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Svätého Otca
Pastiersky list biskupov 

Slovenska pred návštevou 
Svätého Otca

Bratia a sestry!

Oznamujeme Vám radostnú zvesť: Svätý 
Otec príde opäť na Slovensko. Stane sa tak 1. a 
2. júla tohoto roku.

Konferencia biskupov Slovenska pozvala 
Svätého Otca listom zo dňa 27. septembra 1994 
a Svätá Stolica prípisom zo dňa 19. novembra 
1994 jeho návštevu potvrdila. Radostne konšta
tujeme, že sa uskutoční túžba mnohých pútni
kov, ktorí v  uplynulom období pri svojich 
pútiach v Ríme pred Svätým Otcom skandova
li: "Svätý Otče, príďte do Levoče!" Program 
návštevy sa už začal vypracovávať.

Svätý Otec príde na pastoračnú návštevu, aby 
nás všetkých upevnil vo viere a vo vernosti k 
Cirkvi. On sám už viackrát vyjadril túžbu stretnúť 
sa s Božím ľudom na Mariánskej hore v Levoči, 
navštíviť našu národnú svätyňu - Baziliku Se- 
dembolestnej patrónky Slovenska v Šaštíne a pri 
návšteve Slovenska tiež vyhlásiť za svätých troch 
blahoslavených košických mučeníkov.

Ako sa bude treba pripraviť na príchod Svä
tého Otca do našej vlasti?

Svätý Otec, ktorý je viditelhou hlavou Cirkvi 
a zástupcom Ježiša Krista na zemi, prichádza k 
nám v  rámci desaťročia duchovnej obnovy. 
Bude sa nám treba prichystať a vnútorne obno
viť tak, aby sme sa zástupcovi Ježiša Krista 
predstavili ako kresťania nie iba podľa krstného 
listu, ale ako Kristovi nasledovníci, ktorých 
ovial svojou blahodarnou silou Duch Svätý, a 
ktorí sa pod jeho vplyvom usilujú na každom 
kroku nasledovať vykupiteľskú lásku počúva
ním a poznávaním Božieho Slova, ale hlavne 
jeho napĺňaním vo svojom konaní. Mali by 
sme sa usilovať predstaviť Svätému Otcovi ako 
vyvolený svätý ľud s vnútorným vedomím, že 
naše rodiny sú, alebo aspoň sa usilujú byť ob
razom Svätej nazaretskej rodiny, že naše deti a 
naša mládež bude zárukou kresťanského života 
a života Cirkvi v blížiacom sa treťom tisícročí.

V minulom roku putovala po našom území 
milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Usilo

vali sme sa ju v  našich farnostiach, mestách i 
dedinách, na významných mariánskych pút
nických miestach vítať a prijímať ako symbol 
skutočne najčistejšej Panny a našej Matky, s 
najväčšou vrúcnosťou a s pripravenou dušou. 
Vieme veľmi dobre, akým nadšeným ctiteľom 
Fatimskej Panny Márie je  práve Svätý Otec, 
ako verne plní jej posolstvo, ako jej prejavuje 
vďačnosť za záchranu života pri atentáte najmä

modlitbou svätého ruženca. Božia Matka a 
vzťah Svätého Otca k nej by mali tvoriť rámec 
našej prípravy na slávne dni: ako ona prijala 
Ježiša Krista v  čistote a poslušnosti svojho 
srdca, aj my by sme mali prijať námestníka jej 
Syna s dušou obnovenou a očistenou vo svia
tosti zmierenia a v  poslušnosti voči učiteľské
mu úradu Cirkvi.

(Pokračovanie na str. 3)
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Pohľad na účastníkov stretnutia p ri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín o. Michala 
Lacka v košickej Pyramíde. Snímka O. BÉREŠ

Je láska naozaj odpoveďou na všetko?
Existuje pravda bez lásky? Existuje pomoc 

bez milosrdenstva? Je ešte možné spoliehať 
sa na niečo iné okrem seba? A kto som ja, že 
smiem takto hovoriť? To sú otázky, ktoré víria 
v mysliach úprimných IXjdí. Ako sa postavíme 
k tomu my, ktorí si hovoríme kresťania. My, 
ktorí sa honosíme názvom katolíci, ktorí sa 
hrdíme pravou vierou a ktorí odmietame všet
ko, čo je pre nás nepochopiteľné a čomu by 
sme sa museli čudovať. Áno, náš svet a my, 
bohužiaľ, ruka v ruke s ním, sme sa zabudli 
čudovať. Je to pre nás nedôstojné: stáť pred 
Božou velebnosťou s úžasom a pokorne ne
chápať. Ocitli sme sa v situácii, keď zabúda
me, že do Kráľovstva Nebeského musíme 
vojsť ako deti (por. Mt 18,3). Náš život sa stal 
tvrdou škrupinou, skrze ktorú Boha nevidieť, 
ktoré odoláva každému láskavému pohlade
niu, po ktorej stečie akýkolVek dážď milosti, 
všetka láska Božia je odplavená nenávratne 
preč. Neprijímame tú Božskú moc, ktorá nám 
darovala všetko, čo treba pre život (por. 2Pt
1,3). A predsa, tak ako slnko vytrvalo svieti, aj 
keď je za mrakmi a my vieme, že nezmizlo, ani 
keď zájde za obzor, vieme, že svieti iným, tak 
aj za horizontom nášho srdca skrýva sa On.

Boj a víťazstvo
V  našom vnútri sa odohráva boj, ktorý zúri 

ovel’a prudšie ako hociktorá viditeľná vojna. Pra
covník svätosti musí v duchu rozhodne bežať k 
cieľu za víťaznou cenou (Fil 3, 14) a to tak, že vo 
svojom srdci stále uchováva spomienku na Boha 
tak dobre ako na perlu alebo iný vzácny draho
kam. Musí sa zrieknuť všetkého, dokonca aj svoj
ho tela a pohŕdať prítomným životom, aby vo 
svojom srdci mal len Boha: Kto sa nezriekne 
všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

Tí, ktorí vedu vnútorný boj ducha, majú hľadať 
v Svätom písme duchovné zamestnanie, ktoré po
tom ukladajú s veľkou horlivosťou ako základ 
zdravia svojmu duchu. Od ranných zor - ako už 
bolo povedané - musí s pevnou vôlou stáť na stráži 
v bráne svojho srdca s pozornou spomienkou na 
Boha a s nepretržitou modlitbou k Ježišovi vo 
svojej duši.

"Hľa, stojím pri dverách a klopem" (Zj 3,20). 
A my sa vôbec nečudujeme. Nás vôbec ne- 
stravuje horlivosť pre Boží Dom (por. Ž 69,9). 
Hoci, a veľmi silne, v Boha veríme, v Boha 
mocného, podnikateľa, nášho obchodného 
partnera, ba čo viac, priam nášho čašníka: 
"Pán vrchný, uzdravte toto, pomôžte mi v 
tomto, urobte za mňa tamto." Taký je ten 
"náš" Boh. Sme podobní Šimonovi, onomu 
čarodejníkovi, ktorý chcel Božiu moc za pe
niaze. A vieme, ako to s ním dopadlo (por. Sk 
8,18). Ale Boh je - láska. A je všemohúci a 
miluje nás, povedzme mu, že mu za to ďaku
jeme. On sám rozbije škrupinu, podľa svoj
ho slova (por. Iz. 43,1 -5) je vždy s nami. 
Musíme si odpovedať na otázky z úvodu, aby 
sme uschopnení silou Svätého Ducha, moh
li nasledujúc príklady apoštolov a poslúch
nuc príkaz samotného Ježiša Krista (Mt 28, 
18-20) odpovedať v Jeho mene všetkým, kto
rí od prirodzenosti túžia poznať Toho, ktorý 
je Láska. A Jemu, Bohu Otcu Všemohúce
mu, spolu so Synom Vykupiteľom, i s Pre
svätým Duchom, nech je sláva i chvála, 
teraz i naveky vekov. Amen.

Marián M. FELEDI

Vrúcna spomienka na Boha, na Ježiša Krista, 
sprevádzaná pociťovaným hnevom a s prospeš
nou horkosťou, je schopná v každom okamihu 
zničiť hriešne myšlienky, mnohé našepkávania, 
slová, predstavy temných snov, skrátka všetky 
zbrane a tú taktiku, ktorú nasadzuje bez hanby 
pôvodca smrti na škodu našich duší. To je ten "štít 
viery" (E f 6). Vzývaním Ježiša sa všetky tieto 
veci odstránia, lebo mimo Ježiša niet spásy.

Budú proti nám útočiť obrovské vlny, jedna 
väčšia ako druhá. Vaša duša, vrhaná sem a tam 
ako lopta, je ohrozená nákazou. Ale Ježiš je Boh 
a on pri volaní o pomoc svojich učeníkov rozkáže 
búrkam zla.

Kto odporuje začiatkom, našepkávaniu, alebo 
sa zdrži všetkého vášnivého pohybu, premôže zlo 
hneď na začiatku.

Filoteus zo Sinaja (V II. stor.)
(Pripravili o. bazílíání)
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Duch Svätý - Duch Cirkvi
Kristus po svojom  zm ŕtvychvstaní a vystú 

pení na nebesá nenechal svojich učeníkov 
ako siroty (porov. Jn 14,18), ale to, čo prisľú
bil vo Večeradle, Ducha - Tešiteľa, im aj zo 
slal. Kristove slová: "A hľa, ja  som s vam i po 
všetky dni až do skončenia  sveta" (M t 28, 
20), sa uskutočňujú skrze Svätého Ducha, 
ktorý spôsobuje, že Kristus, k torý odišie l, pri- 

/ í ž j c f é r  chádza - te raz a stále
‘  nový m spôsobom  

(porov- DeV 61 )■/ ¥  IigíjJC<)H. \ r \  v tom to roku desať
ročia duchovnej ob 
novy na S lovensku 
m ám e prehĺbiť svoju

—  vieru v  pôsobenie
Svätého Ducha v  C irkvi a teda  aj v  nás, v jej 
údoch. Toto  pôsobenie Svätého D ucha je  tu 
nezávisle na nás, je  tu, či chcem e alebo nie. 
Toto pôsobenie sa pre javuje zvlášť cez údy 
Cirkvi v  aktívnom, vedom om  a chcenom  p lne
ní Božej vôle. V  jednom  období C irkvi je  tých 
to údov viac, inokedy menej.

Cez každého z nás S vätý Duch m ôže a aj 
chce pôsobiť. Je  potrebné však nechať ho 
pôsobiť najprv na seba.

Napríklad každú nedeľu a niektorí aj časte j
šie počúvame v  chrám e Božie slovo, ktoré 
bolo napísané z vnuknutia  Svätého Ducha.

Toto  slovo nestráca na sile osloviť svet, 
vniesť do sveta poriadok, pokoj, lásku, ani 
dnes. Aj dnes ako za čias apošto lov tento 
Duch v  C irkvi i vo svete môže robiť divy.

Mnoho ráz v dnešnej dobe aj veriaci ľudia 
všeličo vyčítajú C irkvi. Napríklad vyčítajú, že 
ľudia, chodiaci na bohoslužb.y nie sú v  živote 
lepší, ako tí druhí. Veľa ráz je  to  pravda. Ale 
kto z nás vie, kolkí práve pri počúvaní Božie
ho s lova sa rozhodli skoncovať so zlom  a 
hriechom  vo svojom živote!?

Boh nás neurobí svätým i všetkých naraz. 
M ám e slobodnú vôľu. "Hľa, stojím pri dverách 
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí 
dvere, k tom u vo jdem ...” (Zjv 3,20), hovorí 
Pán Ježiš. Je  potrebné, aby sm e Boha vpus
tili do svojho vnútra, otvorili mu dvere svojej 
duše, spolupracovali s jeho  m ilosťou, a vtedy 
sa človek nepozerá 
okolo seba a nehľadá 
horších od seba, ale 
pracuje na sebe, aby 
Boh mal v  ňom záľu
bu.

Svätý O tec Ján Pa
vol II., na ktorého prí
chod k nám sa v tom to roku všetci tešíme, vo 
svojej encyklike o Duchu Svätom: Dom inum 
et V ivificantem  (Pán a O živovatel), hovorí,

ako Svätý Duch účinkoval a stále účinkuje v 
dejinách C irkvi. N abáda nás, aby sm e pozná
vali Svätého D ucha "najjednoduchším  a naj
všeobecnejším  spôsobom  - v  m odlitbe" (DeV 
65).

V  m odlitbe spoločnej, ale tiež m odlitbe 
osobnej. V  osobnej m odlitbe poviem  Bohu 
všetko, v  nej sa  s Bohom  radím, jeho  chválim , 
prosím  i ža lu jem  sa mu a On mi posiela 
svojho Svätého Ducha, aby ma viedol, aby 
m a posilňoval, aby vo m ne zasiate Božie 
slovo On prebudil k životu.

T ak  pom ôžem e Svätém u Duchu, aby aj 
dnes pôsobil vo  svete, v  nás, a On z nás urobí 
p lnohodnotný, ž ivý úd svojej C irkvi.

Skúsm e preto všetci, čo čítame tie to riadky, 
neodísť v  nedeľu zo sv. liturgie tak, ako mož
no veľa ráz predtým  - bez osloven ia  Bohom, 
bez zam yslen ia  sa nad Božím slovom. Vyna
ložm e úsilie, prinúťm e sa Božie slovo vnímať 
a zam ýšľať sa  nad ním, ve ď  to stojí za to. 
S vätý Duch urobí svoje...

Pane Ježišu, pošli nám  svojho Svätého Du
cha a pom ôž nám, aby sm e ho prijali ako tvoj 
dar, a aby sm e posilnený tým to  Duchom boli 
tvo jim i radostným i svedkam i.

o. M ilan MOJŽIŠ  
predseda Pastoračnej kom isie

Pred návštevou Svätého Otca
(Pokračovanie zo str.l)

Pri pastoračnej návšteve Slovenska Svätý 
Otec by chcel svätorečiť troch košických mu
čeníkov, ktorí sú slávou a ozdobou Cirkvi. Aby 
sa tak mohlo stať, vyžaduje sa jednak živá úcta 
k týmto blahoslaveným, a tiež viacero vyslyša
ní a zázračných znamení (uzdravení) na ich 
príhovor u Boha. Blahoslavení košickí muče
níci pochádzali síce z rozličných národov, av
šak všetci traja zjednotení v  Kristovej láske 
kropili svojou krvou našu zem a u nás vydali 
osobné svedectvo o Kristovi. Dvaja z nich boli 
zo Spoločnosti Ježišovej, a to Štefan Pongrác, 
ktorý pochádzal zo Sedmohradska a Poliak 
Melichar Grozdiecki. Do Košíc prišli, aby 
upevňovali Boží ľud vo viere, keď sa aj u nás 
šírili protestantské náuky. Ďalší z trojice bol 
Marek Križin, kňaz Ostrihomskej diecézy, kto
rý pôvodne pôsobil ako riaditeľ cirkevného 
gymnázia v Tmavé.

