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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi

Pochod ulicami Jeruzalema na Kvetnú nedeľu

pred svojím utrpením, Kriste, Bože, - 
dokázal si pravdivosť viery vo vše
obecné zmŕtvychvstanie, - lebo si 

vzkriesil Lazára. - Preto aj my spolu s jeruza
lemskými deťmi - nesieme ratolesti ako zna
menie víťazstva - a k tebe, Víťazovi nad 
smrťou, voláme: - Hosana na výsostiach. - 
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Páno
vom. /Tropar na Lazárovu sobotu a  Kvetnú nedeľu/

'T te d e í ’a  c ttítu lý c A
Kvetná nedeľa z iniciatívy Svätého Otca Jána Pavla II. je už niekoľko 

rokov zároveň nedeľou mladých. V tento deň sa už tradične stretáva 
mládež so svojimi biskupmi v jednotlivých diecézach. Organizujú sa 
rôzne mládežnícke podujatia. Sv. liturgie sú slúžené na tento úmysel. 
Tohto roku na Kvetnú nedeľu sa otcovia biskupi prešovskej diecézy 
stretnú s gréckokatolíckou mládežou v Prešove a v Spišskej Novej Vsi.

Kristov kríž zastal v centre sveta. 
Bol ukotvený do skaly.
Boh vykupoval ľudské šťastie.
Dnes zástupy ho obstali.
Mohol sa vymknúť z ľudských radov. 
Zostal ich krédom, vyznaním.
Bol trónom Boha. Naším zrodom. 
Láskou, čo patrí láskavým.

Bol Pravdou, čo sa neukrýva.
Chce mierniť páľavu i smäd 
sťa čerstvý prameň, sladká skyva, 
odpúšťajúca odpoveď.

Náručie svoje nezatváral 
pred nepriateľmi, sklamaný. 
"Odpusťim, Otče!" - Božím právom  
dopĺňal staré zákony.
Ukrižovaním život hlásal.
V odpúšťaní mal pevný štít.
V jeho láske je  nádej, spása, 
ním požehnaní budú žiť.
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Pôstne obdobie je duchovnou prípravou 
na slávenie Veľkej noci, ktorá je slávením 
zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Naše liturgické 
slávenie nie sú obyčajnými spomienkami na 
dávne udalosti dejín spásy. Sú sprítomnením 
Kristovho vykupiteľského diela. Kristus, tu a 
teraz, nám - ľuďom konca dvadsiateho storočia
- prináša spásu práve cez liturgické slávenia. 
On aj teraz účinkuje v ohlasovaní Božieho slo
va a v posväcovaní ľudí skrze sviatosti. Lebo 
my, dnes, tu a teraz, potrebujeme jeho spásu.

Preto aj pôstne obdobie, do ktorého sme 
vstúpili, je časom na uskutočnenie Ježišovej 
výzvy: "Kajajte sa a verte evanjeliu! (Mk 1,15)!

Viera, ktorá je vlastne prijatím Ježišovej 
pravdy, je podmienkou spásy. Počuli sme slová 
sv. Pavla: "Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: 
"Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh 
ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo 
srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vy
znávame na spásu" (Rím 10, 9-10).

Opravdivé pokánie, ako podmienka prijatia 
Božieho kráľovstva do nášho života, predpo
kladá prijatie Kristovej pravdy. On pokušiteľa 
odmieta slovami: "Nielen z chleba žije človek" 
(Lk 4,4).

Božie slovo nám zvestuje pravdu o Bohu, 
o človeku a o celom stvorenom svete. Je to 
pravda objektívna. Ukazuje nám Boha, človeka 
a celý svet v takom pohľade, ako to vidí Boh. 
Našou úlohou je zbavovať sa mnohých mož
ných subjektívnych pohľadov a vidieť Božími 
očami. V srdci máme zapísanú túžbu po ob
jektívnej pravde. Nikto z nás sa nechce mýliť.

Cítime, že omyl nás znižuje, pretože človek 
je stvorený pre poznanie pravdy. Dostal svetlo 
rozumu. Bytostne túži poznať pravdu aj v tom 
prípade, keby z omylu nemusel znášať násled
ky. O to viac sa nechce mýliť vtedy, keď pred
vída, že ho omyl pripraví o možné šťastie!

Pravda o Bohu sa nevyhnutne spája s 
pravdou o človeku. Človek prevyšuje rozmery 
prírody. Hovoríme o jeho transcendentnej po
vahe. Náboženský vzťah je vzťahom Boha k

človeku a človeka k Bohu. Potom následne aj 
človeka k človeku k ostatnému stvorenému 
svetu, najmä k prírodnému prostrediu, čo je pri 
dnešnom obývaní zemegule veľmi dôležité.

Ďalej treba zdôrazniť, že je to vzťah výsostne 
živý. Je založený na vnútornom spojení s Bo
hom, čo je život milosti, a na vonkajších skutkoch 
lásky k Bohu a k ľudom. Ježišove slová sú "Duch 
a život" Jn 6,63). Nie je to len filozofický svetoná
zor, ani výberová morálna náuka.

Svätý Otec Ján Pavol II. vydal 6. augusta 
1993 už známu encykliku Veritatis splendor, v 
ktorej znova predkladá cirkevnú morálnu náu
ku ako pravdu o človeku, ktorú treba žiť. Treba 
ju žiť tak vo vzťahu k Bohu, ako aj vo vzťahu k 
ľuďom. Bez morálne zodpovedného vzťahu k 
ľuďom si nevieme predstaviť ani usporiadaný a 
šťastný život v ľudských spoločenstvách, po
čnúc od rodiny, cez vnútroštátne spoločenstvá 
až po medzinárodné vzťahy. Zasa bez zodpo
vedného vzťahu k Bohu nemožno dosiahnuť 
večný život. Preto Svätý Otec encykliku začína 
slovami: "Jas pravdy sa skvie vo všetkých die
lach Stvoriteľa, predovšetkým však v človeku 
stvorenom na Boží obraz a podobu Boha: prav
da osvecuje rozum a formuje slobodu človeka."

Celá encyklika v podstate rozvádza tento 
výrok: "Pravda formuje slobodu človeka" a uka
zuje, že to nemôže byť naopak, aby sloboda 
formovala pravdu. Večný život a hodnotné pre
žitie pozemského je podmienené rešpektova
ním opravdivých vzťahov k Bohu a k blížnemu.

Od Boha sme vyšli a k Bohu smerujeme. A 
aj naše pozemské šťastie, nakoľko je možné, 
dá sa uskutočniť len na základe morálnych 
medziľudských vzťahov. Sú skutky, ktoré pod
statne odporujú dobrým medziľudským vzťa
hom, a odporujú aj človeku ako osobe i ako 
Božiemu dieťaťu. Kresťanská etika teda chráni 
bytostné princípy ľudskej prirodzenosti. Tu ne
možno relatizovať. Keby nebolo transcendent
nej pravdy, v poslušnosti ktorej sa človek 
považuje za Božie stvorenie a za Božie dieťa, 
potom by naozaj nebolo nijakého princípu zaru

čujúceho spravodlivé vzťahy medzi ľuďmi. De
mokracia spojená s etickým relativizmom obe
rá občianske spolužitie o akúkoľvek istotu. 
Človek sa tu ľahko stáva predmetom vykorisťo
vania, sexuálneho zneužitia, politickej manipu
lácie, ekonomických podvodov, drogového 
vydierania, mocenských chúťok; a keď sa sta
ne nepohodlným, je možné zbaviť sa ho potra
tom či eutanáziou. Všetky tu uvedené prípady 
sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne a nárokujú 
sl stať sa súčasťou novodobej kultúry. Niektoré 
z nich sa už stali prijatou zložkou spoločenské
ho vedomia. Nikto z nás si nemôže povedať, že 
sa ho to netýka. Často si ani neuvedomujeme, 
že tieto zlá podporujeme. Napríklad kupovaním 
tlače, ktorá propaguje tieto veci, podporovaním 
pornografie, vyjadrovaním nesprávnych názo
rov, podporou nezodpovedných ľudí. Kresťan 
nesmie podporovať zlo, lebo je aj za to zodpo
vedný. Naopak, musíme podporovať dobro.

Preto Svätý Otec v encyklike hovori: "Zo 
dňa na deň vzrastá a dolieha osobná i spolo
čenská potreba celkovej obnovy, ktorá dokáza
la zabezpečiť spravodlivosť, solidaritu, pocti
vosť a priezračnosť" VS b.98).

Bratia a sestry! Opravdivé pokánie, ktoré 
berieme na seba v pohľade na velkonočné 
tajomstvo nášho vykúpenia, nech nás vedie k 
dôkladnému spytovaniu svedomia, ako sa sta- 
viame k dôležitým morálnym otázkam dnešnej 
doby: Či sa aj skrze nás nedostáva zlo do 
spoločenského vedomia. Ako si vážime dobro, 
ktoré nám prináša Kristova pravda. Ako sa 
vieme za dobro angažovať. V encyklike nájde
me krásne slová sv. Alfonza: "Nestačí robiť 
dobré skutky, treba ich dobre robiť. Aby však 
naše skutky boli dobre a dokonalé, musíme ich 
robiť s jediným úmyslom - páčiť sa Bohu" (VS 
79). To znamená to isté, čo sa mladík pýtal 
Pána Ježiša: "Učiteľ dobrý, čo dobré mám ko
nať, aby som dosiahol večný život?"

K odvahe položiť si vážne túto otázku vám 
udeľujeme arcipastierske požehnanie!

(Z pastierského listu biskupov Slovenska 
k pôstnej nedeli)

Do božích rúk vkladám svoju nádej, 
aby som splnil, čo si žiada viera, 
v každom utrpení ona bôle stiera, 
po životnom putovaní uzatvára dej.

(  fm im t
gv> O -  Boh určil zákony na tej zemi dokonalej, 
LU nech sa s nimi každá duša zaoberá 
¡TT ' a pre večný život klady ducha zbiera,
[ 1 1  lebo tam je spása k sláve nebeskej.
00 £ 2

Svätá cesta pravdy je obeť pri kríži, 
v tomto povedomí kresťanský život ži 

Si«flC a r°dina, nech nestratí dcéru ani syna.

>
c r >

V Kristovom učení na tej uplakanej zemi 
každý má svoj priestor, kym udrie hodina, 
kym chorál dozneje, kym život sa zmení.
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Pôstne obdobie je duchovnou prípravou 
na slávenie Veľkej noci, ktorá je slávením 
zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Naše liturgické 
slávenie nie sú obyčajnými spomienkami na 
dávne udalosti dejín spásy. Sú sprítomnením 
Kristovho vykupiteľského diela. Kristus, tu a 
teraz, nám - lUďom konca dvadsiateho storočia
- prináša spásu práve cez liturgické slávenia. 
On aj teraz účinkuje v ohlasovaní Božieho slo
va a v posväcovaní ľudí skrze sviatosti. Lebo 
my, dnes, tu a teraz, potrebujeme jeho spásu.

Preto aj pôstne obdobie, do ktorého sme 
vstúpili, je časom na uskutočnenie Ježišovej 
výzvy: "Kajajte sa a verte evanjeliu! (Mk 1,15)!

Viera, ktorá je vlastne prijatím Ježišovej 
pravdy, je podmienkou spásy. Počuli sme slová 
sv. Pavla: "Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: 
"Ježiš je Pán!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh 
ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo 
srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vy
znávame na spásu" (Rím 10, 9-10).

Opravdivé pokánie, ako podmienka prijatia 
Božieho kráľovstva do nášho života, predpo
kladá prijatie Kristovej pravdy. On pokušiteľa 
odmieta slovami: "Nielen z chleba žije človek" 
(Lk 4,4).

Božie slovo nám zvestuje pravdu o Bohu, 
o človeku a o celom stvorenom svete. Je to 
pravda objektívna. Ukazuje nám Boha, človeka 
a celý svet v takom pohľade, ako to vidí Boh. 
Našou úlohou je zbavovať sa mnohých mož
ných subjektívnych pohľadov a vidieť Božími 
očami. V srdci máme zapísanú túžbu po ob
jektívnej pravde. Nikto z nás sa nechce mýliť.

Cítime, že omyl nás znižuje, pretože človek 
je stvorený pre poznanie pravdy. Dostal svetlo 
rozumu. Bytostne túži poznať pravdu aj v tom 
prípade, keby z omylu nemusel znášať násled
ky. O to viac sa nechce mýliť vtedy, keď pred
vída, že ho omyl pripraví o možné šťastie!

Pravda o Bohu sa nevyhnutne spája s 
pravdou o človeku. Človek prevyšuje rozmery 
prírody. Hovoríme o jeho transcendentnej po
vahe. Náboženský vzťah je vzťahom Boha k

človeku a človeka k Bohu. Potom následne aj 
človeka k človeku k ostatnému stvorenému 
svetu, najmä k prírodnému prostrediu, čo je pri 
dnešnom obývaní zemegule veľmi dôležité.

Ďalej treba zdôrazniť, že je to vzťah výsostne 
živý. Je založený na vnútornom spojení s Bo
hom, čo je život milosti, a na vonkajších skutkoch 
lásky k Bohu a k lUdom. Ježišove slová sú "Duch 
a život" Jn 6,63). Nie je to len filozofický svetoná
zor, ani výberová morálna náuka.

Svätý Otec Ján Pavol II. vydal 6. augusta 
1993 už známu encykliku Veritatis splendor, v 
ktorej znova predkladá cirkevnú morálnu náu
ku ako pravdu o človeku, ktorú treba žiť. Treba 
ju žiť tak vo vzťahu k Bohu, ako aj vo vzťahu k 
ľuďom. Bez morálne zodpovedného vzťahu k 
Ibďom si nevieme predstaviť ani usporiadaný a 
šťastný život v ľudských spoločenstvách, po
čnúc od rodiny, cez vnútroštátne spoločenstvá 
až po medzinárodné vzťahy. Zasa bez zodpo
vedného vzťahu k Bohu nemožno dosiahnuť 
večný život. Preto Svätý Otec encykliku začína 
slovami: "Jas pravdy sa skvie vo všetkých die
lach Stvoriteľa, predovšetkým však v človeku 
stvorenom na Boží obraz a podobu Boha: prav
da osvecuje rozum a formuje slobodu človeka."

