeho svätosť.

V skutočnosti sa stáva, že človek tvárou 
v tvár proti sebe samému poznáva svoju 
pravú podstatu a prichádzajú velké otáz
ky: odovzdá sa Bohu alebo sa urobí sám 
stredobodom ? Pustovník objavuje v sebe 
protivníka, ktorý sa usiluje o našu skazu. 
Či Ježiš nepoznal v púšti jeho prítomnosť?

Počas stredoveku benediktínski a iní re
hoľníci, ale aj jednoduchí laici uchvátení 
Bohom a Pravdou, hľadali samotu a žili

tam úplne preňho. V 10. a 11. storočí 
značný počet pustovníkov žije osamote
ne, alebo v polopustovníckych základ
niach. V roku 1084 na dne istej doliny 
Izery, Bruno, bývalý majiteľ škôl v Reims, 
sa odoberá s niekolkými druhmi: Kartúza 
je založená a ešte aj teraz poskytuje mno
hým kandidátom možnosť osamoteného 
života zmierneného nejakými spoločnými 
vzťahmi.

V prvej polovici XVII.storočia sa stáva
jú pustovníkmi ľudia zo všetkých sociál
nych vrstiev: bývalí vojaci, šľachtici, 
kňazi alebo rehoľníčky a čím ďalej tým 
viac aj dobrí laici. Ľud ich miluje a snaží 
sa ich pritiahnuť na svoje územie. Naj
častejšie zabezpečujú ochranu v osa
motenej kaplnke, niekedy sú strážcami 
majákov a cintorínov a bolo im dané 
právo zbierať príspevky. Udrží sa ich 
horlivosť aj po čase? Pochybnosť sa ne
týka Benedikta Labra pôvodom z Picar- 
die /1783/. Stal sa pustovníkom, pút
nikom, vidno ho brázdiť po cestách Eu
rópy. Celý strhaný zomiera ako 35 ročný 
v Ríme ako svätec. Jeho pohreb sa one
skoril o niekolko dní pre nával ľudí, ktorí 
ho chceli vidieť a dotknúť sa ho posled
ný raz.

Za starej vlády vo Francúzsku bol pus
tovník ozajstnou súčasťou krajiny. Azda 
preto, že bol veľmi viazaný na kresťanskú 
spoločnosť. Po revolúcii sa osamotený ži
vot stratil skoro úplne. Po reštaurácii si 
niektoré zámocké panie priali, aby boli 
pustovne znova obsadené, no nikto nepri
šiel. Goya /1828/ bol nazvaný pustovní
kom, keď sa obliekol do habitu tretieho 
rádu sv.Františka.

Po niekolko desaťročí je málo pustovní
kov. Na konci minulého storočia bol jed
ným z nich Charles de Foucauld. Je to 
bývalý dôstojník kavalérie a cestovateľ po 
Maroku. Vstupuje k trapistom, potom od 
nich vystupuje, aby mohol ísť do Palestí
ny. Tam sa stáva záhradníkom v komunite 
rehoľníčiek. Udivuje svojou fascináciou 
pred tabernákulom pred "svojím milova
ným' bratom a Pánom Ježišom". Neskor
šie sa stane misionárom.

V strede nášho storočia sa d aj ̂ pustov
níci zrátať na prstoch jednej ruky. Čoskoro 
sa zase rozmnožia a nachádzame ich vo 
všetkých krajinách, niekedy dokonca aj v 
meste, kde zabezpečujú službu duchov
nej prítomnosti. Teraz sa rekrutujú viac 
spomedzi žien. Vo Francúzsku je ich oko
lo 300 . Žijú hlavne v Provensalsku, ale i 
v Landes, v Bretónsku a v Ardenách. Pý
tame sa na nich a aj pre skutočného kres
ťana ostáva čiastočne skryté tajomstvo 
ich života.

Z časopisu Feu et Lumiere preložila 
MUDr.A.CHOVANCOVÁ
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Sväté misie 
o. baziliánov 

vo Velkom Lipníku
Tohtoročný mesiac máj - najkrajší v ro

ku, bol v Staroľubovnianskom okrese mi
moriadny. V jednej z jeho najsevernejších 
obcí, vo Velkom Lipníku, zvony do široká 
ďaleka oznámili radostnú udalosť - misie 
otcov Rádu sv. Bažila Velkého.Prvé sväté 
misie o. baziliánov v tejto obci boli pred 
sedemdesiatimi rokmi.

átaroslovienčina
Redakčná rada Duchovného pastiera 

mala svoje "výjazdové" zasadanie po prvý 
krát mimo Bratislavy, na fare v Brestova
noch, malej dedinke blízko Trnavy. Začala 
sa svätou omšou v miestnom Kostole sv. 
Jána Krstiteľa za bohatej účasti veriacich.

Dňa 21. mája 1994 vo veku 83 rokov 
a v 57.roku kňazstva povolal Pán k 
sebe služobníka o. Jána Krličku, tit. 
kanonika.

Pohrebné obrady dňa 26. mája vy
konal o. biskup Mons. Ján Hirka a sv. 
liturgiu slúžil spolu s pomocným bis
kupom Milanom Chauturom, CSsR a 
ďalšími kňazmi.

Naši jubilanti v júli
o. Andrej PROKOPOVIČ, CSsR, na 

odpočinku v Michalovciach, 45. výročie 
ord. (3. 7.1949) 

o. Ing. Jozef MAŠLEJ, správca far
nosti Renčišov, 65. narodeniny (3. 7. 
1929)

o. Mons. Ján KRAJŇÁK, prodekan 
GBF UPJŠ v Prešove, 70. narodeniny 
(10.7.1924) 

o. Imrich VASILČÁK, správca farnos
ti Kuzmice, 50. výročie ord.(12.7.1944) 

o. František DANCÁK, správca far
nosti Kružľov, 30. výročie ord. (19. 7. 
1964}

o. Štefan ÓSZ, správca farnosti Ma- 
ťovce, 40. narodenmy (26. 7. 1954) 

o. Alexej JANOČKO, správca farnos
ti Pčoliné, 65. narodeniny (28. 7.1929) 

o. Pavol REPKO, správca farnosti 
Porostov, 40. narodeniny (29. 7.1954) 

o. Ján FRANKO, správca farnosti Po- 
ráč, 55. výročie ord. (30. 7. 1939) 

o. Mons. Ján HIRKA, sídelný biskup, 
45. výročie ord. (31. 7.1949) 

o. Fedor BUGIR, na odpočinku v Ko
šiciach, 50. výročie ord. (12. 7. 1944) 

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, 
šťastných rokov.

