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• Odkiaľ pochádzajú roztržitosti a márne
myšlienky a ako sa ich chrániť?
— Roztržitosti pochádzajú z lenivosti rozumu
nezamestnaného potrebnými záležitosťami. A to
to vyplýva zase z nedostatku viery vo všadeprí
tomného Boha, ktorý "skúma vnútro i srdce" (Zjv
2, 23). Kto verí túto pravdu, celkom iste sa riadi
slovami: "Povždy si kladiem Pána zoči-voči, a, že
je po pravici mojej, nezakolíšem sa" (Ž 15, 8).
Kto to zachováva a žije podľa toho, nikdy sa
neopováži a ani nebude mať kedy myslieť na to, čo
nemá nič spoločné s povzbudením vo viere, hoci by
sa to zdalo aj dobrým, nehovoriac už o tom, čo je
zakázané a čo sa protiví Bohu.
• Ako zachovávať sústredenosť pri modlitbe?
— Keďbudeme silno veriť, že pred našimi očami
je prítomný Boh. Lebo kto sa díva na kňaza a
predstaveného a hovorí s ním, pozorne sa na neho
díva. O kolko pozornejší bude ten, kto sa modlí k
Bohu, ktorý "skúma vnútro i srdce" (Zjv 2, 23),
vykonávajúc to, čo je napísané: "Aby... dvíhali
čisté ruky bez hnevu a hádok" (1 Tim 2, 8).
• Ako získať úplné sústredenie pri modlitbe
a akým spôsobom sa vyhneme roztržitostiam?
— Keď si osvojíme Ducha vyvoleného Dávida,
ktorý hovoril: "Povždy si kladiem Pána zoči-voči, a
že je po pravici mojej, nezakolíšem sa" (Ž 15,8). Na
inom mieste: "Stále sú oči moje k Pánovi, lebo on
vyrve nohy moje z osídla" (Ž 24, 15). A inde: "Hľa,
ako oči sluhov sú na rukách svojich pánov, ako oči
služobníc na rukách svojej panej: tak oči naše na
Pánovi, Bohu našom sú, kým sa nad nami nezmilu-
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je" (Ž 122, 2). Aby sme sa z menšieho príkladu
učili vykonávať dôležité veci s väčšou starostli
vosťou, nech každý sám o sebe premýšľa, aký je v
prítomnosti iných, hoci aj jemu rovných, ako sa
snaží zachovať bez napomenutia, i keď stojí alebo
chodí pri akomkoľvek pohybe tela a reči.
A ako sa snažíme dávať pozor na seba, keď
sme pred ľuďmi, v tom všetkom, čo vidia, tak isto,
ba ešte viac sa máme snažiť, keď budeme myslieť
na to, že sme pred Bohom a díva sa na nás ten,
ktorý "skúma vnútro i srdce" (Zjv 2, 23). Ako je
napísané, nech si predstaví jednorodeného Syna
Božieho, ako uskutočňuje to, čo prisľúbil: "Keďsú
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som i ja medzi nimi" (Mt 18, 20). I Svätého
Ducha prítomného a rozdeľujúceho dary a svojou
silou pôsobiaceho, i anjelov, ochrancov každého,
podľa slov Pánových: "Dajte si pozor, aby ste
neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo
hovorím vám, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia
na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach" (Mt 18,
10). Taký človek bude úspešnejšie a horlivejšie
pracovať, aby nadobudol čo najlepšiu nábožnosť a
týmto spôsobom sa i sústredenosť posilňuje a zdo
konaľuje. A tým, že sa bude snažiť to, čo je pove
dané: "Pánovi dobrorečiť budem v každom čase,
vždy chvála jeho v mojich ústach buď" (Ž 33.2). A:
"O zákone jeho uvažuje deň i noc"(Ž 1, 2), aby
duch, zamestnaný stálym rozjímaním a poznaním
vôle Božej a chvál Božích, nemal čas na roztržitosti.
Z Pravidiel sv. Bažila Velkého
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Modlime sa o dar múdrosti
Drahí bratia a milé sestry!
Ocitli sme sa opäť v situácii, ktorá nás,
ako je to v demokratických štátoch obvyk
lé, stavia pred vážnu úlohu: rozhodnúť o
ďalšom smerovaní našej budúcnosti. Keď
že ide o situáciu nesmierne vážnu, pova
žujeme za svoju pastiersku povinnosť
obrátiť sa na Vás, veriacich, občanov Slo
venska, týmto pastierskym listom.
Ako dedičia cyrilometodskej tradície má
me vo svojom vedomí a v srdci zaštepenú
lásku k Bohu. S jeho pomocou si náš ná
rod spoločne s ostatnými s ním žijúcimi
obyvateľmi Slovenska chce tvoriť časné
hodnoty a smerovať k večnej vlasti. Boh
nám po ťažkých desaťročiach skúšky da
roval slobodu, podľa slov žalmistu: "Pán
požehnal svoj ľud pokojom" (Ž 29, 10). O
tieto a ďalšie pozitívne hodnoty sme sa
nezaslúžili iba my, príslušníci teraz žijúcej
generácie. Ony sú výsledkom a dielom
úsilia a snáh všetkých minulých generácií,
ktoré sprevádzala Božia pomoc, lebo o ňu
vytrvalo prosili. Aj našou úlohou je denne
prosiť Boha modlitbou a svedomitou prá
cou o Jeho požehnanie. Vieme z dennej
skúsenosti, že všetky a to aj najposvätnejšie hodnoty sú stále ohrozované. Napĺňa
nás bolesťou poznanie, že v našom živote
sa stále viac prejavuje veľa klamstva, ko
rupcie, násilia, a vôbec nerešpektovanie
Božích a cirkevných prikázaní. Napĺňa nás
obavami cieľavedomé rozleptávanie ta
kých hodnôt, ako je manželstvo, rodina a
hodnota ľudského života. Trápia nás so
ciálne problémy, s ktorými zápasia naši
pracujúci, ako je nespravodlivé odmeňo
vanie, nezamestnanosť, sociálna neistota
a bezmocnosť mnohých voči bezpráviu. O
týchto problémoch musíme hovoriť, lebo
sme zodpovední za túto krajinu. Duchovné
zdravie Slovenska závisí a bude závisieť
od každého z nás, a teda aj od toho, komu
zveríme do rúk správu verejných vecí. Z
toho pre nás vyplýva mravný záväzok zú
častniť sa volieb a rovnako povinnosť vy
brať si pri volbách podľa vlastného
svedomia formovaného Evanjeliom takých
ľudí, ktorí budú obetavo slúžiť spoločnému
dobru. V zmysle kresťanskej morálky nik
nemá právo zbaviť sa osobného podielu
zodpovednosti za spoločné dobro. Túto
zodpovednosť pripomína Cirkev cez II. va
tikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et
spes (Radosť a nádej) slovami: "Všetci
občania majú myslieť na povinnosť použí
vať svoje hlasovacie právo v záujme vše
obecného dobra" (GS 75). Súčasne však
ten istý koncil pripomína: "Je veľmi dôleži
té, najmä v spoločnosti pluralistického ty
pu, mať správny názor na vzťahy medzi
politickým spoločenstvom a Cirkvou, a ro
biť jasný rozdiel medzi tým, čo jednotliví,
alebo organizovaní veriaci podnikajú vo

svojom mene ako občania, dajúc sa viesť
svojím kresťanským svedomím, a čo kona
jú v mene Cirkvi spolu so svojimi duchov
nými pastiermi. Cirkev vzhľadom na svoje
poslanie a pole pôsobnosti nijakým činom
nesplýva s politickým spoločenstvom, ani
sa neviaže na žiaden politický systém, tak
že je symbolom a zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osoby" (GS 76). A
Svätý Otec Ján Pavol II. v posynodálnom
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Ilustračná snímka M. KRLIČKA

apoštolskom liste Christifideles laici píše:
"Laici sa nemôžu zrieknuť zapojenia do
politiky, to znamená do rozličných a mno
horakých iniciatív na hospodárskej, sociál
nej, zákonodarnej, riadiacej a kultúrnej
rovine, ktoré slúžia organickému a syste
matickému podporovaniu spoločného
dobra." (bod 42)
Drahí veriaci,
sloboda je nesmiernym a zázračným Bo
žím darom, za ktorý mnohí priniesli nejed
nu ťažkú, dokonca aj trvalú obeť. Bolo by
prejavom vrcholnej nevďačnosti a neúcty
nielen voči Darcovi, ale aj voči tým, ktorí
nám tento dar svojím utrpením, ponižova
ním, väznením a krvou vyprosovali, ak by
sme ho znehodnocovali zjednodušeným
porovnávaním dneška s takzvaným dos

tatkom minulosti. Ak máme pocit, že nás
sklamali naši politickí zástupcovia, môže
me sa teraz po zrelom uvážení zvoliť
iných. Máme právo mať v parlamente a vo
vláde osobnosti, ktoré svoju verejnú čin
nosť a poslanie chápu ako službu všetkým
obyvateľom tohto štátu. Majú to byť ľudia,
ktorí sa celkom oddajú do služby pravdy a
obetavo budú sledovať zveľaďovanie celej
spoločnosti. Veď mnohí z vás prežili neza
budnuteľné chvíle osobných obrátení, ná
vratov k viere a k náboženským tradíciám.
Mnohí ste prekonali pocity strachu, obáv a
ostychu. Kolkí z Vás prežili pocit šťastia pri
výstupe zo spovednice, do ktorej ste si z
najrozličnejších dôvodov, za strachu, ale
aj pohodlnej ľahostajnosti, nenašli cestu
celé desaťročia. Je hodne aj takých, čo si
dali do poriadku manželstvá, nechali po
krstiť aj odrastené deti. Chrám, bohosluž
by a sviatosti sa znova stali prirodzenou
súčasťou Vášho života. Všetky tieto dobrá
jednotlivcov, rodín i národa nám boli dané
cez dar slobody. Preto si slobodu musíme
chrániť a zveriť ju do zodpovedných rúk.
Želáme Vám, i sebe, aby sme k volbám
pristúpili ako praktickí kresťania, ako ľudia
dobrej vôle, ktorí túžia po pokoji a porozu
mení. Dúfame, že naše rozhodnutie vo
volbách nám pomôže zvoliť parlament a
vládu, teda orgány, ktoré budú presadzo
vať záujmy všetkých obyvateľov nášho
Slovenska. Každý z nás by mal dokonale
využiť tento čas, a úprimne by sme sa mali
všetci modliť za dobrý výsledok volieb, kto
ré by pomohli uskutočniť prosby Cirkvi
prednášané každý rok pri bohoslužbe na
Velký piatok: "Aby dobrý Boh cez spravod
livých vodcov štátov oslobodil svet od
všetkých neporiadkov, odvrátil choroby,
zahnal hlad, ujal sa utláčaných, chorým
pomáhal pri návrate zdravia. Aby viedol
ich mysle a srdcia, žeby podľa Jeho vôle
pracovali za pravý pokoj a slobodu pre
všetkých." (Misál 1981, str. 166,167). Z
hĺbky duše prosme aj o to, aby budúci
predstavitelia, ktorých si zvolíme, mali silu
ochraňovať ľudský život od počatia, až po
jeho prirodzenú smrť a z lásky k pravde a
spravodlivosti presadzovali rovnoprávnosť
všetkých typov škôl. Veľmi potrebujeme
parlament a vládu ako také orgány, ktoré
nás povedú k všeobecnému napredovaniu
a k pokojnému spolunažívaniu s ostatnými
národmi a štátmi Európy.
Spolu s Vami sa modlíme k Duchu Svä
tému o dar múdrosti pre všetkých. Nech
On vedie naše mysle pri správnom rozho
dovaní sa pre dobro, pokojnú prácu a šťas
tie v záujme všetkých.
Žehnáme Vás v mene Otca i Syna i Du
cha Svätého
biskupi Slovenska
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Svätý Otec Ján Pavol II. pred štyrmi rokmi vyhlásil

KÓDEX KÁNONOV
VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH CIRKVÍ
(Dokončenie z minulého čísla)

Aj o tomto hovorí Kódex kánonov východ
ných cirkví v svojom II. titule nazvanom O
svojprávnych cirkvách a o obradoch, keď
predkladá nasledovné smernice:
Základná a všeobecná zásada je, že dieťa,
ak je pokrstené pred dosiahnutím 14. roku,
krstom sa automaticky stáva príslušníkom
svojprávnej cirkvi a obradu svojho otca. V
rokoch 1950-1968, keď naša cirkev bola lik
vidovaná, ale často aj potom, i dnes, sa
stávalo a stáva, že aj deti, ktorých otec je
gréckokatolík,
sú
pokrstené v Inom
obrade, zväčša v
latinskom.
Tento
fakt niekedy privá
dzal rodičov, ba ne
raz aj kňazov k
mylnému uzáveru,
že takto pokrstené
dieťa sa stáva rímskokatolíkom.
Aj
preto je nám potreb
né vedieť, že vše
obecné a záväzné
pravidlo určuje prí
slušnosť k cirkvi a ob
radu príslušnosti a
obradu otca dieťaťa.
V našej tlači sa často objavuje termín Cirkevné právo predvída aj zvláštne prí
svojprávna cirkev - ktorý aplikujeme aj na
pady, keď na spoločnú, výslovnú žiadosť
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.
oboch rodičov môže byť dieťa krstom včle
Tento termín - Ecclesia sui iuris - je často
nené do svojprávnej cirkvi a obradu matky.
používaný aj v kódexe na definovanie ta
Udržiavanie, resp. prípadnú zmenu cir
kého spoločenstva veriacich, podriade
kevnej a obradovej príslušnosti určuje prá
ných cirkevnej hierarchii podľa noriem
vo nasledovne. V kánone 38 sa výslovne
práva, ktoré je najvyššou cirkevnou autori
zdôrazňuje, že aj keď príslušníci východ
tou uznávané ako osobitný, svojprávny ce
nej cirkvi žijú vo farnosti spravovanej fará
lok. Táto definícia sa plne vzťahuje aj na
rom inej svojprávnej cirkvi - u nás teda v
našu cirkev, ktorá aj na najvyššej oficiálnej
rímskokatolíckej farnosti - trvalo ostávajú
úrovni je chápaná ako plnoprávna a rovno
členmi vlastnej svojprávnej východnej cir
cenná zložka, ako osobitná cirkev, ktorá
kvi. Aj toto upresnenie a smernica cirkev
spolu s cirkvou rímskokatolíckou a s vý
ného práva nám zaiste umožní vyjasniť
chodnými cirkvami vytvára katolícku Cir
niektoré prípadné pochybnosti.
kev. Kódex podčiarkuje túto administratívno-právnu osobitosť, vysvetllije tiež slovo
Cirkevné právo okrem toho výslovne za
rítus, obrad, ktorý chápe ako liturgické, teo
kazuje prevádzanie veriacich z jedného
logické, duchovné a disciplinárne dedičstvo,
obradu do druhého, nech by sa dialo
prispôsobené kultúre a histórii jednotlivých
akýmkoľvek spôsobom. K platnosti takého
národov, ktorým jednotlivá cirkev vyjadruje
prechodu sa vyžaduje závažný dôvod a
svoj spôsob prežívania viery. Toto odlíšenie
výslovný, konkrétny súhlas Apoštolského
medzi svojprávnou cirkvou a obradom má
Stolca. Výnimky z tohto všeobecného zá
svoj dôvod napríklad pri byzantskom obra
kona sa môžu vyskytnúť pri uzatváraní so
de, ktorý je spoločným dedičstvom viace
báša, resp. počas trvania manželského
rých navzájom právne nazávislých cirkví,
zväzku. Ide najmä o nasledovné možnosti:
napr. ruskej, ukrajinskej, ruténskej, maďar
Manželka gréckokatolíčka môže prijať
skej a samozrejme aj slovenskej a Iných.
obrad manžela rímskokatolíka. Prechod z
východného obradu na západný je dovole
Ako sa človek vlastne stáva členom kon
ný len manželke, teda žene. Opačný pre
krétnej svojprávnej cirkvi?