Pre jeho výnimočné organizačné schopnosti 
ho v r. 1618 poslal kardinál Peter Pázmány do 
Krásnej nad Hornádom v  blízkosti Košíc, aby 
usporiadal tamojšie cirkevné pomery. 5. sep
tembra 1619 Juraj Rákoci s husármi Gabriela 
Bethlena obsadili Košice. Traja spomenutí 
horliví kňazi sa v  tom čase zdržiavali v kaplnke 
tzv. Kráľovského domu, kde ich vojaci zajali a 
nútili ich k odpadu od katolíckej viery. Keď tak 
odmietli urobiť dobrovoľne, chceli ich prinútiť 
mučením, ktoré sa podľa rozkazu malo skončiť, 
iba ak by sa mučení pod vplyvom bolesti zriek
li svojej viery. Blahoslavení mučeníci však po
dali krásne a presvedčivé svedectvo vernosti 
Cirkvi a Svätému Otcovi svojou mučeníckou 
smrťou. Dokonali 7. septembra 1619.

V  roku 1905 ich pápež Pius X. vyhlásil za 
blahoslavených. Od toho času sú uctievaní na 
miestach, odkiaľ pochádzajú, kde pôsobili a 
podstúpili mučenícku smrť. Ak budú vyhlásení 
za svätých, pridá sa k ich uctievaniu katolícka 
Cirkev na celom svete.

Toto svätorečenie si však vyžaduje aj von
kajšie znaky, napríklad: dokazateľné vyslyša
nie modlitieb alebo vonkajšie znamenie - 
zázrak. Preto je  potrebné, aby sme všetci 
zvrúcnili svoju úctu, dôveru a najmä naše mod
litby k nim, aby nám v duchovnej obnove boli 
príkladom vo vyprosovaní takej viery a lásky k 
Pánovi, akú vlastnili oni sami.

Nariaďujeme na tento úmysel v  každej farnosti 
konať tríduum - trojdňovú pobožnosť k úcte ko
šických mučeníkov, a to za účelom našej vlastnej 
duchovnej obnovy a ako vyprosovanie daru ich 
svätorečenia. Ďalej odporúčame:

- do modlitieb veriacich pri svätých omšiach 
zapájať prosbu za povýšenie košických muče
níkov do plnosti slávy

- Približne raz mesačne slúžiť votívne sv. 
omše na ich počesť

- putovať na miesta ich pôsobenia (Humenné, 
Krásna n/ Hornádom, Košice, Trnava).

Vyzývame k dôverným modlitbám o príhovor 
košických mučeníkov u Pána. Kde sa vyskytne 
mimoriadne vypočutie modlitieb (uzdravenie), 
treba to hlásiť Rímskokatolíckému biskupskému 
úradu v  Košiciach, Hlavná ul. 28.

Košická diecéza ponúka tiež pre žiakov ZŠ 
súťaž o košických mučeníkoch a kvíz pre štu
dentov SŠ. Materiály o košických mučeníkoch 
možno získať prostredníctvom duchovných ot
cov vo farnostiach a katechétov v  školách.

Všetkých Vás, milí bratia a drahé sestry, vy
zývame k oživeniu úcty blahoslavených košic
kých mučeníkov, aby sme sa mohli dožiť 
nevšednej udalosti po prvý raz v  našich deji
nách: svätorečenia priamo na Slovensku.

Prežívame rok duchovnej obnovy v  Duchu 
Svätom. On je pôvodcom všetkej svätosti, dar
com každej milosti. On posilnil našich mučení
kov k martýrskemu hrdinstvu. Duch Svätý na 
príhovor Sedembolestnej Panny Márie, našej 
patrónky, ako aj na príhovor blahoslavených 
košických mučeníkov, môže vykonať aj v  nás 
dielo premeny, aby sme s obnovenou dušou 
mohli uvítať Svätého Otca.

K  tomu Vám udeľujeme svoje arcipastierske 
požehnanie.

Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky 
biskup

Ján Sokol, trnavský arcibiskup, metropolita 
Slovenska 

Rudolf Baláž, banskobystrický biskup 

František Tondra, spišský biskup 
A lo jz Tkáč, košický biskup 

Eduard Kojnok, rožňavský biskup 
Ján Hirka, prešovský biskup 
Dominik Hrušovský, pomocný trnavský bis

kup
Dominik Tóth, pomocný trnavský biskup 

Vladimír Filo, pomocný trnavský biskup 
Peter Dubovský, pomocný banskobystrický 

biskup
František Rábek, pomocný nitriansky biskup 
Milan Chautur, pomocný prešovský biskup 

Andrej Imrich, pomocný spišský biskup 

Bernard Bober, pomocný košický biskup
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Ázia uctieva Matku
Ázia je  kontinent, ktorého väčšina obyvateľ

stva sú nekresťania. Je to kontinent obývaný 
prevažne hinduistami, konfucionistami, mosli
mami a vyznávačmi mnohých iných veími sta
rých náboženstiev. Taktiež aj tu sa rozvíja kult 
Matky Ustavičnej Pomoci.

India je krajom, kde žijú dosť početné spolo
čenstvá kresťanov. Počiatky kultu Matky Usta
vičnej Pomoci tu siahajú do roku 1880. 
Rozširujú ho sestry Služobnice sv. kríža, a veľ
kým apoštolom bol kňaz Wellanikaren, ktorý 
založil stredisko kultu v  Mattoe. Redemptoristi 
založili prvý kláštor, uviedli obraz v  Bangalere 
a od r. 1945 rozvíjalú úctu a pobožnosť k Mat
ke Božej s týmto titulom.

Veľkým strediskom kultu Matky Ustavičnej 
Pomoci je  hlavné mesto Srí Lanky - Colombo. 
Jeden z misionárov v  r. 1950 napísal: "Pred 
desiatimi rokmi bol obraz Matky Ustavičnej

Pomoci skoro neznámy v  mnohých krajoch a 
dnes je  to najpopulárnejší obraz."

Kresťanstvo vo Vietname kvitlo a bolo veľ
kou nádejou do budúcnosti. Po násilnom zjed
notení severu s juhom sa situácia náhle 
zmenila. Vieme, k čomu speje komunistický 
systém a fanatizmus marxistickej revolúcie. O 
rozvoj kresťanstva sa zaslúžili redemptoristi, 
ktorí od roku 1935 rozširovali obraz Matky 
Ustavičnej Pomoci. Ich práca prispela k tomu, 
že tento obraz sa stal vefrni rozšírený po celej 
krajine. Známe pútnické miesto Matky Usta
vičnej Pomoci je v Saigone.

Najväčší a najviac rozšírený kult Matky 
Ustavičnej Pomoci sa rozvinul na Filipínach.
V  hlavnom meste Manile, na predmestí Bacla- 
ran, sa nachádza národná katedrála Matky 
Ustavičnej Pomoci. Obrovská bazilika je  106 
metrov dlhá a zmestí sa do nej 12 tisíc veria
cich. Je to katedrála Filipín. Každý týždeň sa tu

niekolkokrát koná Ustavičná novéna. Filipínci, 
ktorí vyemigrovali do Ríma, sa raz v  týždni 
schádzajú pred obrazom Matky Ustavičnej Po
moci v  Chráme sv. Alfonza.

Pred II. svetovou vojnou sa začala misijná 
práca v Číne. Pioniermi boli biskupi a misioná
ri, ktorí tiež šírili kult Matky Ustavičnej Pomo
ci. A j Španielski redemptoristi tam začali 
misijné dielo. A le všetci vieme, čo sa s tým 
všetkým stalo po vojne.

Pápeži - ctitelia 
Matky Ustavičnej Pomoci

Obraz Matky Ustavičnej Pomoci uctievaný v 
Ríme a mnohých iných miestach sa pričinil, že 
pápeži tohto storočia mnohokrát vyjadrovali 
svoju pobožnosť a lásku k Matke Božej s týmto 
titulom. Námestníkom Krista je  obraz známy a 
využívajú každú príležitosť, aby ľudí povzbu
dili k úcte a modlitbe pred ním.

Pápež Pius IX. dostal od generála rehole re- 
demptoristov o. Mikuláša Maurona kópiu ob
razu Matky Ustavičnej Pomoci, ktorú 
umiestnil vo svojej domácej kaplnke. Potvrdil 
Arcibratstvo Matky Ustavičnej Pomoci a sám 
sa stal jeho členom. Katolíckemu biskupovi z 
rehole kapucínov, plniacemu si svoje povin
nosti na Kréte, poslal vernú kópiu obrazu Mat
ky Ustavičnej Pomoci.

Lev XIII. - pápež ružencových encyklík, vi
del v obraze MUP spoločnú platformu pre eku- 
menizmus s pravoslávím. Keď mu holandský 
redemptorista o. Jansen predstavil promótorov 
ekumenického hnutia z Adrianopola, hovoril 
im, aby sa modlili k Matke Ustavičnej Pomoci.

Svätému Piusovi X. bol obraz Matky Usta
vičnej Pomoci známy. Pozeral sa na prácu re- 
demptoristov v Busolengo, kde sa nachádza 
veľké centrum kultu Matky Ustavičnej Pomo
ci. Sám patril do Arcibratstva Matky Ustavič
nej Pomoci.

Benedikt XV . pri príležitosti 50. výročia 
uvedenia obrazu do Chrámu sv. Alfonza pozý
va obyvateľov Ríma k účasti na slávnostiach, 
ktoré sa budú konať v  tomto chráme. Povolil 
tiež, aby sa v loretánskych litániách vo všet
kých chrámoch redemptoristov dodávala pros
ba Matky Ustavičnej Pomoci, oroduj za nás!

A j Pius XII. sa staral o pobožnosť k Matke 
Ustavičnej Pomoci. Zvlášť myslel o tých odlú
čených, ktorí na stenách svojich domov mali 
ikony Matky Božej, pred ktorými sa modlili.

Ján XXIII. sa už ako bohoslovec často modlil 
pred obrazom Matky Ustavičnej Pomoci. Za 
svojho duchovného vodcu si vybral o. Františ
ka Pitocchiho, ktorý mal na neho po morálnej 
stránke veľký vplyv. Tento kňaz býval pri 
Chráme sv. Alfonza.

Pavol VI. pri príležitosti 100. výročia uvede
nia obrazu do Chrámu sv. Alfonza napísal naj
vyššiemu predstaviteľovi redemptoristov 
zvláštny list, v  ktorom nachádzame nasledujú
ce slová:

"Spomienka na udalosti spred 100 rokov je 
príležitosťou ku vzrastu vašej pobožnosti k

Matke Ustavičnej Pomoci, ktorej obraz je  už 
100 rokov vo Vašom vlastníctve ako našej 
najlepšej Matky a Patrónky... Svätý titul, kto
rým je  nazývaná Panna Ustavičnej Pomoci, je 
naozaj tým titulom, ktorý vyhovuje túžbam 
koncilu, pretože krásnym spôsobom vyjadruje 
starostlivosť Matky Božej o Cirkev, ktorá pô
sobí a trpí na zemi."

Ján Pavol II. je velkým ctiteľom Matky Usta
vičnej Pomoci. V  Manile, v  Chráme Matky 
Ustavičnej Pomoci, zasvätil celý Ďaleký Vý
chod a všetky problémy Cirkvi Matke Božej. 
Počas všetkých svojich vystúpení povzbudzuje 
a vyzýva k mariánskej úcte a pobožnosti. Po
slúchnime teda jeho vyzvanie.

Tento letmý pohľad na výpovede pápežov 
tohto storočia nás stavajú pred fakt, že pobož
nosť k Matke Ustavičnej Pomoci vyhovuje pot
rebám Cirkvi, ktorá chce spojiť všetkých ľudí 
dobrej vôle. Táto pobožnosť je  jednou z tehli
čiek skutočnej služby Božej a ekumenizmu. 
Nech nás toto všetko povzbudí k rozvíjaniu 
skutočnej mariánskej pobožnosti, vyhovujúcej 
potrebám ľudí hľadajúcim skutočný nábožen
ský život.

Matka Ustavičnej Pomoci, Matka Cirkvi - 
pros Boha za nás hriešnych!

CENO, redemptorista

D e j i n y
p r e š o v s k é h o  
b i s k u p s t v a
Biskup Dr. Ján Vályi 

(1883 -1911)

Po smrti biskupa Mikuláša Tótha 
kandidátom na prešovského bisku
pa sa stal Dr. Ján Vályi.

Narodil sa 22. septembra 1837 v 
malej dedinke Óvéncselô v okrese 
Sabolč, kde jeho otec bol kňazom.

V  r. 1857 vstúpil do seminára. 
Biskup Gaganec ho 26. októbra 
1865 ordinoval na kňaza a v r. 1869 
získal doktorát posv. teológie vo 
Viedni.

Po predčasnej smrti biskupa Dr. 
M. Tótha bol Dr. Ján Vályi meno
vaný za jeho nástupcu 11. októbra 
1882. Biskupská konsekrácia bola
20. mája 1883 v Užhorode.

S apoštolským nadšením a odda
nosťou sa pustil do správy diecézy. 
Kňazov nabádal k svedomitej pas
toračnej práci a zachovávaniu cir
kevných zákonov a svojho obradu. 
Otcovsky ich viedol svojimi častý-

(Pokračovanie na 5. str)
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Prameň úsil ia a duchovnost i
(Pokračovanie z 3. č ís la )

Rok 1995 - jubilejný rok pre Rusínov v 
Bačke a Srieme. Dva a pol storočia uply
nulo 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
nom archíve Bač-Bodrogskej župy v 
Sombore a je datovaný 15. mája 1763, je 
výrazne zaznamenané, že do Bačky mali 
právo presídliť sa iba Rusíni, ktorí skutočne 
boli gréckokatolíkmi a boli vykúpení z ne
voľníckej závislosti.

Preto, kedže 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. Nakolko 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 
Mg r. Andrej KAPUTA

(Pokračovanie zo str.4.)

mi pastoračnými listami, kanonický
mi vizitáciami a osobným kontaktom.
V snahe pozdvihnúť úroveň diecézy, 
zakladal a podporoval rozličné die
cézne ustanovizne, z ktorých treba 
spomenúť: Dokončenie obnovy a 
umeleckej výzdoby katedrály, zakú
penie dvoch zvonov a vybavenia ka
tedrály cirkevnými rúchami. Dal 
rozšíriť priestory seminára, aby v 
ňom mohli byť umiestnené všetky 
ročníky bohoslovcov. Dal postaviť 
učiteľský ústav "Preparandiu", pre 
výchovu učiteľov a kantorov. Presta
val a zmodernizoval internát pre štu
dujúcu mládež "Alumneum".

Posledné roky jeho pôsobenia sú 
poznamenané silným tlakom maďari
zácie. Zomrel 19. novembra 1911 a je 
pochovaný v krypte katedrálneho 
chrámu v Prešove. Po jeho smrti 
spravovali diecézu 2 roky kapitulní I 
vikári.

Biskup Dr. Štefan Novák 
(1914-1918)

Po smrti biskupa Dr. J. Vályiho a po 
kanonickom zriadení hajdudorog- 
ského biskupstva vláda a kardinál - 
prímas navrhli do Ríma, ako svojho

| kandidáta Dr. Štefana Nováka.
Bol synom gréckokatolíckeho kňa-

; za v Ubli, okr. Humenné, kde sa naro-
j  dil 14. decembra 1879. Otec onedlho
I zomrel a chlapec sa stal sirotou. Bol
I poslaný do arcibiskupského seminá-
: ra v Ostrihome na teologické štúdia.
! Tu bol žiakom významného vychová-
j  vateľa a duchovného vodcu profesora
| Otakara Procházku. Potom pokračo-
i val vo svojich štúdiách vo Viedni, kde
;j v r . 1906 bol promovaný na doktora
i teológie.

