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Pohľadnica z Jeruzalema - Bazilika na hore Sion

Viera DONOVALOVÁ - 
KLENKOVÁ

Pri obetovaní
Na dlažbe chrámu Božské Srdce 
v matkinom vernom náruči 
zrieka sa sveta, slávy, trónu.
Len s obetou sa nelúči.

Golgota čaká... V srdci matky 
meč bolesti tkvie, preniká 
cez všetky chvíle usmievavé.
Číha sťa smrť, sťa rozluka.

V závoji dávna v chladnom chráme 
spĺňa sa túžba odveká.
Simeon spieva vďakyvzdanie, 
zem víta Syna - človeka.

Sv. Bažil Velký BOJ VIERY
Naše duše a telá tu - vo svete pýchy, v hriešnom 

a zradnom svete - rozožiera ustavične a väčšinou 
nepozorovane " moľa hrdza" (Mt 6,19).

"Zlodeji dobýjajú a kradnú poklady" (M t 6 , 
19) našej duše. Hlodajú "spravodlivosť, pokoj 
a radosť v  Duchu Svätom" (R im  14,17).

Máme spoľahlivý prostriedok proti stálemu 
upadaniu do hriechu, proti tomuto duchovnému 
zlodejovi? - Modlitbu ľútosti a viery. Oživuje a 
prebúdza našu dušu, upadajúcu vo zvodných žia
dostiach, zaháňa týchto duchovných zlodejov. Je 
to na nich bič a pre nás - prameň sily, života a 
záchrany. Za to buď Bohu chvála!

Modlitba nás chráni a oslobodzuje od hrie
chu. S modlitbou viery sa žije dobre, lebo v  
modlitbe žijeme s Pánom, ktorý sľúbil prosia
cim dobro všetkého: "Proste a dostanete! Hľa
dajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" (M t 
7,7-8). Sláva tvojim slovám pravdy, Pane! Do
praj všetkým, ktorí si od teba vyprosujú rôzne 
dobra - skrz moju nehodnosť - vyslyšanie ich 
prosieb. Amen - staň sa!

Prečo uchovávame v pamäti urážky ľudí a 
hneváme sa a zlostíme na tých, ktorí nás urazi
li, ale veľmi zabúdame na tie najzlomyseľnej- 
šie, najškodlivejšie a najustavičnejšie urážky 
diabla? A k  nás urazí diabol tisíckrát za deň, 
nevadí nám to, urážky človeka však nosíme v 
srdci aj niekoľko dní. To je  to diabolské umenie 
zvádzania! Diabol vie, ako nás má šikovne 
podviesť: zatiaľ, čo nás sám uráža, skrýva sa za 
ulitou sebelásky, ako by sa nám chcel spočiat
ku zavďačiť vzbudením určitej vášne, hoci po-

| tom vždy zabíja, takže to až neskôr horko po
cíti naša hlúpa a nerozumná sebeláska.

Urážky od druhých zväčšuje diabol stokrát a 
j  podáva ich falošne. A  zasa sa skrýva za našu 

sebelásku, ako keby sa horlivo staral o náš 
j  prospech, ktorý iní sa údajne snažia zničiť svo- 
! jimi urážkami.

Dve celkom protikladné mocnosti ma 
ovplyvňujú - mocnosť dobra a zla. Ako du- 

: chovné sily sú obe neviditeliié. Dobrá moc pre 
moje dobrovoľné a úprimné modlitby vždy za
háňa zlú mocnosť. Zlá mocnosť je  silná len pre 
zlo, ktoré je  skryté vo mne.

Aby sme nepodľahli ustavičným napada
niam zlého ducha, musíme mať v srdci vždy 
modlitbu k Ježišovi: "Ježišu, Synu Boží, zmi
luj sa nado mnou." Proti neviditelhému diablo
v i stavajme neviditeľného Boha, proti silnému 
ešte Silnejšieho!

Vták je  chytrý a opatrný. Nemôžeme ho uchytiť 
v širokých priestoroch Božieho sveta, a ak vidí, 
že niekto prichádza, aby ho chytil, hneď vzlietne 
zo zeme a zachráni sa. Tak musí byť aj kresťan 
múdry a ostražitý, aby neviditefaý nepriateľ ne
chytil jeho dušu. Naša duša je  ako nebeský vták, 
diabol je  krkavec, ktorý chce pohltiť každú dušu. 
Ako vták sa zachraňuje pred lovcom letom k 
výšinám, tak musíme aj my, keď vidíme, že dia
bol chce získať našu dušu skrz pozemských vecí, 
odvrátiť sa od takýchto pozemských vecí a v 
svojom zmýšľaní zaletieť do výšin k nášmu Páno
vi a Vykupitelovi - Ježišovi. Len tak sa ľahko 
zachránime pred sieťou lovca - diabla.

Pripravili baziliáni
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Teraz prepustíš, Pane,

Držiac v rukách nášho Spasiteľa, 
odriekava krásny chválospev. 
Nádej ľudí v spásu nezomiera, 
odníma sa z ľudstva boží hnev.

Ján IĽKO

Stretnutie 
s Pánom

Simeon v božskej láske sa vznáša 
Duch boží mu zjavil milú zvesť- 
dokiaľ neuvidí Mesiáša, 
nezomrie. Velká to milosť a česť.

Pane, uzriem v nebi tvoju krásu, 
služobníka svojho prepustíš.
Moje oči vidia ako spásu 
prinášam ľuďom, hriech im odpustíš.

svojho služobníka v pokojĽ.iu29
Udalosť, ktorá sa odohrala v  jeruzalemskom 

chráme na štyridsiaty deň po narodení Pána 
tak, ako ju popisuje svätý Lukáš, sa na rozdiel 
od západnej cirkvi, kde sa v tomto sviatku skôr 
zdôrazňuje akt obetovania Pána, východná cir
kev ho slávi ako sviatok "Stretnutia Pána"-hy- 
papante.

Mesiáš nového Božieho ľudu sa stretáva v 
chráme so spravodlivým staručkým Simeo- 

nom, predstavite- 

QQVy s ľoni Starého zákona, 
ktorý dostal Boží 

í f  prísľub, že nezomrie
luly <yU> u\®£0 j skôr, kým neuvidí 

m na vlastné oči Spasi- 
teľa.Tento starý muž 

4- -V zhrbený svojím ve
kom, ale vzpriame

ný a svieži čistotou a krásou svojho vnútorné
ho zmýšľania, zbožným životom a s veľkou 
túžbou po spáse sa dočkal veľkého stretnutia. 
Sv. Lukáš až trikrát v  tesnej 
blízkosti v texte zdôrazňuje, 
že ho k tomuto stretnutiu pri
viedol Svätý Duch, ked’píše:"
Duch Svätý bol na ňom. Je
mu Duch Svätý vyjavil, že 
neumrie, kým neuvidí Pá
novho Mesiáša. Z vnuknutia 
Ducha prišiel do chrámu" (Lk 
2, 25-27). Tento trojnásobný 
akcent vplyvu Svätého Du
cha na Simeona nesie so se
bou obrovský význam toho, 
čoho bol schopný v  tejto po
svätnej chvíli obradného 
úkonu obetovania povedať i 
vykonať. Pod vplyvom Du
cha žil už dávno v  presvedče
ní, že sa toto veľké stretnutie 
s Mesiášom určite uskutoční.
Pod vplyvom Ducha sa poná
hľa vo chvíli, keď tam práve 
prichádza nikým nepoznaná 
dvojica chudobných manže
lov s párom hrdličiek a s mi
lým štyridsať- dňovým

chlapčekom. Pod vplyvom Ducha spoznáva v 
tomto dieťati Spasiteľa sveta. Vo svojej proroc
kej vízii ho videl ako svetlo vo tmách a pred
povedal jeho konečné víťazstvo nad tmou 
tohoto sveta, nad jeho hriechom a nad smrťou. 
Naradovaný z tejto skutočnosti si už nič iné 
nemôže želať ako spokojne odísť z pozemské
ho života, ktorý vo chvíli tohoto stretnutia s 
očakávaným Mesiášom dosiahol túžobného 
vrcholu, životnej kulminácie. Pod vplyvom 
Svätého Ducha môže v tejto prešťastnej chvíli 
vyrieknuť síce krátky, ale krásny hymnus:" Te
raz prepustíš, Pane, svojho služobníka v  poko
ji..." No po tomto chválospeve prenáša svoj 
zrak z dieťaťa na mladú matku, ktorej opäť pod 
vplyvom Svätého Ducha vyriekne hrozný or
tieľ bolestí, ktoré ju čakajú v spoločnom po
zemskom živote so svojím synom.

Je zaujímavé, že si Boh k tomuto všetkému 
ako svoj nástroj vyberá práve starého človeka 
majúceho život za sebou. Človeka, ktorý do

cmtHjt taa twiutrw ¡¡ta sra

zrieva na všetkých úrovniach pre svoj vrchol, 
pre svoje osobné stretnutie s Bohom. Celý ži
vot veril v neho, dúfal v  neho a miloval ho. 
Celý život ho hľadal, túžil po ňom, prichádzal 
do chrámu ako do "Stanu stretnutia" (Ex 33,7), 
kde sa s ním rozprával a radil. Nakoniec Boh 
na Simeonovi ako človekovi spravodlivom a 
nábožnom (por. Lk  2,25) ukáže, že pravé hľa
danie od falošného sa deje skrze hľadanie Ježi
ša (Jn 8,21). Sám Ježiš to neskoršie potvrdil 
niekoľkými výrokmi:" N ik nepríde ku Otcovi, 
iba cezo mňa. A k  poznáte mňa, budete poznať 
aj môjho Otca. Kto vidí mňa, vidí Otca. Verte 
mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne (por. Lk 
14, 6-11). Odteraz teda hľadať Boha a hľadať 
Ježiša je  to isté. Aby človek získal Krista a 
uchopil ho (Flp 3,8,12), treba sa zriecť vyhľa
dávania vlastnej spravodlivosti (Rim 10,3), 
ktorá bola príznačná pre väčšinu náboženskej 
elity Izraela, ku ktorej Simeon nepatril a preto 
plný radosti, že drží v náručí Ježiša - Mesiáša - 
Pánovho Pomazaného, pokračuje v chválospe
ve: lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú 
si pripravil pred tvárou všetkých národov, 
svetlo na osvietenie pohanov a sláva Izraela, 
tvojho ľudu" (Lk  2, 30-32).

Teda hľadať Boha napokon znamená objaviť, že 
on si nás prvý zamiloval (lJn 4,19) a že pustil 
hľadať nás, že nás priťahuje, aby nás priviedol k 
svojmu Synovi. A  toto sa doslova stalo aj Sime
onovi, vnútorne disponovanému pre hlas Božie
ho Ducha, ktorý vykonal v ňom všetko, aby sa 
stretnutie s ním uskutočnilo, za čím sa uskutočni
lo aj definitívne stretnutie Simeona s Bohom v 

i jeho milujúcom večnom náručí.

A k  nám perikopa Lukášovho evanjelia zo 
sviatku "Stretnutia Pána" ponúkla vhodný námet 
na túto krátku úvahu o podiele Svätého Ducha pri 
stretnutí sa Simeona s Ježišom v  jeruzalemskom 
chráme, nech nám je  i táto udalosť v  roku obnovy 
v  Svätom Duchu inšpiráciou, povzbudením a 
hnacou silou pri hľadaní Boha, ktoré bude sláviť 
svoj zaručený úspech iba vtedy, aknájdeme Kris
ta, ktorý je  jediným svetlom na osvietenie aj 
dnešného pohanského sveta.

o. RNDr. Jozef VOSKÁRIkona - Stretnutie Pána
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Biskup Ján Jozef I. de Camelis

VYZNAMNA OSOBNOSŤ 
gréckokatolíckej cirkvi

(Pokračovanie z čísla 2)
Medzi elementárne náplne Camelisovej 

činnosti patrila výchova a vzdelávanie kleri
kov a kantorov. V  17.storočí síce existovala v  
Mukačeve škola pre duchovné vzdelávanie, 
v  nej však sa ziskavali len základné vedo
mosti. Preto na žiadosť Camelisa a na pokyn 
Kollonicha vznikla základina arcibiskupa- 
kardinála Františka Jányho, szerémskeho 
biskupa, ako i z vlastného majetku, ktorú 
odovzdali kňazskému semináru v  Trnave na 
krytie výdavkov gréckokatolíckych semina
ristov. Okrem toho Camelis zriadil osobnú 
základinu, ktorú určil mukačevskému kláš
toru s cieľom, že bude využívaná na financo
vanie učiteľa, ktorý bude vzdelávať 
gréckokatolícke deti.7

N a zabezpečenie základného vzdelania a 
na rast i upevňovanie náboženského života 
vydal dve publikácie, a to Bukvar a Kateche- 
sis. Obe knihy vyšli v  univerzitnej kníhtla- 
čiami v  Trnave, pričom na požiadanie de 
Camelisa zabezpečil kardinál Kollonich na 
ich vytlačenie i typy cyrilského písma, ktoré 
predtým tlačiareň nevlastnila. Latinsky napí
saný Katechesis preložil do rusínčiny Ján 
Komický, gréckokatolícky kňaz z Haliče, 
pod širším titulom: Katechesis dľa náuky 
uhrorusjkim ludem zložennyj ot prevelebnij- 
šoho hospodina Josifa de Camelis chio Epis- 
kopa sebastijskoho mukačovskoho i pročja: 
namestnika Apoštolsko - nad ludmi vostočn 
nabožen: v  Kroľevstve Uhorskom, i jeho pre- 
delach. Presvet: cesara I. Krolev maiestatu 
Sovetnika. U  Tem ave Tipom  Akadem: od
mene Andreja Hoermanna. Roku Božieho 
1698. - Uvedený Katechesis bol preložený aj 
do rumunčiný pre rumunských gréckokato
líkov .8

Velké úsilie vyvinul Camelis na usporiada
nie životných podmienok gréckokatolíckeho 
duchovenstva, ktoré žilo v  poddanských 
podmienkach a vzťahoch vzhladom  k svet
skej vrchnosti. V  záujme usporiadania oba- 
polných vzťahov: duchovenstvo - zemepáni, 
sa Camelis obrátil na kráľa Leopolda I. Ten 
23.augusta 1692 vydal pre gréckokatolíckych 
kňazov výsadnú listinu, ktorou oslobodil 
duchovných a ich deti z  ponižujúceho pod
danského stavu. Podľa uvedenej právnej v ý 
sady mali mať gréckokatolícki duchovní 
rovnaké slobody ako duchovní latinského 
obradu. Zemepánom bolo nariadené, aby v  
gréckokatolíckych obciach zabezpečili po
zemky pre školy a cintoríny. Vzhladom  k 
tomu, že kráľ o týchto záležitostiach sa roz
hodol bez parlamentu, narazila realizácia na
riadenia na odpor feudálov, ktorí ovládali 
jednotlivé župy. N a obranu gréckokatolíc
kych kňazov vystúpil jágerský biskup Juraj 
Fenessy. Kollonich navrhoval, aby Uhorská 
kancelária pri cisárovi ostro vystúpila voči 
tým, ktorí negujú kráľovské rozhodnutie. K 
cisárskokráľovským sankciám nedošlo, lebo 
prepukla ďalšia fáza proticisárskeho odboja 
maďarskej šľachty, ktorej centrom sa stali 
práve župy na východoslovenskom a zakar
patskom teritóriu. V  tom čase Kollonich 
chcel pretvoriť cirkevnú gréckokatolícku 
správu, ktorá by lepšie vyhovovala zmene
ným podmienkam. Do tejto činnosti bol za

pojený aj jágerský biskup Fenessy, ktorý po
veril jezuitu Jána Kecskemétiho vypracova
ním zásad kanonického poriadku únie. K 
uvedeným problémom Camelis a zaintereso
vaní cirkevní predstavitelia uvádzali listami 
svoje stanoviská. Politické súdobé udalosti 
neumožnili však doriešiť postavenie únie po 
stránke subordinačnej, majetkoprávnej za 
Camelisovho života. K otázke parochiálnych 
pozemkov naďalej rozhodovalo župné zhro
maždenie tej-ktorej župy.9

Posledné roky 
Camelisovho pôsobenia

Začiatkom 18. storočia sa politická situácia 
v  Uhorsku opäť priostrila a skomplikovala. 
Nespokojnosť uhorskej šľachty a meštianstva 
prerástla v  nový otvorený odboj (1703-1711), 
ktorý končil szatmárskym mierom. Do Uhor
ska sa z  Poľska 16. júna 1703 vrátil František
II.Rákoci a postavil sa na čelo insurectia, ktoré 
sa zgrupovalo v  kraji hornej Tisy. Camelis sa 
nechcel miešať do týchto sporov, odoprel prí
sahu vernosti Františkovi II. Rákocimu a ten 
ho zato vykázal z krajiny ako cudzinca. Ca
melis opustil Mukačevo a utiahol sa do Prešo- 
va. Po čase sa mu podarilo pokonať s vodcom 
odboja, no do pôvodnej rezidencie sa už ne
vrátil. Zomrel 22. augusta 1706 v  Prešove10 a 
podľa neoverených údajov ho pochovali v  ne
ďalekej Ruskej Novej Vsi.