V minulom čísle Slova sme hovorili o
novom Kódexe kánonov východných kato
líckych cirkví. V tomto pokračovaní sa po
kúsime priblížiť si a ozrejmiť niektoré
základné termíny a usmernenia, znalosť
ktorých pomáha zodpovednejšie chápať a
prežívať niektoré z aspektov života Cirkvi.
Tieto informácie chcú byť užitočné nielen
pre nás - príslušníkov východného obradu,
ale aj pre našich bratov - rímskokatolíkov.

chod, teda zo západného na východný
obrad, právo umožňuje tak mužovi ako aj
žene, v prípade, že druhý manželský part
ner je gréckokatolík. Teda aj manžel rímskokatolík, či už pri uzatváraní manželstva
alebo počas jeho trvania môže zmeniť svoj
obrad svojej manželky - gréckokatolíčky.
Touto zmenou zároveň sa stávajú grécko
katolíkmi aj ich deti, ktoré v tomto čase
mali menej ako 17 rokov.
Je len samozrejmé, že pri zmene obradu
je potrebné - pri zachovaní predchádzajú
cich podmienok - aj oficiálne prehlásenie
tejto zmeny pred dvoma svedkami a
miestnym farárom, taktiež je potrebné tieto
skutočnosti zaznačiť vo farskej matrike.
Všetky tieto právne normy, ktoré sa nieke
dy môžu zdať príliš strohé, majú svoje
opodstatnenie v historickej skúsenosti,
tradícii katolíckej cirkvi a výrazne aj v učení
II. vatikánskeho koncilu. Ten totiž - okrem
iného - v dekréte o východných cirkvách
výslovne hovorí: "Východné aj západné
cirkvi majú právo a povinnosť spravovať sa
podľa svojich vlastných ustanovení. Nech
všetci východní kresťania vedia a sú pre
svedčení, že si môžu, ba majú navždy
zachovať svoje právoplatné liturgické ob
rady a svoj spôsob života a že sa v tom
nemajú zavádzať zmeny, iba ak si ich vy
žaduje skutočný organický vývoj. /.../ Vý
chodní kresťania majú si nadobudnúť
čoraz väčšie vedomosti a čím dokonalejšiu
prax v týchto veciach. Ak sa však od nich
nenáležite odchýlili vinou okolností alebo
niektorých osôb, nech sa usilujú vrátiť k
starootcovským tradíciám. Tí zas, čo pre
svoju funkciu alebo apoštolskú činnosť pri
chádzajú do častého styku s východnými
cirkvami alebo ich veriacimi, nech primera
ne zodpovednosti svojho úradu získajú ná
ležité
vedomosti
o
obradoch
a
bohoslužbách, spôsobe života, učení, de
jinách a povahe východných kresťanov."
Poznanie vzájomných práv a záväzkov aj
v tejto tak dôležitej a neraz citlivej oblasti
pomáha správnemu riešeniu mnohých jest
vujúcich problémov a predchádza vytvára
niu nových. Toto presvedčenie nás viedlo k
rozhodnutiu venovať sa tejto téme. Ostáva
nám len dúfať, že akceptovanie, prehĺbenie
a realizácia tohto aspektu cirkevného učenia
sa odrazí aj v každodennom živote našich
dvoch sesterských katolíckych cirkví na Slo
vensku, čím sa prispeje aj k duchovnému
rastu všetkých veriacich.
o. Cyril VASIĽ., SJ
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Prvovzor obrazu Matky Ustavičnej Pomoci
Gerola, jeden z najvýznamnejších znalcov histórie
Kréty, vo svojich početných publikáciách na tému
kultúry a náboženstva obyvatel’ov ostrova píše, že na
Kréte bolo veľa obrazov, ktoré sa tešili úcte. Najviac
uctievaný však bol obraz Matky Ustavičnej Pomoci.
Bolo to obdobie, keď ľudí nezvyčajne oslovila posta
va Matky Božej Bolestnej, a preto často boli maľova
né obrazy s takouto tematikou.
Na týchto obrazoch predstavovali Matku Božiu
pozerajúcu do očú dieťatku, ktoré ju objímalo okolo
krku. Inde zas maľovali Matku objímajúcu Ježiška.
Existovali aj iné spôsoby predstavovania tejto témy.
Všetky tieto predstavy vedú k jednej najznámejšej,
ktorá sa stala inšpiráciou obrazov Matky Božej, tzv.
"Hodegetrii". Bola to najznámejšia Madona vtedajších
čias. Tradícia hovorí o tom, že ju maľoval sv. evanje
lista Lukáš. Túto tradíciu potvrdzujú svedkovia z kon
ca in. storočia. Obraz pochádza z Antiochie, odkiaľ
tiež pochádzal sv. Lukáš. Biskup Teofil z Antiochie
daroval obraz cisárovnej Eudexii, ktorá si vykonávala
púť po svätých miestach. Eudexia ho darovala svätej
Pulcherii, sestre cisára Teodózia.

tzv. "Ceste víťazov" a odtiaľ aj pochádza názov Hodegetrie. Mnoho storočí veriaci uctievali tento obraz.
Kroniky spomínajú množstvo zázračných udalostí.
V roku 1204 dobyli Konštantinopol križiaci. Obraz
bol najprv umiestnený vo veľkolepej svätyni mesta,
zvanej "Hagia Sofia" (Najväčšia múdrosť Božia) a
neskôr, z dôvodu bezpečnosti, bol prenesený do malé
ho chrámu pri kláštore (Chorá). Strata tej ikony, naj
cennejšieho pokladu Východu, bola neskôr
považovaná za najväčšiu drámu celého kresťanstva.
V roku 1453 turecký sultán Mohamed II. dobyl
Konštantinopol. Osobná stráž všetko ničila a pálila.
Dodnes sa zachovali grécke opisy hovoriace o ukrut
nosti dobyvateľov. Janičiari zničili najznámejší ob
raz východu. Bol stelesnením krásy, pobádajúcej
človeka k láske a nábožnosti k Matke Božej. Histo
rici umenia hovoria, že zničený obraz slúžil predtým
ako maliarsky vzor. Aj pre obraz Matky Ustavičnej
Pomoci bol vzorom.

Otázka autorstva je ťažká. Existuje niekoľko hypo
téz a nie je ľahké problém jednoznačne vyriešiť. V
VIII. storočí vznikla na Východe liérézia "obrazoV prvej polovici IV. storočia bol obraz umiestnený v borcov", nazývaných podľa gréckej terminológie
"ikonoklastmi".
špeciálne vybudovanom chráme v Konštantinopole, pri

V mene zle pochopenej teológie nastalo ničenie
všetkých obrazov a sôch. Do tejto vojny sa pripojili
cisári: Lev III. v roku 725 a Michal V. v roku 752,
ktorí vydali špeciálne dekréty, prikazujúce ničenie
obrazov. Bolo to v. roku 843. V čase trvania tejto
herézie nesmeli ľudia uctievať obrazy a umiestňovať
ich na verejných miestach. Prenasledovanie bolo
ukrutné a prinieslo tiež obete.
Keď sa" skončila vojna s obrazmi, zrodil sa nový
smer maliarstva, predstavujúci muky Ježiša Krista a
utrpenia jeho Matky. Malo to pripomenúť utrpenie
obrancov ikon. Zástancov "obrazoborectva" prirov
návali k Židom, týrajúcim Ježiša. Preto na obrazy
namaľovali znaky umučenia: kríž, kopiju a špongiu.
V tomto období vzniklo veľa obrazov, ktoré sa dali
ukryť. Predpokladá sä, že vtedy tiež vznikol obraz
Matky Ustavičnej Pomoci.
Niektorí spájajú tento obraz s vynikajúcim malia
rom, mm'chom sv. Lazárom, známy vtedajšej gene
rácii a obdivovaný dnešnou.
Môžeme povedať, že obraz Matky Ustavičnej Po
moci vznikol v tieni najznámejšej ikony Východu
"Hodegetrie".
Ceno, redemptorista
nielen dobrým manželom, ale aj dieťaťu starost
livým otcom. Ona však vyhlásila:
- Škoda vám chodiť, ja sa viac nevydám. Môj
synček už otca nemá a otčima mať nebude.

Marienka bolo tiché a skromné dievča. Po
chádzala z viacdetnej rodiny. Rodičia mali len
dve pracovité ruky a starší dom. Bola si toho
vedomá. Keď si ostatné dievčatá robili nádej na
mladých a bohatých mládencov, ona sa utiahla
a mlčala. Prosila Boha, aby je j dal muža hoci aj
chudobného, ale dobrého, aby s ním mohla žiť
v láske a pokoji. A Boh je j prosbu vypočul. Bol
to Janlk, ktorý mal tiež viac súrodencov, ale bol
milý a prívetivý. Vedel sa so všetkým uskromniť.
Svoje šťastie videl v je j šťastí. Marienka to skoro
vycítila a usilovala sa mu pripraviť ešte väčšie
šťastie. A kde je veľa šťastia, tam je všetkého
dosť. Marienka si vážila každý Janíkov pohľad,
slovo a skutok. Podobne to robil aj Janlk.

život je j pripadal ako sen, len synček je j dokazo
val, že to bola skutočnosť.
Teraz nastal tvrdý život. Marienka si našla
zamestnanie, ale Jozefko je j robil starosti. Raz
sa o neho postarala je j matka, inokedy svokra a
zasa niekedy susedia, ktorí s ňou mali súcit.
Ťažko je j bolo zabudnúť na Janíka. Večerami ju

Po roku sa Janik stal šťastným otcom. Marien
ka mu porodila synčeka Jozefa. Janík sa cítil
najbohatším človekom na svete. V synčekovi vi
del poklad, ktorý by nebol vymenil za nič na svete.
Jeho láska k dieťaťu zvýšila i jeho lásku k Marien
ke, ktorej vychádzal vo všetkom v ústrety, aby sa
mohla čím lepšie venovať malému Jozefovi.
Janík i Marienka boli presvedčení, že ich šťas
tie bude rásť s rastom dieťaťa, a ozaj rástlo. Ani
si to neuvedomili, že Jozef má už dva roky. No
nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.
Janík pracoval na stavbe. Jedného odpoludnia
zastalo pred ich domom auto. Vystúpil z neho
vedúci stavby a trasľavým hlasom prehovoril:
“Pani, všetko treba prijať uvážene a pokojne. Stalo sa niečo? - vyhŕklo to z Marienky. - Stalo
- odpovedal vedúci. Marienka viac už nepočula.
Keď sa prebrala z bezvedomia, v izbe už bolo
plno ľudí, ktorí mali na ňu upretý zrak a šeptali
si zlú správu. Marienka počula: Je mŕtvy.
Marienka vzala na ruky malého Jozefka, ktorý
sa zľakol tolkých ľudí a rozplakal sa. Privinula
ho k sebe, hladkala a mlčala. Ženy ju potešova
li, chlapi sa čudovali. Ale na ňu to vôbec nevplý
valo.
Janlka s veikým žiaľom pochovali. Doterajší

ľudia videli, ako nesie na rukách dieťa a malú
kyticu a ponáhľa sa k jeho hrobu. Máme ju
odhovárali, že tak len živí v sebe žiaľ za manže
lom. No ona sa pri jeho hrobe cHila najlepšie.
Rok minul a s ním aj smútok za manželom.
Ženy ju začali častejšie navštevovať a radiť jej.
Jedna je j radila, aby sa vydala za bezdetného
vdovca, iná zasa mladíka, ktorý sľúbil, že bude

Chlapec rástol, výborne sa učil a čoraz lepšie
chápal postavenie a zmýšľanie svojej matky. Vo
svojom srdci prechovával myšlienku, že svojej
matke sa raz primerane odmení. A tak jedného
dňa, keď už končil štvrtý ročník gymnázia, pre
zradil jej, že pôjde študovať za kňaza. Ona sa
obetovala jemu a on sa chce obetovať jej, aby
sa p ri ňom cítila dobre až do smrti. Synova
vďačnosť matku dojala až k slzám. Prosila ho,
aby nebral ohľad na ňu, ale na svoju budúcnosť.
Jej postačíjeho šťastie. Ale syn trval na svojom.
Vstúpil do seminára a stal sa kňazom. Keď mu
ako novokňazovi dávala svoje materinské po
žehnanie a sprevádzala k oltáru, slzy šťastia
ako dva potôčiky je j stekali po tvárí.
Jozef onedlho dostal faru v malebnom hor
skom údolí. Vzal so sebou aj mamičku, ktorá sa
mu starala o domácnosť. Jozef si svojou milou
povahou a dobrosrdečnosťou získal veriacich,
ktorí si ho vysoko vážili. A matka sa tomu tešila,
usilovala sa zvýšiť obľubu svojho syna tým, že
každému vyšla v ústrety, nakolko len mohla.
Roky utekali a Jozefove vlasy šediveli, matka
zostarla a oslabla. Zbadali to susedky a chodili
je j pomáhať, aby je j bolo čo najlepšie. Jozef mal
už šesťdesiat a mamička osemdesiat. Vtedy
Jozef dostal infarkt. Zaviezli ho do nemocnice,
kde mu čoskoro bolo lepšie. Infarkt sa však
opakoval a Jozef mu podľahol. Dojemný bol
pohľad na matku, čo pri pohrebe sedela pri
synovej truhle. Jednu ruku mala na nej a tou
druhou si utierala slzy. Bolo vidieť, aká je utrá
pená. Syna pochovali na chrámovom dvore. Po
pohrebe, keď sa trochu občerstvila, pýtali sa jej,
kde ju majú zaviesť. Odpovedala: - K synovmu
hrobu. Zaviedli ju, lebo sama ísť nevládala. Tam
je j dali stoličku, na ktorú si sadla a plakala. Tam
je j bolo najlepšie.
Matkino srdce miluje nás v našom živote i po
našej smrti. Usilujme sa mu odvďačiť úprimnou
detinskou láskou!
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Múdri sa učia z chýb iných
Motto:
P o u čm e sa z vlastných
chýb v snahe sa ich zb a 
viť, m ú d ri sa však učia z

istým ľuďom. Ani sme nestihli zistiť spá
chané nespravodlivosti a zločiny. Ani
sme nestihli odsúdiť totalitný systém,
ktorý bol hanbou, potupou našich čias.
Ani sme nestihli zaviesť novú ústavu.

iných, a ko to len spraviť?