Celá encyklika v podstate rozvádza tento 
výrok: "Pravda formuje slobodu človeka" a uka
zuje, že to nemôže byť naopak, aby sloboda 
formovala pravdu. Večný život a hodnotné pre
žitie pozemského je podmienené rešpektova
ním opravdivých vzťahov k Bohu a k blížnemu.

Od Boha sme vyšli a k Bohu smerujeme. A 
aj naše pozemské šťastie, nakolko je možné, 
dá sa uskutočniť len na základe morálnych 
medziľudských vzťahov. Sú skutky, ktoré pod
statne odporujú dobrým medziľudským vzťa
hom, a odporujú aj človeku ako osobe i ako 
Božiemu dieťaťu. Kresťanská etika teda chráni 
bytostné princípy ľudskej prirodzenosti. Tu ne
možno relatizovať. Keby nebolo transcendent
nej pravdy, v poslušnosti ktorej sa človek 
považuje za Božie stvorenie a za Božie dieťa, 
potom by naozaj nebolo nijakého princípu zaru

čujúceho spravodlivé vzťahy medzi lUďmi. De
mokracia spojená s etickým relativizmom obe
rá občianske spolužitie o akúkolVek istotu. 
Človek sa tu ľahko stáva predmetom vykorisťo
vania, sexuálneho zneužitia, politickej manipu
lácie, ekonomických podvodov, drogového 
vydierania, mocenských chúťok; a keď sa sta
ne nepohodlným, je možné zbaviť sa ho potra
tom či eutanáziou. Všetky tu uvedené prípady 
sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne a nárokujú 
si stať sa súčasťou novodobej kultúry. Niektoré 
z nich sa už stali prijatou zložkou spoločenské
ho vedomia. Nikto z nás si nemôže povedať, že 
sa ho to netýka. Často si ani neuvedomujeme, 
že tieto zlá podporujeme. Napríklad kupovaním 
tlače, ktorá propaguje tieto veci, podporovaním 
pornografie, vyjadrovaním nesprávnych názo
rov, podporou nezodpovedných ľudí. Kresťan 
nesmie podporovať zlo, lebo je aj za to zodpo
vedný. Naopak, musíme podporovať dobro.

Preto Svätý Otec v encyklike hovorí: "Zo 
dňa na deň vzrastá a dolieha osobná i spolo
čenská potreba celkovej obnovy, ktorá dokáza
la zabezpečiť spravodlivosť, solidaritu, pocti
vosť a priezračnosť" VS b.98).

Bratia a sestry! Opravdivé pokánie, ktoré 
berieme na seba v pohľade na velkonočné 
tajomstvo nášho vykúpenia, nech nás vedie k 
dôkladnému spytovaniu svedomia, ako sa sta- 
viame k dôležitým morálnym otázkam dnešnej 
doby: Či sa aj skrze nás nedostáva zlo do 
spoločenského vedomia. Ako si vážime dobro, 
ktoré nám prináša Kristova pravda. Ako sa 
vieme za dobro angažovať. V encyklike nájde
me krásne slová sv. Alfonza: "Nestačí robiť 
dobré skutky, treba ich dobre robiť. Aby však 
naše skutky boli dobre a dokonalé, musíme ich 
robiť s jediným úmyslom - páčiť sa Bohu" (VS 
79). To znamená to isté, čo sa mladík pýtal 
Pána Ježiša: "Učiteľ dobrý, čo dobré mám ko
nať, aby som dosiahol večný život?"

K odvahe položiť si vážne túto otázku vám 
udeľujeme arcipastierske požehnanie!

(Z pastierského listu biskupov Slovenska 
k pôstnej nedeli)

Do božích rúk vkladám svoju nádej,
aby som splnil, čo si žiada viera,

> v každom utrpení ona bôle stiera,
po životnom putovaní uzatvára dej.
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V Kristovom učení na tej uplakanej zemi 
každý má svoj priestor, kym udrie hodina, 
kym chorál dozneje, kym život sa zmení.
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In terv iew s profesorom Pápežského východného inštitútu o. Ivanom  Žužekom, SJ
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Prof. Ivan Zužek, SJ, sa narodil dňa

2. septembra 1924 v Slovinsku. Do Spo
ločnosti Ježišovej vstúpil roku 1945 a 
na kňaza bol vysvätený o desať rokov 
neskoršie. Dlhé roky pôsobil ako profe
sor východného kanonického práva na 
Pápežskom východnom inštitúte. Vla

ňajšia oslava jeho sedemdesiatin je 
motívom našej spomienky na neho a 
chceme ho predstaviť našim čitateľom 
najmä preto, že práve on má najväčší 
podiel na tom, že svetlo sveta uzrelo 
východné cirkevné kanonické právo. 
Položili sme mu nasledujúce otázky.

□ Pán profesor, môžete nám pre
zradiť, ako ste sa Vy, pôvodom rímsko- 
katolík, dostali k východnému obradu?

Išlo pritom o návrh mojich predstave
ných zo Spoločnosti Ježišovej na záver 
mojich filozofických štúdií. Bol som vtedy 
utečencom z vlasti, v ktorej sa zmocnili 
vlády komunisti a v Taliansku som bol 
priamo podriadený mojim rímskym pred
staveným. Boli mi predložené dve alterna
tívy - príprava na apoštolát medzi slovan
skými národmi v byzantskom obrade ale
bo príprava na úlohu misionára v Indii. 
Volba nebola ľahká, pretože oba tieto ná
vrhy boli pre mňa mimoriadne príťažlivé. 
Vybral som si prvý variant, kedže som sa 
naň ako Slovan cítil lepšie pripravený a to 
ako po stránke psychologickej tak aj 
vzhľadom na úľahčenú úlohu pri výuke 
jednotlivých jazykov. Okrem toho som cítil 
dôležitosť tejto misie aj berúc do úvahy 
ťažké zotročenie, ktorému boli vinou ate
istického komunizmu podrobené v kaž
dom ohľade ľudskom i kresťanskom nie
len národy Ruska, ale aj ostatné slovan
ské národy.

□ Kde ste dostali východnú formá
ciu?

Najprv som sa naučil ruský jazyk. Za
čal som hneď v roku 1950 najprv ako 
samouk, potom v Kolégiu sv. Juraja v Pa
ríži pod vedením slovenského jezuitu o. 
Alexeja Stryčeka, ktorého bez váhania 
možno zaradiť medzi jedného z najväč
ších znalcov ruského jazyka. Jemu vďa
čím prakticky za všetky moje vedomosti o 
tomto krásnom jazyku, ktorý som neskôr 
vyučoval počas 16 rokov. V parížskom 
Kolégiu sv. Juraja pod vedením o. Maille- 
uxa som bol zasvätený aj do byzantskej 
liturgie, plne sa zúčastňujúc každodennej 
liturgie a obradov. Počas teologických 
štúdií na Gregorovej univerzite som patril 
k osobitnej skupine jezuitských študentov, 
ktorí mali svoju osobitnú východnú kapln
ku a osobitnú spoločenskú miestnosť, kde 
sa každý deň stretávali, aby spoločne pre
debatovali niektoré otázky z východnej te
matiky. V sobotu a ned'eľu sme sa pravi
delne zúčastňovali na bohoslužbách v Rus
kom pápežskom kolégiu, známom ako 
Russicum. V druhom ročníku teológie 
som bol oficiálne zapísaný ako člen "by- 
zantsko-slovanského obradu", v treťom 
ročníku som bol v tomto obrade na Viano
ce ordinovaný na diakona a na Veľkú noc 
som v ňom prijal kňazskú vysviacku. Ne
skôr -v roku 1957 - som sa stal členom

Pápežského východného inštitútu najprv 
ako študent, vyučujúc pritom už popoludní 
ruštinu, a po obhájení doktorátu z cirkev
ného práva ako jeho profesor.

□ Môžete nám povedať o svojom 
vzťahu k Pápežskému východnému in
štitútu?

Ako som už povedal, na Pápežský 
východný inštitút som prišiel v roku 1957 
na základe rozhodnutia mojich predstave
ných s presnou úlohou nahradiť čo naj
skôr vetkého kanonistu o. Emília Herma
na, ktorý sa už cítil veľmi slabý na pokra
čovanie v prednášaní. Preto bolo potreb
né pripraviť doktorát v cirkevnom práve. V 
tom čase sa nepočítalo so zriadením oso
bitnej fakulty východného cirkevného prá
va. Predstavený si však najprv priali, aby 
som dosiahol titul bakalára vo východ
ných cirkevných vedách na tomto inštitúte, 
čo sa stalo roku 1958, zatiaľ čo doktorát som 
dosiahol na Gregorovej univerzite roku 
1962, navštevujúc pritom všetky kurzy vý
chodného práva, ktoré sa prednášali na vý
chodnom inštitúte. Pritom som sa presúval 
bicyklom z jednej univerzity na druhú, často 
aj dvakrát počas jedného dopoludnia.

Kedže som bol mladý, bolo pre mňa 
celkom príjemnou zábavou. Rozumie sa, 
že aj doktorskú prácu som písal na tému, 
ktorá ma prinútila prehĺbiť výskum prame
ňov byzantského práva, osobitne cirkev
ného práva ruskej cirkvi. Kvôli tomu som 
navštevoval knižnice vo Viedni, Paríži, 
Londýne a Oxforde. Výsledkom tejto prá
ce je kniha Kormčaja kniga, publikovaná 
roku 1962, ktorá dokumentuje deväťsto 
rokov historického rozvoja cirkevného 
práva. Odvtedy som profesorom východ
ného inštitútu, v rokoch 1967-73 som bol 
jeho rektorom.

Q Dlhé roky bol Vaším kolegom 
prof. Michal Lacko, S J. Ako si na neho 
spomínate?

S Michalom sme boli velkípriatelia. Išlo 
predovšetkým o ten osobitný druh priateľ
stva, ktoré sa rodí pri spoločnom slávení 
Eucharístie. S Michalom a s českým jezui
tom o. Ŕezáčom sme pravidelne denne li- 
turgizovali v byzantskej kaplnke východ
ného ústavu. Obaja títo koncelebranti mali 
úžasné hlasy a ranná liturgia - celá spieva
ná, ma naplnila vždy radosťou na celý deň. 
Nie je možné zhrnúťniekolkými slovami veľ
ké dielo o. Michala Lacka, SJ, o to sa už 
pokúsili iní na inom mieste. Chcem iba po
vedať, že si skutočne plne zaslúžil spomien
kový pomník, ktorý mu postavili jeho

spoluobčania v rodisku, a ktorý som mo
hol navštíviť minulého roku, a to pre svoju 
velkú ľudskosť, pre plné oddanie sa služ
be a veci každého Slováka, ktorý navštívil 
Rím a ktorý sa naňho obrátil z vlasti zotro
čenej totalitarizmom.

□ Povedzte nám, ktorú svoju knihu 
považujete za vrchol svojho životného 
diela a prečo?

Z mojich publikácií iba dve vyšli ako 
knihy v plnom slova význame. Iných ve
deckých prác, často mnohostránkových, 
publikovaných v rozličných vedeckých ča
sopisoch, je okolo päťdesiat. Dielo, ktoré
mu som venoval všetky moje sily, je však 
iné. Volá sa Codex Canonum Ecclesia- 
rum Orientalium. Patrí celé, od prvého do 
posledného slova, Svätému Otcovi. Ako 
je  známe, je  výsledkom velkej práce mno
hých, ktorých by som ani nemohol všet
kých vymenovať. Pápežská komisia, kto
rá mala za úlohu pripraviť projekt kódexu, 
mala 30 riadnych členov a okolo 70 kon- 
zultorov, okrem toho bola ohľadom každej 
schémy budúceho kódexu viacnásobne 
konzultovaná celá katolícka východná 
hierarchia, rôzne iné konzultačné orgány, 
jednotlivé dikastériá Rímskej kúrie a všet
ky rímske univerzity. Ja som bol generál
nym tajomníkom tejto komisie od začiatku 
je j účinkovania v júni roku 1972 až do 
zavŕšenia je j činnosti vo februári 1991. 
Táto kniha teda počas 19 rokov ma cel
kom zamestnávala, telom i dušou, a ne
dovolila mi teda písať "moje" knihy. Na 
začiatku prác komisie vtedajší štátny ta
jomník kardinál Villot ma vyzval k tomu, 
aby som bol "motorom" celej tejto práce. 
O to som sa aj snažil, a to pre dobro 
východných cirkví. Vďaka Bohu a pod 
ochranou Panny Márie, zdá sa mi, že 
dnes môžem povedať, že mi nikdy "ne
chýbal benzín", ani som nemal žiadnu 
"oddychovú zastávku".

□ Kto prevezme katedru východ
ného práva po Vás?

