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S ta ros ti S vä tého  O tca J á 
na Pavla II. s ú  značné .

Vo svo jo m  s rd c i n o s í  
národy sveta.

Denne v m o d litb e  p ro s í  Pá
na nebies o o d v rá te n ie  vš e t
kého zla, k to ré  d o lie h a  na ľu 
dí. Zároveň S vä tý  O tec n e ú 
navne vyzýva p re d s ta v ite ľo v  
štátov a m o c n ý c h  to h o to  sve 
ta k  zm ieru, o d p u s te n iu  a to le 
rantnosti. P ro s í a j ná s  v še t
kých, aby sm e vo  s v o jic h  s rd 
ciach n a š li p o c h o p e n ie  p re  
bratov. P ro s í o  n á jd e n ie  s ily , 
odvahy k  s p o lu n a ž ív a n iu  v  
pokoji a láske. P om ô žm e  to 
muto pápežovm u ú s il iu  o  ná 
rodný, ro d in n ý  a c e lo s p o lo 
čenský zm ier. M o d lim e  sa  
spoločne s h la v o u  C irk v i-  za 
jednotu a b ra ts k ú  lá sku . P o 
sväcujme ten to  s v e t n ie le n  
dobrým i úm yslam i, a le  p re d o 
všetkým ak tívnym  s p ô s o b o m  
prenášania Je ž išo vh o  eva n je 
lia do praxe. Je n a jv y š š í čas  
p o n o riť  svoje s rd c ia  ú p ln e  do  
srdca Ježišovho. Je  n a jv y š š í  
čas po ved a ť to m u to  sve tu , a j 
nepriateľom, lá skavé  s lo v o -  
odpúšťam. Je to m ožn é  v tedy, 
keď  sa nechám  p re n ik n ú ť  až  
do najväčších ú tro b  s v o jh o  
vnútra, zm ýšľania, k o n a n ia  a 
žitia mojím Spasiteľom . A k  
chcem d ô js ť k  spaseniu, je  na j
vyšší čas zača ť ž iť  a k o  k re s 
ťan. Dajme s i n a n o vo  s p o lo č 
né predsavzatie- chce m  ž iť  
svätým živo tom , n e b e s k ý  Ot- 
če, pom ôž mi.

-am-

□  □  □

V d^och 16. až 22. októbra t.r. 
si kresťanský svet opäť pripom e
nul výročie zvolenia Karla W oj- 
tyiu za pápeža a jeho uvedenie 
do pápežského úradu ako Jána 
Pavla II.

Ďakujeme Bohu za dar osoby 
pápeža Jána Pavla II.
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ROČ. XXVI
Cena 4 Sk



A*<te.í

Snímka Dionýz DUGAS

Modlitba a spoločenstvo s Bohom
"Chcel by som sa vedieť modliť"! Kto cíti v sebe 

túto túžbu, má dôvod ďakovať Bohu, lebo ona pochá
dza len od neho. A predsa sa nemusí pýtať na pohnút
ky. Čo sa tým myslí, urobí zrejmým dávna udalosť.
V horách Vogézy vo Francúzsku žilo kedysi mnoho 
pustovníkov. Jeden z nich žil v chýre svätosti. Mladí 
ľudia z okolia ho často prosili, aby ich vzal k sebe a 
aby ich naučil modliť sa. Ale všetci dostali rovnako 
zápornú odpoveď, okrem jedného. Krátko po smrti 
svojho učiteľa povedal sám dôvod.

Ako 18 - ročný som sa mu predstavil a prosil som 
ho, aby som mohol pri ňom zostať. Na jeho otázku: 
"Prečo?" - som odpovedal: "Lebo by som sa chcel 
naučiť modliť." "A prečo sa chceš naučiť modliť?" - 
"Lebo je to najväčšia veda." "Rád by som ťa prijal, 
ale nemôžem", odpovedal smutne. Po troch rokoch 
som ho navštívil znova. Prijal ma srdečne ako otec a

dal mi znova otázku: "Prečo sa chceš naučiť modliť?" 
"Aby som sa stal svätcom." Teraz som bol presved
čený, že ma prijme. Či to nebola najvyššia pohnútka, 
o akej sa dám myslieť? Ale on mi dal znova odmie
tavú odpoveď. A ja som ho hlboko sklamaný opustil.

Znova som sa pustil do práce na poli. No viac ako 
predtým ma trápila túžba po modlitbe, keď som po
myslel na toho, čo tam hore tak dôverne žil so svojím 
Bohom, bola moja túžba ešte silnejšia.

V jednu vianočnú noc som sa náhle zdvihol. Upev
nila sa vo mne istota, že tentoraz ma príjme. Keď som 
prišiel, práve sa modlil a nepočul ma. Čakal som 
dlho, moja netrpezlivosť rástla. Keď sa obrátil, zdalo 
sa, že ho moja prítomnosť neudivuje. Bez toho, aby 
som mu dal čas na otázku, ujal som sa slova: "Chcel 
by som sa naučiť modliť, lebo by som chcel nájsť 
Boha." Tu ma objal.

Jozef TÓTH

Dušičky
Všetko je  tiché.
Stromy zobliekajú peleríny. 
Vytreté miesta, prázdne steny 
sa napĺňajú žitím.
Refrény piesne 
Viečnaja pamjať.

Stekajú stromy, 
drevené sviece.
Modlia sa holé knôty.

Telo sa stalo slovom.
Viečnaja pamjať.

Všetko je  šité do rozmerov, 
kdeže sú detské šaty. 
zohol sa veľký k najmenšiemu, 
v úchvate sa spoznali.
Viečnaja pamjať.

Staroba sa vracia k  detstvu 
a hrob sa vracia ku kolíske.
I neznáme hviezdy sú celkom blízke, 
ó, veľmi blízke.
Viečnaja pamjať.
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/  Pane, hľa, dve srdcia.

Jedno z tela a mäsa, úbohé s ľudskými slabosťami, 
nedokonalosťami a hriechmi.
Dri^té, to Tvoje, naplnené bezhraničnou láskou
a^esmiernou obetou. 
Ach, ako len neidú k sAch, ako len nejdú k sebe tieto dve-srdcia.
Jedno veľké, milosrdné, bohaté na milosti a to moje 
plné nevery, malichernosti a nezriadenosti.
Túžim ponoriť všetky myšlienky, city, slová i skutky 
do Tvojho milosrdného a láskavého Srdca.
Príď, Pane Ježišu, spoj naše srdcia.
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VÝCHODNÝ OBQAD MÁ ÚSPECH AJ V AMEDKE
| Na naše otázky veľmi ochotne a 
doslova v behu odpovedal po
mocný biskup prešovskej diecé
zy Mons. Milan Chautur, CSsR, 
ktorého sme doma v Prešove za
stihli medzi dvoma zahraničnými 
cestami, návštevou USA, Kana
dy a účasťou na biskupskej sy
node vo Vatikáne.

•  Prednedávnom ste posledné dva 
septembrové týždne strávili v zámorí, 
čo bolo účelom tejto cesty?
— o. biskup : Do Ameriky som cestoval z 
poverenia nášho diecézneho o. biskupa Mons. 
Jána Hirku, v mene ktorého som sa zúčastnil 
stretnutia Slovákov v New Jersey, ktoré je  už 
tradičným stretnutím, a na ktoré si americkí 
Slováci pozývajú vždy niektorého zo sloven
ských biskupov. Toto stretnutie je  pomerne 
silne spropagované na celom kontinente a 
podľa odhadu novinárov sa tohto- ročného 
stretnutia zúčastnilo 7 - 1 0  tisíc ľudí. Zvláštnos
ťou tohtoročného stretnutia bolo, že v tomto 
roku sa na Slovenskom festivale zúčastnilo 
najviac mladých ľudí, čo pripisujú aj pomerne 
velkej časti nových emigrantov zo Slovenska.
•  Aký program ste absolvovali a kde 
všade ste boli ?
— Kedže cestovať do zámoria zaberie dosť 
času s vybavovaním dokladov i s časovou 
náročnosťou samotnej cesty, chcel som čo 
najlepšie využiť pobyt na americkom konti
nente i pre pastoračné stretnutia. Program mi 
pomohol urobiť o. Ján Fecko, CSsR, ktorý je  
správcom v torontskej katedrále a tam som aj 
začínal svoje dvojtýždňové účinkovanie. V 
Kanade som navštívil o. biskupa Mons. Mi
chala Rusnáka, CSsR, a bol som účastný na 
slávnostnej bohoslužbe konanej p ri príleži
tosti desiateho výročia posvätenia katedrály 
Premenenia Pána v Toronte, ktorú p ri svojej 
návšteve ako jedinú na americkom kontinen
te posvätil Svätý Otec Ján Pavol I I . Prihovoril 
som sa tiež o. biskupovi a veriacim z  Kanady 
na bankete konanom pri príležitosti 45- roč
ného kňazského a 30- ročného biskupského 
jubilea Mons. Michala Rusnáka, CSsR, ktoré 
sa konalo v spoločenských priestoroch pod  
toronskou katedrálou. V Kanade som ešte 
navštívil administratívnu budovu Slovákov a 
pozdravil sa s p. Dvorským a jeho manžel
kou, ktorí tam pracujú. Okrem toho som vyko
nal ešte niekolko súkromných stretnutí, 
spomedzi ktorých najviac spomínam na stret
nutie u spolubratov z kongregácie redempto- 
ristov, kde som sa zhodou okolnosti mohol 
porozprávať i s členmi generálnej konzu lty , 
ktorí tam práve konali vizitáciu. Stretol som  
sa tiež s tridsiatimi slovenskými jezuitmi, ktorí 
ma oboznámili s velkou prácou, ktorú vyko
návali pre Slovákov za totality u nás.

Potom sme s o. Jánom Feckom, CSsR, 
cestovali autom z Kanady do Ameriky, takže 
som mal lepšiu možnosť sledovať zvláštnosti 
tohoto kontinentu. Z amerických podujatí stojí 
azda za zmienku liturgia, ktorú som slúžil u 
ukrajinských gréckokatolíkov v New Yorku. 
Potom som bol pozvaný na slávnostnú boho

službu k veriacim Mons. Borzsuka, ktorý má 
velkú časť veriacich z východného Slovenska, 
predovšetkým pôvodom z Litmanovej a aj touto 
cestou odovzdávam ich srdečný pozdrav všet
kým Utmanovčanom a našim veriacim.

Hlavným dôvodom mojej cesty, ako som  
predtým spomenul, bolo New Jersey. Sv. li
turgiu, ktorú som slúžil na voľnom priestran
stve pod holým nebom, doprevádzali dva 
gréckokatolícke zbory s New Yorku a z New 
Jersey, ktoré spojili svoj spev v krásny vý
chodný chorál, takže m nohí ľudia po skonče-

Snímka Marián KRLIČKA

n í sv. liturgie s dojatím sa prichádzali poďako
vať. Poobede v tú istú nedeľu - 25.9.94 - som 
prijal pozvanie o. biskupa Mons. Dudicha, 
sídelného biskupa diecézy Passaic, na kon- 
celebrovanú sv. liturgiu v neďalekom kláštore 
baziliánov, kde sa konala odpustová slávnosť 
pri príležitosti nastávajúceho sviatku Pokrova 
Presvätej Bohorodičky. Takto sa pomaly vy
čerpal m ôj program na americkom kontinen- 
te.Z USA som sa v pondelok znova vrátil do 
Toronta a v utorok, 27.9.94 som sa na letisku 
rozlúčil so spolubratmi o. Jánom a o. Kami
lom Drábom, ktorý tam ostáva na výpomoc 
pri katedrále. Nakolko na mnohých miestach 
som sa i  na americkom kontinente stretol s 
naším časopisom Slovo, chcem sa i  touto 
cestou znova poďakovať všetkým, s ktorými 
som sa počas dvoch týždňov v Amerike stre
tával.

•  USA, Kanada sú pre väčšinu našich 
ľudí veľmi vzdialené, preto každá infor
mácia o živote z týchto zem í je  velini 
vzácna. Čo ste na svojej ceste pos
trehli, aký je život v cirkví a čo Vás 
prípadne prekvapilo?

—  Táto otázka si vyžaduje dlhšie zhodnote
nie, ktorá však na stránkach Slova by zabralo 
veľa miesta, preto aspoň stručne : Spôsob 
života na americkom kontinente sa v mno
hom odlišuje od nášho spôsobu, a preto sa 
odlišuje i  spôsob chápania viery a nábožen
stva. Naši ľudia, ktorí tam prišli, v mnohom 
museli upustiť od svojich zvyklosti a prijať 
tamojšie. Avšak cenné zostáva to, že aj tam 
bojujú o vieru a hľadajú v nej útočište. Mladá 
generácia pravda už málo hovorí slovensky, 
resp. rusínsky, avšak pekné je,že východný 
obrad má i  tam velký úspech v anglickej 
verzii.
•  Vrátili ste sa v čase tretích parla
mentných volieb po roku 1989 a prvých 
od vzniku samostatnej Slovenskej re
publiky, ktoré sú za nami, preto si mys
lím, že táto otázka bude na mieste. Ako 
sa Vy, ako biskup, pozeráte na domácu 
politickú scénu na Slovensku?
—  Pravdu povediac, bál som sa toho, že sa 
znova rozpúta ten neprijemý boj v masovoko
munikačných prostriedkoch a že jednotlivé 
strany začnú svoj imidž "naprávať" tým, že 
pošpinia iných. Na západe sa i  politika robí 
ináč, azda sa poučíme časom i my, avšak zdá 
sa, že naša politická scéna má ešte čo robiť, 
aby sa naučila ceniť s i názory ľudí, človeka 
ako takého a chcieť vidieť dobro celku. Čo sa 
týka mňa a volieb, zobral som si za svoje 
tvrdenie celkom jednoduchej ženy z  dediny, 
ktorá m i na otázku - koho budete voliť- odpo
vedala : "Som veriaca žena, a tak môžem  
voliť len tých, ktorí a j keď  nie sú uznávaní v 
politike, predsa m i pripomínajú kresťanstvo 
už svojím názvom, proti ktorému predsa ne
možno vystupovať, už zo zásady nie, lebo ho 
majú reprezentovať. Či sa im to darí, alebo 
nie, to je  iná otázka, ale či sa každému podarí 
všetko, čo ako dobre by to myslel?"
•  Čo by bolo podľa Vás potrebné vy
konať, aby sa spoločnosť, ktorá sa ešte 
úplne nevyliečila z komuniznu, ani z 
morálnej devastácie, aby sa Slovensko 
ozdravilo po každej stránke ?
—  Bolo by potrebné, aby každý bol tým, čo 
navonok reprezentuje a predstavuje a podľa 
možnosti, aby bo l tým na 100% . Lebo to, že 
sme sa ešte nevyliečili z  chýb minulosti, je  
často dôsledkom toho, že ináč myslíme a 
ináč konáme. Tu obraciam pozornosť na 
všetkých ľudí, ale vstupujem do vedomia pre
dovšetkým veriacim.
•  Ako hodnotíte náš časopis Slovo, 
ako ste spokojný s obsahovou strán
kou a o čom by sme mali písať viac, 
príp. čo by sme mali zmeniť ?
—  Neštudoval som žurnalistiku, a tak nemám  
celkom právo kritických pripomienok. Mne 
osobne by tam chýbal kútik pre problémy 
mladých - a to pre ich aktuálne problém y a 
nejaký ľudový článok, č i príbeh pre starých a 
chorých, ale to má byť časopis so širokou 
škálou záberu. To je  m ôj osobný pohľad, 
ktorý, pravda, nie je  smerodajný. Ináč s 
priaznivým hodnotením Slova som sa stretol 
aj v U S A , Kanade a u nás, len je  pravdou, čo 
dnes vyhovuje, nem usí stačiť zajtra.

