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Miroslav PINDROCH

Milostivá ikona
Z milosti dávaš nádej ľuďom sveta, 
nielen keď vzývajú ťa v molebene - 
zázrak k nim často už pred velebou zlieta.

Ty, čo ju hľadáš, -
putuješ k nej, na Zemplín, v ozdobený chrám,
kde Božia Matka
pokoj a spásu vymodlieva nám...

Tu pred Ňou kľakáš, 
hľa, milostivá ikona, 
hriešnikov ľúbiš
oči Ti slzia, Panna zo Zemplina...

Veď nás tak ľúbi a pri nás bdie, 
i v našom srdci si stavia chrám;
- nech ľud čo stráca vieru 
skrze Ňu putuje k nebesám...



Jozef HAVRAN

LEGENDA
o svätej hlave

Do piesku píše, 
z letiacich mrakov číta slová- 
Za svet sa nevzdá svojho sna. 
Kolkí ho majú za blázna!

Posmechom nasýtený 
v podivnom oblečení 
Ježiša krstí na Jordáne, 
nevediac, čo sa stane, 
čo v Salome kráske zablysne:

požiadať prorockú
hlavu na mise...

Kým hostia víno dopili, svätého 
oči krvou slzili, 

pery sa chveli,
k hriešnemu svetu prehovoriť 

chceli, 
k svetu, ktorý sa Bohu 
spreneveriť.

Smrť vánkom ovenčila hlavu, 
hlavu ľudskú:
zaľahol smútok na zem Judskú, 
duch jeho vstúpil do neba. 
Zástupy verných dnes ho velebia.

OCHRANKYŇA CELÉHO SVETA
Žijeme v dobe, ktorá je  celá uponáhľaná, 

všetci sa ženú za potrebam i, ktoré nie sú 
cenné na tom to svete. A  preto sa ani ne
čudujeme, že v  tom  zhone sa ocitám e na 
križovatke, ktorá je plná áut. No m y nedbá
me na silné trúbenie taktiež uponáhľaných 
sa áut, ale ženiem e sa do prúdu plného 
nebezpečenstva. A zrazu cítim e na svo
jom  pleci Máriinu ruku-M áriin plášť, ktorý

nás vezm e s takou nevysvetliteľnou ľah
kosťou preč z tohto náhlenia. Je to Mária, 
ktorá ochraňuje svoje deti, aby neskončil 
ich život predčasne smrťou, ale aby zane
chali za sebou viditeľný bod svojej existen
cie. V eď  kto iný, ak nie "ONA", sa stará o 
dobré ukončenie pozem ského života a 
šťastné stretnutie sa v Božom kráľovstve.

A. PAVÚKOVÁ

O pekle
O Peklo je miesto večných múk. Jednou zo 
šikovností diabla je, že mnohých ľudí zamest
náva vymýšľaním teórií, že bude akýsi koniec 
trestu, aby tak mali viac smelosti hrešiť. Ale 
keby sa mal skončiť večný trest, potom by sa 
mala skončiť aj nebeská odmena. Lenže o 
konci večného života neuvažujeme. Ako je 
potom možné dávať i večným mukám koniec, 
veď pri obidvoch rovnako používame slovo 
"večné". "A pôjdu títo do večného trápenia, 
kým spravodliví do večného života" (Mt 25,46).

Sv. Bažil Veľký
O Nech myšlienka na večný oheň ťa sprevá
dza každý večer na tvoje lôžko a nech s 
tebou vstáva a potom ťa nepremôže ospalosť 
v čase spevu žalmov.

Sv. Ján Listvičník
O Kto sa stále bojí pekla, ten do neho nepad
ne, lebo neustála bázeň z neho ho robí bed
livým.
O Čo je strašnejšie ako peklo? A nič nie je 
užitočnejšie ako bázeň pred ním, pretože bá
zeň z pekla nám prinesie veniec večného 
kráľovstva. Kde je bázeň pred peklom, tam 
niet závisti. Kde je bázeň pred peklom, tam 
nezvíťazí láska k peniazom. Kde je bázeň 
pred peklom, tam hnev uhasína, žiadostivosť 
je premožená, nerozumná vášeň vykorene
ná. A ako v dome neustále ozbrojeného vo
jaka sa neodváži objaviť ani zločinec, ani

zlodej, ani nijaký zlosyn. Ak bázeň pred pek
lom ovládne našu dušu, to ani jedna z prí
zemných vášní nemôže nás opantať, ale 
všetky vyliezajú a utekajú, súc naháňané zo 
všetkých strán silou bázne. Nič tak rýchlo 
nevykoreňuje hriech a čnostiam nepomáha k 
rastu, ako stála bázeň pred peklom. Ten, kto 
nežije v bázni, nemôže získať čnosti a rovna
ko, kto žije v bázni, nemôže zhrešiť.
O V pekle už nie je Zástupca a Spasiteľ, tam 
už neuvidíš miernu a tichú tvár Ježiša Krista. 
Tam už nie je možné prísť ku Kráľovi a prosiť 
ho a týmto spôsobom sa oslobodiť od 
okov.Tam už nie je to možné. Tu na zemi 
akékoľvek utrpenie trvá len krátky čas, a tam 
horiaci hriešnik horí večne a nezhorí.
O Ty povieš, že sa ti zdá, že je viac prirodze
né, aby bolo len jedno kráľovstvo a nie peklo. 
Keby to tak bolo, potom bludár, cudzoložník i 
ten, kto sa dopustil tisícich zločinov, by sa 
kochal v rovnakých dobrách ako ten, kto si 
ustrážil nevinnosť a žil vo svätosti. Potom by 
sa stal Pavol rovným s Herodesom. Takúto 
nerozumnosť aj samotní démoni odhaľujú: 
"Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem 
predčasne nás mučiť?" (Mt 8, 29).
O Keď ťa páli oheň smylných žiadostí, pos
tav proti nemu oheň pekelný a oheň tvojej 
žiadostivosti naraz zhasne.

Sv. Ján Zlatoústy 
(Pripravili baziliáni)
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Museli k nám prísť tvoje kroky, 
čo ľudskú pýchu pokoria !
Do našich ulíc krivolakých 
zas priniesť SLOVO pokoja.
Zdvihnúť zrak zeme k  Svetlu sveta
a povolať nás do života

K vyhnancom z raja, do tmy diania, 
musela si prísť, Požehnaná !

Láska k Matke Božej, láska vrúcna, 
dojemná a pevná, dodáva katolíckej 
viere materské teplo. V jednom časo
pise som sa dočítal, že v roku 1948 
bola vo výklade fotografia - obrázok 
mladej pútnický, ako úpenlivo prosí 
Matku Božiu. Výraz v tvári mladej ženy 
bol taký sústredený, taký vrelý, že to 
priamo vnucovalo otázku: Odkiaľ prýš
ti táto oddanosť? A ku komu? Autor 
uvádza, že fotografia skoro zmizla, ale 
po viac ako 40-tich rokoch žiaria tie dô
verčivé oči v srdciach mnohých tých, 
ktorí fotografiu videli.

Stredom našej viery je však Kristus
- Boh. Kto by venoval pozornosť a mod
litbu len a len Matke Božej, nerobil by 
to čo ona, ktorá bola stále upriamená na 
Syna. V Popelce Nazaretské vystihol 
básnik Renč postoj Matky Božej k jej 
synovi: oddanú, pokornú lásku. Matka 
Božia vedela, aký dar dal skrze ňu Boh 
ľudstvu. Svedčí o tom nádherný chvá
lospev Magnifikat - Velebí duša moja 
Pána (Lk 1,46-55). Uvedomovala si to, 
čo si máme uvedomiť aj my, že všetky 
dary - nadanie, krásu, majetok, priate
ľov atd’sme dostali od Boha. Stačí nieke
dy maličkosť a je po všetkom. "Z milosti 
Božej som, čo som", hovorí sv. Pavol, 
rovnako, ako mohla povedať Panna Má
ria a každý z nás. Ale platí o nás pokra
čovanie tejto vety: "... a jeho milosť 
nezostala ležať ladom?..." (1 Kor. 15,10).

Dobrý kresťan s milosťou Božou 
spolupracuje. Vzor - svätí! Mária mala 
slobodnú vôľu - mohla povedať aj

zvyšku objasniť. Ale aj vo vede sú 
tajomstvá.

Bohoslovci, ktorí hľadajú hlbšiu a 
jasnejšiu pravdu o Bohu, sa ku kore
ňom nikdy nedostanú. Katolícka viera 
je vierou tajomstiev. (M. J. Scheeben). 
K tajomstvu sa môžeme priblížiť skôr 
modlitbou a životom podľa viery - ale 
nerozluštíme ju, pretože prýšti z Boha - 
a ten stojí mimo dimenzie nášho ľud
ského poznania. Dotýka sa nás jemne 
svojimi výzvami, volá cez najrôznejšie 
udalosti - volá nás i skrze Máriu! Tá 
bola len človek, ale na každé Božie 
zavolanie odpovedala dokonalým 
ÁNO! Snáď jej ľudskosť láka tolko kres
ťanov, čakajú, že nás pochopí - naše 
ľudské ťažkosti, slabosti, úzkosti a pri
hovorí sa u svojho Syna.

Sv. Otec pápež Ján Pavol II. po
zoroval, že úcta k Matke Božej niekde 
trochu poklesla. Snáď z falošných 
ekumenických snáh, kto vie? Možno, 
že práve preto dal svojmu životu prog
ram:

CELÝ TVOJ, MÁRIA! Čo keby sme 
toto heslo prijali aj my pre svoj život? 
Matka Božia nás vedie ku KRISTO
VI, matersky sa za nás prihovára a 
napomína nás v súkromných zjave
niach - La Salletou počínajúc a Litma- 
novou končiac, aby sa z lásky k Ježišovi 
snažili o dokonalejší život z viery.

Peter H.

r  i
V i k t o r  H U  J í K
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| O P Á N  O V i  |
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I P r ijm i p o zd ra v , v e lk ý  P ane  ! f
I v- ŕ r  ff V  Tebe v e čn á  lá ska  p la n ie .

| Ty s i ž r ie d lo  ľu d ske j sp ásy . |
I  v  r  \
\ Ty s i p ra m e ň  p r a v e j  krásy.
í I
í , I
f Ty s i K rá l, čo r ia d i časy.

j Ty s i S ila , čo Z lo  hasí.

I P r ijm i p o zd ra v , ve ľký  P ane. j
j V  Tebe v ečn á  lá ska  p la n ie .

Š ted ro  p ln í š  p r á z d n e  d la n e , J 
c h rá n iš  s p o lo č e n s tv á , ra sy , \ 

m a r íš  k r v ip r e lie v a n ie .. .
f

I P r ijm i p o zd ra v , v e ľk ý  P ane  ! I
I $I V  Tebe v e č n á  L á sk a  p la n ie  ! j

* j

"nie"! Takých "nie" nájdeme nielen v 
Písme, ale aj vo svojom živote veľmi 
veľa. Namieste: Mária musela povedať 
"áno" - veď sú o nej proroctvá v Sta
rom zákone. Boh vedel od večnosti, že 
povie "áno" - ale ona si uvedomovala, 
že povedala "áno" dobrovolne.

Tu sa stretávame s tajomstvom 
Božej milosti a slobodnou vôľou. "Od
delení odo mňa nemôžete urobiť nič", 
hovorí Kristus (Ján 15, 5). Sv. Jakub 
píše: "Viera bez skutkov je mŕtva." (Jak 
2, 20). Toto podivuhodné tajomstvo, kde 
sa milosť Božia stretáva so slobodnou 
vôľou človeka, sa sotva podarí bezo

Presvätá Bohorodilka - perokresba
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Nechajte deti a nebráňte im 
prísť ku mne... (Mt 19,14)

Jeden z našich kňazov spomína príbeh, 
ktorý sa stal v minulých rokoch na Slovensku

Stará m atka pripravila  desaťročnú vnuč
ku na p rvé sv. prijím anie. K e ď  sa o tom  
dozvedeli rodičia, že  ich dcérka bola v 
chráme na p rvé  sv. prijím anie, takm er z ú 
rili. S tarú m a ť vyhna li z  bytu, katechizm us  
spálili a dcérku nem ilosrdne zbili. O d tej 
chvíle ich dcérka zača la chorľavieť. Je j 
stav sa zhoršoval, až ju  nakon iec m use li 
dať do nem ocnice. D a li ju  však ďaleko od  
domova, aby o  tom  ľudia nevedeli. D ievča  
ale veľm i trpelo, avšak všetko svo je utrpe
nie obetovalo za svojich rodičov. K  tomu sa 
aj veľmi modlilo. Po čase si na oddelení 
našlo kamarátku a te j sa so všetkým zverilo.

Dievča po čase bo lo operované,lebo ná 
dor na hlave sa nebezpečne zväčšoval. Z  
nem ocnice napísalo lis t svo je j kam arátke, 
ktorá bola na prázdninách. V ňom  píše: 
"Som veľm i šťastná. Konečne bo li 
p ri m ne naši. O tec i  mama. N eve
de li sa so m nou dorozumieť, lebo  
po operácii som  úplne stratila  
sluch. O tec vytiahol obrázok Ukri
žovaného Ježiša a p o d  neho na 
písal: Dcérka, ty  s i naša záchrana.
Ty s i nás priv ied la k  Jež išov i..." A 
ďale j dodáva: "Som šťastná, že  
Ježiš otvoril duchovné oč i a j m o
jim  rodičom, že  Boh a j ich prijal.
Teraz m ôžem  poko jne zom rieť..."

Kamarátka, ktorá sa vrátila po  
prázdninách na oddelenie, už 
svoju znám u nenašla. Je j dobro ti
vé telo už pochovali.

Prípad sm utný - ojedinelý, ale 
pravdivý. A le ko lk í rodičia m ôžu v 
ňom vidieť svoje vlastné správanie, 
pretože "ľudskú slávu m ajú radšej 
ako slávu Božiu" (Jn 12,43). Každý  
kňaz by mohol povedať nejeden do
jím avý príbeh, keď  deti vzali na se-

Žalm 20.storočia ■

ba odvahu prekonať neuveriteľné prekáž
ky, ale tiež a j ich starí rodičia, len aby sa 
dostali k  Bohu. A le tiež vieme a j o tom, 
ko lk í rodičia m useli prekonať mnohé ťaž
kostí, aby svoje dieťa dostali na vyučova
nie náboženstva a pripravili k  prvém u sv. 
prijímaniu.