Od roku 1972 existuje na východnom 
inštitúte fakulta cirkevného práva s viace
rými katedrami. Až do 2. septembra mala 
táto fakulta troch tzv. "riadnych profeso
rov", odkedy som "dôchodcom" (teda od 
spomínaného dátumu, keď som dosiahol 
70 rokov), ostali iba dvaja. Dlhé roky som 
tu vyučoval procesné a trestné právo, prá
vo týkajúce sa inštitúcie patriarchov a 
sviatosti. Tohto roku, na základe požia
davky fakulty a povolením vicekancelára, 
vyučujem ešte kurz o patriarchoch. Pre 
kurz o sviatostiach, ktorý začne na budúci 
semester, sa pripravuje o. Cyril Vasiľ, S J, 
pochádzajúci od Košíc, ktorý 21. decem
bra obhájil svoju doktorskú prácu. Veľmi 
sa tomu teším, pretože, poznajúc dobre o. 
Cyrila, som presvedčený, že mi bude vý
borným nástupcom, dúfajúc, že ma vo 
všetkom prekoná pre väčšie dobro vý- 

(Pokračovanie na 5. str.)
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Z LITURGIE VEĽKÉHO PÔSTU
Utiereň s poklonami -
piaty štvrtok veľkého pôstu

K veľkopôstnym bohoslužbám  v duchu 
modlitby a pokánia patrí nesporne aj utiereň 
piateho štvrtku veľkého pôstu. Zvyčajne sa 
koná už v stredu večer. Zvláštnosť spom ína
nej utieme spočíva v tom , že po 50. žalm e 
sa spieva kánon sv. A ndreja K rétskeho. Po 
každej piesni kánona nasleduje poklona. 
Sv. Andrej bol arcibiskupom  na K réte v  
meste Hortyna. Bol prvým , ktorý začal tvo
riť kánony zložené z deviatich piesní. P re
dovšetkým je  teda význam ným  autorom  
kánonov. M edzi jeho  kánonm i prvé m iesto 
patrí tzv. Veľkému kánonu. Spom ínaný ká
non má 250 piesní a troparov. Po každom  je  
aj poklona, a tak na u tiem i s poklonam i sa 
vykoná spolu 250 poklôn. K ánon m á názov 
"Veľký", nie iba pre veľký počet troparov,

Ilustračná snímka

ktoré obsahuje, ale aj pre svoje hlboké m yš
lienky a pre ducha pokánia. Nápev irm osov 
a troparov, ich obsah a vykonávané poklony 
sú výrazom  hlbokého ducha pokánia, ktorý 
preniká tento obrad a charakterizuje aj celé 
pôstne obdobie. Na konci každej piesne ká
nonu sa spievajú dva tropare k  úcte sv. M á
rie Egyptskej. Ich autorom je  sv. Sofrón, 
patriarcha Jeruzalem a, ktorý je  považovaný 
za zakladateľa tvorby kánonov (zomrel 638). 
Na utiemi s Veľkým kánonom sa číta aj živo
topis spomínanej svätice. Súvisí s jej pokáním 
a obrátením sa k Bohu.

Mária Egyptská sa narodila v  Alexandrii 
v  Egypte. Žila hriešnym životom. Pri návšteve 
Svätej zeme sa obrátila, oľutovala svoj pred
chádzajúci život a odišla na púšť, kde dlhé 
roky sa modlila a konala kajúce skutky. Zo
mrela v  roku 521. V liturgickom kalendári ju  
spomíname 1. apríla.

VI. všeobecný snem  v Carihrade roku 
681 nariadil tento kánon spievať na utiem i 
piateho štvrtku Veľkého pôstu, ako aj čítať 
na nej životopis M árie Egyptskej.

Spevy na česť sv. Andreja K rétskeho 
ako súčasť Veľkého kánona zložil neznám y 
neskorší autor.

Akatistová poklona -
piata pôstna sobota 

veľkého pôstu
Piata sobota veľkého pôstu je  zasvätená 

osobitnej úcte Presvätej Bohorodičky. Na 
utiem i sa spieva akatisť k  úcte M atky Božej. 
O brad akaťistu je  znám y len vo Východnej 
cirkvi. Pre konanie akatistu sa piata sobota 
Veľkého pôstu nazýva Akatistovou sobo
tou. Svojou náplňou nemá vzťah k Veľkému 
pôstu. Svoje miesto si získala na základe his
torických udalostí, tradície i praxe Cirkvi.

C irkevný poriadok bohoslužieb na po
česť Presvätej B ohorodičky bol ustanovený 
za trojnásobnú záchranu Konštantinopola 
pred nepriatelm i Presvätou Bohorodičkou. 
Prvýkrát zakúsili je j ochranu obyvatelia 
h lavného m esta Byzancie za cisára Heraklia 
v  roku 626. M esto bolo napadnuté Avarmi. 
Patriarcha Sergej I. s ikonou Bohorodičky 
zvanou Hodigitria, konal sprievod v meste.

K eď prišli na predm estie Vlachem a, 
vedľa chrám u B ohorodičky, kde podľa tra
dície boli uchovávané je j šaty, patriarcha 
nam očil do m ora časť odevu Presvätej Bo
horodičky. V  búrke, ktorá v  zápätí nastala, 
bolo zničené nepriateľské loďstvo. Boží ľud
v tom  videl zásah Bohorodičky. Zhromaždil 
sa vo v lachem skom  chrám e a celú noc spie
val ďakovné piesne, počas ktorých stál. Od
tiaľ je  odvodený názov spom ínanej boho
služby. G récke slovo "akaftistos" znamená 
tolko, ako postojačky, nesediac. Akatist má 
svoju zvláštnu stavbu, m á 13 kondákov a 12 
ikosov, ktoré sú zoradené na základe gréckej 
abecedy.

D ruhá záchrana K onštantinopola sa pri
pisuje B ohorodičke v  rokoch vlády K on
štantína II. (641 - 668) a tretia za vlády 
cisára L eva Izaurského (716 -750), keďbolo 
m esto zvláštnym  spôsobom  uchránené pred 
ničením  m oham edánov.

A katist je  charakterizovaný neobyčajne 
hlbokým i m yšlienkam i, vysokým  poetic
kým  m ajstrovstvom , nevšedným i výrazo
vým i zvratm i a charakteristickou melódiou
- nápevom . M ôžem e ho rozdeliť na dve čas
ti: - v prvej časti, v  šiestich ikosoch a kondá- 
koch, sú historické udalosti zo života Ježiša 
Krista a Panny Márie,

- v druhej časti je  zvýraznený vieroučno
- m orálny charakter. A katist patrí k  najsláv
nejším  poetickým  dielam  celého gréckeho 
básnického umenia.

o. M gr. V ojtech BOHÁČ

V»
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(Pokračovanie zo 4. str.)

chodných cirkví. Ak zostane v Ríme, bude 
môcť naozaj veľmi poslúžiť nielen vše
obecnej cirkvi, ale osobitne aj cirkvi slo
venskej, a tak bude znovu obnovené aj 
"slovenské účinkovanie" v inštitúte, ktoré
ho bol v minulosti plodným predstaviteľom 
o. Michal Lacko.

□ Vaše záľuby vo voľnom čase?
Neviem, čo máte na mysli pod slovami 

"voľný čas", mne sa zdá, že robím všetko 
vo "voľnom čase", ibaže každá činnosť, 
ako je liturgia, vyučovanie, výskum a štú
dium, úrad vo Vatikáne, aktivita medzi 
skautami, to všetko si vyžaduje svoj "čas". 
Ale kedže je toto všetko pre mňa naplne
né radosťou, každý takýto "čas" sa mi zdá 
"voľný". Napríklad aspoň trikrát v týždni 
som medzi skautami. Často trávim koniec 
týždňa v prírode, pod Stanom podobne 
ako aj viaceré týždne počas letných ska

utských táborov. Som členom Federácie 
skautov Európy, ktorá si kladie za svoj 
prvoradý cieľ formovať dobrých kresťa
nov, jeho dušu i telo, podľa obrazu božie
ho, na ktorý sme stvorení. Cítim sa veľmi 
dobre medzi týmito mladými ľuďmi, plnými 
túžby poznávať Ježiša, milovať ho a slúžiť 
mu. Počas jednej konferencie v septembri 
roku 1993 v Bratislave mal som príležitosť 
predstaviť túto asociáciu. Pravdu pove
diac, veľmi by som si prial, aby mohla 
zapustiť korene aj na Slovensku, tak ako 
sa je j to podarilo v Rumunsku, kde sa 
prednedávnom zrodila ďalšia z trinástich 
národných asociácií, patriacich do Fede
rácie skautov Európy.

□ Čo by ste chceli odkázať našim 
slovenským čitateľom a najmä grécko
katolíkom na Slovensku?

Slovákom východného obradu by som 
chcel pripomenúť, aby ostali verní svojmu 
obradovému dedičstvu a to bez váhania a 
bez akéhokoľvek prekrúcania. Ale chcel

nm
by som pripomenúť aj Slovákom latinské
ho obradu, aby sa snažili pomôť tým, ktorí 
sú východného obradu a tvoria menšinu, 
práve v ich povinnosti verne si uchrániť ich 
obrad. Minulého roku - v septembri - som 
mal to šťastie stráviť niekolko dní vo Vyso
kých Tatrách a vystúpil som pritom aj na 
Kriváň. Pri tej príležitosti som v rajskej 
panoráme Tatier veľmi obdivoval vaše ja
zerá, "plesá", ktoré sa vynímajú medzi 
krásnymi lesmi a obdivuhodnými bralami 
ako skutočné drahokamy. Vtedy som si 
uvedomil, kolko by stratili Tatry zo svojej 
krásy, keby nemali plesá, alebo keby tieto 
vyschli. Každému Slovákovi iste ležia na 
srdci, sú neporušiteľné a treba ich chrániť 
s čo najväčšou starostlivosťou. Nezdá sa 
vám, že aj skupiny veriacich východného 
obradu sa rovnako vynímajú uprostred 
obdivuhodného katolíckeho Slovenska 
ako plesá uprostred tatranských štítov? 
Chráňte a opatrujte ich teda.

Zhováral sa o. Ján BABJAK, SJ
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Nikita vyznávač« úctyhodný
Svetlo Božie uzrel v meste Cesarea v M a

lej Ázii v 8. storočí. Jeho narodenie si vyžia
dalo obeť. Po týždni mu zomrela matka, preto 
ho vychovala stará mama, ktorá, využijúc úlo
hu vychovávateľky, horlivo obracala srdce 
malého vnuka k Bohu, k  Cirkvi a zoznamova
la ho s duchovným životom.

Nikita bol bystrý chlapec a mal dobré srd
ce. Zoznámil sa s pobožným pustovníkom 
Štefanom neďaleko Cezarey. Nábožný mladík 
tu ochotne trávil svoj voľný čas a snažil sa 
nasledovať Štefana v jeho duchovných zása- 
dach a umŕtveniach.

Štefan, keď videl neobyčajnú nábožnosť 
chlapca, poradil mu, aby vstúpil do kláštora, 
aby sa bezvýhradne zasvätil Bohu. Nikita 
ochotne prijal radu a vstúpil do kláštora, ktorý 
bol nedávno založený sv. Nikeforom na hore 
Olymp v Bythínii.

Hneď od začiatku Nikita žil v kláštore ako 
najlepší reholník. Neustále rozmýšľal o Ježišo
vi Kristovi, o jeho bohoíudských čnostiach, 
modlil sa. Opatrne odháňal od seba myšlienky 
na svetské záležitosti, stálym umŕtvovaním si 
podroboval telo, predstavených poslúchal a 
bratov úprimne mal rád.

Počas piatich rokov Nikita urobil vefký 
duchovný pokrok a tiež nadobudol aj teologic
ké vedomosti tak, že na prosbu predstaveného 
Nikefora ho patriarcha sv. Taras vysvätil v r. 
790 na kňaza. Pod starostlivým riadením sv. 
Nikefora a dobrým Nikitovým duchovným

SVÄTÍ MESIACA
1. apríl, sv. Mária Egyptská 

Narodila sa v Alexandrii v Egypte. Žila 
hriešnym životom. Pri návšteve Svätej 
zeme sa obrátila, oľutovala svoj predchá
dzajúci život a odišla na púšť, kde sa viac 
ako 40 rokov postila a konala kajúce 
skutky. Zomrela v roku 521.

2. apríl, sv. Titus, úctyhodný 
Bol kňazom a predstaveným kláš

tora blízko Konštantinopola. Viedol 
tvrdý úspešný boj v prospech správnej 
úcty sv. ikon na prelome 7. a 8. storo
čia.

3. apríl - Nikita, úctyhodný 
Žil v kláštore Medikeion, neďaleko 

mesta Prusy. Počas obrazoboreckých 
bojov veľa vytrpel. Obhajoval správnu 
náuku o ikonách. Zúčastnil sa aj VII. vše
obecného snemu v roku 787. Stal sa aj 
igumenom (predstaveným) svojho kláš
tora. Zomrel v roku 824.

4. apríl - Jozef a Juraj z Maleje, 
úctyhodní 

Jozef bol synom rodičov Plotina a 
Agáty. Narodil sa na Sicílii. Pri sťaho
vaní národov pre trvalé nepokoje rodi
čia sa odsťahovali do Solúna. On 
odtiaľ sa dostal na štúdia do Konštan- 
tinopolu, kde vstúpil do kláštora. Je 
známy tvorca cirkevných spevov, ako 
autor niektorých častí oktoicha a pôst
nej triode. Zastával správnu náuku o

vedením skoro stovka mníchov s úprimným 
srdcom slúžila Pánu Bohu.

Nikita sa stal pre bratov priťahujúcim prí
kladom veľkej kresťanskej dokonalosti. Často 
ich zvolával na prednášky a povzbudenia, aby 
sa usilovali zo všetkých síl využiť čas svojho 
krátkeho života. Hovoril k  nim z hĺbky duše. 
Tieto svoje poučenia podporoval osobným 
príkladom svojho prísneho života. Pôstmi, 
nočným bdením bol často veľmi vyčerpaný, že 
ledva vládal rozprávať. No nikoho nenútil, aby 
robil tak isto. Všetci rehoľníci však mali pred 
sebou živý príklad, čo všetko dokáže urobiť 
človek, ak má dobrú vôľu a velmi miluje Boha.

V r. 814 zomrel sv. zakladateľ kláštora na 
Olympe Nikefor. Všetci mnísi si priali za ná
stupcu Nikitu, aj keď sa zdráhal.