Smrťou biskupa Camelisa sa uzavrelo jed
no velké dielo, gréckokatolíci však stratili 
eminentnú osobnosť.11

Odkazy a poznámky:
Ibidem, s. 143-144.
Spišský, H.: Vydania trnavskej univerzity pre 

gréckokatolíkov do konca 18.storočia. In:Slovo. 
Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi. Prešov-Ko- 
šice 1975, č.4, s. 5-6.

9/ Pirigyi, I.:c.d„ s.144.
10/ Ibidem, str. 146.

Pozri: Papp, Gy.: Adalékok De Camillis lózsef 
munkácsi piispôk miikôdéséhez. Miskolc 1941.

G. J. KOČIŠ
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Chrám v Nižnom Komárnikti

Dejiny
prešovského biskupstva

Biskup Jozef Gaganec 
(1843 -1875)

Po smrti biskupa Tarkoviča a po 
jednoročnom uprázdnení biskup
stva pápež Gregor XVI. 2. augusta 
1842 potvrdil za prešovského bis
kupa generálneho vikára Jozefa Ga- 
ganca.

Narodil sa 10. apríla vo Vyšnom 
Tvarožci, okr. Bardejov v rodine 
učiteľa. Získal vzdelanie v rozlič
ných mestách, gymnázium ukončil 
v Levoči, filozofiu vo Veľkom Vara- 
díne, teológiu v Trnave. Biskup Sa- 
muel Vulkán ho 8. marca 1817 vo 
Velkom Varadíne ordinoval na 
kňaza. Pôsobil v Ruských Pekľa- 
noch, vo Vislo a Kerestúre. Ako 
vdovec bol menovaný za kanonika 
a po smrti biskupa G. Tarkoviča 
bol zvolený za kapitulárneho viká
ra. Za biskupa ho vysvätil muka
čevský biskup Bažil Popovič vo 
Viedni v prítomnosti cisárskeho 
dvora dňa 25. júna 1843.

Ako kanonik a neskôr gen. vikár 
venoval velkú pozornosť pastorač
nej činnosti kňazov a zakladaniu 
farských škôl. Stálym štúdiom a 
pre svoje bohaté skúsenosti stal sa 
uznávaným odborníkom v otáz
kach výchovy. V  r. 1844 dal presta
vať biskupskú rezidenciu.

Ako biskup najprv adaptoval pre 
potreby východného obradu kated
rálu. V r. 1846 dal postaviť ikonos- 
tas, ktorý zdobí katedrálu dodnes.

V  roku 1848 zvolal diecéznu syno
du, ktorá mala blahodámy vplyv 
na náboženský a kultúrny život die
cézy.

Revolúcia 1848 a mor, ktorý pred
tým a potom veľmi decimoval oby
vateľstvo, veľmi poškodili prešovskú 
eparchiu. Zomrela viac ako tretina 
veriacich.

V  r. 1856 vykonal kanonickú vizi- 
táciu všetkých baziliánskych kláš
torov. Zúčastnil sa na ich generálnej 
kapitule a zriadil pre nich noviciát 
v Krásnom Brode. Pre výchovu 
chlapčenskej mládeže dal postaviť 
v Prešove "Alumneum" a plánoval 
postaviť aj seminár.

Jeho zásluhy na politickom, kul
túrnom a náboženskom poli ocenil 
aj cisár, keď mu udelil Rád Františ
ka Jozefa. Takisto Svätý Otec Pius 
IX. v r. 1868 ho menoval asistentom 
pápežského trónu.

(Pokračovanie na 5. str)
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Zomrel po krátkej chorobe 22. 
decembra 1875 a zanechal po sebe 
pamiatku dobrého pastiera svojho 
ľudu.

Biskup Dr. Mikuláš Tóth 
(1876 -1882)

Tretí prešovský biskup sa narodil 
sa 10. augusta 1833 v Mukačeve, 
kde jeho otec bol kantorom. Gym
názium ukončil v Satmare. Biskup 
B. Popovič ho poslal na univerzitu 
do Pešti na teologické štúdiá. Na 
kňaza bol ordinovaný 19. decem
bra 1857 a stal sa profesorom na 
univerzite v Budapešti.

Ako mladého kňaza ho biskup 
znova poslal na postgraduálne štú
dium do Viedne. V  r. 1860 získal 
doktorát teológie. Po návrate bol 
menovaný rektorom seminára. 
Prednášal Sväté písmo a morálku. 
Univerzita v Pešti ho menovala v r. 
1871 kolegiátnym profesorom teo
lógie. V r. 1872 bol pozvaný na uni
verzitu do Pešti, ako profesor 
morálky.

Božia prozreteľnosť ho v r. 1876 
povolala na arcipastiersku prácu 
prešovskej diecézy. Dňa 3. apríla 
1876 ho Svätá Stolica menovala za 
prešovského biskupa a na biskupa 
bol vysvätený 21. mája 1876. Pustil 
sa s nezvyčajnou horlivosťou do 
práce za duchovné a kultúrne po
vznesenie eparchie.

Hoci mal maďarský pôvod a vý
chovu, preukázal dostatok pasto
račnej múdrosti, aby sa ubránil 
maďarizačnému tlaku, ktorý po ra- 
kúsko - uhorskom vyrovnaní nasto
lila madárská vláda.

Za jeho účinkovania bola posta
vená budova seminára. Bohoslovci 
prešovskej diecézy boli doteraz vy
chovávaní v seminári v Užhorode, 
iní boli poslaní do seminárov v 
Ostrihome, Budapešti, Viedni a Pra
hy. Slávnostné otvorenie seminára 
bolo 12. septembra 1880. Budova 
nebola dostatočne veľká, biskup tam 
mohol umiestniť len 3. a 4. ročník.

Prvým rektorom seminára sa stal 
kanonik Michal Kotradov (1880 - 
1899), ktorý zaujímal vynikajúce 
miesto v náboženskom a kultúr
nom živote. Prvým špirítuálom bol 
Bartolomej Janický (1880 - 1897).

Biskup Mikuláš Tóth zomrel ná
hle 21. mája 1882 v deň 6. výročia 
svojej konsekrácie a v 49. veku 
svojho života. Je pochovaný v kryp
te katedrály v Prešove.

-r-

Prameň úsilia
Rok 1995 - jubilejný rok pre Rusínov v 

Bačke a Sreme. Dva a pol storočia uplynu
lo odvtedy, keď prví presídlenci prišli do 
terajšieho Ruského Kerestúra. Je to výz
namné jubileum. Nielen historické, ale aj 
živé, pretože si ho pripomínajú nie potom
kovia zabudnutých predkov, pre ktorých 
minulosť zostala sivou a prizabudnutou 
dávnosťou, ale takí potomkovia, ktorí si 
uvedomujú vlastné živé spojenie so svo
jou históriou. Je to jubileum nie tých, čo 
ledva si pripomínajú, čie sú to za deti, lež 
pre tých, ktorí si zachovali uvedomenie 
svojho pôvodu do dnešných dní a ktorí si 
svoje dedičstvo obohatili na najvyššiu 
možnú mieru. Už len fakt, že jedna malá 
etnická komunita nezanikla, ba rozvinula 
sa a dosiahla významné výdobytky, a ani 
sa nestratila na dlhej ceste dejín, je na
ozajstným zázrakom odhadzujúcim aké
koľvek sociologické a demografické 
zákonitosti a závery.

Určujúcu úlohu pri zachovaní a rozvoji 
etnickej samostatnosti a identity, nepo
chybne zohrala cirkev a škola. Predovšet
kým cirkev, pretože škola, takpovediac 
dlho bola cirkevnou. Školy otvárala a udr
žiavala cirkev až do novšieho obdobia - do 
konca 19. storočia a v niektorých lokali
tách aj do začiatku 20. storočia, kde sa 
školstvo zoštátnilo.

V tomto článku chceme uviesť najdôle
žitejšie aspekty činnosti cirkvi medzi Ru- 
sínmi v priebehu dva a polstoročia - od 
roku 1745 do roku 1995.

Rusíni, ktorí sa presídlili na južnú uhor
skú zem, teda do Kerestúra a Kocúra, pri
niesli so sebou nielen svoj jazyk, vlastné 
zvyky, svoju ľudovú kultúru, ale aj svoju 
gréckokatolícku vieru. Takpovediac, oni sa 
mohli tu presídliť iba ako gréckokatolíci. V 
jednom dokumente o presídlení sa Rusí
nov do Kurova, ktorý sa zachoval v štát-

Gréckokatolícky chrám v Mikovej

a duchovnosti
nom archíve Bač-Bodrogskej župy v Som- 
bore a je datovaný 15. mája 1763, je vý
razne zaznamenané, že do Bačky mali 
právo presídliť sa iba Rusíni, ktorí skutočne 
boli gréckokatolíkmi a boli vykúpení z ne
voľníckej závislosti.

Preto, keďže niet výrazného vonkajšie
ho rozdielu medzi gréckokatolíkmi a pra
voslávnymi, s gréckokatolíkmi prišli aj 
poniektorí pravoslávni, ďalší už v novom 
mieste pod vplyvom srbských pravosláv
nych duchovných, ktorí do Kerestúra pri
chádzali z Kuly a odbavovali tu 
bohoslužby a vysluhovali ľuďom sviatosti, 
prešli na pravoslávie. Prvé roky po presíd
lení o činnosti týchto pravoslávnych kňa
zov medzi Rusínmi vedeli iba obyvatelia 
Kerestúra, ale neinformovali o nej štátne 
orgány.

Neskôr, keď sa v roku 1750 presídlilo 
do Kerestúra ešte 200 rusínskych rodín, 
bola tu založená gréckokatolícka farnosť. 
Stalo sa to v roku 1751. Farnosť v Kocure 
bola erigovaná v roku 1776, hoci boho
služby sa tu vykonávali od roku 1765. V 
priebehu týchto 11 rokov, od počiatku od
bavovania bohoslužieb až do faktického 
kreovania farnosti, komunita veriacich ma
la v Kocure status samostatnej kaplánky.

Prví duchovní boli z mukačevského 
biskupstva, lenže uvedené dve farnosti - v 
Kerestúre a Kocure, v súlade s kanonic
kým právom jurisdicky boli súčasťou naj
bližšieho katolíckeho biskupstva. Bolo ním 
rímskokatolícke biskupstvo v Kaloči.

Roku 1777 bolo založené samostatné 
biskupstvo pre gréckokatolíkov v sever
nom Chorvátsku - v Žumberku a v dvoch 
rusínskych farnostiach Kerestúre a Kocú- 
re. Centrom biskupstva boli územia Krí- 
ževca, a preto diecéza sa začala nazývať 
Križevacká. Nakoľko Križevac bol na Kraj
nom západe diecézy, bol založený aj 
Osiecky vikariát ako samostatná organi
začná jednotka v rámci diecézy. Zahrňoval 
veriacich v Bačke, a neskoršie aj v Srieme 
a Slavónsku. Nakolko chýbala primeraná 
budova a aj preto, že v Osieku nebolo 
gréckokatolíckych veriacich, preto do po
lovice minulého storočia jeden z duchov
ných mal titul osviackeho vikára.

Ako už bolo povedané, prví duchovní 
prichádzali z Horniakov. Ako prvý prišiel 
do Kerestúra duchovný Michal Keveždi, 
pochádzajúci z Makova v Čanadskej žu
pe. Prišiel spolu s pomerne početnou sku
pinou Rusínov, ktorí sa tu presťahovali v 
roku 1750 alebo 1752. Keď ho prepustili z 
duchovnej služby kvôli nadržiavaniu pra
voslávnym, mukačevský biskup Oľšavský 
poslal do Kerestúra mnícha Hariona, ako 
aj Juraja Rosiho. Neskôr v Kerestúre slú
žili Jozef Kirda a Michal Mučonský. Ako 
prvý stabilný duchovný do Kocúra prišiel z 
Horniakov roku 1781 Lukáš Stašinský.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Z ukrajinčiny preložil 
Mgr. Andrej KAPUTA
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JÁN ZL/iTOIJSTy (+ 407)S m í  MESIACA
30. január - Troch svätiteľov 

Svätiteľ znamená v terminológii vý
chodnej liturgii biskupa - nositeľa plnosti 
kňazskej moci. Dnes je to spomienka na 
sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bažila Velkého 
a sv. Gregora Bohoslovca. Okolo roku 
1081 - 84 v Konštantinopole vznikol spor 
o ich prvenstve. Spor sa riešil ustanove
ním aj spoločného sviatku týchto troch 
svätcov.

31. január - Cyrus a Ján lekári 
Sv. Cyrus pochádzal z Alexandrie. Sv. 

Ján sa narodil v Edese. Boli lekármi, ktorí 
liečili bezplatne. Ohlasovali chorým 
evanjelium. Pred prenasledovaním sa 
uchýlili do kláštora. Dopočuli sa, že uväz
nili a odsúdili Atanáziu s troma dcérami 
na smrť. Išli ich do väzenia pripraviť a 
posilniť na mučeníctvo. Zajali aj ich a v 
roku 292 ich spolu sťali.

1. február - s v. Tri f  on mučeník 
Sv. Trifon pochádzal z mesta Kampsa- 

dy vo Frígií /Turecko/. Rodičov mal chu
dobných, sám bol pastierom husí. Už v 
mladosti dostal od Boha moc uzdravovať 
a vyháňať zlých duchov. Zázračným spô
sobom na jeho príhovor Boh očistil mes
to od invázie húseníc, hadov a iných 
škodcov, ktorí zničili všetku zeleň. Mnohí 
uverili v Boha práve pre tento zázrak. 
Dostal sa do väzenia a za cisára Décia v 
roku 250 bol v Nicei sťatý.