Za rozhovor ď akuje Anton M ESÁROŠ
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Obraz Matky Ustavičnej Pomoci

Zo zabudnutia do Chrámu sv. Alfonza

K starému bratovi prichádza 
m ladý chlapec Riman M ichae
le Marchi. Mních mu rozprával 
históriu obrazu nachádza júce
ho sa v kaplnke. Brat Augustín 
zomrel v roku 1853. V  tom  is
tom roku prichádza dot Ríma 
redem ptorista, konvertita otec 
Eduard Douglas spolu so svo
jím spolubratom  otcom  Bruxie 
Quelasom. O ba ja hľadajú 
m iesto na vybudovan ie k lášto

ra, v  ktorom  mali bývať najvyšší 
predstavení Kongregácie Naj
sväte jšieho Vykupiteľa. Vybrali 
m iesto pri v ia Merulana, pres
ne tam , kde kedysi stál chrám 
sv. Matúša. Postavili tu kláštor 
a chrám, ktorý zasvätili sv. A l
fonzovi Maria Liguorimu. Pr
vým  predstaveným  novopo
staveného kláštora sa stal otec 
Eduard Douglas.

V  roku 1862 sa počas priateľ
ského rozhovoru hovorilo o 
tom , že v predchádzajúcom  
chrám e (sv. Matúša) bol uctie
vaný obraz pochádzajúci z V ý
chodu, ktorý upadol do 
zabudnutia.

Medzi rozprávajúcim i bol aj 
m ladý redemptorista, otec Mi
chaele Marchi, ktorý k údivu 
všetkých hovoril o svojich stret
nutiach a rozhovoroch so sta
rým bratom Augustínom. 
"Viem, kde sa nachádza obraz
- je v kaplnke kláštora otcov

augustiánov, do ktorej som 
často chodieval". Medzi poslu
cháčmi zavládla radosť. V  tom 
čase sa zrodila myšlienka, že 
obraz by mohol byť um iestne
ný v novovybudovanom  Chrá
me sv. Alfonza.

V  tom istom čase, 7. februára 
1863, jezuita otec Francesco 
Blosi kázal v jezuitskom  chrá
me v Ríme o zázračnom  obra
ze Matky Božej, ktorý pred 70 
rokmi "zmizol z dohľadu". Ak 
by niekto o ňom čosi vedel, 
prosíme ho o inform ácie - ho
voril kazateľ.

V  roku 1865 sa k Svätému Ot
covi Piusovi IX. vybral najvyšší 
predstavený redemptoristov. 
Otec Mikuláš Mauroni prosil o 
darovanie obrazu, ktorý sa na
chádzal v kaplnke otcov augus
tiánov in Posterula. Svätý Otec 
žiadal dokument, objasňujúci 
históriu obrazu. Po krátkom ča
se sa prichýlil ku prosbe predsta

vených Kongregácie redem
ptoristov. Augustiáni obraz da
rovali, žiadajúc len jeho vernú 
kópiu, ktorú si chceli nechať vo 
svojej kláštornej kaplnke.

V  januári 1866 bol obraz ob
novovaný. Reštaurátorom  bol 
poľský um elec Leopold No
wotny.

Pred vnesením  obrazu Mat
ky Ustavičnej Pomoci do 
chrám  sv. A lfonza bolo uspo
riadané slávnostné tríduum a 
dňa 26. júna 1866 bol sláv
nostne vnesený do chrámu, 
začínajúc tým to spôsobom no
vé obdobie úcty a pobožnosti k 
Matke Ustavičnej Pomoci. Už 
v roku 1866 vyšla kniha pod 
názvom La del Perpetuo So- 
corso - čiže Matka Ustavičnej 
Pomoci. Je v nej obsiahnutá 
h istória a opis zázračných 
udalostí, ktoré sa stali pred 
tým to obrazom .

CENO, redemptorista

keď vyprevádza syna na front? Kto? Prišiel 
rozkaz: Musíš dať syna, obetuj ho za vlasť! 
Chcela niečo namietať - nikto ju  však nepočú
val, nemala komu vysvetliť, že jej syn nemôže 
ísť, jej pre Boha nie! Komu vyplače svoj žiaí? 
Kto ju  vypočuje? A tá hrozná predtucha - už 
nikdy ho neuvidí. Nikdy! Posledné zbohom, 
posledný stisk ruky, posledný bozk v rýchlostí 
na rozlúčku: Choď! A vráť sa mi, vráť!

Nikdy sa nedozvedela a nikdy sa ani nedo
zvie, kde leží jej syn. Jej syn nemá na hrobe 
meno. Kedy prestala dúfať, že syn sa už nevráti
- mesiac, rok. päť rokov po skončení vojny? 
Nedúfa doteraz? Všetky matky sú rovnaké.

Sviečky som zapálil ohňom z najbližšieho 
hrobu a venoval som mu tichú modlitbu - jeho 
hrob bol tak veľmi opustený! Sem-tam prešli 
okolo mňa ľudia, dívali sa na mňa trochu čud
ne, ba zdalo sa mi, že jedna postaršia dáma - 
pozrúc na mňa a na nový hrob predomnou - slabo 
pokrútila hlavou, ale to sa mi azda len zazdalo...

Fúkal dosť silný vietor, v okolí sviečky aj 
zhasli, ale na tomto hrobe horeli, horeli chráne
né múrom - až do môjho odchodu. Stmievalo 
sa už. Ľudia odchádzali a cintorín sa opäť po
náral do ticha. Do ticha, ktoré patri mŕtvym...

Keďsom večer rozprával o tom svojej matke, 
tá bez rozmýšľania poznamenala: "Ten sa bude 
v nebi za teba veľa modliť". Zaujímavé, vôbec 
nezapochybovala, či nie je  tento vojak náho
dou "v pekle" - v zatratení, hneďbez rozmýšľa
nia ho zaradila "do neba". Matky sú také. 
Pripravené vždy odpustiť, povzbudiť, pochopiť, 
utešiť a dúfať. Matky sú také. Všetky matky sú 
také. Aj matky neznámych nemeckých vojakov.

'T t e j u á v H C f  t t e t t t e c & ý

Druhý november - spomienka na zosnulých, 
Dušičky sú už za nami, ale mne stále neschá
dza z mysle ten trochu sychravý a veterný 
novembrový podvečer, kedy som spolu s mno
hými v mojom meste, na Slovensku, navštívil 
to miesto večného odpočinku, miesto pokoja a 
tíšiny, miesto, kde sú si už všetci rovní a "kde 
sa nakoniec všetci zídeme" - cintorín. Išli sme 
tam vtedy, aby sme aj takto "fyzicky" vyjadrili, 
že nezabúdame na našich zomrelých, aby sme 
sa pristavili pri hroboch priateľov a známych, v 
tichej modlitbe zotrvali na ich miestnom po
slednom odpočinku, zamysleli sa aj nad sebou, 
nad pominuteľnosťou všetkého časného: krásy, 
slávy, moci a aby nám napokon zostal svietiť 
len vlastný cieľ našej pozemskej cesty: Kristus, 
čiže Vykúpenie a Spása.

Keď človek kráča po cintoríne, oči mu ako 
samé od seba blúdia po náhrobných kameňoch 
a krížoch, hľadajúc známe meno, hľadajúc bod, 
na ktorom by sa zachytili, zastavili. Moje oči 
zastavila jednoduchá biela tabuľka s čiernym 
orámovaním, pribitá ešte na jednoduchšom 
drevenom kríži. Na tabuľke boli tri slová: Ne
známy a pod tým menším písmom - nemecký 
vojak. Bez roku. Bez súcitu. Bez akejkoľvek 
okrasy.

Hrob vyzeral čerstvý. Azda bol vykopaný 
len nedávno. Azda len prednedávnom bolo 
umožnené dať aj nemeckému vojakovi dôstoj
né miesto večného odpočinku. Hoci len takto - 
jednoducho - pod múrom, bez výzdoby, s dre

veným krížom a železnou tabuľkou. Tento 
hrob bol tak opustený, nehorela na ňom ani 
jediná sviečka, ale priestor pred krížom bol 
čistý, bez buriny, vyhrabaný - a azda nejakej 
dobrej duši sa uľútostilo. Na okolitých hroboch 
horelo veľa sviečok, len tento neznámy nemec
ký vojak nemal nikoho, kto by mu sviečku na 
hrobe zapálil. Vybral som všetky, čo mi ostali, 
dve som mu dal priamo pod kríž, dve do stredu. 
Ach, a či tvoja matka ešte žije?

Či si’ona dnes na spomienku nezapáli svieč
ku doma a nezahľadí sa do diaľav, či si neza- 
spomína na tvoje detské roky? Možno si bol jej 
jediná radosť, jediné potešenie. A aké bolo 
lúčenie? Kto spočíta alebo odváži slzy matky,

Snímka Ivan KOVÁČ
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Je druhou časťou Liturgie sv. Jána Zlatoústeho.
Začína sa otvorením cárskych dverí ikonostasu, okadením prestola, 

ikon ikonostasu, prítomných veriacich a slovami kňaza: "Blahoslovenno 
carstvo..." (Blahoslavené je  Kráľovstvo...).

Kadidlo sa používalo už v Starom zákone...
Na začiatku Božej Liturgie kadenie veriacich má velmi hlboký symbolic

ký význam: kňaz kadí najprv prestol, žertveník, zaprestolnú ikonu...
teda všetko sväté, čo je  za ikonostasom. A za ikonostasom je nebo. Je 

tam prestol, ktorý už sám o sebe predstavuje Ježiša Krista, nehovoriac 
už o tom, že na prestole je  vždy Sväté písmo - Nový zákon - teda 
presnejšie Evanjeliá - Božie slovo - živé slovo Ježiša Krista, ktoré nám 
zanechal. Okrem toho v kivote na prestole je  v našich chrámoch vždy 
prítomná Božia Eucharistia - teda Ježiš Kristus vo svojej nielen reálnej 
(skutočnej), ale aj sviatostnej prítomnosti. Potom kňaz kadí ikonostas - 
teda všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v nebi, potom ikony v chráme a 
nakoniec kadí aj živých prítomných. Z neba prináša svätosť a akoby ju  
prenášal na veriacich na zemi, akoby len napomínal a navádzal: Ľudia, 
staňte sa svätými a dokonalými, 
akým bol Ježiš Kristus a svätí, 
ktorí ho nasledovali, staňte sa ta
kými aj vy. Kadidlo na Východe 
má funkciu očisťovania a posvä
covania.

Kňaz pristupuje k prestolu (oltá
ru), berie do rúk Sv. Evanjelium, 
zobrazuje ním kríž a vyhlasuje slo
vá Blahoslovenno carstvo...

Liturgia ohlásených sa začína 
krížom nielen preto, že azda kres
ťanská modlitba sa začína zname
ním kríža, ale nám pripomína 
príkaz Spasiteľa, aby sme si pripo
mínali jeho život, skutky a smrť na 
kríži. Práve všetko sa nachádza v 
Knihe Evanjelia, ktorou kňaz za
čína Liturgiu ohlásených. Neosla

vujme Boha jediného, ale Trojičného - Presvätú Trojicu, lebo až po 
vtelení Ježiša Krista sme sa dozvedeli hlboké tajomstvo o troch Božích 
osobách.

Na toto zvolanie kňaza fud odpovedá amiň - amen - je  to hebrejské 
slovo, ktoré znamená "Tak nech bude". Týmto slovom všetci prítomní 
na Božej Liturgii vyjadrujú svoj súhlas so zvolaním kňaza.

Potom nasleduje veľká jekténia.
Božia Liturgia je nielen sprítomnením skutkov, ktoré vykonal náš 

Spasiteľ Ježiš Kristus. Liturgia nie je  iba nekrvavou obetou, spomienkou 
v hlbšom zmysle eschatologickým banketom, je  tiež sprostredkovateľ
kou veľkých milostí zo strany Pána Boha.

Preto sa na Božej Liturgii modlíme i za rôzne naše potreby. Za tieto 
potreby sa modlíme v jekténiách. Kňaz sa predmodlieva prosby veria
cich a veriaci na ne odpovedajú slovami Svätého písma: "Hospodi, 
pomiluj" (Pane, zmiluj sa).

Komu hovoríme "Pane"?
Slovo "Pane" má hlboký význam. V časoch Ježiša Krista a nielen 

vtedy, titul "Pán" mali iba dve osobnosti v živote ľudí: ich božstvo a 
panovník - napr. Rímskom cisárstve - cisár. Práve pre toto sa kresťania 
dostali do konfliktu s rímskym zákonom v prvých storočiach, pretože

nechceli dať cisárovi titul "Pán". 
Komu sa dal titul "Pán", ten sa 
uznával za boha. Kresťania však 
mali iba jedného pravého Boha a 
tomu dali ako jednému titul "Pán - 
Hospod". Tu vznikol konflikt me
dzi štátom a Cirkvou a nastali prvé 
prenasledovania kresťanov. Titul 
"Pán" = "Kyrios" (po grécky) mal 
iba Ježiš Kristus - Syn Boží. Iný 
"Kyrios" pre kresťanov neexistoval 
a pre tento fakt viery boli ochotní 
zriecť sa svojho pozemského života. 
Takto cirkev získala svojich prvých 
vyznávačov - mučeníkov ("marty- 
rios" po grécky). Toto všetko si mu
síme premietnuť v našej mysli pri 
slovách, ktoré opakujeme pri jekté
niách: "Pane, zmiluj sa".

o. JozafátSnímka a.m.

Panna najmocnejšia, pros za nás...
Odpustová slávnosť v  Košiciach na sv ia

tok Narodenia Panny Márie bola tohto ro 
ku mimoriadne slávnostná.

Obnovený chrám zažiaril v ce le j svoje j 
kráse - nová dlažba, m alba, zreštaurovaný  
ikonostas i kazateľnica. Všetko čistučké, 
vyumývané, vyleštené a vyzdobené nád
hernými kvetmi.

Za tým všetkým sú tísíce hodín práce, 
námahy obety m nohých kňazov i  veria
cich, ktorí priložili ruku k  dielu. Veď ten 
Najvyšší vie o všetkých, k to rí m ajú na tom  
zásluhu.

Ľudia prichádzajú do chrámu, kochajú  
sa v jeho kráse a môžu slobodne vyznať 
svoju vieru. Dnes už je  to úplne sam ozrej
má záležitosť. A predsa nie tak dávno bola 
situácia úplne iná. M y sme sa utiekali k  
Panne Márii a prosili o záchranu našej 
Cirkvi. Naše prosby boli vyslyšané! Neza
búdame na to?

V myšlienkách sa m i vynoril iný  obraz 
odpustovej slávnosti sviatku narodenia 
Panny Márie. Bohosudov - mestečko v 
pohraničí na severe Čiech. Píše sa rok

1958, 1959, 1963... Práve sem, na toto  
pútnické miesto, prichádzajú rod iny g réc
kokatolíckych kňazov vysídlených do čes
kého pohraničia. Tu prosia o záchranu  
viery i  vlastných životov. P richádzali často  
s obavami, pretože m ocná ŠTB m ala svo
jich  ľud í všade. Ich obavy sa snažil rozp tý liť 
otec Potáš, vždy p lný  optim izm u a nádeje. 
Bolo ťažké uchovať s i nádej, ale predsa.., 
Boh nás sprevádzal na každom  kroku  - 
velké je  je ho  m ilosrdenstvo.

Toto už je  za nami, stalo sa históriou. 
Dúfajme, že i  dnes obstojíme v skúškach a 
nevym ením e svoju vieru za m isu šošovice, 
že m ám e oči otvorené a vieme rozlišovať 
dobré a zlé.

Chrám sa zaplnil, prichádza otec biskup  
Milan Chautur, CSsR, aby spolu s kňazm i 
a diakonm i s lúžil s lávnostnú sv. liturgiu.

V slávnostnej homílii sa otec biskup obrátil 
na rodiny. Pripomenul radosť z  nového živo
ta i to, že človek sa stáva spolutvorcom  
nového života. Tieto úžasné možnosti však 
súčasník často zatláča do pozadia a povýšil 
za dôležité to, čo je  iba chvilkové. Tak vzniká 
svet nechcených ľudí - bez túžby rodičov,

bez lásky a radosti. Otec biskup burcoval 
svedomie prítomných, upozornil na dôleži
tosť mravného života kresťana.