9. januára 1905 bol ordinovaný na 
kňaza biskupom J. Fircákom v ka- 

i tedrále v Užhorode.
V  r. 1908 sa stal vychovávateľom 

| detí rodiny Pálfiovcov do r. 1913.
Gróf Móric Pálfi bol v diplomatic- 

; kých službách v Ríme a mal veľký 
j vplyv aj vo Vatikáne. Na jeho dopo- 

ručenie sa mladý vychovávateľ stal v 
r. 1913 kandidátom prešovského bis
kupského stolca, hoci mal len 34 ro
kov. Potvrdený Svätou Stolicou 20. 

j  novembra 1913 bol 1. januára 1914 
| vysvätený na biskupa.

Hoci pochádzal z "prjaševščiny" a 
i  bol Rusínom, odišiel v roku 1918 do 
j Maďarska, kde vo velkom nedostatku 
i a biede zomrel v r. 1932 ako 53-ročný.

-r-
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13. február - sv. Martinián 

Narodil sa v Cézarei Filipovej. V ranej 
mladosti sa utiahol do samoty ako pus
tovník. V  pokušeniach neostal na mieste, 
kde ho zastihli, ale šiel na iné miesto. 
Riadil sa heslom: Utekaj pred pokušením  
a zachráň si dušu. Zomrel okolo r. 415  
14. feb ru ár-sv . C yril, učiteľ Slovanov 

Sv. Cyril prišiel so svojím bratom Meto
dom ako zvestovateľ viery na pozvanie  
kniežaťa Rastislava na Veľkú Moravu. Zo
mrel 14.februára 869 v Ríme, kde je aj 
pochovaný v Bazilike sv. Klimenta.

15. februára - sv. Onezlmos 
Bol sluhom sv. Filomena. Spomína ho 

sv. Pavol v liste k Filomenovi. Po Timote- 
jovi jeho vysvätil za biskupa Efezu, Po
čas prenasledovania ho preniesli do 
Ríma, kde bol v roku 109 ukameňovaný. 
Jeho telo neskôr preniesli do Etezu.

16. február - sv. Pamfil a spoločníci 
Narodil sa v Bejrúte. Bol vysoko vzde

laný a bol kňazom. Rád čítal Sv. písmo a 
záujemcom robil opisy textov evanjelia. 
Šíril tak pravdy Kristovho učenia- Pred 
odsúdením na smrť bol dva roky vo väze
ní, týraný a donucovaný k odpadu od 
viery, ale nezradil. Spolu s dvanástimi 
druhmi bol sťatý v roku 309.

17.február - sv. Teodor Tyrón, 
mučeník

Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa 
vojakom v jednotke, ktorá mala meno ty- 
ron - nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. 
Počas Maximiliánovho prenasledovania 
ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený 
na smrť upálením. Rozsudok bol vykona- 
ný v roku 307.

18. feb ru ár-sv . Lev Velký, 
rímsky pápež 

Narodil sa v Toscane. Na pápežský trón 
nastúpil v roku 440. Bol preslávený svo
jou učenosťou a vernosťou Kristovmu 
účeniu. Na chalcedónskom sneme (451) 
jeho legáti úspešne obhájili pravú vieru. 
Účastníci snemu nechceli bez neho roz
hodnúť o božskej a ľudskej prirodzenosti 
Ježiša Krista, žiadali ho o vyjadrenie. Po 
prečítaní listu, ktorý zaslal snemu, účast
níci hovorili: "Peter prehovoril ústami Le
va" a v spornej otázke sa hneď vyjadrili 
celkom jednoznačne. Dostal prímenie 
Velký. Zomrel v roku 461.

19. február - sv. Archip, apoštol 
Sv. Archip bol žiakom sv. Pavla. Spomí

na ho vo svojom liste Kolosanom a Filo- 
menom. V Kolosách počas sviatku 
pohanskej bohyne Diany pohania napad
li kresťanský chrám. Prítomných pochy
tali, vyniesli von a trýznili, napokon ich 
ukameňovali. Bol medzi nimi aj sv. Ar
chip. Stalo sa to v roku 79.
20. február - sv. LevKatanský, biskup 

Narodil sa v talianskej Ravene. Bol bis
kupom v sicílskom meste Katana. Preslá
vil sa kresťanskou láskou k chudobným, 
sirotám a starcom. Na jeho príhovor sa 
mnohí chorí uzdravili. Zomrel okolo roku 
780. Telesné pozostatky sú uložené v Rí
me, v  Chráme sv. Martina.

(Pokračovania na 7. str.)

Bol jedným z najslávnejších mužov 
medzi prvými katolíckymi biskupmi, 
ktorí sú vedení v histórii ako "Apoš
tolskí otcovia". Charakteristické pre 
apoštolských otcov je, že boli bez
prostrednými žiakmi apoštolov a tak 
obdržali najčistejšiu náuku Ježiša 
Krista.

Polykarp bol žiakom sv. apoštola 
Jána, ktorý ho vysvätil na biskupa 
mesta Smyma v Malej Ázii, tesne 
pred svojím vyhnanstvom na ostrov 
Patmos okolo roku 96.

Sv. Polykarpa národ neobyčajne 
miloval a srdečne ctil. Vychoval pre 
cirkev mnoho služobníkov, medzi 
nimi Ireneja a Papiasa.

Keď sv. Ignáca viedli na mučeníc
ku smrť cez Smymu, Polykarp mu s 
úctou bozkával rúcho. Ignác ho pro
sil, aby sa zaoberal jeho cirkvou v 
Antiochii, a aby písal ázijským cir- 
kvám. Polykarp napísal doposiaľ 
uchovaný list Filipanom, ktorý si 
veľmi cenili sv. Irenej, Hieronym, 
Euzebius i Focius.

Okolo roku 154 absolvoval ďalekú 
cestu do Ríma, aby so Svätým Ot
com Anecitom prerokoval nejaké cir
kevnoprávne spory, ale hlavne 
svätenie Velkej noci, lebo v Ázii ju 
svätili spolu so židmi dokonca vo 
všedný deň a v Ríme v nedeľu týždeň 
neskôr. Vec vyriešili tak, že každý 
môže svätiť sviatky bez porušenia 
lásky podľa doterajších zvykov.

Za cisára Marka Aurélia v Ázii sa 
rozpútalo krvavé prenasledovanie 
kresťanov, ktorí svojou vernosťou 
Kristovi udivovali pohanov. Mučite
lia používali tie najhroznejšie spôso
by mučenia, aby ich prinútili 
obetovať pohanským bohom.

Polykarp dobrovoľne nevyhľadával 
smrť, ale ako Ježiš čakal, až vraho
via sami položia na neho ruky. Zdr
žiaval sa na dedine, potom prešiel na 
iné miesto, no zanedlho ho našli skr
ze zradu jedného mládenca, ktoré
mu pohrozili mukami, keď 
neprezradí, kde sa zdržiava biskup. 
Vojakov prijal vľúdne, ponúkol ich 
dobrou večerou a poprosil si dovole
nie pomodliť sa pred odchodom. 
Modlitba trvala dve hodiny a bola 
veľmi dojímavá. Niektorí vojaci už 
ľutovali, že po neho prišli. Cestou ho 
nahovárali: "Čo ti môže uškodiť na
zvať cisára Pánom alebo obetovať 
bohom, aby si sa vyhol smrti!?" Svä
tý podľa príkladu Ježiša Krista spo
čiatku mlčal a potom im odpovedal:

"Zaumienil som si neurobiť to, čo mi 
radíte." Keď to počuli, zmenili sa na 
nepriateľov až tak, že ho zhodili z 
voza a dolámal si nohu. Polykarp 
nepozerajúc na bôľ, došiel na mies
to, kde bol zídený národ.

Priviedli ho pred konzula Kvadra- 
ta, ten ho začal nahovárať, aby bral 
ohľad na svoj vek a ponúkol mu 
slobodu, keď bude prisahať cisárovi 
a zlorečiť Kristovi. Polykarp odpove
dal: "Osemdesiat rokov som mu slú
žil a on mi neurobil nič zlé, ako by 
som mohol zlorečiť svojmu Kráľovi a 
Spasiteľovi? Ak chceš, počuj moje 
dobrovoľné priznanie: Som kresťan, 
a možno chceš počuť aj kresťanskú 
náuku, daj mi čas a počúvaj!" Pro- 
konzul povedal: "Presvedč národ!" 
"Národ nie je vážnym tribunálom pre 
mňa, aby som sa ja mal pred ním 
obhajovať. Lebo nás učili, že kňa
zom treba dať patričnú úctu."

Konzul mu pohrozil: "Ale vieš, že 
mám divoké zvery?!" Svätý mu odpo
vedal: "Nažeň ich sem!" "Keď pohŕ
daš zvermi, dám ťa spáliť!" Polykarp 
s kľudom odpovedá: "Tý sa mi vy
hrážaš ohňom, ktorý horí nejaký 
krátky čas a zachvíľu zhasne, ale 
nepoznáš pravdu o budúcom súde a 
ohni večného trestu, ktorý je pripra
vený pre zlých! Prečo tolko otáľaš! 
Rob so mnou, čo chceš!" A keď to 
hovoril, bol plný radosti a pevný. 
Jeho tvár bola prežiarená takou ne
beskou milosťou, že sa sám prokon- 
zul divil. Polykarp sa vyzliekol a kati 
ho chceli priviazať k stĺpu, no on ich 
poprosil, aby to nerobili, že ten, kto
rý mu dá milosť vydržať oheň, dá mu 
aj silu stáť v ohni. Oheň však akoby 
obchádzal Polykarpa. Keď videli ten
to neobyčajný jav, rozkázali vojako
vi, aby ho prebodol. Nepriatelia 
chceli odpratať jeho telo, aby ho 
kresťania neuctievali. Napokon pri
kázali spáliť ho na popol a jeho cti
telia si pozbierali jeho kosti 
cennejšie ako drahocenné perly a 
zlato. Toto sa stalo vo velkonočnú 
sobotu r. 156. Hrob sv. Polykarpa 
dlho uctievali v Smyme.

List sv. Polykarpa Filipanom je tr
valým dôkazom jeho apoštolského 
ducha, ktorý oživoval Božieho muža, 
a tiež jeho pokory, lásky, horlivosti a 
láskavosti.

sestra Regína
Spracované podľa knihy 

Andrej Josafát Truch 
Život svätých
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Vtedy sa pred ním 
zhromaždia všetky národy...
Človek je tvor slobodný a vie si vyberať, vie 

sa rozhodovať, vie kráčať vlastným smerom. 
Otázka však znie, ako svoju slobodu užíva. 
Len sa trošku rozhľadnime okolo seba a vidíme 
dva charakteristické typy ľudí: ľudí šťastných a 
nešťastných. Treba zdôrazniť, že takí sú na zá
klade svojej slobody, ktorou si vyberajú život
nú cestu, rozhodujú sa pre životné povolanie, 
vyberajú si prácu, priateľov, životných partne
rov atď.

Spasiteľ nám dnes chce pripomenúť, že slo
bodou si človek volí nielen smer tohto pozem
ského života, ale aj svoju večnosť - šťastnú 
alebo nešťastnú. Dnešné evanjelium rozpráva o 
druhom Kristovom príchode a núti každého z 
nás pozastaviť sa a položiť si otázku: Idem 
správnym smerom? Aké bude moje stretnutie s 
Kristom?

Mnohí neradi počúvajú evanjelium o dru
hom Kristovom príchode. Pri jeho počúvaní im 
dušu napĺňa akýsi strach. Prečo je  tomu tak? 
Veď prví kresťania sa na druhý príchod Kristov 
tešili a pripravovali sa naň. Ž ili veľmi dôsledne 
svoju vieru, prostredníctvom ktorej im bol 
Spasiteľ stále blízky, blízky ich srdcu, bol ich 
radosťou a nádejou. Preto sa na stretnutie s ním
- tvárou v tvár - tešili. Verili že druhý príchod 
sa uskutoční veľmi skoro.

Prešli však storočia a Spasiteľ ešte stále neus
kutočnil svoj sľúbený druhý príchod. Opová
žim sa tvrdiť, že hoci sa ešte neuskutočnil 
druhý Kristov príchod na zem, predsa všetci 
fudia, ktorí tu žili a už zomreli, každý sa s ním 
už osobne stretol a to vo chvíli svojej smrti.

Druhý Kristov príchod treba rozdeliť do 
dvoch fáz: Prvá fáza - druhý príchod Krista vo 
chvílke mojej smrti. Druhá fáza - druhý prí
chod Krista pri poslednom súde.

Tá druhá fáza zavŕši život na tejto zemi, 
pominuteľné sa pominie a zostane už len život 
nepominuteľný - večný. A le dôležitejšia je  tá 
prvá fáza, čiže osobné stretnutie sa s Kristom

(M t 25,32)

vo chvíli mojej smrti. Aké bude stretnutie, také 
bude pre mňa aj to na konci sveta, čiže v  tej 
druhej fáze, druhého Kristovho príchodu.

Teda, nebojme sa, všetci sa dožijeme druhé
ho Kristovho príchodu, avšak najprv v jeho 
prvej fáze a potom i v druhej, ktorá len verejne 
potvrdí pred celým svetom moje víťazstvo ale
bo prehru.

A le  čo robiť so strachom ?
Možno sa ho zbaviť - láskou. Áno, tak, že 

budeme žiť svoju vieru naplno, že budeme ži
votom napĺňať prvé Božie prikázanie, prikáza
nie lásky k Bohu i lásky k blížnemu, že budeme 
milovať. Teda dobrý, praktický, kresťanský ži
vot nás vylieči z nášho strachu pred druhým 
Kristovým príchodom. Lebo - aký život, taká 
smrť, taká večnosť.

Ako kňaz v pastorácii bol som prítomný pri 
viacerých ľuďoch v ich poslednej chvíllce živo
ta. Boli to najmä veriaci, ktorých som zaopat- 
roval. Jedni mali radosť, boli vyrovnaní, druhí 
mali veľký strach zo smrti. No nikdy nezabud
nem na výzor jedného starčeka, ktorý na mňa 
urobil výnimočný dojem. Bol som ho vyspove
dať a udeliť pomazanie chorých. Bol usmiaty a 
chvíľku som sa s ním rozprával a zistil som, že 
je  aj veľmi spokojný pri nesení kríža, že sa 
smrti nebojí, že si je  priam istý šťastnou več
nosťou. Na tretí deň po mojej návšteve prišla za 
mnou jeho manželka oznámiť, že už zomrel a 
dohodnúť pohreb. Povedala: - Otče, musím 
vám povedať, ako krásne odišiel môj starký do 
večnosti. Každý večer sme sa spoločne modlili 
svätý ruženec. Tak tomu bolo i včera večer. On 
však už nevládal vyslovovať všetky modlitby, 
len medzi prstami preberal zrnká sv. ruženca. 
Modlitbu sme - ako vždy - zakončili molebe- 
nom k Božskému Srdcu. Po ňom mi usmiaty, s 
rozžiarenou tvárou povedal: Žena moja, po
bozkaj ma, ja už idem. Ja som ho pobozkala, 
jemu padla hlava nabok a bol mŕtvy. Povedzte, 
otče, nebola to pekná smrť?