2. február - Stretnutie Pána
so Simeonom 

Ježiša Krista po 40 dňoch podľa Mojži
šovho zákona Jozef a Mária prinášajú do 
jeruzalemského chrámu. Simeon v ňom 
spoznáva prisľúbeného Mesiáša. Oslo
vuje Boha slovami:" Teraz, prepustíš, Pa
ne, svojho služobníka". Stretol Mesiáša. 
Odtiaľ je názov v byzantskej liturgii Stret
nutie Pána so Simeonom.

3. február - Simeon a Anna
Sv. Simeon bol tým starcom, o ktorom 

píše sv. Lukáš. Keď Jozef a Panna Mária 
priniesli Ježiša do jeruzalemského chrá
mu, spoznal v ňom prislUbeného Mesiá
ša. Naplnila ho veľká radosť. Plný 
vďačnosti sa modlil: "Teraz prepustíš, 
Pane, svojho služobníka".

Sv. Anna bola Fanuelova dcéra z poko
lenia Aserovho. Pri stretnutí s Kristom 
mala už 84 rokov. V pôste a v modlitbe 
slúžila Pánovi v chráme.

4. február - s v. Izidor úctyhodný 
Narodil sa v Alexandrii a nadobudol vy

soké vzdelanie. Bol žiakom a neskôr ob
hajcom sv. Jána Zlatoústeho. Stal sa 
rehoľníkom v kláštore Farama. Napísal 
veľa apologetických listov, až 2000. Zo
mrel prirodzenou smrťou okolo roku 440. 
Za priamosť a pravdivosť nemali ho v ob
ľube, ale za svoje ťažkosti vzdával Bohu 
vďaku.

5. február - sv. Agáta mučenica 
Rodiskom sv. Agáty je Sicília. Pochá

dzala z významnej a bohatej rodiny. Už v 
skorej mladosti sa rozhodla žiť v panen
stve. Odmietala preto pytačov. Jeden sa 
pomstil tak, že ju udal ako kresťanku. 
Bola súdená a mučená bičovaním, picha-

(Pokračovanie na 7. str.)

Narodil sa v Antiochii, v  meste 
svetla, ako ho nazývali, treťom mes
te podlá veľkosti a bohatstva v Impé
riu.

O Jánovej rodine sa hovorilo, že 
má majetky aj na slnku. Taká boha
tá bola. Otec bol vysokým dôstojní
kom, zomrel mladý. Matka sa stala 
vdovou, keď mala dvadsať rokov. 
Odmietla všetkých pytačov, nachce- 
la sa znovu vydávať. Venovala sa 
synovi, ktoiý pre ňu znamenal všet
ko.

Ján sa dal pokrstiť, keď mal 18 
rokov. Povahu mal kresťanskú aj 
pred krstom. Nijaké myšlienkové 
zrážky s Bohom, s evanjeliom, s kres
ťanskou náukou. Pre neho je to cel
kom pochopiteľné - ako pre pľúca 
vzduch. Toto je zriedkavo súdené ľu
ďom.

Namiesto kariéry pokúsil sa odísť 
na púšť. Prekazila mu to matka. Pri
veľa sa zaňho obetovala, aby ju smel 
teraz zanechať.

Začal usilovne študovať Sväté pís
mo, biblickú exegézu. Študuje Ma
túša a Jána. Zamilovaný j e do Pavla. 
Od neho prijíma do seba misionár
skeho ducha.

Volanie samoty ho neopúšťa. Zute
kal aj napriek všetkému matkinmu 
protiveniu sa. Štyri roky žije pod ve
dením pustovníka a dva roky celkom 
sám v jaskyni neďaleko Antiochie. 
Prišiel o zdravie. Zdá sa, že fyzicky 
nebol ani veľmi mocný, ani príťažli
vý-

Napokon sa vrátil do Antiochie. V 
sebe však stále nosil dušu prísneho 
kláštomíka. Priveľa požadoval. Dva
násť rokov pravidelne kázal. Pozeral 
sa na svet otvorenými očami. Mnohí 
kresťania žili pohansky. Cirkusy, di
vadlá, verejné kúpaliská, pohanské 
slávnosti spolu navštevovali rovna
ko kresťania ako aj pohania. Svetác
ky duch zasiahol aj klér, kňazov. 
Prekážali mu aj sociálne nespravod
livosti. Bol dušou reformátor! Pri 
kázňach šľahal. A to je najľahší spô
sob, ako si získať nepriateľov. Mnohí 
ho nemohli ani vidieť. V rečníckom 
umení bol neprekonateľný. Nazvali 
ho kresťanským Demosthenesom.

Jazyk mal obdivuhodne čistý a 
zvonivý. Štýl živý a obrazný. Nado
všetko bol presvedčivý. Pôsobil ako 
magnet. Mal rád dlhé úvody. Nimi 
pripravoval poslucháčstvo na to, čo 
má povedať. Vládol nad ľuďmi ako

čarodejník. Niektoré jeho kázne tr
vali aj dve hodiny, a predsa sa zdali 
krátke. Tajomstvo jeho úspechu 
spočívalo v  tom, že mal čo povedať, 
vedel to povedať a ako vynikajúci 
psychológ poznal dušu posluchá
čov. Nestrácal sa vo všeobecnos
tiach. Zachycuje živú realitu, objavuje 
tajomstvá duše. Poslucháčstvo mu 
pritakáva, diví sa a tlieska. Ján hrmí 
proti sociálnym nespravodlivostiam, 
proti prepychu a žiadostivosti po 
majetkoch.

Chýr o ňom sa doniesol až do Ca
rihradu. R. 397 sa stal prvým bisku
pom Ríše. Ba aj dvorným kazateľom.

Začal ako všetci čestní, najprv ob
novou samého seba. Z biskupského 
paláca vyhadzoval všetok prepych, 
ktorý tam nahromadil jeho pred
chodca. Stravoval sa veľmi skromne 
a jedol vždy sám. Prestali slávnostné 
audiencie, hostiny a zábavy. S tým 
aj falošné prípitky, v ktorých sa vy
nášajú po hviezdy hodní i nehodní. 
Takto mnohí zabudli na svoju cenu, 
lebo už nemohli počuť o sebe licho
tivé slová, vyslovené verejne, pred 
slávnostným zhromaždením, v ele
gantnej spoločnosti. A  čo horšie, po
zýva si kňazov, navštevuje ich, 
žiada, čo už vyšlo zo zvyku: duchov
ný život, disciplínu, odovzdannosť 
do vôle Božej, neúnavnú apoštolskú 
prácu, bezúhonný život... Vari sa 
zbláznil? A  pritom je neúprosný, ne
vystupuje v  rukaviciach, diplomatic
ky. Naskutku nevhodný a neželateľný 
človek.

Z prostriedkov, ktorými disponuje, 
stavia nemocnice, domčeky pre chu
dákov. Hrmí proti herézam a proti 
tvrdohlavým heretikom.

Mnoho káže, no nie je už tak bez
prostredný ako kedysi v  Antiochii, 
no zato jeho kázne sú vypracované 
dokonale. Poslucháči ho obdivujú i 
nadávajú na neho. Vzrastá proti ne
mu odpor. Bezohľadne šľahá hýrivý 
život vyššieho úradníctva. Citlivejší 
a väčšmi trafení pomýšľajú na jeho 
odstránenie.

R. 402 prišiel do Carihradu ale
xandrijský patriarcha Teofil. Nepri
šiel na výlet, ale si ho pozvali, aby sa 
kvôli čomusi ospravedlnil. Čiže - vin
ník! Všimli si, že sa často zdržiaval 
uprostred dvorných dám. A potom 
zvolá akési zhromaždenie, nezákoni- 
tý cirkevný snem, ktorý vošiel do 

(Pokračovanie na 7. str.)
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dejín pod menom "snem pod du
bom”. Z obžalovaného sa stane ža
lobca a odstránil Jána z carihrad
ského stolca. Bolo to v Chalcedóne v 
auguste r. 403. Ján musel odísť do 
vyhnanstva do Bythínie. Ľud bol 
prekvapený. Cisár slaboch podpíše 
rozhodnutie snemu. Nepríjemný 
mních bol odstránený!
Stalo sa však čosi, čo celkom zme

nilo situáciu. Podaktorí vravia, že 
nastalo zemetrasenie, iní, že milosti
vá cisárovná porodila mŕtve dieťa. 
Všetci v tom videli Boží trest za kriv
du na svätom biskupovi. Dvor odvo
lal podpis a Ján sa vrátil do Cari
hradu.

Nijaká rozmamosť netrvá dlho, za 
to však po nej prichádza iná. Ján má 
zasa kázeň, drviacu, no oprávnenú.
V bezprostrednej blízkosti katedrály 
postavili cisárovnej pomník zo strieb
ra. Oslava bola nevídaná, slávnosti 
sa premenili na ozajstné pohanské 
orgie. Rušili bohoslužby v katedrále. 
Pochopiteľne Ján Chiyzostom zasa 
vzplanul. Z pomsty ho cisárovná 
znovu odstránila z biskupského 
stolca. Nato vznikli nepokoje. Cisár, 
aby uspokojil situáciu, nariadil v  jú 
ni 404, aby sa Ján stratil a to do 
akéhosi zapadáka na úpätí Tauru- 
su. Tam zostal tri roky. Cisárovná ho 
dala zatknúť práve na Veľkú noc, 
keď slúžil slávnostnú sv. liturgiu.

Dozvedeli sa o tom jeho ctitelia z 
Antiochie. V  zástupoch chodili na 
návštevy ku svätému mužovi, priná
šali mu dary, prejavovali spoluú
časť. Všade sa hovorilo len o ňom na 
plné ústa. Niektorí biskupi vymodli- 
kali od cisára rozhodnutie, ktorým 
ho zahnal ešte ďalej, do púštnej osa
dy na Kaukaze, pri východnom po
breží Čierneho mora. Zdeptaný, 
chorý, nevládny - podľahol na ceste. 
Do miesta vyhnanstva nedošiel. Zo
mrel 14. septembra roku 407. Jeho 
posledné slová, ktoré vyslovil, boli: 
"Vďaka Bohu za všetko!"
Ján Chryzostom je veľkou posta

vou cirkevných dejín. V prvom rade
- bol veľkým kazateľom! Z trinástich 
veľkých zväzkov jeho zobraných diel 
deväť ich obsahuje jeho kázne. Sú 
dosť pestré, katechetické, dogmatic
ké, morálne, asketické, polemické, 
liturgické. Písali ich stenografovia. 
Vedel však výborne aj improvizovať.

Jeho ostatné spisy sú zväčša prak
tického zamerania.
Jeho najpodarenejším dielom je 

"Rozhovor o kňazstve", v  šiestich

knihách. Písal aj o panenstve, a tiež 
o tom, ako rodičia majú vychovávať 
svoje deti. Významný je jeho spis 
proti tým, čo napadajú rehoľný stav. 
Aj listov má veľa, celkove 236. Zo 
všetkých spisov preniká hlboké 
vzdelanie, mocný duchovný dyna
mizmus, ozvena duše, ktorá sa po
norila do Boha, vzlet a žiarivá 
presvedčivosť.

Na svätcov sme si zvykli pozerať 
ako na voskové figuríny, ako na ľudí 
bez pokleskov, vždy v nepochopiteľ
nom sväteckom nadšení. Tohoto sa 
musíme zbaviť. Každý svätý nesie na 
sebe hlboké stopy človeka, nikto z 
nich nie je anjelom. Ján sám hovorí, 
že mal náklonnosť ku slávybažnosti, 
že ho vedelo hlboko raniť nepocho
penie, že sa hneval, keď mu protire
čili. Je to také sympatické, pobadať 
na nejakom svätcovi nejakú tú chy
bičku! Ktosi povedal, že by to bolo 
zaujímavé čítanie, keby niekto napí
sal knihu o slabostiach svätcov. Kto 
ho vie, možno že sa niekto nájde!

Svätci sú však ľudia, a v tom je ich 
veľkosť, že sa z celej duše dávajú 
Bohu, a tak láska k Bohu a k ľuďom 
spaľuje v nich prirodzené slabosti a 
sklony. Z celej sily bojujú proti hrie
chu, poblúdeniu, očisťujú seba a 
posväcujú iných. Všetky sily bez- 
medzne dávajú do služby Bohu a 
ľudským bratom.

Takým bol aj Ján Chiyzostom. 
Všetky svoje veľké schopnosti vzde
laného a šľachetného človeka vložil 
do služieb Boha a Cirkvi. Takíto ľu
dia vedia, že neúspech nemusí byť aj 
stratou. Tento muž žiari cez priesto
ry a časy. Bojoval ako lev. Je trápnou 
tragédiou, že ho najviac prenasledova
li bratia biskupi. Byť však prenasle
dovaný pre Boha, pre zachraňovanie 
Cirkvi - je vynikajúcou obetou živo
ta! Oveľa väčšou než okamžité mu
čeníctvo.

Dejiny ho obdarili titulom "Zlato
ústy". Mal zlaté ústa. Toto zlato však 
prúdilo zo zlatého srdca, ktoré po 
celý život tlklo Božie melódie. O tom
to svedčia jeho kázne a každé jeho 
napísané slovo. Veľkosť tohto ducha 
nebolo možné zotročiť ani autoritou, 
ani postavením, ani peniazmi, ani 
prenasledovaniami. Takíto ľudia po
znajú hodnotu vecí a nevedia zame
niť stupnicu hodnôt. Prechádzali sa 
po nebi tak, ako sa chodí po zemi. 
Pravda, trochu pokrytí prachom, no 
jednako čistí. A každý deň - čistejší.

Sr. Regína

SVÁTÍMESIACA
(Pokračovanie zo 6. str,)

ním a ohňom. Sudca jej dal odrezať i pr
sia. Zomrela vo väzení 5. februára 251.

6. február - sv. Bukol biskup
Sv. Bukol bol žiakom sv. Jána evanje

listu. Bol biskupom v Smyrne. Svojou 
horlivosťou mnohých obrátil na kresťan
stvo. Zomrel prirodzenou smrťou.

7. február - sv. Partín a Lukáš,
úctyhodní

Sv.Partín bol synom diakona Kristofo- 
ra. V mladosti bol rybárom. Peniaze, 
utŕžené za predaj rýb, rozdával núdznym. 
Miestny biskup ho prijal k sebe a po pat
ričnej príprave ho vysvätil za kňaza. Pre 
svoj bohabojný život bol zvolený za bis
kupa mesta Lampsaka. Bol prítomný na 
prvom nícejskom všeobecnom sneme. 
Zomrel okolo roku 328.

8. február - sv. Teodor Stratilát
mučeník

Sv. Teodor pochádzal z mesta Euchais. 
Bol vojvodcom /stratilatom/ v meste He- 
raklei. Bol dobročinný a krotký vo svo
jom počínaní. Po udaní ho pribili na kríž, 
vypichli mu oči, po zázračnom uzdravení 
nakoniec ho sťali v roku 319. Jeho utrpe
nie zaznamenal očitý svedok Uár.