O dpustovú slávnosť prežívali spolu s 
gréckokatolíkm i i hostia - exministri 
Ján Lángoš a Ladislav Snopko.

L. Snopko: Je to d lhodobý vzťah, ktorý 
vznikol ešte v roku 1990, keď som sa zú
častnil prvého odpustu v Krásnom Brode 
pri M edzilaborciach. Som  katolík, ale vý
chodný obrad som nepoznal. Tam som sa 
s ním zoznám il a bol som prekvapený jeho 
krásou, vnútornou silou, jem nosťou a ne
hou v speve.

Tam  som sa spriatelil aj s otcom bisku
pom Hirkom. Ten vzťah m á viacero rozm e
rov. Okrem  toho, môj strýko bol v  ťažkých 
v  časoch s otcom  biskupom  Hirkom  ako 
jeho spoluväzeň, lepili linoleum , keď  ich 
prepustili. To sú také súkrom né spom ien
ky. (dodáva s úsm evom ).

Účasť na gréckokato líckej liturgii je  pre 
m ňa zážitkom  nielen duchovným , ale i 
um eleckým . Je  to nádherný spev.

(Pokračovanie na str.7)
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NAÄA GRÉCKOKATOLÍCKA CIDKEV
Pozornosti žiadneho návštevníka 

kráľovskej cesty v starom meste 
Pražskom neunikne architektonický 
zaujímavý komplex troch chrámov 
pri Karlovom moste. Z nich jeden, 
ktorý je súčasťou Klementína, patrí 
od roku 1931 gréckokatolíkom ako 
farský chrám.

Silu svedectva o jednote gréckokatolíc
kej cirkvi v minulých rokoch približuje 
jeho súčasný biskupský vikár v Prahe o. 
Ivan Ljavinec.

Po tragickej cirkevnej roztržke medzi 
Rímom a Carihradom v roku 1054 sa pô
vodné kresťanstvo Slovanov definitívne 
oddelilo od západnej cirkvi. Vďaka svoj
mu gréckokatolíckemu obradu a pre 
mnohé iné okolnosti sa pozvoľne dostá
valo pod vplyv gréckej oddelenej cirkvi. 
Naši predkovia nemali žiadnu vinu, ani 
podiel na roztržke medzi Východom a 
Západom. Bolestne pociťovali túto jazvu, 
a preto vždy prejavovali snahu a úsilie o 
znovuzjednotenie rozdelených kresťa
nov. Táto snaha sa prejavovala na cirkev
ných snemoch v Lione a vo Florencii 
(1437). V roku 1594 na synode v Breste 
Litovskom bolo prijaté rozhodnutie for
málne prehlásiť jednotu vo viere a mra
voch s rímskou cirkvou. Tak bola 
uskutočnená t.zv. Brestlitovská únia, a
24. apríla 1646 v čele s mukačevským 
biskupom Vasiľom Tarasovičom tiež Už- 
horodská únia. V 18. storočí na území 
terajšieho Poľska bolo 9 uniatských die
céz. Po rozdelení Poľska (r. 1793) sa znač
ná časť uniatov ocitla na území Rakúska a 
prijala oficiálne označenie "gréckokato
lícka cirkev." Gréckokatolíci v Čechách a 
na Morave patrili pod právomoc grécko
katolíckeho arcibiskupstva v Ľvove. Na 
území Rakúska - Uhorska, mimo gréckoka
tolíkov v Galícii, Bukovine, Sedmohradsku 
a Bačke, sa ocitli tiež gréckokatolíci žijúci 
na územi východného Slovenska a Podkar- 
patska a tiež dnešnej Českej republike, kde 
i dnes slávi svoje bohoslužby tým istým 
spôsobom, akým boli slávené i najstaršom 
Pražskom chráme Presvätej Bohorodičky, 
ktorého základy objavil na Pražskom hrade 
Ing. Borkovský. V tomto chráme pôsobil 
tiež najstarší známy biskup nášho rítu, No
tár, ktorý tam tiež vykonal postriženie sv. 
Václava.

Keď po rozpade Rakúsko - uhorskej 
monarchie vznikla samostatná Českoslo
venská republika, stala sa jej súčasťou aj

Podkarpatská Rus. Mnoho vtedajších ob
čanov z Podkarpatskej Rusi a východné
ho Slovenska hľadalo a nachádzalo prácu 
a vzdelanie v hlavnom meste republiky. 
Boli to predovšetkým tovariši, pomocni- 
ce v domácnostiach, vojaci a študenti. 
Títo ľudia prevažne patrili k východnej 
vetve katolíckej cirkvi. Preto, keďpred 63 
rokmi pražský arcibiskup v blaženej pa
mäti František Kordač stál pred rozhod
nutím, ktorý z mnohých pražských

Dňa 8. novembra si Cirkev pripomína Zbor 
archanjela Michala

kostoloch venovať gréckokatolíkom, roz
hodol sa pre jeden z najkrásnejších baro
kových chrámoch v areáli Klementína, 
bývalý univerzitný kostol zasvätený sv. 
Klimentovi, pápežovi rímskemu, ktorého 
koncom prvého storočia cisár Traján od
súdil do vyhnanstva na ťažké práce v 
krymskom Chersone, kde tento výz
namný učiteľ cirkvi vydal svedectvo svo
jej viery mučeníckou smrťou. Telesné 
pozostatky tohoto mučeníka naši viero- 
zvesti sv. Cyril a Metod preniesli do Rí
ma. Iste týmto svojím rozhodnutím chcel 
arcibiskup František Kordač poukázať na 
korene gréckokatolíckej cirkvi siahajúcej 
do dávnej minulosti, až do počiatku kres
ťanstva v Čechách a na Slovensku, do

slávneho veľkomoravského cyrilometod- 
ského obdobia, tak úzko spätého so svä- 
toklimentským kultom. Hlboký dojem 
zanechala v pamäti gréckokatolíkov osla
va 20. výročia biskupskej konsekrácie 
(svätenie, dosl. premenenie, poz. redak
cie) ThDr. V. Hopku v internačnom kláš
tore v Oseku v roku 1967, kde jubilant, 
vďaka pochopeniu zmocnenkyne, smel 
osláviť toto výročie za účasti kňazov, re
hoľníkov i veriacich celej vtedajšej re
publiky. Toto jubileum predznamenalo 
novú stránku dejín gréckokatolíckej cir
kvi v republike, kde podľa štatistiky v 
roku 1950 žilo 32 000 gréckokatolíkov. 
Títo veriaci okrem katakombových príle
žitosti nemali možnosť stýkať sa so svo
jimi kňazmi a nevlastnili ani jeden chrám.
V obrane svojej vernosti Sv. Otcovi a 
spolupatričnosť s katolíckou cirkvou 
gréckokatolícka cirkev neváhala obeto
vať svojich najlepších synov, ako v blahej 
pamäti sídelného biskupa prešovského 
o.Pavla Gojdiča, zosnulého v leopoldov- 
skom väzení, svätiaceho biskupa ThDr. 
Vasiľa Hopku, ktorý po 13 ročnom väzne
ní bol do roku 1969 internovaný v Oseku 
pri Duchcove, ako aj ďalších a to nielen 
klerikov a rehoľníkov, ale celej kňazskej 
rodiny, ktoré boli protiprávne vyhostené 
a deportované do českého pohraničia k 
výkonu ťažkých nekvalifikovaných prác. 
Tak sa gréckokatolícky perzekuovaní 
kňazi i so svojím biskupom dostali do 
českej zeme, kde tajne konali sv. boho
služby a obsluhovali veriacich v kata- 
kombách. Do roku 1968 bolo toľko 
kaplniek a oratórií, koľko tu bolo vysťa
hovaných kňazských rodín. Až v roku 
1969 bol daný štátny súhlas k obnovenie 
gréckokatolíckej cirkvi a vrátený Chrám 
sv. Klimenta v Prahe a na krátku dobu i v 
Brne. V súčasnosti po rozdelení republi
ky bol zriadený pre gréckokatolíkov v 
Českej republike Biskupský vikariát so 
sídlom v Prahe, ktorý teraz zdoláva ob- 
tiažne obdobie dohnať to, čo bolo roky 
znemožnené - zabezpečiť kňazskú službu 
veriacim na celom území Čiech a Mora
vy. Napriek veľkým ťažkostiam doteraz 
sa podarilo zabezpečiť konanie bohoslu
žieb na Morave v Brne,v Olomouci a v 
Ostrave, v Čechách mimo Prahy v Kolí- 
né, Mélníku, Liberci, Českej Lipe, Cho- 
mutové, Déčíné, Žatci, Karlových 
Varoch a na ďalších miestach.

(Dokončenie v budúcom čísle) 
preklad a úprava -r- (AD/93)



STRANA 7 . SLOVO—2-1/94-

TRNAVSKA UNIVERZITA A GRÉCKOKATOLÍCI
Deň 5. september 1994 sa stal historickým 

dňom pre Teologický inštitút sv. Alojza na 
Slovensku - Aloisianum. Tento deň Trnavská 
univerzita, zastúpená jej rektorom Antonom 
Hajdukom, a Spoločnosť Ježišova, zastúpe
ná jej provinciálom o. Emilom Vánim, SJ, 
podpísali zriaďovaciu listinu o zriadení vedec- 
ko-pedagogického pracoviska Trnavskej uni
verzity s názvom Teologický inštitút sv. 
Alojza na Slovensku pri Trnavskej univerzite
- Aloisianum. Táto významná udalosť je pre 
nás motívom pozrieť sa na Trnavskú univer
zitu aj v ďalšom ohľade - v jej vzťahu ku 
gréckokatolíkom.

Trnavská univerzita je novou univerzitou, 
ale samotné mesto Trnava má dávnu akade
mickú tradíciu, ktorá siaha až do 17. storočia. 
Už vtedy tu existovala univerzita, ktorú založil 
kardinál Peter Pázmaň dňa 12. mája 1635, 
teda pred 259 rokmi. Pôvodne mala len filo
zofickú a teologickú fakultu a jej vedením boli 
poverení otcovia jezuiti. V  tom istom roku ju 
cisár Ferdinand II. 18. októbra 1635 konfir- 
mačnou listinou vzal pod ochranu a potvrdil 
všetky výsady a práva, aké mali ostatné vy
soké štúdiá v ríši.

Roku 1665 založili právnickú fakultu, na 
ktorej spočiatku prednášali len rímske a cir
kevné právo. K ďalšiemu upevneniu a rozvo
ju univerzity prispel Pázmaňov nástupca 
arcibiskup Juraj Lippay. Už samotná skutoč
nosť, že do Trnavy putovalo veľké množstvo 
študentov a profesorov nielen z celého Uhor
ska, ale zvlášť zo Slovenska, pomohli tu vy
tvoriť okrem iného aj pozoruhodné slovenské 
kultúrne stredisko. Rozvoj univerzitných štú
dií podstatným spôsobom prispel aj k rozvoju

spisovného slovenského jazyka a vôbec k 
rozvoju slovenského národa.

V živote gréckokatolíkov velkú dejinnú úlo
hu zohrala roku 1646 Užhorodské únia, na 
základe ktorej sa dosiahla cirkevná jednota 
východných kresťanov s rímskou cirkvou. Po 
jej uvedení do života, ako aj pomocou fundá- 
cie sriemskeho biskupa Františka Jániho, sa 
v generálnom seminári v Trnave umožnilo 
štúdium na počiatku trom gréckokatolíckym 
bohoslovcom. Pretože počet mladých každo
ročne rástol, založili tam Seminár sv. Vojte
cha, v ktorom sa mali vychovávať aj 
gréckokatolícki bohoslovci.

Na Trnavskej univerzite študovalo od roku 
1714 do roku 1777 ročne šesť gréckokatolíc
kych bohoslovcov z mukačevskej eparchie. 
Študovali tam takmer všetci jej biskupi a ka
nonici 18. storočia. Od roku 1804 už tam bolo 
12 bohoslovcov a po ustanovení prešovskej 
eparchie 22. septembra 1818 v niektorých 
rokoch tam študovalo až 30 kandidátov kňaz- 
stva. Gréckokatolícki bohoslovci prestali na 
Trnavskej univerzite študovať roku 1839, ale 
to už mala nové sídlo v meste Budín.

Z absolventov Trnavskej univerzity, ktorí sa 
stali mukačevskými biskupmi, tu uvádzame 
nasledovných: Juraj Bizancij (1707-1710), 
Simeon Olšavský (1733-1737), Gregor Bla- 
žovský (1738-1743), Michal Manuel Olšav
ský (1743-1767), Ján Bradáč, (1768-1772), 
Andrej Bačinský (1773-1809, Štefan Panko- 
vič (1867-1874) s napokon aj prešovský bis
kup Jozef Gaganec (1843-1875).

Študovali tam tiež mnohí gréckokatolícki 
kanonici a pomocníci biskupov, ktorí sa po
tom dostali do eparchiálnej služby.

Okrem uvedeného treba tu ešte spomenúť, 
že v Trnave bola už od roku 1578 založená 
katolícka tlačiareň, ako prvá na území Uhor
ska. V tejto tlačiarni neskoršie tlačili a vydá
vali prvé kniky v cyrilike pre potreby 
Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Boli to ro
ku 1698 Katechizmus biskupa De Camelisa, 
roku 1699 Bukvár biskupa De Camelisa, kto
rý bol zameraný nielen na výučbu jazyka, ale 
žiakovi sa touto knihou ponúkal aj nábožen
ský základ a roku 1727 Kazuistika, ktorú dal 
vytlačiť Juraj Bizancij a ďalšie knihy. Kazuis
tika bola príručka pre kňazov k riešeniu zloži
tých, najmä manželských prípadov.

Trnava pomohla gréckokatolíkom i po ob
novení cirkvi v roku 1968. V bratislavskom 
seminári, ktorého velkým kancelárom je prá
ve trnavský arcibiskup, študovali aj bohoslov
ci prešovskej eparchie. Spolok sv. Vojtecha v 
Trnave vydal niekoľko liturgických kníh pre 
gréckokatolíkov, vydával pre nich pravidelne 
kalendár a mesačník Slovo i Blahovistnik.

Na záver ešte k Teologickému inštitútu sv. 
Alojza na Slovensku pri Trnavskej univerzite. 
Má na ňom prednášať cirkevné právo i_ náš 
gréckokatolícky kňaz o. Cyril Vasiľ, SJ. Žeby 
aj nová Trnavská univerzita chcela nadviazať 
na tradične dobrý vzťah svojej slávnej pred
chodkyne ku gréckokatolíkom? Medzi exter
nými profesormi sú ďalší dvaja gréckokatolíci
- PaedDr. o. Jozef Pavlovič, CSc., a prof. 
PhDr. Daniel Škoviera, CSc. Študovať tam 
bude nateraz gréckokatolícky jezuita Vasiľ 
Kinda, ale sú predpoklady, že v budúcnosti 
sa i rady gréckokatolíckych bohoslovcov na 
tomto inštitúte sv. Alojza rozrastú.

o. Ján BABJAK, SJ

Panna najmocnejšia, pros za nás...
(Pokračovanie zo str. 5)

Kvôli tomu som ešte svojho času ako 
minister kultúry založil M edzinárodný fes
tival gréckokatolíckych zborov. Som  veľmi 
šťastný, že našiel svoj život.

I dlhý proces napravy krívd, ktoré gréc
kokatolíci zažili od prešovského soboru až 
po rok 1989. Vtedy prežívala to ťažké rie 
šenie vyrovnania s pravoslávnou cirkvou. 
Bol som zúčastnený na tom to zložitom  
procese. Som veľm i rád, že  sa nám  to 
podarilo spôsobom, ktorý nás c tí ako kres
ťanov. Samozrejmé niektoré nedorozum e
nia sú, ale bez nich sa nedá tak  ťažká 
krivda riešiť. A j to nás teší, že  sa to všetko  
deje v kresťanskom duchu.