Tu s i treba so všetkou zodpovednosťou  
uvedomiť, že  kresťanskí rodičia sú  zodpo
vední a j za výchovu dieťaťa k  m odlitbe a 
je ho  postupné privádzanie k  objaveniu Bo
ž ieho tajom stva a k  osobnej viere v Boha. 
Túto úlohu dostávajú rodičia priam o od  
Boha. Preto Druhý vatikánsky koncil v D e
k la rácii o kresťanskej výchove pripomína: 
"Kedže rodičia da li ž ivo t svojim  deťom, via
že ich veľm i vážna povinnosť poskytnúť 
svojm u potom stvu a j výchovu. Preto ich

Ilustračná snímka

treba m ať za prvých a h lavných vychová
vateľov svojich detí. Táto ich úloha je  taká 
dôležitá, že  ak chýba, len ťažko ju  možno 
nahradiť. Rodičia totiž m ajú utvoriť rodinné 
ovzdušie, pren iknuté láskou a úctou k  Bo
hu a ľuďom, ktorá napom áha úplnú osob
nú a spoločenskú výchovu d e tľ.

Osobitné poslan ie  tu m ajú kresťanskí ro
dičia, ktorých výchovná služba je  taká 
vznešená a velkolepá, že  sv. Tomáš Ak- 
vinský ju  bez váhania p rirovna l ku kňaz
ske j službe. O tejto význam nej službe 
hovorí a j Svätý O tec Ján Pavol II. vo svojej 
apošto lske j exhortácii O úlohách kresťan
ske j rod iny v dnešnom  svete toto: "Vý
chovné poslan ie  vyžaduje, aby kresťanskí 
rodičia poskytova li deťom, čo je  nevyhnut
né p re  postupné dozrievanie ich osobnosti 
tak z  kresťanského, ako a j z  cirkevného 
hľadiska. Majú sa teda r ia d iť vyššie uvede
ným i výchovným i zásadam i a usilovať sa 
deťom ukázať, k  akým  výškam  ich môže 
priv iesť viera a Kristova láska. Okrem toho 
vedomie, že  Pán im zveril rast Božieho 
dieťaťa, K ristovho brata, chrám u Ducha 
Svätého a člena Cirkvi, pom ôže kresťan
ským  rod ičom  v ich úlohe posilňovať v du
šiach de tí da r Bože j m ilosti".

Svätý O tec Ján Pavo l II. dňa 16. júna  
1990 poveda l v O rviete tieto slová: "Svet 
m ožno zm en iť iba vtedy, k e ď  každý na 
svojom  m ieste bude ž iť  a vystupovať ako 
kresťan". Že je, dnes svet taký, aký je, či 
nie a j preto, že  nežijem e a nekonám e ako 
kresťania? Výchova kresťana začína už v 
rodine, a ak je j niet, len ťažko ju  možno  
nahradiť. Túto ú lohu dostali kresťanskí ro
dičia so  svia tosťou manželstva. Preto je  
potrebné, "aby dnešné rod iny dostali opäť 
svoju pôvodnú tvár! Treba, aby nasledova
li K ris ta" (Ján Pavo l II. 15.8.1980) a takto 
napom áhali s tvárňovať svet podľa Božie
ho plánu. Povedzte, m ôžu m ať rodičia inú 
krajš iu ú lohu od  tejto? Toto s i osobitne 
treba uvedom iť v  tom to Roku rodiny. Pre
to: "Nechajte de ti a nebráňte im  prísť ku 
mne, lebo takým  p a trí nebeské kráľovstvo" 
(M t 19, 14).

o. František DANCÁK

Neopakujte moju chybu
Túto výzvu predniesla pani M. J. z 

Velkej Británie na Medzinárodnom 
kongrese v Slavonskom Brode v sep
tembri 1990, ktorý značnú časť veno
val ochrane nenarodeného života. Po 
niekolkých prednáškach sa spontán

ne prihlásila do diskusie a predniesla 
svoj silne emocionálne nabitý prejav, 
ktorý všetkých prítomných duševne 
vyčerpal. Málokto sa ubránil dojatiu a 
mnohí mali slzy v očiach. Nechajme 
však hovoriť samu pani M. J.:

Obraciame sa na vás, všetky ženy sveta, 
zhodte zo seba ľahostajnosť a nevraživosť 
voči nenarodenému dieťaťu. Obraciam sa 
na vás aj ja, ktorá som si nechala zabiť 
svoje dieťa pod vlastným srdcom, teraz 
hľadám samu seba, nešťastná, lebo nikde 
nenachádzam pokoj. Svojou výpoveďou

chcem pomôcť, aby ste nikdy nenaleteli - 
ako ja - na propagandu potratarského pre- 
myslu.

Môj život je ničím. Je to iba strašné trá
penie. Hovorím vám: potrat je čosi nenor
málne, neľudské, barbarské. Po potrate 
som sa vydala a zistila som, že som steril

ná, že už viac nebudem môcť otehotnieť. 
Ako 23 ročná som si vypočula ortieľ, že už 
nebudem môcť mať dieťa. Manželstvo sa 
mi z toho dôvodu rozpadlo. Zabila som si 
aj vlastný život. Potrat ma zničoval psy
chicky aj fyzicky. Úplne ma zruinoval. Oko
lo mňa je zakliate ticho. Vedzte, že samota 
pre ženu je strašná.

Všetko, čo sa okolo mňa deje, je celkom 
bezvýznamné, druhoradé. Stále ma v pod
vedomí máta zodpovednosť pred Bohom 
za svoje zbabrané materstvo. Materský 
inštinkt ma nikdy neopustil. Šestnásť rokov 
som žila sama s kričiacim svedomím. Ne
konečne sama. A v tejto samote som kri
čala do štyroch múrov svojho bytu: 
"Zmeňme tento hanebný zákon o potra
toch, usilujte sa zmeniť zmýšľanie ľudí!".
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Obraz Matky Ustavičnej Pomoci je  jed
nou z najrozšírenejších podôb najsvätejšej 
Panny. K nemu sa obracajú oči mnohých 
ľudí a vďaka orodovaniu Matky Božej za
žívajú ustavičnú pomoc. Nachádzame ho 
v chrámoch, kaplnkách, domoch - 
slovom na všetkých cestičkách 
ľudského života, ktorý je  mnoho
krát poznačený bolesťou a smút
kom.

Počiatky histórie obrazu a po
božnosti k Matke Ustavičnej Po
moci sa strácajú v mrákavách 
dejín. Historici sa namáhajú nad 
správnym ustálením faktov. Túto 
prácu najviac komplikujú proti
chodné dokumenty, lakonickosť 
niektorých tvrdení, či rozdielne 
komentáre interpretátorov.

Dôležitá literatúra tykajúca sa 
obrazu Matky Ustavičnej Pomoci 
sa rozvinula až po 1866 roku, teda 
po prenesení obrazu do kostola 
sv. Alfonza v Ríme. Tento Kostol 
je postavený na mieste, kde v mi
nulosti stál kostol sv. Matúša, 
ktorý dal zboriť Napoleon a v kto
rom bol obraz Matky Ustavičnej 
Pomoci počas mnohých storočí 
uctievaný.

Prizrime sa teraz dôkladnejšie 
obrazu. Je namaľovaný na doske, 
temperovou technikou. Doska je 
pravdepodobne cédrová, alebo z

iného ihličnatého dreva. Podľa iného auto
ra je  doska z orechového dreva. Aj v roz
meroch obrazu nie sú jednotné názory. 
Jedné hovoria o rozmeroch 52 na 41 cm, 
iné zas 53 na 41,5 cm. Na zlatom podklade

í m m i

vyniká postava Panny Márie, ktorá drží v 
náručí - na ľavej ruke - Dieťatko. Tvár 
Panny Márie je  oválna, pšeničnej farby, 
olivové oči, čieme obočie dobre podkres- 
lené, jemný nos, malé ústa, dlhé prsty. Je 
to východný typ ženskej krásy. Tunika má 
červenú farbu. Na krku a predlaktí ruky je 
lemovaná zlatom. Blankytný plášť so ze
leným podkladom je taktiež pretkávaný 
zlatom. Na Máriinom čele svietia dve 
hviezdy a viditeľný je  aj čepiec zelenkas
tej farby. Dieťatko má gaštanové vlasy a 
trocha neproporcionálnu postavu. Obleče
nú má zelenú tuniku, prepasanú červeným 
pásom. Plášť dieťatka je hnedý a všetky 
šaty sú pretkávané zlatom. Z pravej nôžky 
Ježiška visí uvoľnený sandál. Koruny Má
rie a Ježiša sú neskoršieho pôvodu.

Na obraze sú aj dvaja archanjeli, ktorí 
držia nástroje umučenia. Na pravej strane 
drží archanjel Gabriel, v rukách zakrytých 
plášťom, kríž a klince. Na ľavej strane v 
podobnom postoji drží archanjel Michal 
nádobu, do ktorej je  vložená kópia, ktoré 
popisujú predstavované postavy: Mater 
Theou - Matka Božia, Iesous Christos - 
Ježiš Kristus, Ho Archangelos Michael - 
Archanjel Michal, Ho Archangelos Gab
riel - Archanjel Gabriel.

Pred takýmito obrazmi, vernými kópia
mi rímského originálu sa modlia ľudia po 
celom svete. Matka Ustavičnej pomoci im 
udeľuje svoje milosti.

CENO, redemptorista

Pod obrazom Matky Ustavičnej Pomoci
V Chráme Matky Ustavič

nej Pomoci v Starej Ľubovni 
bola 9. júna prvá odpustová 
slávnosť. Predchádzala jej 
trojdňová obnova. Náuky 
pre deti, mládež i spoločne 
viedol redemptorista z poľ
ského Krakova o. Adam 
Kasprzik. Boli o hriechu, 
sviatosti zmierenia, Eucha- 
ristii. Okrem iného poľský 
redemptorista vysvetlil bliž
šie pôvod obrazu Matky 
Ustavičnej Pomoci, ktorý je 
známy po celom svete.

Pôvodný obraz bol nezná
mym autorom namaľovaný 
na ostrove Kréta v 13. sto
ročí. V r. 1499 bol prenese
ný do Ríma, do Chrámu sv.

Matúša, kde pôsobili o. au- 
gustiniáni. V  18. storočí bol 
(počas revolúcie) chrám 
zničený a o. augustiniánom 
sa podarilo zachrániť a 
schovať práve tento obraz. 
Miesto si zapamätal m iniš
trant Michal Marcci, neskôr 
sa stal tiež redemptoristom.

Po rokoch Michal Marcci 
si náhodne v jednom chrá
me vypočul, že sa hľadá 
spomínaný obraz.

Spomenul si naň a dal o 
mieste, kde je, vedieť. Ne
skôr generálny predstavený 
redemptoristov požiadal pá
peža Pia IX., aby bol obraz 
Matky Ustavičnej Pomoci 
zverený redemptoristom.

Keď im ho pápež Pius IX. 
odovzdával, povedal: "Staň
te sa šíriteľm i tohto obrazu 
a urobte všetko preto, aby 
ho spoznali na celom  sve
te".

Obraz Matky Ustavičnej 
Pomoci zdobí aj gréckoka
tolícky chrám v  Starej Ľu
bovni. S pôvodným z Kréty 
ho spája jedna a tá istá Mat
ka Božia, ktorá má v celom 
kresťanskom svete svojich 
ctiteľov.

Vráťme sa však k prvej od
pustovej slávnosti grécko
katolíkov v novom chráme. 
Okrem sv. liturgií sa tam ko
nal v sobotu akatist, Mole- 
ben k Panne Márii, adorácia

pred vystavenou Najsvätej
šou Eucharistiou. V  nedeľu 
bola slávnostná odpustová
- sv. liturgia. S o. Vladimí
rom Jurčenkom a o. Kami
lom Drábom slúžil aj o. Pavol 
Tomko z Jakuban. Všetci sú 
redemptoristi. Slávnostnú 
homíliu mal o. Adam Kaspr
zik, CSsR, z Krakova s nos
nou myšlienkou "Staňte sa 
apoštolmi slova a činov, kaž
dý na svojom poste, aby sa 
vaša farnosť stala Eucharis
tickou". Slávnostná sv. litur
gia bola zakončená myrova- 
ním.

Večer sa veriaci so sympa
tickým misionárom rozlúčili.

Monika TANČÁKOVÁ
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PROSÍM, POČÚVAJ TO, ČO NEHOVORÍM...
Istý známy lekár a psychológ mal prednáš

ku na univerzite.
Po prednáške bola diskusia a pred jej záve

rom prišiel k stolu bledý mladík, nastrašene 
položil na stôl list, zahľadel sa na prednáša
júceho a povedal: "Možno sa vám to niekedy 
zíde". Všetci spozorneli, zahľadeli sa na pro
fesora, ktorý čítal. Tento nevšedný záujem a 
vzrušenie využil mládenec a nepozorovane 
zmizol. Pretože list nebol podpísaný, zostal 
anonymný. Jeho obsah bol taký zaujímavý, 
že lekára inšpiroval k napísaniu knihy. V jej 
úvode použil list tohto neznámeho mládenca. 
Hľa, tu je jeho znenie:

Nenechaj sa mnou oklamať. Nedaj sa zmý
liť výrazom môjho obličaja. Ja totiž nosím tisíc 
masiek. Tisíc masiek, ktoré sa bojím odložiť. 
Naučil som sa ich nosiť tak presvedčivo, že 
toto umenie sa stalo mojou druhou prirodze
nosťou. Nedaj sa tým však zmýliť. Pre všetko 
na svete Ťa prosím, nenechaj sa mnou okla
mať. Pôsobím dojmom, ako by som bol šťast-. 
ný, spoločenský a spokojný človek. Myslíš si, 
že som úprimný a čo mám na srdci, to aj na 
jazyku. Si presvedčený, že som tichá voda, 
ktorá jespoko jná a nikoho nepotrebuje, ale, 
prosím Ťa, never mi.

Ja tak síce navonok vyzerám, ale je to len 
moja maska. Moje vnútro je iné. Tam som 
skutočne taký, aký som: neistý, bláznivý, 
opustený a sám. Ťo ale skrývam, pretože 
nechcem, aby sa to niekto dozvedel. Pri oby
čajnej myšlienke na moje slabosti prepadám

panike a bojím sa niekomu zdôveriť. Práve 
preto tak zúfalo vymýšľam masky, za ktoré sa 
schovavávam. Hľadám stále spoľahlivú a ne
preniknuteľnú fasádu, ktorá mi pomáha niečo 
predstierať a ktorá ma ukrýva pred zvedavým 
pohľadom.