Tohtoročné trojdňové misie začali 19. 
mája a skončili 21. mája slávnostnou služ
bou Božou a procesiou k misijnému krížu.

Vstupnú i záverečnú kázeň mal protoi- 
gumen Rádu Bažila Velkého o. Dr. Marián 
Potaš, OSBM. Nový život do sŕdc lipnic- 
kých veriacich vlievalo päť otcov misioná
rov: o. Vasiľ, o. Jozafát, o. Gorazd, o. 
Peter a o. Polykarp.

Bože, daj, aby sa tak ako sa májové 
kvety premieňajú v štedrú úrodu, i tento 
obnovený duchovný život rozvinul do bo
hatých plodov lásky a sebaobety a za
chvátil celú staroľubovniansku dolinu.

A.T.

v Brestovanoch
Koncelebrovali kňazi všetkých sloven
ských diecéz. Brestovčanov na záver 
spevom a modlitbou v staroslovienskom 
jazyku pozdravil aj reprezentant grécko
katolíckej cirkvi o. Jozef Pavlovič, ktoré
mu "pomohol" aj šéfredaktor DP o. 
Pavol Kollár. Veriaci z Brestovian ešte 
nikdy nepočuli liturgiu východného ob
radu. Boli nadšení a pozvali o. Pavloviča 
opäť medzi seba. Ten prisľúbil slúžiť 
svätú liturgiu a privedie aj chrámový 
zbor Chryzostom.

Tak sa zásluhou nesmierne agilného 
miestneho farára o. Mariána Červeného 
"zrodilo" nielen septembrové číslo DP, ale 
sa aj na "dolniakoch" zapálila iskra lásky 
k prekrásnej staroslovienskej liturgii.

Róbert VAVRO

Prvýkrát 
v histórii obce

Do kroniky malej gréckokatolíckej 
cirkevnej obce - Nereše, filiálky far
nosti Varhaňovce, pribudnú dve ďal
šie pamätné udalosti.

V sobotu, 21. mája, t.r. po prvýkrát v 
histórii obce prijala v novopostave
nom chráme malá Ivanka Lukačková 
sviatosť krstu a birmovania z rúk otca 
Františka Fedora - správcu farnosti.

O deň neskoršie, v nedeľu, bola po 
prvýkrát slávnosť prvého svätého pri
jímania. Prvoprijímajúce Mirka Krížo
vá a Elenka Sirotňáková prijali 
najsvätejšiu Eucharistiu.

Bola to pekná, milá slávnosť. Spolu 
s Mirkou a Elenkou sa tešili z prvého 
svätého prijímania ich rodičia, krstní 
rodičia príbuzní i veriaci z Nerešov i z 
Dúbravy.

Svätú liturgiu spestril spevácky zbor 
z Drieňová. Všetci, obohatení pek
ným duchovným zážitkom, rozchá
dzali sa do svojich domovov.

Cyril SIROTŇÁK

Baziliáni vo svete
V  týchto dňoch vyšiel nový Katalóg Rádu sv. 

Bažila Velkého, ktorý uvádza stav baziliánov 
vo svete k 1. 1. 1994. Pozrime sa do neho 
bližšie:

Na svete pôsobí v službách Pána a Cirkvi 
577 baziliánov a z toho 24 práve v Provincii sv. 
Cyrila a Metoda na Slovensku. Najsilnejšou 
provinciou baziliánov na svete je Haličská (na 
Ukrajine) s 220 baziliánmi. Druhou najpočet
nejšou Provinciou je  provincia sv. Jozefa v Bra
zílii so 131 mníchmi. Najmenej početnými 
provinciami sú Provincia sv. Štefana v Maďar
sku a Viceprovincia Nepoškvrneného Počatia v 
Argentíne s 13 mníchmi.

Na Slovensku baziliáni majú dva monastiery: 
v  Prešove - sv. Bažila Velkého a v Trebišove - 
Krista Kráľa. Okrem toho obhospodarujú tieto 
farnosti: Čabiny, Čirč, Kamienku, Krásny Brod, 
Litmanovú, Nižnú Polianku, Velký Lipník a Vyš
ný Orlík. Mimo slovenskej provincie pôsobia 
šiesti baziliáni: jeden v USA, dvaja v Ríme a 
traja vo Varšave v  Poľsku.

Podľa počtov uvádzaných v Katalógu vidíme, 
že baziliáni sa dosť rýchlo zbierajú z úderov, 
ktoré dostali počas násilnej likvidácie zo strany 
komunistického režimu v rokoch 1949-50. V 
bývalom Československu vtedy (roku 1949) 
pôsobilo 28 baziliánov, dnes 24. Na Ukrajine 
vtedy pôsobilo spolu 256 baziliánov v dvoch 
provinciách: podkarpatskej sv. Mikuláša 46 a 
haličskej Najsv. Vykupiteľa 210. Dnes boli tieto 
provincie dočasne zjednotené (pre nedostatok 
počtu baziliánov na Zakarpatí) a majú spolu 
220 baziliánov. Za tak krátky čas (od roku 
1989) je skutočnosť rastu baziliánov ozaj obdi
vuhodná: roku 1949 na svete pôsobilo 636 
baziliánov, roku 1986 - 319 a tohto roku (1994)
- 577! o. Joza fá t V. TIMKOVIČ, OSBM

Magistrát mesta Košíc v rámci Roku rodi
ny pripravil 31.mája spoiočensko-kultúrny 
program pre občanov mesta pod názvom 
Zdroje a zodpovednosť rodiny v meniacom 
sa svete

V programe vystúpili s príspevkami bisku
pi jednotlivých cirkví, zástupcovia rodinné
ho spoločenstva, psychológ a lekári. 
Prítomných svojím vystúpením obohatil aj 
o. Milan Chautur, CSsR, pomocný biskup.
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V

M e d a i l ó n  k

Medailón je minivecou,ale 
môže byť veľmi vzácny a veľ
mi drahý.