Ján Lángoš: Ja siahnem až do útleho 
detstva. Vyrastal som v Banskej Bystrici v 
širšej rodine. Môj duchovný krstný otec bol 
banskobystrický kanonik. Mal dobrého 
priateľa - gréckokatolíckeho kňaza Jána 
Suchého. Bol to milý, láskavý starý pán, 
ktorý .nal vtedy zákaz výkonu kňazskej 
služby.

Môj krstný otec slúžil omšu pri hlavnom 
oltári, pri vedľajšom otec Ján Suchý. Aj to 
tuším v roku 1953 zarazili. Mám na to 
krásne spomienky.

V  roku 1989 sme vystúpili za obnovu 
slobody vyznania cirkví a náboženského 
života. V  rokoch 1990 -1991 som sa prič i
nil istým dielom o to, že ta represívna časť 
kom unistického štátu, ktorá vykonala svo
je  d ielo i na gréckokatolíckej cirkvi, bola 
vlastne odstránená.

V modlitbe Verím  v Boha sa modlíme, 
že verím  v svätú, všeobecnú, apoštol
skú C irkev.Všeobecná znam ená uni
verzálna, všeobjím ajúca. Nezabudli 
sm e práve v týchto časoch na univer
zálnosť Cirkvi? Aký je váš názor?

Ladislav Snopko: My sme v probléme, 
ktorý má dve časti proti sebe stojace. Ho
voríte o univerzálnosti - my ako občania 
teraz S lovenskej republiky predtým Č es
koslovenskej a ešte predtým Českoslo
venskej socialistickej republiky, a k tej 
mierim, sm e boli zbavení hĺbok.

Tam  tiež panoval určitý univerzalizm us. 
Volal sa proletársky internacionalizm us. 
To bol plytký univerzalizm us. Ten je  už za 
nami, ale tá plytkosť v  nás ostala. Na je d 
nej strane musíme ísť do hĺbky, čiže každé 
náboženstvo musí ísť do hĺbky svojej tradí
cie, do hĺbky svojho intímneho poznania, 
aby mohlo ísť k univerzalizmu, ktorý by

nebol plytký. P lytké základy z inej doby, v 
ktorej sm e vyrástli, nás môžu hodiť k plyt
kým základom  v univerzalizm e, ktorý je 
potrebný. Je to proces veľm i zložitý.

Je zaujím avé, že tí, ktorí sú«najzneiste- 
nejší tou plytkosťou, sú potom  tí najväčší 
najtvrdší odporcovia  kresťanského univer
zalizm u. Šovinisti, fundam entalisti, nacio
nalisti a iní. Oni nedokážu, pretože nemajú 
hlboké základy byť blahosklonní, velkorysí 
a vľúdni k všetkým . Sú zneistení, hľadajú 
si len ten svoj úzky svet a sú až nekresťan
ský tvrdí voči všetkém u inému.

Aký je váš názor na kresťanský uni
verzalizm us, pán Lángoš?

Kto bol vychovávaný v  rodine, v  láske, ten 
s týmto nemá problémy. Vidí tu potrebu, 
širokosť, pestrosť a súčasne jednotu stvore
ného sveta. Ja s tým nemám problémy.

Ako by dnes m ala C irkev osloviť č lo
veka i neveriaceho?

Ján Lángoš: Menej trium falizm u, viac 
pokory.

Ladislav Snopko: Hĺbkou poznania, 
hĺbkou zážitku z poznania a  širokým  k ne
bu otočeným  srdcom .

Ďakujem  za rozhovor.
M ária PEŠEKOVÁ



Jozef HAVRAN

Zopnú t é ruky
Raduj sa, Mária,

Panna presvätá, Krása najčistejšia,
Ty, ktorá si pokorne prijala zámer Boží, 
zo všetkých žien vyvolená ešte pred vekmi, 
osvieťma žiarou svojho srdca.

Raduj sa, Mária,
Pútnička najchudobnejšia, 
pomôž mi nájsť betlehemskú maštaľ, 
aby sa vo mne znovu narodil človek, 
zaľúbený Bohu a ľuďom.

Raduj sa, Mária,
verná sprievodkyňa svojho Syna, 
sprevádzaj ma, 
plná materinskej lásky, 
po všetkých cestách môjho života.

Raduj sa, Mária,
Diamant vytrvalosti, Perla vernosti, 
stoj pri mne v hodine najťažšej, 
keď rozopnem sa na kríži 
a svojho ducha
odporúčať budem Najvyššiemu.

Zopnuté ruky 
o to Ťa prosia,

gia je  povera, ktorá č loveka vzdiaľuje od 
Boha. Zdá sa, že dnes si to dostatočne 
neuvedom ujú ani veriaci ľudia, lebo aj po
vera dokáže v určitom  stupni pozdvihnúť 
ducha a vliať mu novú nádej. Č lovek sa 
chytá toho, čo má, v  omyle, že ide o pravú 
oporu a istotu. A  zatiaľ žije vo falošnom 
uspokojení, ktoré mu prináša poväčšine 
iba sklam anie. Praktickým  výsledkom  as
trologických výpočtov je  horoskop (v sú
časnosti kozm ogram ). Je rozložený do 12 
časových úsekov, kde každý úsek má 
svoj symbol (váhy, býk, lev, rak, škorpión 
atd'.). Ak si bližšie všim nem e horoskop, je 
koncipovaný tak, že pripúšťa širokú varia
bilitu výkladu. Potom sa sam ozrejm e zvy
šuje na základe pravdepodobnosti 
možnosť, že niečo z ponuknutej predpo
vede sa splní. Neide teda o jednoznačne 
presné vym edzenie budúcnosti, čo nie je 
v schopnostiach človeka, ale o určité širo
ko, zostavené konklúzie.

Že horoskop si našiel obľubu u čitateľov, 
svedčí, že dnes ho nájdete v hociktorom 
časopise, ba vychádzajú už aj sam ostat
né brožúrky a knižky horoskopov na jed
notlivé sym boly zvieratníka.

Niekto môže argumentovať, že je to ne
vinná zábava prečítať si svoj horoskop. Veď 
ja tomu aj tak neverím. Skúsenosť však 
ukazuje, že mnohí, ktorí sa denne stretávali 
s horoskopom na stránkach časopisov, po 
čase pocítili na ňom závislosť. Začali tomu 
veriť a tak strácali osobnú slobodu rozhodo
vania. Je to poníženie dôstojnosti seba sa
mého, ak sme otrokmi predpovede, ktorá je 
nám daná z hviezd. Nadväzne aj dnešná 
psychiatrická medicína varuje pred dušev
nými poruchami u ľudí, ktorí sa dali ovplyvniť 
falošnými predpoveďami.

Dávajm e si teda pozor, lebo nie všetko, 
čo sa ponúka a je  lákavé, zároveň je aj 
dobré. My - veriaci ľudia - mám e povedať: 
nie sú to hviezdy, ktoré riadia náš život, 
ale Boh, ktorý stvoril nás i hviezdy. Boh je 
pánom nad všetkým , do jeho prozreteľ
nosti m ám e vložiť svoju budúcnosť i ná
dej. Len tak sa vyhnem e zbytočnému 
sklam aniu a nájdem e pravý pokoj v duši.

o. Michal HOSPODÁR

Ešte pred n iekolkým i rokm i, pokiaľ sa 
pamätám, nebolo to lko  rozruchu okolo 
predpovedania osudu a budúcnosti č love
ka ako dnes. A k sa v n iektorom  časopise 
objavil horoskop, len m álo ľudí mu veno
valo pozornosť. V  dnešnej p luralitnej spo
ločnosti badám e zvýšený záujem  o 
praktiky, ktoré sľubujú dať uspokojivú od
poveď na otázky o blízkej i vzdia lenejše j 
budúcnosti jednotlivca  i spo ločnosti. Prá
vom si kladiem e otázku, prečo je  to tak, že 
m oderný človek 20. s toročia  sa vracia  k 
praktikám, ktoré majú úctyhodný vek nie- 
kolkých tisícročí.

Ľudia dnes hľadajú istotu, lebo zlá ekono
mická situácia nepriaznivo dopadá na mno
hých, najmä mladých, ale aj na dôchodcov. 
Pri poloprázdnej peňaženke, ak je  neuspo
kojená aj duša človeka, nutne dochádza k 
tomu, že človek si častejšie dáva otázku, čo 
bude zajtra, pozajtra, ako to bude. A tu 
slabým vo viere, zmietaným, senzáciechti- 
vým a hľadajúcim prichádzajú na pomoc

rozličné ponuky na odhalenie budúcnosti, 
z ktorých na prvom mieste je astrológia.

Astrológia (gr. astro - hviezdy, logos - 
veda) je prastará disciplína, kolískou kto
rej je  staroveký Egypt a Babylónia. Spočí
va na starej, pohanskej viere, že všetko, 
čo sa robí na zemi, tiež osud človeka, 
závisí od konštelácie hviezd. Takto potom 
chápem e pod pojmom astrológia výklad 
ľudského osudu a budúcnosti z postave
nia hviezd v hodinu alebo deň narodenia. 
Astrológiu si nesm ieme mýliť s astronó
miou, ktorá je  vedou o pohybe, zložení a 
vývoji nebeských telies a o kráse vesmíru. 
Dnes je všeobecne známe, že naša pla
néta Zem  má súvis a fyzikálne vzťahy s 
ostatným i planétami, aj so slnkom, m esia
com atď. Ale takú súvislosť, ktorá by ovplyv
ňovala budúcnosť človeka, ešte nikto 
nedokázal. Astrológia sa to ani nesnaží do
kázať. Je pseudovedou, len používa pláštik 
vedy, aby získala na popularite.

Zo stanoviska kresťanskej viery astroló

Ilustračná snímka a. m.
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Miroslav PINDROCH  f prečo ide na mňa?

MEDľľACIA Som hriešny tvor 
"homo sapiens"

Sedím v chráme tak prečo zúfať mám...?
Tíško hľadím * 
no nie do neznáma.

Bože, daj mi vieru
zlom neveru -

V srdci cítim nech neostanem
úskosť, chvenie - ako 'Tomáš", sám.

M yšlienka
O pravdách katolíckeho náboženstva som 

lepšie presvedčený ako o skutočnosti slnečné
ho lúča, ktorý vylieva na mňa teplotu.- - Viera 
poskytuje oveľa viac istoty, ako všetky ostatné 
znalosti.- Kto zakladá svoj život na nej, toho 
nijaká víchrica nestrhne.

Drevený ikonostas ľ gréckokatolíckom chráme v Mirolt Snímka a. m.

Legenda
1. Druh stromu, z neho bol postavený Dávi

dov palác i Šalamúnov chrám (1 Kr 6,15-22)
2. Logos po slovensky
3. Čestný titul židovských učiteľov zákona
4. Syn Zebedejov, starší brat Jána (Mk 1,19)
5. Druhý kráľ Izraelský, starozákonný žalmis

ta, predobraz mesiášskeho kráľa, muž podľa 
srdca Božieho

6. Židovská Velká noc
7. Miestodržiteľ rímskej provincie (Judsko) 

odsúdil Ježiša na smrť ukrižovaním

Počas letných prázdnin chodievam na Východ 
a rád si prezerám chrámy na našich dedinách. 
Nedávno som bol v Beňatine, Inovciach a Ruskej 
Bystrej. Drevené kostolíky sú skutočne pekné a 
nám ve£mi milé. Čo ma okrem toho potešilo, to 
boli prekrásne lipy, možno aj dvestoročné, pri 
všetkých spomínaných kostolíkoch.

Ale počul som aj také správy, ktoré ma zarmú
tili. Išlo o odovzdávanie chrámov, ktoré zabrali 
pravoslávni do svojho vlastníctva po prešovskom 
sobore. Nechcem polemizovať o pravoslávnych 
na východnom Slovensku, pripadne aj na Pod
karpatskej Rusi, ale dostala sa mi do rúk kniha, 
vydaná roku 1904 v Satmári k storočnici založe
nia satmárskeho rímskokatolíckeho biskupstva. 
Kedze doň patrili staré uhorské stolice Ung, Be- 
reg, Ugoč, Marmaroš a samotný Satmár a keďže 
kniha nebola spracovaná ani gréckymi katolíkmi 
ani pravoslávnymi, pokladám jej štatistické údaje 
za dosť vieryhodné.

Na strane 337 sa nachádza celkový sumár oby
vateľstva podľa náboženstva a uvádza okrem ka
tolíkov a iných aj:

V stolici:
Satmár - 152 996 - gréckokatolíkov, 3345 - pra
voslávnych, Ung - 83 052 - gréckokatolíkov, 56
- pravoslávnych, Bereg - 103 882 - gréckokatolí
kov, 49 - pravoslávnych, Ugoč - 51 442 - grécko
katolíkov, 9 - pravoslávnych, Marmaroš - 221 
522 - gréckokatolíkov, 88 - pravoslávnych.

Neprikladám však veľkú dôležitosť štatistike 
pre terajšie pomery, ale z nej jasne vyplýva, že 
lud týchto našich končín bol vtedy za úniu a že 
vlastne nebolo pravoslávia na našich dedinách. 
Veď v užhorodskom dekanáte bolo len 12 pravo
slávnych. Mňa zaujíma viac dnešný stav pravo
slávnych, lebo aj oní sú našimi bratmi a ak im 
lepšie vyhovuje pravoslávie, nikto ich nebude 
nútiť vrátiť sa do gréckokatolíckej cirkvi. Ale 
počul som, že sa správajú neukáznene, že násilím 
si prisvojujú veci a majetky, ktoré by mali patriť 
väčšine. Či pre nich neplatí Desatoro? Či si mys
lia, že to bude pre nich zásluha pred Bohom, ak 
ukrátia niekoho vo svoj prospech, aj keby to bol 
prospech cirkevný? Kristus odsudzuje násilie. 
Mienka múdrych by mala vyznieť v tom zmysle: 
ak je v dedine väčšina pravoslávnych, nech 
chrám pripadne im, ak naopak, nech sa vráti 
gréckokatolíkom. A nemusíme sa báť, aj keď sme 
v menšine. Nech si menšina postaví nový chrám 
a najkrajší skutok bude, ak väčšina im bude pri
tom pomáhať. Čo sa bojíte maloverní, že nebude
te vládať postaviť si svoj chrám? Tu sa zas vrátim 
do histórie:
Matej Bel, "magnum decus Hungariae", vo svo
jom nevydanom rukopise píše o Zemplínskej sto
lici a spomína, kde aký chrám je postavený. Nie 
je veľmi dôsledný, ale pre nás postačí, ak vybe
rieme niekoľko obcí v okolí Stropkova. Citujem: 

7. Miňovce, nachádzajú sa v tom istom údolí

ale poniže a na mieste oproti Olšave. Obec má asi 
osem obyvateľov Rusínov, ktorí tu majú svoj 
chrám. Poloha obce je kopcovitá.

15. Rafajovce, obec menšia ako predošlá (Hol- 
číkovce), ale blízko v tom istom údolí trochu 
povyše. Pôda je  rovnaká. Osada je rusínska. V 
obci sa nachádza chrám.

18. Tokajík, biedna dedinka susediaca s predo
šlou (Piskorovce) na východe, avšak za vrchom 
v inom údolí. Miesto je  rovnako horské a zales
nené, vhodné však pre pastviny. Obývajú ju  Ru- 
síni, ktorí majú svoj chrám...

Poznámka: Rukopis bol spracovaný okolo ro
ku 1730.