V tom čase byzantským cisárom bol Lev 
V. Armenec zaujatý odporca uctievania sv. 
obrazov. Vyhnal sv. patriarchu z Carihradu 
pre obranu katolíckej náuky čo sa týka uctie
vania obrazov a zavolal predstavených rôz
nych kláštorov na falošný snem a tu ich nútil 
zvoliť za svojho patriarchu ním navrhovaného 
Teodora. Keď Nikita sa smelo postavil na ob
ranu uctievania sv. obrazov, cisár rozkázal 
uvrhnúť ho do hanlivého väzenia, kde sa mu 
okoloidúci posmievali. Postupom času ho po
slal do vyhnanstva, kde sa kajal v bašte, ktorá 
nemala strechu a musel znášať všetky druhy 
počasia.

otázke úcty obrazov, preto bol prena
sledovaný. Zomrel vo vysokom veku v 
roku 883.

Sv. Juraj bol pustovník v Lakoónií 
na vrchu Matei.

5. apríl • Teodul, Agatopod 
a spoločníci, mučeníci

Teodul bol lektor, Agatopod bol dia
kon. Za vernosť Kristovej náuke ich uto
pili s kameňom priviazaným na Šiju. 
Stalo sa to za cisára Maximillána v Solú- 
ne, v roku 300.
6. apríl - sv. Metod, velkomoravský ar

cibiskup
Narodil sa v Solúne. Na Veľkú Mora

vu prišiel ako člen byzantskej misie. Za 
arcibiskupa ho menoval pápež Hadrián
II. Napriek ťažkostiam a zlomyseľnosti 
proti jeho osobe, veľa pracoval na pre
kladoch do staroslovenčiny. Zomrel 6.
4. 885 a bol pochovaný vo svojom ka
tedrálnom chráme.

7. apríl - Juraj Mitilénsky, biskup
Bol rozhodným a vytrvalým bojovní

kom za správnu náuku o úcte sv. obra
zov. Úspešne sa postavil aj proti 
cisárovi Levovi tzaurskému, musel ísť 
do vyhnanstva, kde aj zomrel v roku 
735.

8. apríl - Herodion a spoločníci
Bližšie údaje o živote týchto horli

vých mužov nemáme. Zachovali sa však 
údaje o miestach, kde boli biskupmi: He
rodion v Novom Petrase, Rúfus v Té-

Po určitej dobe ho opäť priviedli do Carih
radu, kde ostatní predstavení ho nahovorili 
aby prijal eucharistiu od nezákonného patriar
chu Teodora. Za tento jeho čin ich všetkých 
oslobodili a oni sa vrátili do svojich kláštorov.

Znepokojený výčitkami svedomia, že uro
bil veľký priestupok, Nikita ihneď sa rozhodol 
utiecť do iného mesta. Počas cesty sa však 
rozhodol vrátiť do Carihradu. Prišiel pred cisá
ra a zložil pred ním slávnostné prehlásenie, že 
odvoláva svoje podriadenie sa falošnému 
patriarchovi a že nikdy neodstúpi od uctieva
nia svätých obrazov.

Rozhnevaný cisár najprv dal Nikitu pod 
dozor svojmu úradníkovi Zacharovi, ktorý so 
svätým predstaveným úctivo zaobchádzal. 
Neuspokojený cisár poslal Nikitu na ostrov sv. 
Glikérie, kde šesť rokov bol v príkrom väzení. 
Kmili ho starým, nie raz plesnivým chlebom a 
odstatou vodou. Nikita takto trpel až do cisá
rovej smrti r. 820, ktorého atentátnici zabili na 
samé Vianoce.

Cisárov následník dal viacerým väzňom 
amnestiu. Nikifor sa usadil v pustovni pri Ca
rihrade. Tu prežil v modlitbách v pokání ešte 
štyri roky, po ktorých spokojne odišiel k Pá
novi 3. apríla r. 842.

Svätcov životopis napísal jeho žiak Teos- 
torikt

Z ukrajinčiny preložila Sr. Regina

bach, Asinkrit v Hirkánii, Flegon v Ma
ratóne a Hermas v Dalmácii.

9. apríl - Eupsych, mučeník
Bol horlivý šíriteľ kresťanstva. Ničil 

pohanské náboženské strediská. V Cé- 
zarei Kapadóckej zničil chrám bohyne 
Fortúny, za čo bol umučený za cisára 
Juliána Odpadlíka v roku 362.

10. apríl - Terent a spoločníci
Z ich mučeníckych ákt sa dozvedá

me, že ich bolo spolu 36 mužov. Počas 
vlády cisára Décia najprv ich zbičovali, 
mučili rozličným spôsobom a nakoniec 
ich okolo roku 251 sťali.

11. apríl - Antipas, biskup, mučeník
V knihe zjavení ho spomína aj sv.

apoštol Ján. Bol biskup v Pergamone. 
Počas prenasledovania mu pripravili 
ukrutný trest: uzavreli ho do útrob kovové
ho rozžeraveného vola, kde zomrel verný 
Kristovi a cirkvi v roku 85.

12. apríl - Bažil, biskup - vyznávač 
Bol biskup v meste Parion. Ako pra

voverný nástupca apoštolov nezakolí
sal vo vernosti k náuke Cirkvi. V jeho 
meste ho zbičovali, neskôr uväznili a 
nakoniec musel ísť do vyhnanstva, kde 
aj zomrel v roku 736.

13. apríl - Artemon, biskup 
a mučeník 

O jeho živote sa zachovalo málo 
údajov. S istotou sa vie, že trpel prena
sledovaný za Diokleciána a za jeho pre-

(Pokračovaníe na 7. str.)
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U k á ž k a  r a n o k r e s ť a n s k e j  i n k u l t u r á c i e  v o b l a s t i  u m e n i a

SV. GREGOR NAZIÁNSKY A .IEII0 UTRPENIE KRISTA
V latinskom obrade patrí k atmosfére Veľké

ho týždňa už tradične čítanie tzv.Pašií, teda evan
jelií o umučení Pána Ježiša. Vo východnej cirkvi 
existuje obdobné čítanie dvanástich evanjelií o 
umučení,Strastí, ktoré sú súčasťou veľkopiatko- 
vej utieme, aj keď sa táto z rôznych praktických 
a liturgických dôvodov slúži už v štvrtok večer.
V mnohých krajinách sú okrem toho vetmi popu
lárne tzv. Pašiové hry, v ktorých sa scénickým 
spôsobom zobrazuje umučenie Pána podľa opisu 
evanjelistov. Na niektorých miestach majú tieto 
pašiové hry dlhoročnú, ba až stáročnú tradíciu a 
sú predmetom záujmu veriacich, pútnikov i od
borníkov z oblasti divadelného umenia. Vše
obecne je rozšírená mienka, že tieto hry sú 
typickým prejavom západného kresťanstva, vy
chádzajúcim zo stredovekých latinských nábož- 
no-poučných divadelných predstavení. Skutoč
nosť je však o niečo zložitejšia. Dramatické zo
brazovanie tém náboženského obsahu má svoje 
korene na kresťanskom Východe a jeden z kulmi- 
načných bodov dosiahlo od polovice 4. do polo
vice 5. storočia, ako výsledok konfrontácie 
medzi doznievajúcou klasickou pohanskou kul
túrou a nastupujúcou kultúrou kresťanskou.

Starokrestanský kentron, jeho pôvod 
a rozšírenie

Obľúbenou výrazovou formou v dramatic
kom umení tejto epochy bol tzv. kentron. Slovom 
kentron sa doslova označoval plášť plný záplat, 
pozošívaný z rozličných kusov a druhov látky, 
ktorý nosili chudobní ľudia. V literatúre sa me
nom kentron označovala prevažne veršovaná 
kompozícia, ktorá bola akousi kolážou, obratnou

nasledovania aj zomrel mučeníckou 
smrťou v roku 290.

14. apríl - Martin, pápež

Pápežský stolec zaujal v roku 
649. Bol veľkým odporcom bludných 
učení o úcte sv. obrazov ako aj mo- 
noteletizmu. Cisár Konštantín Pogo- 
natos ho dal zajať a priviesť do 
Konštantinopola. Po mnohých útra
pách tam aj v roku 655 zomrel.

Pri jeho pozostatkoch sa udiali 
mnohé zázraky. Jeho telo neskôr 
preniesli do Ríma.

15. apríl - Aristarch, Prudus a Tro-
fin, mučeníci

Zaradujú sa medzi 72 učeníkov. 
Boli sprievodcovia sv. Pavla. Muče
nícku smrť podstúpili v Ríme v roku
69 za cisára Neróna.

16. apríl - Agapa, Irena a Chionia,
mučenice

Boli sestry. Agapu a Chioniu mu
čili vytrhovaním tkanív z tela vo väze
ní, aby zapreli vieru. Ostali neochvej
né, preto ich upálili.

Irena napriek zákazu cisára mala 
pri sebe Sv. písmo, preto ju dali 
popraviť šípom a jej telo spálili. 
Bolo to na príkaz miestodržiteľa 
Dulrétia v Solúne v roku 296.

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

kombináciou fráz, slovných zvratov a obrazov 
prevzatých od antických autorov, s novým výz
namom a obsahom. Tento druh literárnej parafrá
zy, ktorý využíval esteticko-literáme bohatstvo 
klasikov predchádzajúcich storočí na vyjadrenie 
novej, vlastnej idey, sa v Grécku začal objavovať 
už v 4. storočí pred Kristom. Jedným z jeho 
prvých predstaviteľov bol Egemon z Tassu, ktorý 
čerpal predovšetkým z Homéra. V Ríme sa ken
tron rozšíril v druhej polovici druhého storočia 
po Kristovi, najčastejšie parafrázovaným auto
rom tu bol Vergílius. Kresťanstvo,ako nábožen
stvo chudobných, bolo v prvých storočiach v 
tieni klasickej pohanskej kultúry, ale počnúc tre
tím storočím sa stále objavujú kresťanskí autori 
schopní súperiť so svojimi pohanskými súčasník
mi aj po stránke formálnej úrovne literárneho 
prejavu. V štvrtom storočí nastáva rozkvet kres
ťanskej literatúry s celou plejádou slávnych a 
svätých kazateľov, spisovateľov, učiteľov a bis
kupov, ktorí, vychádzajúc z filozofického a reč
níckeho bohatstva klasickej gréckej a rímskej 
kultúry, vkladajú tomuto umeniu nový, kresťan
ský obsah, dávajúc ho tak do služieb hlásania 
evanjelia. Kresťanský kentron má medzi svojimi 
predstavitelmi nielen mužov, ale aj ženy - poet
ky. V Ríme to bola napríklad Próba v polovici 
štvrtého storočia, na Východe zasa cisárovná Eu- 
doxia v polovici piateho storočia. Kresťanskí 
autori sa vo všeobecnosti zmocnili rozvinutej an
tickej kultúry slova s takým majstrovstvom, že 
hneď v prvých desaťročiach oficiálnej slobody 
začali získavať na literárnom poli neoddiskutova- 
teťnú prevahu. Nie náhodou cisár Julián Apostata 
(Odpadlík) v snahe navrátiť pohanstvu stratené 
privilegované postavenie zakázal roku 362 kres
ťanom prístup vyšším štúdiám, najmä rečníckym 
a literárnym.
Sv. Gregor Naziánsky - literát a dramaturg

Spontánnou odpoveďou na tento absurdný, aj 
keď krátkodobý zákaz, bol zrod viacerých literár
nych diel kresťanských autorov. Hádam najvý
znamnejším spomedzi nich je dráma o utrpení a 
vzkriesení Krista, ktorú napísal bývalý spolužiak 
odpadlíckeho cisára z aténskej akadémie, sv. 
Gregor Naziánsky. Na dôkaz schopnosti kresťan
stva využiť všetko to, čo bolo pozitívne v pohan
skej kultúre, sv. Gregor si vzal za predlohu štýl, 
dramatickú kompozíciu a vyjadrovacie pros
triedky divadelných hier jedného z najväčších 
gréckych autorov klasickej epochy, Euripida. 
Zrodil sa tak jedinečný kresťanský kentron, drá
ma Utrpenie Krista, ktorá čo do literárnych kvalít 
plne zodpovedá kánonu klasického antického di
vadelného umenia. Osobitosť tohto diela spočíva 
aj v skutočnosti, že súdobé ranobyzantské pro- 
fánne divadlo bolo dedičom rímskeho divadla 
založeného viac na komediálnej pantomíme a 
nemožno ho považovať za priameho nasledovníka 
tradícií klasickej gréckej drámy z obdobia vrchol
nej antiky. V tejto súvislosti sa sv. Gregor vyhol 
kopírovaniu druhoradého dekadentného divadel
níctva epochy zanikajúceho pohanstva a obrátil sa 
k vzorom z obdobia rozkvetu tohto umenia.

Po stránke obsahovo-teologickej je toto dielo 
skutočne hodné mena svojho autora, teológa, ka
zateľa a básnika v jednej osobe. Hlboké nábožen
ské pravdy vtelenia, utrpenie a vzkriesenie Kris
ta, zahrnuté do celkového rámca Božej ekonómie 
spásy ľudského pokolenia, sú tu podané mimo
riadne, pôsobivou literárnou formou. Antické di
vadlo, najmä dráma, okrem poučujúcej úlohy 
plnilo aj istú kultovo-náboženskú funkciu. Práve 
túto charakteristickú vlastnosť klasickej drámy sa

podarilo sv. Gregorovi podchytiť a zvýrazniť v 
diele Utrpenie Krista. Výsledkom tejto snahy nie 
je  "divadlo" v dnešnom zmysle slova, ale skôr 
hlboko pôsobivá scénicko-literáma kompozícia 
spĺňajúca tie najprísnejšie dramaturgické, este
tické i teologické kritériá. Žiaľ, nie je  dostatočne 
možné opisné vyjadriť bohatstvo tejto drámy bez 
dôkladného rozboru textu s patričnými vysvetliv
kami a s náležitým objasnením pravidiel a schém 
literárnej stavby antickej drámy. (Kritické vyda
nie gréckeho textu s francúzskym prekladom vy
šlo roku 1969 v Paríži, ako 149. zväzok edície 
"Sources Chrétiennes"). Priblížme si však aspoň 
schematicky vonkajšiu kompozíciu tejto hry. 
Niekolko údajov o dráme Utrpenie Krista

Po krátkom Prológu - predslove, nasledujú 
štyri časti, či dejstvá: Utrpenie, Smrť, Uloženie 
do hrobu a Vzkriesenie. Dráma sa končí epiló
gom, záverečnou modlitbou k Spasiteľovi. Ce
lým dejom nás sprevádza osoba Panny Márie, 
ktorá je účastníčkou deja a súčasne nám v dlhých 
dramatických monológoch ponúka teologickú 
reflexiu nad jednotlivými aspektami Kristovho 
vtelenia, umučenia a zmŕtvychvstania. Máriu 
sprevádza verný apoštol Ján, skupina zbožných 
žien z Ježišovho sprievodu tvorí chór, ktorý je 
jedným z nosných prvkov antického divadla. V 
hre vystupujú aj ďalšie postavy, ako Nikodém, 
Magdaléna, Jozef Arimatejský,Pilát, kňazi, voja
ci atd. Ďalšou dôležitou postavou je  popri chóre 
tzv. posol, ktorý oznamuje Márii jednotlivé scé
ny, ktoré sa odohrávajú mimo ich vizuálneho 
zobrazenia na javisku a súčasne ich komentuje: 
tento komentár je  tiež plný teologického bohat
stva. Cela hra má 2600 veršov, v ktorých využíva 
87 citátov zo Starého zákona a 405 z Nového 
zákona.