Mnohí nemôžu pochopiť, ako je to
možné, že národ, ktorý sa dával ako
príklad nábožnosti, primknutia ku kato
líckej Cirkvi, národ plný hrdinstva a od
vahy, ktorý tolko vytrpel práve od tých
ľudí, ktorí mali to isté politické zmýšľanie,
že ten národ tak rýchlo zabudol na minu
Spomenul som vtedy velkú starosť cir
losť a nemyslel na budúcnosť iba na
kevnej hierarchie v Poľsku v rozličných
svoje "teraz", na "svoje peňaženky", na
obdobiach II. slobodnej republiky, aby
"bezplatné dovolenky", na "bezplatné
sa život v našej krajine vrátil do normál
liečenie", na mzdu bez práce a zatúžil za
neho stavu. Citoval som mnohé výpove
"cibuľou" komunizmu. Nemysleli na to, že
de poľského biskupstva a jednotlivých
parlament, ktorý budú voliť, má schváliť
biskupov, ktorí povzbudzovali veriacich,
základný dokument ústavy, že má usta
aby sa zúčastnili volieb.
noviť zákony, že ten parlament má potvr
V demokratickom systéme je každý diť konkordát, ktorý urobí štát vzneše
zodpovedný za formu a obsah všetkých
nejším, ale Cirkvi nič nedodá. Zabudlo sa
demokratických inštitúcií, ako napríklad
na desiatky príhovorov Svätého Otca, kto
vláda, parlament, samosprávy. Pre
ré povedal počas svojich štyroch ciest do
svedčili sme sa, že vo vážnych rozhod
vlasti, zabudlo sa na nadšenie, na emó
nutiach zaváži aj jeden hlas. Preto
cie, na slzy, na predsavzatia a na úsilie
biskupi upozorňujú veľmi naliehavo
pápeža, ktorý svojou službou vyniesol náš
všetkých, aby sa s pocitom zodpoved
národ na piedestál sveta.
nosti za budovanie demokratických inšti
Irónia osudu pozostáva aj v tom, že
túcií - dôsledne pre spoločné dobro
keď opustil našu vlasť posledný vojak
národa a štátu - sa zúčastnili najbližších
Červenej armády, ktorá na bajonetoch
volieb. Každý občan je povinný voliť. A
priniesla komunizmus do Poľska, vojak,
tým väčšmi je to povinnosťou každého
ktorý 18. septembra 1993 opúšťal našu
veriaceho človeka. Nemôžeme byť dobrý
vlasť, práve vtedy časť národa si aktívne
mi katolíkmi, keď nebudeme dobrými ob
vybrala ľudí, ktorí z moci tej istej Červe
čanmi. Kto sa nezúčastní volieb, prejavuje
nej armády udržiavali komunizmus v
svoju nezodpovednosť a nepomáha spo
Poľsku 50 rokov, bojujúc s našou kres
ločnému dobru národa a spoločnosti, a
ťanskou národnou identitou, usilujúc sa,
tým pácha vážny hriech nedbalosti.
aby zničili zdravý koreň národa. Jedni
Svoj príhovor som vtedy zakončil tým i
pracovali aktívne, iní pasívne - tým, že
to slovami: "Hlasujme tak, aby sme
nešli voliť.
mohli so spokojným svedomím pozrieť
Neklamme sa, že to nie sú tí istí ľudia.
do očú Svätému Otcovi pri najbližšom
Choroba,
ktorá 50 rokov ničila náš ná
stretnutí."
rod,
zostáva
naďalej udržiavaná a všet
Výsledok volieb šokoval najmä zahra
ky
malichernosti
a deformácie "človeka
ničie. Dokonca aj ľavica bola prekvape
sovietskeho typu" zostanú ďalej umoc
ná takou vysokou výhrou. Spoločnosť,
nené štruktúrami. A k tomu prišla choro
ktorá bola z 97 percent katolícka, ktorá

Chcem sa vrátiť k môjmu poslednému
vystúpeniu vo Vatikánskom rozhlase,
ktoré bolo presne deň pred parlam ent
nými volbami (v Poľsku), teda 18. sep
tembra 1993.

sa tak hrdinsky bránila pred komuniz
mom 50 rokov, ktorá tolko utrpela od
tohto systému najmä hneď po vojne,
spoločnosť, ktorá stratila toľkých svojich
predstaviteľov v rokoch 1956, 1970,
1981, spoločnosť, ktorá v emócii "Solidarnošci" vznikla po prvej návšteve
Svätého Otca Jána Pavla II. v Poľsku.
Tá spoločnosť, ktorá odstránila komu
nizmus sama v sebe a vo východnej
Európe, tá spoločnosť, ktorá sotva po
štyroch ťažkých rokoch slobody začala
prinášať ovocie rozvojom a normálnos
ťou, tak tá spoločnosť dala hlasy tým
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ba chamtivého kapitalizmu, pachtiac po
peniazoch a po materiálnych dobrách
za každú cenu.
Vieme o všetkých týchto nebezpečen
stvách, ktoré čakajú na náš poľský ná
rod. A to veľmi zarmútilo nášho Svätého
Otca, veľmi bolestne to naňho doľahlo.
Azda nikto z Poliakov neprežíval tak bo
lestne túto epizódu v našej histórii, ako
práve pápež.

*

Na generálnej audiencii 22. septem
bra 1993 som sa neosmelil pozrieť Svä
tému Otcovi do očú. Bolo tam vtedy asi
štyritisíc Poliakov. Správali sa, akoby sa
nebolo nič stalo. A to bolo azda najväč
šmi zarážajúce.
Pred príchodom Svätého Otca som
opäť uvažoval o situácii. Potom som
oznámil, že sú odvolané všetky pláno
vané stretnutia na 15. výročie pontifikátu
Jána Pavla II. Svätý Otec toho istého
dňa, 16. októbra, pracoval riadne. Na
osobitnej audiencii prijal Alexandra Solženicyna s manželkou a 17. októbra na
vštívil jednu rímsku farnosť.

,

Počas audiencie prešiel pápež veľmi
rýchlo poľský sektor. Výslovne bolo na
ňom vidieť, že veľmi trpí. Akoby celú
bolesť poľských dejín niesol na sebe. Vo
svojej modlitbe odporúčal Pánu Bohu
národ, ktorý nepoznal čas svojho navští
venia, hoci sa vyzná v ekonómii, aj v
obchodných záležitostiach, nepozná
však znamenia čias.
Vidiac také velké utrpenie Svätého Otca, po menovaní všetkých prítomných
poľských skupín v bazilike na generálnej
audiencii, prehovoril som k prítomným:

i

"Patrilo by sa dnes v Bazilike Sv. Pet
ra, na 15. výročie pontifikátu Sv. Otca,
poďakovať mu za všetko, čo pre nás
urobil, osobitne za návštevy našej vlasti.
My sme sa mu poďakovali tak, že z
vlastnej vôle sme si zvolili neokomunistický parlament. Je to velká kompromitá(Pokračovanie na str. 7)

Smútok ma zviera...Pane,
nie je to ale stroskotanie.
Len v pätách mám zas veľa tŕnia.
Po rodnom kraji šiel som, kde sa vlnia
zjazvené stromy, choré trávy, kúkoľ...
Pane, to Tvojim verným ktosi sfúkol
pr/Ve/ä blenu do sŕdc. Ten sa nerozpúšťa.
Na každom rohu ktosi zatvára im ústa.
S Máriou cítia v sebe bolesť sedmorakú.
Nájejou oslov ich zas z kra či z mraku.
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DUSA, MAS VEĽKE ZÁSOBY...
JEDZ, PI A VESELO HODUJ ! o*12.9,
Takáto odpoveď na veľké Božie dary.
Rezignácia namiesto vďaky a spolupráce.
Uzavretie sa do egoizmu namiesto pode
lenia sa s druhými. Duša, máš všetkého
dosť, užívaj a o nič sa nestaraj... Omyl a
ešte raz omyl, nepochopenie, nešťastie a v
konečnom dôsledku tragédia.
Koľkí dnešní ľudia si každý deň s bohá
čom z evanjelia vravia pre vlastné uspo
kojenie: Duša, máš veľa bohatstva na
mnohé roky... Človek sebestačný, na ni
kom nezávislý, ani na Bohu nie. Dokonca
Bohom pohŕda, vysmieva sa tým "primi
tívnym", ktorí Boha potrebujú a sú na ňom
závislí. On nie je závislý, on je nad ostat
nými, ktorí závidia.
Poznal som takých manželov. Boli mladí,
sebestační, pohŕdali druhými, ktorí - podľa
nich - nevedeli správne žiť. Vysmievali sa z
viery a o Bohu rozprávali neúctivo... Ale
Pán života a smrti povedal dosť, vysmievať
sa nedám. Stala sa havária a v okamihu
nastala smrť obidvoch. Razom zanechali
všetko bohatstvo a chudobní išli na stretnutie
s Pánom. Myslím, že o podobné prípady niet
v živote núdze. Sú stále naporúdzi. Stretáva
me sa s nimi bežne, načas nás oslovia, ale,
žiaľ, nevieme sa z nich dobre poučiť.
Spasiteľ nám na poučenie rozpovedal
tento príbeh o boháčovi. Nedajme sa teda
pomýliť, nedajme sa zviesť leskom peňazí,
či inej mamony. Skúsme vidieť a dovidieť
ďalej. To potrebné a podstatné pre nás je v
niečom inom.
Vďačnosť, podelenie sa, spolupráca.
To by mala byť naša reakcia na každý
Boží dar. Boh obdarúva človeka nie preto,
aby tieto dary zneužíval, ale aby s nimi

spolupracoval a tak bol sám obohatený a
vedel obohacovať i druhých. To všetko s
jedným zameraním, aby sme pohotovejšie
plnili vôľu Božiu.
Situácia mnohých ľudí, keď sa im žilo
ťažšie, bola dobrá pre ich rast. Pracovali,
namáhali sa, tešili sa z malých úspechov.
Keď sa však im začalo dariť, keď nepoci
ťovali nedostatok, stali sa inými, povýše
neckými,
pyšnými,
nepoznali
ani
priateľov. Uzavreli sa so svojím majetkom
do svojho egoizmu a centrom ich zmyslu
života a životnej radosti sa stala matéria a
vlastná sebestačnosť. Aká veľká zaslepe
nosť! To, čo má byť len pomôckou pre
človeka, to, čo mu malo len poslúžiť, stalo
sa mu konečným cieľom. Spasiteľpovedal
boháčovi beda preto, lebo povýšil pros

triedok na cieľ a o skutočný cieľ svojho
života už prestal mať záujem.
Koľkí podnikatelia v tom najčistejšom
úmysle začali podnikať. Mali vysnívané
dobro, ktoré z toho vznikne pre rodinu. A
výsledok? Neraz aj veľmi negatívny. Čosi
sa v nich zmenilo. Zmenili hodnoty živo
ta. Viac než manželka už majú hodnotu
peniaze. Viac než výchova detí obchodné
záležitosti. Pohľad na svet sa zúžil len na
peniaze, len na zisk... Povedzte, nie je to
veľká zaslepenosť?
Toto nebezpečenstvo je tu medzi nami. Čí
ha na každého. Nie každý vie vybojovať ví
ťazstvo. Veľmi tu pomáha živá viera, ktorá
dáva správnu orientáciu pre náš život.
o. J á n BABJAK, SJ

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

Boh chce ti pomôcť
aj v tých najhorších chvíľach,
no ty si myslíš, že ťa nemá rád.
S i ako strom , k to rý s to jí sám ,
uprostred poľa a kdesi v diaľke
sa dvíha búrka s vetrom velká.
Konáre stromu sa tej búrky boja, lebo vedia,
že zničená bude ich košatá hriva.
N o zrazu m rak zastrela
žiara nádherná a slnko sa dvíha,
ako víťaz z vyhratého boja
a Boh smeje sa nad týmto svetom, lebo vie,
že jeho láska vzplanula.

Múdri sa učia z chýb iných
(Pokračovanie zo str. 6)

cia nášho katolicizmu pred celým sve
tom. Takto sme výrazne potvrdili nielen
to, že naša spoločnosť je chorá, ale v
celej plnosti sme ukázali, že nám chýba
politická múdrosť. Ukázali sme nedosta
tok lásky k vlasti a našu velkú nezre
losť."
Vyzval som všetkých k hlbokej modlit
be. K tomu niekolkokrát povzbudzoval
aj Svätý Otec. Osobitne nás prosil o
modlitbu na jeho úmysel a za náš národ,
aby posledné udalosti prebudili svedo
mie, a tak nás povzbudili k obnove našej

spoločnosti, opierajúc sa o hodnoty
Kristovho evanjelia.
Taktiež som pripomenul, že v ťažkých
chvíľach sme sa vždy utiekali k našej Mat
ke a Kráľovnej a bývali sme vyslyšaní.
Dúfam, že aj teraz vypočuje našu prosbu.
Na zaver by som chcel pripomenúť
slová Žigmunda Krasinského, ktoré by
mali byť našou výstrahou i programom:
"Ak nebudeme sami mať silného du
cha, Západ nám veľa nepomôže. Také
je naše povolanie: Nielen seba, ale aj
Európu a celú civilizáciu môžeme spa

siť. Ale k tomu je nevyhnutné odhodiť
našu hlúposť, nerozumnosť, pýchu, ľah
komyseľnosť, závisť, osobné chúťky. Hr
dinovia a svätí môžu premôcť aj pekelné
mocnosti. Musíme sa stať bohatiermi a
svätými - alebo zahynúť."
P. Konrád HEJMO, OP

P.S.: Autor je poľský kňaz, ktorý sa
stará o poľských pútnikov prichádzajú
cich do Večného mesta. Je podobnosť
poľskej politickej scény s našou iba ná
hodná?
Prevzaté z Pro fratribus
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S ved ectvo m ôjho obrátenia a povolania

Božie milosrdenstvo je nekonečné
Liturgia sa skončila, ľudia pom aly odchá
dzajú. Posledné poklony, modlitby, šepot p ro 
sieb a zvuky ruženca doznievajú. V chráme
ostalo zopár mladých ľudí, rehoľná setrička a
gitara. Zo zvedavosti som tam ostala aj ja i keď
po každej liturgii som odchádzala dom ov ale
bo s kamarátkami von do mesta, na diskotéku,
do kina. Predtým som chodila do chrámu len v
nedeľu a vo sviatok - len zriedka. Náboženstvo
som vnímala ako povinnosť, čo znepríjemňuje
život. V 4. ročníku na gym náziu som sa rozhod
la, že budem chodiť do chrámu každý deň.
Neviem prečo som sa takto rozhodla, ale určite

Ako sme sa našli
to bolo riadenie Svätého Ducha. A tak som v
onen večer ostala aj ja. K eď som potom odchá
dzala, prišla ku mne sestrička a opýtala sa ma,
či nechcem prísť k ním na stretko do chrámu.
Nechápala som, čo je stretko. Viem, že teraz to
znie veľmi hlúpo, ale naozaj som nevedela, čo
to je, ale prisľúbila som, že prídem.
Bol piatok, šesť hodín večer a ja som stála
pred chrámom, kde sa práve skončila sv. litur
gia. Veľké množstvo ľudí sa valilo z chrámu.
Neisto som vošla dnu. Tam som sa stretla s
mladými ľuďmi. O p á r m inút sa začalo stretko.
Dievčatá rozprávali o tom, ako prežili týždeň.
Veľmi ma zaujalo svedectvo jedného dievčaťa,
ktoré povedalo, že si robilo generálnu spoveď.
Toto svedectvo vo mne vyvolalo veľký nepokoj
a tak som sa rozplakala. Všetci si mysleli, že
plačem od radosti, ale bolo to hlavne od bôľu.
Zistila som, že generálna spoveď je pre všet
kých a nielen pre niekoho, ako som si to naho
várala. Celé moje vnútro kričalo, že musím ísť
na generálnu spoveď. N astal veľký boj. Už
nemalo zmysel si skrývať pravdu p red sebou,
už to všetko prasklo. Darilo sa mi to robiť celé
detstvo až do osemnásteho roku života. Už som

nevládala, už som to ďalej nedokázala. Roz
hodla som sa, že sa pôjdem vyspovedať a že
všetko poviem, úplne všetko...
Vonku p rší a ja sa trasiem na celom tele, ale
viac od strachu než od zimy. Kňaz vychádza z.
fa r y a zamyká dvere, ale ako nabrať odvahu a
povedať mu, že sa s ním chcem rozprávať?
Uvidel ma a tak ma pozýva na faru. Moje pery
rozprávajú a srdce vylieva žlč, ktorá ma tak
veľa rokov ťažila a znepríjemňovala mi život.
Zlč hriechov tak dlho skrývaná pred sebou a \
Bohom. Nakoniec sme sa dohodli, že o dva \
týždne prídem na generálnu spoveď. Celé dva
týždne som sa na ňu pripravovala.