Pekná, lebo jej predchádzal 
pekný život.

A  čo nasledovalo? Predsa 
osobné stretnutie so Spasiteľom. 
A  to bolo iste dojemné a radostné. 
"Dobrý a verný sluha, bol si ver
ný nad málom, ustanovím ťa nad 
mnohým: vojdi do radosti svojho 
Pána" (Mt 25,21).

Tešme sa na druhý príchod ná
šho Pána. Veď sa vrátime domov! 
Len si pomyslíme, s akou rados
ťou sa vraciame do nášho pozem
ského domova. A  o kolko väčšiu 
radosť by sme mali prežívať pri 
návrate do večného domova - k 
nebeskému Otcovi.

Slobodne sa rozhodnime denne 
posilňovať svoju vieru a podľa nej 
verne žiť. To nás naplní radostnou 
túžbou po stretnutí s naším Pá
nom.

o. Ján B A B J A K , SJ

SVÄTÍ MESIACi1
(Pokračovanie 20 6. str.)

21. február - sv. Timotej Olympský, 
úctyhodný

O jeho živote vieme veľmi málo. Žil pod 
horou Olymp, v pustovni, už od útlej mla
dosti. Bohoslužobné texty, zložené k je
ho úcte, ho spomínajú ako charizmatika, 
obdareného mocou uzdravovať a vyhá
ňať zlých duchov. Zomrel v pokročilom 
veku na začiatku 9. stor.

22. február, Nájdenie ostatkov 
mučeníkov 1/  Eugénii 

Konštantinopol mal vstupnú bránu, na
zvanú Eugenijská. Počas prenasledova
nia kresťanov boli blízko nej pochovaní 
mnohí mučeníci. Za vlády cisára Arkádia 
bolo miesto objavené. Za vlády cisára 
Andronika v 12. stor. tam bol vybudova
ný velVolepý chrám k úcte tam pochova
ných mučeníkov. Ich mená nie sú známe.
23. február - sv. Polykarp zo Smyrny, 

biskup-mučeník 
Bol žiakom apoštolov, najviac sa stýkal 

s apoštolom Jánom. On ho vysvätil okolo 
roku 100 za biskupa v meste Smyrne. 
Roku 154 alebo 155 cestuje do Ríma vy
jednávať s pápežom Anicetom o jednot
nom slávení Velkej noci. Za smelé a 
presvedčivé vyznanie viery zomiera upá
lením roku 155 alebo 156.

24. február -1 .  a 2. nájdenie hlavy 
sv. Jána Krstiteľa 

Po sťatí hlavy sv. Jána Krstiteľa Hero- 
diada jeho hlavu pochovala v  záhrade 
Herodesovho paláca. Po čase dvom mní
chom, pútnikom, ktorý prišli do Jeruzale
ma, sám sv. Ján dal vedieť, kde je 
pochovaná jeho hlava. Začali kopať a 
skutočne ju našli. Zaniesli ju do Emesy. 
Po čase sa jeho hlava znovu stala ne
zvestnou. Znovu ju našli medzi 430. - 460. 
rokom. Dnes sa spomínajú obidve nájde
nia.

25. február - Spomienka 
sv. pustovníkov 

Pred vstupom do pôstneho obdobia 
Cirkev poukazala na svetlý príklad mužov 
a žien svätého života, ktorí pochopili, že 
pôst a pokánie sa nezakladá iba na od
rieknutí sa jedál, ale i v ovládaní jazyka, 
srdca i očí.

26. február- sv. Porfýr, biskup 
Rodom bol zo Solúna. Stal sa rehoľní

kom a žil ako rehoľník okolo Jeruzalema 
v niektorom z početných kláštorov. Ne
skôr sa stal biskupom v meste Gára. Vy
korenil tu modlárstvo a dal zbúrať 
modlársku svätyňu Marnasa. Zomrel 
okolo roku 450.

27. február - Prokop Dekapolita,
biskup-mučeník 

Pochádzal z  dekapolitského kraja. Bol 
mníchom. Pre obranu správnej náuky o 
úcte ikon veľa strádal a bol vystavený 
prenasledovaniam. Zomrel okolo roku 
750.

28. február - sv. Bažil, vyznávač 
Nie je totožný so sv. Bazilom Velkým.

Bol zastancom správnej náuky o úcte 
ikon. I keď bol dlho vo väzení, po prepus
tení sa dožil vysokého veku. Zomrel v 8. 
stor.

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ
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Dnes trošku z môjho života
Písal sa rok 1927, ľudia spievali 

"Hosana" na Kvetnú nedeľu, keď 
26 ročná mamička opúšťala svo
jich päť malých sirôt.

Tragické bolo to, že otec dva 
týždne pred smrťou išiel do Ame
riky za chlebom. Rodina nás 
chcela rozobrať, ale starý otec 
rozhodol ináč, nie tak, deti musia 
rásť v jednom hniezde. Bol to člo
vek dobrý, prísny, ale veľmi ná
božne založený. Dal nám 
výchovu plnú viery a lásky do ži
vota. V starej mame sme mali 
dobrú učiteľku, od ktorej som si 
odniesla veľa dobrých vlastností. 
Čas utekal, deti dorastali. Prišiel 
aj deň, keď po jednom opúšťali 
rodné hniezdo. Najstarší je už na 
pravde Božej. Ostatní sme roz
trúsení po celej republike.

Mám niekedy citlivé dni, že brat
ská láska sa stráca, či to už ve
kom alebo tempom tohto žitia. Za 
to mám v sebe tolko sily, že potla
čím smútok. Usilujem sa statočne 
všetko znášať. V tejto situácii mi 
pomáha viera, ktorú pokladám za 
osobitnú milosť neba, ktorá je v 
srdci hlboko od detstva. Ona mi 
pomáha prejsť aj cez najťažšie 
prekážky života.

Ďakujúc Pánovi za každý preži
tý deň, prosím o šťastnú pokojnú 
hodinu odchodu zo slzavého údo
lia.

P. KIRCHNEROVÁ

Poznávajme Boha 
prostredníctvom liečivých 

rastlín
Najvyšší vytvoril zo zeme liečivé 

byliny a múdry muž nebude ich od
mietať od seba. Starý zákon kniha 
Ekleziatikus 38,4 (Múdrosť Ježiša, 
syna Sirachovho).

Chcem vyjadriť niekolko myšlie
nok a skúsenosti s liečivými rastlina
mi:

Liečivé rastliny sú jedinečným da
rom a milosťou Boha pre nás lúdí. Ich 
liečivá moc je univerzálna a nevyčer
páva sa len v liečení, ale rozvíja a 
upevňuje odolnosť nášho organizmu 
a chráni nás tým preventívne pred 
všetkými možnými chorobami.

Je dokázané, že ľudia, čo boli pos
tihnutí žiarením pri výbuchu atómo
vej bomby v Japonsku a užívali 
liečivé byliny, boli zdravší ako tí, čo 
ich neužívali.

Kto raz na vlastnom tele skúsil 
uvoľňujúce pôsobenie liečivých rast
lín najmä na jar a napríklad pil čaj zo 
žihľavy - pŕhľavy, používal listy a 
stonky púpavy, žeruchy, ten si vy
tvorí k liečivým rastlinám prirodzený 
vzťah. Lepšie je chorobe predchá
dzať, ako ju liečiť. Ľudia si to uvedo
mujú až vtedy, keď ochorejú. Liečivé 
rastliny môžu len liečiť, nemôžu ško
diť.

Keby ľudia častejšie siahali po lie
čivých bylinách, namiesto toho, že 
utekajú do lekárne kupovať pohodl
nejšie tabletky, boli by zdravší.

Často zanedbávame vzácne a 
užitočné bylinky rastúce na našich 
dvoroch, za našimi humnami a aj pri 
plotoch a za drahé peniaze kupuje
me cudzie byliny alebo chemické lát
ky. Spomeniem len niektoré: 
Pŕhľava (pokriva), lopúch, rebríček 
(myší chvost), repík, palina pravá 
(pelynek), atď.

Pred niekolkými rokmi zajac mi 
prestal žrať, nevedel som mu po
môcť, čakal som, že zahynie. Vyskú
šal som liečivé byliny z Božej 
prírody. Do jasličiek som mu dal ar- 
changeliku ( anjelský koreň), palinu 
pravú, šalviu a tie, ktoré som mal na 
dosah rúk. Na moje prekvapenie za
jac sa pustil do paliny pravej a vy- 
zdravil sa. Od toho času raz 
týždenne dávam zajacom pravidel
ne palinu pravú v zime v suchom 
stave a v lete čerstvú a nemám žiad
ny úhyn. Zvieratá pre nich užitočné

rastliny poznajú a hľadajú a škodli
vým sa vyhýbajú.

Človek medzi svojimi zmyslami 
nemá takú schopnosť a tak nemôže 
spoznať silu ani účinnosť týchto byli
niek. Rozumný človek ich môže vy
hľadať a nájsť svojím úsilím, čítaním, 
vzdelávaním a skúsenosťami.

Človek už pri stvorení bol ustano
vený za pána všetkých rastlín a zvie
rat, a preto má ísť do Božej prírody a 
poznávať to, čo je pre neho užitočné, 
aby vedel, čo rastie pre liečenie cho
rôb.

A ešte jeden fakt: Človek potrebu
je pre dobrú pohodu zdravia vyváže
ný stav stopových prvkov, ako napr. 
vápnik, horčík, fosfor, síru, draslík, 
sodík, železo, selén a iné prvky. Ak 
v organizme z týchto prvkov chýba 
niektorý, stáva sa človek nesvoj a 
skôr ochorie. Tieto stopové prvky 
dostávame pestrou každodennou 
stravou alebo pravidelným pitím by
linkových čajov.

Pre tých čitateľov Slova, ktorí váž
ne myslia na svoje zdravie a tak si 
chcú uchovať zdravie pre dlhé roky, 
odporúčam ísť do Božej prírody, 
zbierať liečivé byliny a tie používať 
najlepšie ako zmes liečivých čajov.

Tak isto doporučujem pre tých zá
ujemcov, ktorí nepoznajú liečivé by
liny a chcú poznať a predovšetkým 
pestovať na svojej záhradke, navr
hujem vypestovať zo semien a sade
níc, ktoré som ochotný poslať, 
pretože už pestujem asi 60 druhov 
liečivých rastlín. Napr. doporučujem 
pestovať vrbovku, ktorá lieči spoľah
livo prostatu, šalviu, ktorá lieči všet
ky choroby, zlatobyľ, ktorý lieči 
ľadviny atď. Zoznam pošlem.

Ak máte záujem môžete napísať 
na adresu:

Ing. Peter Bohinský, 
Mukačevská 14 
080 01 Prešov 

(telefón: 091/43746)

Snímka a. m.

Č o  majú Svedkov ia  J e h o v o v i  a my nie
Môj spolupracovník je  celkom typický Svedok Jehovu. Do 25 rokov 

bol papierový katolík, ktorý o katolíckej cirkvi, jej histórii, teológii filozofii 
a Biblii vôbec nič nevedel a ani ho to nezaujímalo.

Potom sa zoznámil so Svedkami Jehovovými a pod ich vedením 
začal študovať Bibliu. Presvedčil sa, že poznal pravdu a stal sa horli
vým Svedkom. Podľa môjho názoru ho ako hĺbavého človeka zaujal a 
pritiahol práve spoločenský náboženský a bratský život spoločnosti. 
Teraz svoju vieru - oproti predchádzajúcemu katolíckemu obdobiu - 
prežíva skutočne naplno, v celej svojej bytosti. Je to zreteľné pri 
diskusii, vysvetľovaní a obhajovaní náboženského presvedčenia. Jeho 
argumentácie sú podložené množstvom citátov z Biblie, často i s 
príslušnými autormi. Priemerný katolík proti nemu nemá v diskusii 
šancu.

Uvedomil som si, že my, kresťania katolíci, máme svoje znalosti 
väčšinou len z kázní v chráme, z ktorých väčšinou všetko zabudneme, 
a že na rozdiel od Svedkov a iných náboženských spoločenstiev 
nemáme systematické štúdium Písma. Svedkovia Jehovovi pravidelne 
každú nedeľu spoločne študujú a vykladajú Písmo. My, bohužiaľ, niečo 
podobné nepraktizujeme.

Komunisti cieľavedome oddeľovali kňazov od farníkov, a tak teraz 
väčšina z nás čaká, až kňaz všetko zorganizuje a o všetko sa postará. 
Na druhej strane - kolko kňazov je ochotných diskutovať a priečiť sa s 
obyčajnými laikmi. Protestanti pod tlakom chudoby a nepriateľstva 
spoločnosti boli stlačovaní do skupín, museli si pomáhať, starať sa o 
pastorov, deliť sa s prácou, povinnosťami, museli sa za svoj cieľ 
skutočne angažovať, aby vydržali. Katolíci takúto súdržnosť zďaleka 
nemajú. V  porovnaní s "mojím" Svedkom Jehovovým vidím, ako nám 
chýba neustála starostlivosť o vlastnú farnosť. Stále je tu pocit, že tá 
farnosť nie je naša, je  cirkevná, farárova, ja  - ako obyčajný laik nemám 
do činnosti vo farnosti čo hovoriť, môj názor v podstate nikoho nezau
jíma.

A tak väčšina z nás - katolíkov - viacmenej sporiadane chodí v nedeľu 
do chrámu, raz za rok alebo päťkrát za života pristúpi k sviatosti 
zmierenia, prispieva do pokladníčky, dá svoje deti pokrstiť, má cirkevný 
sobáš i pohreb, ale inak si ďalej žije svoj civilný život, za povrchom 
ktorého sú rozmiestnené trosky náboženstva ako nejaká folklórna 
ozdoba.

Nejedného papierového katolíka prebudila až niektorá sekta. Tento 
fakt je  velká výzva k radikálnej zmene v pastorácii - menej výkonov a 
fungovania, zato viac citu pre ľudskú dušu a jej neprebudené túhy. 
Svedkovia Jehovovi alebo "Bádatelia Biblie" sa nesmú hnevať, keď sa 
ich učenie nazve ideológiou nemenej neznášanlivou a útočnou než 
"vedecký komunizmus". Nehlásajú síce revolučné násilie - sú naopak 
až extrémne proti násiliu v bežnem zmysle, ale tí, ktorí sa vymanili z ich 
iracionálneho objatia, hovoria o psychickom otroctve. S ich trvalé a 
detailne preškolovanými aktivistami nemá cenu debatovať, v tom je 
varovanie kňazov oprávnené. Sú spoľahlivo nabifľovaní definíciami a 
impregnovaní voči čomukoľvek inému. Kto tým neprešiel, ťažko si 
takýto stav myslenia predstaví. Pri ich spôsoboch Biblia detailne a 
účelovo vykladaná z centrály je vlastne pre nich vedľajší činiteľ.