História nám nezanechala mnoho správ o 
tom, akým spôsobom, kde a kedy bola dráma 
Utrpenie Krista hraná. Iste však je, že pri tomto 
druhu dramatického umenia teologicko-poučné- 
ho charakteru sa v neskorších storočiach stále 
viac zdôrazňoval jeho kultový charakter. Toto sa 
okrem iného prejavilo aj v tom, že liturgická prax 
východnej cirkvi bola časom obohacovaná o 
mnohé dramatizujúce prvky. Stačí, keď si v tejto 
súvislosti uvedomíme priebeh obradov Velkého 
týždňa s tak bohatými vonkajšími znakmi: číta
ním strastí, ukladaním plaščenice do hrobu, s 
nadhrobnou utierňou, či so sugestívnou proce
siou paschálnej utieme. Aj v tomto bohatstve 
výrazových prvkov spájajúcich teologickú nará- 
ciu s dramatickou reprezentáciou môžeme pozo
rovať duchovnú spojitosť súčasnej liturgie so 
starou východnou tradíciou kultovo-umeleckého 
vyjadrovania teologických motívov.

Záverom
V štvrtom storočí, ako odpoveď na výzvu 

posledných zábleskov doznievajúcej epochy po
hanského sveta, sv. Gregor Naziánsky využil to 
najlepšie, čo mu poskytovala súdobá kultúra na 
zvýraznenie a čo najširšie sprístupnenie osláv 
tajomstiev života Ježiša Krista. Urobil tak for
mou divadelnej drámy, hrou Utrpenie Krista. 
Tento jeho odvážny krok je v istom slova zmysle 
výzvou aj pre nás, aby sme sa podobne snažili 
odpovedať na výzvu súčasnej kultúry a aby sme 
jej rozličných výrazových prvkov využili to, čo 
najviac môže poslúžiť na sprístupnenie a priblíže
nie tajomstva Vteleného Slova dnešnému svetu. 
Toto úsilie zaiste k prispeje k  obohateniu ako 
našej kultúry tak aj duchovného života.

o ThDr. Cyril VASIĽ, SJ
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N A S L E D O V A Ť  J E Ž I Š A  K R I S T A
Milí priatelia!

Mysliac po ľudsky, nie je ľahké roz
hodnúť sa a kráčať za Ježišom a žiť kres
ťanský život. Ježiš vyžaduje od nás, aby 
sme sa mu odovzdali, odhodili naše život
né plány a podriadili Bohu svoju vôľu. Od 
chvíle, keď prijmeme pozvanie a rozhod
neme sa kráčať za Kristom, začína sa 
ukazovať veľa problémov. Pýtame sa: Čo 
od nás Otec vôbec očakáva? A keď aj 
vieme, čo Boh chce, uviesť jeho učenie do 
života môže byť dosť problematické. Zis
ťujeme, že častokrát ignorujeme jeho ná
roky, ktoré nám kladie Ježiš, že poku
šenia diabla sú veľmi silné, že máme 
slabú vôľu, že prostredie sympatizuje 
skôr s tými, ktorí žijú ináč, než vyžaduje 
Ježiš. On nás ale uisťuje, že je jedinou 
cestou ku skutočnému životu. Nie sme 
odkázaní sami na seba. Pán nám ponú
ka svoju milosť. Nerobí to však mecha
nicky. Vyžaduje našu spoluprácu. Milosť 
spolupracuje s múdrosťou, ktorá je v tom, 
že chceme žiť podľa plánu, ktorý nám Boh 
pripravil. Musíme sa však naučiť, ako žiť 
podľa Božej vôle. K tomu nám pomáha 
Božie slovo, učenie Cirkvi. Uvažovanie 
nad vlastnými skúsenosťami, ako aj skú
senosťami iných.

Z tohoto dôvodu vám chcem sprístup
niť skúsenosti, ktoré priniesol život do 
osudov konkrétnych ľudí. "Múdry muž'1 ich 
môže využiť k tomu, aby sa stal dôležitej
ším, a tým aj šťastnejším Kristovým učení
kom. Filip

Michcl QJJIÔT

Cesty modlitieb
(úryvok)

Život mám pred sebou, Pane... 
ale Ty kráčaš so mnou.

Pomáhaj mi kráčať 
tak, aby som nechcel vedieť 
čo mi každej zákrute 
chystá cesta.

Nie s hlavou v oblakoch, 
ale s nohami na zemi, 
a s rukou v Tvojej ruke.

Vtedy, Pane, vyjdem z domu 
dôverčivý a šťastný 
a smelo pôjdem neznámou cestou, 
lebo život mám pred sebou, 
ale Ty kráčaš so mnou.

Milý Filip!
Pokúsim sa vysvetliť v liste dôvody, pre 

ktoré som odišiel od rodičov, bratov a sestier 
zo spoločenstva. Viem, že cesta, ktorú som 
si vybral, nie je ľahká, ale urobil som to preto, 
lebo ma k tomu viedlo moje srdce. Chcel by 
som napísať udalosť, ktorá bola kľúčovým 
momentom môjho kňazského povolania, 
mala a ešte vždy má velký vplyv vtedy, keď 
som v situácii rozhodnutia.

AKO 5 ME SA NA5 LI

VII. ročníku strednej školy som spadol z 
koňa. Zdalo sa mi, že je všetkému koniec. 
Ležal som nešťastný v nemocnici, pretože 
som sa nemohol pripravovať na preteky. Te
šilo ma vari len to, že sa Mauríciovi nič ne
stalo. Vedel som, že je v tejto sezóne vo 
výbornej forme a že má velkú šancu na 
úspech. Chcelo sa 
mi plakať. Keď som 
ležal niekolko dní na 
lôžku, napadali ma 
rôzne myšlienky:
"Prečo stále, keď 
niečo plánujem, 
pred vrcholom... Už 
niekolkokrát?! Pre
čo mi to, Bože, ro
bíš?" Nechápal som 
to a zdalo sa mi, že 
Boh mi na to nechce 
odpovedať. Hoci 
som prežíval boles
ti, podarilo sa mi za
spať. Bol som v 
polospánku, keď sa 
mi odrazu zdalo, že 
ma niekto oslovil:
"Jakub!" Odpovedal 
som: Čo je? Čo 
chceš? Kto si? Od
kiaľ vlastne znie tvoj 
hlas?" V tej chvíli 
som si uvedomii, že 
to nie je sen. "Jakub, 
veľmi dobre ma teraz počúvaj! Zatiaľ Ti ne
môžem odpovedať na záplavu tvojich otá
zok. Skôr ti ja chcem položiť otázku: čo 
najviac miluješ, bez čoho by si nemohol žiť? 
Prv než mi odpovieš, dobre popremýšľaj!" Ja 
som ale hneď odpovedal: "Svojho koňa Ma- 
urícia, ako aj preteky. Vieš, chcem byť dob
rým jockeyom. Túžim tiež po dome s 
nejakým hospodárstvom, najlepšie niekde v 
horách. Po rodinnom živote s dobrou a lás
kavou, krásnou, a hlavne veriacou ženou a 
štyrmi deťmi. A nesmiem zabudnúť tiež nato, 
že keď budem mať slávu a peniaze, chcem 
ukázať svetu, že sú ešte aj dobrí, veriaci 
ľudia." Vychrlil som to, ako keby som sa na 
túto odpoveď pripravoval celý život. Odrazu 
nastalo ticho. Po chvíli som opäť počul ten 
istý hlas: "Môžem sa ťa ďalej pýtať?" Začal 
som premýšľať. "Pýtaj sa!" odpovedal som 
odhodlane. Vtedy zaznela otázka: "Si ochot
ný toto všetko opustiť, ak by som ti sľúbil 
omnoho viac?" Vyhŕklo zo mňa: "Neviem. 
Záleží na tom, čo znamená to viac. Nemô

žem sa toho všetkého len tak vzdať. A kto 
vlastne si?!" Vtedy som začul slová, ktoré mi 
už boli dávno známe, ale nikdy som si ne
myslel, že by mali byť adresované práve 
mne: Ja som Ježiš - Cesta, Pravda a Život. 
Kto mi dá svoj život, ten ho zachráni, ale ten, 
kto si ho chce nechať, ten ho stratí. Veríš 
tomu?"

Filip, kolkokrát som tie slová počul, ale 
až teraz ma prenikli. V ušiach mi znela otáz
ka: "Si ochotný tvoje plány, ideály, všetko po 
čom túžiš a čo si praješ dať do mojich rúk? 
Sľubujem ti nový život, možno ťažší, ale ak 
ho pochopíš a prijmeš, bude tak radostný, že 
si nebuš priať už nič iné. Ak mi dáš všetko." 
Srdce mi zovrela úzkosť. Všetkého, kvôli čo
mu žijem, sa mám zrieknuť? Všetkého? Ne
môžem si aspoň niečo nechať? Ale v tej 
chvíli ma naplnila myšlienka: "Nešpekuluj!" 
Ani neviem, ako som zrazu vykríkol: "Áno, 
áno, som tvoj, odovzdávam ti všetko..." V tej 
chvíli som precítil ten najkrajší pocit radosti,

šťastia a pokoja, aký som mohol kedykoľvek 
zažiť. Mal som dojem, že som sa druhýkrát 
narodil. Už som sa nazamýšľal nad tým, čo
ho som sa to zriekol. V tej chvíli to nebolo 
podstatné. Bol som si totiž istý, že môj nový 
život je v tých najlepších rukách. Táto situá
cia znamenala moje velké obrátenie.

Ešte sa chcem zmieniť na tomto mieste 
o jednej veci. Mohlo by to tak vyzerať, že 
všetko sa dialo akosi ľahko alebo automatic
ky, bez námahy. Nebolo to celkom tak. V tej 
velkej radosti, ktorú som prežíval, som odra
zu pocítil pochybnosť: "Som naozaj šťast
ný?" Tešil som sa na slávu, víťazstvá..." Hoci 
klamca chcel, aby som zapochyboval, z úst 
sa mi vydralo: Ano, áno, Ježiš, celý sa ti 
dávam, so všetkým - dobrým i zlým." Vtedy 
sa opäť rozľahol v mojom srdci pokoj, ktorý 
mi hovoril: "Som rád, že si svoje rozhodnutie 
potvrdil. Budem sa tešiť, ak budeš svoje 
"áno" obnovovať celý život." Nakoniec mi 
Ježiš povedal: "Poďza mnou ako kňaz!" Aja 
som vo viere vykročil. Jakub

Ilustračná snímka a. m.
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P r e č o  hľa dá te  živého 
medzi  mŕtvymi?

Týmito slovami sa prihovorili dvaja 
anjeli v skvejúcom sa rúchu ženám, ktoré 
prišli pomazať a natrieť Ježišovo telo v 
prvý deň týždňa na prahu nového dňa. 
Určite ich tieto slová zarazili a začudova
ne sa pozerali na seba a začudovane sa 
pozerali na seba, nechápajúc význam 
týchto slov. Ony zaznievajú aj nám všet
kým, ktorí sme nedávno odprevadili na več
nosť nášho syna, brata, spolužiaka - 
bohoslovca a priateľa Petra. Znie to čudne 
pre tých, ktorí sa pristavia pri jeho hrobe, 
ale je to pravda. Tieto slová vyjadrujú sku
točnosť Ježišovho vzkriesenia, ale aj sku
točnosť Peťovho života vo večnosti.

Peter sa narodil 9. septembra 1972 ako 
tretí syn Antona a Marty. Jeho detstvo bolo 
poznačené mnohými nádhernými, ale aj 
ťažkými chvíľami. Spomínam si, keď ho ako 
malého chlapca, ani nie 5 ročného, odviezli 
do nemocnice a tam strávil takmer dva ro
ky. Boli poznamenané úsilím lekárov o pri
navrátenie jeho zdravia.

Rodičom sa narodili ešte dvaja synovia. 
Takže bolo nás päť súrodencov. Mama s 
otcom mali čo robiť, aby nás dobre vycho
vali a dali nám všetko, čo potrebujeme. 
Učili sme sa žiť v skromnosti, aj keď sme to 
mnohokrát nechápali, prečo nemôžeme 
mať to, čo majú iní. Naše detstvo napriek 
ťažkostiam bolo krásne. Spolu sme sa hrá
vali, ako školáci sme veľa času strávili na 
futbalovom ihrisku, v lesoch, pri práci. Po
pritom všetkom sme sa aj mnohokrát pobili, 
ale stále to skončilo zmierením. Postupne

sme sa rozchádzali do rôznych škôl. Do 
Sabinova, Lipan, Prešova...