nenašla som doma pochopenie, najmä u mat
ky. Nie, žeby bola neveriaca, ale chcela, aby
som bola "normálne dievča", ktoré ide do
chrámu, ale aj na diskotéku, do kina. Jednodu
cho chcela, aby som si užila mladosť. Nikdy to
nemyslela zle, ale nechápala, že človek je stvo
rený pre niečo vyššie. Dá sa veľmi ťažko opísať,
čo som prežila. Strach p ri príchode domov z
chrámu, strach pri pýtaní si dovolenia na neja
kú akciu. Zákazy stretávania sa s ľuďmi, s
(Pokračovanie na str. 9)

Je sobota, 6. februára 1993 a ja lietam, som
šťastná, ale objavujú sa p rvé príznaky škrupulanstva. Moje pocity sú veľmi zmiešané. Pove
dala som naozaj všetko? Nezatajila som nič?
Vyznala som všetko úprimne? Moju dušu napl
nil nepokoj a tak som sa stále vracala ku gene
rálnej spovedi a do minulosti ešte dlho pri
ďalších spovediach, ktoré boli veľmi často.
Spovedník urobil tomu koniec, ale škrupulantstvo sa ešte len začalo vzmáhať.
Okolo apríla roku 1993 som sa vracala do
m ov s jedným dievčaťom z chrámu a pri kríži
sm e sa rozprávali. Ona mi vtedy vyzradila svo
je veľké tajomstvo, že je kandidátka u SSNPM.
Prvé dotyky a poznatky o reholi boli veľmi
krásne a vtedy sa vo mne zrodila túžba zasvätiť
svoj život Bohu. Nevedela som, či j e to aj Božia
vola, ale od tejto chvíle som si už nevedela svoj
život ináč predstaviť. Okrem toho, že som pre
chádzala veľmi ťažkým stavom škrupulantstva,
7
' 1 a
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Jestvuje škola, ktorej vyštudovaním nedo
siahnete, nezískate ani titul inžinier, doktorát či
iný, iba ak zvláštne pomenovanie hodný, ne
hodný. Táto škola nemá určený presný počet
ročníkov, každý na nej môže študovať individu
álne a čo je ešte viac zaujímavé, že nemá ani
presný učebný plán, či poriadok. Má ale najlep
šieho vynikajúceho majstra v učení. Takže má
lokto, kto preukáže snahu pri štúdiu, neodíde
naprázdno. Táto škola je rovnako vhodná pre
študovanie ľudí z väčšími, či menšími rozumo
vými, vôľovými a inými potrebnými vlastnosťa
mi. Pri dočasnom nezvládnutí hlavného
predmetu je možnosť dokonca viacerých repa
rátov. Pri záverečnej skúške profesorský zbor
najviac zaujíma študentova všestrannosť, jeho
ochota k blížnemu, čistota srdca, nezištnosť,
pokoj, viera, nádej a láska. Skúška pozostáva
výlučne len z praktickej časti, lebo ona je záro

1 0 .& U ,
veň dôkazom našej vedomosti. Škola, na ktorej
vám ponúkame dnes študovať, je svojím dru
hom, zmyslom, poslaním i spôsobom jediná
svojho druhu na svete, unikát medzi všetkými
akadémiami, univerzitami. Poviete si, tak nás už
nenapínaj, aká je to škola, do ktorej smieme
vstúpiť všetci bez toho, aby sme museli platiť
školné. A čo vlastne budeme mať z vyštudova
nia z tejto školy, aké uplatnenie v živote. Odpo
veď- fantastická. Ukončením tejto školy získava
každý jej spôsobilý absolvent titul "hodný lásky".
Záverečná skúška sa vykonáva vždy na konci
života. T ak potom ale načo som ju študoval? No
predsa, aby si bol spôsobilý života, vzácneho
teraz ešte neviditeľného - večného života. Totiž
škola, ktorú takto všetci absolvujeme, nie je
žiadna iná, ako sám život podľa evanjelia Ježiša
Krista. - Škola Ježišova.

(-r-)

Naša škola "Family in the Creis"
V zlatistých lúčoch slnka sa trblieta ranná
rosa. Malý pavúčik chystá zlaté prstene pre
budúcich prváčikov. Slávik mu trilkuje do tempa. Bosé nôžky cupitajú po zelenej trávičke a
nesmelo sa približujú k budove dúhovej farby. Chodníčky sú vystlané voňavými lupienkami kvetov. Pripomína Boží raj. Uprostred

dvora stojí vežička siahajúca až do neba. Je
zostrojená z malých zrniečok lásky a porozumenia. Touto vežičkou zostupuje On, Pán a
j Kráľ vesmíru. Chce v našich srdciach konaf
tajomstvá.

Kolektív autorov 4. ročníka
ZŠ sv. Juraja Svidník
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OTÁZKY MLADÝCH
Odpovedá pom. biskup Mons. Milan Chautur, CSsR
• Opíšte ideálny spôsob chodenia dievčaťa s
chlapcom z pohľadu kresťanskej viery. Aký má
byť ideálny vzťah medzi chlapcom a dievčaťom.
Chlapec a dievča sa majú počas chodenia vzá
jomne duševne spoznávať, ale ako presvedčiť
chlapca, že na to, po čom túži a očakáva od
dievčaťa pred sobášom, je čas po sobáši?
— Často si všímam mladých ľudí, ako prechá
dzajú ulicami a čo sledujem na týchto chlapcoch
a dievčatách, je to, že sa objímajú, bozkávajú.
Málokedy som stretol mladý pár ako sa držia za
ruky a rozprávajú sa. Keď má chodiť chlapec s
dievčaťom, istotne nemá chodiť s ním tak, že sa
vlečie, že sa objíma a bozkáva pred verejnos
ťou. Mali by sa spoznávaťslovom, tým, že hovo
ria medzi sebou. Najprv sa musia spoznať
rečou, poznať svoje názory, spoznávať jeden
druhého, čo sa týka jeho vnútra. K eď chce diev
ča chodiť s chlapcom tak, aby si nenarokoval to,
čo si nesmie nárokovať, m usí byť veľmi ostraži
tá. Nedovoliťzájsť za hranicu toho, čo sa nazýva
záležitosťpo svadbe. Tuby som chcel zodpove
dať na otázku, ktorú tiež často dostávam, či sa
môže držať chlapec a dievča za ruku. Aj o tom
sa dá diskutovať. Podať niekomu ruku nie je
hriešne, to je samozrejmosť, ale ak by podanie
ruky znamenalo, že dôjde k zmyselným zážit
kom, potom musí byť dievča v takomto okamihu
opatrné, musí si dať otázku, či vôbec aj tú ruku

má podávať. Hovorí sa : podaj prst, zoberie celú
ruku. Takže na túto otázku, ktorú sme začali v
zmysle, že chlapec si nárokuje viac ako dievča,
by som povedal: veľa záleží od chlapcov, veľa
záleží od dievčat. Možno by bolo tvrdé, ak by
som povedel, že veľa záleží od dievčaťa, ako
ďaleko si od tela podrží chlapca. To nie je až
celkom tak pravda, ale istotne, že charakterný
chlapec uzná dievčaťu, že ďalej nesmie a keď
to neuzná, dievča má signál, že s týmto chlap
com si nebude môcť začínať, lebo on nerešpek
tuje môj pohľad na čistotu a mravnosť.
• Aký máte názor na plánovanie rodičovstva?
— Čo sa týka cirkevného pohľadu, na to by
bolo potrebné širšie vysvetlenie, ale chcem
zdôrazniť, čo je v prirodzenej oblasti, to je dovo
lené, čo je v mimoprirodzenej oblasti, je zakáza
né. Boh stvoril človeka a vložil do jeho
organizmu privádzať na svet nové potomstvo.
Podľa celkom presných zákonoch u muža i u
ženy. Tieto prirodzené zákony bez zásahu che
mických a iných antikoncepčných prostriedkov
v manželstve sú dovolené na plánovanie rodi
čovstva. Lepšie o tom hovorí Bilingsonova me
tóda a to, čo je plánovaním rodičovstva s
použitím antikoncepcie je neprirodzená, preto
so sebou prináša aj zrody rôznych ochorení, a
preto je to hriešne a nedovolené.

(spracoval -r-)

Božie milosrdenstvo je nekonečné
(Pokračovanie zo str. 8)

ktorými som si rozumela. To všetko spôsobilo,
ie som sa začala veľmi vzdiaľovať od rodičov,
no najmä od mamy.
Po maturite a úspešných skúškach na KS sa
začali aj pre mňa prázdniny. Najkrajšie dni
prázdnin boli u tety, ktorá jedin á chápala moju
túžbu po rehoľnom živote. Ešte krajšie však
bolo prvé stretnutie so sestričkami 10. 8. 1993.
Po prvýkrát sa s nimi stretávam a som šťastná,
ale ešte stále neviem, aká je Božia vôľa v mo
jom povolaní. Moja túžba je nesmierna a tak
pri myšlienke, že Boh má so mnou iný plán, sa
moje vnútro búri. Nie! Ja chcem, ja musím byť
sestrička. Túžba po rehoľnom povolaní je ne
konečná.
Po prázdninách som odišla do Bratislavy do
školy. Nebola som tam však dlho. Veľká túžba
po rehoľnom živote, nespokojnosť so životným
štýlom veľkého mesta, samota a veľké duchov
né problémy spôsobili, že som sa rozhodla pre
prestup na bohosloveckú fakultu do Prešova.
Každodenné stretnutia so sestričkami, p o 
malé ale radikálne liečenie zo škrupulantstva
na mňa veľmi pozitívne pôsobili. Bola som
šťastná. No moje šťastie netrvalo dlho. Rozpo
mienka na hrubú nevedomosť z predchádzajú
ceho obdobia môjho života spôsobila úplný
rozvrat mojej duše. Iba Božia láska ma držala
nad hladinou a silná dôvera v Božie milosr
denstvo. Doma som sa opäť stretla s neporozu
mením, ale moji rodičia sa pom erne rýchlo
uspokojili s mojím prestupom na inú školu.
13. decembra 1993 bol môj veľký deň v živo

te. Po hrozných skúškach, pokušeniach som sa
definitívne rozhodla pre rehoľný život. Bola
som prijatá do rehole. Bol to ďalší šťastný deň
v mojom živote.
Pred Vianocami 1993 som po dlhom vymá
haní svojej matky povedala, že som sa rozhod
la pre vstup do kláštora. Vtedy som ešte
nevedela, že sa začína veľký boj o povolanie.
Povolanie je nezaslúžený dar a tak Pán chce,
aby sme ukázali aj skutkom, že o tento dar
stojíme. Začali sa tri ťažké mesiace nielen pre
mňa, ale aj pre rodičov a rehoľu. Plač, prosby,
vyhrážania, sľuby, citové i psychické vydiera
nie, telefonáty rodičov a príbuzných maximál
ne naplnilo moje p rvé skúškové obdobie na PS.
Po skúškovom období som sa vrátila domov,
ale hneď p o dvoch dňoch som utiekla. Rodičia
sa totiž bezo mňa o mne dohodli, že do žiadne
ho kláštora nepôjdem, a ak icli nebudem poslú
chať, tak ani do školy. Dokázali by všetko
prijať, aj môj odchod zo školy, ale vstup do
kláštora nie. Na začiatku tohtoročného pôstu
prišli p o mňa do kláštora. Po dvoch hodinách
boja modlitby sa museli uspokojiť s tým, že
odišli bezo mňa i keď so všetkými mojimi veca
mi. Lenže Pán sa stará a postaral sa aj vtedy.
Súčasný stav doma je vynikajúci. Môžem napí
sať, že som bola svedkom zázraku. Moji rodičia a
blízki sa s tam zmierili, dokonca sú šťastní. Pán
Ježišje stále verný Pán, ako sa to spieva v jednej
piesni. On dopúšťa, ale neopúšťa
Verím, že toto moje svedectvo pomôže m no
hým mladým ľuďom na ceste za Pánom.
Sr. A nna

Meno
Adresa

Myšlienka:
Prírodný zákon a ľudský duch sa spájajú v
technike. Stretávame sa so Stvoriteľom, ktorý
použil ľudského ducha, aby pokračoval vo vý
stavbe svojho diela....

1
2

3
45

G
7

8
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeden zo 4 väčších prorokov
Pohanský boh
Otec vzkriesenej dcéry z evanjelia
Nezaslúžená priazeň od Boha
Dcéra Putifara, žena Jozefa Egyptského
Predstavený miestnej cirkvi
Spoločenstvo veriacich
Miesto Abráhamovho odpočinku

VAŠICH
LISTOV
Po dvoch rokoch som bola znova na diecéznej
odpustovej slávnosti v Stropkove. Tento krásny
gréckokatolícky chrám nesie názov po našich viero
zvestoch - sv. Cyrilovi a sv. Metodovi.
Pamätám si na svoje detstvo, že to bol veľký svia
tok a radosť, keď sme sa mohli zúčastniť na tomto
odpuste. Neďaleko chrámu bývali moji starí rodičia
a do chrámu bolo ozaj len na skok. Žiaf, starí rodičia
už nežijú a čo mi je veľmi fúto, nestojí ani ich dom.
Ustúpil výstavbe mesta...
Na tejto odpustovej slávnosti sa zišlo, ako vždy,
veta veriacich. Aj počasie bolo akoby na objednáv
ku, ani horúco, ani chladno, prispelo k odpustovej
atmosfére. Slávnostnú sv.liturgiu slúžil otec diecéz
ny biskup Mons. Ján Hirka, ktorý na záver odpustu
posvätil obraz nášho Spasiteľa nad vchodom do chrá
mu, súčasne posvätil aj kamenný kríž a základný
kameň kláštora redemptoristov. Stavba vlastne už je
takmer postavená, ostáva ešte postaviť poschodie a
zastrešenie. Tabuľa, umiestnená na budove kláštora,
bude pripomínať túto vzácnu chvíľu.
Kto mi najviac chýbal na tomto odpuste, to je otec
Čverčko, ktorý bol dlhé roky správcom farnosti v
Stropkove. Pred rokom a pol ho Pán povolal k sebe
do večnosti. Bolo to veľmi dávno, keď som ako dieťa
bola u starých rodičov a on prišiel k nim, len tak na
krátko. Po rokoch prišiel znova, ale už natrvalo, až
do svojej smrti. Bol to dušou a telom redemptorista,
ktorý sa vedel obetovať a ochotne pomôcť. Jeho
vďačnosť a úprimnosť mi bude vždy pripomínať Svä
té písmo, ktoré mi venoval. Škoda, že sa nedožil tejto
chvíle, mal by veľkú radosť z napredovania výstavby
kláštora, ktorému obetoval značnú časť posledných
rokov svojho pozemského života.
Mária TOMÁŠOVÁ

- SLOVO 18/04
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Veľkosť poslania ženy
V nedeľu, 14. augusta na tradičnom stretnutí s terskom poslaní ženy, o tak veľmi rozhodujúcom
veriacimi v Castelgandolfe Ján Pavol II. pokračo
poslaní pre osudy ľudstva. A preto má žena velŕni
val v téme o žene a o jej nezastupiteínom mieste
dôležitú úlohu aj v ochrane ľudského života od
v rodine a v spoločnosti.
chvíle jeho počatia. Veď kto väčšmi než matka
pozná zázrak života, čo klíči v jej lone?
Cirkev si uvedomuje - povedal - že spoločnosť
potrebuje tvorivého ducha ženy vo všetkých úse
Bohužiaľ, žena sa často stretáva s objektívnymi
koch občianskeho spolužitia. Nalieha na to, aby sa
ťažkosťami, ktoré zaťažujú jej úlohu matky až po
hrdinstvo. Neraz však tieto ťažkosti pochádzajú z
nezáujmu a z neprimeranej služby zapríčinenej i
zákonodarstvom neveľmi citlivým na hodnoty ro
K i-'e £ f c m s k ý
diny, ako aj rozšírenou kultúrou, ktorá nezaslúže
ne zbavuje muža rodinných povinností, ba - v tých
ver
ešte v horších prípadoch - ho vedie k tomu, že
pokladá ženu za predmet zábavy alebo len za
prekonala každá forma diskriminácie ženy v pra
rozmnožovací prostriedok.
covnom, kultúrnom i v politickom prostredí pri
Vzhľadom na to, že dôstojnosť ženy a obrana
zachovaní jej vlastného charakteru ženskosti. Tre
života sú na tej istej úrovni, Ján Pavol Il.vyjadril
ba zavrhnúť formy násilia a využívania, čo sa
želanie, aby sa do tohto svetla odvážne postavila
často stáva príčinou obchodovania so ženou a
i medzinárodná konferencia v Káhire.
pošliapava jej dôstojnosť.
Pozornosť žene vhodne venuje aj prípravný do
kument budúcej medzinárodnej konferencie v
Káhire s cieľom zlepšiť jej podmienky vo svete.
Do tohto rámca úcty a hodnotenia ženskosti vo
všetkých jej vyjadreniach zaraduje sa i reč o ma-

V pondelok, 15. augusta sme slávili sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. V tento deň bola po
dovŕšení pozemského života vzatá Božia Matka
do nebeskej slávy s telom a dušou. My, veriaci
katolíci, sme povinní veriť a za pravdu uznávať
túto velebnú výsadu našej nebeskej Matky, kto
rú Boh povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa ešte
väčšmi pripodobnila svojmu Synovi, víťazovi
závere príhovoru označil Pannu Máriu, rodič nad hriechom a smrťou.