Moravan
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Otázky mladých
O d p o v e d á  p o m o c n ý  b i s k u p  p r e š o v s k e j  d i e c é z y  

M o n s .  M i l a n  C h a u t u r ,  C S s R

Mám syna, ktorý bol cirkevne so
bášený. Jeho bezdetné manžel
stvo stroskotalo, keď ho manželka 
opustila. Žiaľbohu, došlo k rozvo
du. S druhou manželkou, občian
sky sobášenou, má dvoch synov. 
Boli pokrstení, starší bol a] na pr
vom svätom prijímaní, dokonca 
syn ich každú nedel\i vozí autom 
do chrámu, kde pri sv. liturgii pra
videlne miništrujú. Moje staroma- 
terinské srdce plesá, keď ich vidím 
tak disciplinovane sa správať pri 
oltári. Počula som ale, že najnov
šie deťom civilne sobášených rodi
čov sa odopiera sviatosť krstu. 
Chápem, že majú možnosť sa zo
sobášiť dodatočne, potom je od
stránená prekážka krstu.

Ale čo s rozvedenými manželmi, 
ktorí sa nemôžu zbaviť tej ťaživej 
prekážky?

Pýtam sa, prečo majú trpieť ne
vinné deti, ktoré za hriechy rodičov 
nemôžu a tým majú zatvorenú ces
tu k Pánu Bohu.

E. Š, Handlová

Čo sa týka prvej časti tejto obsiahlej 
otázky, chcem podotknúť, že bolo by pot
rebné preskúmať perfektnosť tohoto bez
detného manželstva, ktoré bolo cirkevne 
usporiadané. A to tým, že o celej záleži
tosti by sa syn pozhováral so svojím du
chovným otcom, ktorý má poznanie

Snímka a. m.

cirkevnoprávnych predpisov vzhľadom na 
sviatosť manželstva.

Život v civilnom manželstve znemožňu
je pristupovanie k sviatostiam, nakolko 
ide o trvalý stav hriechu, ktorý protirečí 
medicinálnemu charakteru sviatosti zmie
renia. Avšak rodičom musí záležať na 
tom, aby ich dietky boli správne formova
né v náboženskej oblasti, ak z nich majú 
vyrásť plnohodnotní kresťania. Preto je 
dobré, že synovi záleží na tom, aby jeho 
chlapci miništrovali a boli na sv. liturgii.

Čo sa týka krstu dietok iba civilne sobá
šených rodičov, treba tu rozlíšiť tých, ktorí 
si civilné manželstvo zvolili aj bez prekáž

ky pre cirkevný sobáš, a tých, ktorí sa 
cirkevne nemohli sobášiť, lebo im v tom 
bráni nejaká prekážka, napr. predtým boli 
rozvedení.

Tí, ktorí sa zosobášia len civilne i bez 
cirkevnej prekážky, dávajú tým najavo, že 
im na kresťanskom živote nijako nezáleží. 
Potom tu vyvstáva otázka: Prečo chcú 
dietky krstiť? Len pre parádu? To sa nedá, 
lebo krst je  sviatosť, ktorá ukladá rodičom 
zodpovednosť za kresťanskú výchovu 
dietok, a ak to nie je zaručené v prípade 
ľahostajných zosobášených rodičov, po
tom je lepšie vyčkať, kým dieťa samo ne
príde k užívaniu rozumu a samo zatúži po 
krste na základe poznania o náboženstve 
a viere.

V podstate tu nejde o odopretie krstu 
dieťaťa, ale o opatrnosť cirkvi, aby sa kres
ťanstvo nestalo iba čímsi formálnym. Pre
tože dnes je cirkevný sobáš postavený na 
roveň civilnému čo do právnych dôsled
kov pred štátom, je len formálne, že tí, 
ktorým záleží na kresťanskom manželstve 
a kresťanskej rodine, si dajú tú námahu, 
aby splnili požiadavky, ktoré určuje cirkev 
pre prijatie sviatosti manželstva.

Ak sa však dieťa narodí mimo sviatost
ného manželstva, napr. slobodnej mamič
ke alebo aj rodičom, ktorí nemajú právo na 
cirkevný sobáš a pritom im záleží na kres
ťanskom živote dieťaťa, istotne svätá Cir
kev neodmietne túto snahu. Nie preto, 
žeby podporovala takýto spôsob života, 
ale preto, aby bola ústretová i voči tým 
ľuďom, ktorí sa zrazu ocitli mimo plnohod
notného kresťanského života v rodine.

Preto vašou snahou nech je zdôrazňo
vať vážnosť zásad katolíckej cirkvi svojim 
dietkam a vnúčatám a tiež modliť sa za to, 
aby v každej situácii dokázali držať svoj 
kontakt s Bohom.
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Svätý Otec Ján Pavol II. bol na svojej 
63. zahraničnej apoštolskej ceste, ktorej tra
sa viedla z Filipín do Papuy-Novej Guiney, 
pokračovala v Austrálii a končila sa na Srí 
Lanke. Program cesty bol rozvrhnutý na 
jedenást dní, počas ktorých pápež odslúžil
6 sv.omší a predniesol 29 prejavov.

Prvá časť cesty bola sústredená na Fili
píny, kde sa pútnik pokoja a nádeje stretol 
s mládežou celého sveta, ktorá sa zišla na 
X. svetovom dni mládeže v Manile, a zá
roveň sa zúčastnil aj na zasadaní 6. gene
rálneho zhromaždenia Federácie ázij
ských biskupských konferencií. Zúčastnil 
sa na ňom aj Jozef kardinal Tomko. Sú
časťou apoštolskej cesty boli aj tri blaho
rečenia: v Papue-Novej Guinei, v Austrálii 
a na Srí Lanke.

Myšlienka osláviť X. svetový deň mláde
že na ázijskom kontinente v Manile, "mi 
spôsobila velkú radosť a povzbudila ma. 
Boží duch sem priviedol tisícky mladých 
mužov a žien, čo zaplnili ulice Manily ra
dosťou svojej mladosti a kresťanským 
svedectvom. Pozdravujem každého z 
vás, objímam s nadšením každého tu prí
tomného, všetkých z Filipín, ako aj tých, 
čo prišli z ostatných štátov a kontinentov".

Potom pripomenul myšlienku stretnutia 
v Manile: Ako mňa poslal Otec, tak i ja 
posielam vás. "V týchto dňoch sa budeme 
modliť za to, čo tieto slová znamenajú pre 
každého z vás" - pokračoval a vyzval mla
dých, aby hľadeli na svet Ježišovými oča
mi. "Radostná zvesť lásky a Božieho 
milosrdenstva, slová pravdy, spravodli
vosti a pokoja, ktoré jediné môžu inšpiro
vať k spravodlivému životu Božích synov 
a dcér, musíme ohlasovať všade na tejto 
zemi. Cirkev a svet pozerá na mládež s 
nádejou, že ona prinesie nové svetlo, novú 
lásku, novú horlivosť na uspokojenie veľ
kých potrieb Itidstva. Riadením Božej proz
reteľnosti sa utvára civilizácia lásky, 
priateľstva, solidarity, teda spoločnosti, kto
rá výborne zapadá do ázijskej kultúry a nad
väzuje na jej tradície na celom kontinente."

Po prejave nasledovalo stretnutie na 
apoštolskéj nundatúre, pričom ho po celej 
ceste sprevádzali pozdravy vďačných Fili
píncov. Tu ho privítal nuncius Mons. Vincen
zo Moreni. Posledným bodom programu 
prvého dňa návštevy bola sv. omša.

Na druhý deň, v piatok, pokračoval 
program prijatím u prezidenta Fidéla Ra- 
mosa, potom návštevou seminárskej ka
plnky pri Univerzite sv. Tomáša a 
slávnostnou sv. omšou pre účastníkov 
Medzinárodného fóra mladých. Po nej na
sledovalo stretnutie s 50 000 študentmi na 
športovom štádione sa skončil krížovou 
cestou účastníkov Svetového dňa mláde
že, ktorej súčasťou bolo aj televízne po
solstvo Svätého Otca.

Najdôležitejším bodom návštevy Sväté
ho Otca na Filipínach bolo stretnutie s 
mládežou. V rámci tohto stretnutia bolo v 
piatok modlitbové bdenie, na ktorom Ján 
Pavol II. pozorne sledoval svedectvá, 
piesne, tance a celý program, v ktorom 
mládež poukazovala na aktuálne problé
my svojho života. Vo svojom príhovore

K7

hovoril o očakávaniach a dôležitosti po
slania mladých v dnešnom svete a v Cir
kvi. Pripomenul, že dnes vystupuje veľa 
falošných učiteľov, ktorí často ovplyvňujú 
svet kultúry, vedy a masmédií. Preto sa 
mladí často dostávajú do osamelosti, v 
ktorej nevidia východisko, a nie sú schop
ní skutočnej lásky.

"Práve vy," pokračoval, "ste povolaní 
nasledovať výzvu Ježiša Krista a Cirkvi k 
mladým všetkých kontinentov. Kristus ho
vorí každému z vás: Posielam vás..."

Na záver Ján Pavol II. k miliónom prí
tomných chlapcov a dievčat, zastupujú
cich mládež celého sveta, povedal: "Co 
očakáva Cirkev a pápež od vás mladých? 
Že sa stanete svedkami Krista a budete 
schopní hlásať to, čím Kristovo posolstvo

privádza k rozvoju, k pravej ľudskosti a 
skutočnej slobode."

Vrcholom stretnutia s mládežou bola 
slávnostná sv. omša na zakončenie X. 
svetového dňa mládeže, ktorú Svätý Otec 
slúžil v nedeľu predpoludním na priestran
stve v parku za účasti miliónov veriacich.

V pondelov ráno sa rozlúčkou na manil
skom letisku skončila prvá etapa 63. 
apoštolskej cesty Jána Pavla II. Po po
zdrave prezidenta Fidéla Ramosa odznel 
záverečný prejav Svätého Otca. So vzác
nym hosťom sa prišli rozlúčiť mnohí veria
ci, ktorí ho odprevádzali volaním: "Ján 
Pavol M., máme ťa radi". A on im odpove
dal : "Pápež sa cíti na Filipínach tak dob
re, že premýšľa o možnosti vrátiť sa. No 
nevie, ako. Do videnia". Po vyše päťhodi- 
novom lete z Manily do Papuy-Novej Gu
iney prekonalo lietadlo viac ako štyritisíc 
kilometrov. Počas letu poslal Ján Pavol II. 
pozdravné telegramy prezidentom Fili
pín a Indonézie.

No prišiel som aj k ostatnému ľudu Pa
puy-Novej Guiney - ku kresťanom i ne- 
kresťanom - ako priateľ a brat, ako pútnik 
dobrej vôle. Jedným z hlavných dôvodov

M i
môjho príchodu k vám je blahorečenie 
Petra Torota, katechétu mučeníka, ktorý 
je mimoriadnym vzorom muža v rodine, 
náboženského predstaveného, človeka 
pripraveného zasvätiť svoj život Bohu a 
blížnemu.

Potom Svätý Otec prešiel štrnásťkilo- 
metrovou cestou pozdravovaný hustým 
špalierom rozjasaného ľudu do kostola 
Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý 
je jedným z dvadsiatich troch kostolov 
hlavného mesta. V neďalekom salezián
skom technickom učilišti sa stretol so zá
stupcami tejto mladej komunity.

V  piatok predpoludním sa Ján Pavol II. 
rozlúčil a Austráliou a po jedenasťhodino- 
vom lete pristál v hlavnom meste Srí Lan- 
ky-Colombe. Jeho návšteva bola prvou

historickou návštevou Petrovho nástupcu 
v tomto ostrovnom štáte, známom done
dávna ako Ceylon. Krajina sa už niekolko 
rokov zmieta v občianskej vojne medzi 
vládnymi vojskami a tamilskými separatis
tami najmä v severovýchodnej časti ostro
va. Pred dvoma týždňami sa však do
siahla dohoda o prímerí.

Popri sedemdesiat percentnej budhis
tickej väčšine tu pôsobia mnohé menšino
vé náboženstvá, medzi nimi aj katolícke, 
ktoré predstavuje necelých 7 percent oby
vateľov tejto sedemnásťmiliónovej krajiny.

V  sobotu predpoludním bola sv. omša, 
pri ktorej Ján Pavol II. vyhlásil za blaho
slaveného kňaza misionára Jozefa Vaza, 
narodeného r. 1651 v indickej oblasti Goa 
z portugalských rodičov. Bol členom re
hole oratoriánov sv. Filipa Neri. Umrel 16. 
januára 1711.

V homílii Ján Pavol II. poukázal na 
posolstvo, ktoré zanechal nový blaho
s lavený svojou chudobou, veľkoduš
nosťou a hrd inskou láskou, ktorá sa 
pre jav ila  na jm ä v neúnavnej službe o- 
betiam osýpkovej epidém ie v roku 1697 
a v apoštolskej horlivosti.
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SVEDECTVO SLABÝCH, CHORÝCH A TRPIACICH -
PRÍSPEVOK K MIERU VO SVETE
Svätý Otec Ján Pavol II. vydal 

Posolstvo k tretiemu Svetovému 
dňu chorých, ktorý sa slávi 11. 
februára 1995. Prinášame ho v 
plnom znení.

Ježišove velkorysé skutky spásy pre 
"všetkých, ktorí boli v zajatí zla" (Miss. 
rom. pref. com. VII) vždy našli výrazné 
pokračovanie v starostlivosti Cirkvi o cho
rých.Svoju pozornosť trpiacim preukazuje 
mnohorakými spôsobmi. V súčasnosti 
medzi nimi nadobúda velký význam Sve
tový deň chorých. Iniciatívu s radosťou 
prijali všetci, ktorým leží na srdci situácia 
trpiacich. Je to nový podnet na pastorač
nú a charitatívnu činnosť kresťanskej ko
munity s cieľom zabezpečiť jej účinnejšiu 
a výraznejšiu podporu v spoločnosti.

Túto požiadavku zvlášť pociťujeme v sú
časnosti, keď sú celé národy vystavené 
nesmiernym strastiam následkom krutých 
konfliktov, v ktorých často najvyššiu cenu 
platia práve slabí. Ako nepriznať, že naša 
civilizácia "by si mala uvedomiť, že je z 
rozličných hľadísk civilizáciou chorou a 
spôsobuje hlboké deformácie v človeku" 
(List rodinám, č. 20). Je chorá pre hrubý 
egoizmus, individualistické prospechár
stvo, ktoré sa často predkladá ako model 
života, pre negovanie a indiferentnosť, 
ktoré sa nezriedka prejavujú vo vzťahoch 
transcedentálneho zamerania človeka, 
pre krízu duchovných a morálnych hod
nôt, ktoré tak znepokojujú ľudstvo. "Pato
lógia" ducha nie je o nič nebezpečnejšia 
ako "patológia" tela, obe sa navzájom 
ovplyvňujú.

V Posolstve k Dňu chorých vo februári 
minulého roka som chcel pripomenúť 10. 
výročie uverejnenia apoštolského listu 
Salvifici doloris, ktorý hovorí o kresťan
skom význame ľudského utrpenia. Teraz 
by som chcel upriamiť pozornosť na blížia
ce sa výročie inej cirkevnej udalosti, veľmi 
významnej pre pastóriu chorých. V  Motu 
proprio Dolentium hominum z 11. febru
ára 1985 som ustanovil Pápežskú komi
siu (neskôr sa pretvorila na Pápežskú 
radu pre pastoráciu zdravotných pracov
níkov), ktorá početnými iniciatívami "preu
kazuje starostlivosť Cirkvi o chorých, 
pomáha tým, čo poskytujú služby chorým 
a trpiacim, aby apoštolát milosrdenstva, 
ku ktorému patria, čoraz viac zodpovedal 
novým pažiadavkám" ( Apošt. konšt. Pas
tor bonus, čl. 152).