9. február - sv.NIcefor mučeník
Pochádzal z Antiochie Sýrskej. Bol veľ

mi dobrým priateľom s kňazom Sapri- 
kiom. Pohádali sa však a Nicefor hľadal 
spôsoby na zmierenie. Saprikij ho však 
odmietal. Vypuklo prenasledovanie kres
ťanov a medzi prvými bol uväznený a od
súdený Saprikij. Nicefor prišiel za ním, 
aby ho požiadal o odpustenie, ale on zno
va ho odmietol. Odpadol však aj od viery, 
načo sa prihlásil Nucefor, že je kresťa
nom. Bol sťatý on okolo roku 260 v Anti- 
ochii Sýrskej.

10. február- sv. Charalamp mučeník
Bol biskupom mesta Magnézia za cisá

ra Severiána a miestodržiteľa Luciána. 
Odsúdený na mučenie bol v neskorej sta
robe. Bol sťatý v roku 202 v Antiochii.

11. február - sv. Blažej biskup
O jeho živote vieme málo. Bol bisku

pom v Sebaste v Arménsku. Horlivosťou 
života a kázaním mnohých obrátil na 
kresťanskú vieru. Počas prenasledova
nia ho uväznili. Vo väzení uzdravoval 
chorých. Zvlášť sa spomína prípad chlap
ca, ktorému uviazla v hrdle kosť a hrozilo 
mu udusenie. Po rozličných mučeniach 
ho sťali v roku 316.

12. február- sv. Melet biskup
Pochádzal z Meletiny v Arménsku. V 

roku 357 sa stal biskupom v Sebaste. Pre 
nespokojný duch sebastijčanov odišiel 
do sýrskej Berije. Odtiaľ bol povolaný na 
antiochijský biskupský stolec. Bol ne
ochvejným zástancom katolíckej viery 
proti ariánom. Zúčastnil sa druhého vše
obecného snemu v roku 381 v Konstanti- 
nopole, kde aj zomrel počas snemu.

o .Vojtech BOHÁČ
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Hľadaj v svete tých zblúdených - a domov, späť priveď ich. 
Ešte sú v svete tmavé kúty, jeho láskou prežiar ich.
Poď, prejdi kút, každú cestu, či schod a svetu vrav, 
svetu vrav, že má ho rád.
Tak ľúbil svet i nás, že Syna svojho dal nám,
Ním vrúcne Milovaný sa Spasiteľom stal.
Poslal posolstvo lásky - je v nás a ti, 60 mu veria idú 
a hlasom jasným a radostným nesú tú správu každému.
R: Poď, o láske jeho všetkým vrav, ty vieš,
že svet už väčšiu nespozná,
poď, prejdi kút, každú cestu, či schod a svetu vrav
svetu vrav, že má ho rád...

Pieseň k X. svetovém u dňu m ládeže 
v M anile na F ilip ínach

Tak ľúbil svet i nás, že Syna svojho dal nám,
Ním vrúcne Milovaný sa Spasiteľom stal.
Poslal posolstvo lásky - je v nás a tí, čo mu veria, idú 
a hlasom jasným a radostným nesú tú správu každému. 
R: Poď, o láske jeho všetkým vrav, ty vieš, 
že svet už väčšiu nespozná.

Vyrastala som na dedine, v 
hlboko kresťanskej rodine. Ale 
nebola som zázračným dieťa
ťom, ktoré by už v 12 či 14 ro
koch vedelo, že bude raz určite 
rehoľnou sestričkou. Práve nao
pak. O sestričkách som vedela 
len z kníh, a kedže samotné 
sestry vďaka "totalite" nebolo vi
dieť, myslela som, že hádam za
nikli v minulom storočí.

Prvé stretnutie prišlo až v mo
jich 19 - tich rokoch. Dostala 
som sa na svoje prvé trojdňové 
duchovné cvičenia. Bolo to ešte 
v čase neslobody, preto boli 
prísne tajné. Viedol ich kňaz - 
rehoľník. A tam sa ma prvýkrát 
dotkla myšlienka rehoľného po
volania. Nebolo to rozhodnutie, 
len začiatočné rozochvenie 
membrán mojej duše. Veľmi ná- 
stupčivo z vnútra vystúpili otáz
ky, ktoré si dáva vari každý 
mladý človek. Načo som tu na 
svete, aký má zmysel život, ktorý 
som doteraz viedla, kam smeru
jem. Tam vystúpila z podvedo

mia túžba po absolútnom dobre, 
sebaobetovaní, po zmierňovaní 
ľudského nešťastia. Netušila 
som, že tie dievčatá, ktoré nás 
viedli počas duchovných cviče
ní, sú rehoľné sestričky v civile. 
Nevedela som nič o existencii 
podzemnej "katakombovej" cir
kvi u nás.

AKO m  SA m \

O niečo neskôr som spoznala 
aj hábitové rehoľné sestry, ktoré 
pracovali v sakristii v katedrál
nom chráme. Chodila som k nim 
na pravidelné stretnutia po du
chovných cvičeniach. Často 
sme ich prosili, aby nám rozprá
vali o rehoľnom živote, ktorý 
všetkých zaujímal. Skoro rok 
som prežila v hľadaní svojej ži
votnej cesty. Často som chodila 
na rôzne náboženské podujatia. 
Spoznávala som život v spolo

čenstvách Taizé, i neokatechu- 
menátu. Všetko mi niečo dalo, 
ale naplnilo ma to len na chvíľu. 
Bol to len odrazový mostík k 
vyššiemu cieľu. Tušila som, že 
to nie je to pravé, úplné sebao- 
dovzdanie Bohu a službe ľu
ďom. Ale pre rehoľu som sa ešte 
nerozhodla.

Po roku mi Pán ponúkol úžas
nú šancu. Dozvedela som sa o 
možnosti štúdia na zdravotnej 
cirkevnej škole. Už skôr som 
mala túžbu študovať zdravotníc
tvo, ale s maturitou na odbornej 
škole, na zdravotné nadstavby 
neprijímali. Ani teraz som nepro
sila nástojčivo Boha o prijatie. 
Chcela som spoznať jeho vôľu. 
Školu som vyštudovala, ale 
hlavne dozrelo vo mne moje po
volanie.

Pán dopustil za ten čas aj veľ
mi nebezpečné skúšky. Stretla 
som človeka, s ktorým som si 
vedela predstaviť môj budúci ži
vot. Boli sme si blízki vo viere i v 
názoroch. Ale po niekoikých

stretnutiach, na ktorých nám bo
lo fajn, začal ma napĺňať divný 
pocit. Nebolo to nič násilné ani 
ohlušujúce, len malé, jemné vo
lanie. Vtedy som to definovať 
nevedela, a chcela som sa toho 
zbaviť. Dnes viem, že to bol 
Pán. Nebránil mi v rozhodnutí 
medzi manželstvom a rehoľou, 
lebo Boh vždy rešpektuje vôľu 
človeka, ale dal mi milosť a silu 
rozhodnúť sa.

Čas môjho dozrievania a bojov 
trval tri roky. Predĺžila ho vlastne 
aj škola, ale neľutujem, lebo bola 
mi dobrou učitelkou. Zakúsila 
som, a ešte stále zisťujem, že pre 
večnosť majú cenu len tie chvíle, 
v ktorých sme bojovali.

Po maturite, v lete na svojich 
štvrtých duchovných cviče
niach, som povedala Pánovi de
finitívne "áno".

Vstúpila som do činnej apoš
tolskej mariánskej kongregácie. 
Ako zdravotná sestra môžem 
ľuďom pomáhať zmierňovať bo
lesti, aj pripravovať ich na stret
nutie s nebeským Otcom vo 
večnosti. Život v reholi mi dáva 
skutočné naplnenie.

Sr. Emanuela

Ilustračná snímka

JEŽIŠ MA UČÍ V TICHOSTI ...
Ježiš ma veľmi miluje. Ja sa pokúšam opä

tovať mu jeho lásku, avšak dennodenne sku
sujem, že toho nie som schopný. On každé 
ráno sa ma dotýka ako lúče slnka, ktoré vy
tryskli kdesi zdiaľky spoza zemského hori
zontu. Jeho dotyk je  nežný, tak ľúbezný, že 
ho nemožno s ničím zrovnať. Ježišov dotyk 
milosti odplavuje z môjho srdca všetky hrie
chy, odplavuje pýchu, ktorá je koreňom všet
kého zla - násilia. Násilia preto, lebo všetko 
neprirodzené a tým je  neláska k blížnym, má 
znásilňuje v mojom vnútri ku konaniu zla. 
Niečím prirodzeným  a samozrejmým pre člo
veka pri stvorení bola láska. Tak ma môj 
Stvoriteľ uspôsobil. Avšak od chvíle spácha
nia hriechu našich prarodičov vnútro každé
ho človeka neustále zvádza boj dobra so 
zlom. Túžim vyrieknuť slová s apoštolom 
Pavlom: Mne žiť je  Kristus. Avšak toho nie 
som schopný. Ponáram sa neustále do hrie

chu samoľúbosti, egoizmu a nevery. Je tu ale 
Kristus, ten, ktorý na seba zobral všetky hrie
chy sveta. Zobral a j moje, aby ma očistil 
krvným kúpeľom. Urobil to dobrovoľne a s 
velkou láskou. Ježiš m i ponúka spôsob - 
návod na vyriešenie všetkých problémov. Učí 
ma z lásky k nemu zobrať na seba hriechy 
blížnych. Obzvlášť účinný prostriedok situácii 
komplikovaných medziľudských vzťahov, 
častých nedorozumení - vzdať sa nároku na 
"spravodlivé riešenie sporu". Ježiš ma učí v 
tichosti zobrať na seba všetky invektívy, všet
ky obvinenia. Učí ma pozrieť sa do svojho, 
ale i srdca blížneho. Chcem pochopiť všetky 
súvislosti, všetko skrze Ježišovo srdce.

Modlitba: Bože, nie som schopný tej lásky, 
ktorou ty miluješ mňa. Urob moju neschop
nosť odpúšťať - schopnosťou milovať. Chcem 
začať žiť novým životom v tvojom náručí. 
Amen. - am -
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Otázky mladých je prvým upozornením na človeka, ktorý vi
zuálne vyhovuje tvojim predstavám: o po
stave, farbe očí, farbe vlasov a iných 
chlapčenských proporciách. Ty istotne oča
kávaš od takéhoto chlapca viac slov, aby si 
okrem jeho vonkajšieho výzoru spoznala aj 
jeho srdce, charakter a povahu. Preto je 
privčasný bozk pre teba vždy upozornením, 
po ktorom dochádza k odporu a rozchodu. 
Kiež by si to i viaceré dievčatá uvedomili, čo 
má znamenať pre nich čas zaľúbenia, alebo 
ako sa majú v ňom správať.

To, že sa Tvoj vnútorný svet uberá 
správnym smerom, naznačuje prirodze
ná túžba po chlapcovi, ktorý sa dokáže 
správne voči Tebe správať hneď od za
čiatku. A azda kdesi v podvedomí nosíš i 
skúsenosť z rodiny bez otca, v ktorej si 
vyrástala a ktorá istotne má aj svoj dopad 
na tvoje myslenie a uvažovanie o založe
ní si vlastnej rodiny, v ktorej otec nesmie 
chýbať. Preto tá opatrnosť u Teba, alebo 
až odpor voči tým, ktorých spoznaváš 
len ako "filmových zaľúbencov" bez váž
neho pohľadu do budúcnosti. Láska mu
sí byť zodpovedná i v prejavoch, a pre
to nech ťa nezarmucuje, že sa ešte 
nenašiel taký, ktorého bozk znamená 
čosi vážneho, čo sama cítiš, že je na 
mieste ako snúbenecký bozk a dôkaz 
čohosi, čo je už hlboko v ňom skryté v 
túžbe po sviatostnom manželstve. Is
totne Pán Boh má už pre Teba vyhliad
nutého takého chlapca a možno ho čo
skoro stretneš, len Ty buď vždy opatrná a 
zodpovedná v prejavoch svojej lásky.

M ilí priatelia, ch lapci a dievčatá! 
Každý človek má svoju životnú 

cestu, ktorá mu ukladá určité po
vinní
čenským prostredím. Zároveň

a piá- 
le roz

dielne. Všetci však rovnako túžime
i. A tu 
rekáž-

ky, problémy, s ktorým i si nevieme
¡čuje

me v rubrike "otázky mladých", na 
vaše otázky ochotne zod povie po
mocný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR. Otáz
ky môžu byt' štylizované aj vo väč
šom rozsahu formou svedectiev,

idobne.
Tešíme sa na Vaše otázky a vy  iste 
na poučné odpovede.

Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 
Mons. Milan Chautur, CSsR

Pochádzam z rozvrátenej rodiny. Od
malička vyrastám bez otca. Mám jedné
ho súrodenca. Viackrát som sa zaľúbila 
a priatelila s chlapcom. Keď ma poboz
kal, nechala som ho. Začal mi byť odpor
ný. Čo mám robiť, bojím sa chodenia s 
chlapcom a veľmi po tom túžim. Chcem 
si založiť rodinu. Jana Z.

Azda ťa, Janka, chce Pán Boh chrániť 
pred takými chlapcami, ktorí veľmi ľahko 
rozdávajú bozky, ale tiež veľmi skoro lá
mu vernosť. Lebo bozk je už prejavom 
čohosi blízkeho a oddaného. Samotné za
ľúbenie ešte nedáva právo na bozky, lež

l4<lak< vanie 
za krásny zájazd

Ďakujem Vám za prekrásny zájazd s nábo
ženskou tematikou, ktorý som absolvovala 
týždeň pred Vianocami.

Bol to taký nádherný duchovný zážitok, že 
naň budem spomínať po celý môj život.

Prvý deň sme boli v Benátkach na Námestí 
sv. Marka, je to nádherné Božie dielo. Loďou 
sme sa vracali k autobusu.

Druhý deň sme boli vo Vatikáne v audienč
nej aule Pavla VI., kde naši umelci mali kul
túrny program, na ktorom sa zúčastnil aj 
Svätý Otec Ján Pavol II. Príhovor za nás 
všetkých predniesol prezident našej republi
ky Michal Kováč. Ako dar pre Svätého Otca 
bol vianočný stromček. Nakoniec Svätý Otec 
požehnal nás i naše rodiny. Zúčastnili sme sa 
aj na svätej omši v Bazilike sv. Petra, kde boli 
prítomní naši biskupi Slovenska. Absolvovali 
sme aj prehliadku bazilík v Ríme a niektorých 
chrámov a kaplniek.

Navštívili sme tiež Padovu, kde sme videli 
pozostatky sv. Antona Paduanského. V kaž
dej bazilike a chráme sme sa pomodlili jeden 
desiatok sv. ruženca a zaspievali jednu slohu 
piesne. Zastavili sme sa v Slovenskom ústa
ve sv. Cyrila a Metoda, kde nás milo privítal 
Mons. Štefan Vrablec. Mali sme tam sv. om
šu. Po omši bolo malé prekvapenie, občer
stvenie a darček ako pamiatka na návštevu v

Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v 
Ríme. Počas návratu domov sme sa zastavili 
vo Viedni, v Chráme sv. Štefana.

Vždy som mala túžbu dostať sa do Ríma a 
vidieť na vlastné oči Svätého Otca a všetku tú 
nádheru. Boh ma vyslyšal a obdaril ma týmto 
zájazdom, kde som pookriala na tele i na 
duši.