Odchodom na štúdiá sa naše cesty 
akoby úplne rozišli. Bolo to iba na krátky 
čas, aby sa cesty troch súrodencov nako
niec stretli na jednom mieste - v kňazskom 
seminári. Tri roky seminárskeho života 
ubehli veľmi rýchlo. Boli to roky krásne, 
aj keď mnohokrát veľmi ťažJcé. Poznali 
sme jeden druhého, klady i zápory. Nieke
dy nám bolo ťažko vychádzať jeden s dru
hým, v našich vzťahoch bolo cítiť i 
napätie, ale s pomocou Božou stále sme 
nakoniec vedeli nájsť spoločnú cestu. 
Ona nás privádzala k oltáru našej bazili
ky v Ľutine, kde sme sa opäť rozhodovali 
kráčať za Ježišom.

Spomedzi mnohých vlastností vynikala 
Peťova úprimnosť, pre ktorú sme si ho mno
hí vážili. Dokázal otvorene povedať pravdu 
každému. Bol obetavým človekom. Z lásky 
neľutoval vystaviť aj svoje zdravie, len aby 
miloval. Mal v sebe zakorenený hlboký cit 
pre jednotu a ekumenizmus.

Jednou z najkrajších chvíľ boli primí
cie brata Mareka. Vtedy nám všetkým 
tiekli slzy radosti a šťastia. Vzdávali sme 
vďaky za dar kňazstva. V novom školskom 
roku sme chceli prehĺbiť svoje povolanie 
a odhodlanie kráčať za Kristom. Peťo v 
úprimnosti svojho srdca túžil po Kristovi. 
Stále viac a viac sa mu otváral a miloval 
ho. Stále, keď sme prišli domov, badal 
som jeho odovzdanosť Kristovi. Čoraz 
odovzdanejšie pristupoval k oltáru, o čom 
svedčili aj mnohí ľudia z farnosti. Ona sa 
prejavila aj v ten deň, keď sa dozvedel o 
svojej chorobe. Na otázku mnohých - pre
čo práve on? - odpovedal: Prečo? Lebo 
Boh mi verí. Boh mi verí, že ho neopustím 
ani v tejto chorobe. Od tejto chvíle sa ešte 
viac spájal v modlitbe s Nebeským Otcom

a prosil ho o silu vytrvať v tejto skúške. 
Modlil sa, aby do poslednej chvíle doká
zal prijímať všetko, čo mu Boh pripravil.

My, ktorí sme vedeli o jeho chorobe, 
mali sme najväčší strach z toho, ako to 
príjme. A Peťo nás šokoval. Chcel zostať 
verný Ježišovi. Posledné dva mesiace 
svojho života zasvätil Ježišovi. Miloval 
ho zo dňa na deň viac a viac. Vo svojej 
chorobe sa stával posilou pre našu rodi
nu, pre priateľov. Posledné dni boli po
značené veľkými bolesťami. Uprostred 
bolestí jednou z posledných viet bola i 
veta: Ježišu, pomôž mi! Jeho pokoj napl
ňoval všetkých, ktorí sa s ním stretli. Ne
stratil ho ani v posledný deň, ktorý strávil 
spolu s otcom Cyrilom Jančišinom a 
priateľkou Májkou. Môžem povedať, že v 
tento deň sa stal pre mňa učiteľom odo
vzdanosti. Jeho srdce bolo plné túžby po 
Bohu, čo prejavoval aj tým, že sa zapájal 
do modlitieb, ktoré sme sa modlili v izbe 
pri jeho lôžku. Tesne po polnoci 8. febru
ára Peťo sprevádzaný modlitbou odišiel k 
svojmu Pánovi. Bol to krásny večer, aj 
keď sa mnohí čudujú: čo môže byť na 
smrti krásne. Iba blázon ju môže považo
vať za krásnu. Ale napriek tomu môžem s 
radosťou v srdci povedať: Bol to krásny 
večer. Peťo odišiel k tomu, po ktorom túžil 
a ktorému chcel celý život slúžiť. Ježiš si 
ho povolal, aby mu posluhoval pri nebes
kom oltári a Peťo povedal svoje áno. Za
nechal nám svoje svedectvo viery a 
oddanosti Bohu. I po smrti sa nestratil 
pokoj z jeho tváre.

Jedna pani to rodine vyjadrila slova
mi: "Pri ňom je  tak božsky krásne."

A tak 11. februára sme slávili u nás v 
Ľutine druhé primície. Peťove primície, 
ktoré on už prežíval v spoločenstve Boha.

Ľubo

Detský domov v Košiciach 
potrebuje pomoc

Dňa 22. februára obdržal J. E. sídel
ný biskup Mons. Ján Hirka list z det
ského domova, v ktorom MUDr. Ta
tiana Bokšajová v mene deti bývajú
cich v Detskom domove v Košiciach 
na Uralskej ulici č. 3., prosí veriacich o 
pomoc. V liste informuje, že ide o deti 
vo veku od 1 - 3 rokov. Žijú vo veľmi 
skromných podmienkach. Potrebujú 
buď finančnú pomoc alebo pomoc for
mou nákupu ošatenia, najmä detských 
topánok. Podľa svojich možnosti a veľ
kého srdca pomôžme týmto deťom.

ADRESA:
Detský domov v Košiciach 
Uralská 1, 040 20 Košice 

Banka a číslo účtu:
VÚB Košice mesto 59739 - 512 Ilustračná snímka
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Za nový úsek
V pondelok, 6. marca sa v hlavnom mes

te Dánska, v Kodani, začala Svetová konfe
rencia o sociálnom rozvoji na úrovni hláv 
štátov a vlád členských krajín svetovej orga
nizácie. Konferencia trvala do 12. marca, 
uskutočnila sa pod záštitou Organizácie spo
jených národov.

Na spoločnom stretnutí s veriacimi a 
pútnikmi zhromaždenými na Svätopeter- 
skom námestí vyjadril pápež Ján Pavol II. 
želanie, aby táto konferencia bola začiat
kom nového úseku cesty ľudstva. Záro
veň zdôraznil sústrediť pozornosť na 
uspokojovanie potrieb jednotlivcov a 
spoločenstiev všetkých, ktorí sú zodpo
vední za rozvoj národov. Ide o rozvoj,

cesty ľudstva
ktorý nemožno chápať len z hľadiska po
litického a hospodárskeho, lež i z hľadis
ka etického a duchovného.

Každý človek - povedal Ján Pavol II. - 
je rovnaký vo svojej dôstojnosti. Táto 
dôstojnosť nadobúda osobitnú veľkosť u 
veriacich, ktorí v človeku spoznávajú Bo
ží obraz. Jednako však jestvujú medzi 
ľuďmi velké nerovnosti. Priam zarážajúce 
sú rozdiely medzi rozvojovými krajinami, 
trápenými hladom, negramotnosťou a 
chorobami a prosperujúcimi krajinami s 
prehnaným konzumizmom. Nezabúdaj
me ani na rozdiely, neraz i veľké, medzi 
chudobnými a bohatými v jednom a tom 
istom národe.

DOROZUMENIE § ORTODOXNÝMI POKRAČUJEtohtoročné pmžwé 
mi s i j né  c e s í v

Vatikán - Prípravy májovej cesty Já
na Pavla II. do Čiech a na Moravu po
kračujú. Česká biskupská konferencia 
(ČBK) očakáva príchod vatikánskeho 
predstaviteľa zodpovedného za prog
ram návštevy.

Program pápeža Jána Pavla II. je 
pre tento rok naplnený šiestimi zahra
ničnými cestami, z ktorých jedna má 
viesť i do Českej republiky a ďalšia na 
Slovensko. Plány pápežovej návštevy 
siahajú až do roku 2000, kedy chce 
navštíviť Svätú zem.

Šéf Organizácie pre oslobodenie 
Palestíny Jásir Arafat chce pozvať pá
peža Jána Pavla II. na návštevu Gazy. 
Dúfa, že pápež by túto cestu mohol 
uskutočniť. Arafat to povedal v rozhla
se v Ríme. K tomu poznamenal vati
kánsky hovorca, že podobná cesta sa 
na rok 1995 neplánuje.

Vzťahy medzi katolíckou a ruskou ortodox
nou cirkvou sa napriek ťažkostiam krok za kro
kom zlepšujú. Tento názor vyjadril kuriálny 
kardinál Achille Silvestrini a ruský ortodoxný 
arcibiskup loann Swiridow počas rozhovorov, 
ktoré organizovala pomocná organizácia Cir
kev v núdzi - pomoc kňazom Východu. Riaditeľ 
oddelenia pre náboženskú výchovu a kateché- 
zu v Moskovskom patriarcháte, arcibiskup Swi
ridow, ocenil pritom hlavne katolícku pomocnú 
akciu finančnej podpory pre takmer 6000 rus
kých ortodoxných kňazov, prebiehajúcu už od 
minulého roka. Väčšina ruských ortodoxných 
kňazov žije totiž v najväčšej biede. Pri ďalšom 
zbližovaní oboch cirkví sú potrebné predovšet
kým kontakty medzi kňazmi a laikmi oboch 
cirkví, kedže pred politickým prelomom v býva
lom Sovietskom zväze existovali iba oficiálne 
kontakty na najvyššej cirkevnej úrovni. Silves
trini, prefekt kongregácie pre východné cirkvi, 
považuje študijnú výmenu laikov a kňazov me
dzi katolíkmi a ortodoxnými za ďalšiu možnosť 
vzájomného dorozumenia a obojstranného 
rešpektovania. K možnej návšteve pápeža v

Moskve, ako aj k návšteve moskovského patri
archu Alexija II. v Ríme, Swiridow uviedol, že 
takéto stretnutie musí byť z ruskej strany dô
kladne pripravené. Van Straaten zdôvodnil túto 
iniciatívu "Cirkev v núdzi" - pomoc kňazom Vý
chodu tým, že sa dosiahol konkrétny krok pre 
zbližovanie - dorozumievanie medzi katolíkmi a 
ruskou cirkvou. KN

V Litve vznikol ostrý spor medzi kato
líckou Cirkvou a Robotníckou stranou zlo
ženou z bývalých komunistov, ktorá má 
absolútnu väčšinu v litovskom parlamente. 
Konferencia biskupov Litvy sa ostrou for
mou dištancovala od výčitiek, že zasahuje 
do štátnych záležitosti. Vyslovila ich Robot
nícka strana proti vedeniu Cirkvi. "Ten
dencia spraviť z katolicizmu oficiálny 
svetonázor protirečí litovskej ústave, ohroz
uje našu mladú demokraciu a porušuje jej 
najdôležitejšie zásahy", hovorí sa o stano
visku Robotníckej strany.

Litovskí biskupi odmietli toto obvine
nie ako " útok proti pravde Vláda skôr pro
paguje ten model spoločnosti, k ktorom niet 
miesta pre nábožeastvo a deklarovaná sveto
názorová neutralita je  podopretá želaním vy
tlačiť náboženstvo z verejného života. Biskupi 
ďalej potvrdzujú, že Cirkev mala vždy na 
pamäti blaho národa. Útok Robotníckej stra
ny ohrozuje ďalšiu spoluprácu pre úspešný 
vývoj litovskej spoločnosti.

Biskupi kritizovali aj plánovaný zákon 
o reštitúciách cirkevného majetku. Nové 
úpravy nepriznávajú Cirkvi tie pozemky, 
ktoré jej patrili pred obsadením Litvy So
vietskym zväzom v r. 1940, zdôraznil gene
rálny sekretár Konferencie biskupov Grun- 
toras Gruzas v rozhovore s nemeckou tlačo
vou agentúrou vo Vilne. "Dúfame", pove
dal "že prezident zákon nepodpíše, inak by 
sa vzťahy medzi Cirkvou a štátom ešte zhor
šili."

Od vyhlásenia nezávislosti Litvy v r. 
1991 je  otázka reštitúcií cirkevného majet
ku predmetom stáleho napätia medzi bis
kupmi a vládou. Okrem iného Cirkev vyčíta 
štátu, že nedodržuje už existujúce zákony o 
reštitúciách, a že vytĺka zisky z odpredaja 
cirkevného majetku. KN

SyiW pÓ ZÍU M  0 kR E S Ť A N sk E j SOCÍÁInE]' N Á u k E
V dňoch od 20.-24.2.1995 usporia

dal Inštitút pre etiku a sociálne vedy 
Katolíckej teologickej fakulty Viedeň 
(Rakúsko) spoločne s Inštitútom Dr. 
Karla Kummera pre sociálnu politiku a 
sociálnu reformu Univerzity Roštov na 
Done (Rusko) sympózium na tému Vý
stavba sociálnej, kultúrnej a nábožen
skej politiky v Európskej únii a v rámci 
väčšej Európy. Sympózium bolo urče
né všetkým, ktorí sa zaoberajú kresťan
skou sociálnou náukou, príp. sociál
nou etikou či už na jednotlivých teolo
gických fakultách alebo v iných inštitú
ciách. Na pozvanie Viedenskej univer
zity som mala možnosť sa ho zúčastniť a 
nadviazať tak kontakt s kolegami z 12 
krajín strednej, východnej a južnej Euró
py a Japonska. Velhíi cenné boli infor
mácie o akciách a publikáciách v oblasti 
kresťanskej sociálnej náuky.

Za dôležité považujem aj osobné 
stretnutie s kolegami z Čiech a Sloven
ska, kde je najaktuálnejšie pole vzá
jomnej spolupráce medzi jednotlivými

teologickými fakultami (bola zastúpe
ná Rímskokatolícka bohoslovecká fa
kulta z Českých Budejovic, Bratislavy a 
Spišského Podhradia). Usporiadateľ 
(Univerzita Viedeň) má už nadviazané 
kontakty s východným Slovenskom od 
minulého roku, keď v septembri poria- 
dala v Košiciach pre poslucháčov filo
zofie a ekonómie tzv. "Summerschool" 
na tému - ekonomika a politika, ekono
mika životného prostredia, hospodár
stvo a sociálna etika a pod. Tento rok v 
septembri bude opäť toto podujatie v 
Košiciach na tému Trhové hospodár
stvo a sociálna spravodlivosť. V priebe
hu sympózia nás navštívil apoštolský 
nuncius v Rakúsku arcibiskup Dr. Dona- 
to Squcciarini a viedenský arcibiskup 
Hans Hermaann kardinál Dr. er Gro.