Najdôležitejšie podujatie Medzinárod
ného dňa chorých, ktorý slávime 11. feb
ruára 1995, sa uskutoční na africkej pôde 
pri Svätyni Márie Kráľovnej pokoja v Ya- 
musukro v štáte Sierra Leone. Stretnutie, 
duchovne napojené na Mimoriadne zhro
maždenie Biskupskej synody pre Afriku,

sa uskutoční v tom istom čase, a bude 
príležitosťou zúčastniť sa na radosti s Cir
kvou v Sierra Leone, ktorá si pripomenie 
sté výročie príchodu prvých misionárov.

Stretnutie pri takom významnom výročí 
na africkom kontinente, a najmä v Marián
skej svätyni v Yamusukro, nabáda k úva
he o vzťahu bolesti a mieru. Ide o veľmi 
hlboký vzťah: kde nie je mier, rozmnožuje 
sa utrpenie a smrť zväčšuje moc medzi 
ľuďmi. V sociálnej a rodinnej spoločnosti 
sa oslabenie pokojného porozumenia 
premieňa na množenie útokov proti živo
tu, naproti tomu služba životu, jeho pod
porovanie a obrana - aj za cenu osobnej 
obety - utvárajú neodmysliteľný predpo
klad autentického budovania osobného a 
sociainého mieru.

Bohužiaľ, na prahu tretieho tisícročia je 
mier ešte ďaleko, a podľa príznakov mož
no usudzovať, že sa môže ešte väčšmi 
oddialiť. Pomenovanie príčin a hľadanie 
liekov nezriedka pripadá ako namáhavé. 
Dokonca aj medzi kresťanmi sa stáva, že 
niekedy vedú krvavé bratovražedné boje. 
Keď sa však započúvajú s otvorenou du
šou do evanjelia, musia požadovať od se
ba aj od iných povinnosť odpúšťania a 
zmierenia. Na oltári každodennej vrúcnej 
modlitby sú povolaní spoločne s chorými 
vo všetkých kútoch sveta prekladať obetu 
utrpenia, ktorú Kristus prijal ako prostrie
dok vykúpenia a spásy ľudstva.

Prameňom pokoja je Kristov kríž, v kto
rom sme boli všetci vykúpení. Kresťan po
volaný na jednotu s Kristom (porov.Kol 1, 
24) a k utrpeniu ako Kristus (porov.Lk 
9,23; 21, 12-19; Jn 15, 18-21), tým, že 
prijme a obetuje utrpenie, ohlasuje budo
vateľskú silu kríža. Ak je vojna a rozdele
nie skutočne ovocím násilia a hriechu, 
pokoj je ovocím spravodlivosti a lásky, 
ktoré má svoj vrchol vo velkodušnej obete 
vlastného utrpenia: utrpenia, ktoré, v prí
pade potreby siaha až k obetovaniu vlast
ného života v spojení s Kristom. "Čím 
väčšmi človeka ohrozuje hriech, čím ťaži- 
vejšie sú štruktúry hriechu, ktoré nesie v 
sebe dnešný svet, tým je ľudské utrpenie 
výrečnejšie. A Cirkev o to viac cíti potrebu 
vracať sa k hodnote ľudských utrpení pre 
spásu sveta"'(Apošt. list Salvifici doloris, 
č. 27).

Ocenenie utrpenia a jeho obetovanie 
za spásu sveta je už samo osebe čin
nosťou za mier a mierovou misiou, pre
tože z odvážneho svedectva slabých, 
chorých a trpiacich môže vzísť najvyšší 
príspevokk mieru. Utrpenie skutočne 
nabáda k hlbšiemu duchovnému spolo
čenstvu: na jednej strane pomáha nado
budnúť lepšiu kvalitu života, na druhej 
strane podnecuje presvedčivé úsilie o 
pokoj medzi ľuďmi.

Veriaci vie, že spojením s Kristovým utr
pením sa stáva autentickým tvorcom po

koja. Toto je nepreniknuteľné tajomstvo, 
ktorého plody sú však pozoruhodné a v i
d iteľné v dejinách Cirkvi, predovšetkým v 
živote svätých. Ak existuje utrpenie, ktoré 
zapríčiňuje smrť, je aj utrpenie podľa Bo
žieho plánu, ktoré privádza ku konverzii a 
premene ľudského srdca (porov. 2 Kor 7, 
10). Je to utrpenie, ktoré, ako doplnok na 
vlastnom tele "toho, čo chýba" Kristovmu 
utrpeniu (porov. Kol 1, 24), sa stáva príči
nou a prameňom radosti, pretože je tvor
com a prameňom pokoja.

Milovaní bratia a sestry, ktorí trpíte na 
tele a na duši, želám vám všetkým, aby 
ste vedeli uznať a prijať utrpenie ako Bo
žie volanie stať sa tvorcami pokoja cez 
obetu vašej bolesti. Nie je ľahké odpove
dať na takéto náročné volanie. Vždy sa 
pozerajte s dôverou na Ježiša - "trpiaceho 
služobníka" - žiadajúc ho o silu premeniť 
skúšku, ktorá vás zarmucuje, na dar. Po
čúvajte s vierou jeho hlas, ktorý opakuje 
každému: "Podte ku mne všetci, ktorý sa 
namáhate a ste preťažení a ja  vás posil
ním" (Mt 11,28).

Panna Mária, Matka bolestná a kráľov
ná pokoja nech vyprosí každému veria
cemu dar pevnej viery, ktorú svet tak 
veľmi potrebuje. Vďaka nej budú sily zla, 
nenávisti a nesvornosti naozaj odzbro
jené obetou slabých a chorých, spoje
nou s velkonočným tajomstvom Krista 
Vykupiteľa.

Teraz sa obraciam na vás, lekári, ošet
rovatelia, členovia združení, skupiny dob
rovoľníkov, čo ste v službe chorým. Vaša 
práca bude autetickým svedectvom a 
konkrétnou činnosťou za pokoj, keď bude
te pripravení poskytnúť pravú lásku tým, s 
ktorými prichádzate do styku, a keď ako 
veriaci budete v nich vedieť uctievať prí
tomnosť samého Krista. Táto výzva je ad
resovaná predovšetkým kňazom, rehoľ
níkom a rehoľníčkam, ktorí sú charizmou 
svojho inštitútu alebo osobitnou formou 
apoštolátu priamo zapojemí do pastorácie 
v zdravotníctve.

Keď vyjadrujem svoje úprimné ocenenie 
toho, čo robíte s odriekaním a velkoduš- 
nou obetavosťou, očakávam, že všetci, čo 
sa venujú lekárskemu a podobnému po
volaniu, budú ho vykonávať nadšene a 
velkodušne, a prosím Pána žatvy, aby 
poslal mnoho svätých pracovníkov so prá
ce na širokom poli zdravia, ktoré je také 
dôležité pre ohlasovanie a svedectvo 
evanjelia.

Mária, matka trpiacich, nech stojí po bo
ku tých, čo sú skúšaní a podporuje úsilie 
tých, čo venujú svoj život službe chorým.

S týmito pocitmi vám, milovaní chorí, 
ako aj všetci, čo sú akýmkoľvek spôso
bom pri vás vo vašich hmotných a du
chovných potrebách, zo srdca udeľujem 
osobitné apoštolské požehnanie.

JÁ N  P A V O L  II.
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Sídelný b iskup M ons. Ján Hirka v kruhu d e tí

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V  KOŠICIACH
V  Týždni m odlitieb  za jedno tu  kresťanov v 

M edzinárodnom  roku to le rancie  sa azda po 
prvýkrát v  h istórii Košíc zišli v  dom e um enia

Aký bude Dok tolerancie?
Dňa 13. januára 1995 sa prezident SR Michal 

Kováč v rezidencii Primaciálneho paláca v Bra
tislave stretol s predstaviteľmi cirkví na Slo
vensku. Katolícku cirkev zastupoval Mons. 
Rudolf Baláž, predseda KBS, a prešovský bis
kup Mons. Ján Hirka. Prítomný bol aj Július 
Filo, generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v., 
Pavel Trauber, predseda Ústredného zväzu ži
dovských náboženských obcí na Slovensku, 
členovia Ekumenickej rady ( z menších cirkev
ných spoločenstiev), pozorovatelia a členovia 
Kancelárie prezidenta SR.

Cieľom tohto stretnutia bola podpora myš
lienky OSN, ktorá rok 1995 vyhlásila za Rok 
tolerancie. z KN

zástupcovia ôsm ich kresťanských v ierovyz
naní a ž idovského na ekum enickú bohosluž
bu slova.

Predstavite lia každého vierovyznania - 
kňazi a kazatelia - prečítali slová zo Svätého 
písma a predniesli krátku úvahu a m odlitbu. 
Za gréckokatolícku cirkev pred zhrom ažde
ním vystúpil o. M ichal Hospodár, správca 
Farnosti sv. Petra a Pavla v  Košiciach-Zá- 
pad (Terasa).

Po zaspievaní 67. žalmu a spoločnej m od
litbe O tče náš prítomní prijali biblické Áro- 
novské požehnanie a na znak pokoja si 
podali ruky.

Kiežby takáto pokojná atmosféra, aká pa
novala m edzi početným i účastníkm i tohto  
stre tnu tia , zav lád la  m edzi nam i natrva lo  aj 
v  našom  každodennom  živote. (pk)

Kronika 

sídelného 
biskupa 

Mons. Jána HIRKU
16. - 17. 12. 1994 - Účasť na slávnostnom 
odovzdaní vianočného stromu, daru Sloven
ska, Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. v Rí
me
24. a 2 5 .12 .1 994  - Sväté liturgie v Katedrále 
sv. Jána Kristiteľa v Prešove pri príležitosti 
vianočných sviatkov
28. 12. 1994 - Rokovanie o reštitúciách v 
Badíne
31. 12. 1994 - Pobožnosť a sv. liturgia na 
zakončenie kalendárneho roka v Prešove
1 .1 .1995  - Novoročná sv. liturgia v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove
6. 1. 1995 - Sv. liturgia a svätenie vody na 
sviatok Zjavenia Pána 
8 .1 . 1995 - Návšteva rodnej obce Abranov- 
ce. Prijatie udelenia čestného občianstva
11. 1. 1995 - Konferencia biskupov Sloven
ska v Badíne
13 .1 .1995  - Prijatie u prezidenta SR Michala 
Kováča v Primaciálnom paláci v Bratislave, 
kde za účasti predstaviteľov všetkých cirkví na 
Slovensku zastupoval gréckokatolícku cirkev 
16. - 2 0 .1 .1 9 9 5  - Zahraničná cesta
24 .1 .1995  - Zasadanie akademického sená
tu Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
UPJŠ
25. 1. 1995 - Rokovanie u ministra kultúry v 
Bratislave

Cirkevná zdravotná škola v Prešove 
bude mať v tomto školskom roku už 
svojich druhých absolventov. Pri tejto 
príležitosti sa konali v dňoch 21. a 28. 
januára a 4. februára maturitné večier
ky za účasti riaditelky sestry MUDr. 
Mydlikovej a profesorského zboru. Na 
milých podujatiach boli prítomní sídel
ný biskup Mons. Ján Hirka a pomocný 
biskup prešovskej diecézy Mons. Milan 
Chautur, CSsR. -r-

‘Večei
Park kultúry a oddychu v Prešove v posledných rokoch pravidelne 

zaraďuje do svojej programovej ponuky duchovné koncerty pri príležitosti 
významných cirkevných sviatkov, medzi ktoré patria aj úspešné vystúpe
nia nášho prešovského katedrálneho staroslovienskeho zboru.

Tohtoročnú programovú sezónu zahájilo toto kultúrne osvetové zaria
denie koncertom vianočných a novoročných piesní v podaní tohoto zboru 
pod vedením dirigentov Gabriela Mirossaya a Františka Šestáka, ktorý sa 
uskutočnil dňa 7. januára t.r. v sále Čierneho orla. V  programe zboru 
odzneli skladby D. Bortňanského, J. Cimboru, J. Bokšaya a koledy 
neznámych autorov. V  netradičnej sólovej úprave niektorých skladieb sa 
predstavili Mária Iľaščíková, Mária Prusáková, Eugénia Schmiedtová, 
Mária Drábová, František Šesták a Imrich Marinčák. Zvlášť sa páčili 
skladby Noč ticha, Dnes pojušče a Neplač Rachile.

V  druhej časti programu nazvanej Od Lucii do Viliji s úspechom vystúpil 
detský súbor "Pridančatá" pod vedením manželov Forišových.

Vystúpenie zboru prezentovalo bohatstvo zborovej duchovnej piesne 
viažucej sa na oslavu Narodenia Ježiša Krista a jeho program spoločne 
s vystúpením detského folklórneho súboru s ukážkami pestrých a dnes 
už vzácnych Itidových obyčají a zvykov vianočného a novoročného 
obdobia prispeli k príjemnému duchovnému a kultúrnemu zážitku účast
níkov podujatia. Dr. Peter KRAJŇÁK

tt0-(A0-% 0-čttýc&

)
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Ilustračná snímka A. M.

o. Vasilčák Imrich, správca 
farnosti Kuzm ice, 75. naroden i
ny (20.2.1920)

o. Joze f Knežo, správca 
farnosti Vysoká  nad Úhom, 50. 
výročie  ord inácie  (25. 2 .1945 )

Podmienky prijatia do kňazského seminára
Prijatie do kňazského seminára a na štúdium teoló

gie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Univer
zity PJŠ v Prešove sa uskutoční za týchto podmienok:

1) Uchádzať sa môžu maturanti gymnázií, odbor
ných škôl s maturitou a aj absolventi vysokých škôl. 
Absolventi gymnázia majú prednosť.

2) Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi, a študovať 
na bohosloveckej fakulte, pošlú žiadosť o prijatie na 
Gréckokatolícke biskupstvo, Hlavná 1, 080 01 Prešov 
do 31. marca 1995, a to prostredníctvom svojho farské
ho úradu.

3) K žiadosti treba predložiť:
a) Krstný list so záznamom o prijatí sviatosti birmo

vania
b) rodný list

c) maturitné vysvedčenie, prip. polročné vysvedče
nie, resp. diplom o ukončení vysokoškolského štúdia 
(kópia)

d) sobášny list rodičov
e) lekárske svedectvo o zdravotnom stave
f) podrobný vlastný životopis (bydlisko, údaje o rodi

čoch a súrodencoch, o ich zamestnaní, osobné zálúby
- v dvoch exemplároch)

g) odporúčanie miestneho správcu farnosti s jasným 
postojom k žiadosti kandidáta a správu o jeho rodine

4) Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove pozve 
uchádzačov na prijímacie skúšky v termíne, ktorý bude 
oznámený

Bude sa prihliadať predovšetkým na osobný záujem

uchádzača, na jeho povahové vlastnosti, charakter i 
talent, ktoré by mali zodpovedať poslaniu kňaza

5) Prijatí uchádzači budú ubytovaní v kňazskom se
minári

6) Prijímacie pohovory pre kandidátov na kňazstvo 
budú v dňoch 19. - 20. júna 1995 v budove Gréckoka
tolíckej bohosloveckej fakulty, Ul. biskupa P. Gojdiča.