V
ku Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, za do
konalý vzor ženskosti. Vyjadril želanie, aby na ňu
upierali svoj zrak všetky ženy, najmä matky, aby
tak pocítili a mohli žiť veľkosť svojho poslania.

Vy hlásenie k Roku rodiny
Izraelsko-vatikánska komisia pre vzájomné
zblíženie vyzdvihla pri príležitisti Roku rodiny
podstatnú hodnotu stabilného manželstva a rodi
ny. Vo vyhlásení sa poukazuje na početné krízy,
ktorým je rodina ako najvzácnejší prameň ľudstva
vystavená. Spoločnosť sa má zasadzovať za práva
rodiny a jej členov, predovšetkým žien a detí,
chudobných, chorých, mladých a starých ľudí. Ro
dina je pre židov a kresťanov oveľa viac ako práv
na, sociálna a hospodárska jednotka. Je totiž
Bohom chcené trváce spoločenstvo lásky a solida
rity, hovorí sa v záverečnom komuniké izraelskovatikánskej komisie, ktorá sa stretla na svojom 15.
zasadnutí od 23. do 26. mája v Jeruzaleme.

V súčasne uverejnenom tlačovom vyhlásení sa
hovorí, že kardinál Edward Idris Cassidy, prezi
dent Pápežskej rady pre jednotu kresťanov, na
stretnutí citoval pápeža Jána Pavla II., podľa kto
rého si židia a kresťania môžu vzájomným dialó
gom "stať pre seba vzájomným požehnaním a
môžu sa usilovať o vzájomnú spoluprácu bez toho,
že by zabudli na vlastnú minulosť".
Bolo tiež oznámené, že komisia sa v roku 1995,
vyhlásenom OSN za Rok tolerancie, ľudských
práv a rozšíreniu dialógu medzi náboženstvami do
nových oblastí, ako sú Afrika, Latinská Amerika
a niektoré krajiny východnej Európy a Blízkeho
východu.
(KN)

Hesl o: Dni k a t o l í k o v
Nemecký deň katolíkov v Dráždánoch pod ná
zvom Cestou k jednote je 92. stretnutím tohto druhu.
Poprvýkrát po zjednotení sa katolíci stretnú v novej
spolkovej krajine, ale aj na prevažne sekularizovanom poli.
Dni katolíkov sa konajú spravidla každé dva roky.
Poriadateľom je v roku 1952 založený Ústredný vý
bor nemeckých katolíkov (ZdK). Z týchto stretnutí
vyšli početné impulzy pre cirkev a spoločnosť, napr.
za rozvoj katolícko - sociálneho hnutia, za opätovnú
výstavbu po 2. sv. vojne alebo za integráciu vyhna-

ných z vlasti. Predovšetkým však oslovujú mládež v
ich angažovaní za mier, ochranu životného prostre
dia a zosilňujúcu sa celosvetovú zodpovednosť stret
nutí.
Prvý deň katolíkov sa konal v roku 1848 v Mainci,
kde sa riešili občianske slobody katolíkov. Počas tzv.
kultúrneho boja sa artikuloval predovšetkým odpor
proti Bismarkovi a liberalizmu. V čase národného
socializmu sa dni katolíkov nekonali a začali sa ko
nať znova až v roku 1948.
(z Tag des Herrn prel. M.R.)

Aj stretnutie Svätého Otca s veriacimi v tento
deň na nádvorí letného sídla v Castelgandolfe
malo mariánsky charakter. S pohľadom upre
tým na presvätú Pannu, plnú milosti, ukazuje na
nebo, cieľ, ku ktorému sme všetci povolaní, Ján
Pavol II. zdôraznil, že Panna Mária sa v tento
deň predstavuje ako nové stvorenie.
Po generálnej audiencii odletel pápež Ján
Pavol II. z Castelgandolfa na niekoľkodňovú
dovolenku do Valle dAosta, turistického centra
y Alpách, nedäleko hraníc s Francúzskom a
Švajčiarskom. Tu zotrvá desať dní. Do Vatikánu
sa vráti 27.augusta.

Priniesť viacej
tepla do rodín
Lipsko - Na dni rodiny pozývalo hnutie Fokolare
hneď trikrát. Niekolko stoviek rodín prišlo do Berlína,
Erfurtu a do Lipska. A štebotavé kŕdle detí bolí stále
prítomné - ako sa na správnu rodinu patrí. "Rodiny
sa môžu stať modelom spoločnosti" znelo centrálne
posolstvo Dní rodiny. Túto myšlienku rozvíjala ďalej
zakladatelka hnutia Fokolare Chiara Lubich. Deti,
mládež i dospelí to dokumentovali v Lipsku svojimi
skúsenostiami, poukázali na to, ako možno osob
nou angažovanosťou získať modelový charakter. V
závere povedal jeden z hostí: "Tu sa nelamentuje
nad neznášanlivosťou rodín v spoločnosti". Každý
jednotlivec musí sám prispieť k tomu, aby vniesol
teplo do svojho okolia.

(Tag des Herm,
preložila Inq. M. Rajňáková)

j Jin. Potom by normalizácia vzťahov mohla byť realizovaná do dvoch rokoch.

Biskup Jin zo Sanghaia v jednom interview s katolíckou spravodajskou
agentúrou UCANews povedal: "Nie diplomatické vzťahy Vatikánu s Taiwanom sú prekážkou pre nadviazanie stykov s Pekingom. Vatikán je hotový
prerušiť diplomatické styky s Taiwanom a tamojší biskupi by to aj akcepto
vali. Hlavnou prekážkou je však otázka menovania biskupov. "Vatikán a Čína
si nerozumejú" - hovorí biskup Jin. "Čínska vláda si myslí, že Vatikán je taký,
aký bol v minulom storočí a Vatikán zase nerozumie čínským komunistom.
V Cíne sú názoru, že cirkev musí byť "nezávislá", čo tolko znamená ako
"autonomná" v ich slova zmysle.
"Otázka menovania biskupov pri dobrej vôli by sa dala vyriešiť' - hovorí biskup

Na otázku, či by potom pápež mohol navštíviť Ô'nu, odpovedal biskup Jin:
"Ja by som ho prijal s otvorenou náručou. Dúfam, žeby potom v mojej
diecéze mohol celebrovať svätú omšu dva razy. Raz na námestí pred kated
rálou v Sanghai, kde je kňazský seminár a mariánska svätyňa. Ručím, žeby
sa na tejto svätej omši zúčastnilo najmenej 60.000 veriacich.
Mohli by aj cudzí misionári v Čine pracovať? Biskup Jin: My potrebujeme
ich pomoc. Mali by však pracovať diskrétne, napr. mohli by vyučovať v
mojom kňazskom seminári a v našom vydavateľstve Kuanghchi. 0 proble
matike misionárov som hovoril i s našou vládou. Dostal som odpoveď, že
po normalizácii vzťahov môžeme aj o tom hovoriť. Teraz však nie, lebo
všetký misionárske rady majú svoj hlavný stav v Ríme a odtiaľ sú i
riadené. Pred normalizáciou nie sú u nás vítané. Ale potom ich privítame
ako sa patrí.
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Nie je tomu tak dávno, kedy cirkev
do svojho zoznamu svätcov zapísala
dvanásťročnú M áriu G oretti, m uče
nicu svätej Čistoty, ktorá vo svojich
dvanástich rokoch radšej podstúpila
smrť, než by bola po vôli násilníkovi.
To sa stalo v roku 1902. V čase, kedy
sa panenstvo považovalo za cnosť a
hodnotu.

Isabela Cristina Camposová sa narodila v
roku 1962 v brazílskom štáte Minas Gerais na
juhu zeme v meste Barbacena, kde bol jej otec
vedúci učtárne. Rodičia, hlboko veriaci kato
líci, vychovávali obidve svoje deti (Isabela
mala ešte staršieho brata Róberta) v duchu
modlitby a lásky k blížnemu. Na bohoslužby
rodina chodila do neďalekého chrámu sestier
sv. Vincence z Pauly, s ktorých kláštorom sa
priatelila. Sestry vincentky učili Isabelu nábo
ženstvo ešte skôr, než išla do školy. Manželia
Camposovi sa aktívne zapojili do charitatív
nych akcií, ktoré kláštor organizoval v pro
spech chudobných, chorých a trpiacich.
Isabelu brávali so sebou. Podľa svedectva ses
tier, ktoré sa podieľali na jej vyučovaní a vý
chove, prejavilo toto dievča mimoriadny dar
jednania so starými ľuďmi. Isabela ešte ako
žiačka základnej školy chodila do domova dô
chodcov, ktorý viedli sestry vincentky, aby
tam pomáhala roznášať jedlo, upratovať, alebo
aby sa len porozprávala so starenkami a doda
la im trochu životného elánu a optimizmu.
Túto aktivitu zintenzívnila potom v svojom
stredoškolskom štúdiu.
Pri chráme sestier vincentiek fungovalo tiež
spoločenstvo mladých ľudí, Isabeliných rovesničiek a rovesníkov. Patrila medzi nich,
chodila s partiou na výlety, spievala veselé
pesničky, chodila k neďalekému moru sa kú
pať... počínala si tak, ako každé normálne a
prirodzené dievča tohoto veku. Mala tiež ob
rovskú, typicky "brazilskú", pre ženu však vý
nimočnú vášeň: futbal. Bolo len veľmi málo
futbalových stretnutí v Barbacene, na ktorých
nebudila pozornosť svojím nadšeným povzbu
dzovaním svojho obľúbeného mužstva, tiež v
televízii si málokedy nechala ujsť zaujímavý
futbalový zápas. Povahou však skôr nesmelá,
nehovorila veľa, ale keď niečo povedala, tak so
svojím jemným humorom, ktorému sa všetci
smiali. Sama mala velmi rada vtipy a veselé
reči, ktorým sa smiala tak nahlas, že ju začali
volať "risadinha", čo v portugalčine znamená
"malý smieško".
Pri všetkej svojej modernosti viedla inten
zívny duchovný život pod vedením sestier
vincentiek. Derme chodievala na svätú omšu a
pristupovala k svätému prijímaniu, minimálne
raz do mesiaca sa spovedala. Zvlášť milovala
modlitbu svätého ruženca, do ktorého vklada
la celé svoje srdce, ako o tom hovoria jej
priatelky zo spoločenstva, ktoré sa schádzali v
kláštore vincentiek k modlitbe, rozjímaniu a
duchovnému poučeniu. Pritom samozrejme
nezanedbávala svoje školské povinnosti a v r.
1981 úspešne ukončila strednú pedagogickú
školu vo svojom rodisku.
Stala sa mladou krásavicou, za ktorou sa
nejeden muž obzrel. Nejeden chlapec zo spo
ločenstva sa o ňu uchádzal, chcel s ňou chodiť,
ona však odmietala. Nechcela sa ešte k nijaké
mu mužovi viazať. Poznala totiž pri svojej
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charitatívnej službe v domove dôchodcov bo
lesť a utrpenie spôsobené chorobami.
Po ďalšom rozhodovaní pred svätostánkom, s
ružencom v ruke a po rozhovore s duchovným
vodcom dospela k presvedčeniu, že Pán ju volá
k štúdiu medicíny, aby mohla bojovať proti cho
robám a bolestiam s kvalifikovanou odbornos
ťou. Prihlásila sa na lekársku fakultu do mesta
Juiz de Fora a bola prijatá do nultého ročníka.

Ilustračná snímka

Dnes, keď sa dievčatá, ktoré žijú čis
to, obávajú zdravotne nutných gyne
kologických prehliadok, kvôli zosm ieš
ňujúcim rečiam lekárov na adresu ich
panenstva, katolícka cirkev zahajuje
proces blahorečenia brazílskej Štu
dentky niediciny, ktorá vo veku dvad
sať rokov pri obrane svojho panenstva
podstúpila mučenícku smrť. A nebolo
to niekedy v minulom storočí, ale len
pred niekoľkými rokmi. Toto dievča sa
muselo stretávať tak ako tisícky iných s
preerotizovanou civilizáciou súčasnosti a
odolávať pokušeniam, vôbec však nevy
zerala neprirodzene. Práve naopak, vy
stupovala vždy a všade ako úplne
normálna, zdravá dievčina. Je dôka
zom, že pohlavná zdržanlivosť v mla
dostí nevedie k depresiám a komple
xom, ale práve naopak, že stimuluje
pravú životnú radosť.

V
Juiz de Fora získal zam estnanie i jej
doposiaľ slobodný brat Roberto, povolaním
stavebný technik. Rodičia im zaplatili spo
ločný byt. O bidvaja súrodenci sa zapojili do
práce v spoločenstve svojej novej farnosti.
Isabela bratovi varila, prala a vôbec viedla
celú domácnosť.