Osobnosť prodekana Gréc
kokatolíckej bohosloveckej fa
kulty UPJŠ v Prešove Mons. 
Mgr. Jána Krajňáka sa do tejto 
vzácnej podoby a formátu vy
kryštalizovala. Je ukážkou, že 
stromy rastú aj v noci, a naj
viac! Rovnako je  dôkazom aj 
toho, že i mimo normálneho 
stavu vecí, ba i  v mimoriad
nych, ťažkých a životu nebez
pečných situáciách môžu 
vyrastať osobnosti prvej veľ
kosti. Sila života a pravdy ve
dia prekonať všetky bariéry 
umelých životných foriem, dik
tátov, obmedzenosti I anar
chie. Jubilant je svedkom tejto 
pravdy.

Mons. Mgr. Ján Krajňák sa 
narodil 10. júla 1924 v Sedli- 
ciach, okr. Prešov, v rodine 
maloroľníka. Tam si osvojil zá
kladnú násobilku prirodzené
ho ľudského života v 
symbióze lásky, zeme, slnka, 
v symbióze človeka i Boha. Z  
tohoto substrátu napokon vy
rástli všetci velikáni sloven
ského národa aj v minulosti. 
Prezentuje tým generáciu, 
ktorá mala, ako sa hovorí, zla
té korene. On tieto korene ne
poškodil.

Denne cez hory absolvoval 
cestu Sedlice-Malá Lodina. 
Tam nastupoval na vlak do 
Prešova, kde študoval na štát
nom slovenskom gymnáziu a 
kde 5. mája 1944 aj maturo
val.

Po maturite v rokoch 1944- 
1946 študoval na Vysokej 
škole bohosloveckej v Prešo
ve a v rokoch 1946-1949 na 
Cyrilometodskej teologickej 
fakulte Palackého univerzity v 
Olomouci.

Po ukončení teologických 
štúdií pokračoval v štúdiu na 
Filozofickej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave, odbor 
slovenčina, filozofia.

A tu zastihlo jubilanta obdo
bie, v ktorom sa východoeu
rópsky i svetový moloch 
diktátu a obetí stal štátnou for
mou a produkoval "zákony", 
ktoré likvidovali ľudskú osob
nosť i slobodu.

Pre jeho činnosť v Katolíckej 
akcii ho v jeseni roku 1951 vy
lúčili zo štúdia a spolu so sku-

ž i v o t n é m u

pinou kňazov a laikov ho zais
tili. Po tridsaťmesačnej vyšet
rovacej väzbe bol 30. 4. 1954 
odsúdený na päť a pol roka 
väzenia pre trestný čin "vele
zrady a združovania proti re
publike". Väzenské roky strá
vil vo väzniciach a v náprav- 
no-výchovných zariadeniach 
v Háve, Olomouci, na Pankráci 
v uránových baniach v Jáchy- 
move a na Príbramsku.

Aj v týchto krutých podmien
kach pracoval tajne v minik- 
rúžkoch a prednášal základy 
kresťanskej filozofie a teoló
gie. Bol svedkom pravdy, kto
rú vyslovil Dostojevskij, že 
život zvíťazí nad všetkými sys
témami.

Po návrate z väzenia praco
val poväčšine ako manuálny 
robotník, neskôr ako ekonóm 
a od r. 1964 do odchodu do 
dôchodku v r. 1984 ako korek
tor vo Východoslovenských 
tlačiarňach v Košiciach.

Práve v tomto časovom roz
pätí mala kulminovať jeho pro
fesionálna práca, mal "zbie
rať' tituly a završovať svoj ži
vot v pokoji. Zostala mu iba 
práca, a to profesijná práca, i 
keď za múrami školy. Tieto 
mimoriadne formy práce však 
boli dôkazom, že ľudský duch 
sa dá vybrúsiť i  mimo všetkých 
zaužívaných receptov školy.

Roku 1969 po politickom od
mäku a začiatkom normali
začných zím bol tajne vy
svätený za kňaza pre kata- 
kombálne aktivity. Pracoval v 
"uránových baniach" ducha. 
Hodnoty, o ktorých režim iba 
hovoril hore, sa realizovali do
lu - v katakombách. Bol pove-

j u b i l e u  J á n a

rený vedením teologickej for
mácie tajných kňazov-robotní- 
kov. Bola to čierna teologická 
fakulta. Príliš neskoro vysnori- 
la totalita je j existenciu, ale eš
te stačila znepríjemňovať život 
jubilanta. Totalitný scenár bol 
už však dopísaný.

Prispieval do rôznych sa- 
mizdatov a v časopise Slovo 
uverejňoval články pod rôzny
mi pseudonymami, najviac 
však pod Marián Skala. Takis
to pracoval na príprave slo
venských liturgických príru
čiek a modlitebných kníh pre 
gréckokatolíkov.

Po roku 1989 sa vynoril z 
katakomb a pokračoval po dl
hých desaťročiach znovu "na 
slnku". Stal sa prodekanom 
novozaloženej Gréckokatolíc
kej bohosloveckej fakulty 
UPJŠ a vedúcim katedry kres
ťanskej filozofie. Prednášal aj 
kresťanskú sociálnu náuku a 
latinčinu. Obrazne by sme 
mohli charakterizovať jeho de
saťročia dlhú prácu ako : vý
borné víno bez nálepky.