A tak spomína ďalšie malé dedinky, v ktorých 
sa nachádza chrám. A ja sa pýtam, stačilo vtedy 
osem rodín, inde dvanásť a podobne, aby si posta
vili svoj chrám a dnes nestačí sto i dvesto veria
cich, aby si postavili čo i len ikonostas do 
chrámu? Je dnes menej obetavcov, ktorí priložia 
ruku k dielu? Alebo je to tá mamona, ktorá nám 
bráni vydať zarobenú korunku? Lebo nech mi 
nikto netvrdí, že ľudia pred tristo rokmi boli bo
hatší ako my. Možno mali viac viery a viac pros
tého srdca, lebo aj sám Bel spomína vo svojom 
diele, že jedli ovsený chlebík a niekedy nebolo 
ani toho.

Je vari chyba niekde inde?
Ing. Martin SLANINKA

K U P Ó N
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ROK RODINY VYVRCHOLIL V RÍME
Vrcholným podujatím v rámci Roku rodiny bola púť rodín do Ríma v 

dňoch 8.a d.októbra 1994. Prišlo na ňu vyše 150 000 ľudí zo 130 krajín 
z piatich kontinentov.Nechybali ani rodiny zo Slovenska, ktoré prišli 
do Večného mesta spolu s Mons. Milanom Chauturom.CSsR, predse
dom komisie pre rodinu pri KBS. Na slávnostnej svätej omši, ktorú na 
Námestí svätého Petra celebroval Svätý Otec Ján Pavol II., sa okrem 
iných osobností zúčastnili aj matka Terézia z Kalkaty a zakladateľka 
hnutia Focolare Chiara Lubichová. Svätú omšu v priamom prenose 
spolu s Eurovíziou vysielala aj Slovenská televízia. Homíliu Jána Pavla 
II. prinášame našim čitateľom v skrátenej forme.

Drahí bratie a sestry, rodiny, ktoré ste 
prišli na púť! Rímsky biskup vás dnes 
pozdravuje na Námestí svätého Petra 
pri príležitosti slávnostnej svätej omše, 
ktorú spoločne slávime. Je to Eucharis- 
tia Roku rodiny. Spájam sa v duchu so 
všetkými, čo prijali výzvu Roku rodiny a 
sú tu dnes s nami v duchu prítomní. 
Spolu s nimi vyznávame našu vieru v 
Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa 
neba i zeme.

Veríme v Ježiša Krista, ktorý, žijúc 
tridsať rokov v nazaretskom dome, 
posvätil rodinný život. Pomáhajúc 
svätému Jozefovi v starostlivosti o 
Svätú rodinu, posvätil ľudskú prácu.

Veríme v Ježiša Krista, ktorý potvrdil 
a obnovil prvotnú sviatosť manželstva 
a rodiny, ako nám to pripomína evan
jelium, ktoré sme si pred chvíľou vypo
čuli. Počuli sme Kristove slová, kde sa 
v rozhovore s farizejmi odvoláva na 
"počiatok", keď Boh stvoril človeka, 
ako muža a ženu, aby sa stali jedným 
telom a aby tak odovzdali život svoj
mu potomstvu. Kristus hovorí: A tak už 
nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda 
Boh spojil, nech človek nerozlučuje. 
Kristus, svedok Otca a jeho lásky,za
kladá rodinu na nerozlučiteľnom man
želstve.

Verím v Ducha Svätého... verím v 
svätú Cirkev, v jednu svätú, katolícku, 
apoštolskú Cirkev. Vy ste domácou 
Cirkvou, ako učili už cirkevní otcovia 
a učitelia prvých kresťanských storo
čí. Cirkev postavená na apoštol
ských základoch má vo vás svoje 
základy: Je to domáca Cirkev. A Cir
kev je Rodina. Viera Cirkvi nech oži
vuje vieru v našich rodinách. Nech 
tajomstvo Cirkvi, toto úžasné tajom
stvo dôsledne prítomné v učení II. 
vatikánskeho koncilu, nájde svoj ob
raz práve v rodinách.

Drahí bratia a sestry! Žite v tomto 
svete! Nech Cirkev, prítomná v celom 
svete, dozrieva ako živá jednota cir
kví. Spoločenstvo cirkví aj tých domá
cich cirkví, ktorými ste vy. Keď 
vyslovujete slová Vyznania viery, kto
ré sa vzťahujú na Cirkev, vedzte, že 
sa týkajú vás!

Vyznávame vieru Cirkvi, a táto viera 
ostáva úzko spojená s podstatou nové
ho života, ku ktorému nás Boh povolal v 
Kristovi. Vyznávajme tento Život. A keď 
ho vyznávame, pripomíname si mnohé 
krstiteľnice vo svete, v ktorých sme boli 
preň zrodení. A potom, k týmto krstiteľ
niciam ste priniesli aj vašich synov a 
vaše dcéry. Vyznávame, že krst je svia
tosťou znovuzrodenia z vody a z Ducha. 
Táto sviatosť z nás zmýva dedičný

hriech i ostatné hriechy, a my sa stáva
me adoptívnymi Božími synmi na obraz 
Krista, ktorý je jednorodeným a večným 
Synom Otca.

Bratia a sestry, drahé rodiny! Aké ne
smierne je tajomstvo, ktorého ste sa 
stali účastnými. Ako hlboko sa vaše ot
covstvo a materstvo - drahí otcovia a 
drahé matky - spája prostredníctvom 
Cirkvi s večným otcovstvom samého 
BohalVeríme v svätú Cirkev! Veríme v 
spoločenstvo svätých. Veríme v odpus
tenie hriechov, vo vzkriesenie mŕtvych 
a v život budúceho veku.

Či nie je nevyhnutné zaangažovať sa 
v tomto mimoriadnom roku, Roku rodi
ny a v blížiacej sa vigílii tretieho tisícro
čia, aby sme takto chápali spásu?

Z tajomstva stvorenia človeka ako 
spoločenstva osôb sme prešli do ta
jomstva spoločenstva svätých. Ľud
ský život, ktorý má svoj počiatok v 
samotnom Bohu, má v ňom svoj cieľ a 
svoje naplnenie. Cirkev žije v neustá
lom spoločenstve so všetkými svätými 
a blahoslavenými, ktorí žijú v Bohu. V 
Bohu je aj večné spoločenstvo všet
kých, ktorí tu na tejto zemi boli otcami 
a matkami, synmi a dcérami, Všetci 
títo sú s nami spojení. Spájajú nás 
dejiny spásy, ktoré nás skrze víťaz
stvo nad hriechom a smrťou vedú do 
večného života, kde Boh zotrie každú 
slzu z našich očí. Tam, kde ho nájde
me ako Otca, Syna a Ducha Svätého, 
On nájde nás. Bude v nás prebývať a 
ukáže sa ako Alfa a Omega, Prvý a 
Posledný, všetko vo všetkých.

Drahé, tu zhromaždené rodiny, rodiny 
z celého sveta. Želám vám, aby naša 
dnešná svätá omša a naša spoločná 
modlitba pomohla stále leošie pozná
vať vaše povolanie, vaše veľké povo
lanie v Cirkvi a vo svete, ktoré vám dal 
Kristus, aby vás posvätil. Kristus sa 
neostýcha nazývať nás bratmi a ses
trami, ako sme to čítali v liste Hebre- 
jom. Kristus hovorí dnes všetkým: Iďte 
do celého sveta a učte všetky rodi- 
ny.Ohlasujte im evanjelium večnej 
spásy, ktorým je evanjelium rodín. Je 
to evanjelium - dobrá zvesť - je to 
Kristus sám. V nikom inom niet spásy, 
lebo niet pod nebom iného mena, da
ného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
spasení. A Kristus je ten istý, včera i 
dnes a naveky. Amen
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Zo ž i v o t a  g r é c k o k a t o l í k o v  m u k a č e v s k e j  e p a r c h i e

nwt mM mmm mMm i «  v mimí
Petrivka neďaleko Salovky. Nevelká de

dina, akých je v okolí Užhorodu i ďalej na 
východ nemálo. Od tých ostatných sa líši 
azda iba tým, že jej dejiny začali iba v 
tridsiatych rokoch nášho storočia. Ľudia z 
chudobnej verchoviny najprv išli za prá
cou do zámoria a potom po návrate za 
ťažko zarobené peniaze kúpili pozemky a 
začali gazdovať. Boli to jednoduchí, po
božní ľudia gréckokatolíci. Lenčo postavili 
zopár príbytkov a pochovali prvých mŕt-

Tajné v y s v i a c k y  v Č í n e
Podľa údajov z katolíckych kruhov 

bolo v Číne v prvých siedmich mesia
coch t  r. tajne vysvätených 71 kato
líckych kňazov. Noví kňazi z 
východných a severovýchodných re
giónov tejto obrovskej krajiny tajne 
študovali 7 až 9 rokov katolícku teo
lógiu. Aby nevzbudili v čínskych úra
doch podozrenie, miesta výučby sa 
často menili. V Čínskej llidovej repub
like sa teší slobode viery len tzv. "Čín
ske katolícke vlastenecké združenie " 
, ktoré je verné režimu, nie je však 
uznané Rímom. Oproti tomu Rímu 
verní katolíci "v podzemí”, počet kto
rých sa odhaduje na 3 milióny, sú stále 
prenasledovaní. Rímskokatolíckej Cir
kvi v Číne sa znemožňuje nadvia
zanie akýchkolVek kontaktov so 
Svätou Stolicou.

S naliehavou výzvou na Bezpeč
nostnú radu OSN a členov Európske
ho parlamentu sa obrátili biskupi 
Južného Sudánu. Požadujú oka
mžitú intervenciu medzinárodného 
spoločenstva na ukončenie občian
skej vojny, ktorá trvá v tejto krajine 
od roku 1983. Tragédia Sudánu, na
berajúca apokalyptické rozmery, ne
cháva medzinárodné organizácie a 
masmédia ľahostajnými. Zúfalá situ
ácia v Sudáne, kde milióny ľudí sú 
ohrozené hladom, alebo zomierajú 
na následky vojny, medzinárodné 
spoločenstvo ignoruje. 12- ročná voj
na si už vyžiadala 500 000 obetí na 
životoch.

Tragédia v tejto krajine má oveľa 
väčšie rozmery ako súčasné udalos
ti v Rwande, a medzinárodné masmé
dia sú povinné o tom informovať 
svet. Mlčanie v tejto situácii je zloči
nom. Dokument vyzýva medziná
rodné organizácie podporiť snahy o 
prímerie, aby znepriatelené strany 
oospeli k spravodlivému riešeniu, 
ktoré by viedlo ku trvalému mieru. 
Biskupi požadujú okamžité zbrojné 
embargo, ako aj vytvorenie ochran
ných bezpečnostných zón, ktoré by 
uľahčili humanitárnu pomoc.

vych, postavili na cintoríne kríž a aj drevenú 
kaplnku.

Osada rástla a je j obyvatelia chceli 
mať chrám. Lenže boli roky hospodárskej 
krízy a potom druhá svetová vojna a to 
všetko znemožnilo splnenie tohto predsa
vzatia. V roku 1944 prišlo oslobodenie... 
Lenže nový totalitný systém viac dbal na 
budovanie tzv. svetlej budúcnosti než na 
starostlivosť o duchovné potreby ľudí. 
Bojovný ateizmus nielenže nepovoľoval 
výstavbu nových chrámov, ale ničil sta
ré a pretváral ich na skladovacie objekty a 
dielne.

Dňa 28. augusta 1949 nová vláda 
začala totálnu likvidáciu gréckokatolíckej 
cirkvi. Antihumánne dôsledky tohto rozhod
nutia sú už dnes známe širokej verejnosti. 
Obmedzovaním boli postihnuté aj iné cirkvi
- rímskokatolícka, protestantské i ďalšie. 
Jednou odporúčanou - ale v konečnom dô
sledku trpenou - cirkvou sa stala promos- 
kovská pravoslávna cirkev, ktorá 
vehementne obsadila gréckokatolícke 
chrámy.

Bude mať volebné víťazstvo voči Rus
ku priateľského Kučmu nad doterajším 
prezidentom Kravčukom nejaké účinky na 
cirkvi Ukrajiny? V sídle IVovského velkoar- 
cibiskupstva, ktorého s Rímom zjednote
né spoločenstvo trpelo počas desaťročí 
protináboženského sovietskeho centra
lizmu zo všetkých cirkví východného blo
ku najviac, ako by v tomto smere vládol 
pokoj. Hoci vedia, že v Kravčukovi stratili 
oporu.

Kravčuk bol východnej katolíckej Cirkvi 
naklonený. Opieral sa o päťmiliónové kato
lícke spoločenstvo, ktoré má svoje stredis
ká na západnej Ukrajine, kde je národné 
povedomie tradične silnejšie ako na 
východe krajiny s jeho pravoslávnou väč
šinou. Kravčuk si cení predovšetkým úzke 
väzby ukrajinských katolíkov na Západnú 
Európu alebo Ameriku, kde žijú silné a i 
blahobytné ukrajinské farnosti. Okrem to 
ho sa domnieva, že s katolíkmi sa dá vďa
ka ich sociálnej náuke "lepšie budovať 
štát", môžu viac prispieť k výstavbe krajiny.

Víťaz volieb Kučma má politické ťažisko 
na východe Ukrajiny, a teda medzi pravo
slávnymi kresťanmi, na ktorých zjavne sta
via. Pravdaže, musí sa ukázať, ako bude 
Ukrajina reagovať na hospodárske spoje
nie s Moskvou a ako sa to odrazí na jed 
note a suverenite krajiny. Mnohí pred
pokladajú dlhodobo väčšie vzďaľovanie sa 
oboch častí krajiny. Okrem toho má mu
čenícka ukrajinská katolícka Cirkev dosta
tok vnútorných starostí. Po štyridsiatich 
piatich rokoch života v katakombách sa 
prekvapujúco rýchlo uchytila a presadila. 
Pravoslávna Cirkev, s ktorou Stalin v 
roku 1946 násilne zjednotil ukrajinských 
katolíkov vrátane ich cirkevného majetku,

V novom období - v roku 1991 - sa 
úradne zaregistrovalo aj ubité gréckoka
tolícke spoločenstvo v Petrivke. Za ťažkých 
okolností a velkej obetavosti všetkých sa 
podarilo začať výstavbu dávno zam ýš
ľaného chrám u. Chrám  Zoslania Sväté
ho Ducha je výsledkom  nadšenia 
takm er všetkých rodín v te jto  obci. Vďaka 
patrí aj duchovném u otcovi Jura jovi Fe- 
dákovi, ktorý v pastorácii nešetrí svoje 
sily. Bol prvým, ktorý neohrozene začal 
ešte v nebezpečnej s ituácii a poľných 
podm ienkach slúžiť sv. litu rg ie  na už- 
horodskej kalvárii. Na posviacke nové
ho chrám u bol prítom ný i ďalší zaslúžilý 
kňaz z počia tkov obnovovania činnosti 
eparch ie - o. Š tefan G afič a m ladý začí
najúci dušpastier o. Josif Ambruš.

Roky to ta litného systém u urobili svoje v 
myslení ľudí. Je čo naprávať. A preto je 
potrebné, aby v súčasnej spoločnosti 
všade víťazila tolerancia medzi ľuďmi, a 
najmä medzi veriacimi.

Zo zahraničnej tlače spracoval 
Pavol KUŠNÍR

sa len nerada vzdávala nadobudnutého ma
jetku. Katolíci po dlhom období utrpenia 
nemali vždy v takejto situácii vždy potreb
nú kresťanskú citlivosť. Po niekedy tvrdých 
rokovaniach sa napokon obidve cirkvi do
hodli na ekumenickej spolupráci. Zmiešaná 
kontrolná komisia každý polrok skontroluje 
pokroky a nedostatky.