Dekanát Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty 
oznamuje, že na študijný rok 1995/96 neprijíma prihláš
ky laických poslucháčov na štúdium bohoslovia pre 
doterajší limitný počet študentov a z toho dôvodu pre 
nedostatok priestorov.

Poslucháči sa budú môcť hlásiť až na budúci študijný 
rok.

Dobrá vec sa podarila
Nevšedne a zaujímavo sa rozhodli stráviť čas svojich vianočných prázd

nin deti z ukrajinskej dedinky Usf - Čorna. V  dňoch 29. - 30. decembra 
spolu so svojím kňazom o. Petrom Krenickým, CSsR, rehoľnou sestrou 
Tarzíciou a riaditeľom miestnej školy pricestovali do Starej Ľ-ubovne.

Starú Ľubovňu si nevybrali náhodne. K mestu viažu o. Krenického 
príjemné spomienky. Mesto a okolie ho veľmi dobré pozná. Všetci si ho tu 
vážia a majú ho radi. Veď bol to on, ktorý oslovil a zjednotil všetkých 
gréckokatolíckych veriacich. Bol prvým učiteľom a kňazom.

Prvý deň pobytu sa niesol v zvláštnej slávnostnej atmosfére. Do Chrá
mu Matky Ustavičnej Pomoci prišli veriaci, aby za účasti štyroch cirkev

ných zborov, z ktorých bol jeden z Ukrajiny, si vypočuli pekné melodické 
koledy. Keďže naši hostia nám chceli čo-to o sebe prezradiť, vianočné 
koledy sa striedali s hovoreným slovom.

V úvode sa k veriacim prihovoril o. Peter. Ako m isionár už štvrtý rok 
pôsobí na území Ukrajiny. Je správcom farnosti v Usť-Čornej a obsluhuje 
štyri filiálky. Zo začiatku boli problémy s jazykom, no ak je  dobrá snaha a 
jasný cieľ, ani to nie je prekážkou. Veď mnohokrát si ľudia nerozumejú, aj 
keď hovoria spoločným jazykom. 80-ročná protináboženská propaganda 
však urobila svoje. Katolícka cirkev bola v  nemilosti. Kňazov väznili, 
biskupov popravili a z chrámov urobili sk lady..." pastiera zabili a ovce sa 
rozutekali", hovorí Sväté písmo. Bolo treba začínať odznova. Cez Cirkev 
si našli ľudia cestu k Bohu a bariéry strachu sa pomaly prekonávajú. Z 
obce, kde pôsobí, študujú za kňazov už traja bohoslovci.

O tom, že sa blýska na lepšie časy, hovorí aj rehoľná sestra Tarzícia. 
Ako katechétka vyučuje náboženskú výchovu. Aj ona za krátky čas stihla 
urobiť veľa. Deti už vedia čo-to z dejín Cirkvi, modliť sa svätý ruženec, ale 

> i zaspievať peknú pesničku... Má už aj svoju nasledovníčku. Jedna diev
čina menom Mária sa rozhodla byť rehoľnou sestrou. O tom, že to myslí 
vážne, povedala sama Mária a svojím melodickým a príjemným hlasom 
presvedčila všetkých pochybovačov. V  tom ale už pred oltár prichádzajú 
kňazi a miništranti. Je to znamenie, že naše príjemné stretnutie končí. 
Začína sa svätá liturgia, začína sa rozhovor s Najvyšším.

Po skončení všetkým prítomným poďakoval o. Vladimír Jurčenko, 
CSsR, správca farnosti Stará Ľubovňa.

Mgr. Jozef KORMANÍK, Stará Ľubovňa

P O M Ô Ž M E . . .
Milí čitatelia,
v časopise Slovo 2/95 sme zverejnili 

list adresovaný prešovskému sídelné
mu biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi, v 
ktorom rodina Ráczova ďakuje otcovi 
biskupovi aj všetkým veriacim za pos
kytnuté finančné prostriedky pri liečbe 
ich 12-ročného syna Petra, ktorý je váž
ne chorý na leukémiu.

18. januára rodina chorého Peťka opä
tovne sa obracia na nás všetkých s 
prosbou o pomoc - zachrániť chorého 
syna. V spomínanom liste, ktorý adresu
jú otcovi sídelnému biskupovi sa píše:
"Vaša nezištná pomoc, ktorú ste nám v 
tom čase láskavo poskytli, velkým die
lom prispela k tomu, že náš syn mohol 
absolvovať potrebnú liečbu v nemocnici 
v Prahe - Motol. Z našej rodiny a širokého príbuzenstva sa nenašiel vhodný 
darca kostnej drene. Nemohla ním byť ani Kamilka, sestra chorého Peťka, 
ktorá bola dlhú dobu potencionálnym darcom, ale po dôkladnom vyšetrení 
sa potvrdil opak. Z toho dôvodu operácia v Prahe nebola uskutočnená. 
Peťkov zdravotný stav aj napriek tomu po náročnej a dlhej liečbe, ktorá 
trvala do konca júla vyzerala veľmi nádejne. Začiatkom novembra minulého 
roka sa však choroba znovu rozvinula v plnej intenzite a podľa názoru

odborníkov jediným možným riešením je liečba zakončená operáciou - 
transplantáciou kostnej drene od nepríbuzného darcu. Za týchto okolností 
sa nám podarilo nájsť liečebné centrum v americkom New Yorku, v ktorom 
sú schopní vymeniť kostnú dreň aj od nepríbuzného darcu. Požadovali však

zaslať na ich účet pred nástupom lieč
by 80 000 USD na úhradu samotnej 
liečby a následne bude potrebná ďalšia 
suma 150 000 USD na zaplatenie trans
plantácie. Za účelom zabezpečenia fi
nancií na krytie liečby bola založená 
nadácia Peter. Doteraz sa nám podarilo 
pomocou zbierky, ktorá bola vyhláse
ná aj v masmédiach, zabezpečiť na lieč
bu sumu 1,9 mil. Sk.

Po dohode s liečebným centrom v 
New Yorku mohla matka s chorým sy
nom dňa 13. januára 1995 vycestovať 
do USA na liečbu napriek tomu, že sme 
na ich účet zaplatili len sumu 60 000 
USD. Je však potrebné v čo najkratšom 
čase zabezpečiť finančné krytie na ďal

ší pobyt 20 000 + 150 000 USD, nakolko by mohlo dôjsť k tomu, že pre 
nedostatok finančných prostriedkov by sa matka so svojím dieťaťom musela 
vrátiť späť ešte pred ukončením celej liečby vrátane transplantácie.

Prosíme Vás láskavo, pomôžte zachrániť život 13-ročnému Peťkovi. Tí, 
ktorí prejavia svoje kresťanské cítenie a ochotu pomôcť, môžu prispieť na 
číslo účtu nadácie Peter č.ú.: 152445 - 519/ 0900, II. mestská pobočka 
Slovenskej sporiteľne v Košiciach. Za vaše dary vopred ďakujeme.
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Bez poznania nemôže človek duchovne rásť. Najmä te
raz, na konci 20. storočia, v čase informačnej explózie, sú 
informácie a poznanie hodnotami veľmi dôležitými.

Nemôže ich ignorovať ani kresťan - kňaz či laik.
Túžba po poznaní Boha, Pravdy, Cirkvi, Písma by mala 

predstavovať hlavnú hybnú silu v živote veriaceho člove
ka. Je tomu naozaj tak?

Náročné životné situácie, množstvo poloprávd, túžba 
uplatniť vlastnú individualitu pri hľadaní poznania kladú 
mimoriadne nároky na kňazov aj z hľadiska ich vzde
lanostnej prípravy.

Osemnásťročná vynútená "pauza" v živote našej cirkvi 
spôsobila, že nemáme dostatok múdrych, vzdelaných a 
širokorozhľadených osobností kňazov. ( Veď tých nie je 
nikdy dosť!) Každý úspech v tomto smere je veľkým darom 
od Pána pre nás všetkých

Našej redakcii neušla udalosť, keď o. Cyril Vasiľ, SJ, 
ktorý je v súčasnosti v Ríme, úspešne absolvoval rigoróz
ne skúšky a získal doktorát. Jeho krátke zastavenie doma 
- v Zdobe sme využili k nasledujúcemu rozhovoru, ktorý 
nám napriek časovej tiesni ochotne poskytol.

Z  akého odboru je  Váš 
doktorát a kde ste ho  z íska
li?

- Po skončení štúdií cirkev
ného práva licenciátom roku 
1989 a po období rehoľnej for
mácie v rokoch 1990 - 1992 
som popri p lnení iných úloh je 
sene 1992 začal pracovať na 
doktorskej dizertácii o prame
ňoch cirkevného práva našej 
miestnej cirkvi. Rovnako ako 
licenciât, a j doktorát som ab
solvoval na Pápežskom Vý
chodnom inštitúte v Ríme. 
Názov doktorskej práce, ktorú 
som obhájil 21. decembra 
1994, je : "Kanonické pramene 
byzantsko-slovanskej katolíc
kej cirkvi v eparchiách Muka- 
čevo a Prešov v porovnaní s 
Kódexom kánonov Východ
ných cirkví". Práca je  napísaná 
v taliančine. Okrem chronolo
gického prehľadu jednotlivých 
právnych aspektov života v m i
nulosti poskytuje a j praktické 
porovnanie výsledkov vývoja 
našej miestnej právnej praxe s 
požiadavkami Východného 
cirkevného práva.

Ako využijete Vaše nado
budnuté p oznatky v budúc
nosti ?

- Okrem celkového širšie
ho prehľadu v otázke dejín a 
práva našej cirkvi m i táto práca 
poskytla možnosť oboznámiť 
sa s bohatým materiálom his
torického a právneho charak
teru. Takto získané informácie 
dopĺňajú všeobecné poznatky 
nadobudnuté v rám cipredchá-

dzajúcich akademických štú
dií. Čo sa týka praktického vy
užitia získaných vedomostí, 
otvárajú sa tu viacere perspek
tívy. Slovenská provincia Spo
ločnosti Ježišovej ma po
žiadala o prednášanie práva 
na je j Teologickom inštitúte. 
Ten bol nedávno pričlenený k  
Trnavskej univerzite. Na Pá
pežskom Východnom inštitúte, 
po dosiahnutí predpísaného 
veku, ukončil tohto roku aka
demickú činnosť profesor Ivan 
Žužek, S J. Dlhoročný pán pro
fesor je  jedným z hybných 
"motorov" prípravy nového vý
chodného Kódexu. Kedže 
som členom rehoľnej komunity 
na tom istom inštitúte, boli mi 
zverené niektoré prednáškové 
kurzy, ktoré doteraz viedol ten
to špičkový odborník. Túto 
skutočnosť považujem za mi
moriadnu česť a prejav dôvery, 
na druhej strane to človeka aj 
mimoriadne zaväzuje.

Ž ije te  už d lh š í čas v  R í
m e, v T a liansku , p o zn á te  
ta m o jš í ž iv o t. A ká  je  tam  
s p o lu p rá c a  k ň a z o v  a la i
k o v  ?

- Cirkev v Taliansku a 
zvlášť v Ríme má svoje rozlič
né podoby. Sú tu zaiste zastú
pené tie najrozličnejšie prúdy a 
mentality. Jednoznačne však 
možno povedať, že úloha lai
kov je  podstatne výraznejšia v 
živote cirkvi v Taliansku. Vidno 
to vo všetkých úrovniach: V 
administratívnej, charitatívnej, 
katechetickej službe, v spolo

čenskom živote, i p ri rozhodo
vaní o jednotlivých pastorač
ných projektoch atď. Na druhej 
strane však tomu zodpovedá 
odborná i duchovná priprave
nosť laikov, ich záujem o veci 
cirkvi, ako a j postupné stiera
nie tradičných bariér medzi 
"cirkvou" v je j historicko-inšti- 
tucionálnom poňatí a "cirkvou" 
v je j teologicko-biblickom roz
mere. Stručne by som to zhr
nul: Laici tu viac cítia, že "sú" 
cirkvou a nehovoria teda o "cir
kvi" ako o niečom, čo je  mimo 
nich, či nad nimi. Konkrétne 
formy realizovania tohto zá
kladného vedomia sa však za
iste menia podľa okolností a 
situácie v jednotlivých oblas
tiach, či sociálnych vrstvách.

Čo z toho b y  sm e m ohli 
uplatn iť a j u nás ?

- Myslím si, že aj u nás po
stupne dozrievanie laikov i du
chovenstva privedie všetkých 
k  väčšiemu vzájomnému zblí
ženiu sa a znovupotvrdeniu 
svojho náležitého miesta v Cir
kvi. U kléru sa to iste začne 
cestou väčšej pokory. Vtedy, 
keď si my kňazi prestaneme 
nárokovať "patent na rozum", 
či posledné slovo vo všetkých 
záležitostiach, teda aj tých, 
ktoré presahujú našu kompe
tenciu. Pôjde tu o zdôraznenie 
toho duchovného rozmeru  
nášho kňazstva, ktoré je  by
tostne spojené s pojmom "slu
žobné kňazstvo". teda kňaz- 
stvo postavené do služby vše
obecného kňazstva veriacich. 
Paralelne s tým je  potrebné, 
aby sa laici vedome a zodpo
vedne hlásili k  plneniu toho po
slania, ktoré im v Cirkvi ne- 
zastupiteľne patrí. Myslím si, 
že významným krokom aj na 
tomto poli je  otvorenie štúdia 
teológie pre laikov, činnosť far
ských pastoračných rád, čin
nosť rôznych náboženských, 
kultúrnych a výchovných orga
nizácií, hnutí a aktivít.

A ký je  Váš názor na orga
nizačné zm eny v našej cirkvi 
na Slovensku, o ktorých sa 
začína u nás hovoriť ?

-  Nie som, žiaľ, dostatočne 
informovaný o súčasnom sta
ve tejto otázky. Verím, že aké
koľvek organizačné a štruk
turálne zmeny vždy vyjadrujú v

cirkvi istý pohyb, sú znakom je j 
rastu a rozvoja. Preto si mys
lím, že aj eventuálna reorgani
zácia usporiadania východnej 
cirkvi na Slovensku by mala 
odzrkadľovať základné prvky 
historického vývoja, zosúladiť 
ich s požiadavkami našich 
čias. Verím však, že kompe
tentné autority budú pristupo
vať v každom prípade k tejto 
otázke s citlivosťou a zohľad
nia je j všetky aspekty. V me
dzivojnovej CSR sa uvažovalo
o vytvorení osobitného grécko
katolíckeho arcibiskupstva. 
Tým by sa miestna cirkev stala 
cirkvou metropolitnou. Svätá 
Stolica prisľúbila už v roku 
1937 skoré vyriešenie tejto 
otázky. Avšak vojnové a povoj
nové udalosti zmenili situáciu 
a prekazili možnosť uskutoč
nenia týchto zámerov. Ako vid
no, znovu sa o týchto plánoch 
hovorí a ostáva nám len veriť, 
že ich realizácia nebude znovu 
príliš dlho odkladaná a bude 
uskutočnená pre dobro celej 
cirkvi. Detalnejšie sa touto 
otázkou zaoberal o. Ján Bab- 
ja k  v článku v Gréckokatolíc
kom kalendári na rok 1995, za 
čo sme mu veľmi povďační.

A ko  sa naučiť intenzív
nejšie a účinnejšie hľadať 
P R A V D U  ?