Ďakujem Vám za prekrásny duchovný zá
žitok. Čitatelka GOMBOŠOVÁ

C našel liturgii v rozhlase
Vždy, keď som počul z rádioprijímača znieť 

našu gréckokatolícku svätú liturgiu v staroslo- 
vienčine, nútilo ma to zamýšľať sa nad jej 
účinnosťou na poslucháčov. Zdalo sa mi, že 
tak trochu uprednostňujeme akúsi výnimoč
nosť pred hodnotou, akou by mala byť naša 
liturgia v slovenčine, lebo len tak môže pozi
tívne osloviť každého, kto o to stojí a má 
vnímavú dušu. A tak som si vždy pomyslel, že 
keď ju raz v takejto slovenskej podobe z vy
sielania počujeme, vyslovím radostné podá- 
kovanie tomu, kto to umožnil.

Stalo sa tak na druhý deň vlaňajších Via
noc. Počuli sme gréckokatolícku svätú liturgiu 
z farského chrámu v Košiciach, ktorú celeb
roval pomocný biskup Mons. Milan Chautur, 
CSsR. Vyslovujem mu nielen v duši, ale aj 
otvoreným slovom vdáku, lebo, ako tuším, 
slovenčina zaznela v našich bohoslužbách z 
rádioprijímača asi po prvýkrát. Zaznela vša
de, aj tam, kde gréckokatolíci nežijú a kde o 
nás ľudia takmer nič nevedia. Predstavili sme 
sa im tým najkrajším, čo máme a tým naj
vzácnejším, čo nám poskytuje duchovný ži
vot. Ak počúvali, mohli zaznamenať naše 
úprimné prosby k Všemohúcemu aj za nich a

duchovným zrakom vidieť jasot našej oslavy 
trojjediného Boha. Toto im sprostredkovalo 
zrozumiteľné slovo. A možnože tak nebude
me pre nich už celkom neznámi a poznajú, že 
patríme medzi nich.

Nás - gréckokatolíkov - však toto slovenské 
vysielanie oslovovalo aj v hlbších vrstvách 
náboženského vedomia, tam, kde sa usiluje
me o životodárny dotyk s tajomstvom vtelenia 
a spásy. Počúval som ho, nech mi je teda 
dovolené isté osobne vyznanie v nádeji, že 
nehovorím iba za seba. S vdákou pritom 
myslím na bohumilý počin otcov Druhého va
tikánskeho koncilu pred 30 rokmi, ktorí v Kon
štitúcii o posvätnej liturgii umožnili dať väčší 
priestor pri bohoslužbách v jazyku ľudu. 
Chceli, aby veriaci neboli na nich prítomní len 
akoby cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby sa 
vedome a činne zúčastňovali na posvätných 
úkonoch. Isteže najprístupnejšia cesta k to
mu vedie cez zrozumiteľný liturgický jazyk.

Pravda, počúvanie liturgie v slovenčine z 
rádioprijímača nenahradí osobnú prítomnosť 
na nej. No jednako, keď som ju počúval, mal 
som chvíľami pocit, akoby som sa s jej slova
mi a obrazmi stretával po prvýkrát, hoci som 
tie modlitby a spevy počul už mnohokrát. 
Akoby im absencia bezprostredného vizuál
neho a priestorového vnemu z osobnej prí
tomnosti dávala akýsi nový rozmer, v ktorom 
sa tají nový význam. Pocítil som, že aj takto 
vnímaná bohoslužba má silu naladiť dušu na 
energetické vlny Kristovej milosti a lásky, kto
rá sa ozýva v nás v podobe pocitu pokoja a 
nádeje. V takomto zmysle prináša duchovný 
úžitok tým, ktorí sa na slávení svätej liturgie 
nezúčastňujú priamo a poslucháčom poskyt
ne cenné posolstvo našej viery o láske k 
Bohu a blížnemu. Alexander ROMANOV
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K POKOJU UZNANÍM DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA
Na začiatku roku 1995, s pohľadom upre

ným na nové blížiace sa tisícročie, znova sa 
obraciam na vás všetkých - mužov i ženy 
dobrej vôle, so svojou bolestnou výzvou na 
pokoj vo svete.

Násilie, ktorému neprestávajú byť vysta
vení tolkí ľudia a národy, vojny, ktoré aj teraz 
spôsobujú krviprelievanie na mnohých mies
tach sveta, nespravodlivosť, ktorá gniavi život 
celých svetadielov, nemožno ďalej tolerovať.

Je čas prejsť od slov k činom. Jednotliví 
občania i rodiny, veriaci a cirkvi, štáty i medzi
národné organizácie, všetci cítia, že sú povo
laní s obnoveným úsilím priložiť ruku k 
nastoleniu pokoja!

Dobre vieme, aké je to ťažké. A ak má byť 
toto úsilie účinné a trvalé, nemožno ho ohra
ničovať iba na vonkajšie hľadiská spolunaží
vania, ale treba pôsobiť skôr na ducha a 
zasadzovať sa na obnovu povedomia o dôs
tojnosti človeka. Treba to konať veľmi dôraz
ne; opravdivý pokoj totiž nie je možný, ak sa 
na všetkých úrovniach nebude upevňovať 
uznávanie dôstojnosti ľudskej osoby a ak sa 
každému jednotlivcovi nebude poskytovať 
príležitosť aj žiť primerane tejto dôstojnosti. 
"V dobre usporiadanej a úspešne sa rozvíja
júcej spoločnosti musí spolunažívanie ľudí vy
chádzať zo základného princípu, že každá 
ľudská bytosť čiže osoba je vo svojej priro-

dzenosti obdarovaná rozumom a slobodnou 
vôľou; má teda práva a povinnosti, ktoré sú
časne a bezprostredne pramenia z tejto pri
rodzenosti, preto sú všeobecné, neporušiteľné 
a trvalé" (Ján XXIII., Pacem in terris; AAS 
55/1993/, 259).

Táto pravda o človeku je aj trvalým kľú
čom na riešenie všetkých problémov, týkajú
cich sa nastoľovania pokoja. Vychovávať v 
tejto pravde je jednou z najúčinnejších a naj
trvalejších ciest k upevňovaniu hodnoty po
koja.

(Z Posolstva Svätého Otca 
k Svetovému dňu pokoja)

Z LVOVSKEJ 
METROPOLIE
V LVOVE bol už v poradí tretí kongres man

želiek kňazov katolíckej cirkvi byzantského ob
radu Ukrajiny. Na stretnutí diskutovali o úlohe 
manželky gréckokatolíckeho kňaza, ktorá má 
byť duchovne i morálne na výške, aby mohla 
pôsobiť na duchovný rast veriacich i celého 
spoločenského života.

SORFON DMYTERKO, OSBM, sídelný bis
kup ivano-frankovský, vydal pastiersky list pod 
názvom Kto na to odpovie. Kriticky sa v ňom 
vyslovil k novinám a časopisom, ktoré propagu
jú pornografiu. Súčasne vyzval predstaviteľov 
mesta Ivano-Frankovsk, aby zaujali postoj k týž
denníku Batiar, ktorý od prvej až po poslednú 
stranu uverejňoval pornografické snímky. Po 
tomto zákroku biskupa týždenník prestal vychá
dzať.

Zasadnutie Konferencie bisku
V dňoch 11. až 12. januára t.r. sa konalo v 

Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v 
Banskej Bystrici - Badíne plenárne zasadnutie 
Konferencie biskupov Slovenska.

Medzi najzávažnejšie body rokovania patri
li: Príhovor apoštolského nuncia v SR arcibisku

pa Luigi Dossena, príprava na návštevu Sväté
ho Otca na Slovensku v dňoch 1. a 2. júla 1995, 
ustanovenie novej komisie k šíreniu úcty blaho
slavených košických mučeníkov, rokovanie so 
zástupcami STV a masmédii.

Dňa 13. januára sa zástupcovia katolíckej

oov Slovenska
Cirkvi stretli s prezidentom SR Michalom Ková
čom v rezidencii Primaciálneho paláca v Bratisla
ve pri príležitosti jeho stretnutia s predstaviteľmi 
cirkví na Slovensku. Katolícku cirkev zastupoval 
Mons. Rudolf Baláž, predseda KBS, a prešov
ský gréckokatolícky biskup Mons. Ján Hirka.

Nová kniha Jána Pavla II.

PREKROČIŤ PRAH NÁDEJE
Vydavateľstvo Nové mesto, spol. s r.o. (Ur

šulínska 3,811 01 Bratislava tel/fax 07/333 006) 
ponúka nám knihu pod názvom Prekročiť prah 
nádeje. Ide o knihu, ktorú napísal Svätý Otec 
Ján Pavol II., podnietený sériou otázok.

V odpovediach Svätého Otca je aj "káza
nie" i "vysvetľovanie evanjelia", ktoré často 
praktizuje. Ale čitateľ nanájde iba toto, ale jedi
nečnú kombináciu - chvíľu osobnej dôvernosti 
(dojímavé pasáže o detstve, mladosti v rodnej 
krajine), chvíľu úvahy a duchovných exhortácií, 
chvíľu mystickej meditácie, čas venovaný mi
nulostí a budúcnosti, chvíľu teologickej a filo
zofickej úvahy.

Napríklad otázka - modliť sa, ako a prečo?
- Vaša Svätosť, ak sa môžem opýtať, ako sa 
obracíate Vy na Ježiša?

Položili ste otázku o modlitbe a pýtate sa 
pápeža, ako sa on modlí. Ďakujem vám za to...

Čo je modlitba? Bežne sa chápe ako rozho
vor. V rozhovore jestvuje stále jedno "ja" a 
jedno "ty". V tomto prípade Ty s veľkým "T". 
Skúsenosť modlitby nás učí, že ak "ja" sa spo
čiatku zdá byť tým dôležitejším prvkom, neskôr 
si uvedomíme, že v skutočnosti je to inak. Dô
ležitejšie je Ty, pretože každá naša modlitba má 
svoj počiatok v Bohu. Podľa apoštola Pavla

modlitba odráža celú realitu a v istom zmysle je 
kozmickým obradom.

Človek je kňazom celého stvorenstva, ho
vorí v jeho mene a to natolko, nakolko je vede
ný Svätým Duchom (časť odpovede Svätého 
Otca).

Aj prostredníctvom tejto knihy Svätý Otec 
volá, aby jeho hlas došiel ku každému: "Uve
dom si, že nech si ktokoľvek, si milovaný! Pa
mätaj, že evanjelium je pozvaním k radosti! 
Nezabúdaj, že máš Otca a že každý život, aj ten, 
ktorý je pre ľudí najbezvýznamnejší, má v jeho 
očiach večnú a nekonečnú hodnotu!"

Knihu si môžete objednať prostredníctvom 
farských úradov alebo osobne na adrese: Vy
davateľstvo Nové mesto, Včelárska paseka 1, 
040 01 Košice. Tel .095/ 769 949.

o. Cyril JANČIŠIN

Muž roka '94
Americký týždenník Times, jeden z najčíta

nejších na svete, na sklonku minulého roku 
vyhlásil, že si za muža roka 1994 vybral pápeža, 
ktorý rezolútne presadzuje svoju predstavu 
dobrého života a vyzýva svet, aby ju nasledo
val. v

Časopis zdôraznil, že pápež presadzoval 
svoju predstavu v roku, keď mnohí nariekali 
nad úpadkom morálky. Využil vplyv svojho úra
du napr. v Káhire na svetovej konferencii o 
populácii.

"Iba málo z jeho predchodcov počas uply
nulých dvetisíc rokov hovorilo z tohto úradu tak 
často a tak rozhodne ako on" zdôvodnil časo
pis a pripomenul aj vydanie pápežovej knihy 
meditácií Prekročiť prah nádeje v 1994 roku.

Časopis Times udeľuje titul muž roka od 
roku 1927. Pri tejto príležitosti venoval časopis 
osobnosti Svätého Otca takmer polovičku špe
ciálneho dvojčísla na sklonku roka.
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( Dokončenie z predchádzajú
ceho čísla )

□ Na nedávnej Medziná
rodnej konferencii o sve
tovej populácii a rozvoji v 
Káhire pod patronátom 
OSN sa tvrdilo, že situá
cia by sa mohla stať kata
strofálnou, ak sa bude 
počet obyvateľov Zeme 
zvyšovať takým tempom 
ako doteraz. Zmenil sa 
váš postoj ku kontrole 
pôrodnosti a na umelé 
prerušenie ťarchavosti?

Nie, pretože my bojujeme 
proti interrupciám. Tritisíc 
detí z nášho domu v Kalka
te bolo adoptovaných a te
raz žijú v rodinách po 
celom svete. Na Zemi je 
veľa, veľa ľudí, čo nemôžu 
mať deti, a ak im dáme nie
ktoré z našich nechcených, 
urobí im to veľkú radosť. 
Bola som svedkom toho, 
že keď nemáte dieťa, ktoré 
by ste mohli milovať, môže 
to zničiť manželstvo.

o Robia vám starosti 
útoky zo strany skupín, 
ktoré sú za legalizáciu 
umelého prerušenia ťar
chavosti?

Nie, pochopte ma, je  to 
vždy dobrý znak, pretože 
dokazuje, že ľudia rozmýš
ľajú. Ašak pre mňa je naj
horším zlom množstvo in
terrupcií, vrážd všetkých 
tých nevinných detí, ktorým 
odopierajú právo na život. 
Ĺudia neschvaľujú to, čo 
tvrdím, pretože je to prav

da. Avšak vedia, že robím 
správnu vec.
o Aj vás obviňujú?

Áno, je to v ľudskej pova
he, ale ja tým nemámim 
čas.
o Trápite sa niekedy 
kvôli všetkému tomu utr
peniu, ktoré vidíte okolo 
seba v Kalkate?

Keby som sa mala trápiť 
kvôli sebe alebo svojim ci
tom, nikdy by som nemohla 
skoncovať s utrpením dru
hých. Chcem im dať lásku a 
nádej, a to je nádherná prá
ca.
o Zdá sa, že ste jeden z 
mála ľudí na svete, ktorí 
môžu otvárať všetky dve
re. Zatvoril niekto nieke
dy pred vami dvere?

Nikdy nikto predo mnou 
dvere nezatvoril, pretože 
nič nepýtam. Niečo ľuďom 
dávam a keď si to uvedo
mia, na oplátku zasa niečo 
oni dajú mne.
□ Keď sa stretávate so 
známymi ľuďmi, správate 
sa k nim inak ako ku 
prostým ľuďom kvôli ich 
pôvodu alebo postave
niu?

Pre mňa sú všetci rovno
cenní. Nemôžem to vidieť 
inak. Z duchovného hľadis
ka aj jedni aj druhí musia 
prísť do neba. Vedúci sve
toví predstavitelia prijímajú 
to, že sa k nim nesprávam 
inak, a vedia, že všetci má
me lásku Božiu.
□ Niekolkokrát ste sa 
stretli s princeznou Dia
nou. Čo sa vám na nej 
najviac páči?

Je schopná velkého zľu
tovania a súcitu a myslím 
si, že pomáha jednej našej 
sestre. Vie, že ju  mám rada 
a že chcem, aby bola veľmi 
šťastná. V poslednom čase 
však asi veľmi trpí.