Intenzívne pracuje aj mimo 
fakulty, publikuje v rôznych 
časopisoch a roku 1993 vyšla 
aj jeho zbierka básní z väze
nia: Áno a nie, písaná na mar
gách novín. Zúčastňuje sa na 
rôznych kresťanských sympó
ziách a konferenciách, ale 
predovšetkým je večne mla
dým pedagógom a obohacuje

K r a j ň á k a

mladú generáciu radosťou 
pravdy, týmto božským urá
nom. S dekanom fakulte 
Doc. ThDr. Vladimírom Poláč- 
kom bol fundátorom tejto fa
kulty a práve ich zásluhou 
fakulta rastie a udomácňuje 
sa na univerzitnej pôde. Uzna
nie týchto aktivít prejavil aj Va
tikán a pápež Ján Pavol II. mu 
roku 1992 udelil titul Monsig
nore. Jubilant vypracoval aj 
správu pre Vatikán o mimo
riadnych formách teologické
ho štúdia v gréckokatolíckej 
cirkvi v období rokov 1969- 
1989, o ktorú ho požiadal vati
kánsky apoštolský nuncius 
Giovanni Coppa.

Na záver.Tento medailón je 
síce malý, ale vzácny. Dom
nievame sa, že je  vzácnosťou 
aj pre našu univerzitu, pretože 
popri profesionáloch s akade
mickými titulmi má vo svojich 
radoch aj rovnako profesij
ných učiteľov bez akademic
kých titulov, ale s najkrajším 
titulom:integrálny človek, ce
lý človek. A práve takéto 
osobnosti sú garanciou hu
manity a ich práca aj v uni
verzitnej obci znamená pre
hlbovanie najelementárnej- 
ších ľudských práv a slobôd 
a výchovu človeka v naj
ušľachtilejšom duchu.

Najväčšie stromy rastú aj v 
noci...

Mons. Mgr. Jozef TÓTH

Je sedemdesiat rokov 
v živote človeka staroba?

V prípade prodekana Gréckokatolíckej bohosloveckej fa
kulty Mons. Mgr. Jána Krajňáka naozaj nie. Veď každý, kto 
pozná jeho činnosť, musí uznať, že je v plnej sile svojich 
tvorivých síl.

Je to výnimka? Pre filozofa určite nie, práve tak mladiství 
a výkonní boli jeho predchodcovia, z tohto vznešeného od
boru - Sokrates, Platón, Masaryk, Šanda a mnoho a mnoho 
ďalších.

A pokiaľ táto predĺžená mladosť je darom, potom je to 
naozaj šťastný dar pre našu fakultu.

A tituly? V žalári ani v katakombách sa slávnostne neude
ľovali, ale veríme, že hlavná promócia nášho jubilanta čaká - 
a v záujme našej fakulty nech je dobrotivo na dlhé roky 
odložená: doktorská promócia na večnosti, kde podľa vše
obecnej mienky teológov udeľuje sa najzaslúžilejším corona 
doctorum - spôsobom na výsosť slávnym, ako to predpove
dal prorok Daniel (12,3)

"Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých 
priviedli k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky".

A do tých čias vrúcne blahoželanie vedenia našej fakulty 
"ad multos felicisimosgue annosl"

Doc. ThDr. Vladimír POLÁČEK



SLOVO—43/94 STRANA 14

Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Bohuznáma z Breziny 1000 Sk, Bohuznámy kňaz z Košíc 

1000 Sk, Gréckokatolícky farský úrad v Trhovišti 300 Sk, 
Paulína Knapiková, Hromoš 50 Sk, Milan Lach, Ľubica 50 Sk, 
A. Sabolová, Prešov 200 Sk, Sylvia Párnická, Prešov 50 Sk.

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

Ďakujeme.

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

členovia:
50 ROKOV - Peter Čollák z Michaloviec a Vilma Porubja- 

ková z Nacinej Vsi.
60 ROKOV - Paulína Kovaľová z Kucian 
70 ROKOV - Ján Barilla z Nižného Hrabovca, Ján Ferenci 

z Malčíc.Anna Hašeková z Hlivíšť, zakladajúci člen Mons. 
Mgr. Ján Krajňák z Košíc, Mária Kráľová z Komároviec,An
na Obrazová z Nižného Zipova a Helena Riczová zo Svid
níka.

75 ROKOV - Jozef Begala z Kuzmíc, Elena Elizeusová zo 
Šumiaca a Michal Lukáč z Poše.

80 ROKOV - Anna Hricková z Popradu, Mária Mižíková z
Bánoviec nad Ondavou a Juraj Zalom-Marko z Prešova.

85 ROKOV - Jozef Hromjak z Ružomberka a Alžbeta 
Pavlová z Hatalova.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí 
Na mnoho rokov, šťastných rokov.

STALE ZÍVA CYRILOMETODSKÁ TRADÍCIA
Na počiatku našej národnej existencie zažiarilo nám duchovné svetlo. 

Národ, zmietajúci sa v temnotách pohanstva, počul a uveril, že Kristus 
je  svetlom pre jeho život. Stalo sa tak vďaka našim slovanským viero
zvestom sv. Cyrilovi a Metodovi. Ich zásluhy sú nehynúce, a preto aj 
my sa máme zaradiť do zástupu tých, ktorí už pred nami sa pričinili o to, 
aby dedičstvo otcov - cyrilometodská tradícia - nezaniklo, ale bolo stále 
živé a obrodzujúce.

K počiatkom budovania tejto 1100 ročnej cyrilometodskej tradície a 
spomienok na Veľkú Moravu prispeli na území našej vlasti stredovekí 
igrici. Boli to profesionálni speváci, hudci, tanečníci, herci a pohotoví 
rozprávači, ktorí od čias Veľkej Moravy až do 15. storočia putovali po 
hradoch, trhoch a pútiach. Piesňami, živým rozprávaním legiend i 
povestí, mimoriadne účinnou formou podania, udržiavali túto slávnu 
našu tradíciu.

Pre nás - katolíkov východného obradu - je  významné objavenie tzv. 
Spišských modlitieb z roku 1479. Ide o rad modlitieb, spoločných 
prosieb, ktorých štruktúra pripomína ekténiu slovanskej liturgie sv. Jána 
Zlatoústeho.

Zo 16. a 17. storočia sa na našom území zachovali viaceré cyrilské 
kódexy, ktoré dosvedčujú, že sa na východnom Slovensku naďalej 
uplatňovala liturgia východného obradu.