Táto fasáda mi dodáva istotu, že nebudem 
poznaný taký, aký skutočne som. Možno, že 
práve taký prenikavý a odhaľujúci pohľad by 
mi bol záchranou. Aj to viem, musel by však 
byť spojený s pochopením a láskou. To je to 
jediné, čo by mi mohlo dať istotu, ktorú si sám 
nemôžem dať. Potom by som si uvedomil, že 
mám pre niekoho nejakú skutočnú cenu. Ale 
to všetko Ti nepoviem, lebo sa to neodvážim. 
Mám strach. Bojím sa, že Tvoj pohľad by 
nebol doprevádzaný s pochopením a láskou. 
Obávam sa, že by si mnou pohŕdal a vysmial 
sa mi. Tvoj smiech by ma zničil. V  hĺbke duše 
mám strach, že nie som ničím, že nemám 
žiadnu cenu, že by si to zistil a odmietol ma. 
A preto hrám ďalej túto hru, svoju zúfalú hru. 
Vidíš ma ako peknú, solídnu fasádu, za kto
rou sa však skrýva trasúce sa dieťa. Hovorím 
zdanlivo ľahostajným tónom o povrchných 
veciach a rozprávam o tom, čo nemá v sku
točnosti žiadny význam. Ale o tom, čo je vo 
mne a čo vo mne kričí, o tom ani slovíčko.

Nenechaj sa preto mýliť tým, čo zvyknem 
hovoriť. Prosím Ta, načúvaj starostlivo, načú
vaj to, čo nehovorím. Načúvaj to, čo by som 
rád povedal a čo je pre mňa životne dôležité, 
čo pravda nedokážem a nemôžem povedať.

Nenávidím už túto povrchnú hru na schová
vačku, ktorú hrám. Citím, že je to nečestná 
hra. Chcel by som byť tým, čím som, k tomu 
však potrebujem Tvoju pomoc. Vždy, keď sa 
snažíš mi porozumieť, dodať mi odvahu, cí
tim, že Ti na mne záleží a že sa správaš 
priateľsky, dostáva moje srdce krídla. Slabé 
a krehké, ale predsa krídla.

Tvoj záujem o mňa, porozumenie a sila 
Tvojho priateľstva, to mi vdychuje nový život. 
Chcel by som, aby si to vedel. Chcel by som, 
aby si vedel, ako si pre mňa dôležitý. Veď Ty 
zo mňa môžeš urobiť človeka, pravda, ak 
budeš chcieť. Ja si prajem, aby si to chcel. Ty 
môžeš rozbúrať múr, za ktorým sa trasiem, 
Ty ma môžeš zbaviť mojich masiek. Ty ma 
môžeš vyslobodiť z môjho strachu, z mojej 
neistoty, samoty...

Prosím Ťa, neprehliadni ma. Prosím Ťa, 
neprejdi okolo mňa nevšímavo. Viem, že to 
pre Teba nebude ľahké. Dlho živené pre
svedčenie, že za nič nestojím, postavilo pev
ný múr. Kto sa k nemu priblíži, toho bijem 
hlava-nehlava. Bránim sa tomu, po čom tú
žim, ale počul som, že láska je  silnejšia než 
ochranný val. A v tom je moja nádej. Prosím 
Ťa, pokús sa tento múr pevnou rukou odstrá
niť. Urob to však nežne, dieťa je veľmi citlivé. 
Pýtaš sa, kto som? Som niekto, koho dobre 
poznáš, som niekto, koho stretávaš.

Som každý muž a každá žena, ktorí Ťa 
stretávajú.

o. Ján BABJAK, SJ

ôfýtA&fá ticAé, ..
Ozývajú sa, keď beriem do rúk mesačník 

Misionár, Slovo, či Gréckokatolícky kalen
dár. Keď sa zahľadím na obraz od barda 
zemplínskeho ľudu maliara Teodora Mous- 
sona a obrazy Milky Lakomej-Krausovej. 
Na jednom ženy zo Starého na trhu v Micha
lovciach, na Milkiných drevený chrám v 
Inovci a dedina kdesi v Poloninách... Umoc
ňujú sa priamo a pravidelne, keď prichádza
jú  sviatky Veľkej noci, Sv. Ducha (rusadle) a 
po nich odpusty... Po roku 1945 i keď len 
štyri roky, žíl som spôsobom života a nad- 
chýňal sa plnosťou kultúry ľudu na Zemplí
ne. Nadchýňal a bolo po strašnej vojne. S jej 
následkami hmotnými, duchovnými a sociál
nymi som sa stretol už v januári roku 1946 
ako člen komisie pre vojnou postihnuté ob
lasti východného Slovenska.

Prešiel som s je j reprezentantmi, ktorí sa 
regrutovali najviac z USA (UNRA), okresy 
Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, 
Medzilaborce a Svidník. Fotoaparáty a po
tom snímky na fotopapieri zachytili z veľkej 
biedy ľudu len nepatrnú časť.. A predsa bolo 
na Zemplíne tak dobre, krásne, podnes neza
budnuteľne. Bývali sme vo vilovej štvrti Pod 
hrádkom. Podnes počujem hlahol zvonov z 
blízkeho chrámu Sv. Ducha, kláštora redem-

ptoristov či už denne za rána, v nedele, naj
viac na výročité sviatky. Zvony, ktoré plnos
ťou hlaholu v melódiách oslavných hymnov, 
kantát a chorálov vyzváňali na oslavu nášho 
Boha, jeho Syna a Sv. Ducha.

Zvony z kláštora otcov redemptoristov 
umocňovali význam nedieľ a sviatkov, doná
šali do bytu atmosféru sviatočnej pohody. 
Snúbila sa s krásou ročných období a umoc
ňovala ich vo zvukovej kulise. K nim sa pri
dávali z diaľky zvony z rímskokatolíckeho 
božieho chrámu a zvony z gréckokatolícke
ho farského chrámu zo "starých" Michalo
viec. Rád sa vraciam do rokov, keď sviatky 
Sv. Ducha - rusadle, boli v Michalovciach a 
na okolí sviatkami azda najkrajšími. Azda i 
preto, že sa leto hlásilo vo všetkých ukazova
teľoch v záhradách, na poliach, lúkach a 
lesoch. Vo farbách krajiny, kolorite kroja a 
atmosfére ulíc mesta. Do roku 1949 svätil sa
i pondelok.

Pre etnografa to bola príležitosť rozbeh
núť sa po valaloch, navštíviť priateľov inte
lektuálov i roľníkov a robotníkov. Pokochať 
sa v krojoch v Poši, Nižnom Hrabová, Niž
nom Hrušove, Strážskom, Brekove, Porúb- 
ke, Starom, Oreskom, Nacinej Vsi, 
Malčiciach atď Pookriať v rodine Michala

Kostovčíka - roľníka v Močaranoch, v uči
teľských rodinách Kovaľových v Poši, u Ka
menických v Strážskom, Krausových vo 
Veľkých Zálužiacich, Novákových v Budkov- 
ciach, Pánthyových v Močaranoch, Fel- 
szocziových v Samudovciach, u pána notára 
J. Orlíka v Malčiciach, p. farára Rogovské- 
ho a p. dekana J. Lukáča v Strážskom atď.

V tom čase dievčatá a ženy v dedinách 
povodia Ondavy až po Horovce obliekali 
kroj. Ich faldované (bigľované) sukne (kabá
ty) s fodrami (fodraše) v pastelových far
bách elegantne spočívajúce na bokoch v 
strihu a kolorite korešpondovali s krajinou. 
Rázovité odpusty v Poši, Nižnom Hrabová, 
Kladzanoch, Hencovciach, Nižnom Hrušo
ve, Raková, Sačurove, Kolčovom Dlhom, 
Sečovskej Polianke, Parchovanoch atď. sú 
nezabudnuteľné. Takisto ak aj "rusadelné" 
nedele pod Vihorlatom vo Vinnom, Kaluži, 
Klokočové, Ruskovciach... Všade ma vítali a 
prijímali s láskou, úctou a neobyčajným po
hostinstvom. Vnikol som do spôsobu života a 
oboznamoval sa s kultúrou etnických mikro- 
oblastí Zemplína. Len po usilovnom štúdiu 
ich bolo možné diferencovať a definovať na 
"Horno-stredno a -dolno Ondavskú", "Pod-

(Pokračovanie na str. 16)
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Diecézne stretnutie mládeže Juskove] Volí

Aj tohtoročné v poradí už tretie diecézne stretnutie gréckokatolíckej 
mládeže, ktoré sa uskutočnilo v škole prírody v Juskovej Voli pH 
Vranove, sa nieslo v znamení veľkej jednoty a kresťanskej radosti v 
duchu hesla ... ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania / Mt 
19,17b /.

Naplniť srdcia mladých láskou Kristovou, vzbudiť v nich hlad po 
Božom slove a ukázať im jedinú správnu cestu životom, t.j. zachová
vať Božie zákony, bolo poslaním tohoto podujatia, ktoré sa uskutoč
nilo v mesiaci júl pre mládež v dvoch turnusoch 11.-15. a 25.-29. júla 
1994. Medzi mladých počas obidvoch turnusoch prišiel J.E. sídelný 
biskup Mons. Ján Hirka,ktorého mládež s nadšením privítala. Z prvé
ho stretnutia chlapcov a dievčat do 17 rokov vám teraz prinášame 
radostné výpovede dvoch účastníčok tohtoročného stretnutia. Prvá 
skúsenosť je od Antónii Paňokovej, druhá od Moniky Karasovej. V 
prvom septembrovom vydaní sa k tomuto stretnutiu ešte vrátime.

Môj vnútorný zážitok
S Kristom uprostred nás sme celých päť dní pociťovali radosť v srdci. 

Neviem ako ostatní priatelia, ale ja som bola veľmi šťastná. Šťastnou ma 
urobil Ježiš. Pretože až tu som si uvedomila, že Ježiš šiel na kríž a to len z 
lásky ku mne. On ma tak miloval a vlastne aj miluje a ja som ho zanedbávala. 
Preto prosím, modlite sa veľa za lásku, aby sme sa navzájom milovali, ako 
Ježiš miluje nás. Ako povzbudenie nech je vám môj príbeh:

Na stretnutí som cítila, že je Ježiš s nami, ale to nebolo cítiť úplne. Moja 
duša bola šťastná, ale v mysli ešte bol nepokoj. No Boh mi viditeľne 
ukázal, že ma miluje a pomohol mi zabudnúť na ten nepokoj.To je krásne, 
že keď mi dá zabudnúť na nepokoj, vtedy som mohla cítiť úplne. Nebolo 
to na stretnutí, ale až doma v našom chráme. Začalo to v sobotu. Bola 
som na oslave. No nie dlho. Cítila som , že mi niečo/niekto/ chýba. Tak 
som šla domov a pomodlila som sa "krátky ruženec". Potom som čítala 
knihu Cesta lásky.Bolo už večer, ale spať sa mi nechcelo a tak som 
rozjímala o tom, čo som prečítala, o Ježišovi. Ako On miloval svojich 
blížnych a my to mnohokrát nevieme, často ani vedieť nechceme. V 
nedeľu sme mali službu Božiu ráno o 7.30 hod. . Komu by sa chcelo 
vstávať. Ja som v to ráno vstala skôr ako zvyčajne. Na kázni kňaz hovoril
o láske. Plakala som. A znova cez premenenie, kedy som si uvedomila, 
že Ježiš z lásky ku mne, do môjho srdca a celý, ako bol na kríži pribitý, 
dáva sa mi pocítiť svoju velkú lásku .

A je to takto vždy. Je tu so mnou aj s tebou. Dáva sa ti celý pocítiť a ty 
si to mnohokrát neuvedomuješ. Preto sa modli ty za mňa a ja za teba, aby 
sme vnímali Ježiša medzi nami a to takého, aký je, či v dobrom a či v zlom, 
neurážali ho a nepribíjali znova na kríž.

S tebou, Pane, bolo nám fajn
Áno, s Tebou, Pane, nám mladým bolo fajn na stretnutí gréckokatolíckej mládeže 

v Juskovej Voli.
Keď sa skončilo minuloročné stretnutie mladých, s kamarátkami sme si sľúbili, že 

sa o rok znovu stretneme. Ani som sa nenazdala a rok rýchlo ubehol. Sme tu opäf 
spolu s Pánom Ježišom.

V pondelok podvečer sme stretnutie začínali sv. liturgiou. Po chutnej večeri začalo 
sa predstavovanie podľa farností. Program bol na každý deň zorganizovaný, či to už 
boli prednášky otcov duchovných, alebo potom práca so Svätým písmom v skupi
nách s našimi vedúcimi.Popoludňajší čas sme využívali na športové hry. Doobeda 
bola sv. liturgia, popoludní večiereň. Veľmi sa mi páčili večerné stretnutia pred 
oltárom, kde boli ozveny na prežitý deň. Pred mikrofón prichádzali chlapd a dievčatá, 
aby sa podelili so svojimi zážitkami nielen z prežitého dňa, ale aj zo svojho života. So 
zatajeným dychom sme počúvali príbeh dievčatka, ktoré bolo ochrnuté a ktorému 
Ježiš znovu vrátil zdravie. Nanovo som prežívala rodičovskú lásku a ďakovanie Bohu 
za svojich rodičov, keď som počúvala dievča, ktoré hovorilo o svojom živote, že nám 
závidí kresťanských rodičov, lebo ona to o svojich nemôže povedať. Krásne bolo 
svedectvo reholhej sestričky, ktorá hovorila, že v noci, keď nemohla zaspať, prišla

pred oltár, modlila sa sv. ruženec a znovu 
počula Boží hlas, že ju Pán znovu volá do 
svojej služby. O mesiac bude skladať 
večné slúby. Z týchto svedectiev a mno
hých ešte ďalších som pochopila, že Boh 
má s každým z nás nádherný plán a že 
nás miluje.

Vo štvrtok sme sa všetci tešili na vzác
nu návštevu- J.E. o. biskupa Jána, nášho 
sídelného biskupa. Milými a povzbudivými 
slovami sa k nám prihovoril počas sv. litur
gie. Hlboko do pamäti sa nám vryli jeho 
slová v poobedňajšom príhovore, keď roz
prával o pravej kráse a čistote. Vďaka vám, 
otec biskup, za vaše otcovské slová.

Večerný program vo štvrtok nám spes
trili bohoslovci. Pri vatre sme si zaspievali 
pesničky a potom bolo krátke zamysle
nie. Ani sa nám v piatok nechcelo vstá
vať, lebo sme vedeli, že sa musíme 
rozlúčiť.Moja sila je Pán, on sa mi stal 
záchrancom... tak, nech tieto slová platia 
pre každého , kto bol na tomto stretnutí 

Snímka František DANCÁK gréckokatolíckej mládeže.
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S i m edzi p ria te ľm i a predsa sa cítiš 
sám, tak veľm i sám  a opustený? Tápeš v 
tme a nevieš, ako ď a le j kráčať? Chodíš a 
máš pocit, že  s i Ťa nikto  nevším a? Že s i 
zbytočný a Tvoje m iesto "d iskotékového  
kráľa" obsadil už n iekto iný?