Nemyslíte si, že byť verej
nou osobou musí byť veľmi 
ťažké?

n Keď si pomyslíte na to, 
čo ste urobili za posled
ných 50 rokov, musíte 
byť spokojná sama so se
bou, hoci by bolo toho 
iba málo.

Nie sú to moje úspechy, ja 
nie som dôležitá. Práca je  
dôležitá. Boh nám pomo
hol, nenechal nás bez pe
ňazí. Nemyslím na úspe
chy, jednoducho myslím na 
to, čo treba urobiť pre chu
dobných a chorých. Naozaj 
nemám čas na to, aby som 
sa cítila spokojná.
□ Ako ste na tom so 
zdravím? Počuli sme, že 
už niekolko mesiacov 
máte kašeľ, ktorý sa nedá 
vyliečiť,
Ani na svoje zdravie ne

mám čas myslieť. Môj ka
šeľ je darom od Boha, 
darom k narodeninám.
□ Keď vás tu navštívil 
pápež Ján Pavol II., pove
dali ste, že to bola naj
krajšia chvíľa vo vašom 
živote. Čo vás tak dojalo?

Keď prišiel do Kalkaty, 
neprišiel sem, ale išiel 
priamo do Domu pre umie
rajúcich. To bolo to, čo ho 
najviac zaujímalo. Potom, 
keď sme sa videli v Ríme, 
povedala som mu: "Máte tu 
vo Vatikáne veľa miesta, 
Svätosť, prečo mi nedáte 
jeden dom pre všetkých 
tých, ktorí potrebujú vo va
šom meste pomoc? " Tu
ším počas mojej tretej náv
števy mi dal zväzok kľúčov. 
Boli to kľúče od môjho do
mu v Ríme. Teraz tam má
me útulok pre ženy, ktoré 
aby mohli prežiť, museli sa 
stať prostitútkami.
o Čo hovoríte ľuďom, 
ktorí tvrdia, že by ste mali 
poukazovať na sociálne 
príčiny chudoby a nie ju  
iba zmierňovať?

Táto práca nemá nič spo
ločné s politikou. Našou 
povinnosťou je slúžiť chu
dobným tak, ako len môže
me. To, čo zúfalo potrebu

jú, je jedlo, šatstvo, lieky. 
Na politiku nemáme čas. 
Na svete je veľa vecí, ktoré 
treba urobiť, a máme veľmi 
málo času.

n Predtým, ako ste do
stali volanie Boha, aby 
ste sa stali mníškou, bo
li ste niekedy zamilova
ná?
Áno, do mojej rodiny a po

tom do Boha. Mala som vy
nikajúcu rodinu: matku, 
otca, sestru a brata, všetci 
už zomreli. Rodina je veľmi 
dôležitá, zo všetkého je na
ozaj najdôležitejšia. Rodi
na, ktorá sa spolu modlí, 
zostane spojená a ak je 
spojená a navzájom jeden 
druhého milujú, vtedy je 
mier na Zemi.

Mám malé kartičky, na 
ktorých je napísané:

Plodom ticha 
je modlitba, 

plodom modlitby 
je viera, 

plodom viery 
je láska, 

plodom lásky 
je služba, 

plodom služby 
je mier.

A tomu verím.

n Nedávno ste mali na
rodeniny. Máte strach zo 
smrti?

Ako by som ho mohla 
mať, keď som videla zo
mierať toľkých ľudí? Zo
mrieť znamená vrátiť sa k 
Bohu. Rozlúčite sa tu a 
vrátite sa tam. Nikdy som 
nemala strach. Práve na
opak, vyvoláva to vo mne 
radosť.

Prevzaté 
z Expressu 46/94
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Jubileá kňazov
o. Ján SIVÁK, okr. dekan, správca far

nosti Šumiac, nar. 6. 2.1940 - 55. nar.
o.Andrej GYURKOVICS, správca far

nosti Veľ. Slemence, ord. 19. 2.1950 - 45 
r. ord.

o. Emil ÓSZ, na odpočinku v Poľanoch, 
ord. 19.2.1950 - 45 r. ord.

o. Juraj KOCÁK, na odpočinku v Koši
ciach, ord. 19. 2. 1950-45 r. ord.

Nová farnosť
Kráľovský Chlmec od nepamäti patril k 

farnosti Poľany. Koncom minulého roku 
J.E. Mons. Ján Hirka, prešovský sídelný 
biskup, 1.11. 1994 mesto Kráľovský Chl
mec vyzdvihol na samostatnú farnosť. 
Ako sme sa dozvedeli, za túto radostnú 
správu veriaci s úprimným srdcom ďaku
jú Pánovi za všetky dobrodenia. Zároveň 
veriaci vyslovujú vďačnosť všetkým du
chovným otcom, ktorí v tejto farnosti do
teraz pôsobili. Otcovi Nikeforovi Petra- 
ševičovi, otcovi dekanovi Emilovi Ószovi, 
otcovi dekanovi Vojtechovi Hornyakovi, 
otcovi Konštantínovi Kovatschovi. Záro
veň prosia všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí 
by akýmkolVek spôsobom mohli pomôcť 
pri výstavbe nového chrámu a farskej bu
dovy. Ak chcete toto dielo podporiť, svoj 
finančný dar môžete poukázať na číslo 
účtu: SŠS Trebišov 1023153 - 629.

Všetkým dobrodincov vyslovujú veriaci 
z Kráľovského Chlmca Pán Boh zaplatí

Sídelný biskup prešovskej diecézy Mons. Ján Hirka svätí vodu v Katedrálnom chráme 
sv. J. Krstiteľa

Slóvno/ťy Chróme /v. Klimenta

Slávnosť Zjavenia Pána 
v biskupskej katedrále

Sviatok Zjavenia Pána spolu so sviatkom 
vzkriesenia sú vo východnej cirkvi najvýznam
nejšie a najväčšie sviatky. Dokonca ani naro
denie Pána - Vianoce, nepresahuje dôležitosť 
udalosti, ktoré sa odohrali na Golgote a Jordá
ne.

"Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z 
vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl 
Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval 
a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas : 
"Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám za
ľúbenie." Mt 3,16-17

6. januára každoročne slávime sviatok, kto
rým si pripomíname zjavenie trojosobnej by
tosti - Otca, Syna a Svätého Ducha.

Pri tejto príležitosti slávnostné sv. liturgie so 
svätením vody slúžili v Katedrále sv. Jána Krsti- 
teía v Prešove sídelný biskup prešovskej diecé
zy Mons. Ján Hirka v staroslovienskom jazyku- 
6. januára a pomocný biskup Mons. Milan Chau- 
tur, CSsR, v slovenskom jazyku v predvečer 
sviatku Zjavenia Pána. Otcovia biskupi poukáza
li vo svojich príhovoroch na skutočnosť, že Bo
žie zjavenie je pre nás veľmi dôležité, že veríme 
v Boha živého a pravého. Boh sa nám ukázal, 
aby posilnil našu vieru. - r -

Dňa 13.decembra 1994 prijal v Prešove z rúk 
otca biskupa Mons. Jána Hirku sviatosť kňazstva 
diakon Mgr. Ludvík Šťastný z Roudnice nad La- 
bem.

Primičnú svätú liturgiu novokňaz slávil dňa 17. 
decembra 1994 v Chráme sv. Klimenta v Prahe.

Vzácnej udalosti sa zúčastnilo štrnásť kňazov, 
množstvo veriacich východného i západného ob
radu, priatelia a známi.

Novokňaza privítal otec Štefan Suchý.
Povzbudivé slová na cestu do života kňaza v 

slávnostnej homílii s láskou predniesol otec Kornel 
Baláž z Liberca. Zdôraznil slová Písma, ktoré pri
pomínajú, že tí, čo sú prví, budú poslední a tí, čo sú 
poslední, budú prví. Pripomenul, ako je dôležité, 
aby kňaz vynikal dobrými vlastnosťami a bol príkla
dom pre svoje okolie.

"Kňaz nemá mať vlastnú tvár, ale tvár Ježiša 
Krista", povedal otec Baláž. Ďalej pripomenul i to, 
že do kráľovstva Božieho vedú dve brány: široká a 
úzka. Ta úzka je pre tých verných a oddaných 
služobníkov Božích.

Otec Ivan Ljavinec pri tejto vzácnej príležitosti 
spomenul múdre a prezieravé rozhodnutie, ktoré 
učinil otec biskup Vasil Hopko. On zriadil pražskú 
gréckokatolícku farnosť pre tých, ktorí si Prahu 
zvolia za svoj domov. Keď otec biskup Hopko 
navštívil 14.2.1969 Prahu, povedal: "Naša viera je 
pravá vtedy, keď sme ochotní jej obetovať život."

Otec Ljavinec upozornil tiež na to, že "žatva je 
velká, a robotníkov je málo. "Túto skutočnosť poci
ťujú v Prahe na každom kroku, preto sa modlia a 
prosia Pána, aby im poslal následníkov. Primičná 
služba Božia je dôkazom toho, že Cirkev žije a Pán 
vyslyšal ich modlitby. Sú mu za to nesmierne 
vdácní. Spolubratia v kňazskej službe sa rozhodli 
venovať novokňazovi niečo, čo mu bude pripomí
nať jeho prvú bohoslužbu. Darovali mu nádherné 
kňazské rúcho.

Na záver bohoslužby sa novokňaz Ludvík Šťast
ný poďakoval Bohu, že si ho vyvolil za svojho 
služobníka.

Spomenul i to, ako ho otec prvýkrát priviedol do 
chrámu Božieho.

Medzi nezabudnuteľné chvíle jeho života patrí i 
stretnutie s otcom biskupom Vasiľom Hopkom. Pri 
tejto príležitosti zazneli prorocké slová otca bisku- 
pa:"Ty budeš kňazom!" Táto myšlienka ho sprevá
dzala celý život, až ju uskutočnil.

Slávnostnú atmosféru v Chráme sv. Klimenta 
znásobil chrámový zbor. I jeho zásluhou zaznela 
staroslovienska Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v 
plnej dôstojnosti, nádhere a kráse. Novokňaz o. 
Mgr. Ludvík Šťastný bol menovaný za tajomníka 
gréckokatolíckeho biskupského vikariátu v Prahe 
Pri takých príležitostiach si človek znova a znova 
uvedomuje Božiu všemohúcnosť, ktorá je nad 
všetkými ľudskými slabosťami a nedostatkami, 
prekračuje všetky hranice, aby spájala kresťanov 
celého sveta v jednu svätú, všeobecnú apoštolskú 
Cirkev. Chvála ti, Bože. Mária PESEKOVÁ

Na tretí vianočný deň, na ktorý v našom obrade pripadá spomienka na sv. prvomučeníka 
Štefana, dňa 27. decembra minulého roku zavítal do Michaloviec prešovský diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka. V Chráme Svätého Ducha redemptoristov vysvätil na diakonov troch 
redemptoristov - Miroslava Medviďa a Juraja Raka, ktorí svoje teologické štúdiá absolvujú 
v Ríme a Jozefa Paraska, ktorý študuje v poľskom Tuchowe. Všetci majú byť vysvätení za 
kňazov v tomto roku.
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V krátkosti sa vraciame k minulo

ročným vianočným sviatkom, ako 
ich prežiii vo farnostiach Topoľa- 
ny, Svidník, Poša.

Svetlo a tma - To p o ľany
Hviezda, anjeli, jas noci, jaskyňa, jas

le, Jozef a Mária, Ježiško na slame... 
Takmer nikto si to nevšimol. Okrem nie- 
kolkých pastierov a troch mudrcov.

A predsa prichádza Očakávaný....
Tento príchod nám priblížili mladí z 

Topolian a Vole pod vedením otca Sla- 
vomíra a jeho manželky, kde nám v 
živých obrazoch sprítomnili príchod Je
žiša Krista na tento svet. Zvestovanie, 
navštívenie Alžbety, sčítanie ľudu, Bet
lehem, anjeli, pastieri, jaskyňa a traja 
králi boli dejstvá a sprievodné slovo 
konkretizovalo ich umiestnenie. Strie
danie svetla a tmy nútilo zamyslieť sa.

Prvé jasle postavil sv. František, aby 
si čo najviac priblížil príchod Ježiša 
Krista. A divadlo, hrané mládežou v To- 
poľanoch, Voli, Strážskom a Lesnom, 
nám sprítomnilo udalosť spred dvochti- 
síc rokov, sprítomnilo Božiu lásku k 
nám, hriešnikom.

Druhý príbeh, ktorý nám v ten večer 
priblížili mladí herci, bol o boháčovi, kto
rý očakával Ježiša, a predsa ho ne
spoznal ani v betlehemcoch, ani v 
chudobnej vdove, ani v sirote. Kvôli 
egoizmu, kvôli láske ku peniazom.

Až blížiaca sestra smrť ho volá k 
obráteniu, aby ho zachránila od več
nej smrti.

Kiež by aj nás k obráteniu pozvalo 
sprítomnenie príchodu Ježiša Krista na 
tento svet hrané mládežou, za čo im 
patrí srdečné poďakovanie.

Zdeno DZURJANÍK

Vianočná akadémia 
vo Svidníku

Keď príde starosť, bolesť, máme len 
jednu odpoveď- Ježiš!

Áno, On je to, včera, dnes a ten istý i 
naveky. Deti a mládež, ale aj tí, ktorí 
prispeli rôznymi formami daru pre blíž
nych, prežili Vianoce s pocitom, aký v 
nás zanecháva len vykonaný dobrý 
skutok. Darček z lásky dali aj svidnícke 
deti a mládež našim starým rodičom. 
Veľa voľného času venovali pri nácviku 
vianočnej akadémie.

Dnešnídedkovia a starenky potrebujú 
ich žiarivé príklady. Lebo doba, v ktorej 
žijeme, nemá veľa úcty voči ľudskému 
životu, ani voči tým, ktorí sú už starí a 
bezmocní. Staroba je pre mnohých ľudí 
velká ťarcha. Nevedia, ako ju majú zná
šať. A tak starých, chorých a nepotreb
ných rodičov dajú do domova dôchod
cov, kde sa o nich postarajú iní. Ako 
ľahko je zabudnúť na rodičov, na tých, 
čo nám dali život, čo nás vychovali, čo 
sa smiali, keď sme boli šťastní, čo pla
kali, keď nám ublížili. Aj oni boli kedysi 
mladí a radovali sa zo života, teraz im 
však tvár zdobia vrásky a nemajú už ani 
tolko sily. Potrebujú pomoc. Chcú od 
nás počuť len tak - mama, otec, potre
bujete niečo? Vráskavé staručké tváre 
sa rozjasnia úsmevom "nič, iba vás", 
potešiť sa s vnúčatami. Je pekné, ak 
dokážeme povedať mama, otec, ľúbime 
vás, stisnúť ruku a povedať - ďakujeme 
za všetko, za vašu lásku a námahu, za 
vašu trpezlivosť.

V tomto duchu sa niesla jasličková 
pobožnosť, ktorou mladí chlapci a diev
čatá potešili srdcia starých a opuste
ných ľudí.