- U ž  Pilát sa pýtal Krista: 
"Čo je  pravda?". Ak sa človek 
neopiera o zjavenú pravdu, te
da o vieru, ak táto nie je  jeho 
kritériom pri hľadaní pravdy o 
človeku, veciach, udalostiach 
a posledných príčinách všetké
ho, jeho hľadanie pravdy je sí
ce záslužné, ušľachtilé, ale aj 
nesmierne ťažké. Je navyše 
vystavené nebezpečenstvu 
omylov a zbytočných obkľúk. V 
každej z týchto situácií však 
človeka zachraňuje jeho 
úprimnosť a pokora, spojená 
so schopnosťou spätnej kon
troly a s poučením sa z omy
lov. "Kto hľadá, nájde". 
Úprimnosť, pokora a spätná 
kontrola sú teda kritériami, kto
ré nás privádzajú bližšie k 
pravde. Myslím si, že pred tý
mito kritériami sa rozplývajú aj 
mnohé fatamorgány vykresle
né rozličnými falošnými pro
rokmi.

Vďaka za rozhovor.
M ária PEŠEKOVÁ
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LITURGICKY KALENDAR
V roku Í995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B

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

19. február,
Mäsopôstna nedeľa,

Archip apoštol (biela) radový hlas 
je šiesty, ev. na utierni je  šieste

Antifóny: nedelhé. Tropar: Veriaci, osla
vujme. Sláva Kondak: A ž vo svojej sláve.
I teraz: podľa predpisu. Prokimen: Pane, 
ty nás. 1 kor. 8,1-3.10-13: Ojedení mäsa 
obetovaného modlám teda vieme, že na 
svete niet nijakej modly. Mt 25, 31-34, 
41,46: Ovce si postaví sprava a capov 
zľava. Spev na prij: Chváľte 
Pána.

Týždeň 

po Mäsopôstnej 
nedeli

20. február, pondelok,
Lev Katanský, biskup 

(biela)
Menlivé časti z pondelka 

alebo o biskupovi. Zjv 14,
1-5: V  ich ústach sa nenašla 
lož: sú bez škvrny. Mt 8,
1-4: Ukáž sa kňazovi a pri
nes obetný dar.

21. február, utorok,
Timotej Olympský, 
úctyhodný (biela)

Menlivé časti z utorka alebo o úctyhod
nom. Zjv 14, 14-19: Blahoslavení sú mŕt
vi, ktorí umierajú v Pánovi už odteraz. Mt 
8, 14-17: On slovom vyháňal duchov.

22. február, streda, 
Nájdenie ostatkov

mučeníkov v Eugénii
Menlivé časti zo stredy alebo mučení

koch. Zjv 15,1-4: Veľké a obdivuhodné sú 
tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci. Mt 
8, 18-22: Ježiš rozkázal preplaviť sa na 
druhý breh.

23. február, štvrtok, 
Polykarp, biskup - mučeník

Menlivé časti zo štvrtku (biela) alebo o 
biskupovi mučeníkov (červená). Zjv 18, 
1-2,21-23,19,1-3,9a: Blahoslavení sú tí, 
čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú 
hostinu. Mt 8,23-27: Ježiš vstal, pohrozil 
vetru i moru a nastalo veľké ticho.

24. február, piatok,
Prvé a druhé nájdenie hlavy

sv. Jána Krstiteľa
Menlivé časti o sv. Jánovi Krstiteľovi

(biela). Zjv 20, 1-4, 11-15, 21, 1-2: Videl 
som nové nebo a novú zem. Mt 8, 28-34: 
Vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými 
duchmi.

25. február, sobota, 
Spomienka sv. pustovníkov 

(biela)
Menlivé časti zo soboty. Zjv 22, 1-7: 

Potom mi ukázal rieku vody života. Mt 9, 
35-38: Proste Pána žatvy, aby poslal ro
botníkov na svoju žatvu.

26. február, Syropôstna nedeťa, 
sv. Porfýr, biskup (biela)

Radový hlas je  siedmy, ev. na utierni 
siedme. Antifóny: nedeľné Tropar: Svo
jim krížom. Sláva. Kondak: Učiteľ múd
rosti. I  teraz: podľa predpisu. Prokimen: 
Pomodlime sa. Rim 13, 11-14: Oblečte si 
Pána Ježiša Krista. Mt 6, 14-21: A  keď sa 
postíte, nebuďte zamračlHfcako pokrytci. 
Spev na prij.: Chváľte Pána.

Týždeň po Syropôstnej nedeli 
(1. týždeň Velkého pôstu)

27. február, pondelok, prvý deň 

Velkého pôstu - prísny pôst,
Prokop, biskup - mučeník

Odprosujúca poklona pred Najsv. Eu- 
charistiou. Liturgická farba je tmavočer
vená počas celého Veľkého pôstu. 
Výnimkou sú zádušné soboty, deň sv. Jo
zefa a Zvestovanie. Na stredy a piatky 
veľkého pôstu je predpísaná sv. liturgia 
vopred posvätených darov so svojím 
vlastným liturgickým poriadkom. Čítania 
sú uvedené pre sv. liturgiu Jana Zlatoúste
ho. 2 Kor 5,20-20; 6.1-2: Zmierte sa s

Bohom. Lk 12,33-40: Robte si mešce, kto
ré sa nezoderú.

28. február, utorok,
Bažil, vyznávač

Menlive časti z utorka Rim 9,18-24a: 
A le kto si ty, človeče, že odvravaš Bohu? 
Lk 9,22-25: Syn človeka musí mnoho tr
pieť.

1. marec, streda,
Eudokia, mučenica
2 Kor 5,1-5: Máme od Boha 

príbytok nie rukou zhotovený, ale 
večný. Lk 5,27b-32: Lévi mu 
urobil vo svojom dome veľkú 
hostinu. Svätá liturgia vopred po- 
sv. darov.

2. marec, štvrtok, 
Teodor, biskup - mučeník
Menlivé časti zo štvrtku. Rim 16, 

17-20: Dávajte si pozor na tých, čo 
vyvolávajú rozbroje a pohoršenia. 
Mt 25,31-40: Podte, požehnaní 
môjho Otca.

3. marec, piatok, 
Eutrop a spoločníci -

mučeníci
1 Tim 2,5-10: Chcem teda, aby 

sa muži modlili na každom mies
te a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. 
Mt 6,7-15: Zbav nás zlého. Svätá liturgia 
vopred posv. darov.

4. marec, sobota, 
Spomienka na zázračnú pomoc 
velkomučeníka Teodora Tarona
Menlivé časti o mučeníkovi. Heb 2,1-4: 

ako unikneme my, ak zanedbáme takú 
spásu? Mt 13,31-33: Nebeské kráľovstvo 
sa podobá kvasu.

5. marec, P rvá pôstna nedeľa, 
sv. Konon mučeník

Radový hlas je ôsmy, ev na utierni je 
ôsme Liturgia sv. Bažila Velkého. Antifó
ny: Pán je dobrý. Ty si moja pomoc, (ale
bo nedelňé). Tropar: Z  výšin nebies 
klaniame sa ti. Sláva i teraz: Neopísateľné 
Slovo Otcovo. Prokimen: Velebíme ťa. Ef 
5,8-14: Všetko, čo je zjavné, je svetlo. Mk 
1,12-15: Na púšti bol 40 dní. Namiesto 
Dôstojné je: Milostiplná Matka. Spev na 
prij.: Pane, zachráň mi dušu. (alebo: 
Chváľte Pána).

Pripravil o. Vojtech BOHÁČ

Snímka a.m.



Naša iitftf
Dnes kupón 4 1

Ak sa chcete zapojiť do našej 
súťaže, ktorá pozostáva z 24 vie
roučných, biblických otázok, mô
žete tak urobiť. Od čísla 1 - 1 2  
nachádzate vždy na tomto 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.

(Kupón4/1995)

Otázky:
7. Ako znie prikázanie lásky?
8. Ako sa volali rodičia Panny 

Márie?
v _______________________________ x

D IEV Č A TÁ ,
chcete sa zasvätiť Pánu Bohu? PRÍĎTE 

DO ŠVAJČIARSKA. Cestovné uhradíme.
Môžete si vybrať rehoľnú spoločnosť, kto

rá Vám najviac vyhovuje.
Píšte nám iba vtedy, ak ste sa definitívne 

rozhodli. Najskôr tri týždne pred vycestova
ním do Švajčiarska.

Kloster Leiden Christi, 9108 GONTEN, 
Schweiz - Suisse

Milí odberatelia,
prosíme Vás, aby ste aj naďalej pri úhrade pla

tieb za odber nášho časopisu na poštovej poukáž
ke do "Správy pre prijímateľa" uvádzali, za čo je 
táto platba vykonaná. Uľahčite tak kontrolu platieb.

Informácie týkajúce sa zmeny počtu odobera
ných výtlačkov, príp. zmeny adresy nám vo vlast
nom záujme hláste priamo do redakcie na adresu: 
Redakcia SLOVA, Hiavná 8, 080 01 Prešov. Na 
zmeny o odbere zapísané na poštovej poukážke 
nie sme schopní pružne reagovať z dôvodu, že 
všetky platby prechádzajú cez Spolok s v. Vojte
cha, tieto informácie sa k nám dostávajú s časo
vým odstupom. Redakcia Slova

■  Dňa 7. januára t.r. po sviatku Bohozjavenia nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko a najstar
ší gréckokatolícky kurátor obce Oreské Michal Harvil- 
čák - Lukač vo veku 89 rokov. Nech je mu Boh 
milostivý sudca.

Smútiaca rodina a všetci veriaci

■  Dňa 4. februára oslávil 55. narodeniny p. Vladimír 
Komanický. K tomuto vzácnemu jubileu mu blahoželá 
farská rada pri Gréckokatolíckom farskom úrade v 
Prešove, pripája sa aj redakcia Slova.

G ré c k o k a to líc k y
dvo jtýždenn ík

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

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č .j.2542-PTTM -93,zo dňa 8 .9 .1993

ROZDAJ VŠETKO ...
"Rozdaj všetko, čo máš..."

(Mk 10,23 -27 )
Rozdať - to znamená vlastniť v tom  

najkrajšom zmysle slova. Kvety sú 
krásne práve tým, že svoju krásu roz
dávajú do okolia. Poznanie zažiari naj
viac vtedy, keď sa stane majetkom  
všetkých. To isté platí aj o hmotných 
hodnotách.

Keď k nám hovorí Ježiš, hovorí ako 
absolútne najinformovanejší, najkom
petentnejší.

Obyčajne výroky vedcov svetové
ho mena považujeme, bez akýchkoľ
vek pochybností, za úplne pravdivé. 
Ale výroky Božie často ponechávame 
bez povšimnutia.

Ježiš, ktorý bol v dome Otcovom, 
pozná všetky jeho tajomstvá a prichá
dza, aby nám ich vyrozprával. Najmä 
tie o našom šťastí a o skutočnej pravde 
nášho života.

Len tak sa naučíme mať radosť zo 
všetkého, čo je dobré a krásne bez 
ohľadu na to, kto sa nazýva majiteľom 
vecí - ak sa naučíme jeden druhého

milovať a mať radosť zo všetkého, čo 
robí radosť iným - až potom uvidíme 
skutočnú krásu svojho sveta a vlast
ného bytia.

My všetci niečo vlastníme : máme 
napríklad svoje vzdelanie, svoju múd
rosť, svoj talent, svoje postavenie, kto
ré sme dostali ako nezaslúžený dar. 
Bola by to katastrofa, keby sme to 
všetko ziskuchtivo opatrovali len pre 
seba, alebo zameriavali proti druhým. 
Hoci aj len tak, že by sme iných pova
žovali za menej ako je nami evidovaná 
naša falošná hodnota.

Toto sa vzťahuje na všetky hmotné
i duchovné hodnoty. Naša každoden
ná skúsenosť nás presviedča, aké ne
blahé dôsledky má skutočnosť, že 
vždy chceme mať niečo jeden proti 
druhému a či jeden nad druhého. Ako 
by skrásnela naša planéta, keby sme 
začali mať len všetko jeden pre druhé
ho.

Je potrebné, aby sme hlbšie vnikli 
do tohto problému.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Byzant - vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda 
vydalo jeden z najkrajších hymnusov na oslavu Matky Božej

AKATIST K BOHORODIČKE
Cena 1 ks 9 Sk. Poskytujeme rabat.

Objednávky nad 20 ks adresujte:
BYZANT Košice s. r .o. ,  Moyzesova 40,  040 01 Košice

Z b i e r k a  na C H A R I T U
Gréckokatolícka diecézna charita Pre

šov úprimne ďakuje všetkým veriacim, kto
rí svojím darom podporili CELODIEČÉZ- 
NU ZBIERKU na CHARITU konanú dňa 
27.11.1994.

Finančné príspevky podľa jednotlivých 
dekanátov:

1. Bardejov 11 883,- Sk
2. Humenné 52 905,- Sk
3. Košice 26 542,- Sk
4. Michalovce 59 930,- Sk
5. Poprad, B.Bystrica 14 093,- Sk
6. Prešov 59 580,- Sk
7. Spišská Nová Ves 17 740,- Sk
8. Stará Ľubovňa 39 735,- Sk
9. Svidník 36 922,- Sk

10. T rebišov 53 478,- Sk
11. Vranov n.Topľou 35 732,- Sk

Spolu: 408 540,- Sk 
Celkový výnos jesennej zbierky na Cha

ritu predstavuje ku dňu 27.1.1995 sumu 
408 540,- Sk.

Táto finančná čiastka bude použitá na 
podporu Gréckokatolíckej diecéznej chari
ty, ktorá rozvíja svoju činnosť prostredníc
tvom charitatívno-sociálnych centier 
/CHSC/ v Prešove, Humennom, Svidníku 
a Michalovciach.

Prevádzkuje Dom Charitas s kapacitou 
14 mužov, cieľom ktorého je ľuďom bez

domova ponúknuť ubytovanie, stravu, pra
covnú príležitosť, osobný kontakt a umož
niť im tak opätovné zapojenie sa do 
spoločnosti

Diecézna charita pomáha tiež starým, 
chorým a opusteným ľuďom Charitatívnou 
službou v rodinách /CHSR/ v Prešove a 
Starej Ľubovni, ktorá ponúka opatrovateľ
skú a ošetrovateľskú starostlivosť, donáš
ku obedov, návštevy a sprostredkovanie 
duchovnej pomoci. Organizuje tiež pobyty 
ukrajinských detí v našich rodinách, huma
nitárne zásielky atď.

Charita získava potrebné finančné pros
triedky od darcov, sponzorov, príspevkami 
štátnej správy a mestských samospráv,av
šak jej jediným stálym finančným zdrojom 
sú dve celodiecézne zbierky na Charitu 
konané vždy v prvú pôstnu a prvú adven
tnú nedeľu v roku.

Iba vďaka štedrej podpore ľudí, ktorí ne
ostávajú ľahostajní voči utrpeniu blížnych 
môže Charita ako súčasť Cirkvi plniť svoje 
poslanie služby chudobným.

"Čo Bohu dáme, to napred máme."
Všetkým darcom úprimné Pán Boh za

plať.

Ing. Maroš ŠATNÝ 
riaditeľ Gréckokatolícke) diecézne) charity