Poznátky z tohoto sympózia sú pre 
mňa veľkým prínosom v predmete 
kresťanská sociálna náuka, ktorý pred
nášam na našej Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulte UPJŠ v PreŠove.

Mgr. sr.Anežka SOTONIAKOVÁ, OSBM
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Nad s p r a v o d a j o m  g r é c k o k a t o l í k o v  v Č e s k e j  r e p u b l i k e

J E D I N Ý M  S E R D C E M
(Pokračovanie z čísla 6)

Štvrté číslo spravodaja pripomína aj život
né jubileum Mgr. Stepana Šutku - dirigenta 
chrámového zboru sv. Vladimíra, ktorý pôso
bí v chráme.

Otec biskup Pavol Gojdič poslal nadaného 
bohoslovca S. Šustku do Prahy, aby tam štu
doval a založil chrámový zbor. Tak sa aj stalo. 
Chrámový zbor tu existoval až do roku 1950 a 
potom opäť od roku 1968. Zbor je  známy v 
širokých katolíckych kruhoch, spieval pri 
oslavách milénia benediktínskeho kláštora v 
Bvenove, v kostole sv. Ignáca v Prahe, pri náv
števách apoštolského nuncia arcibiskupa G. 
Coppu, v Karlových Varoch, Olomouci a inde.

V Chráme sv. Klimenta pôsobí aj zbor 
Byzantion, ktorý vznikol v roku 1968 a dirigu
je ho Dr. Ol’ga Turkyňaková, rod. Dutková. 
Obidva zbory sú veími populárne svojím in
terpretačným umením.

Ďalší článok v uvedenom čísle informuje, 
že 16.7-17.7.1994 bol chrámový sviatok v 
mieste, kde je  drevený chrám z Podkarpatskej 
Rusi. Tým miestom je  NOVÁ PAKA. K tejto 
udalosti sa viaže aj článok v nasledujúcom 
čísle, preto i my sa o ňom zmienime neskôr.

Ďalej sa z čísla Spravodaja č. 4 dozvedá
me, že v Liberci oslávili veriaci druhé výročie 
obnovenia farnosti. Spolu s otcom Kornelom 
Balážom usporiadali výlet do Dobré Vody, 
kde v miestnom chráme zaspievali moleben k 
Panne Márii ako výraz vďaky za dary, kto
rých sa im dostalo.

V Chráme sv. Klimenta sa cez veľkonočné 
sviatky slávilo podľa nového i podlá starého štý
lu. Zišlo sa tu nečakane velké množstvo robotní
kov z Ukrajiny. Pražská farnosť nezažila takú 
mohutnú účasť veriacich na bohoslužbách.

Obraz nádherných aktivít. Spravodaj č.5 
august - september priniesol na str. 3 veľmi 
vzácnu osobnú spomienku Dr. Miróna Podhá- 
jeckého na otca vladyku Vasiľa Hopká článku 
pod názvom K nedožitým deväťdesiatinám... 
autor vyzdvihol jeho hlbokú vieru, ktorú do
kazoval skutkami vo svojom živote, horlivosť, 
skromnosť a obetavosť pre Krista a Cirkev. Dr. 
Podhájecký pripomína zásluhy otca a ďalších 
jeho spolupracovníkov, napr. Dr. I. Parkanyi- 
ho, vysokého úradníka prezidenta Masaryka, 
preláta kanonika Dr. Otakara Šveca, Dr. F. 
Pachušky, sekretára Spolku sv. Cyrila a Meto
da, na tom, že gréckokatolíkom bol zapožiča
ný Chrám sv. Kríža Na Píkope a neskôr im bol 
darovaný Chrám sv. Klimenta spolu s farský
mi priestormi v Klementíne.

Už vtedy prijala česká spoločnosť grécko
katolíkov s láskou. Otec biskup Hopko má na 
tom veľký podiel, pretože tu vydal svedectvo 
o Kristovi. S hlbokou úctou a obdivom spomí
na Dr. Mirón Podhájecký na mučeníka našej 
cirkvi. S láskou uchováva vo svojej pamäti spo
mienky na túto osobnosť: " Mal som možnosť 
poznať otca Vladyku ako málokto a spomínam 
na neho s modlitbou: Daj, Pane Bože, večnú 
slávu všetkým svojim verným služobníkom, 
ktorý ťa preslávili tu na zemi. Prosím ťa, osláv ich 
na nebi a pripočítaj k  počtu svojich verných."

Spravodaj číslo 5 sa v jednom zo svojich

článkov vrátil k pútnickej slávnosti v dňoch 
16.7-17.7.1994 v Nové Pake, mieste, kde je 
drevený chrám z Podkarpatskej Rusi.

V článku na str. 6 sa dozvedáme: "Vďaka 
nevšedným organizačným schopnostiam o. 
Kornela Balaža aj zásluhou sponzorskej spo
lupráce Mestského zastupiteľstva, Pivovaru v 
Novej Pake, Reštaurácie u Hylmarú a najmä 
rodiny Kretschemerovej" sa uskutočnilo stret
nutie gréckokatolíkov, ich priateľov i priaz
nivcov východného obradu.

V predvečer slávnosti slúžil sv. omšu pred 
dreveným chrámom sídelný biskup z Hradca 
Králové - Karel Otčenášek. S láskou spomínal 
na svojich osobných priateľov a spoluväzňov, 
na našich biskupov - Vasiľa Hopku a Pavla 
Gojdiča. Poznal i mnohé kňazské rodiny v 
čase ich násilného vysídlenia do českého po
hraničia.

Pri novoposvätenej ikone Bohorodičky 
zaznel mariánsky akatist. Nádherné spevy sa 
vďaka perfektnému ozvučeniu niesli vo večer
ných hodinách po celom okolí a hlboko dojali 
všetkých prítomných.

Známa pražská osobnosť otec Odillo 
Šťampach, OP, vo svojej prednáške na tému 
Mariánska úcta vo východnom obrade, pouká
zal na zvláštny vzťah východných kresťanov k 
Bohorodičke a na liturgické prejavy ich hlbo
kej úcty.

Koncert duchovných mariánskych piesní 
za vynikajúcej interpretácie pražského svätok- 
limentského zboru ukončil deň pred nedelnou 
sv. liturgiou.

V nedeľu sa tu zhromaždili stovky našich 
veriacich, pracujúci z Ukrajiny i kresťania zá
padného obradu.

Pri slávnostnej liturgii bol hlavným celeb- 
rantom o. Eliáš Baláž, za asistencie o. Jána 
Závackého, zastupujúceho biskupského viká
ra o. I. Ljavinca, ďalšej asistovali otec Kornel 
Baláž, plzeňský dekan o. Prokop Bahník, OP, 
a dvaja lektori.

Účastníci púte medzi sebou privítali i veľ
vyslanca Ukrajiny pána Romana Lubkivského 
s rodinou.

Zo Spravodaja sa dalej dozvedáme, že otec 
Ján Závacký bol sídelným biskupom Mons. Já
nom Hirkom menovaný siedmym kňazom 
ústrednej pražskej farnosti. Na str. 8 sa uvádza, 
že o. Závacký sa narodil 9.9.1948 v Ľubici. Ako 
jediný bohoslovec za pražskú farnosť ukončil 
štúdium v roku 1984 v Litoméŕiciach. V rokoch 
1984 - 1994 pôsobil ako duchovný v Lomnom, 
v Litmanovej, v Trebišove, Olšavici a tiež ako 
správca charity. Podarilo sa mu obnoviť interiér 
a exteriér chrámu v Litmanovej, aj v Olšavici 
zvelebil chrám a začal so stavbou nového iko- 
nostasu. Usporiadal množstvo duchovných pod
ujatí, aby prehĺbil záujem o duchovné hodnoty u 
mládeže. Pražská farnosť dostala skúseného a 
schopného nástupcu za doterajšieho pražského 
kňaza o. I. Ljavinca, ktorý tu pôsobil v ťažkých 
rokoch 1969 - 1992. Od 1.1.1993 menoval otec 
biskup Ján Hirka otca I. Ljavinca biskupským 
vikárom.

Spravodaj č.5 informuje čitateľov i o sláv
nosti v Brne.

V Katedrále sv. Petra a Pavla slávili svia

tok slovanských vierozvestcov 5.7.1994. Zišli 
sa tu členovia Spoločenstva sv. Gorazda spolu 
s mnohými veriacimi na slávnostnej staroslo
vanskej bohoslužbe, ktorú slúžil o. Ivan Ljavi- 
nec v koncelebrácii o. Jána Závackého, o. 
Milana Vávry, a o. Vladimíra Záleského. V 
slávnostnej homílii sa generálny vikár o. Jirí 
Mikulášek zamýšľal nad odkazom bratov zo 
Solúna na prahu tretieho tisícročia.

Liturgické spevy v dokonalej interpretácii 
Moravského cherubínského zboru, ktorý vzni
kol ešte v čase ťažkého prenasledovania, s 
dirigentom Ing. M. Hrodkom prispeli k  priblí
ženiu hlbokej spirituality východného obradu.

Pohľad na rodinu
Posledné číslo Spravodaja č.6 október - 

november 1994 je  vo svojom pohľade zamera
né na rodinu - napr. článok s názvom Čím je 
pre nás rodina alebo článok Zasvätenie našich 
rodín.

Nájdeme tu i podnetný článok Dialóg pred 
ikonou.

Z uvedeného čísla Spravodaja sa dozvedá
me i to, že v Chráme sv. Klimenta vystúpil 
Užhorodský katedrálny zbor s dirigentom o. 
Michalom Orosom. Pod patronátom plzenské
ho biskupa Mons. Fr. Radkovského vystúpil 
zbor vo františkánskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Plzni s repertoárom našich 
liturgických piesní. Podujatie bolo uskutočne
né v rámci osláv sv. Václava. Slávnostného 
večera sa zúčastnil i primátor mesta Plzeň.

V uplynulom roku oslávili gréckokatolíci 
v Prahe chrámový sviatok sv. Klimenta 
20.11.1994. V predvečer slávnosti bolo stret
nutie veriacich v Pastoračnom stredisku Bis
kupského vikariátu pri príležitosti 50. výročia 
biskupskej vysviacky mukačevského biskupa 
mučeníka Teodora Romžu.

Na str. 8 čítame, že si veriaci v Prahe 
pripomenuli sv. liturgiou s panychídou pa
miatku kaplána pražskej farnosti o. Borisa 
Turkyňaka bývalého biskupského tajomníka a 
spoluväzňa o. biskupa Pavla Gojdiča.

Podľa spravodaja č.6 sa tejto udalostí 
účastnili i bohoslovci z Prešova. Sv. liturgiu 
slúžil o. J. Závacký, ktorý s vďačnosťou spo
menul zásluhy o. B. Turkyňaka pri obnove 
farnosti v  Prahe a vo Svidníku.

Pri prvej slobodnej gréckokatolíckej bo
hoslužbe po rokoch útlaku, v roku 1968, v 
Prešove spieval pražský zbor, ktorý dirigoval 
Dr. Oľga Turkyňaková, rod. Dutková, man
želka otca Borisa.

Toto je  v skratke podaný obraz života 
gréckokatolíkov v Čechách a na Morave, kto
rý vznikol na základe informácií zverejne
ných v Spravodaji gréckokatolíkov Jediným 
serdcem za rok 1994.

Z obsahu vidno, že tam žijú horliví šírite
lia odkazu sv. Cyrila a Metoda, rastú tam naše 
nové farnosti a to je  veľmi povzbudivé.

Radujeme sa spolu s nimi nad ich úspech
mi, sme šťastní, že im je  veľa významných 
osobností naklonených v Čechách i na Mora
ve. Toto všetko je svedectvom o milosrden
stve nášho Pána, ktoré trvá na vekv. Nech je 
jeho meno pochválené. M . PESEKOVÁ
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Odpustová slávnosť v Lutine
Pri príležitosti sviatku Katedry sv. Pet

ra, dňa 25. februára, konala sa v Bazilike 
minor Nanebovzatia Panny Márie v Lutine 
odpustová slávnostná bohoslužba. Sv. li
turgiu za účasti bohoslovcov a veriacich 
slúžil J.E. sídelný biskup prešovskej die
cézy Mons. Ján Hirka. Koncelebrovali po
mocný biskup Mons. Milan Chautur, 
CSsR, generálny vikár Mons. Ján Gajdoš 
a kňazi prešovskej diecézy. Vo svojom 
príhovore otec sídelný biskup povedal: "Do
stali sme svetlo viery, aby sme sa viedli 
navzájom. Potrebujeme vzájomnú úctu, 
povzbudenie, lásku a jednotu. Bez jedno
ty v rodinách, vo farnostiach budeme sle
pí. Jednotu vytvárajú vzájomne biskupi, 
kňazi i veriaci. Keď nevieme dobre žiť v

rodinách, nebudeme vedieť ani inde." Ďa
lej sa obrátil na bohoslovcov, ktorým pri
pomenul, aby vnútorne horeli pre Ježiša 
Krista a aby sa naučili žiť v jednote, v 
pokore, porozumení a láske. Poprosil ich, 
aby boli znášanliví navzájom. Zdôraznil 
pre všetkých, že len pokora a vzájomné 
spolunažívanie, úcta a prosba na kole
nách nás môžu zachrániť. Každá myšlien
ka, skutok, slovo,zanechávajú na našej 
duši a tele svoj odraz. Len keď budeme 
filtrovať svoje myšlienky a nepripustíme 
všetko do svojho vnútra, môžeme sa 
uchrániť. Na-konci slávnosti sa otcovia 
biskupi, kňazi a všetci veriaci zasvätili Mat
ke Božej piesňou Pod tvoju Ochranu ... a 
zaspievali pápežskú hymnu. -am-