V 17., ale hlavne v 18. storočí, nadobudla na Slovensku cyrilometod
ská myšlienka a spomienka na Veľkú Moravu priam údernú silu. V roku 
1655 univerzitná tlačiareň vytlačila v Trnave prvý slovenský katolícky 
spevník Cantus Catholici, ktorého autorom bol Benedikt Szôlôsy. V 
latinskom úvode spevníka sa uvádza, že nadvädzuje na starobylú tradí
ciu, ktorú s pápežským schválením slovanskej liturgie zaviedli u nás sv. 
Cyril a Metod.

V prvej polovici 18. storočia účinkovaniu solúnskych bratov zvýšenú 
pozornosť venovali dvaja profesori Trnavskej univerzity - Martin Szen- 
tiványi a Samuel Timon. Práve Samuel Timon bol prvý, ktorý dal sv. 
bratom titul apoštoli Slovanov.

Významným medzníkom vo vývine cyrilometodskej tradície u nás 
bolo nariadenie pápeža Pia VI. v roku 1777, ktorý na žiadosť panovníč
ky Márie Terézie povolil 14. marca uctievať pamiatku sv. Cyrila a 
Metoda v katolíckych chrámoch celej ríše.

Po preložení univerzity z Tmavý do Budína (1777) vzniklo na našom 
území hnutie, na čele ktorého sa dostal Anton Bemolák. Celé toto hnutie 
bolo zasvätené pamiatke solúnskych bratov. Okrem historikov, akými 
boli Juraj Papánek a Juraj Sklenár, si pozornosť zaslúži dielo Juraja 
Fándlyho a Jána Hollého, v ktorého diele centrálne postavenie zaujíma 
epos Cirillo - Metodiáda.

Veľkou postavou v cirkevnom i národnom živote v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia sa stal Dr. Štefan Moyses, banskobystrický 
biskup, ktorý v roku 1863 zorganizoval cirkevné oslavy k pamiatke 
1000 ročného príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veíkú Moravu. V roku 
1864 požiadal Svätú Stolicu, aby dovolila liturgickú oslavu slovan
ských apoštolov každoročne 5. júla. Pre celú cirkev tento dátum rozšíril 
pápež Lev XIII. encyklikou Grande munus z 30. septembra 1880.

Pre nás - gréckokatolíkov - zlatým ohnivkom v cyrilometodskej 
tradícii je  založenie spolku Jednota sv. Cyrila a Metoda. Stalo sa to 4. 
mája 1941 v Michalovciach. Jednota mala za cieľ starať sa o nábožen- 
sko-mravné a kultúrne povznesenie gréckokatolíkov a brániť ich záuj
my. Ďalej budiť lásku k Cirkvi a jej staroslovienskemu obradu. 
Najväčšiu zásluhu na síce krátkej ale úspešnej činnosti Jednoty mali 
predsedovia - gen. vikár Jozef Zorvan a trebišovský arcidekan Vojtech 
Dudič, ktorého 110. výročie narodenia pripadlo na 16. apríla t. r. Ďalej 
správca ThDr. Ján Murín, JUDr. Jozef Pichovský a mnohí ďalší.

Po násilnom vyše 40 ročnom umlčaní pokračuje vo vyoranej brázde 
Spolok sv. Cyrila a Metoda. Obnovenie jeho činnosti povolil Mons. Ján 
Hirka, prešovský sídelný biskup, listom 1684/90 zo dňa 13. augusta 
1990. Obnovujúce valné zhromaždenie bolo 2. marca 1981 v Michalov
ciach. O tom, že spolok nachádza ozvenu v srdciach veriacich, svedčí aj 
to, že má už vyše 50 zakladajúcich a vyše dvetisíc riadnych členov.

Naša cyrilometodská tradícia bola vždy tak živá, úprimná a spontán
na, že sme často ani nepovažovali za potrebné ju  navonok deklarovať. 
Ako jasný dôkaz živej tradície slúži fakt, že k  doterajším chrámovým 
objektom v Področi (1882), Orlove (1925), Stropkove (1949), Sečov
ciach (1970), ktoré nesú patrocínium sv. Cyrila a Metoda, pribúdajú 
ďalšie - v Seniakovciach (1990), Svite (1991), Kyste (1991), Kazimíri 
(1992), Nacinej Vsi (1993), Nerešiach (1993), v Závadke, okr. Micha
lovce i inde.

Naši vierozvesti - rodom Gréci ale srdcom Slovania - sú našimi 
bratmi. Ako patróni sú našimi inšpirátormi a príkladom v úsilí o osobnú 
svätosť a misionárstvo - evanjelizačné nadšenie. Stali sa všetko všet
kým, aby pre Krista získali viacerých. Hlavne tento ich odkaz chceme a 
máme aj my uskutočňovať. o. Michal HOSPODÁR

Interiér Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Kyste, okr. Trebišov(1991)



LITURGICKY KALENDÁR
..V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A_________

TÝŽDEŇ PO ŠIESTEJ NEDELI PO ZSD
4. júl, pondelok, Andrej Krétsky, 

biskup (biela)
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: 

Boh večná pravda. Sláva. Kondák: Ako 
hrom Bohom zoslaný. I teraz: podľa pred
pisu. Prokimen: Moje ústa Fil 1, 20-26; Pre 
mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Jn 17, 
1-6; Otče, nadišla hodina, osláv svojho 
Syna.

5. júl, utorok, Cyril a Metod, 
spolupatróni Európy

Vo večnej pamäti vierozvestovia, sláv
nosť, lit. farba je biela Antifóny: Dobre je. 
Pán kraľuje, Tropar: Svätý Cyril a Metod. 
Sláva. Kondák: Vzdajme úctu. I teraz pod
ľa predpisu. Prokimen: Po celej zemi. 1 
Kor 2,1 -5; Nechcem medzi vami vedieť nič 
iné iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Lk
10, 1-6; Hľa, posielam vás ako baránkov 
medzi vlkov. Prij.: Po celej zemi.