Kvetka

Sviatky plné prekvapení 
a pohody

Ako každý kresťan, tak aj obyvatelia 
farnosti Poša sa tešili na pripomenutie 
si radostnej chvíle, ktorá sa odohrala už 
pred 2000 rokmi. Áno, sú to Vianoce. 
Sviatky lásky a pokoja, sviatky Ježiša, 
ktorý prišiel k nám. Ale atmosféra týchto 
sviatkov bola trocha iná, plná prekvape
ní, radosti a pohody. Jedným z prvých 
prekvapení bolo slúženie velkého pove- 
čeria, ktoré sa vo farnosti neslúžilo už 
mnoho rokov. Pred povečerím bola vo 
filiálke Nižný Hrabovec v neskorých ve
černých hodinách jasličková akadémia 
a slávnostná sv. liturgia. Po nej nasle
dovalo v Poši velké povečerie. Mnohí si 
pochvaľovali, ale niektorí nechápali, 
prečo nie je polnočná liturgia. Nasle
dovné dni boli ako v Poši, tak aj v Niž
nom Hrušove, prežívané bohatšie ako 
obyčajne. V obidvoch obciach na sv. 
liturgiách spievali mládežnícke zbory. 
Navyše v Poši sa v nedeľu uskutočnila 
spoločná vianočná akadémia detí z ma
terskej škôlky, detského zboru Zvonček 
a mládežníckeho zboru. Bol to darček 
nielen pre Ježiška, ale aj pre ostatných 
veriacich.

Problém povečeria trocha vyburcoval 
mládež k úsiliu bližšie pochopiť byzant
ský obrad, preto otec duchovný na 
prosby niektorých mladých ľudí zorgani
zoval besedu s veriacimi, hlavne s mlá
dežou. Beseda začala po sv. liturgii asi
o 18.00 hod. Otázky boli rôzne - sv. 
prijímanie, povečeria, encykliky, po
smrtný život, iné náboženstvá, priateľ
stvo a láska medzi mladými ľuďmi. 
Beseda sa nečakane skončila v nesko
rých hodinách.

Čas sme nevnímali. Na otázky odpo
vedal nielen duchovný otec, ale aj bo
hoslovci Juraj a Daniel. Keďže sme 
odchádzali po nútenom prerušení bese
dy, tá pokračovala o niekolko dní práve 
s bohoslovcami. Riešili sa niektoré 
akútne problémy každého jednotlivca. 
Mladí vyjadrili ochotu prísť na podobné 
besedy častejšie.

Po sviatkoch si veriaci na Zbor Pre
svätej Bohorodičky a sv. Jozefa uctili tú, 
z ktorej si Boh vzal telo - Pannu Máriu - 
akatistom. Bolo to v Nižnom Hrušove. 
Samozrejme, všade chodili aj "jasličká- 
ri", ktorí oznamovali ľuďom radostnú 
zvesť narodenie Spasiteľa sveta.

Na Silvestra sme poďakovali Bohu za 
prijaté dobrodenia vo farskom Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Po
ši. Zišli sa tam veriaci z celej farnosti. Aj 
na tejto sv. liturgii, ako aj na nasledujú
cej, spievali deti zo zboru Zvonček.

Juraj GRADOŠ

%vtUwU, Vám judla jdiém kh ktJmUm
Aj tohto roku niektoré gréckoka

tolícke farnosti slávili sviatok na
rodenia Ježiša Krista v starom 
štýle, podľa juliánskeho kalendá
ra. Radostnú betlehemskú uda
losť prežili takto aj vo farnosti 
Ulič, ktorú spravuje duchovný 
otec Miroslav Bartoš. Polnočnú 
sv. liturgiu Zo 6 na 7. januára slú
žil v tejto farnosti pomocný biskup 
Mons. Milan Chautur, CSsR, a na 
sviatok narodenia Pána - 7. januára - 
vo filiálnej obci Kolbasov a vo far
nosti Pčolinné a Topoľa. Kolorit 
sviatku dalo už tradičné koledovanie

v chráme, ale tiež po domoch, kde 
betlehemci zvestovali radostnú 
novinu o Ježišovom narodení. Far- 
nosť svoje opätovné vzkriesenie 
prežila len nedávno, keď v roku 
1993 bol jej vrátený gréckokatolíc
ky chrám od pravoslávnej cirkvi.Už 
dnes je vidieť ovocie práce správcu 
farnosti o. Bartoša. Pekná účasť de
tí a mládeže v chráme je nádejou 
tejto farnosti. Radosť z narodenia 
Božieho Syna znásobil zázračný 
obraz Klokočovskej P. Márie, ktorý 
vo vianočnom čase prebýval vo 
farnosti. - r -
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Rok 1995 je pre náš Spolok sv. Cyrila a Metoda rokom jeho 
valného zhromaždenia. O organizačných opatreniach pre 
jeho uskutočnenie rokoval výbor spolku na svojom zasad
nutí vo štvrtok, 29. decembra m inulého roku na Gréckokato
líckej fare v Michalovciach.

Rokovanie výboru otvoril a viedol jeho predseda arcidekan
o. Jozef Knežo. Prítomní vzali na vedomie správu o finan
čnom hospodárení spolku i jeho vydavateľstva Byzant. Pr

vým titu lom  - vydaným v tom 
to roku - je Akatist k Bohoro
dičke. Je to jeden z najkrajších 
ďakovných hymnusov vý
chodnej cirkvi na oslavu Pre
čistej. Jeho vznik sa datuje do 
druhej polovice 5. a začiatku 6. 
storočia. Aj na tomto mieste 
upozorňujeme okresné dekan
ské úrady, že akatist si môžu 
hromadne objednať na adrese: 
Byzant s.r.o., Moyzesova 40, 

040 01 Košice.
Spolok sv. Cyrila a Metoda si chce dôstojne pripomenúť 

viacero významných nábožensko-kultúrnych výročí. Spo
mienkové stretnutie pri príležitosti 1110. výročia smrti sv. 
arcibiskupa Metoda pripravia v Strážskom. Na 17. novembra 
t. r. pripadá piate výročie sm rti ThDr. Jána Murína, profesora 
náboženstva a jedného zo spoluzakladateľov cyrilometod- 
ského hnutia gréckokatolíkov.

Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda je presvedčený, že i v 
tomto roku urobíme ďalšie významné kroky v rozvoji cyrilo- 
metodského hnutia a pri formovaní nábožensko-kultúrneho 
povedomia našich veriacich. Výsledok však závisí nielen od 
práce výboru ale aj od postojov a podpory všetkých našich 
členov a priaznivcov. Pavol KUŠNÍR

Naši jubilanti
Vo februári t. r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo 

naši členovia:
50 ROKOV - Vincent Milenký z Ruskej Novej Vsi.
60 ROKOV - Pavol Fejerpák z Janova, Helena Pohárová zo 

Zemplínskej Širokej, Anna Simková z Novosadu a Anna Stefu- 
rová z Pavloviec nad Uhom.

70 ROKOV - Michal Repaš z Novosadu, Anna Semanová z 
Kuzmíc, Mária Šikulová z Vysokej nad Uhom a Júlia Vravcová 
z Čertižného.

75 ROKOV - Lukáč Fekete zo Stredy Nad Bodrogom, Dana 
Palovčíková zo Sliepkoviec, Barbora Sokyrová zo Sečoviec a 
Anna Tokárová zo Soli.

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

Na podporu Spolku 
svätého Cyrila a Metoda 
prispeli:

Bohuznáma 100 Sk, Bohuz- 
náma, Michalovce 100 Sk, Bo- 
huznámy, Trnava pri Laborci 
100 Sk, Bohuznáma, Zubné 
200 Sk, Anna a Michal Bob- 
kovci, Torysky 100 Sk, Michal 
Ciberej, Milhostov 50 Sk, Mi
kuláš Čisárik, Košice 50 Sk, 
Milan Čurma, Byzant Micha
lovce 200 Sk, Eva Andrijková, 
Chmeľov 50 Sk, Helena Duše- 
cinová, Milhostov 50 Sk, Mi
chal Džatko, Bratislava 50 Sk, 
Tomáš Fabula s rodinou, 
Chmeľov 150 Sk, Mária Freno- 
vá, Dlhé Klčovo 100 Sk, Anna 
Hricová, Fijáš 100 Sk, Anna 
Hrustičová, Ruská Poruba 
100 Sk, Magda llčiková, Koši
ce 100 Sk, Mária Ivanová, Ra- 
kovec nad Ondavou 50 Sk, 
Mária Juhásová, Zemplínske 
Hradište 100 Sk, Alžbeta Ka- 
šajová st., Choňkovce 150 Sk, 
rodina Kosťova, Koškovce 
100 Sk, Helena Lukacková, 
Ruská Poruba 100 Sk, Anna 
Lukáčová, Kuzmice 50 Sk, Ju
raj Marcin, Dvorianky 50 Sk, 
Ing. Juraj Mantič, Bratislava 
200 Sk, Eva Martinčeková, 
Košice 50 Sk, o. Michal Mas- 
lej, Cestice 50 Sk, Mária Miho- 
ková, Hnojne 50 Sk, Ing. 
Andrej Mikoš, Bratislava 100 
Sk, Mária Mižiková, Bánovce 
nad Ondavou 20 Sk, Ján Koš- 
čo, Lastomír 50 Sk, Ing. Im
rich Novák, Košice 100 Sk,
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Michal Pohár, Zemplínska Ši
roká 50 Sk, Ing. Július Sabó, 
Michalovce 100 Sk, Alžbeta Sa- 
bolová, Prešov 200 Sk, Ing. Ju
raj Šecko, Bratislava 150 Sk, 
Michal Vaško, Bratislava 100 
Sk, Magdaléna Vinclérová, 
Bratislava 50 Sk, Ján Vojta, Ko
šice 100 Sk, Anna Žihalová, Ko
šice 200 Sk.

Spolok sv. Ruženca - Hliviš- 
tia 500 Sk, Jastrabie pri Mi
chalovciach 650 Sk, Lesné 
600 Sk, Kráľovce 500 Sk, Tr- 
hovište 500 Sk.

Členovia Spolku Sv Cyrila a 
Metoda v Sečovciach - po 50 
Sk: Veronika Bodinská, Mária 
Danková, Michal Gecik, Anna 
Hajduková, Ľudmila Hajduko- 
vá, Ing. Jozef Kolesár, Magda
léna Korbuľáková, Veromika 
Mihoková, Pavol Mikloš, An
na Rudiková, Anna Semano
vá, Michal Smoliga, Mária 
Tamašová, Ján Čontoš, Bože
na Šangriková; 100 Sk: Vero
nika Mitrová, 20 Sk: Bohu
známa.

Dary na Spolok Sv. Cyrila a 
Metoda posielajte poštovou 
poukážkou vzor "A" na účet 
SŠTSP Michalovce, číslo účtu 
124240-559/0900. Na poštovej 
poukážke v správe pre prijíma
teľa - na druhej strane - uvedte, 
že ide o dar. Mená darcov po
stupne uverejňujeme v Slove. 
Ďakujeme.

❖ 75. VÝROČIE NEDOŽITÝCH NARODENÍN gréckokatolícke
ho kňaza, vedca, historika a publicistu profesora Michala Lacka, SJ, 
rodáka z Krásnej nad Hornádom, si pripomenuli účastníci stretnutia 
vo štvrtok, 19. januára t. r. v košickej Pyramíde. Po sv. liturgii, na 
ktorej kázal o. Jozef Miňo, a nábožensko-kultúrnom programe, sa k 
prítomným o živote a diele o. Michala Lacka prihovoril o. RNDr. 
Bartolomej Leško, DrSc., správca gréckokatolíckej farnosti vo 
Voli. Štátna vedecká knižnica v Košiciach pri tejto príležitosti 
inštalovala na tvári miesta výstavku z jeho diel. (pk)

Po roku sa nám - čitateľom - dostáva 
znovu do rúk gréckokatolícky kalendár, 
ktorý už tretíkrát po sebe vydáva náš 
Spolok sv. Cyrila a Metoda. Po skúse
nostiach z uplynulých rokov som naň - 
a myslím, že nielen ja - netrpezlivo ča
kal.

Kalendár je mojím spoločníkom nie
len počas sviatočných dní na prelome 
rokov, ale čerpám z neho po celý rok. 
Jeho obsah sa z roka na rok zlepšuje a 
čitateľ sa dozvie veľa zaujímavých vecí,

I  W § (ÍT (gO
najmä z histórie našej gréckokatolíckej 
cirkvi, zo života svätých, sú v ňom ma
teriály, ktoré nás - čitateľov - duchovne 
povznášajú. Z tohto pohľadu je žiaduce,

i aby sa tento náš kalendár udomácnil aj
v ďalších, hlavne však mladých rodi
nách tak, ako to apeluje v jednej časti 
svojho príhovoru predseda Spolku sv. 
Cyrila a Metoda arcidekan o. Jozef Kne
žo: "Poznávajte učenie našej cirkvi, pre
hlbujte svoje náboženské vedomosti...” 
Veď jedným z cieľov spolku je pomáhať

odstraňovať to duchovné vákuum, ktoré 
bolo našim generáciám - hlavne mladej 
a strednej - počas uplynulých štyroch 
desaťročí nanútené.

Netreba preto túto spoluprácu nášho 
cyrilometodského spolku odmietať. Po
mocnú ruku môže podať každý, kto s

i našou cirkvou úprimne cíti a má záu- 
| jem ná jej dalšom duchovnom rozkve

te. Či je to už podpora členstvom v 
| Spolku sv. Cyrila a Metoda alebo iná 

forma pomoci, vrátane rozšírenia radov 
! niekoľkých dobrovoľníkov, na ktorých 

pleciach riadiacia a vydavateľská čin
nosť spočíva.

Ján POPRIK



LITURGICKY KALENDAR
V  roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B ". 

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie (s nepárnym číslom)

1. február - streda: Príprava na
sviatok Stretnutia Pána (biela)

Antifóny: Dobre je vyznávať sa. Pán 
} kraľuje. Tropar: Zástupy nebeských anje

lov, Sláva... Kondák: Ako slovo. I teraz: 
Ty si kňaz naveky. Heb 13, 9 - 14, - Vy
jdime teda k nemu von z tábora a znášaj
me jeho pohanenie. Lk 2, 22. 39 - 40. 
Všetko mužského rodu, čo otvára lono 
matky, bude zasvätené Pánovi. Spev na 
prijímanie: Vezmem kalich spásy.

2. február - štvrtok: Stretnutie 
Pána so Simeonom, sviatok (biela)
Antifóny: Zaradoval som sa. Pán je mo

je svetlo. Vchod: Pán oznámil. Tropar: 
Raduj sa, Milostiplná. Sláva i teraz. Kon
dák: Kriste Bože, svojim narodením. Pro- 

> kimen: Velebí moja duša. Rím 3, 21 - 25, 
Teraz sa zjavila Božia spravodlivosť. Lk
2, 27 - 35, Jeho otec a matka divili sa 
tomu, čo sa o ňom hovorilo. Namiesto 
Dôstojné je Panenská Bohorodička. Spev 
na prijímame: Vezmem kalich spásy. Po
žehnanie sviec. Myrovanie. Čítania do 9. 
februára vo všedné dni sú z obdobia po 
sviatku Stretnutia Pána. Liturgická farba 
je biela.