Ale aj čo sa týka cirkevných štruktúr a 
sebapochopenia, ešte nejde všetko pod
ľa želaní kato líckych Ukrajincov. Na ve
ľa rozhodnutí, prija tých v roku 1992 na 
prvej synode na dom ácej pôde, Vati
kán za tia ľ takm er vôbec nezareagoval, 
napríklad na rozhodnutie  o ďalšom 
budovaní h iera rch ie  na východe krajiny.
O zriadení síd la  m etropolitu  v Kyjeve, 
čo si v tedy tiež žela li, sa už po voľbách, 
zdá sa, ani nehovorí. Ani v starej túžbe 
po väčše j sam osta tnosti povýšením na 
patria rchát sa vid ite ľne nepokročilo. V 
skutočnosti má ukra jinský velkoarcibis- 
kup kard inál Lubačivský právom oc pre 
celú Ukrajinu, ale nie - ako sa žiada
- aj pre byzantíncov v Rusku a pobalt
ských republikách.

Katolícki Ukrajinci vedia, že Vatikán by 
chcel zlepšiť mnohým zaťažený vzťah k 
pravosláviu. Preto sa s napätím očaká
va pastiersky list, ktorý chce kardinál Lu
bačivský napísať svojim veriacim. Osem
desiatročný duchovný, ktorý sa po prelo
me stal prekvapujúco všeobecne akcep
tovanou vedúcou osobnosťou svojej cirkvi, 
bol pred niekolkými týždňami v Ríme. Tam 
mu iste naznačili, že kúria by nerada videla 
terajšie rozhovory s pravoslávnym i ohroz
ené ostrým i tónm i z Ľvova.

Deutsche Tagespost, prel.T.L 
(KN)

Katolíci na Ukrajine
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POSVIACKA 0BN0VENEH0 CHRÁMU 
V NIŽNOM TVAROŽCI

Na sviatok Povýšenia sv. kríža v nedeľu,
18. septembra 1994 vykonal slávnostnú vy
sviacku obnoveného chrámu biskup Mons. 
Ján Hirka, ktorý spolu so správcom farnosti 
Jozefom Gduľom slúžil sv. liturgiu. Ako sme 
sa dozvedeli, generálnu opravu chrámu za
čali pred dvoma rokmi, počas nej vykonali 
tieto práce: výmenu strechy, vonkajšie 
omietky, vnútornú maľbu, nový ikonostas, 
nové obrazy od maliara Milana Krajňáka, 
nový oltár a žertveník. Podľa knihy Dejiny 
osídlenia Šariša z roku 1990 od Ferdinanda 
Uličného prvá zmienka o Nižnom Tvarožci 
pochádza z roku 1355, kedy Jágerská ka
pitula v roku 1355 ohraničila pre Tekulov- 
cov panstvo Smilno, ku ktorému bola 
začlenená aj táto dedina.

V písomnostiach zo 14. - 16. storočia 
sa vyskytuje pod názvami Twrous, Thuros- 
pathaka, ktorých základom je preklad pô
vodného slovenského názvu Tvarožec do 
maďarčiny (túrós = tvarohový). Tento ná
zov nepochybne tvorili šľachtici, možno Te- 
kulovci, ktorí boli maďarského pôvodu.

V 15. - 16. storočí bol Nižný Tvarožec 
majetkovou súčasťou panstva Makovica. 
Pravdepodobne v rokoch 1471 a 1472 
pri prechode poľské vojsko dedinu spusto- 
šilo4 takže v roku 1492 sídlisko nejestvova
lo. Čoskoro sa tu usadilo nové obyvateľstvo.
V 16. storočí Nižný Tvarožec patril k rusín
skym dedinám na panstve Makovica.

Podľa knihy Stebník 1414-1994 sa spomí
na, že keď sa v Stebníku v roku 1798 dreve
ný chrám rozpadol, fara sa presťahovala do 
Nižného Tvarožca.

Pamätná kniha obce bola založená v roku 
1933. Starostom obce bol vtedy Peter Babej. 
Ako je zapísané v tejto knihe, podľa ústne
ho podania gréckokatolícky chrám bol po
stavený vo farskej záhrade. Bol drevený a 
vedľa neho bol aj cintorín. V 18. storočí 
bol postavený terajší chrám. Chrám je bu
dovaný z kameňa a veža z tehál. Chrám bol 
dokončený počas účinkovania farára Jána 
Hodobaya v roku 1777, čo dosvedčuje vo

Každoročne už vyše 100 rokov schádzajú 
sa zbožní ctitelia Panny Márie na svätú horu 
Cirč k  úcte Matky Božej v nedeľu po odpuste 
v Ľutine. Tak to bolo aj tohto roku. Tradícia 
sa zachovala. Veriaci prosili o dobré poča
sie, aby nepršalo, čo sa aj stalo skutočnos
ťou. Dobrá pohoda a radosť pútnikov sa 
niesla od soboty do nedele. Už dopoludnia v 
sobotu, 3. septembra prichádzali pútnici do 
chrámu Ochrany Panny Márie a boli milo 
prekvapení novou cestou na mariánsku horu. 
Veriaci z Cirča, pod  vedením svojich kurá
torov, sa už od začiatku roka pripravovali na 
svoj tradičný odpust. Zakúpili betónové pane
ly a v spolupráci s obecným úradom a roľníc
kym družstvom nimi vyložili najťažšie úseky. 
Odmenou bola radosť predovšetkým starších 
veriacich, ktorí by sa ináč na horu nedostali.
V sobotu o 13.00 hod. pohla sa procesia od 

farského chrámu modlitbou a spevom. Po

vnútri chrámu na klenbe umiestnený nápis: 
tento chrám freskami maľoval v roku 1777 
Karol Wolucki. Vnútorná malba bola v roku 
1905 počas účinkovania farára Aurela Pet- 
ríka obnovená. O tom svedčí na klenbe 
chrámu nápis.

Farská budova (zbúraná v roku 1979) 
bola postavená v roku 1860 . Tunajšia far
nosť mala od roku 1782 cirkevné matriky. 
Podľa dát v obci účinkovali títo gréckokatolíc
ki otcovia: Ján Hodobay, Michal Demjano- 
vič, Peter Rojkovič - do roku 1832), Michal 
Podhájecký, Ján Petrík 1833-1858, Au
gustín Petrík, Augustín Janovič, Aurel Pet
rík, Nikolaj Petrík (rod Petríkovcov - kňazov 
účinkoval vo farnosti viac ako 100 rokov) a 
od roku 1932 Alexander Čabiňák, ktorého 
obecné zastupiteľstvo rozhodnutím zo dňa 
25. júla 1933 menovalo zároveň aj obecným 
kronikárom. Menovaný dekan-farár účinko
val medzi tunajšími obyvateľmi 11 rokov, ale 
pre starú a vlhkú farskú budovu odišiel na 
susednú faru do Petrovej. Miesto farára bolo 
prázdne do 1. januára 1944.

4. decembra v  roku 1983 v obci bola 
posvätená farská budova, ktorá bola posta
vená počas účinkovania terajšieho správcu 
Jozefa Gdul’a a postavili si ju veriaci Nižné
ho a Vyšného Tvarožca svojpomocne z 
vlastných finančných prostriedkov a daru 
od nášho biskupského úradu (20 tis. ko
rún). Posviacku vykonal otec biskup Mons. 
Ján Hirka.

Vo farnosti Nižný Tvarožec je spolu 432 
obyvateľov, z toho 95 Rómov. Vo Vyšnom 
Tvarožci je 146 obyvateľov. V  Nižnom Tva
rožci je nový a vo Vyšnom Tvarožci starý 
štýl kalendára. Tunajší ľud rád chodí do 
chrámu a bol na to vždy zvyknutý. Deti sa 
náboženstvo vyučujú v škole v Nižnom 
Tvarožci. V minulom školskom roku nábo
ženstvo navštevovalo 25 detí. K prvému 
svätému prijímaniu v júni t.r. pristúpilo 16 
detí. K tejto farnosti teraz patrí aj Petrová 
a Frička, ktoré miestny duchovný z Nižného 
Tvarožca spravuje. -r-

Z odpustovej slávnosti v Poši
Snímka František MAJIRSKÝ

Z kroniky 

sídelného 

biskupa

M o n s .  J á n a  H I RKU
4.9. - Posviacka chrámu vo Vernári
7.9. - Celoslovenský liturgický deň v Ľutine
11.9. - Odpustová slávnosť Narodenia Bo
horodičky v Poši
18.9. - Posviacka obnoveného chrámu v 
Nižnom Tvarožci
24.9. - Otvorenie šk. roku v kňazskom 
seminári
25.9-29.9 - Ekumenický seminár v Benát
kach
Po odpustových slávnostiach v Šašovej 
a Ľutine sa otec biskup zúčastnil sláv
nosti v ďalších farnostiach.

posvätení vody bola večiereň s lítiou, nasle
dovalo duchovné slovo, ktoré predniesol o. 
Gorazd, OSBM. Hovoril o podmienkach zís
kania plnomocných odpustkov. Počas oboch 
dní duchovní otcovia vysluhovali sviatosť 
zmierenia. Podvečer 3.9. svätú liturgiu slúžil 
o. provinciál o. Marián Potáš, OSBM. V ho- 
mílii sa zameral na rodinu. Pekný duchovný 
program mala čirčianska mládež pod  vede
ním otcov ThDr. Miróna Podhájeckého a 
o. Pavla Haľka, OSBM. Mimoriadne veľká 
účasť (nad 3000 veriacich aj zo zahraničia) 
bolo povzbudením pre všetkých. Do progra
mu sa zapojili bohoslovci a rehoľné sestričky. 
Slávnostnú sv. liturgiu slúžil generálny vikár 
Mons. Ján Gajdoš spolu s ďalšími kňazmi. 
Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny 
Márie sa skončila pápežskou hymnou. Pútni
ci odchádzali povzbudení s  prianím stretnúť 
sa znovu o rok. -r-

Na posolstvo ú- 
častníkov výročnej 
odpustovej slávnosti 
v Ľutine, adresova
né Svätému Otcovi, 
dostal prešovský sí
delný biskup Mons. 
Ján Hirka zo Svätej 
Stolice tento list:

Vaša Excelencia,
Svätému Otcovi bolo doručené po

solstvo, ktoré ste mu poslali pri príle
žitosti slávenia sviatku Nanebovzatia 
Panny Márie v Ľutine.

Jeho Svätosť za toto gesto Vašej Ex
celencií I všetkým zo srdca ďakuje. Zá
roveň, ako záruku hojných nebes
kých milostí, obnovuje svoje Apoš
tolské požehnanie.

Rád využívam túto príležitosť, aby 
som prejavil Vašej Excelencii svoju 
úctu.



STRANA 13 SLOVO -24 m -

Duchovná obnova a odpustová slávnosť v Prešove
Prijať Svätého Ducha, otvoriť sa  Bohu bez

výhradne bez akého "ale", povzbudiť a  zmeniť 
sa, nájsť seba samého, poznať pravdu o sebe, 
zatúžiť ešte viac po nebi a  rozhodnúť sa  nano
vo žiť plne Ježišovo evanjelium - to je zmyslom 
a cieľom každej duchovnej obnovy. Fantastic
kú príležitosť toto všetko obsiahnuť dala tohto
ročná obnova, ktorá prebiehala v dňoch 
26.septembra až 1 októbra t.r. v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príle
žitosti odpustovej slávnosti k úcte Ochrany 
presvätej Bohorodičky.

Duchovná obnova bola v Roku rodiny sme
rovaná hlavnou témou na september: Účasť 
rodiny na živote a poslaní cirkvi. Od pondelka 
až do soboty boli rozoberané témy : Vzťah

medzi chlapcom a dievčaťom. Kresťanská vý
chova deti a  mládeže. Nerozlučiteľnosť a man
želská čistota. Modlitby v kresťanskej rodine. S  
úžasným zápalom a láskou vyčerpávajúco tie
to témy rozoberali : Mons. Milan Chautur, 
CSsR, pomocný biskup prešovskej diecézy, 
RNDr. Jozef Voskár, viceprovincíál redemto- 
ristov v Michalovciach o. Miroslav Čajka,o. 
Jozef Miňo. o. Vlastimil Bajužík . Počas sv. 
liturgií spievali pozvané zbory z Košíc, Fulían- 
ky, Abranovíec, Prešova. Po večerných sv. 
liturgiách boli duchovné programy , ktoré mali 
velký ohlas medzi veriacimi.

Odpustová slávnosť začala v sobotu, 1.ok
tóbra o 16.00 hod. večierňou, sv. liturgiou, a 
pokračovala do 22.00 hod. programom deti, sv.

ružencom a  eucharistickou pobožnosťou. V 
nedeľu slávnosť vyvrcholila sv. liturgiami v slo
venskom a  staroslovienskom jazyku o 8.00 
hod. a  10.00 hod., ktoré celebroval generálny 
vikár prešovskej diecézy Mons. Ján  Gajdoš 
spolu so správcom farnosti Prešov o. Jozefom 
Marettom a tajomníkom bisk. úradu o. Petrom 
Rusnákom. V homílii o Ján  Gajdoš vyzdvihol 
úctu farskej obce Prešov k Matke B ožej. Ďalej 
povedal : Sviatok Pokrovu svedčí, že P. Mária 
sa  o svoj ľud stará. Prihovára sa  za nás u Boha. 
Ochraňuje nás pred zlom , je milujúcou mat
kou. Patrí sa  , aby sm e jej neustále prejavovali 
svoju vďačnosť.Mária je naším domovom, na
šou Ochranou.

- a m  -

Slávnosť v Topolanoch
Náš gréckokatolícky chrám je zasvätený sv. Michalovi. Dňa 4. septem

bra t.r. sme si pripomenuli 55. výročie vysviacky chrámu a zároveň bola 
vysvätená velká sakristia, ktorú si naši veriaci vystavili svojpomocne. 
Sakristia má tvar polokruhu, tvorí ju miestnosť pre matky s deťmi, velká 
zasadačka, miestnosť pre duchovného otca a miništrantov, sklad, sociál
ne zariadenie a veľká chodba, ktorá spája tieto miestnosti.

Na posvätenie sakristie sme s velkou radosťou privítali J. E. biskupa 
Mons. Milana Chautura, CSsR. Odpustová slávnosť a posviacka sa 
začala sprievodom. Otca biskupa privítal otec dekan Michal Moskaľ, 
titulárny kanonik. Nasledovala posviacka sakristie a slávnostná služba 
Božia, ktorú celebroval J.E. otec biskup Mons. Milan Chautur. Hlavnou 
myšlienkou jeho homílie bolo zvýraznenie slova Michael - kto ako Boh. 
My, Topoľčania, sme si vtedy uvedomili, že kto iný ako Boh nám dal silu 
pustiť sa svojpomocne do takej stavby, kto iný ako Boh nám pomáhal pri 
jej výstavbe a kto iný ako Boh nám ju pomohol dokončiť.

Po skončení sv. liturgie, molebenu a myrovania bola obchôdzka okolo 
chrámu za účasti velkého množstva veriacich. V závere biskup vyzval 
všetkých - deti a mládež, rodičov, dospelých, aby si každý z nás, v každej 
chvíli, v rôznych životných situáciách uvedomil len jedno: "Kto je viac ako 
Boh".

Poobede po eucharistickej pobožnosti bola beseda s otcom biskupom. 
Tento krásny slnečný deň s otcom biskupom Milanom zakončili deti, 
mládež a dospelí loptovými hrami na futbalovom ihrisku. A pri zotmení, 
sediac v tráve, sme sa s otcom biskupom rozlúčili desiatkom sv. ruženca. 
Nikomu sa nechcelo odísť a vtedy sme si potvrdili jeho slová: "Kto nám 
mohol dať krajší deň - kto iný ako Boh!"
v V závere by som chcela povedať Pán Boh zaplať duchovnému otcovi 
Štefanovi Lazorovi, o. Jozefovi Sukovskému, ktorí začali s výstavbou a 
duchovnému otcovi Slavomírovi Geregovi, ktorý sa zaslúžil o skoré 
ukončenie a estetické zladenie tejto sakristie. Pán Boh zaplať všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili k jej výstavbe.