6. júl, streda, Atanáz Atosský, 
úctyhodný, záväzná spomienka (biele)
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: 

Úctyhodný otec Atanáz. Sláva. Kondák: 
Odel si svoju dušu. I teraz podľa predpisu. 
Prokimen: V Pánových očiach. Fil 2, 1 -4; 
Budte jedna duša a jedna myseľ. Jn 17, 
12-19; Dal som im tvoje slovo a svet ich 
znenávidel. Prij.: Vo večnej pamäti.

7. júl, štvrtok, Tomáš z Maleje,
úctyhodný (biela)

Menlivé časti o anjeloch z pondelka ale
bo o úctyhodnom, menlivé časti zo 6. júla. 
2 Film 2, 12-18; S básňou a chvením pra
cujte na svojej spáse. Jn 17 , 20-26; Nech 
sú tak dokonale jedno, ako sme my jedno
- ja v nich a ty vo mne.
8. júl, piatok, Prokop, veltomučeník, 

povinná spomienka (červená)
Antifóny: Dobroreč. Chváľ moja alebo 

každodenné. Tropar: Pane, tvoj mučeník 
Prokop. Sláva. Kondák: Prišiel si. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: Spravodlivý sa 
teší. Fil 3, 7-16; Čo mi bolo ziskom, kvôli 
Kristovi pokladám za stratu, Jn 21, 15-19; 
Šimon, Syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako 
títo? Prij.: Vo večnej pamäti.

9, júl, sobota, Pankrác a Teodor 
Edenskí, biskupi a mučeníci

Menlivé časti zo soboty o všetkých svä
tých (biela), alebo o biskupoch a mučení
koch (červená). Tropar: Bože našich 
otcov. Sláva. Kondák: Biskupi a mučeníci.
I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Nech 
svätí jasajú. Fil 3, 17-21; Naša vlasť je v 
nebi. Jn 21, 19b-25; Ježiš vyzval Petra: 
Pod'za mnou. Prij.: Plesajte, spravodliví.
■•0. júl, Siedma nedeľa po ZSD, Anton 

Pečerský, úctyhodný (biela)
Radový hlas je šiesty, ev. na utierni je 

siedme. Antifóny: Zaplesaj. Bože, obdaruj. 
Alebo: Dobroreč. Chváľ moja duša. Tro
par: Pri tvojom hrobe. Sláva. Kondák: Boh

náš,Kristus. I teraz: podľa predpisu Proki
men: Spas ľud svoj, Pane.Rim 15, 4-7; 
Všetko, čo kedysi bolo napísané, bolo na
písané nám na poučenie. Mt 9, 27-31; Za 
Ježišom išli dvaja slepci a kričali: Syn Dá
vidov, zmiluj sa nad nami. Prij.: Chváľte 
Pána nebies.
TÝŽDEŇ PO SIEDMEJ NEDELI PO ZSD
11. júl, pondelok, Eufémia, mučenica, 

záväzná spomienka (červená)
Antifóny: každodenné. Tropar: Ježiš, 

tvoja ovečka Eufémia. Sláva. Kondák: 
Zhromaždili sme sa. I teraz: podlá predpi
su. Prokimen: Obdivuhodný je Boh Fil 4, 
1 10-13. 23 ; Pevne stojte v Pánovi, milo
vaní! Mt 5,1-15; Blahoslavení čistého srd
ca, lebo oni uvidia Boha. Prij.: Plesajte, 
spravodliví.

12. júl, utorok, Proklus a Hilár,
mučeníci

Menlivé časti z utorka o sv. Jánovi Krsti
teľovi (biela) alebo o mučeníkoch (červe
ná). Tropar: Prosíme ťa. Sláva. Kondák: 
Mučeníci Boží. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Svätým a slávnym. Kol 1, 1-6; 
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. 
Mt 10, 21-25; 34-36; Všetci vás budú ne
návidieť pre moje meno. Prij. Plesajte, 
spravodliví.

13. júl, streda, Zbor archanjela
Gabriela, záväzná spomienka (biela)
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: 

Vojvodcovia. Sláva. Kondák: Vojvodcovia 
nebies. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Vetry sú tvojimi. Kol 1, 9b-12; Neprestáva
me sa za vás modliť a prosiť. Mt 10, 40-11, 
1; Kto vás prijíma, mňa prijíma. Prij:. Vetry 
sú tvojimi

14. júl, štvrtok, Akvilas, apoštol (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätý 

apoštol. Sláva. Kondák: Svätý apoštol. I 
teraz: podľa predpisu. Prokimen: Po celej 
zemi. Kol 1,13-20; Boh Otec nás vytrhol z 
moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho 
milovaného Syna. Mt 11, 11-15; Kto má 
uši, nech počúva. Prij.: Po celej zemi

15. júl, piatok, Vladimír Kyjevský,
úctyhodný (biela)

Antifóny: Dobroreč. Chváľ, moja duša, 
alebo každodenné. Tropar: Úctyhodný. 
Sláva. Kondák: Odel si. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: V Pánových očiach. 
Koi 1, 21-23; Ja, Pavol, stal som sa jeho 
služobníkom. Mt 11, 16-19; Múdrosť 
ospravedlňujú jej skutky. Prij. Vo večnej 
pamäti.

16. júl, sobota. Atenogén, biskup
a mučeník

Menlivé časti zo soboty o všetkých svä
tých (biela). Alebo o biskupovi mučeníkovi, 
nezáväzná spomienka (červená) Tropar: 
Biskup a mučeník. Sláva. Kondák. Ako 
biskup. I teraz: podľa predpisu. Prokimen:
V Pánových očiach. Kol 1,24-29; Na vlast

nom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu 
utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Mt
11, 20-24; Ježiš začal robiť výčitky mes
tám, v ktorých urobili najviac zázrakov, 
pretože sa nekajali: Beda ti, Korozain! Be
da ti, Betsaida!

Prij.: Plesajte, spravodliví.