Ty za tia ľ sedíš v izbe a pozeráš do  
prázdna? Pýtaš sa sám  seba: "Kto som ?  
Čo tu chcem ? Kam  kráčam ? A k ý  to má 
zm yse l toto všetko? "A j k e ď  m ožno m áš v 
živote okam ihy, kedy sa cítiš šťastným, 
ale pre jde p á r sekúnd  a zrazu je  všetko  
preč ako k rásný  sen.

Lenže Ty nevieš znovu  zapadnú ť do  
rea lity dnešného sveta, chodíš a tápeš  
ďale j v  tme. Cítiš, že  Ti p redsa ešte n iečo  
chýba, ale nevieš to nájsť. Ideš, ale ne 
máš ž iadny cieľ. S tále sa iba pýtaš, pýtaš  
sa tichúčko a n ikto  nechce p o ču ť tvo j tichý  
ston.

"Prečo ja  m usím  trpieť, vy lia ť a j po tôčky  
sĺz. Prečo práve ja ?  P rečo? Prečo? " Po
z r i sa na drevo Kríža! Vidíš, aká láska z  
neho vyžaru je? Pokľakn i a z lož  m u tu  
všetky svoje trápenia. P onor svo j z ra k  do  
jeho  lásky a budeš počuť, ako Tvoja du

W bo o - ^ Q /  n,a!s ib a / s6 -  lo j .  —

ša tíško vzdychá. Upri svoje zaslzené oči 
na je ho  doráňanú tvá r a len chvíľu, chví
ľočku zabudni na všetko i  na známych. 
Vyžaluj sa mu, nebo j sa, on k  Tebe p re 
hovo rí cez tvoje srdce.

A ak  teraz, práve v tejto chvíli, tam, kde  
si, p lačeš! TAK PRESTAŇ! Usm ej sa cez  
zaslzenú tvár a cho ď  za tým, kto Ťa má 
rád ! ON ŤA VOLÁ! On Ti dá odpoveď  na 
Tvoje otázky. Povie Ti, prečo da l práve  
Tebe tolké problémy.

Chce to však od Teba ešte jednu  obetu:
Zastav s a !
A objavíš ho už konečne, On je  tam, kde  

s i Ty! Nehľadaj ho už viac v  tm e! Jem u to 
neprekáža, k e ď  práve sedíš, alebo ležíš, 
obeduješ, č i rozmýšľaš.

O bjav ho! D ovo ľ mu, aby k  Tebe p ren i
kol, lebo k e ď  sa s ním spojíš, už n ikdy  
nebudeš plakať, m ať pocit, že  s i sám, lebo  
On, On bude Tvojím svetlom, sprievod
com, a kráľom. Objav ho ! A  ďakuj m u za  
všetko, čo Ti dal, a j za to, čo Ti nedal. 
Uvidíš, že  ž ivo t s ním znam ená "zisk"! 
O tvor m u svoje srdce a ďaku j m u za túto  
chvíľu, že Ťa práve tam, kde teraz si: 
P o v o la l!

PÁN ŤA VOLÁ! CHOĎ!
Marika URBANOVÁ

JánlĽKO

¥ : fä o p m m  é v rá m  

v Sú
Márne boli vzaté poklady 
javiace sa v Božskej prírode, 
ľudský rozum skúsil tolkotrizne 
a nikdy nebol vo východe.

Tri lístky na krehkej ďateline 
sú ako tri Božské osoby:
A nič viac nám z toho nevyplynie, 
čo vyluskneš viac zlej podoby?

Keď prišla Zima vo svojom ťahu 
a zmení na vode všednú tvár, 
podporí v človeku jeho snahu 
vyjasniť záhadný Svätožiar.

Vidí vodu v studni, v potoku ľad, 
v záhrade sneh, tomu pomôže 
uzrieť zakaždým v Bohu iný vzhľad 
a beží mu v ústrety... 0, Bože.
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Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy Mons. Milan Chautur, CSsR

| iným smerom, je to istá príležitosť k hriechu. 
Takéto oblečenie je nevhodné aj z dôvodu hy
gienického. Ale predovšetkým z dôvodu, že ich 
telá ako chrámy Ducha Svätého upriamujú k 
čomusi inému ako k zbožnému nazeraniu, ob
divu krásy Bohom stvorenej. Prečo ľudia často 
posudzujú podľa výzoru štýla oblečenia? Pore
kadlo hovorí: "Šaty robia človeka". Niečo na tom 
bude.

•  Prečo ľudia posudzujú človeka podľa výzo
ru a štýlu oblečenia, sú minisukne hriešne?

— Môžu byť pekné, ale tiež môžu byť aj hrieš
ne. Uvediem príklad: Pred súdom sa objavil 
mladý vodič, ktorý zabil dieťa a zranil jeho mat
ku. Výpoveďou bolo: "Obzrel som sa za mamič
kou v minisukni". Na verejnosti podstrčiť obraz 
svojho tela, ktoré by niekoho provokovalo v 
zmyselnosti a tým jeho pozornosť upriamovalo

Tento list píše manželka s čerstvou ranou v 
srdci, ktorá odprevadila svojho manžela na več
nosť. Má to byť poďakovanie Pánu Bohu i du
chovným otcom, prostredníctvom ktorých prišla 
milosť Božia do jeho ešte boľavého srdca. Čitate
ľovi nech poslúži ako sa pripravovať na večnosť.

Nebohý manžel bol dlhoročným diabetikom. 
Pri svojej chorobe často dvíhal svoje oči k Ukri
žovanému. Kríž Kristov, úcta k Matke Božej - 
modlitba boli sprievodcom na ceste životom a 
pri ňom nachádzal vždy pomoc a úľavu. Zomrel 
65 ročný. V krátkom dôchodkovom čase - 5 
rokov ešte viac priľnul k Pánovi. Popri práci a 
starostlivosti o svoju rodinu voľný čas (ráno i 
večer) venoval aj modlitbe. Uctieval si rany Kris
ta Pána a túto vzácnu modlitbu odovzdanú sv. 
Brigite modlieval sa pravidelne denne celý rok. 
Prisľúbenia, ktoré Pán Ježiš dal všetkým, čo sa 
to modlia, sa na ňom pred smrťou splnili viditeľ
ným spôsobom v troch prísľuboch:

1. 15 dní pred smrťou dostane drahocenné 
Telo, aby bol ním oslobodený od večného hla
du. Dám mu piť svoju drahocennú Krv, aby sa 
neobával, že bude trpieť večný smäd.

2. Zachránim ho od náhlej smrti.
3. Uchovám jeho zmysly zdravé.
Ako jednu z milostí v posledných rokoch živo

ta prijal s potešením správu o tom, že pre jeho 
choré nohy bude mať veľmi blízko Boží dom. S 
radosťou sa zapojil svojou troškou pri drobných 
P'ácach obnoveného baziliánskeho kláštora u 
nás, ktorý radi navštevujú katolícki veriaci 
oboch obradov z nášho okolia. Keď mu napo
sledy Pán Boh poslal najťažšiu skúšku ( 3 me
siace pripútanie na lôžko) za kaplnkou žialil. O 
jeho telo sa starali jeho najbližší, lekári, sestrič
ky a o dušu duchovní lekári.

•  Aký máte názor na horoskopy?

—  Človek by rád vedel, čo sa stane v budúc
nosti, aké má predpoklady pre šťastie. Horosko
py sú údajne záležitosti vyvolencov, ktorí z 
hviezd dokážu vyčítať budúcnosť na krátke ale
bo na dlhšie obdobie. Môj názor je ten, že 
málokedy sa tie ich predpovede zhodujú so 
skutočnosťou. Viacmenej ťažia z toho, že ľudia 
kupujú časopisy, lebo je tam horoskop, ktorý im 
povie, čo sa s nami zajtra, alebo pozajtra stane. 
Neodporúčam stavať svoj život na horosko
poch.

•  Prečo sú na svete rodiny, ktoré majú hoj
nosť a iné nemajú skoro nič. Prečo to Boh 
nezariadil tak, aby všetci mali všetko potrebné 
pre život?

Otcovia misionári sa zaňho veľa modlili spolu s 
veriacimi. Posilňovali ho sv. sviatosťami, povzbu
dzovali k trpezlivosti a odovzdaniu sa do vôle 
Božej. Začiatok tejto ťažkej choroby manžel pri 
velkých bolestiach upadal do bezvedomia a tratil 
pamäť. 15 dní pred svojou smrťou bolo mu vráte
né vedomie. V bolestiach tíško stonal, nikdy však 
nereptal. Pri plnom vedomí na akú dôležitú cestu 
sa vyberá, mal možnosť odprosiť Pána Boha za 
všetky nedokonalosti a priestupky voči Pánu Bo
hu a lliďom a priložiť k tomu svoje velké utrpenie. 
Deťom a svojim malým vnúčatkám z ktorých sa 
len krátko tešil, dal svoje rodičovské požehnanie.

Preto celá rodina, ktorá stratila láskavého, 
dobrého otca a starého otca, v nádeji na jeho 
vzkriesenie pre večný život s Bohom d'akuje za 
všetky milosti, ktoré obdržal. Za slnečný svia
točný deň "Povýšenia sv. kríža" v deň jeho poh
rebu, za všetkých príbuzných, priateľov, 
bývalých spolupracovníkov, susedov a zná
mych, ktorí sa zúčastnili pohrebu v peknom 
počte a modlitbou, nábožným spevom, kvetino
vými darmi a kondolenciou sa usilovali zmierniť 
náš hlboký žiaľ.

Ďakujeme za dôstojný pohreb, za zádušnú sv. 
liturgiu odslúženú otcami baziliánmi s dojímavou 
rozlúčkou. Ako ďalšie poďakovanie patrí všetkým 
duchovným otcom, ktorí ho navštívili počas ťažkej 
choroby so sviatostným Spasiteľom. Manželka 

□  □  □
Chcem sa Vám poďakovať za hodnotnú 

náboženskú SLOVO / SÚŤAŽ. Po 7 krát sme 
si prehlbovali náboženské vedomosti najmä 
zo Starého zákona. Aj pri najväčšej snahe 
niektoré odpovede sa nedali zistiť. Teším sa 
na ďalšiu súťaž, ktorú ste naznačili v predo
šlom čísle nášho časopisu. Za túto súťaž 
som Vám velmi povďačný.V budúcnosti pri 
takýchto podujatiach Vám prajeme veľa ús
pechov vo Vašej práci, ale hlavne nech Boh 
Vašu prácu žehná, aby ste aj takouto formou 
šírili Božie slovo medzi čitateľmi.

Juraj SABOL, Budkovce

—  Dostojevskij napísal poviedku, v ktorej opi
suje tento obraz: Ide o rodinu zbohatlíkov. Slúž
ka doprevádza deti na návštevu. Práve, keď 
prechádzajú cez istú chudobnú dedinku, zlomí 
sa im určitá časť ich povozu a preto, že je im 
zima, idú sa zohriať do najbližšej chatrče. Slúž
ka ponúkla týmto pánskym deťom chlieb a vtom 
sa za pecom rozplače dieťa chudobnej rodiny. 
Pánsky chlapec sa pýta: "Teta, prečo plače ten 
chlapec za pecou", "lebo je hladný" dostáva 
odpoveď. "Tak mu dajte z môjho chleba” a 
slúžka sa ohradí "to nemôžem, mama ho zaba
lila tebe, to je  len pre teba." Do tohto rozhovoru 
sa zamieša starý otec: "Boh dal svet všetkým 
ľuďom rovnako, to len ľudia si ho nespravodlivo 
rozdelili". Keď to počul tento zbohatlický chlap
ček, ešte čistý vo svojom zmýšľaní, povedal: Ja 
nebudem jesť, keď nedáte z tohto chleba tomu
to plačúcemu". Áno, dospelí si zle podelili túto 
zem i bohatstvá na nej. Možno z nespravodli
vosti, možno z lenivosti niektorých, ale každo
pádne Boh stvoril celú zem pre všetkých ľudí. Je 
len na vás, aká generácia z vás vyrastie, či to 
bude generácia chamtivcov, lenivcov, alebo ľu
d í solídnych, ktorí budú vedieť, že všetkým patrí 
rovnakým dielom všetko, ak všetci sa budú 
chcieť rovnako podieľať na práci sveta. Boh 
nechce nespravodlivosť ani to, aby jedni trpeli a 
druhí mali naviac. Chce spravodlivosť, ale chce 
ju  dosiahnuť s našou pomocou.
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M en o .........................................................

Adresa .......................................................

Myšlienka
Organizácia a život sú plodom prírody- výsled

nicou síl, ktoré ona dostala od zvrchovaného Pô
vodcu / ale jedine / všetkých ved.Príroda môže 
plodiť, ale jedine Boh môže stvoriť človeka.

1  .......................................................

2 _________ 
3
 4  _________
5
6  r ~  ________

7 r i - 1
Legenda

1. Biblická morská obluda /Ž 74,14 VI
2. Obetné zviera- predobraz Ježiša Krista
3. Jeden z kanánskych národov
4. Ježišov učeník /všeobecne/
5. Meno, ktorým často Pán Ježiš označoval 

farizejov
6. Mesto, pri ktorom Peter vyznal Ježišovo 

Božstvo Mt 16,13
7. Nekánonizované knihy
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D 0 S T 0 J N 0 S T  ĽUDSKÉHO MATERSTVA
Neopúšťajte tieto zástupy ľudí, ktorí sú 

na úteku - boli slová, ktoré pápež Ján Pavol
II. adresoval svetovej verejnosti na generál
nej audiencii v  stredu, 20. jú la vo vzťahu k 
tragickým udalostiam v  africkej Rwande.

Žiaľ, ešte raz musíme prosiť Pána o po
koj a úľavu pre utrápených obyvateľov 
Rwandy - uviedol. K dráme násilia a smrti sa 
v týchto dňoch pridáva i nevídaný exodus do 
Zairu, ktorý si vyžiadal nespočetné obete na 
bezbranných civilistoch, ale aj na deťoch a 
mládeži. Obraciam sa preto - pokračoval - na 
všetky miestne politické a občianske autori
ty, ale aj na medzinárodné organizácie: Ne
opúšťajte tieto zástupy ľudí, čo sú na úteku!

Ako každú stredu v letnom období, aj 
teraz prišiel Ján Pavol II. do Vatikánu zo 
svojho letného sídla v Castelgandolfe, aby 
sa stretol s tisíckami pútnikov. Prvou časťou 
stretnutia v Aule Pavla VI. bola zvyčajná 
katechéza, v ktorej pokračoval v úvahách o 
postavení a poslaní ženy v  dnešnej spoloč
nosti a v Cirkvi.