3. február - piatok:
Sv. Simeon a Anna (biela)

Antifóny: Zaradoval som sa. Pán je mo
je svetlo. Tropare: Raduj sa, Milostiplná. 
Raduje sa dnes. Sláva... Kondák: Kriste 
Bože. I teraz: Dnes prijal Simeon. Proki- 
men: Velebí. Pomodlite sa. Jak 1, 2 - 4, 
Skúška vašej viery prináša vytrvalosť. Lk
2, 36 - 40, Anna hovorila o dieťati všet
kým, čo čakali vyslobodenie Jeruzalema. 
Namiesto Dôstojné je Panenská Bohoro
dička. Spev na prijímanie: Plesajte, spra
vodliví.

4. február - sobota: Izidor úctyhodný
Antifóny: Zaradoval som sa. Pán je mo

je svetlo. Vchod: Poďme, pokloňme sa. 
Tropar: Raduj sa. Sláva i teraz.. Kondák: 
Kriste Bože. Prokimen: Velebí. Rím 8,28
- 30, Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na 
dobré. Lk 9, 46 - 48, Kto je medzi vami 
najmenší, ten je veľký. Namiesto Dôstojné 
je Panenská Bohorodička. Spev na prijí
manie: Vezmem kalich.

5. február - Nedeľa o mýtnikovi 
a farizejovi, Agáta mučenica (biela)

k Radový hlas je štvrtý, ev. na utiemi je 
štvrté. Antifóny: Zaradoval som sa. Pán je 
moje svetlo. Vchod: Poďme, pokloňme sa.

Tropar: Keď sa učenice. Raduj sa. Sláva.. 
Kondák: Varujme sa pyšných rečí. I teraz: 
Kriste Bože. Prokimen: Aké velké. 2 Tim
3, 10 - 15, Celé Písmo je Bohom vnuknu
té. Lk 18, 9 - 14, Jeden bol farizej, druhý 
mýtnik. Namiesto dôstojné je: Panenská 
Bohorodička. Spev na prijímanie: Chváľte 
Pána. Vezmem kalich. Nasleduje voľný 
týždeň (bez záväznosti pôstu).

6. február - pondelok: Bukol, 
biskup

Do 9. februára vrátane, menlivé časti sú 
ako 4. februára. 1 Jn 2, 15 - 17, Svet sa 
pominie aj jeho žiadostivosť. Mk 9, 34 b - 
37, Kto prijme jedno z takýchto detí v 
mojom mene, mňa prijíma.

7. február - utorok: Partén a L u 
káš, úctyhodní 

Fil 2, 1 - 4, Buďte jedna duša a jedna 
myseľ. Lk 18, 15 - 17, Prinášali k nemu aj 
nemluvňatá, aby sa ich dotkol.

8. február - streda: Teodor 

Stratilát, velkomučeník
Rím 5, 1 - 5, Chválime sa aj súženiami. 

Mt 18, 1 - 5, Ak sa neobrátite a nebudete 
ako deti, nevojdete do nebeského kráľov
stva.

9. február - štvrtok: Zakončenie 

sviatku Stretnutia Pána 
so Simeonom, Nicefor, mučeník
Menlivé časti ako 2. februára.

10. február - piatok: po Nedeli 
o mýtnikovi a farizejovi, 

Charalamp, mučeník
Menlivé časti z piatku o sv. Kríži alebo

o mučeníkovi (červená). Zjv. 1,4,2, 1 - 5, 
Mám však proti tebe to, že si zanechal 
svoju prvotnú lásku. Mt 5, 33 - 37, Nebu
deš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi 
prisahal.

11. február - sobota, 
po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi, 

Blažej, biskup-mučeník
Menlivé časti zo soboty o všetkých svä

tých (biela) alebo o biskupovi - mučeníko
vi (červená). Zjv 3, 1 - 6, Máš meno, 
akoby si žil, ale si mŕtvy. Mt 5, 38 - 42, 
Neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba 
niečo požičať.

12. február - Nedeľa o márnotrat
nom synovi, Melet biskup

Farba biela, radový hlas je piaty, ev. na 
utiemi je piate. Antifóny: nedelhé. Tro

par: Veriaci, oslavujme slovo. Sláva... 
Kondák: Nerozumne som opustil. I teraz: 
podľa predpisu. Rim 12,9-16, Milujte sa 
navzájom bratskou láskou. Lk 15,11- 32, 
Už nie som hoden volať sa tvojím synom. 
Prokimen: Pane, ty nás zachováš. Spev na 
prijímanie: Chváľte Pána.

Týždeň po Nedeli o márnotratnom  

synovi

13. február - pondelok: Martinián, 
úctyhodný (biela)

Menlivé časti z pondelka o anjeloch, 
alebo o úctyhodnom. Zj 3, 14-22: Kto má 
uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirk- 
vám. Mt 5, 43-48: Ak pozdravujete iba 
svojich bratov, čo zvláštne robíte?

14. február - utorok: Cyril, 
učiteľ Slovanov

Menlivé časti z utorka alebo z 5. júla. 
Zjv 4, 1-11: Klaňali sa žijúcemu na veky 
vekov. Mt 6,22-24: Lampou tela je oko.

15. február - streda: Obezimos, 
apoštol

Menlivé časti zo stredy (červená) alebo
0 apoštolovi (biela). Zjv 5,1-10: Hoden si 
vziať knihu a otvoriť jej pečate. Mt 7, 12- 
14: Vchádzajte tesnou bránou.

16. február - štvrtok: Pamfll 
a spoločníci, mučeníci

Menlivé časti zo štvrtku (biela) alebo o 
mučeníkoch (červená). Zjv 10, 8-11: 
Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anje
la, ktorý stojí na mori i na zemi. Mt 6, 
25-34: Nebuďte ustarostení o zajtrajšok.

17. február - piatok:
Teodor Tyrón, velkomučeník

Menlivé časti z piatku alebo o mučení
koch (červená) Zjv 11, 4-12: Vystúpte 
sem. Mt 7, 15-19: Poznáte ich po ovocí.

18. február - prvá zádušná sobota, 
sv. Lev Velký, 

rímsky pápež (čierna)
Antifóny: Dobre je, Pán kaáľuje Vchod: 

Poďme, pokloňme sa. Tropar: Hlbina 
múdrosti. Sláva, Kondák: So svätými. I 
teraz: V tebe máme. Prokimen: Duše ich.
1 Sol 4,13-18: Veríme, že Ježiš zomrel a 
vstal zmŕtvych. Jn 5,24-30: Súdim, ako 
počujem. Namiesto Dôstojné je Najčistej
šia Bohorodička. Spev na prijímame: Bla
žení, ktorých si vyvolil. Panychída.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ
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Už od prvých rokov práce Slovenskej sekcie Vati

kánskeho rozhlasu sa medzi jej vysielaniami objavo
vali aj relácie pre gréckokatolíkov. Prakticky počas 
troch desaťročí ich pripravoval jezuita, páter Michal 
Lacko. Po jeho smrtí, v roku 1982, tieto vysielania na 
istý čas absentovati v programovej skladbe Sloven
ského vysielania, predovšetkým kvôli nedostatku spo
lupracovníkov, ktorí sa mohli kvalifikovane venovať 
tejto téme. Na Slovensku však medzičasom vyrástla 
nová generácia jezuitov, ktorých rehoľa už tradične 
vyvíja svoju apoštolskú činnosť aj na vlnách Vatikán
skeho rozhlasu. Najmä vďaka osobnému príkladu ne
dávno zosnulého pátra Michala Fedora, SJ, vstúpili do 
Spoločností Ježišovej aj viacerí kandidáti z radov gréc
kokatolíkov. Jednými z nich sú aj P. Cyril Vasil a P. Ján 
Babjak, autori pravidelných Relácií pre gréckokatolí
kov, ktoré od septembra 94 prináša Vatikánsky rozhlas 
každý druhý týždeň v rámci nedeľňajších vysielaní.

] « ! «  l É f l f
Dnes kupón

Ak sa chcete zapojiť do našej 
súťaže, ktorá pozostáva z 24 vie
roučných, b ib lických otázok mô
žete tak urobiť. Od čísla 1 - 1 2  
náchádzate vždy na tom to mieste 
kupón z dvoma otázkami. Tieto 
nám všetky spolu pošlite do re
dakcie po skončení súťaže. Ak va
še odpovede budú správne, máte 
šancu zlosovaním získať nejakú 
vecnú cenu.

(  Kupón 3/1995)
Otázky:
5. Ako sa volá Svätý Otec Ján

Pavol II. vlastným menom?
6. Ako sa volal najmladší syn

Jakuba (12 kmeňov Izraela)?
V  /

■  Dňa 25. 1. 1995 sa dožil pekného životného 
jubilea 70 rokov p. Vasiľ Richvalský, ktorý pôsobi ako 
kurátor pri gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstite
ľa v Prešove.

K srdečnému blahoželaniu kurátorov pri Gr. kat. 
farskom úrade v Prešove sa pripája aj naša redakcia.

■  Základná škola sv. Juraja vo Svidníku dakuje 
akciovej spoločnosti DREVOKOMBINÁT ŠARIŠ so 
sídlom na Bardejovskej ul. č. 24v Prešove za materiál
ne vybavenie odbornej učebne chémie a fyziky vo 
forme chemického skla, chemikálii a iných chemických 
materiálov v hodnote 25. 000,- Sk.

Ing. Anna MAČUGOVÁ, riaditelka školy

Gréckokatolícky
dvojtýždenník
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Cesta úzka a cesta široká
Myslím, že v živote radového člo

veka - kresťana - patrí k najväčším ne
dorozumeniam názor, podľa ktorého 
prišiel Kristus na svet preto, aby dal 
svoju božskú moc do služieb našich 
ľudských záujmov výmenou za naše 
modlitby, či našu nábožnosť.

Ako je možné, že sa mi nedarí, keď 
chodím do chrámu, keď sa modlím...? 
Ako je to možné, že takto trpím, kým tí, 
ktorí o Krista ani nezavadili, trpia me
nej, alebo netrpia vôbec...? Načo sa 
potom modliť, načo veriť, keď to nijako 
nevynáša a sú z toho len samé neprí
jemnosti...?

Nakoniec je to presne tak: ako 
kšeft to v našej ľudskej mene naozaj 
vôbec nevynáša. Ale uzavrel s nami 
Kristus niekedy podobnú kúpnu zmlu
vu? Ak nám to niekto tvrdil, tak nám 
bohapusto klamal. To je potom najhlb
šie nedorozumenie, aké môže existo
vať. Veď práve toto je to, čo Spasiteľ 
prízvukoval: "Kto chce ísť za mnou, 
musí niesť svoj kríž."

Kto chce ísť do nového života, mu
sí ísť po úzkej ceste. Tu niet dišpenzu, 
tu niet výhovorky, tu niet úniku.

Našou výsadou, ktorá dáva tejto 
úzkej ceste zvláštne čaro a krásu, a 
preto aj podivnú ľahkosť, je vedomie, 
že je to cesta do nového života, výstup 
na vyššiu rovinu bytia, a nie nejaké 
nezmyselné beznádejné utrpenie.

Lenže takáto cesta nie je záležitos
ťou výmeny hodnôt:" musím trpieť, aby 
som dostal odmenu", ale jej význam 
tkvie v tajomstve pšeničného zrna, 
ktoré musí odumrieť, aby vyklíčilo a 
vydalo úrodu.

Všetko, čo je velké a krásne, sa vždy 
dosahuje len s veľkou námahou. To 
nám predsa nie je neznáme. Bude pot
rebné mať odvahu chápať ťarchu úzkej 
cesty v znamení toho najväčšieho a naj
krajšieho, čo len môže pojať naše náde
je. Bude to pochopenie pravdy života, 
ktorú obsahuje Kristovo posolstvo.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA,SJ

DUCHOVNE CVICENIA 
v Kláštore redemptoristov v Michalovciach

Duchovná obnova pre manželské páry 
Pre manželky gréckokatolíckych kňazov 
Pre ženy a staršie slobodné dievčatá 
Pre mužov a starších slobodných chlapcov

24. - 26. 2. 1995 
6. -10. 3. 1995 

20.-24. 3. 1995 
3.- 7.4.1995

Duchovná obnova začína prvý uvedený deň o 17,00 hod. Končí v nedelil o 15,00 hod. Poplatok za stravu 
a ubytovanie za jeden deň je 100,-Sk, celkom za osobu 200.-Sk. Duchovné cvičenia začínajú prvý uvedený 
deň o 17,00 hod. a končia piatok ráno po raňajkách. Celkový poplatok za osobu je 400.-Sk.

Pán Boh Vám ponúka príležitosť, aby ste sa s ním mohli stretnúť a hlbšie sa zamyslieť nad dôležitými 
pravdami.

Prihlásiť sa môžete na adresu:
Kláštor redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce, (čís. tel. 0946/221 67)
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Aby sme v nich nespoznali svoje deti

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č.j.2542-PTTM-93,zodňa8.9.1 993

Prednedávnom ma upútala skupina 
mladých ľudí, ktorí prechádzajúc okolo na
šej prešovskej katedrály, s úškrnom a hla
sitými ironickými poznámkami reagovali 
na spev ozývajúci sa z pootvorených dverí 
chrámu.

Chvíľu som pozoroval podguráženú spo
ločnosť, vzbudzujúcu pohoršenie okoloi
dúcich, a v duchu som si položil otázku: 
Kde sú rodičia týchto moderne oblečených 
a zdravých chlapcov a dievčat, vedia títo, 
čo robia ich deti, v akej spoločnosti trávia 
svoj voľný čas? Pod materiálne zabezpe
čeným zovňajškom sa skrývala prázdnota 
ducha, absencia viery, výchovy a úcty k 
tomu najposvätnejšiemu - chrámu Božie
mu. Svätý Otec Pius XII. kedysi vyslovil 
varovné slová: Beda ľahkomyseľnej mlá
deži, ktorá jemnou a ľahkou ranou vnáša 
smrteľnú nákazu do srdca, ktoré je ešte 
panenské. Beda otcom a matkám, ktorí 
bez energie a bez rozumu povoľujú vrto
chom svojich synov a dcér a vzdávajú sa 
otcovskej a materinskej autority, ktorá je v 
nich akoby odbleskom autority Božej! No 
beda i tolkým iným kresťanom, ktorí by

mali bojovať proti pohoršeniu všetkými 
prostriedkami. Slová nanajvýš aktuálne 
práve dnes. Nazakrývajme si oči, neza- 
pchávajme uši a netvárme sa, že nás sa to 
netýka, že naše deti sú iné, vieme o nich 
všetko, čo robia a ako sa správajú. V živo
te príkladov o opaku je veľa. A poznanie 
býva velVní boíestné. Biskup Pavol Gojdič 
na adresu rodičov povedal: ''Neberte na 
ľahkú váhu rodičovské povinnosti, nielen o 
telo ste povinní sa starať, ale v prvom rade 
o dušu svojich detí".

S obľubou sa dneshovorí o potrebe mo
rálnej očisty národa. Áno, jediná cesta, ako 
pozdvihnúť náš národ, je cesta novej evan- 
jelízácíe spoločnosti, obnovy kresťanskej 
morálky a otvorenia dverí do každej rodiny 
Bohu. Cesta k očiste však nevedie cez 
luxusné autá, oblečenie najnovšej elektro
niky, vysoké postavenie rodičov, funkcie, 
platy,filozofiu voľnosti a užívania. V opač
nom prípade, by sme v skupine miadých 
ľudí na chodníku pred našou katedrálou 
mohli spoznať práve tie svoje deti.

Dr. Peter KRAJŇÁK