17. júl, Ôsma nedeľa po ZSD, Nedeľa
sv. otcov prvých šiestich koncilov 

(biela)
Radový hlas je siedmy, ev. na utierni je 

ôsme. Antifóny: Dobroreč. Chváľ, duša 
moja. Alebo Zaplesaj. Bože, obdaruj 
nás. Tropar: Svojím krížom. Preslávil si 
ma. Kondák: Smrť už nebude. Sláva. 
Kondák: Čo apoštoli hlásali. I teraz: pod
ľa predpisu. Prokimen: Pán dá silu. Vele
bíme ťa. 1 Kor 1,10-13.17; Nech nie sú 
medzi vami roztržky. Mt 14, 13-21; Ne
máme tu nič, len päť chlebov a dve ryby. 
Prij.: Chváľte Pána 18. júl, pondelok, 
emilián, mučeník, ľubovoľná spomienka. 
Menlivé časti o anjeloch z pondelka (bie
la) alebo o mučeníkovi (červená) Kol 2,
1 -7; Vynikajte vo vzdávaní vďaky. Mt 12, 
1-8; Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslo
bodno robiť v sobotu.

19. júl, utorok, Makrína, úctyhodná,
ľubovoľná spomienka

Menlivé časti z utorka o sv. Jánovi Krsti
teľovi (biela) alebo o úctyhodnej (biela). 
Tropar: Úctyhodná matka Makrína. Sláva. 
Kondák: Odela si sa. I teraz: podlá predpi
su.Prokimen: V Pánových očiach. Kol Daj
te si pozor, aby vás niekto nezviedol 
filozofiou a prázdnym mámením. Mt 12, 
1-8; Ježiš vošiel do synagógy. Prij.: Vo 
večnej pamäti.

20. júl, streda, Eliáš prorok, sviatok
(biela)

Antifóny: Dobre je, Pán kraľuje. Tropar: 
Pre svoj anjelský život. Sláva. Kondák: 
Ako svoje prvotiny. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Ty si kňaz. Jak 5, 13-20; Eliáš 
bol krehký človek ako my a veľmi sa modlil, 
aby nepršalo. Lk 4, 21-27; Mnoho vdov 
bolo v Izraeli za čias Eliášových. Prij.: Vo 
večnej pamäti.

21. júl, štvrtok, Šimon a Ján úctyhod
ní, ľubovoľná spomienka (biela)

Menlivé časti zo štvrtka o apoštoloch a 
Mikulášovi alebo úctyhodných. Kol 3, 1-4; 
Hľadajte, čo je hore. Mt 12, 22-30; K Ježi
šovi priviedli posadnutého duchom, ktorý 
bol slepý a nemý.

22. júl, piatok, Mária Magdaléna, 
záväzná spomienka (biela)

Antifóny: Pán kraľuje. Dobre je. Tropar: 
Úctyhodná Mária Magdaléna. Sláva. Odel 
si. I teraz: podľa predpisu. Prokimen: V 
Pánových očiach. Kol 3, 5-11; Umŕtvujte 
svoje pozemske údy. Mt 12, 31-37; Strom 
možno poznať po ovocí.

pripravil o. Vojtech BOHAC



Chceš sa stretnúť s mladými, ktorí sa 
rozhodli žiť v duchovnom povolaní?

Pozývame Ťa na ietný tábor pre voľ
bu životného povolania v dňoch 

!. od 8.-14. augusta 1994 v Modre - 
Harmónií

ll.od 20.-27. augusta 1994 v okolí llavy. 
Prvý je určený pre mladíkov od 18 

rokov vyššie, druhý pre mladíkov od
15. do 18. roku života.

Záväzné prihlášky s menom, adre
sou a dátumom narodenia treba poslať 
najneskôr do 15. júla 1994 na adresu: 

Noviciát Spoločnosti Ježišovej 
( páter Šuppa )
Osvaldova 44 
917 00 Trnava 

Bližšie informácie pošleme po obdr- 
žaní prihlášky.
"Ježiš potom vystúpil na vrch, 
povolal k sebe tých, ktorých sám chcel 
a oni prišli k nemu." Mk 3,13

_ M  .  >iTHAVIľ.I. AGKNCY r ^ g o p

Cestovná kancelária EZOTOUR ponúka 
pútnické zájazdy pre veriacich počas celého 
roka:

Benátky  - A ss is i - Rím ■ Vatikán - 
R im in i - San Maríno

5 - denný pú tn ický  zájazd
cena: 2 820,- Sk
termín: 03.10.-07.10.1994

17.10. - 21.10.1994 
6 - denný zájazd

cena: 3 270,- Sk - 2 x ubytovanie v Ríme
V cene zájazdu je zahrnutá doprava, 1 x 

ubytovanie v Ríme, plavba loďou po Grand 
kanáli, sprievodca, základné poistenie.

Lurdy - Fatima - Monserat
10 - denný pú tn ický  zájazd 

cena: 5 720,- Sk
termín: 14.09.-23.09.1994

12.10. - 21.10.1994
V cene zájazdu je zahrnutá doprava, 3 x 

ubytovanie s raňajkami, 1 x večera, sprievod
ca. základné poistenie, občerstvenie cestou.

Lurdy
6 - denný pú tn ický zájazd

cena: 3 400,- Sk
termín: pre pútnikov počas celého roka

V cene zájazdu je zahrnutá doprava, 1 x 
.ubytovanie s raňajkami v Lurdách, občer
stvenie cestou, základné poistenie, sprievod
ca.

V prípade záujmu uceleneho kolektívu mô
žeme program a trasu prispôsobiť.

Bližšie informácie:
CK EZOTOUR CK EZOTOUR 
Masarykova 20 Kaíkova 1 
080 01 Prešov 034 01 Ružomberok
tel.: 091 /2 5 3  34 tel.: 0848/326 616 

091/345 63 
fax: 091 /  253 34 fa x : 0848/246 11

G ré cko ka to lícky
dvo jtýždenn ík

08001 P R E Š O V  
t e l . : 0 9 1 / 2 3 7 8 3

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č.j.2542-PTTM -93,zodňa8.9.1993

P R I T O M N O S T
K eď hovorím e s človekom , ktorý  

m á rozčlenenú pozornosť na veľa 
objektov, alebo ktorý je  neustále za
valený sebou a svojim i starosťami - 
cítim e, že nás takm er nevním a, že z 
hľadiska jeho vnútra nie sm e preň 
plne prítom ní a on nie je  prítom ný  
pre nás

Prítom nosť patrí do oblasti m eta- 
problém ového, do oblasti tajom stva, 
preto sa nedá presne definovať.