Zdôraznil v nej, že aj keď sa žene otvára 
široké pole pôsobnosti v občianskej spoloč
nosti i v Cirkvi, niet ničoho, čo by mohlo vyvážiť 
jej úlohu matky, pokiaľ ju prežíva vo všetkých

jej dimenziách. Ďalej vyzdvihol skutočnosť, 
že čestné miesto, čo dostalo v Božom pláne 
materstvo, je stelesnené najmä v príklade 
Panny Márie, od ktorej je odvodená dôstoj
nosť každého ľudského materstva.

V ďalšom sa Ján Pavol II. zmienil aj o 
spoločenských podmienkach, najmä o túžbe 
modernej ženy po profesionálnom uplatnení, 
ktorá jej neraz bráni naplno sa venovať svoj
mu materstvu. V tejto súvislosti spomenul 
predovšetkým, že sa mnohé ženy kvôli ka
riére rozhodnú zničiť už započatý život.

Dnes je žena povolaná uvedomiť si svoje 
poslanie materstva, ktoré potvrdzuje jej 
osobnú dôstojnosť ako schopnosť a pripra
venosť dávať prostredníctvom seba nové ži
voty, a vo svetle teológie aj ako účasť na 
Božom diele stvorenia.

V závere katechézy Ján Pavol II. pripo
menul obdivuhodné formy duchovného 
materstva, ktoré nie sú vlastné iba osobám 
zasväteného života, lež aj tým, ktorí denno
denne pomáhajú sirotám, chorým a opus
teným deťom.

Na audiencii bolo aj niekoľko stovák 
pútnikov zo Slovenska. Im Ján Pavol II. 
adresoval tie to  pozdravné slová: Vítam 
slovenských pútnikov a m ládež Katolíc
kej jednoty. Nech vás táto vaša púť do 
Ríma, bratia a sestry, posilní vo v ie re a s 
väčšou láskou usmerní vaše kroky k Bo
hu. Zo srdca udeľujem apoštolské po
žehnanie vám i celému Slovensku. 
Pochválený buď Ježiš Kristus.

Kňazská vysviacka v Toronte
Vždy nás poteší, ak niekto blízky, známy 

prijme sviatosť kňazstva. O to radostnejšie ma 
potešila správa, že syn môjho bývalého spolu
pracovníka v ďalekej Kanade po zavŕšení teo
logického štúdia v Ríme prijal z rúk J. E. o. 
biskupa Michala Rusnáka, CSsR, sviatosť 
kňazstva. Bolo to 22. mája 1994 v Katedrále 
narodenia Bohorodičky v Toronte.

V roku 1968 odchádza zo svojej rodnej 
dedinky Duplín s manželkou a dvoma malými 
chlapcami na ďalekú cestu do Kanady môj býva
lý spolupracovník z Tesly Stropkov. Určite začiat
ky boli ťažké, aj keď odchádzali k príbuzným, ktorí 
sa tam skôr vysťahovali. Ale svojou usilovnosťou, 
typickou Slovákovi, sa dokázal postupne presa
diť aj v svojom odbore zememerač, ktorý ukončil 
na SVŠT v Bratislave.

Po prvýkrát som sa s ním stretla vo februári 
1990 na vysviacke sídelného biskupa Mons.Já
na Hirku v Prešove. Zúčastnil sa ako vedúci

delegácie kanadských Slovákov z Toronta. Ja 
som spoluúčinkovala s naším chrámovým zbo
rom na tejto vysviacke. Bolo to stretnutie po 
takmer 22 rokoch od jeho odchodu do Kanady. 
Keď si na to spomínam, že som ho spoznala 
po hlase, lebo výzorom sa znateľne zmenil, je 
to ozaj obdivuhodné. Vtedy mi spomínal, že 
mladší syn Igor študuje v Ríme.

Čas sa míňal, ani sme sa nenazdali a je tu 
vzácna chvíľa- nezabudnuteľná na celý život. Z 
vtedy 3 trojročného chlapčeka sa stal následník 
Ježiša Krista. Ako rodákovi z nášho kraja mu 
pri príležitosti prijatia sviatosti kňazstva vyprosu
jem, aby splnil túžbu nášho Vykupiteľa, ktorý 
povedal svojim učeníkom: "Chodťe do celého 
sveta a ohlasujte evanjelium všetkým národom".

Nech napĺňa tieto slová v jeho už terajšej 
domovine v Kanade. Avšak nech nezabúda na 
svoje korene, na svoje rodné Slovensko.

M. TOMÁŠOVÁ

O b ž a l o b a  ľahostajnost i  E u r ó p y
Biskup Kom arica z Banja Luky vyjadril 

svoje zdesenie nad ľahostajnosťou sveto
vej verejnosti voči vojne v Bosne a Her
cegovine. Kom anica povedal novinárom  v 
Bonne, že európske štáty dávno vedeli o 
vojenskej sile a cieľoch Srbov, a napriek 
tomu nič nepodnikli. Je hanbou, že pred 
očami kresťanskej a dem okratickej Euró
py prebieha "genocída a rasizm us prvej 
triedy". Podľa Kom aricových údajov bolo 
z pôvodných asi 850 000 katolíkov v celej 
Bosne zavraždených a vyhnaných viac

ako 150 000. Z počtu 110 000 katolíkov, 
ktorý mala pred vojnoujehodiecéza.ichtam  
dnesžije25 OOO.Polovicakostolovacirkev- 
ných budov je zničená, ďalších 45% je po
škodených. Srbi denne systematickým 
terorom  vyháňajú z dedín ďalších katolíkov. 
Obyvateľstvu sú odňaté všetky základné 
ľudské práva. Biskup Komarica žiadal, aby 
do vojnovej oblasti vycestovala delegácia 
európskych politikov, presvedčila sao výč i
noch Srbov a podnikla potrebné kroky na 
ukončenie bojov. (z KN)
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Dňa 4. jú la 1994 na sviatok sv. Cyrila a 
sv. Metoda prijal Sv. Otec Ján Pavol II. na 
nástupnej audiencii novovymenovaného 
veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej 
Stolici pána Antona Neuwirtha, ktorý mu 
odovzdal svoje poverovacie listiny.

Svätý Otec vo svojom príhovore vyslovil 
velkú radosť z menovania prvého mimoriad
neho a splnomocneného veľvyslanca pri Sv. 
Stolici. Spomenul, že s úctou myslí na prezi
denta Slovenskej republiky pána Michala 
Kováča a všetkých jej obyvateľov, ktorí úctu 
k Petrovmu nástupcovi vyjadrujú aj mnoho
početné zástupy pútnikov vo Vatikáne zo 
všetkých diecéz Slovenska. Sv. Otec sa vy
znal ako už niekolkokrát predtým, že vzťah 
pápeža k slovenskému ľudu sa vyznačuje 
osobitnou láskou a srdečnosťou. Zdôraznil, 
že je pekné a dôležité, aby diplomatické 
vzťahy medzi Slovenskom a Vatikánom boli

A m e r i c k í  b is k u p i  
o d s u d z u jú

Americkí biskupi vyzvali Clinto- 
novu vládu, aby sa zriekla svojej 
globálnej vedúcej úlohy v oblasti 
obchodu so zbraňami. Len pomo
cou obmedzenia obchodu so zbra
ňami môžu byť zmiernené smrto
nosné dôsledky pre ľudí a závažné 
smrtonosné účinky dopadajúce na 
chudobné národy, píše sa v spo
ločnom vyhlásení. Pápežská rada 
pre spravodlivosť a mier požadovala 
koncom júna vo svojom dokumente 
obmedzenie a silnejšiu medziná
rodnú kontrolu výroby a obchodu 
so zbraňami.

V komuniké zverejnenom na 
záver mimoriadneho zasadania v 
San Dlegu tiež obvinili americkí bis
kupi vládu vo Washingtone, že s 
ohľadom na nastávajúcu konferen
ciu OSN o obyvateľstve v Káhire 
podporuje bezpečný, legálny a voľ
ný potrat ako základné právo všet
kých žien. (prevzaté z KN)
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YÍJTflYBfl CHRÁmU KRUTO SI»(IIITCtfl
V Moskve pristúpia k opätovnej výstav

be Chrámu Krista Spasiteľa. Pôvodne bol 
postavený na pamiatku víťazstva Rusov nad 
napoleonskými vojskami a jeho slávnostné 
posvätenie bolo v roku 1883.

Stalin dal tento chrám-pamätník v roku 
1931 vyhodiť do povetria a na jeho mieste 
mal byť postavený velkolepý pamätník ko
munizmu. K tomu však z mnohých príčin 
nedošlo a po druhej svetovej vojne na jeho 
mieste bolo vybudované veľké kúpalisko.

Pred štyrmi rokmi vzniklo hnutie pre zno- 
vuvybudovanie tohto chrámu na čele s ar
chitektom Ivanom Pokrovským. Chrám 
postavia v blízkosti Kremľa a má byť najväč
ším v Moskve.

Svätý otec Ján Pavol II. prisľúbil navráte
nie oltára z pôvodne zničeného chrámu, kto
rý sa k nemu dostal zaujímavou cestou. 
Sovietsky štátnik Anastas Mikojan ho daro
val vdove po americkom prezidentovi Roo- 
seveltovi - Eleonóre Roo- seveltovej, ktorá 
ho neskôr pri návšteve Vatikánu venovala 
pápežovi Jánovi XXIII.

Do novovybudovaného chrámu vrátia aj 
mohutný zvon, ktorý donedávna bol umies
tnený v budove Najvyššieho sovietu a 
jeho zvonením otvárali zasadnutia.

S dokončením výstavby sa počíta za 
pomoci sponzorov z celého sveta v roku 
2012.

(Pk)

UZ AJ VO VOLOVCI
Po povolení činnosti gréckokatolíckej cir

kvi sa v susednej mukačevskej eparchii po
stupne rozvíja náboženský život. Jedným 
z prvých predpokladov reevanjelizácie je 
zabezpečenie bohoslužieb v jednotlivých 
mestách a dedinách. Ťažkosti sú v tom, že 
je velký nedostatok kňazov a okrem toho 
pravoslávna cirkev, ktorá od roku 1949 oku
puje všetky gréckokatolícke chrámy, doteraz 
z 350 chrámov odovzdala pôvodným majite
ľom iba niečo nad Osemdesiat.

Od mája t.r. gréckokatolícke bohosluž
by sú už aj v okresnom meste Volovec. O. 
Vasiľ Bľašin prichádza zatiaľ sláviť sv. litur
giu iba do súkromného domu a to každú tretiu 
nedeľu. (pk)

Spolutvorca stovensfyj národnej bibliografii
Dňa 14.júla t.r. Pán života a smrti 

povolal k sebe svojho služobníka o. 
Michala Fedora. O jeho významnej 
práci bibliografa vyberáme text zo 
smútočného prejavu Dr.P.Maruniaka.

Nepochopiteľným stal sa nečakaný 
odchod nášho dlhoročného spolupracov
níka,priateľa a-opovažujem sa to povedať-i 
spolubojovníka proti osídlam zle j moci,kto
rá sa v nehodných rukách na dlhé roky 
stávala , a na celé desaťročia sa a j stala 
nebezpečnou zbraňou namierenou proti 
bezbranným.

Vedeli sme dobre, a dnes to vieme 
omnoho presnejšie, ako mocní- v strachu a 
obavách o svoju moc- bojac sa o svoju 
prestíž všetkého toho, čomu slúžili a čo 
vyznávali, bojovali predovšetkým proti tým, 
ktorí pred ich zvôľou neohýbaii chrbát, 
ktorí ich programu netlieskali. A le tiež proti 
tým, ktorí formami pasívnej rezistencie vy
slovovali nesúhlas s ich mocenskou ideoló
giou. Medzi tými, ktorí tak konali- a konali 
tak so srdcom čistým, odvážne, bez obáv a 
strachu, bol i náš drahý Doc.Dr. Michal 
Fedor, CSc., člen Spoločnosti Ježišovej. 
(Pozn. red. uvádzaný v Encyklopédii Slo
venska, autor desiatok kníh z  histórie a bib
liografie )

Od prvých chvíľ, v ktorých vstúpil na pô
du Matice slovenskej, pracoval medzi nam i v 
dvoch časových úsekoch na pôde Národné
ho bibliografického ústavu v Slovenskej 
národnej knižnici. Pracoval obetavo, s 
príslovečnou originalitou, ale tiež s jem u  
vlastnou usilovnosťou a skromnosťou na 
programoch slovenskej národnej retro- 
spextívnei bibliografie, ale tiež špeciálnej 
bibliografie literárnej vedy, s cieľom podá
vať presnú, objektívnu a korektnú bibliogra
fickú správu o slovenských národných 
dejinách i vedeckom a kultúrnom dianí. Stal 
sa vášnivým bibliografom. Vytvoril rad je 
dinečných bibliografických koncepcií i  rad  
bibliografických diel. Tak na pôde Matice 
slovenskej, ako tiež na iných výz
namných slovenských vedecko-informač- 
ných pracoviskách. Nie, naisto nemožno 
dnes všetky- práve na tomto mieste- vyrá
tať. A predsa práve dnes a práve na 
tomto mieste nemôžeme nespomenúť, že 
to bol práve náš drahý Michal Fedor, kto

rý- spolu s ďalšími slovenskými bibliografmi- 
vytvoril svojím jedinečným dielom jedinečné 
predpoklady pre kontinuálny systémový i 
vedecko-teoretický vývin v slovenskej 
bibliografii. On to bol, ktorí nám signa
lizoval, kolko lásky treba, aby človek 
mohol byť oddaným slovenskej bibliografii, 
na ňom sme videli, čo znamená zápasiť- a 
čo znamená nepoddať sa- v zápase o 
bibliografické dielo. Michalovi Fedorovi sa 
to darilo. Vytvoril príkladné bibliografické 
syntézy, vskutku nezastupiteľné piliere mo
hutného systému slovenskej národnej retro
spektívnej bibliografie.

Michal Fedor miloval knihu. V knihách 
hľadal vyšší zmysel. Hľadal ho vlastne ne
ustále. Vyšším zmyslom - ako bibliograf,
i  ako vedec- informatik- meral hodnotu infor
mácie. V jednej zo svojich teoretických úvah 
pred takmer dvadsiatimipiatimi rokmi o 
tom napísal: Pojem „inform ácia" je  dnes 
jeden z  najfrekventovanejších pojmov. Veľa 
už o ňom vieme. Jedno sa však pri ňom  
húževnate zastiera: to, že je  výsledkom 
Čohosi hodnotovo vyššieho a tiež to, že sám 
je  prostriedkom k čomusi hodnotou vyššie
mu.