Milka ČINČÁROVÁ

Naši jubilanti v novembri
o. Juraj GUĽA, správca farnosti Jovsa, 65. narodeniny 

(3.11.1929); o. Ján LÍČKO, na odpočinku v Mikovej, 75. naro
deniny (5.11.1919); o. Michal VELIKÝ, na odpočinku v Koši
ciach, 85. narodeniny (6.11.1909); o. Valér ČONKA, správca 
farnosti Sačurov, 60.narodeniny (13.11.1934); o. Michal HU- 
LAJ, správca farnpstí Rudľov, 40. výročie ord. (14.11.1954); 
o. Štefan IŠTVANÍK, CSsR, správca kláštora v Michalovciach, 
65. narodený /24.11.1929/.

Vyprosujeme im Na mnoho rokov, šťastných rokov.

Záber zo slávenia ďakovnej sv. liturgie v 
Belži - zľava o. kanonik Viktor Skoroden- 
ský a Mons. Jozef Tóth.

Snímka Ing. Michal Tóth

ONESKORENÁ
Chrám Nabebovstúpenia Pána v Belži. V  

nedeľu, 9. októbra t.r. k  jeho oltáru po prvý
krát pristúpil Mons. Jo ze f Tóth, prodekan 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Pre
šove, rodák z neďalekej Hanisky, ktorého ko
rene siahajú niekoľkými storočiami do tejto 
rázovitej abovskej obce neďaleko Košíc.

Cestu k  oltáru mal tento náš teológ, peda
góg a básnik vykonať pred 43 rokmi. Vtedy 
začalo však pre Cirkev - a pre gréckokatolíkov 
zvlášť - obdobie trpkých rokov. Štúdium na 
Vysokej bohosloveckej škole v Košiciach a 
Bratislave už nemohol dokončiť. Čakali ho 
roky ťažkej práce v pomocnom technickom 
prápore i roky robotníka-korektora v košickej 
tlačiarni, ktoré však boli aj rokmi nezlomnej 
práce v katakombálnej cikvi. Od roku 1990

SV. LITURGIA
pôsobí na bohosloveckej fakulte.

O. Jozef Tóth oneskorenú sv. liturgiu odslúžil 
svojim krajanom až po štvrťstoročnej kňazskej 
službe a to v chráme, v ktorom bol prijatý do 
Cirkvi a v očakávaní blížiacej sa životnej sedem
desiatky spolu so svojím priateľom a spolupra
covníkom Mons. Mgr. Jánom Krajňákom, o. 
Rudolfom Zachariašom, správcom farnosti o. 
Jozefom Vološinom i belžianskym rodákom ka
nonikom o. Viktorom Skorodenským, ktorý aj 
kázal. Počas sv. liturgie účinkoval miestny mlá
dežnícky zbor na čele s Ivetou Skovranovou.

Mohutné Mnoho rokov, šťastných rokov... 
jeho krajanov vyznelo nielen ako úprimné ži
čenie, ale aj vďakyvzdanie Najvyššiemu, že 
svojich sprevádza a neopúšťa.

Pavol KUŠNÍR



-SLOVO 21/94 STRANA 14

Spolok 
sv. Cyrila a Metoda

ÚLOHA 
PRE KAŽDÉHO Z NÁS

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach bol obnovený po dlhých 
a ťažkých rokoch prenasledovania všetkého gréckokatolíckeho v marci 
1991 a hneď v nasledujúcom roku už prevzal vydávanie nášho grécko
katolíckeho kalendára. Medzitým bolo založené aj naše spolkové hos
podárske zariadenie Byzant, ktoré je  garantom a vydavateľom spolkovej 
gréckokatolíckej tlače.

Gréckokatolícky kalendár 1995 je v poradí už štvrtým v našom 
vydavateľskom snažení. Pri našich skromných podmienkach sa nám 
podarilo vydať aj ďalšie potrebné publikácie. Čo a ako budeme vydávať 
ďalej, záleží aj od každého z nás. Musíme si uvedomiť dôležitosť a 
význam tlače i svoju osobnú zodpovednosť za apoštolát, ktorý má byť 
vlastnosťou každého kresťana. Keby sa náš kalendár i ďalšie publikácie 
dostávali do každej gréckokatolíckej rodiny, verte, že by sme s našou 
tlačou nemali nijaké vydavateľské problémy. Preto zadovážme si náš 
kalendár, naše publikácie, našu tlač. A nielen to. Oslovme rodiny, 
priateľov, susedov a známych. Možno práve naše oslovenie spôsobí, že 
sa z nich stanú horlivci našej viery a obradu.

V nastávajúcom období expedujeme Gréckokatolícky kalendár 1995 
pre našich členov. Na východnom Slovensku si ho budú môcť členovia 
vyzdvihnúť na farských úradoch spolu s podielovou knihou Spomienky 
pútnika. Členom nášho spolku na strednom a západnom Slovensku i v 
zahraničí kalendár i podielovú knihu pošleme poštou na ich adresu.

Vo voľnom predaji je  náš kalendár na farských úradoch, v predajniach 
Byzant v Michalovciach, Prešove, Poprade i v niektorých ďalších pre
dajniach náboženskej literatúry.

Všetci sa snažme o to, aby sa naše tlačené slovo dostalo k tým, ktorým 
je adresované.

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

NASI JUBILANTI
V novembri t. r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši členo

via:
50 ROKOV - Mikuláš Lukáč z Kuzmíc a Jozef Semko z 

Nižného Hrabovca.
60 ROKOV - Mária Fabianová z Trebišova, Michal Kunca z 

Nižného Hrabovca, Michal Mad’oran z Kuzmíc, Ján Onuško z 
Humenného, Imrich Salaga zo Zemplínskeho Jastrabia a Mária 
Stašová z Hriadok.

70 ROKOV - Andrej Bodnár z Horoviec, Mária Danková zo 
Sečoviec, Anna Harbulová z Horoviec, Anna Chomjaková z 
Lubovca, Mária Jakabová z Hriadok, Helena Lipčáková z 
Radvane nad Laborcom, Michal Rimko z Hažína, Mária Savko- 
vá zo Sečoviec a Anna Vorobľová zo Svidníka.

75 ROKOV - Andrej Gadžo zo Strážskeho a Anna Kočišová 
z Falkušoviec.

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

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a 

Metoda prispeli:
Helena Bajusová, Hriadky 50 Sk, 

Anna Bajzová, Kráľovský Chl- 
mec 50 Sk, Bohuznáma vdova z 
Novosadu 500 Sk, Mária Boko- 
vá-Repjcká, Novosad 200 Sk, 
Juraj Čižmár, Horovce 50 Sk, 
Členovia Spolku sv. Cyrila a 
Metoda, Ruská Nová Ves 500 Sk, 
Eva Danková, Kysta 50 Sk, Vero
nika Danková, Hriadky 50 Sk, Jú
lia Durajová, Šumiac 50 Sk, 
Michal a Viktória Feckaničovci, 
Radvaň nad Laborcom 100 Sk, 
Helena Hubaľová, Rakovec nad 
Ondavou 150 Sk, Mária Jakabo
vá, Hriadky 50 Sk, Helena Macej-

ková, Seniakovce 200 Sk, Anna 
Naščáková, Rakovec nad Onda
vou 100 Sk, Anna Pancuraková, 
Varhaňovce 50 Sk, Anna Smole- 
jová, Spišské Vlachy 100 Sk, 
Spolok sv. ruženca, Ruská No
vá Ves 500 Sk, Mária Stašová, 
Hriadky 50 Sk, Karol Šmehlik, 
Spišská Nová Ves 100 Sk, Mária 
Tebeľaková, Tichý Potok 50 Sk, 
Mária Zlatnická, Hriadky 50 Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a Me
toda posielajte poštovou poukáž
kou vzor "A" na účet SŠTSP 
Michalovce, číslo účtu 124240- 
559/0900. Na poštovej poukážke 
v správe pre prijímateľa - na dru
hej strane - uveďte, že ide o dar. 
Mená darcov postupne uverejňu
jeme v Slove.

□  NA VERNISÁŽI VÝSTAVY venovanej postave Presvätej Bo
horodičky, patrónke Slovenska, ktorá bola otvorená 14. septem
bra t.r. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, vystúpil aj 
náš Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Výstava potrvá do 
konca tohto roka.

mm m « b  m0 bqmm
Spoločenstvo sv. Gorazda a jeho druhov v Br

ne usporadúva každý rok po 27. júli na Hore sv. 
Klimenta pri Osvétimanoch neďaleko Uhorského 
Hradišťa Školu sv. Gorazda. Bývajú tam zaují
mavé prednášky renomovaných teológov. Mňa 
tam prvýkrát priviedla pred dvoma rokmi zveda
vosť, lebo sa zaujímam o cyrilometodskú proble
matiku a bol som zvedavý, čo sa nového 
dozviem.

Prišiel som tam skoro ráno chodníkom, ktorý 
sa vinul lesom od hlavnej cesty z Osvétiman do 
Korytčian. Cestou som sa pozeral na ikony, ktoré 
boli ozdobené lesnými kvetinami. Dlhšie som sa 
zastavil pri ikonách Presvätej Bohorodičky a sv. 
Cyrila a Metoda. Zdalo sa mi, že v týchto ikonách 
sa odzrkadľuje duša ich tvorcov. Uvedomil som 
si rozdiel medzi obrazom a ikonou. Poďakoval 
som sa Presvätej Bohorodičke a týmto svätcom a 
išiel som ďalej na Horu. Na vŕšku stojí kaplnka 
vedľa múrov asi pol metra vysokých, ktoré dotvá
rajú obraz baziliky, ktorá tam vraj bola v období 
Veľkej Moravy. O tom som sa dočítal na náučnej 
tabuli. No to, čo som videl, nezodpovedalo plne 
tomu, čo som čítal. Základy v zemi boli trošku 
ináč.

Archeologický výskum potvrdzuje, že pri bazi

like bol aj kláštor. A legendy hovoria, že tam 
prekladali bohoslužobné knihy z gréčtiny do sta- 
roslovienčiny. Tam vraj sv. Gorazd viedol školu 
odpisovačov sv. textov. A tam vznikali aj prvé 
literárne diela v staroslovienčine. Možno práve 
sv. Gorazd si tam zapisoval všetky dôležité uda
losti zo života svojho učiteľa - sv. Metoda. Pri 
pohľade na východ, na vrcholky Bielych Karpát 
som si uvedomil, ako silne miloval sv. Metod náš 
ľud. Tam musel prekonávať i svoju túžbu po rod
nom Solúne. A sv. Gorazd možno tam spomínal 
na svoje rodné Nitriansko. Najnovšie sa tvrdí to, 
že táto kláštorná škola bola na nitrianskom Zobo- 
re. Podstatné je však to, že zásluhou sv. Cyrila a 
Metoda a prispením učených mužov vtedajších 
čias sa tu - v centre Európy - objavila výrazná 
duchovná oblasť, z ktorej čerpáme doteraz. Tam 
som si uvedomil, aká je aktuálna prosba - dedič
stvo otcov zachovaj nám, Pane.

Z mojej meditácie ma vyrušili hlasy ľudí. Prišli 
zo svojho stanového tábora na bohoslužbu. Roz
hodli sme sa pre východnú sv. liturgiu. Dievčatá 
mi dali do rúk spevník aj s notami a textom v 
slovenčine. Hoci som slabší spevák, zúčastnil 
som sa spevom aj ja. Náš spev mal pripomínať 
oslavu Pána anjelmi na nebesiach. Takí speváci

ako som ja, myslím, že prekážali školeným hla
som chrámového zboru Proglas. Človeka zvyk
nutého na západný obrad trošku prekvapí dĺžka 
východného obradu. Musí sa viac sústrediť na to , 
čo sa robí. Nevedel som, čomu viac venovať 
svoju pozornosť. Od studeného vetra nám skrehli 
ruky. Zaujímavé bolo to, že počas premenenia 
vietor stíchol, akoby nechcel rušiť posvätnú chví
ľu.

Počul som aj taký názor, že na Hore sv. Kli
menta pri Osvétimanoch by mal byť znovu vybu
dovaný kláštor, v ktorom by boli mnísi Východu 
aj Západu. Ako symbol jednoty, ktorá začala na 
Veľkej Morave sv. Gorazdom. On - latinský kňaz
- prijal byzantskú liturgiu za svoju a pomáhal ju 
presadzovať spolu so sv. Cyrilom a Metodom. 
Tým kresťanstvo zapustilo u nás korene. Vtedy 
sme sa stali v Európe významnými. S v. Metod a 
sv. Gorazd dokázali zjednotiť na báze zrozumi
teľnosti kresťanského učenia všetky dovtedy roz
hárané etniká. Túto jednotu sme počas stáročí 
upevňovali. To bola studňa duchovnej živej vody 
pre celé Slovanstvo. A mali by sme z tohto pra
meňa čerpať aj teraz, aby sme sa vnútorne obráti- 
li.

František RAČEK, Klobouky u Brna



LITURGICKÝ KALENDÁR
__________V roku 1994 sa čítajú čítania podľa.cyklu A

11. november, piatok, Minas, Viktor 
a Vincent, mučeníci

Menlivé časti z piatku o sv. kríži alebo o mu
čeníkoch (červená). 1 Pet 2,13-17: Všetkých si 
ctite! Lk 9,51 -56; Neprijali ho, lebo mal namiere
né do Jeruzalema.

12. november, sobota 
sv. Jozafát, biskup a mučeník, 
záväzná spomienka (červená)

Antifóny: každodenné. Tropar: Velkňaz a 
mučeník. Sláva, kondak: Už v mladosti. I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen: V Pánových očiach,
1 Pet 5,1-4; Páste Božie stádo, ktoré je u vás! 
Jn 17,20-24; Aby všetci boli jedno. Spev na prij: 
Vo večnej pamäti.

13. november, Dvadsiata piata
nedeľa po ZSD, Ján Zlatoústy, biskup
Rúcho biele, radový hlas je ôsmy, ev. na 

utierni je tretie. Antifóny nedeľné, tropare: Z 
výšin nebies. Milosť tvojich úst. Sláva. Keď si 
vstal. I teraz. Z neba si prijal. Prokimen: Po
modlite sa. Spravodlivý sa teší. Ef 4,1-6; Žite 
dôstojne. Lk 10,25-28; Mk 4,1-9; Spev na prij: 
Chválle Pána. Vo večnej pamäti.

14. november, pondelok, Filip, 
apoštol, záväzná spomienka

Antifóny každodenné. Tropar: Dobrom sa 
skrášľuje. Sláva. Kondák: Kriste tvoj učeník. I 
teraz podľa predpisu. Prokimen: Kto je ako Pán. 
Kol 3,14-15.17; Buďte vďační. Jn 14,6-9; Filip, 
tak dlho som s vami a nepoznáš ma? Spev na 
prij: Blažení tí. Začiatok prípravného obdobia na 
sviatok Narodenia Pána.

15. november, utorok, Guriáš, Samon 
a Aviváš, vyznávači

Menlivé časti z utorka alebo o vyznáva

čoch. 1 Pet 3,1-7; Tichý a pokojný duch, to je 
vzácne pred Bohom Lk 10,1-12; Priblížilo sa k 
vám Božie kráľovstvo.

16. november, streda, Matúš, apoštol, 
záväzná spomienka

Antifóny každodenné. Tropar: Ochotne si opus
til. Sláva. Kondák: Odvrhol si jarmo. I teraz podľa 
predpisu. Prokimen: Nech z mojich úst. 1 Kor 
4,1 -5; Sám Pán ma súdi. Mt 9,9-13; Ježiš videl na 
mýtnici sedieť muža menom Matúš. Spev na prij: 
Pane, ty si moja pomoc.

17. november, štvrtok,
Gregor Neocezarejský, biskup

Menlivé časti zo štvrtku alebo o biskupovi. 1 
Pet 4,1-6; Dosť bolo času, čo ste predtým strá
vili podľa žiadosti pohanov. Lk 10,29-37; Choď 
a rob aj ty podobne.