Prišiel koniec júna 1982. Isabela ukončila
nultý ročník a chystala sa k prijímacím skúš
kam do prvého. Jej doterajšie študijné výsled
ky nenechávali nikoho na pochybách, že to
pre ňu bude hračka. Lenže, kto pozná Pánov
úrad?
Isabela a Roberto dostali od rodičov peniaze
a kúpili nové skrine. Keď im ich priviezli roz
ložené na diely, zavolali firmu, aby poslali
niekoho, kto by skrine zložil. Prišiel dvadsaťjedenročný opravár Maurilio X. Isabela bola
doma sama. Roberto sa ešte nevrátil z práce.
Opravár splnil svoju povinnosť čiastočne, sľú
bil dokončenie o dva dni. Isabela sa nasledu
júci deň sťažovala, ako na fakulte kolegom,
tak i ľuďom okolo chrámu, kde chodila denne
na svätú omšu, že má z toho muža nepríjemný
pocit, pretože pred ňou rozprával kostrbaté
vtipy. Zverila sa i bratovi, ten sľúbil, že po
práci sa bude rýchlo ponáhľať domov, aby
neostala s opravárom sama.
Ten prišiel skôr, ako boli dohodnutí. Isabela
ho pustila dnu. M už náhle pustil nahlas rádio,
potom zobral stoličku a udrel ňou dievča do
hlavy takou silou, že až spadla. Než sa Isabela
stačila spamätať, spútal jej ruky a zalepil ústa.
Potom sa na ňu vrhol, aby z nej strhol šaty.
Isabela sa m edzitým spamätala a začala sa tak
vášnivo brániť, že útočník bol zaskočený. Ne
podarilo sa mu z nej stiahnuť ani jediný kúsok
odevu. To ho rozzúrilo na najvyššiu mieru.
Vytiahol dýku a keď dievča ani potom nepri
volilo, bodol ju dvoma ranami do brucha a
trinásť rán do chrbta. Potom si kľudne umyl
ruky a odišiel.
Keď sa Roberto vrátil, našiel svoju sestru už
m ŕtvu ležať v kaluži krvi. Vraha polícia po
m erne ľahko a rýchlo našla, priznal sa k svoj
m u činu a povedal všetko o posledných
chvíľach života mravne čistej Isabely. Pitva
tiež potvrdila jeho priznanie. Manželia Cam
posovi i Roberto verejne prehlásili, že vrahovi
svojej dcéry a sestry odpúšťajú a modlia sa za
jeho obrátenie.
Boh má s človekom svoj plán. Mal ho aj s
Isabelou. Keby išlo všetko bez komplikácií,
tak by bola Isabela'dnes pravdepodobne obľú
benou lekárkou. Lenže všemohúci Pán vo svo
jej dobrote vie nakoniec využiť k prospechu i
ruky vraha. Dal Isabele mnohonásobne viac.
A nielen jej, ale taktiež svojej cirkvi a ľudstvu:
príklad človeka, ktorý cení svoje panenstvo
viac než vlastný život, lebo ho chce uchovať
ako drahocený dar pre niekoho iného. Pre bu
dúceho manželského partnera alebo pre Božie
kráľovstvo. Isabela Cristina Camposová je
nám vzorom, aby sme prijali a osvojili toto
zmýšľanie navzdory dnešného úplne ináč roz
mýšľajúceho sveta.
V roku 1982 vniesol arcibiskup z Juiz de
Fora návrh na zahájenie procesu blahorečenia.
Zároveň dal svoje Im prim atur k modlitbe, kto
rá sa rýchle rozšírila:
"Buď velebená Najsvätejšia Trojica, v osobe
Isabely Cristiny, ktorá obetovala svoj život pri
obrane svojej čistoty a panenstva. Daj nám
milosť, aby sm e v podobných situáciách sa
správali rovnako, lebo je to Tvoja vôľa. Prosí
me, udeľ jej poctu oltára ako odmenu za jej
obeť. Amen."
(Svetlo)

SLOVO— 18/94

STRANA

12

Lepší a šťastnejší život je toho, kto sa spolieha na Boha. Otec biskup
povzbudil všetkých prítomných, aby mali nádej, aby strácali zármu
tok, aby si cenili a chránili slobodu ľudskú aj Božiu a neustále sa
utiekali k Matke Božej k Panne M4rii.
Program odpustovej slávnosti v Šašovej začal v sobotu, 20. augus
ta 1994 privítaním pútnikov a posvätením vody v kaplnke Zosnutia
Panny Márie, ktorú vykonal správca farnosti o. Vladimír Capcara.
Potom program pokračoval velkou večierňou, pekným vystúpením
mládeže z Giraltoviec a Bardejova, sv. liturgiou, krížovou cestou a
programom po celú noc až do nedele. Vyvrcholil mariánskym progra
mom mladých z Dlhej Lúky, Kružlova a slávnostnou sv. liturgiou, ktorú
o 10.30 hod. celebroval J.E. prešovský sídelný biskup Mons. Ján
Hirka.
(-r-)

KLOKOČOV

SASOVA
Šašová, kde sa každoročne schádzajú tisícky veriacich o a slávení
sviatku Zosnutia Panny Márie, aby si uctili milostivý obraz Šašovskej
Bohorodičky, má pohnuté dejiny mimoriadnymi udalosťami. Bližšie o
nich hovorí kronika obce, ktorej podstatnú časť tvoria súvislosti s
cirkevnými dejinam i obce. Na úvod sv. liturgie dňa 21. augusta 1994
pripomenul dôležitosť tohoto miesta v prešovskej diecéze aj náš
sídelný tyskup Mons. Ján Hirka.
Obec Šašová leží v Nízkych Beskydách. Kráľ Ľudovít I. v roku 1352
daroval šľachticovi Petrovi Cudarpvi panstvo Kurima, ktorého majet
kovou súčasťou bola aj dedina Šašová. Kurimské panstvo v prvej
polovici 14. storočia patrilo bezdetnému šľachticovi Blažejovi. V sú
vislosti s donáciou vznikla prvá správa o Šašovej. Šašová zostala
trvalo vo vlastníctve C udarovcov a v 15. -1 6 . storočí bola majetkovou
súčasťoy panstva Makovica. V 15. storočí bol v dedine aj drevený
chrám. Šašová je filiálnou obcou farnosti Ortuťová. Chrám je zasvä
tený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Ikona, ktorá priťahuje pútnikov,
sa nachádza na bočnom oltári šašovského chrámu. Ikona do roku
1842 bola súčasťou ikonostasu v drevenom chráme, ktorý stál dosť
ďaleko za dedinou. Pre velkú vzdialenosť pôvodného chrámu od
obce sa rozhodlo, že sa postaví nový chrám - murovaný. O udelenie
pozemku požiadali m iestneho vlastníka pozemku. I keď mal dosť
zeme, nebol ochotný prepustiť potrebnú časť. V čase negatívneho
postoja vlastníka obraz sa niekolkokrát zjavil na mieste, kde stojí
dnešný m urovaný chrám. Táto udalosť zjavenia sa milostivého obra
zu pohla skupáňa k udeleniu súhlasu s vybudovaním chrámu na jeho
pozemku. Ba čo viac, pozem ok na tento účel daroval. Výstavba
chrámu sa ukončila v roku 1842 a v tom istom roku milostivý obraz
preniesli do nového chrámu. Veriaci k milostivému obrazu chodievali
aj do nového chrámu. Viera, modlitba, príhovor Bohorodičky i osobný
kontakt s milostivým obrazom mali za následok aj mimoriadne vysly
šania a uzdravenia. K šašovskej ikone sa vzťahuje vzácny dokument.
Je ním list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa hovorí o
ydelení plnomocných odpustkov pápežom Piom VI. pre chrám v
Šašovej na 7 rokov. Vyhlásenie tejto radostnej správy v Šašovej bolo
21. augusta 1779. Nariadili ho na základe spomínaného listu Andrej
Bačinský, gréckokatolícky biskup, ale aj jágerský rímskokatolícky
biskup, biskup Karol Esterházy. Dokum ent podľa kanonickej vizitácie
z roku 1834 bol uložený v chrám e vo svätostánku. Uvedená kánonická vizitácia spomína obraz Matky Božej ako milostivý - zázračný.
Neďaleko chrámu je prameň, pri ktorom v roku 1888 vystavili kaplnku,
zasvätenú Uspeniu - Zosnutiu Prečistej Bohorodičke. Prameňu sa od
najstarších čias pripisuje aj prirodzená účinnosť vody na očné choro
by. Neraz sme však aj my kresťania duchovne zaslepení. V tichom a
skromnom, ale i dôstojnom prostredí milostivej ikony v Šašovej Mária
nám ponúka nadobudnutie jasného pohľadu na naplň nášho života
na zemi, ale aj na jej perspektívu po smrti. Život s Bohom vo večnosti
je zmyslom a cieľom pozemskej našej existencie. Ďalej v homílii otec
biskup poukázal na velkosť Matky Božej a zdôraznil, ze tak ako ona
máme na prvé m iesto dať Boha. Mária sa spoliehala úplne na Boha.

O dpustová slávnosť Zosnutia Panny Márie v Klokočové 13. - 14.
augusta 1994. Účasťou niekolkotisíc veriacich aj tohto roku potvrdili
dôležitosť tohto milostivého miesta prešovskej diecézy. Už od skoré
ho popoludnia v sobotu, 13. augusta sem prichádzali pútnici, aby si
uctili Matku Božiu Klokočovskú a zároveň od Ježiša Krista načerpali
a obsiahli nové milosti. Oficiálny program sa začal o 16.00 hodine
úvodnou sv. liturgiou s privítaním pútnikov. A pokračoval až do nedele
v novom nádhernom prírodnom presbytériu. Pásmom mladých, evan
jelizačnými programami, svätým ružencom, dialógmi na tému rodina,
krížovou cestou, eucharistickou pobožnosťou a svätými liturgiami.
Počas odpustu možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia využili stovky
veriacich, ktorým toto Božie odpustenie sprostredkovali počas obi
dvoch dní neúnavní a ochotní robotníci v Pánovej vinici. Medzi pútnik
mi nechýbali veriaci ani z iných diecéz, resp. zo zahraničia (z USA).
Obraz rodiny s deťmi, mládež, stredná i staršia generácia, ľudia s
rôznymi telesnými indispoziciámi a chorobami, ktorých sme mohli tu
vidieť, sú iste niečím výnimočným, s prejavom hlbokej, oddanej a živej
viery v Ježiša Krista a v jeho Matku Pannu Máriu. Odpustová slávnosť
vyvrcholila sv. liturgiou staroslovienskou ráno o 8.00 hod. evanjeli
začným pásmom chrámového Zboru Pavla P. G ojdiča z Vranova nad
Topľou a o 10.30 hod. slávnostnou sv.liturgiou, ktorú spolu s pomoc
ným biskupom Mons. Milanom Chauturom, CSsR, koncelebroval
gen. vikár Mons. Ján Gajdoš, tajomník biskupského úradu o. Peter
Rusnák, okresný dekan o. Michal M oskaľs ďalšími kňazmi. Generál
ny vikár Ján Gajdoš odovzdal zhromaždeném u ľudu v Klokočové
srdečný pozdrav sídelného biskupa prešovského Mons. Jána Hirku.
Pre tých, ktorí sa z rôznych príčin nemohli tohtoročnej odpustovej
slávnosti v Klokočové zúčastniť, prinášame podstatnú časť príhovoru
pomocného biskupa Mons. Milana Chautura, CSsR z nedele 14.
augusta:
Istotne každý z nás, pozerajúc na fotografiu, má dojem, že človek,
ktorý na neho z fotografie pozerá,' je mu známy, lebo podstatné črty
sa zhodujú, s tým, o ktorom je reč. Avšak na tejto fotografii predsa len
niečo chyba. Mnohé veci, ktoré sú typické pre človeka, sa nedajú
zachytiť fotoaparátom. Tento obraz je neživý, chýba mu duch. Podob
nú skúsenosť ste mali azda s kresťanmi, na ktorých ste pozerali ako
na ľudí veriacich v Boha. Všetko azda v ich živote to podstatné na
kresťanskom súhlasilo: pravidelné bohoslužby, náboženstvo - na
ktoré posielajú deti, modlitba a predsa v živote týchto ľudí, ktorých
poznáme ako kresťanov, čosi chýba. To kresťanstvo je ako fotografia,
ktorá i odzrkadľuje síce podstatné časti a podstatné úkony kresťan(Pokračovanie na 13.str.)
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doly, ktorá slúži ako spoločná je 
dáleň aj ako miesto na vykonáva
nie
denných
bohoslužieb.
Objavujem na čelnej stene heslo:
Jedz tak, aby tvoj sused bol sýty.
Na dverách je emblém Oázy No
vého Života.
Mládež základného stupňa je
pripravená zúčastniť sa vrcholnej
premeny. Chleba a vína na Telo a
Krv Krista. Som trochu prekva
pená. Gréckokatolícky kňaz začí
na slúžiť svätú omšu v západnom
obrade. Kázeň je na tému: Kríž
vedie k víťazstvu.
Až po svätej omši, pri ktorej všet
ci pristúpili k svätému prijíma-

niu, sa dozvedám v rozhovore s
mládežou, že počas 15 - dňového
pobytu v Oáze, tu prežívajú celý
liturgický rok podľa tajomstiev
sv. ruženca. Najkrajšie spom ien
ky majú zatiaľ z Vianoc. U pros
tred najhorúcejšieho leta za
posledné polstoročie u nás zdo
bili vianočný stromček. Pripra
vovali si darčeky. Boli rôzne. Viac
i menej vtipné. No azda ten bol
najvydarenejší, keď po rozbalení z
neho vyskočil parádne velký lúčny
koník.
Konajú sa tu večery pohody.
Bez zásahu masmédií. Mládež si
pripravuje po skupinkách vraj su
per programy. Skupín je päť a tak
to ide do kolečka.
Cez deň majú stále program.
Moderátori - Anka Cochová a
Miro Zavadský sa oázistom nudiť
nedajú. O stravu sa im starajú dve
tety Vierky, Reľovská a Cocho
vá. Vraj to s pomocnými prácami
zvládnu celkom dobre. Akurát

množstvo chlebov, ktoré treba vy
niesť na kopec, museli po prvých
dňoch zvýšiť z dvanástich na pät
násť. Nečudo, že im tu chutí. Všetci
sú usmievaví, rozradostení, príjem
ní. Človeku sa až chce ešte, ešte
aspoň chvíľu byť tu s nimi. Niektorí
sa poznajú dôvernejšie aj z oázy,
ktorej sa zúčastnili minulý rok. Bola
v Stráňanoch.
Čo by si odniesli chlapci z Pod
koníc do svojho domova? Vraj
lásku tohoto spoločenstva.
Martin Fabián by si do Poplavice preniesol hádam celú tunajšiu
krásu prírody a nádherný výhľad.
Pridávajú sa ďalší a pridávajú,
že si budú spomínať na umývanie
v žľabe, na nadmerne veľkých
lúčnych koníkov, na služby v ku
chyni, na sympatického otca Ju
raja z podolinského kláštora,
ktorý je tu na niekoľkodňovej
návšteve a na to, čo im ostane v
duši, sa nevykrikuje. Prejaví sa to
v ich ďalšom, prehĺbenom postoji
k vlastnej viere, k vzťahu, ktorý
prelína sféru neba a zeme.
Záverom ešte dodám: Aj keby
som mala krídla, ostala by som na
zemi, lebo sú na nej oázy.

Koniec júla a začiatok augusta
v ďurďošskej farnosti v obci Vlača sa niesol v duchu m arián
skych iniciatív. Zorganizovali
sm e pešiu p ú ť do susednej far
nosti do obce Prosaôov uctiť si
obraz Panny Márie Klokočovskej. Na tejto p ú ti sa zúčastnili
mladí, starší, ba a j prestarlí ve
riaci. Bolo to krásne kresťanské
podujatie. M ladí boli nadšení a tí
starší spomínali, ako to bolo za
ich m ladých čias. Pripojili sa k
nám a j veriaci z Ďurďoša. S
m odlitbam i sme išli tam aj späť.
Veľmi milo sm e boli privítaní
miestnym kňazom ako aj veria
cimi. Po službe Božej sme von
ku spoločne spievali mariánske
piesne a tolko radosti, ba a j sĺz,
a tá láska, aká tam bola prejave
ná, tá môže byť len u m arián
skych ctiteľov. Vďaka Vám, m ilí
veriaci z Prosaóova a Remenín.
V
nedeľu nás čakala ďalšia
mariánska udalosť. Bolo treba
privítať pútnikov Vranov - Čenstochova. Celý týždeň sa niesol
prípravami. Súbor M inor nacvi
čoval piesne, ozdoboval sa
chrám, šili sa vatikánske zásta
vy. Ženy piekli koláče a pripra
vovali skromné občerstvenie.
M nohí veriaci pozvali aj svojich
príbuzných na toto privítanie. A
veru, boli tu veriaci z Vranova,
Prešova, Babieho, Kručova, Bra
tislavy a ďalších miest a obcí.
Všetkým Pán Boh zaplať, že po
silnili rady mariánskych ctiteľov.