Mnohí sme porozumeli, no mnohí akoby 
Michala Fedora nechceli rozumieť, akoby 
mnohí nedokázali rozšifrovať, že náš dra
hý kolega nevdojak hovorí o základnej in
formácii človečenstva, že hovorí o „  knihe 
života". Že hovorí o poslaní človeka tvoriť 
„dobrú  knihu ", že vlastne hovorí i o svojom  
vlastnom poslaní rozpoznávať v našom do
mácom i  zahraničnom slovenskom živote 
fenomén,, dobrej kn ihy", o svojom poslaní 
objavovať ju  úporne pre slovenské spolo
čenstvo, a podať o nej a j dejinám všestrannú 
bibliografickú správu.

O, áno, dnes to vieme presne, vieme to 
omnoho presnejšie. Vieme to omnoho 
presnejšie, lebo sme boli obdarovaní- 
práve v posledných slobodných rokoch- 
viacerými neopakovateľnými stretnutiami s 
Michalom Fedorom, na ktorých plamenným  
slovom prehovorilo ,, dobrej knihe”, neza
budnuteľne o nej hovoril na našich semi
nároch o zahraničných slovacikách, ale tiež 
na nedávnych podujatiach o Michalovi Lac
kovi, či celkom nedávno na pamätnom stret
nutí o troch slovenských biskupoch- 
mučeníkoch, Vojtaššákovi, Buzalkovi a

Gojdičovi. ale tiež p ri rozličných ďalších 
príležitostiach, p ri ktorých sme- práve 
prostredníctvom jasného zraku Michala Fe
dora- mohli dovidieť zástoj grécko-katolíckej 
cirkvi a je j predstaviteľov v duchovnom 
živote Slovenska. V interpretácii príčinných 
súvislostí, historických dejov a javov, v 
osvetľovaní zástoja mnohých význačných 
mužov východného Slovenska v sloven
ských duchovných dejinách bol Michal 
Fedor jednoducho neopakovateľný.

Vskutku len ten, kto m al šťastie, že sa 
aspoň na malú chvíľu mohol stať posluchá
čom jeho historicko- náboženských výkla
dov, podopretých výsledkami jeho vlastných 
húževnatých bádaní, len ten, ktorý sa aspoň- 
opäť máme na mysli čo len malú chvíľu- 
stal svedkom jeho tvorivej expozičnej čin
nosti (vkladal do nej seba celého a má
val pritom príslovečne zarosené oči) , len 
ten odobrí pravdivosť slov: Michal Fedor bý
val a zostane neopakovateľným vyklada
čom dejov východného Slovenska.

My, k torí žijeme na strednom Slovensku 
a nemali sme mnoho príležitosti s Michalom 
Fedorom sa stretávať častejšie, vnímali sme 
každé- náhodné i  nenáhodné- naše stret
nutie nielen ako dar, preplnený novými 
historickými výkladmi, ale tiež ako správu
o budúcnosti. O tom všetkom, čo treba vo 
výskume slovenských cirkevných dejín vy
konať, čo treba nastoliť, čo treba odhaliť, čo 
treba rozšifrovať. A s osobitnou vnímavosťou 
sme sledovali jeho bibliografické rady i 
jeho bibliografické plány a projekty.

Prežíval pritom druhú mladosť, praco
val s neutíchajúcou energiou. Sníval o tom, 
neraz spolu s nami v Matici slovenskej, aby 
mohol dohnať to všetko, čo mu v mno
hom nežičlivý osud- osobitne na pôde 
bibliografie- nedovolil vykonať.

Mnohé z  toho mu pred štvrťstoročím  
skrivodlivo zamedzili vykonať vtedajší činite
lia v našej inštitúcii, ktorí v ňom videli 
muža politicky nezávislého, nezotročí- 
teľného hrubou ideológiou materializmu.

Vedeli sme vtedy, ako smúti, vedeli 
sme vtedy, ako ťažko sa s tým, čomu 
položil základy i s tým, čo rozvinul, lúči. 
Zaťažko sa nám vtedy i  napotom hľadali 
slová, keď  sme chceli v mene svojom i v 
mene našej ustanovizne vyjadriť ono pros
té: odpusť, drahý M ichal!
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faru porozoberali naši bratia pravoslávni, kameň popredali na budovanie 
novej cesty. Taký údel čakal aj chrám, no Božím riadením nebol zbúraný.
V r. 1968 sa o svoj chrám uchádzali gréckokatolíci, no bratia pravoslávni 
ho opravili pre seba.Tak to bolo až do r. 1992, kedy práve na sviatok 
Nanebovstúpenia Pána dňa 27. mája bol chrám prinavrátený gréckoka
tolíkom. V tento deň skončil sa Veľký október, ale začal velký piatok , 
pretože chrám zostal zničený a vyrabovaný. Dnešný deň je však slávnost
né vzkriesenie. Potom o. Popovec vyjadril vďačnosť všetkým , ktorí sa 
pričinili o tento deň. Poďakoval J.E. sídelnému biskupovi Mons. Jánovi 
Hirkovi, že ako dobrý pastier stará sa o to malé, ale verné stádo. Ďalej 
vyslovil vďačnosť firme súkr. podnikateľa Jaroslava Podhajeckého, p. 
Jozefovi Slimákovi, o. Mikulášovi Semanovi, rodinám Drotárovej z Vag- 
rinca, r. Bobákovej z Košíc, Dvoŕákovej z Prahy, r. Bobákovej, Moľovej, 
Nastišinovej a Močilenkovej z Medvedieho za hmotné a finančné dary.

Nech dobrotivý Boh žehná všetkých, ktorí obetovali na tento chrám a 
nech ich odmení časnými i večnými dobrami.

Kríž v rómskej osade
Vo Varhaňovciach sú dve rómske osady - horná a dolná. Vo 

väčšej hornej osade si na návrh miestneho správcu gr. kat.- farnosti
o. Františka Fedora postavili kríž.

Spoločne vybrali vhodné miesto a v priebehu jedného týž
dňa kríž stál. Drevený, 3m vysoký. Rukami zručných Rómov zhoto
vený a postavený. Oplotili ho peknou drevenou ohrádkou, pri nej 
urobili betónovú plošinku, na ktorej bude stáť stôl pri prípadných 
pobožnostiach.

Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa za veľkej účasti veria
cich z obidvoch osád a obce kríž posvätil o. Fedor. V krátkom 
príhovore poukázal na úlohu a zmysel kríža v živote kresťana. Vidi
teľný kríž na ich námestí nech je symbolom úcty a hlbokej vnútornej 
poklony ukrižovanému a vzkriesenému Kristovi, ktorý nás spasil. 
Kríž je znakom našej spásy. Nech obyvateľom pomáha prekonávať 
s vierou ich terajšie kríže a trápenia. Poďakoval sa všetkým, ktorí 
akýmkolVek spôsobom pomáhali pri jeho postavení.

Rómska mládež pod vedením pani Márie Gáborovej pripravila 
pekné pásmo piesní a básní pre Máriu - Matku, ktorá stála pod 
krížom. Na záver posvätenia všetci zaspievali moleben k Božskému 
Srdcu ako vďaku za jeho lásku k nám. Mária SMOLKOVÁ

VZKRIESENIE V MEDVEĎOM
Počas horúceho letného dňa - 24. júla 1994 tešili sa veriaci farnosti 

Krajná Bystrá z posviacky obnoveného chrámu sv. Demetera vo filiálnej 
obci Medvedie. Slávnostnú posviacku vykonal prešovský sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka. Otec biskup v príhovore veriacim, ktorých sa tu početne 
v tento deň zišlo, povedal, že vie o bolesti a o utrpení, ktoré museli veriaci 
tejto farnosti pretrpieť.

Otec biskup poukázal na to, že jestvuje svet viditeľný a neviditeľný, sú 
anjeli a zlí duchovia. Posilnil veriacich vo viere, aby prichádzali do tohto 
obnoveného chrámu a naberali v ňom do svojho života dobrého ducha 
obzvlášť dnes, keď je tolko ľudí zmrzačených rôznymi duševnými choro
bami. Ďalej povedal, že jedine Ježiš Kristus je pravda a jediný správny 
formovateľ ľudských duší. Vyslovil velkú vďačnosť za túto chvíľu Bohu a 
tým, ktorí sa o zveľadenie tohto chrámu i celej farnosti starajú. Na základe 
bohatých dejín tejto farnosti pripomenul, aby veriaci podľa velkých vzorov 
biskupov o. Pavla Petra Gojdiča a biskupa Vasiľa Hopku zotrvali vo 
vernosti Kristovej cirkvi, Petrovmu stolcu v Ríme. Majte Boha v srdci, 
milujte blížneho, chráňte sa hriechu, bohatstva a všetkého zla, tak budete 
mať spokojnosť vo svojom srdci po celý život i v hodine smrti - takto 
zakončil otec biskup svoju homíliu k veriacim.

Svätú liturgiu spolu s otcom biskupom slúžili o. Sofronij Mudryj, rektor 
seminára sv. Jozafáta v Ríme, o. Andrej Dujčák, okresný dekan, o. 
Nikolaj Janočko z Ladomírovej, o. Jaroslav Popovec z Krajnej Bystrej, o. 
Nikolaj Seman, kňaz na odpočinku z Prešova, o. Miroslav Janočko z 
Havaja, a o. Ľubomír Petrík zo Svidníka,

Na záver sv. liturgie sa k prítomným prihovoril rektor seminára sv. 
Jozafáta v Ríme o. Sofronij Mudryj a o. Jaroslav Popovec, ktorý povedal: 
Každý chrám i každé miesto má svoju históriu. I tento chrám, hoci nie je 
velký, má bohatú históriu. Tento chrám, ktorý bol posvätený J. E. bisku
pom Jánom, nie je prvý tu v Medveďom.V r. 1672 bol z obce Šarbov 
privezený starý drevený chrám, ktorý bol zasvätený sv. Demeterovi z 
dôvodu , že v obci Šarbov vyčíňal mor. Tento chrám tu stál do roku 1923, 
kedy ľudským hnevom a zlobou / Velký október/ bol podpálený a zhorel.

Nikto vtedy ani len netušil, že Velký október bude predĺžený až do 
roku 1992.

Aj keď začiatkom roku 1937 za pomoci susedných obci Korejoviec, 
Šarbova a pod vedením o. Schudicha z Ladomírovej gréckokatolíci posta
vili svoj nový chrám , vojna zničila všetky nádeje. Chrám bol zničený a

N a p r v e j  o d p u s t o v e j  s l á v n o s t i

V NACINEJ VSI POSVÄTILI KRÍŽ

i

K desiatim chrámom a kaplnkám v našej eparchii, ktoré sú zasvätené 
slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi, patrí aj vlani postavený 
chrám v Nacinej Vsi, okr. Michalovce. V utorok - 5. júla t. r. - na sviatok 
týchto solúnskych bratov bol v tejto obci za hojnej účasti veriacich prvý 
cyrilometodský odpust.

Slávnosť začala sprievodom ku krížu, ktorý pred chrámom dala 
postaviť rodina Vasilčiková z USA. Posvätil ho michalovský dekan o. 
Emil Zorvan, ktorý potom so správcom farnosti o. RNDr. Bartolomejom 
Leškom, DrSc., a ďalšími duchovnými otcami slúžil koncelebrovanú sv. 
liturgiu. Príležitostnú kázeň predniesol o. dekan Peter Rusnák z Vrano
va nad Topľou.

Po myrovaní bol sprievod okolo chrámu. Odpustovú slávnosť, na 
ktorej sa zúčasnili aj pútnici z blízkeho okolia, ukončili pápežskou hym
nou. Text a snímky Ján POPRÍK
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RADOSTNÉ S T RE T N UT I A  S JEŽIŠOM

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE VO SVIDNÍKU

slávnosť 
v Sobranciach

Nedeľa, 19.6.1994 bola  
dňom radosti zo  stretnutia s 
Ježišom Kristom prítom ným  v 
Eucharistii.

Pri s lávení svä te j liturgie  
v našom sobranskom  gréc
kokatolíckom chrám e 39 de tí 
po prvýkrát pris túp ilo  k  sv ia 
tosti zm ierenia a p rvýkrá t p r i
jali Telo Pánovo. Bola to 
nádherná slávnosť a úprim 
ná radosť ž iarila  na tvárach  
všetkých prítom ných dospe
lých, ale h lavne detí, z  p rí
tomnosti Ježiša m edzi nam i i 
z celkovej atmosféry, ktorá  
vládla v chráme. Chvála za  
to patrí o.Jozefovi, k to rý  do
káže takúto atm osféru m edzi 
prítomnými vyvolať.

Povedzte, n ie  je  to nád
hera, keď  počujete v chrám e  
spievať de tí a spolu s n im i 
kňaza? Znejúce slová p iesne  
z úst m ladých i  duchovného  
otca: "Moje m alé svetielko, 
chcem, aby m i svietilo... N ikto  
mi ho nezhasne, chcem, aby  
svietilo. Ježiš m i ho zapá lil..." 
sa zarývajú h lboko do sŕdc i 
duší všetkých prítomných.

Tešil ma pohľad na deti, 
ktoré prežíva li ve lkú chvíľu vo 
svojom živote, lebo okrem  to
ho, že sú deťm i Ježišovým i, 
deťmi Božími, deťm i rodičov, 
sú i deťmi mojimi.

Denne sa v škole stre tá
vame a denne sm e  o všet
kých prípravach na tento pre  
nich význam ný deň rozpráva li 
a spolu sa tešili.

Teší ma tiež to, že  dnešné  
deti sa už farárov nem usia  
báť a viem od nich, že  sa an i 
neboja. Naopak, na stretnutia  
s nimi sa tešia.

Na tvárach všetkých tu  
v chráme žiarila rad osť a 
nadšenie. Všetci sm e odchá
dzali vo viere a nádeji, že  se
mienko lásky k  Ježišovi 
Kristovi, zasiate v dnešný deň  
do srdiečok týchto detí, vy
rastie a prinesie bohatú úrodu  
v preukazovaní lásky k  blížne
mu v každej chvíli života.

Dúfajme a prosm e Pána, 
aby z týchto d e tí vyrástli dobrí 
a ozajstní kresťania na radosť 
a chválu Božiu i  p re  radosť 
nás všetkých.

Margita SOTÁKOVÁ

V tomto školskom roku na
vštevovalo 700 detí a mládeže vo 
Svidníku hodiny náboženstva. Z 
toho 133 detí sa pripravovalo na 
prvé sväté prijímanie. Všetky ho
reli nedočkavosťou, kedy z rúk 
kňaza po prvýkrát príjmu Najsvä
tejšiu Eucharistiu. Pre malé 
priestory v chráme slávnostná 
svätá liturgia bola na amfiteátri. 
Svätú liturgiu slúžili o. Štefan 
Kopčák, o. Ľubomír Petrík a o. Mi
chal Stanko.