18. november, piatok, Platón a Roman, 
mučeníci

Menlivé časti z piatku alebo o mučenici. 1 Pet 
4,7-11; Priblížil sa koniec všetkého. Lk 11,1-4; 
Pane, nauč nás modliť sa.

19. november, sobota, Parhám, 
mučeník, Abdiáš, prorok

Menlivé časti zo soboty, o mučeníkovi alebo o 
prorokovi. 1 Pet 4,12-19; Nečudujte sa, ak ste v 
ohni skúšok. Lk 11,5-8; Nemôžem vstať a dať ti.

20. november, Nedeľa Krista Kráľa (biela)
Antifóny: Oslavovať ťa chcem. Tlieskajte 

všetky národy. Vchod: Ja som ustanovil. Tro
par: Kráľovstvo tvoje. Sláva i teraz. Klaňajme 
sa. Prokimen: Spievajte Bohu nášmu. 1 Tim 
1,15-17; Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť 
hriešnikov Jn 18,33-37; Si židovský král? Na
miesto dôstojné je: Zvelebuj. Spev na prij: Pán

je náš sudca.

21. november, pondelok, 
Uvedenie Bohorodičky do chrámu, 

(biele alebo modré)
Antifóny: Dobroreč, moja duša. Chváľ, du

ša moja. Tropár: Dnešný sviatok. Sláva ¡teraz. 
Prečistý chrám Spasiteľov. Prokimen: Velebí 
duša moja. Fil 3,30-21; 4,1; Naša vlasť je v 
nebesiach. Lk 10,38,42; Mária si zvolila lepší 
podiel. Namiesto Dôstojné je: Žasli anjeli. 
Spev na prij: Vezmem kalich spásy. Myrovanie. 
Do 25. novembra vrátane menlivé časti okrem 
čítaní sú z 21. novembra. Čítania sú z obdobia 
po sviatku Uvedenia.

22. november, utorok, Filemon, apoštol
Rim 5,17-19; Poslušnosťou jedného sa 

mnohí stanú spravodlivými. Lk 11,23.27-28; 
Kto nie je so mnou, je proti mne.

23. november, streda, Amfiloch 
a Gregor, biskupi 2 Kor 3,1-4;

Vy ste Kristov list. Jn 19,25-27; A od tej chvíle 
ju učeník vzal k sebe.

24. november, štvrtok, Katarína,
velkomučenica

Antifóny každodenné. Tropar zo sviatku a o 
mučenici, Sláva. Kondák zo sviatku, I teraz o 
mučenici. Prokimen: zo sviatku a o mučenici.
1 Jn 1,5-7; Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej 
tmy. Mt 13,54-58; Ježiš sa vrátil do rodného 
kraja.

25. november, piatok, Kliment rímsky
pápež, zakončenie obdobia po sviatku
Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Všetky 

menlivé časti sú z 21. novembra.
Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

Nedávno som mal mož
nosť stretnúť sa s neobyčaj
ným človekom - kňa- zom. 
Je to najstarší kňaz našej 
prešovskej eparchie - titu- 
lárny arcldekan o. Štefan 
Molčanyi.

Stretnutie s týmto vzácnym 
kňazom ma presvedčilo o tom, že

staroba, to nie je večer života, 
ale nádherné záblesky životnej 
múdrosti. Živý záujem o pulzujú
ci život okolo seba, o život a dianie 
v našej Cirkvi - má pred sebou 
nové výtlačky Slova a Blahovistni- 
ka ma ubezpečili tom, že predo 
mnou sedí človek plný optimiz
mu a chuti do života. Začiatkom 
tohto roku oslávil o.Štefan krásne 
životné jubileum - svoje 90-tiny.

) Začínam listovať v knihe živo- 
! ta, ktorá má deväť hrubých zväz

kov. Každá časť tejto knihy je  
hlbšie a hlbšie ponorenie sa do 
Božej prítomnosti, do Božieho mi
losrdenstva.

O. Štefan sa narodil 1. januára 
1904 v Zbudskej Belej v kňaz
skej rodine. Nebolo nijakým pre
kvapením oznámenie rodičom, 
že chce kráčať v otcových šľapa- 
jách. Po skončení teologických 
štúdii v r. 1928 v Prešove bol vy
svätený prešovským biskupom 
Pavlom Gojdičom. S nezištnou 
úprimnosťou si spomína na svo
jich spolu bratov otcov Ďurišína, 
Martyáka, Haľka a Bažila Hop- 
ku, neskoršieho biskupa, ktorí bo
li spolu s ním vysvätení. S nadše
ním sa vracia v spomienkach na 
začiatky svojho kňazského účin

kovania vofarnostiach Lukov, Las- 
tovce, Zemplínska Teplica. Pri
chádza čas, keď treba vydať živé 
svedectvo viery a vernosti grécko
katolíckej cirkvi. O. Štefan ako sve
dok viery odchádza so svojou 
rodinou do Čiech, ako sám hovorí 
-na  nové misie. Začína svedčiť o 
Kristovi ako pomocný robot
ník,nočný strážnik a kurič.

Prichádza rok nádeje - 1968. O. 
Štefan sa vracia s elánom do vini
ce Pánovej, aj keď je už v dô
chodkovom veku. Dobrý pastier 
prichádza k svojim ovečkám tam, 
odkiaľ bol násilne vytrhnutý - 
do Zemplínskej Teplice. Ďalšími 
zastaveniami sú farnosti Ďačov, 
Nižný Tvarožec a fíešov, odkiaľ 
v r. 1985 odchádza na odpočinok 
k dcére do Košíc. Spomína si na 
sedemdesiate roky, aké mal ťaž
kosti pri vyučovaní náboženstva 
v škole. Ale oveľa radšej s poci
tom vďačnosti rozpráva o svo
jich dobrých farníkoch, túžiacich 
po Božom slove, Božej dobrote a 
Božom odpustení. Aké je  to šťas
tie ponúknuť ľuďom radostnú 
blahozvesť, slúžiť im podľa vzoru 
Božského Spasiteľa. Hľadať stra
tenú ovečku a prinášať ju do Bo
žieho košiara... O. Štefan akoby

znovu sa ponáral a živo prežíval 
radosti, ale i bolesti, prehry a ví
ťazstva vo svojich bývalých far
nostiach. "Stále ich nosím vo 
svojom kňazskom srdci," zdôve
ruje sa, "ba denne ďakujem to
mu, ktorý mi dal sily, Kristu, Pá
novi nášmu, že ma uznal verným 
a urobil svojím služobníkom" (1 
Tim 1,12).

Zo slov o. Štefana badať, že 
nerobil nič mimoriadne, ale 
všetko, čo robil, je  naplnené 
mimoriadnou láskou a obetou 
k nesmrteľným dušiam. Z  celé
ho tohto krásneho príbehu sála 
Božia láska, o ktorej hovorí a- 
poštol Pavol v liste Korinťanom: 
Láska je trpezlivá, láska je  dob
rotivá... všetko znáša, všetko ve
r í všetko dúfa a všetko vydrží... 
Pre túto Božiu lásku sa rozhodol 
o. Štefan už vtedy, keď v jeho 
duši vzklíčilo kňazské povola
nie. Túto lásku stále vyžaruje 
okolo seba. Preto m i bolo tak 
dobre a milo pobudnúť s týmto 
skromným kňazom.

Do ďalších rokov vyprosujem 
Vám, o. Štefan, zotrvanie v tejto 
láske, aby ste boli naďalej Božím 
darom pre svojich blížnych.

o. Ján KARAS



Program Rádia Vatikán 
(október-november)

Vysielanie v slovenskom a českom jazyku 
04.15 hod- česky (93.3 MHz, 1530-AB kHz)
04.30 hod.-slovensky
18.30 hod.-česky 
18.45 hod.-slovensky

Duchovná obnova 
vo Velkom Lipníku
V dňoch 12. až 16. septembra t.r. sa uskutočnili 

vo Velkom Lipníku, okr. Stará Ľubovňa rekolekcie 
otcov a bratov baziliánov.

Každodenne šesťnásf prítomných baziliánov 
verejne slúžili v miestnom chráme sv. Archanjela 
Michala nielen služby Božie, ale i svoj mníšsky 
chór: utierne i večíeme.Prítomnosfou baziliánov 
sa veriaci vo Veľkom Lipníku duchovne posilnili.

Za úspešný priebeh duchovných cvičení patrí 
úprimné Pán Boh zaplať nielen o. Dr. Mariánovi 
Potášovi, OSBM, ktorý rekolekcie viedol, ale i 
miestnemu duchovnému a všetkým tým Velkolip- 
ničanom, ktorí pomáhali baziliánom k úspešnému 
priebehu ich duchovných cvičení.

Účastník

Ponuka kníh
Pripravuje sa nová reedícia knihy Modlit

by a piesne.
Cena bude cca 90,-Sk.
Prosíme ctihodných otcov dekanov, aby 

nahlásili približne počet kusov tejto publiká
cie pre svoj dekanát.

M
G réckokatolícky
dvojtýždenník

08001 PREŠOV 
te l.:0 9 1 /7 2 3 7 8 3

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

PRI SVIEČKE POSOLSTVA
Sviečka na hrobe otcov nám môže 

posvietiť pri výstupe do nových polôh 
bytia. Jej malý plamienok stačí síce len 
na to, aby sme sa mohli ako-tak orien
tovať, aby nebolo celkom tma - ale prie
story života, ktorý klíči z umierania, 
viac ani osvetliť neslobodno, lebo na 
väčšie svetlo by náš zrak už nestačil.

Ako by sme mohli jasne a zreteľne 
poznávať tajomné svety, z ktorých vy
šie l zákon, podľa ktorého sa tunajší 
ž ivo t rodí a umiera a zasa rodí a umie
ra, až kým nevytvorí jediné úžasné 
spoločenstvo sŕdc a duší? To bude 
možné až potom, keď svojím  zrakom 
dohľadíme až za to prvé umieranie a 
narodí sa nám zrak, ktorým  budeme 
poznávať v novom živote.

Či to tak nepovedal Ježiš v šere toho 
večera, keď ho bol navštíviť Nikodém? 
..."Rozprávame o tom, čo vieme - a 
svedčíme, čo sme videli Veď nikto na- 
vystúpil na nebesia okrem toho, kto z 
nebies zostúpil, Syn človeka."

A syn človeka hovorí /osvecuje nám 
tajom stvo len takým plamienkom, kto
rý znesú naše oči/, že to nie sú len 
hroby, ktoré sa po celej dĺžke dejín trú
sili po zemi, že nie je najzaujímavejšia 
len tá krivka, ktorá je nimi vyznačená. 
Syn človeka hovorí, že v dejinách ľudí 
ide o niečo oveľa, oveľa viac.

Hroby sú len pozostatkami nadčaso
vej a nadpriestorovej veľkosti ľudské
ho rodu. Veľkosti, osvietenej Ježišo
vým Posolstvom len tak ticho a tajom
ne, ako mihotavé plamienky sviečok 
osvecujú v tom to období večerné prie
story cintorínov.

Keď budeme zapaľovať sviečky na
šim zosnulým, započúvajme sa do 
Spasiteľových slov o záhadnej pravde 
človeka, ktorú tie to slová predstavujú 
v lúčoch nám vnímaného svetla.

A dozvieme sa, že tí, ktorí m ilujú bra
tov, prešli zo sm rti do života, a tí, ktorí 
nemilujú, zostávajú v smrti.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA,SJ

ľVTskta t.i*n  1 1  ý  k £ 11 1 1  «1 á ■* 1995
Redakcia časopisu Slovo oznamuje Vám, že 

objednávky, ktoré sme obdržali, vybavíme pri 
najbližšej expedícii časopisu Slovo.

Prosíme Vás, aby ste po obdržaní zásielky 
čo najskôr uhradili príslušnú sumu priloženou 
poštovou poukážkou. Farnostiam, ktoré si do
teraz nástenný kalendár ešte neobjednali a ma
jú o neho záujem, oznamujeme, že zásoby 
kalendárov sa nám už minuli, aleje ešte možné 
potrebné množstvo si vyžiadať od jeho vydava
teľa, alebo sa urobí dotlač. Z toho dôvodu je 
nutné, aby sme vedeli, o kolko kusov bude z 
Vašej strany záujem. Objednávky urýchlene

pošlite na adresu: Redakcia SLOVO, dvojtýž
denník Gréckokatolíckej cirkvi, Hlavná 8,080 01 
Prešov.

Objednávať môžete aj spôsobom zaplatenia 
vopred a v správe pre prijímateľa napíšte počet 
kusov, ktoré Vám máme zaslať. Objednávky 
môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle: 
091/723783

Zároveň prosíme všetkých, ktorým boli doruče
né nástenné kalendáre na rok 1995, aby podľa 
možnosti čo najskôr uhradili prfslušnú finančnú 
čiastku podľa doručeného množstva priloženou 
poštovou poukážkou na našu adresu.

V kaplnke s Már iou
V máji roku 1993 ma veľmi nadchla Silvova 

metóda ovládania vedomia. Pomocou nej som 
si chcela zmeniť niektoré povahové črty a po
máhať iným ľuďom. Zdalo sa mi, že konečne 
sa našiel kľúč k rozriešeniu mojich problé
mov. Po dvoch mesiacoch praktizovania tejto 
metódy sa ma však začal okrem krásnych zá
žitkov zmocňovať aj strach sprevádzaný nega
tívnymi vidinami. V hlave sa mi rojili strašné 
myšlienky. Neraz ma nutkalo rozbiť si hlavu a 
tak z nej vyhnať všetko zlé.

Nesmierne zúfalá som začala ja  - zarytá 
ateistka, prosiť o pomoc Pána Boha. Pane 
Bože, pomôž mi, znela moja najčastejšia myš
lienka.

V auguste 1993 zavítal do nemocnice, kde 
pracujem, lekár, zaoberajúci sa hypnózou. 
Zdôverila som sa mu so svojimi strašnými 
pocitmi. Rozhodol sa mi pomôcť. Pamätám sa 
na všetko, čo sa v hypnotickom stave so mnou 
dialo.

Bola som na lúke, v lese, v pivnici a v chrá
me. Vlastne v kaplnke pred Pannou Máriou a 
vnímala som ju  ako živú bytosť. Panna Mária 
mala mierne roztiahnuté ruky a vychádzali z 
nich lúče, chcela som sa tých lúčov dotknúť, no 
postojačky sa to nedalo. A tak som si teda 
kľakla k je j nohám a ľavou rukou som sa na

lúče napojila. A vtedy som pocítila nesmierne 
šťastie. Také, že ho ani neviem slovami opísať.

Ešte v ten deň som zašla do chrámu s tým, 
že sa vyspovedám. Kňaz mi však vysvetlil, že 
nemôžem dostať rozhrešenie, lebo nie som s 
manželom zosobášená v chráme. Na to som 
mu povedala, že keď mi Pán Boh pomôže, do 
Vianoc to všetko zvládnem. Každý nasledujúci 
deň som prosila o pomoc Pannu Máriu. A 
myslím, že sa skutočne stal zázrak. Môj man
žel - ateista, človek bez náboženskej výchovy, 
začal so mnou chodiť na náboženstvo a jedné
ho dňa nám naša šestnásťročná dcéra poveda
la, že sa chce dať pokrstiť. Stalo sa tak v 
novembri 1993, vtedy som sa po šestnástich 
rokoch manželstva zosobášila s manželom a 
tesne pred týmto krásnym aktom prijala naša 
dcéra krst. A teraz je  už pokrstený aj sedem
ročný syn.

Od toho dňa chodíme spolu na bohoslužby 
a ja  vždy ďakujem za milosrdenstvo, udelené 
mne aj mojej rodine. Veľmi túžim povedat 
všetkými ľuďom : "Boh žije medzi nami a pomô
že tým, ktorí ho prosia o pomoc."

Náš život teraz dostal nový’ zmysel a konečne 
som našla pokoj, ktorý som tak dlho hľadala.

(Z (asop. Ž 13 spracoval Jozef PETR1ČKO)