Pútnikov išla privítať mládež
zo súboru M inor so zástavam i
na hranicu chotára. V strede ob
ce boli zhrom aždení veriaci s ot
com dekanom. Pútnikov so
súhlasom otca dekana privítal
bohoslovec Jozef. Potom za
hlaholu zvonov sme sa spolu odobrali do miestneho chrámu.
Tu ich slávnostne privítal o. de
kan Džatko a spolu sm e sa p o 
m odlili moleben. Po skončení
molebenu otec dekan im poprial
prijem nú cestu a vytrvalosť v
mariánskych modlitbách.
Vonku im bolo podané občer
stvenie a veriaci pokračovali v
spoločnom speve spolu so sú
borom Minor.
Už po tretíkrát sme m ohli priví-

tať pútnikov v našom chráme.
Za toto všetko sa osobne chce
me poďakovať otcovi Gregorovi,
ktorý každoročne túto misiu ve
die a na znak priateľstva sme
m u odovzdali drevený kríž, ktorý
osobne vyrobil študent Klobušický. K eď otec Gregor nám
oznámil, že za vlačanských ve
riacich odslúži sv. omšu v pon
delok
vo
Františkánskom
kostole v Bardejove, hlavný ku
rátor Štefan Pohlod zorganizo
val veriacich na túto sv. omšu.
Vo štvrtok otec dekan odslúžil
sv. liturgiu za veriacich, ktorí boli
prítom ní na privítaní.
Ďakujem e Matke Božej, ktorá
nás tak spolu v modlitbách zjed
notila.
E m il VLAČA

Počas letných a tohto roku obvzlášť horúcich letných dní sa
na mnohých miestach Slovenska konali rôzne duchovné cviče
nia, na ktorých títo duchovní turisti objavovali krásy nielen príro
dy tohoto sveta, ale predovšetkým krásy, ktoré Boh skrze svoje
slovo a sviatosti uspôsobuje pre človeka k životu večnému.
Od našej stálej dopisovatelky Moniky Tančákovej Vám ponú
ka jej postrehy z návštevy jedného oázového spoločenstva.

Bola som v Oáze.
Aby človek nebol v dave sám.
Aby sa nestratil m edzi svojimi.
Aby zažil niečo pekné. Spoznal
bližšie blízkych i jem u vzdiale
nejších. S tým istým ciefom, s
tým istým a predsa trochu iným
poslaním. Aby pookrel na duši i
na tele. Aby nabral do zásoby pre
seba i na rozdávanie pekných zá
žitkov. Aspoň na chvíľu plne pre
cítil prítomnosť zrastenosti s
prírodou. Previazanosť kríža s
nádherou sveta. Hodnotu tajom
stiev, ktoré pre seba odkryje. Ich
nevymenitelnosť pre vlastnú du
chovnú obnovu, ku ktorej sa dá
dôjsť hoci aj strminou lesného
chodníka, v páľave leta. Vojsť si do
oázy a objaviť si ten svoj, pre seba.
Namerať si ho toľko, aby stal na
objavenie vlastných schopností
vystierať ruku na pomoc. Dávať sa
cez úsmev a pochopenie. Cez pro
siace oči, ktoré možno ani nevní
majú a nevedia, že existuje oáza,
kde sú k tomu príležitosti.
Kde sa cez tajomstvá svätého
ruženca dá prežiť celý liturgický
rok. V nádhere Božej prírody.
Hoci aj v katastri obce M níšek
nad Popradom. Na samote. V
kopcoch, odkiaľ kameňom doho
díte do Poľska. V usadlosti rodiny
Matviakových, kde sa v poľných
podmienkach víta kňaz spevom a
gitarovým hudobným sprievo
dom. Denne sa ako na strechu
vydávajú kňazi do oázy k m la
dým, odslúžiť im sv. liturgiu. N e
vediac, kam vlastne idem, sa
vydávam aj ja na cestu. Ponajprv
v najnevhodnejšej obuvi, v sukni,
ktorá sa mi zachytáva v malinie.
Je skoro poludnie. Páľava zúri.
Keď sa mi zdá, že m i už, už vysko
čí srdce z hrude, je počuť spev.
Sme blízko. Zámerne zaostávam,
aby som nerušila spontánny uví
tací ceremoniál, ktorým mládež
víta správcu gréckokatolíckej far
nosti zo Starej Ľubovne o. Vladi
míra Jurčenka, CSsR. Je ich tam
41. Chlapci aj dievčatá. Väčšina z
Podolinca. Ďalší sú z Podkoníc a
Hostia (pri Zlatých M oravciach).
Po krátkom výdychu sí sadám s
nimi za dlhý stôl do hum na sto
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Počas letných a tohto roku obvzlášť horúcich letných dní sa
na mnohých miestach Slovenska konali rôzne duchovné cviče
nia, na ktorých títo duchovní turisti objavovali krásy nielen príro
dy tohoto sveta, ale predovšetkým krásy, ktoré Boh skrze svoje
slovo a sviatosti uspôsobuje pre človeka k životu večnému.
Od našej stálej dopisovatelky Moniky Tančákovej Vám ponú
ka jej postrehy z návštevy jedného oázového spoločenstva.

Bola som v Oáze.
Aby človek nebol v dave sám.
Aby sa nestratil m edzi svojimi.
Aby zažil niečo pekné. Spoznal
bližšie blízkych i jem u vzdiale
nejších. S tým istým cieľom, s
tým istým a predsa trochu iným
poslaním. Aby pookrel na duši i
na tele. Aby nabral do zásoby pre
seba i na rozdávanie pekných zá
žitkov. Aspoň na chvíľu plne pre
cítil prítomnosť zrastenosti s
prírodou. Previazanosť kríža s
nádherou sveta. Hodnotu tajom
stiev, ktoré pre seba odkryje. Ich
nevymenitelnosť pre vlastnú du
chovnú obnovu, ku ktorej sa dá
dôjsť hoci aj strminou lesného
chodníka, v páľave leta. Vojsť si do
oázy a objaviť si ten svoj, pre seba.
Namerať si ho tolko, aby stal na
objavenie vlastných schopností
vystierať ruku na pomoc. Dávať sa
cez úsmev a pochopenie. Cez pro
siace oči, ktoré možno ani nevní
majú a nevedia, že existuje oáza,
kde sú k tomu príležitosti.
Kde sa cez tajomstvá svätého
ruženca dá prežiť celý liturgický
rok. V nádhere Božej prírody.
Hoci aj v katastri obce M níšek
nad Popradom. Na samote. V
kopcoch, odkiaľ kameňom doho
díte do Poľska. V usadlosti rodiny
M atviakových, kde sa v poľných
podmienkach víta kňaz spevom a
gitarovým hudobným sprievo
dom. Denne sa ako na strechu
vydávajú kňazi do oázy k m la
dým, odslúžiť im sv. liturgiu. Ne
vediac, kam vlastne idem, sa
vydávam aj ja na cestu. Ponajprv
v najnevhodnejšej obuvi, v sukni,
ktorá sa mi zachytáva v malinie.
Je skoro poludnie. Páľava zúri.
Ked’sa mi zdá, že m i už, už vysko
čí srdce z hrude, je počuť spev.
Sme blízko. Zámerne zaostávam,
aby som nerušila spontánny uví
tací ceremoniál, ktorým mládež
víta správcu gréckokatolíckej far
nosti zo Starej Ľubovne o. Vladi
míra Jurčenka, CSsR. Je ich tam
41. Chlapci aj dievčatá. Väčšina z
Podolinca. Ďalši sú z Podkoníc a
Hostia (pri Zlatých M oravciach).
Po krátkom výdychu si sadám s
nimi za dlhý stôl do humna sto

doly, ktorá slúži ako spoločná je 
dáleň aj ako miesto na vykonáva
nie
denných
bohoslužieb.
Objavujem na čelnej stene heslo:
Jedz tak, aby tvoj sused bol sýty.
Na dverách je emblém Oázy No
vého Života.
Mládež základného stupňa je
pripravená zúčastniť sa vrcholnej
premeny. Chleba a vína na Telo a
Krv Krista. Som trochu prekva
pená. Gréckokatolícky kňaz začí
na slúžiť svätú omšu v západnom
obrade. Kázeň je na tému: Kríž
vedie k víťazstvu.
Až po svätej omši, pri ktorej všet
ci pristúpili k svätému prijíma-

niu, sa dozvedám v rozhovore s
mládežou, že počas 15 - dňového
pobytu v Oáze, tu prežívajú celý
liturgický rok podľa tajomstiev
sv. ruženca. Najkrajšie spom ien
ky majú zatiaľ z Vianoc. U pros
tred najhorúcejšieho leta za
posledné polstoročie u nás zdo
bili vianočný stromček. Pripra
vovali si darčeky. Boli rôzne. Viac
i menej vtipné. No azda ten bol
najvydarenejší, keď po rozbalení z
neho vyskočil parádne veľký lúčny
koník.
Konajú sa tu večery pohody.
Bez zásahu masmédií. Mládež si
pripravuje po skupinkách vraj su
per programy. Skupín je päť a tak
to ide do kolečka.
Cez deň majú stále program.
Moderátori - Anka Cochová a
Miro Zavadský sa oázistom nudiť
nedajú. O stravu sa im starajú dve
tety Vierky, Reľovská a Cocho
vá. Vraj to s pomocnými prácami
zvládnu celkom dobre. Akurát

fivota
Koniec júla a začiatok augusta
v ďurďošskej farnosti v obci Vlača sa niesol v duchu m arián
skych iniciatív. Zorganizovali
sme pešiu p ú ť do susednej far
nosti do obce Prosačov uctiť si
obraz Panny Márie Klokočovskej. Na tejto p ú ti sa zúčastnili
mladí, starší, ba a j prestarlí ve
riaci. Bolo to krásne kresťanské
podujatie. M ladí boli nadšení a tí
starší spomínali, ako to bolo za
ich mladých čias. Pripojili sa k
nám a j veriaci z Ďurd'oša. S
m odlitbam i sm e išli tam aj späť.
Veľmi milo sme boli privítaní
miestnym kňazom ako aj veria
cimi. Po službe Božej sme von
ku spoločne spievali mariánske
piesne a tolko radosti, ba aj sĺz,
a tá láska, aká tam bola prejave
ná, tá môže b yť len u m arián
skych ctiteľov. Vďaka Vám, m ilí
veriaci z Prosačova a Remenín.
V nedeľu nás čakala ďalšia
mariánska udalosť. Bolo treba
privítať pútnikov Vranov - Čenstochova. Celý týždeň sa niesol
prípravami. Súbor M inor nacvi
čoval piesne, ozdoboval sa
chrám, šili sa vatikánske zásta
vy. Ženy piekli koláče a pripra
vovali skromné občerstvenie.
M nohí veriaci pozvali a j svojich
príbuzných na toto privítanie. A
veru, boli tu veriaci z Vranova,
Prešova, Babieho, Kručova, Bra
tislavy a ďalších miest a obcí.
Všetkým Pán Boh zaplať, že po
silnili rady mariánskych ctiteľov.
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množstvo chlebov, ktoré treba vy
niesť na kopec, museli po prvých
dňoch zvýšiť z dvanástich na pät
násť. Nečudo, že im tu chutí. Všetci
sú usmievaví, rozradostení, príjem
ní. Človeku sa až chce ešte, ešte
aspoň chvíľu byť tu s nimi. Niektorí
sa poznajú dôvernejšie aj z oázy,
ktorej sa zúčastnili minulý rok. Bola
v Stráňanoch.
Čo by si odniesli chlapci z Pod
koníc do svojho domova? Vraj
lásku tohoto spoločenstva.
M artin Fabián by si do Poplavice preniesol hádam celú tunajšiu
krásu prírody a nádherný výhľad.
Pridávajú sa ďalší a pridávajú,
že si budú spomínať na umývanie
v žľabe, na nadmerne veľkých
lúčnych koníkov, na služby v ku
chyni, na sympatického otca Ju
raja z podolinského kláštora,
ktorý je tu na niekoľkodňovej
návšteve a na to, čo im ostane v
duši, sa nevykrikuje. Prejaví sa to
v ich ďalšom, prehĺbenom postoji
k vlastnej viere, k vzťahu, ktorý
prelína sféru neba a zeme.
Záverom ešte dodám: Aj keby
som mala krídla, ostala by som na
zemi, lebo sú na nej oázy.

ctiteľov

Pútnikov išla privítať m ládež
zo súboru M inor so zástavam i
na hranicu chotára. V strede ob
ce boli zhrom aždení veriaci s ot
com dekanom. Pútnikov so
súhlasom otca dekana privítal
bohoslovec Jozef. Potom za
hlaholu zvonov sme sa spolu odobrali do miestneho chrámu.
Tu ich slávnostne privítal o. de
kan Džatko a spolu sme sa p o 
m odlili moleben. Po skončení
molebenu otec dekan im poprial
príjemnú cestu a vytrvalosť v
mariánskych modlitbách.
Vonku im bolo podané občer
stvenie a veriaci pokračovali v
spoločnom speve spolu so sú
borom Minor.
Už po tretíkrát sme m ohli priví-

tať pútnikov v našom chráme.
Za toto všetko sa osobne chce
me poďakovať otcovi Gregorovi,
ktorý každoročne túto misiu ve
die a na znak priateľstva sme
m u odovzdali drevený kríž, ktorý
osobne vyrobil študent Klobušický. K eď otec Gregor nám
oznámil, že za vlačanských ve
riacich odslúži sv. omšu v pon
delok
vo
Františkánskom
kostole v Bardejove, hlavný ku
rátor Štefan Pohlod zorganizo
val veriacich na túto sv. omšu.
Vo štvrtok otec dekan odslúžil
sv. liturgiu za veriacich, ktorí boli
prítom ní na privítaní.
Ďakujeme Matke Božej, ktorá
nás tak spolu v modlitbách zjed
notila.
Em il VLAČA

LITURGICKÝ KALENDÁR
V roku 1994 sa čítajú čítania podľa cyklu A_________
23. september, piatok, Počatie sv.
Jána Krstiteľa, záv. spomienka (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Zaplesala
neplodná Alžbeta. Sláva, kondák: Radosťou
prekypuje. I teraz: podľa predpisu. Prokimen:
Pane, ukáž ml cestu. 1 Jn 3, 1 6 - 1 8 ; Nemi
lujme len slovom a jazykom, ale skutkom a
pravdou. Lk 1, 5 - 14; Neboj sa, Zachariáš.
Spev na prij: Čím sa odvďačím Pánovi.

24. september, sobota, Tekla, mučenica
Menlivé časti zo soboty o všetkých svätých
alebo o mučenici. Hebr 3, 1 - 4; Hľadte na
Ježiša. Mk 8,1 - 8; Bol pri ňom velký zástup
a nemali čo jesť.

25. september, 18. nedeľa po ZSD,
Eufrozínia, mučenica (biela). Hlas 1.,
Ev. na utierni 7.
Antifóny: nedeľné. Tropar: Hoc aj Židia.
Sláva, kondák: Slávne ako Boh. I teraz:
podľa predpisu. Prokimen: Tvoje m ilosrden
stvo, Pane. 2 Kor 9, 6 - 9; Kto skúpo seje,
skúpo bude aj žať. Lk 5, 1 - 6; 10; Ježiš si
sadol a z lodky učil zástupy. Spev na prij:
Chváľte Pána.