Duchovný otec L. Petrík vo 
svojej kázni zdôraznil každodennú 
potrebu stretávania sa s Bohom.

Mnohí llidia neveria, že Boh je 
dosť mocný, aby nám pomáhal, 
dosť silný, aby nám mohol prísť na 
pomoc, dosť múdry, aby nám osvietil 
rozum, dosť láskavý, aby nám dal 
to, čo nevyhnutne potrebujeme k 
spáse. Veakolko mladých ludíváha 
odovzdať svoj život Bohu, pretože 
neveria, že Boh je schopný urobiť ich 
úplne šťastnými. Snažia si zabez

pečiť šťastie sami vlastnými silami 
a stavajú sa smutnými a nešťastný
mi. A práve to je velkým víťazstvom 
otca lži, že sa mu darí vložiť do srd
ca dieťaťa nedôveru voči svojmu Ne
beskému Otcovi. I keď nám dáva 
Boh pocítiť niekedy bolesť a utrpe
nie, je to znak jeho velkej lásky k 
nám. Našou silou vtedy musí byť 
viera, že Boh nedopúšťa zbytočné 
utrpenie. Preto častokrát pristupuj
me k svätému prijímaniu, aby sme 
tak boli posilnení vo svojej viere a 
zároveň si uvedomili, ze v našich 
srdciach býva Boh. Veď kto iný ako 
Boh drží nad nami svoju ochrannú 
ruku.

Celú slávnostnú liturgiu spie
val mládežnícky zbor. Do liturgie sa 
zapojil i detsky zbor pod vedením 
Lenky Frigovej.

Milujme Pána Ježiša tak, ako 
ho milujú deti, lebo im bude patriť 
Božie Kráľovstvo. Navštevujme 
vždy Krista v najsvätejšej Eucharis
tii, tak nájdeme v živote pravú ra
dosť, šťastie a večný život.

Kvetka VOJTEKOVA

w  Š u m í ® ® !

V nedeľu, 19. júna 1994 
bolo na Šumiaci prvé sväté 
prijímanie rómskych detí. Bolo 
to krásne, keď tieto detí dobre 
pripravené spoločne prijali to
ho, ktorý im dáva život. Bola 
to radosť pre deti, aj pre ro
dičov. Cirkevná kronika v Šu
miaci nezaznamenáva, aby 
rómske detí spoločne pristúpili 
k prvému svätému prijímaniu.

Nech tak, ako im žehnal 
Pán v tento deň, nech im žeh
ná i v celom živote, aby ho cítili 
vo svojich srdciach aj naďalej.

o. Ján SIVÁK

¿ é & ' i é ú d  á tn & U u U i* ,

Dňa 12. júna v rámci zabezpečovania pravidelných 
gréckokatolíckych bohoslužieb pre našich veriacich v regióne 
stredného Slovenka, ktoré začali od 14. marca t.r., vystúpil pre
šovský starosloviensky katedrálny zbor pod vedením p. Gabrie
la Mirossaya v Banskej Bystrici v Chráme sv. Alžbety a v 
Martine v Chráme sv. Martina. Sv. liturgiu v staroslovienskom 
jazyku celebroval Mons. Milan Chautur, CSsR, pomocný biskup 
prešovský za početnej účasti veriacich. Ako zdôraznil otec bis
kup v prednesenej homílii, týmito sv. liturgiami sa vraciame k 
tomu najpôvodnejsiemu, najcennejšiemu, co siaha až ku kore
ňom nasej viery, vždy živému odkazu našich predkov. Zo 
strany veriacich bolo vyslovené na adresu hosťujúceho spevo
kolu z Prešova želanie ďalšieho skorého stretnutia.

Dr. Peter KRAJNAK



S L O V O — 1 6 /9 4 STRANA 14

Pri príležitosti 140. výročia prvého odpustu na sviatok Uspenia (1854 -1994)
Na sviatok Uspenie Presvätej Bo

horodičky podľa juliánskeho štýlu 
sa koná hlavný odpust v našej diecé
ze ľutinský. Uskutoční sa i tohto ro
ku, 28. augusta. Pozrime sa však 
trocha do histórie tohto odpustu, po
zrime sa do obdobia spred 120 -150  
rokov, ako to vyzeralo vtedy v Ľuti- 
ne.

Odpoveď na túto otázku sa nám po
darilo nájsť v časopise Karpat z roku 
1874. V tomto ročníku Karpata bol 
uverejňovaný článok na pokračova
nie: "Lucinskij otpust" od Popradova. 
"Popradov" bol pseudonym o. Júliusa 
Stavrovského (1850 - 1899), ktorý v 
tom čase pracoval v biskupskej kan
celárii ako archivár.

Nasledujúce údaje preberáme z tohto časopi
su:

V polovici minulého storočia v Ľutine žilo 
asi 500 obyvateľov, všetci boli gréckokato
líkmi. Ľutina bola kedysi filiálkou Hanigo- 
viec, ale vďaka udalostiam, ktoré sa tu 
uskutočnili v päťdesiatych rokoch minulého 
storočia, Hanigovce sa stali filiálkou a svoje 
miesto farnosti prenechali slávnejšej Ľuti
ne. Stalo sa to v roku 1866.

Gréckokatolíci danej oblasti mali vždy v 
obľube stavať na rázcestiach, či pri cestách 
drevené kríže a budovať malé kaplnky. V 
roku 1874 najstarším krížom bol kríž na 
ceste do Pečovskej Novej Vsi, postavený ľu- 
tinským Ivanom Blaškom. Bol z roku 1800. 
Tento kríž obyvatelia Ľutiny obnovili roku 
1852. Avšak najdôležitejším krížom v ľutin- 
skej oblasti bol kríž, ktorý dala postaviť Zu
zana Fecková, majúca nezvyčajné zjavenia. 
Posvätený bol 21. novembra roku 1852.

Nechceme opisovať udalosti zjavenia, 
ktorých hlavným aktérom je práve Zuzana 
Fecková, pretože o nich v roku 1988 vy
čerpávajúco písal známy prešovský histo
rik a literát o. Štefan Papp. Pozrime sa 
radšej spoločne na iné udalosti v Ľutine z 
druhej polovice minulého storočia, ktoré o. 
Papp nezaznamenal.

Stavba kaplnky
Roku 1853 sa rozhodli gréckokatolícki 

veriaci Ľutiny a Olejniková tu postaviť veľ
kú kaplnku, preto medzi sebou zozbierali 
72 rakúskych guldenov (zlatých) a prosili 
prešovského vladyku Jozefa Gaganca 
(1843 - 1875), aby im dal svoje požehna
nie na stavbu. Vtedy však už mali pripra
vených 373 guldenov a 26 korún. Ostražitý 
vladyka im však neodpovedal. Prosbu 
opätovne opakovali 7. novembra 1853. 
Vladyka im listom zo 16. novembra koneč
ne dovolil stavbu, avšak dal im tieto pod
mienky:

- Miesto, na ktorom sa začne s budovaním 
kaplnky, má byť suché, bezpečné a vhodné, 
tiež z právnickej stránky zabezpečené.

- stavba sa nesmie začať dovtedy, kým 
sa najprv nenazbierajú potrebné peniaze a 
materiál, a to nielen na samotnú stavbu,

ale i na oltár, ikonostas, kríž, oltárne plach
ty, sviečniky a aspoň jeden zvon.

- Stavba nesmie zaťažovať farnosti: ani 
hanigovskú, ani ľutinskú, ale musí byť fi
nancovaná iba zo zbierok.

- Bohoslužby ako: večiereň, lítia, utiereň 
a Božia liturgia sa tu budú konať každoroč
ne raz a to v deň posvätenia kaplnky.

List končí požehnaním biskupa a vyjad
rením jeho radosti.

Stavba kaplnky bola ukončená 7. augus
ta 1854 a jej najväčší dobrodinci si priali, 
aby bola posvätená 27. augusta, teda na 
Sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky. 
Preto až dodnes sú tu odpusty práve na 
Uspenie podľa starého štýlu - teda na kon
ci augusta. Biskup Jozef poveril^ vysviac
kou kaplnky kanonika o. Jozefa Šoltysa.

Obraz Ľutinskej Bohorodičky namaľoval 
za 60 guldenov maliar Jozef Boda a oltár za 
200 guldenov zhotovil Brill zo Sabinova.

Prvý odpust v roku 1854
V správe o prvom ľutinskom odpuste, 

ktorý sa uskutočnil 27. augusta 1854, kto
rá bola poslaná prešovskému vladykovi, 
sa píše, že sa tu vtedy zišlo okolo 20 tisíc 
veriacich a to zovšadiaľ, dokonca i z Hali- 
če. Vzhľadom na osídlenie Uhorského krá
ľovstva v minulom storočí to bolo skutočne 
obrovské množstvo pútnikov. Okrem toho 
v tejto správe sa nachádza prosba k vlady
kovi, aby prosil od pápeža Pia IX. plno- 
mocné odpustky pre tento odpust na 
Uspenie.

Začiatkom roku 1855 miestny farár Šte
fan Rojkovič bol premiestnený na faru do 
Šomy a na jeho miesto bol určený o. Juraj 
Beskid. Toto istého roku biskup Gaganec 
odcestoval do Ríma a na jeho prosbu pá
pež Pius IX. 11. mája 1855 obdaril Ľutinu 
odpustkami. Už 8. augusta 1855 poslal 
vladyka Jozef bývalému farárovi Hanigo- 
viec i Ľutiny o. Rojkovičovi do Šomy rusín
sky preklad pápežského Breve, kde sa 
oznamujú plnomocné odpustky pre tých 
veriacich, ktorí budú putovať do Ľutiny.

Na odpust 27. augusta 1855 opäť prišli 
do Ľutiny početné procesie pútnikov asi 10

tisíc ľudí, ktorí kráčali s krížmi a zástavami 
v rukách. Cestovalo sa pešo, pri spievaní 
nábožných piesní. Ako píše Popradov, 
procesie sa zastavovali pri krížoch, či pred 
kaplnkami, ktoré stáli od vekov pri cestách 
a tu sa modlili.

V predvečer sviatku procesia pútnikov 
išla k žriedlu, kde sa uskutočnilo slávnost
né posvätenie vody, potom nasledovala 
večiereň s lítiou a spovedanie až do hlbo
kej noci. Ráno utiereň. Potom nasledovala 
slávnostná Božia liturgia, počas ktorej po 
prečítaní evanjelia jakubiansky farár, o. 
Ján Chanat prečítal pápežské Breve o od- 
pustkoch pre Ľutinu. Breve bolo prečítané 
po latinsky, rusínsky a slovensky. Božiu 
liturgiu skončili mnoholitstvijem za pápe
ža, biskupa, duchovenstvo a všetok ľud. 
Potom nasledovalo požehnanie bylín a po
žehnanie svätenou vodou.

1. októbra 1855 Ľutina privítala svojho 
prešovského vladyku, ktorý sa prišiel sám 
osobne pozrieť na miesto i stavbu.

Ako píše ďalej Popradov vo svojom člán
ku v Karpate, ľutinské odpusty boli počas 
prvých dvoch desaťročí od svojho vzniku v 
plnom rozkvete. Správy o odpustoch sa 
rozleteli rýchlosťou blesku po všetkých ob
lastiach "uhorskej i haličskej Rusi". Tieto 
roky rozkvetu opisuje takto:

- Roku 1856 prišlo okolo 20 tisíc pútnikov 
so sedemdesiatimi zástavami. Kázne boli 
v dvoch jazykoch: po rusínsky a po sloven
sky.

Roku 1857, podľa rady Zuzany, pri pra
meni na hore bola postavená kaplnka, 
známa tým, že na jej budovu sami pútnici 
prinášali po jednom kameni, kým nena
zbierali dostatok stavebného materiálu.

- Roku 1858 prišli pútnici dokonca i od 
Užhorodu a Sátoraljaújhelya a traja kňazi 
z Mukačevskej eparchie.

- Roku 1863 - boli masy ľudu nespočíta
teľné, 300 zástavy a 25 kňazov. Ešte v 
roku 1866 tu bolo mnoho pútnikov, no od 
roku 1867 počet pútnikov každoročne upa
dal a to tak, že v roku 1873 tu prišlo sotva 
600 ľudí. Popradov sa zamýšľa nad príči
nami úpadku. Podľa neho príčinou bol 
"rozšírený materializmus a neverstvo". 
Kladie si otázku: "Či budú niekedy ľutinské 
odpusty prekvitať ako kedysi?'1 A sám si aj 
odpovedá: "Nemôžeme to vedieť", ale v 
prípade, ak ľud bude poučený o odpus
toch, vyjadruje svoj optimizmus.

A skutočne, ak by Popradov žil v tomto 
storočí, bol by sa potešil.

(Pokračovanie na str.15)



LITURGICKÝ KALENDÁR
V roku 1994 sa čítajú čj'tania podľa cyklu A____________ I

24. august, streda, Eutych, 
biskup a mučeník

Liturg. farba: červená. Menlivé časti zo 
stredy o sv. kríži alebo o mučeníkovi. Apoštol:
1 Tim 3,14 -16; 4,1 - 4: Duch výslovne hovorí, 
že v posledných časoch... Evanjelium: Mt 20, 
29 - 34: Ježiš sa dotkol ich očí a hneď videli a 
išli za ním.

25. august, štvrtok, Bartolomej 
a Titus, apoštoli, 

záväzná spom ienka
Liturg. farba: červená. Antifóny: Dobré je. 

Pán kraľuje. Tropar: Svätí apoštoli. Kondák: 
Sláva: Múdri apoštoli Pánovi. I teraz: podľa 
predpisu Prokimen: Po celej zemi. Apoštol: 1 
Tim 4, 4 -11: Toto prikazuj a uč! Evanjelium: 
Mt 22, 23 - 33: Mýlite sa, lebo nepoznáte 
Písmo, ani Božiu moc. Spev na prijímanie: Po 
celej zemi.

26. august, piatok, 
Hadrián a Natália, mučeníci

Liturg. farba: červená. Menlivé časti z piat
ku o sv. kríži alebo o mučeníkoch. Apoštol: 1 
Tim 4, 12 - 16: Nech nik tebou nepohŕda 
preto, že si mladý. Evanjelium: Mt 22,41 - 46: 
Nik mu nevedel odpovedať ani slovo.
27. august, sobota, Pimen Veľký, 

úctyhodný  
Liturg. farba: biela. Menlivé časti zo soboty

o všetkých svätých alebo o úctyhodnom. 
Apoštol: 1 Tim 5, 1 - 8: Kto sa nestará o 
svojich, najmä o domácich, zaprel vieru ... 
Evanjelium: Mt 24, 3 -14: Dajte si pozor, aby 
vás nikto nezviedol.