Prítom ná je tá bytosť, ktorá je  
schopná byť s nam i celá, ktorá nepô
sobí dojm om , že si pre nás vyzdvihla  
ien niečo m álo prostriedkov, ktoré  
má k dispozícii. Prítom nosť sa preja
vuje bezprostredne a nepopierateľ- 
ne niečím  v spôsobe kom unikácie, v 
pohľade, v úsm eve, v  prízvuku, v  
stisku ruky, v kvalite zaplneného  
priestoru.

Rozdiel medzi prítom ným  a ne
prítom ným  sa nerovná protikladu  
medzi pozorným a roztržitým . Ako  
neprítom ný môže na nás pôsobiť aj 
zdanlivo pozorný poslucháč, ak ne
dokáže prekonať uzavretosť a odcu
dzenie. Hm otný dar, viditeľný čin

nem usí byť svedectvom  prítom nosti, 
ale je  m ožné, aby len vypočutie dru
hého bolo velTcým darom .

O čakáva sa od nás, že našu prí
tom nosť pre druhých vytvorím e tým, 
že budem e zabúdať na seba, že ustú
pim e zo svojho "ja", aby sa Boh m o
hol stretnúť - prostredníctvom  nás - 
s tým i bytosťami, ktoré postavil na 
našu cestu.

V takejto  súvislosti vyznievajú aj 
Spasiteľove slová pri poslednom  sú
de : "Bol som hladný, a vy ste mi dali 
jesť. - K edy to  bolo, Pane ?" Nevedeli
- a nebolo to  potrebné vedieť. Nie je 
potrebné, aby sa m yšlienka o Bohu  
zastavila m edzi nam i a blížnym i, kto
rí potrebujú našu pom oc. Pán si pra
je bezprostrednosť nášho kontaktu. 
Sm e povolan í k tom u, aby sme sku
točnou prítom nosťou boli sprostred
kovateľmi pom oci, ktorú Pán posiela  
pre n iekoho nešťastného.

Prítom ná a o tvorená je tá duša, 
ktorá je  vnútorne Bohu najoddanej
šia, ktorá vie, že nepatrí sama sebe a 
odtiaľ čerpá svoju slobodu.

M .STANISLAV

K ROKU R O D I N Y

Stosi& dť a d e t í  fenáfcCcttct
Nastal čas prázdnin a dovoleniek, kedy 

človek, zamestnaný v továrni, úrade a v 
škole, potrebuje odpočinok a zmenu pros
tredia. Mladí i starí budú mať možnosť časť 
prázdnin prežiť podľa vlastného záujmu, 
uváženia a v neposlednej miere aj podľa 
finančných možností. Každý bude túžiť po 
príjemnom zotavení a osviežení, aby sa 
odpočinutý vrátil na svoje pracovisko.

Položme si ale otázku: Nájdeme vždy v 
prázdninách to, čo sme hľadali? Nevraca
nie sa z dovolenky viac ustatí a unavení? 
Nechceme byť všade a vidieť všetko? A 
predsa k zdravému osvieženiu potrebuje
me niekedy tak málo! Stačí malé zákutie, 
tíšina Božej prírody a samota srdca. 
Dnešný človek sa musí naučiť odpočívať, 
znovu objavovať ticho a hľadať jednodu
chý spôsob života v prírode, aby čas do
voleniek a prázdnin bol mu časom 
hlbokého a verného stretnutia sa so se
bou samým, s inými a s Bohom.

Z mnohých ponúk ako si odpočinúť od 
všetkého toho, čo nás dnes unavuje a 
znemožňuje žiť vyrovnaným životom, dá
va nám v týchto prázdninách škola. Škola 
v prírode v Juskovej Voli, v okrese Vranov 
nad Topľou. Aj toho roku sa toto malebné 
údolie v Slanských vrchoch stane mies
tom pre mnohých mladých i starších, kto
ré nám môže pomôcť objaviť a stretnúť sa 
s Bohom. Po vlaňajších skúsenostiach sa 
v tomto roku v Juskovej Voli uskutoční už 
11!. stretnutie gréckokatolíckej mládeže

celého Slovenska. Pre mimoriadny záu
jem bude v tomto roku rozdelené na dve 
časti. Od 11. júla pre chlapcov a dievčatá 
od 13 do 16 rokov, potom od 25. júla od 
16 rokov. Medzitým - od 18. júla - bude 
stretnutie rodín a manželských párov. 
Všetky stretnutia budú päťdňové.

Program pre všetky skupiny je starostli
vo pripravený a je sa na čo tešiť. Pre 
mnohých chlapcov a dievčatá tu nebude 
chýbať možnosť získať a obohatiť svoje 
náboženské vedomosti, zašportovať si, 
nájsť nové priateľstvá, teda prežiť niekoľ
ko dní prázdnin trochu inak, než sme na 
to boli zvyknutí v minulosti.

Toto stretnutie má svoj zvláštny výz
nam v tomto Roku rodiny. V  súvislosti s 
tým Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej 
apoštolskej exhortácii O úlohách kresťan
skej rodiny a výchovy (Familiaris consor- 
tio) o právach a povinnostiach rodičov 
hovorí toto: "Hoci sa dnes stavia do cesty 
výchovnej činnosti veľa prekážok, rodičia 
musia pevne a s dôverou vychovávať svo
je deti k základným hodnotám ľudského 
života. Deti majú vyrastať v správnej slo
bode voči hmotným hodnotám, aby vedeli 
prijať aj jednoduchý a striezlivý spôsob 
života v tom presvedčení, že "človek je 
viac hoden preto, čím je, než pre to, čo 
má" (37). Práve v tomto duchu sa ouae 
niesť aj tohtoročné stretnutie mládeže v 
Juskovej Voli, na ktoré sa všetci tešíme.

Pridte a uvidíte! o.František DANCÁK