Týždeň po 18. nedeli po ZSD
26. september, pondelok, Ján, apoštol,
záv spomienka (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätý apoš
tol. Sláva, kondák: Svätý apoštol. I teraz:
podľa predpisu. Prokimen: Po celej zemi. 1
Jn 4, 12 - 19; V láske niet strachu. Jn 19, 25
- 27; 21, 24 - 25; To je ten učeník, ktorý o
týchto veciach vydáva svedectvo a toto napí
sal. Spev na prij: Po celej zemi.

27. september, utorok, Kalistrát,
mučeník
Menlivé časti o sv. Jánovi Krstiteľovi (biela),
alebo o mučeníkovi (červená). Hebr 3, 12 15; Nezatvrdzujte svoje srdcia. Mk 8, 22 - 26;
Tak prišli do Betsaidy.

28. september, streda, Chariton,
vyznávač, záv. spomienka (biela)

Štvrtý

ročník

Antifóny: každodenné. Tropar: Ctihodný
otec Chariton. Sláva, kondák: Naplnený bo
žou múdrosťou. I teraz: podľa predpisu. Pro
kimen: O bdivuhodný je Boh. Hebr 10, 32 36; Netrafte dôveru, čaká ju veľká odmena.
Mt 10, 32 - 33. 37 - 39; kto stratí svoj život
pre mňa, nájde ho. Spev na prij: Vezmem
kalich spásy.

29. september, štvrtok, Cyriak,úctyhodný
Menlivé časti o sv. apoštoloch a Mikulášovi
(biela) alebo o úctyhodnom (biela). Hebr 4,1
-10; Nevojde do môjho pokoja. Mk 8, 27 - 30;
Za koho ma pokladajú ľudia.

30. september, piatok, Gregor arménsky,
biskup a mučeník
Menlivé časti o sv. Kríži alebo o biskupovi
mučeníkovi. Hebr 4, 14 - 16; Bol podobne
skúšaný vo všetkom, okrem hriechu. Mk 9,
9 - 1 3 ; Oni si toto slovo zapamätali.

1. október, sobota, Ochrana presv.
Bohorodičky, sviatok (biela alebo modrá)
Antifóny: Dobroreč, moja duša. Chváľ, mo
ja duša. Tropar: Dnešný deň. Sláva i teraz,
kondák: Dnes Panna. Prokimen: Velebí duša
moja. 1 Pet 1, 22 - 25; Pánovo slovo trvá na
veky. Lk 2, 41 - 52; Nazdávali sa, že je v
sprievode.Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj.
Spev na prij: Vezmem kalich spásy.

2. október, 19. nedeľa po ZSD, Cyprián,
mučeník (biela). Radový hlas 2.,
ev na utierni 8.
Antifóny: nedeľné. Tropar: Keď si zostúpil.
Sláva, kondák: Vstal si z hrobu. I teraz: podľa
predpisu. Prokimen: Mojou silou. 2 Kor 12, 7
- 10; Stačí ti moja milosť. Lk 6, 31 - 36;
Požičiavajte a nič za to nečakajte. Spev na
prij: Chválte Pána nebies.Týždeň po 19. ne
deli po ZSD

3.október, pondelok, Terézia, úctyhodná
Menlivé časti z pondelka (biela) alebo o
úctyhodnej (biela). Herb 5,7-10; Naučil sa
poslušnosti. Mk 9,38-41; Nebráňte mu.

di e v č e n s k e j

V dňoch 1 8 .-2 3 . júla 1994 sa uskutočnil už
po štvrtýkrát letný tábor gréckokatolíckej m lá
deže - Baziliáda. Tentoraz sa na ňom zúčastni
lo vyše tridsať gréckokatolíckych dievčat z
celej prešovskej diecézy. Baziliádu organizo
vali sestry baziliánky a o duchovný pokrm
dievčat počas šiestich dní sa postarali otcovia
Rádusv. Bažila Velkého: o. Peter a o. Gorazd.
Baziliánska akcia s mládežou je mimoriadna aj
z historického hľadiska, pretože sa uskutočnila
v Legnave (okr. Stará Ľubovňa), na mieste
jedného z najstarších baziliánskych kláštorov
na Slovensku. Legnavský kláštor patrí na úze
mí dnešného Slovenska medzi prvé centrá
kresťanskej viery, z ktorých baziliánski mnísi
šírili Slovo Božie - dedičstvo sv. Cyrila a M e
toda medzi náš, vtedy ešte pohanský národ.

4.október, utorok, Hierotej,
biskup a mučeník
Menlivé časti z utorka (biela) alebo o muče
níkovi (červená). Herb 5,11-14; 6,1; Je to
ťažko vysvetliť, pretože ste zleniveli počúvať;
Mk 9,42-50; Ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju
napravíte?

5.október, streda, Charitina, mučenica
Menlivé časti zo stredy alebo o mučenici
(červená). Herb 6,1 b-2; 4-9; Neklaďme zno
vu základy. Mk 10,1-12; Čo teda Boh spojil,
nech človek nerozlučuje!

6.október, štvrtok, Tomáš, apoštol,
záväzná spomienka, červená
Antifóny: Dobre je. Pán kraľuje. Tropar:
Svätý apoštol. Sláva kondák. Svätý apoštol.I
teraz - podľa predpisu. Prokimen: Po celej
zemi. 2 Kor 5,14-17; Nás ženie Kristova lás
ka. Jn 20,29; Tomáš mu odpovedal: Pán môj
a Boh môj. Spev na prij: Po celej zemi.

7. október, piatok, Sergej a Bakchus,
mučeníci
Menlivé časti z piatku alebo o mučeníkoch.
Herb 6,16-20: Máme ju (nádej) ako istú a
pevnú kotvu duše. Mk 10,35-40; Čo chcete,
aby som vám urobil?

8.október, sobota, Pelágia, úctyhodná
Menlivé časti zo soboty alebo o úctyhodnej
(biela) Herb 7,1-3:15-17; Ty si kňaz naveky
podľa radu Melchizedekovho. Mk 11,12-14.2025; Nech z teba už nik neje ovocie.

9.október, 20. nedeľa po ZSD, Nedeľa sv.
otcov siedmeho všeobecného koncilu,
Jakub, apoštol. Radový hlas je tretí, ev.
na utierni je deviate, rúcho biele.
Antifóny: nedeľné. Tropare: Veselie sa, ne
besá. Preslávil si sa. Kondáky: Vstal si sláv
ne. Sláva - Syn, ktorý z Otca.l teraz - podľa
predpisu. Prokimen: Velebíme ťa. Gal 1,1116; Herb 13,7-10; Lk 7,11-17; Jn 17,1-5;
Spev na prij: Chválte Pána.

Pripravil o. V. BOHÁČ

b a z i l i á dy

Najstaršie doteraz známe písomné zmienky o
tomto kláštore siahajú až do roku 1323, keď
uhorský kráľ Karol Róbert 22. apríla 1323 da
roval oblasti plaveckého a staroľubovianskeho
zámku Filipovi Drugetovi. Legnavský kláštor
bol vybudovaný, ako bolo v tom čase všeobec
ne obyčajom, z dreva (podobne ako i plavecký
zámok do r. 1342). Neskôr bol spálený pri
jednom z nájazdov Tatárov a prebudovaný z
kameňa. Zasvätený bol sv. Mikulášovi, ktoré
ho chrámový sviatok (odpust) sa dodnes slávi
v chráme 22. mája (prenesenie pozostatkov sv.
Mikuláša).
Jednou z najzaujímavejších zložiek progra
mu tohtoročnej baziliády bola návšteva legnavského ústavu pre mentálne postihnutých,
kde dievčatá, plniac slová Krista "bol som cho

na

Slovensku

rý a navštívili ste ma" (Mt 25,36), predviedli
radostný hudobný program. Mládež precítene
spievala rusínske duchovné piesne, na čo chorí
prekvapivo odpovedali taktiež kultúrnym
programom a hudbou.
V
predvečer ukončenia baziliády Legnavu
ožiaril sviečkový sprievod, ktorý pripomenul
všetkým zúčastneným a aj hosťom, že po ná
vrate domov majú novoprehlbenou a pozna
nou pravdou svietiť iným v tem notách tohto
veku.
Daj, Bože, aby sem eno kresťanskej viery,
prinesené našim dedom a otcom prvým i baziliánm i. ktorí vkročili na naše územ ie - sv.
C yrilom a M etodom - naozaj zapustilo hlbo
ké a trvalé korene i m edzi našou terajšou
mládežou.
A.T.

Jubileum
T rebišova
V
rámci osláv 740. výročia prvej pí
somnej zmienky o Trebišove bola v ne
deľu, 14. augusta t. r. vo farskom
Chráme Uspenia Presv. Bohorodičky
sv. liturgia, na ktorej boli prítomní aj
predstavitelia mesta na čele so zástup
com primátora Ing. Milanom Žiaranom.

ZBORNÍKY
0 ÚCTE K ŽIVOTU
Medzinárodná konferencia o úcte k životu v
Michalovciach. 1 6.-1 7. októbra 1993 vyšiel už
aj zborník III. (nedeľný blok prednášok + ohlasy
na konferenciu) Cena 65 + 7 Sk poštovné.
Kompletné materiály (Zborník I, ■III. v taš
ke) stoja s poštovným 200,- Sk. Po obdržaní
ústrižku o zaplatení Vám materiály zašleme ob
ratom.
č. ú: DONUM VITAE MICHALOVCE
SŠS 153746-559/0900
MUDr. Imrich Benický
072 13 Palín

Milí čitatelia
a naši
dopisovatelia,
vyslovujeme Vám úprimné poďakovanie
za všetky listy, ktoré od Vás do redakcie
dostávame. Ony sú tým naozajstným vkla
dom v našej redakčnej práci. Nie všetky
listy môžeme z priestorových dôvodov
zverejniť. Každý si však dôkladne prečíta
me, zvažujeme jeho obsah a pri opodstat
nenej kritike snažíme sa o nápravu.
Dostávame listy, ktoré sú často dojímavé,
hovoriace o životných osudoch ľudí, rodín.

______ _______ J

Otče,
nadišla hodina...
Povolal si z tohoto sveta 6. augusta
1994 Jarmilu Veberovú. Nech odpočíva
v pokoji pod plášťom Nepoškvrnenej
Panny Márie, ktorej patrila v živote a
skrze ňu i jej Synovi Ježišovi.

G r é c k o k a to líc k y
d v o jtý ž d e n n ík

08001 P R E Š O V
tel.:091/23783
P o d á va n ie n o v in o v ý c h z á s ie lo k
p o vo le n é V ý c h o d o s lo v e n s k ý m ria d ite ľs tv o m
pôšt K o š lc e ,č .j.2 5 4 2 -P T T M -9 3 ,z o d ň a 8 .9 .1 993

SPRAVODLIVOSŤ - ČI LÁSKA?
Všetci vieme, ako nás to pichne,
keď niekoho (možno spravodlivo)
ohodnotili lepšie ako nás. "To sa
nemalo stať, to ¡e nespravodlivé!"
- tak si myslievame a zdá sa nám,
že sa nám veľmi ukrivdilo. Býva
nám to celkom samozrejmé a keby
sme vtedy (Mt 20,1-16) - povedzme
si to úprimne - boli tam pri vyplá
caní tých šomrajúcich robotníkov,
asi by sme im tiež dali za pravdu.
Ako by aj nie - veď to bola krivda,
lebo pracovali celý deň, a nedosta
li o nič viac ako ten, ktorý pracoval
len chvíľu.
Porovnajme si celú záležitosť
statočne s Ježišovou náukou o
láske. Predstavte si, žeby zhodou
okolností zvýhodnili takto pri od
meňovaní niekoho, koho mame
veľmi radi, napr. naše dieťa, alebo
niekoho nám veľmi blízkeho. My
by sme celý deň ťažko pracovali,
kým tú našu milovanú bytosť, čo
od rána čakala na prácu, vzali až
na poslednú večernú hodinu. Zais
te by sme sa radovali, že to nako

niec tak dobre dopadlo - a ona ne
zarobila menej ako my. Keby sme
niekoho mali skutočm e radi, ne
mohli by sme zaujať iný postoj.
Nuž vidíme ! A či tých, ktorým
závidíme, že dostali viac, ako im
podľa našej mienky patrilo, azda
nemáme radi? Akože by to potom
bolo s naším kresťanstvom? Pod
ľa Ježiša Krista predsa láska ne
pozná nijakú výnimku.
Neraz to však, žiaľ, akoby kres
ťanská láska ani nebola láskou,
len akousi prázdnou frázou. Nie je
predsa možné, ak niekto niekoho
skutočne miluje, aby mu neprial
čím viac dobrého - bez toho, žeby
zvažoval, či mu to patrí alebo nie.
Naozaj je potrebné, aby sme žili
skutočným životom, aby sme po
znávali vo svojich vlastných hlbi
nách od vekov skryté tajomstvom
lásky, ktorá v nás dozrieva k svojmu
vrcholu. V Kristovom kráľovstve ne
možno mať prednosť v ničom inom,
jedine v slúžiacej láske.

Z Myšlienok o. J. Porubčana, SJ

I. mládežnícky kresťanský ples
v Gaboltove
Rím. kat. farský úrad v Gaboltove
usporiadal v sobotu, 30. júla t.r. I. mládež
nícky kresťanský ples, na ktorom sa zú
častnila mládež zo širokého okolia. Ples,
ktorého mottom boli slová žalmu: Chváľte
Pána zvukom trúb, citarou, pri bubne i
tanci, všetko, čo dýcha nech chváli Pána
(Porov. Ž 150, 1 - 6). Otvoril krátkym prí
hovorom miestny duchovný otec Michal

Kriško. Pekný program pripravila mládež
z G aboltova a gréckokatolícky zbor Marianka z Kružlova. Chlapci a dievčatá aj
na tom to milom stretnutí ukázali, že sa
vedia nielen dobre modliť, ale aj pekne
zabaviť. Rozhodli sa, že v takýchto stret
nutiach budú pokračovať aj na budúci
rok.
o. F. D.

Recenzia na knihu M. Fitza Trpké roky

P re poučenie budúcich generácií
Katolícke noviny zo dňa 14. augusta t.
r. /roč. 109. č. 33/ uverejnili recenziu na
knihu Michala Fitza Trpké roky - Spo
mienky gréckokatolíckeho kňaza, ktorú
vydal Byzant - vydavateľstvo Spolku sv.
Cyrila a Metoda, 1993, 96 strán.
Autor recenzie Mirón Petrášovič ok
rem iného píše:
Autorov príbeh je jedným z osudov
stoviek gréckokatolíckych kňazov, ktorí
po administratívnom odlúčení od svo
jich veriacich, po internácii v najrozlič
nejších trestných a "nápravných"
zariadeniach, mnohí po odsúdení a
uväznení, iní zasa po násilnom vysťa
hovaní do vzdialených oblastí štátu,
predovšetkým do Čiech, nestrácali du
chovné spojivo so svojím prirodzeným

prostredím, so svojimi veriacimi, zostali
"soľou zeme", semenom, z ktorého vy
klíčila gréckokatolícka Cirkev k novému
životu.
V závere hodnotí knihu týmito slova
mi: Kniha je vzácnym prameňom infor
mácií pre historikov, čo raz budú
system aticky spracovávať tento úsek
dejín katolíckej Cirkvi na Slovensku a
že sú to informácie pravdivé a viero
hodné, môžem sám, ako pamätník
týchto udalostí a jeden z postihnutých,
plne dosvedčiť. Kniha nechce byť rekri
mináciou päťdesiatych rokov a jatrením
starých rán, ale beda tomu, kto sa nevie
poučiť z vlastnej histórie. Preto sa treba
vracať k týmto rokom pre memento a
poučenie budúcich generácií.