28. august, nedeľa, Štrnásta  
nedeľa po ZSD, Augustín, biskup  

a Mojžiš Murín, úctyhodný  
Liturg. farba: biela. Radový hlas je piaty, ev. 

na utierni je 3. Antifóny: nedeľné. Tropar: 
Veriaci, oslavujme Slovo. Kondák: Sláva: Do 
podsvetia I teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Pane, ty nás zachováš. Apoštol: Rim 12, 1 - 
2: Nepripodobňujte sa tomuto svetu. Evanje
lium: Mt 22,1 -10 : Svadba je pripravená, ale 
pozvaní jej neboli hodní. Spev na prijímanie: 
Chváľte Pána.
29. august, pondelok, Státie hlavy 

sv. Jána Krstiteľa
Lirurg. farba: tmavočervená, deň pokánia 

Antifóny: Dobré je. Pán kraľuje. Tropar: Pa
miatku spravodlivých. Kondák: Sláva: Slávne

sťatie Predchodcovo I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spravodlivý sa teší v  Pánovi. 
Apoštol: 2 Tim 4, 6 - 8: Čoskoro vylejem svoju 
krv. Evanjelium: Mk 6 ,1 7 - 29: Herodes hneď 
poslal kata a rozkázal priniesť Jánovu hlavu. 
Spev na prijímanie: Vo večnej pamäti.

30. august, utorok, Alexander, 
Ján a Pavol, biskupi 

Liturg. farba: biela. Menlivé časti z utorka o 
sv. Jánovi Krstiteľovi alebo o biskupoch. 
Apoštol: 1 Tim 5, 17 - 25: Zachovaj sa čistý 
Evanjelium: Mt 24, 23 - 28: Hľa hovorím vám 
to vopred.
31. august, streda, Uloženie pásu 
presvätej Bohorodičky v chráme
Koniec liturgického roku. Liturgická farba: 

biela alebo modrá. Antifóny: Dobroreč, moja 
duša. Chváľ, moja duša. Tropar: Panenská 
Bohorodička. Kondák: Sláva: I teraz: Darova
la si nám posv. rúcho. Prokimen: Velebí moja 
duša. Apoštol: Fil 1, 7 -14 : Nechcel som nič 
robiť bez tvojho súhlasu. Evanjelium: Lk 10, 
38 - 42: Povedz jej, nech mi pomôže. Spev 
ne prijímanie: Vezmem kalich spásy.

1. september, štvrtok, Začiatok  
nového cirkevného roka (biela) 

Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar: 
Pán všetkého stvorenia. Sláva i teraz. Kriste 
Stvoriteľu. Prokimen: Nech sa ti klania. 1 Jn
4, 19-21; My milujeme, pretože on prvý milo
val nás. Lk 4,14-22; Ježiš podľa svojho zvyku 
vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. 
Spev na prij: Dobrota a milosť.
2. september, piatok (prvý piatok) 

Mamant, mučeník 
Menlivé časti o Božskom Srdci ježišovom.

1. Tim 6, 17-21; Milosť s vami Mt 24, 43-51; 
Aj vy budte pripravení, lebo Syn človeka prí
de v hodinu, o ktorej neviete.

3.september, sobota, Antim, 
biskup a mučeník 

Menlivé časti zo soboty o všetkých svätých 
(biela) alebo o biskupovi mučeníkovi (červe
ná) 2 Tim 1.1-6; Keď si spomínam na tvoje 
slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. 
Mt 28,16-20; A hľa, ja  som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.

4. september, 15. nedeľa po ZSD, 
Babel, biskup (biela)

Radový hlas je šiesty, ev. na utierni je štvr
té. Antifóny: nedeľné. Tropar: Pri tvojom hro

be. Sláva, kondák: Boh náš, Kristus I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen: Spas llid svoj. 2 Kor
4, 6-11; Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie 
sme stiesnení. Mt 22, 34-40; Učiteľ, ktoré pri
kázanie v Zákone je najväčšie? Spev na prij: 
Chváľte Pána. Týždeň po 15. nedeli po ZSD.

5. september, pondelok, 
Zachariáš, prorok záv. spom, 

(biela)
Tropar: Pane oslavujeme. Sláva, kondák: 

Ako svoje Prvotiny. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spravodlivý sa teší. 2. Tim 1,7-12; 
Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha 
sily, lásky a rozvahy. Mk 1, 16-20; Oni hneď 
zanechali siete a išli za ním. Spev na prij: Vo 
večnej pamäti.

6. septem ber, utorok, 
Zjavenie Michala archanjela 

v Kolosách (biela)
Tropar: Vojvodcovia nebeských vôjsk. Slá

va. Kondák: Vojvodcovia nebies.I teraz: pod
ľa predpisu. Prokimen: Vetry sú tvojimi 
poslami. Hebr 2, 2-10; Veď nie anjelom pod
riadil budúci svet, o ktorom hovoríme. Lk 10, 
16-21; Pane, aj zlí duchovia sa nám poddá
vajú v tvojom mene. Spev na prij: Vetry sú.

7. septem ber, streda, príprava na 
Sviatok narodenia presvätej 

Bohorodičky (biela alebo modrá)
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropár: Z 

pokolenia Jesse. Sláva, kondák: Z Božieho 
rozhodnutia. I teraz: podľa predpisu. Proki
men: Tvoje milosrdenstvo, Pane. Ef 2,19-22; 
Ste spoluobčania svätých. Lk 11, 27-28; 
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, 
ktoré si požíval. Spev na prij: Nech je zvele
bený Boh.

8. septem ber, štvrtok, Narodenie 
presvätej Bohorodičky  

(biela, alebo modrá)
Antifóny: Dobroreč, moja duša. Chváľ, mo

ja  duša. Tropar: Tvoje narodenie. Sláva i 
teraz: Tvoje narodenie. Prokimen: Velebí du
ša moja. Fil 2, 5-11; Uponížil sa, stal sa po
slušný až na smrť. Lk 1,46-49; Môj duch jasá 
v Bohu mojom Spasiteľovi. Namiesto Dôstoj
né je sa spieva: Zvelebuj. Spev na prij: Vez
mem kalich spásy. Myrovanie.

Do 12. septembra vrátane, lit. farba a men
livé časti, okrem čítania sú ako 8. septembra.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

(Pokračovanie zo str. 14)
Vladyka Pavol P. Gojdič, OSBM, v ok

tóbri roku 1944 vyhlásil v  Prešovskej epar- 
chii mariánsky rok. Tento m ariánsky rok 
bol slávnostne ukončený 28. augusta 
1945 a to práve na Uspenskom  odpuste v 
Ľutine.

27. augusta 1948, teda deň, kedy sa 
konal Ľutinský odpust, bol v  Ľutine posvä
tený nový monastier sestier Služobníc. Po
svätenie vykonal vladyka Pavol. V  tom 
istom roku sa Lutinského odpustu zúčast

nilo tak velké m nožstvo pútnikov, aké Luti- 
na ešte nevidela. K sv. prijímaniu pristúpilo 
45 tisíc veriacich.

Od roku 1950 do roku 1968 bola naša 
gréckokatolícka cirkev zakázaná a násilne 
pripojená k pravoslávnej, prejavilo sa to na 
chátra júcom  duchovnom  živote i v Ľutine. 
Od roku 1968 sa začala situácia i napriek 
rôznym tlakom  za strany režimu zlepšovať 
a počet pútnikov na ľutinských odpustoch 
zväčšovať i napriek šikanovaniu zo strany 
štátnych orgánov.

Koncom m ariánskeho roku 1988, ktorý 
bol vyhlásený pre celú katolícku cirkev, 
pápež Ján Pavol II. dokonca povýšil ľutin
ský chrám na baziliku m inor. V e lká  radosť 
zavládla medzi pútnikm i, keď  toto Breve 
prečítal na Uspenskom  odpuste v Ľutine 
vtedy ešte otec ord inár Mons. Ján Hirka - 
dnes však sídelný b iskup prešovský.

V  súčasnosti m ôžem e konštatovať, že 
ľutinský odpust je  skutočne najväčším od- 
pustom  v našej eparchii.

o. Jozafát, OSBM



NEZÁUJEM O RADOSŤ
Tak mi býva ľuto, keď vidím 

mladých, krásnych ľudí, dychti
vých po radosti a šťastí, ako úpl
ne bez záujmu prechádzajú vedľa 
fantastických perspektív, ktoré 
ukazuje Kristus.

Či sa azda človek tak strašne 
podcenil, že už ani nečaká viac, 
než tú trochu krátkych, chudob
ných, prchavých radostí, čo sa 
mu len tak miestami vpletú do 
cesty, aby o chvíll<u zasa zmizli? 
To sa už nedožaduje ani len ná
deje na definitívnu radosť, ani ni
jakej istoty, v ktorej by bola 
zakotvená ?

Aká je v tom logika, že o úplnú 
radosť, ktorá nebude nikdy odňa
tá, sa majú zaujímať len veľmi sta
rí ľudia, kým záujem mladých sa 
má sústreďovať len na malé, 
okyptené, biedne chvíle šťastia, 
ktoré má už samo o sebe pochyb
nú hodnotu a skôr - neskôr len 
trpkosť v duši i v ústach ? Za 
akých biednych tvorov sa to po
kladáme ?

Keď Spasiteľ hovorí:..."teraz 
máte zármutok, ale zase vás uvi
dím, a srdce bude sa vám rado

vať, a nik vám nevezme vašu ra
dosť'..., znamená to, že radosť 
bude mať posledné miesto v na
šom živote. Tam, pri veľkom 
stretnutí na konci vekov, zavlád
ne definitívne radosť, ktorá sa tvr
do rodila v celom vesmírnom 
vývoji, ale teraz ovládne všetky 
priestory a nebude nikoho, kto by 
ju mohol zvrátiť.

Ak máme čo len trochu ľud
ských ambícii, nie je možné, aby 
sme pri týchto Ježišových slo
vách nezbystrili sluch g s najväč
ším záujmom, akého sme 
schopní, neskúmali všetko, čo 
povedal. Lebo, ak sú tieto slová 
pravdivé - a ony sú, lebo ich vy
slovil Boh - potom znamenajú 
najradostnejšiu zvesť, aká kedy 
bola na tejto zemi oznámená.

Takto môže hovoriť o radosti 
len on - Kristus, ktorý je tvorcom 
všetkého krásneho a veľkého a 
pozná všetky osudy šťastia, ktoré 
z toho vyplývajú. Preto si dajme 
veľmi záležať na tom, aby sme 
okolo jeho neslýchaného ubez
pečenia neprešli nahlucho.
Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ
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Ľutina 1994
Gréckokatolícka odpustová

slávnosť 27. a 28.augusta 1994

Bazilika
Sobota

16.00 sv. ruženec
17.00 sv. liturgia
19.00 náboženský program
21.00 sv. liturgia
22.00 náboženský program
23.00 akatist

Nedeľa
4.00 sv. liturgia
6.00 sv. liturgia
8.00 sv. ruženec
9.00 slávnostný sprievod na 

Mariánsku horu

Mariánska hora 
Sobota

15.00 svätenie vody
16.30 posviacka obnovenej ka

plnky
17.00 večiereň
18.00 sv. liturgia
20.00 náboženský program
21.30 krížová cesta

Nedeľa
0.00 sv. liturgia
2.00 ruženec
3.00 eucharistická pobožnosť
4.00 náboženský program
5.00 sv. liturgia
7.00 utiereň
7.30 sv. liturgia
10.00 slávnostná sv. liturgia
" Boh poslal anjela k Panne 

zasnúbenej Jozefovi a meno 
Panny bolo M á ria "

V duchu tejto evanjeliovej 
pravdy chcem e prosiť v rámci 
Roku rodiny o čistotu snúbenec- 
kých a predm anželských vzťa
hov m ladých ľudí.

V__________________________ ✓

G réckokatolícky
dvojtýždenník
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(Pokračovanie zo str. 6)
vihorlatskú nad Laborcom ", "Podvihor- 
latskú v bývalej Užsko-Bodrožskej župe, 
"Sobraneckú s oblasťou pod Popri- 
čným", "RovinnúokoloPavloviec", "Tre
bišovskú", "Sečovskú", "Vranovskú" ap. 
A bolo ešte načim diferencovať na rusín
sku a rusínsku na mikrooblasti podľa ná
rečových odlišností.

Zemplín bol v  tých rokoch zaujímavou 
oblasťou, neprebádanou archeológmi, 
historikmi, etnografmi, folkloristami, so
ciológmi, politológmi ap. Od Medzilabo
riec po Michaľany m  juhu, od Vyšného 
Nemeckého na hrebene Slánskych a Dar
govských vrchov. Nie nadarmo mi bolo 
vtedajšími politickými funkcionármi vy
kričané z balkóna Mestského domu v Mi
chalovciach (1. mája 1947): "My 
nemáme osvetového inšpektora, ale ná
rodopisca a toho nám netreba...!" A bo
lo... Bolo treba. Bolo načim otvoriť cesty 
cez vrchy, ktoré oddeľovali Zemplín od 
Matky zeme slovenskej a nasmerovať ich

k Martinu, Bratislave, Prahe a za hranice. 
A pričiniť sa, aby týmito cestami prišlo na 
Zemplín čo najviac ľudí dobrej vôle a po
máhali preorávať dedičnú roľu našu po 
kultiírnej a spoločenskej stránke. Vojnou 
bola zaoraná, ale nie zabudnutá. Vďaka 
vernosti ľudu k viere svojich otcov, k svojim 
cirkvám, chrámom a otcom duchovným.

Spomínam... Pritom upieram svoj zrak 
na obraz Drevený chrám v Ruskej Bystrej 
a ulicu v Inovci od Milky Lakomej-Krau- 
sovej, na Moussonov "Pantľikový trh" v 
Michalovciach z roku 1912, dotýkam sa 
"šiňaka " (džbána) od Parikrupu-Sipára z 
Pozdišoviec i tkanej deky na štýlovej bie- 
dermajerovskej posteli zo Strážskeho. 
Zdá sa mi, že som na Zemplíne... Ozvali 
sa tiché, nostalgické hnutia. Okolo Mi
chaloviec sa dvíha obilie v klasoch a 
spieva chorál na oslavu Boha, jeho Syna
i Sv. Ducha. Chorál, ktorý v slychoch 
hučí a znova sa vraciam na Zemplín k 
jeho krásam, ale sa ne lúčim...

Ján OLEJNÍK

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