T ^cm a ča céa  u  S tn a č c tte
Poslednú februárovú nedeľu dňa 26.2. pastoračné navštívil J. E. 

sídelný biskup Mons. Ján Hirka farnosť Stročín. Pred slávnostnou 
bohoslužbou posvätil obnovený chrám zasvätený Nanebovzatiu Pan
ny Márie. Otca biskupa privítali okresný dekan o. Andrej Dujčák, 
správca farnosti o. Štefan Kopčák, starosta obce Ján Glza. Kyticou 
kvetov za všetkých veriacich privítala o. biskupa Tatiana Gajdošová. 
Počas sv. liturgie ktorú spolu s otcom biskupom Hirkom celebrovali 
o. Štefan Dujčák, o. Štefan Kopčák a ďalší kňazi svidnického deka
nátu, pekne spievali zbor zo Svidníka a novozaložený mládežnícky 
zbor zo Stročína. O jeho vznik sa zaslúžili predovšetkým o. Kopčák a 
dievčatá zo Svidníka Lenka a Katka Frigové, Silvia Olčáková, Anna 
Sipajdová, Gabriela Siváková a ďalšie. V homílil sa k veriacim priho
voril otec sídelný biskup. Povedal: Nesmieme chodiť do chrámu zo 
zvyku a formálne. Ježiš Kristus prišiel z lásky. Je tu čas pokánia, 
pôstu, ktorý neberme len tak formálne. V pôste sa zdržiavame od 
jedál, znamená to, aby sme sa naučili ovládať. Náš pohľad je príliš 
upriamený na hmotné veci, málo pozeráme na nebo. Pôst je na to, 
aby sme sa premáhali a viac pozerali na Boha. V ďalšom príhovore 
otec biskup hovoril o neresti, hneve, ktorý často ovláda aj nás - 
kresťanov, v tom zmysle poukázal na odpustenie, ktoré má velký 
význam pre našu pokojnú budúcnosť. Pripomenul, že je Rok toleran
cie, v ktorom sa máme viac snažiť o úctu k blížnym. -am-

Z kroniky 
sídelného 

biskupa 
M ons. Jána HIRKU

17.2. - Ďakovná svätá liturgia v biskup
skej kaplnke pri príležitosti 5. výročia 
biskupského svätenia o. biskupa Jána a
3. výročia biskupského svätenia o. bis
kupa Milana
17.2. - Rokovanie s vládnym zmocnen
com Dr. Adolfom Smolíkom
22. 2. - Porada s dekanmi prešovskej 
diecézy

- Zasadanie komisie pre du
chovnú obnovu Slovenska 
25. 2. - Odpust v Lutine pri príležitosti 
sviatku Katedry svätého Petra
26.2. - Stročín - posviacka obnoveného 
chrámu
28. 2. Biskupská konferencia v Badíne
1.-3. 3. - Služobná cesta v zahraničí
6. 3. - Rokovanie s riaditeľom odboru 
Ministerstva kultúry Dr. Mulíkom
7.-8. 3 - Rokovanie s technickou komi
siou Vatikánu, vedenou P. Tuccim, SJ, 
o návšteve Svätého Otca.

Ju b ileá  kňazov
o. František Fedor, správca far

nosti Varhaňovce, 65. narodeniny (2.4. 
1930)

o. Andrej Kerešťan, správca farnos
ti Osturňa, 60. narodeniny (6. 4.1935)

o. Štefan Kundra, pôsobí v USA, 
65. narodeniny (5.3.1930) a 35. výročie 
ordinácie (20. 3. 1960)

Na zábere mládežnícky zbor v Stročíne Snímka a. m.
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Dejiny
prešovského biskupstva

(Pokračovanie i  predchádzajúceho čísla)

Biskup Pavol Peter Gojdič, 
OSBM

Náš hrdinský vyznávač viery
Biskup Gojdič, dobrý pastier, pripra

voval svojich veriacich na nevyhnutné. 
"Moji drahí, musíme byť pripravení čeliť 
najťažším časom v histórii našej cirkvi. 
Ale rozpamätajte sa na prvých kresťanov. 
Za svoju vieru boli pripravení obetovať 
všetko, dokonca svoje vlastné životy. Dô
verovali nášmu Božskému Spasiteľovi, 
ktorý povedal: "Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovaťa prenasledovať. 
Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú od
menu v nebi! (Mt. 5 ,11-12). Preto majte 
odvahu a držte sa pevne svojej viery."

28. apríla 1950 komunisti násilne lik
vidovali gréckokatolícku cirkev v  česk os
lovenskú a uvä/nili biskupa Gojdiča za 
''postoj priečiaci sa vôli ľudí." O niekolko 
mesiacov bol vypočúvaný kvôli "velezra
de a špionáži" a odsúdený na život vo 
väzení. Ľudia však boli presvedčení, že ich 
biskup sa údajnými zločinmi neprevinil. 
Vedeli, že bol uväznený a odsúdený len 
pre svoju neochvejnú vernosť katolíckej 
cirkvi. Bolo zrejmé, že komunisti, v snahe 
ospravedlniť násilnú likvidáciu prešov
skej diecézy, po jeho uväznení vyrábali 
proti nemu obvinenia. Proces s biskupom  
v Bratislave bol vskutku "paródiou justí
cie" a veriaci ho oprávnene považovali za 
vyznávača viery.

Biskup Bažil Hopko, spoluväzeň bisku
pa Gojdiča, vo svojich Memoároch napísal:

"Po procese bol biskup Gojdič pre
miestnený z jedného väzenia do druhého 
a bol donútený pracovať ako obyčajný vä
zeň. Nebola tam žiadna práca, ktorá by ho 
bola ponižovala. Často sa dobrovoľne pri
hlásil k práci, akú ostatní väzni odmietali 
robiť. Týmto spôsobom sa snažil pochopiť 
skutočný zmysel kresťanskej pokory. Cítil 
sa šťastný, že takýmto ľahkým spôsobom  
bol schopný potešiť dobrotivého Pána.

"Počas rokov, ktoré biskup Gojdič 
strávil vo väzení, nemal žiadne problémy 
s miestnymi úradmi. Prijímal ich krutosť 
a úmyselné útrapy, vrátane samostatnej 
cely, s  úplnou odovzdanosťou do svätej 
Božej vôle. Jeho tvár neustále odrážala jeho 
vnútorný pokoj a šťastie. Podobal sa nevin
nému dieťaťu. Samotná jeho prítomnosť nás 
všetkých upokojovala a posilňovala."

Biskup Gojdič bol neustále premies
tňovaný z jedného väzenia do druhého. 
Väzenské úrady nechceli, aby sa ľudia 
dozvedeli, kde sa ich biskup nachádza. 
Ľudia sa však dozvedeli miesto jeho poby
tu a v procesiách prichádzali modliť sa za 
svojho svätého biskupa. Prirodzene, ne
mohli sa dostať dovnútra väznice, ale mu
seli zostať za jeho múrmi. Obyčajne sa 
zhromaždili pred zanirežovaným oknom  
biskupskej cely a tam sa modlili a spievali 
nábožné piesne. Boli to všetko ľudia, kto
rých biskup Gojdič podľa obvinenia ko
munistov "nenávidel a zradil".

Počas rehabilitácie biskupa v neskor
ších rokoch sa bez akýchkoľvek pochyb
ností dokázalo, že Všetky obvinenia 
vznesené proti nemu v procese neboli ni
čím iným ako klamstvami vyrobenými je
ho žalobcami, v snahe udržať ho vo väzení 
a izolovať ho od jeho veriacich.

Istý Ferdo Ondruška, ktorý navštívil 
biskupa Gojdiča vo väzenskej nemocnici 
pred jeho smrťou, píše:

"Biskup Gojdič prechovával v sebe 
nesmiernu lásku k svojmu kléru a ľuďom. 
Často hovoril o grécko - katolíckych zvyk
lostiach a obradoch a s velkým zanietením  
vysvetľoval, prečo jeho veriaci musia zos
tať jednotní s Apoštolskou Stolicou. Roz
prával nám, ako ho počas dlhých 
výsluchov neustále týrali a ako sa ho vše
možnými sľubmi snažili donútiť prijať 
pravoslávie. Prisľúbili mu dokonca, že sa 
stane patriarchom..."

A uzatvára: "Nemám ani najmenšiu 
pochybnosť, že biskup Gojdič bol mučení
kom za svoju vieru!”

Vo väzení sa biskup Gojdič nikdy ne
sťažoval na svoje vlastné bolesti, takže sa 
každý domieval, že je na tom zdravotne 
dobre. Potom náhle vážne ochorel. Rýchle

ho dopravili do väzenskej nemocnice, ale 
lekári neobjavili nič, napriek tomu, že je
ho bolesti pretrvávali. Niekolkokrát ho 
previezli do nemocnice a Späť. Nakoniec 
lekári začali mať podozrenie. Poslali ho na 
známu kliniku dô Brna, na Moravu. Tam 
mu diagnostikovali karcinóm, ktorý bol 
nezvratný. Po návrate do leopoldovskej 
väznice ból ihneď umiestnený do nemoc
nice, kde zostal až do svojej svätej smrti.

Niekolko týždňov pred jeho smrťou 
navštívil biskupa Gojdiča vysoký úradník 
z ministerstvá vnútra a prisľúbil mu am
nestiu. Biskupa to trochu rozrušilo, ale 
neskôr prehlásil: "Nemyslím, že stojí za 
to, vymeniť svoju mučenícku korunu za 
dva alebo tri roky slobody. Nechávam  
však rozhodnutie na Boha. Nech rozhod
ne, ako sa mu páči!" Samozrejme, komu
nistické úrady nikdy nedodržali Svoje 
slovo a biskup Gojdič zostal vo väzení.

Ako sa jeho zdravotný stav stával váž
nejším, jeho utrpenie a bolesť narastali. 
Nakoniec ukončil púť svojho svätého živo
ta v deň svojich 72. narodenín -1 7 .  júla  
1960 vo väzení v Leopoldove, na Sloven
sku, Dlhých desať rokov nosil Kristove 
putá, odovzdávajúc žiyé svedectvo svojou 
hrdinskou vierou a vernosťou Apoštolskej 
Stolici. Zomrel ako náš hrdinský vyzná
vač.

Počas svojej prvej Krížovej cesty v 
Koloseu na Velký Piatok v roku 1979, 
pápež Ján Pavol II. povedal: "Tak ako 
Ježiš má osobitné miesto v našich srdciach 
skrze jeho Umučenie, tak isto ho majú 
mučeníci a vyznávači našich dní. Je našou 
povinnosťou a záväzkom hovoriť o utrpe
niach týchto novodobých vyznávačov 
Krista a niesť svedectvo o  nich pred svedo
mím celého sveta."

Áno, náš hrdinský vyznávač, biskup 
Pavol P. GojdiČ, OSBM, má y  našich srd
ciach zvláštne miesto, skrz jeho utrpenia a 
lásku. Je našou posvätnou povinnosťou a 
záväzkom rozprávať o jeho svätom živote 
a modliť sa za jeho rýchle blahorečenie. 
Prosíme, nech nám dobrý Pán udelí túto 
láskavosť a nech to bude skoro!

Byzantine Leaflet Series, 
preložila Ing. Ľ. KRAJŇÁKOVÁ

Za o. Mons. ThOr. Jánom Senanom
/  1914 -1995 /

V utorok, 21. februára t. r. pred Syropôstnou nedeľou 
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi o. Mons. ThDr. Ján Seman, 
správca farnosti v Rakovci nad Ondavou.

Pohreb tohto zaslúžilého kňaza našej cirkvi bol dňa 23. 
februára t. r. v Chráme Pokrova Bohorodičky v Rakovci nad 
Ondavou. Pohrebné obrady vykonal o. biskup Mons. Ján Hirka 
a pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR, za účasti

takmer šesťdesiatich kňazov a velkého počtu veriacich. Slová 
rozlúčky okrem sídelného biskupa predniesol za kňazov mi
chalovského dekanátu titl. kanonik Michal Moskaľ, okresný 
dekan, o. Gabriel Németh, assesor a správca farnosti v Trho- 
višti za jeho rodákov i za Spolok sv. Cyrila a Metoda, ďalej 
predstaviteľ za veriacich v Rakovci i v Suchom a za mládež i 
deti. Jeho telesné ostatky odovzdali zemi v ten istý deň na 
košickom verejnom cintoríne. Za hrsť spomienok arcidekana 
Jozefa Knežu, správcu farnosti vo Vysokej nad Uhom a pred
sedu Spolku sv. Cyrila a Metoda, na o. Mons. ThDr. Jána 
Semana prinesieme v budúcom čísle. (pk)
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V sobotu, 29. apríla v Michalovciach
VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

NÁŠHO SPOLKU
Pred štyrmi rokmi - 2. marca 1991 - na valnom zhromaždení 

v Michalovciach sme znovuzaložili našu nábožensko-kultúmu 
ustanovizeň - Spolok sv. Cyrila a Meto
da. Valné zhromaždenie schválilo spol
kové stanový, zvolilo výbor na čele s 
arcidekanom o. Jozefom Knežom a vy
týčilo úlohy pre rozvíjanie náboženskej, 
kultúrnej a organizačnej činnosti gréc
kokatolíkov doma i v zahraničí.

Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda 
na základe stanov § 7 zvoláva valné 
zhromaždenie na sobotu (doobeda) 29. 

apríla 1995 do Michaloviec. Na valnom zhromaždení chceme 
bilancovať výsledky našej doterajšej práce a prerokovať zásadné 
otázky zamerania ďalšej činnosti a opatrenia v oblasti nábožen- 
sko-kultúmeho života gréckokatolíkov.

Ďalšie informácie o valnom zhromaždení prinesieme v na
sledujúcom čísle Slova. Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda

NASI JUBILANTI
V apríli t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši 

členovia:
50 ROKOV - Anna Hajduková zo Sečoviec, Ing. Vladimír 

Pichonský z Košíc, doc. Ing. Igor Liberko z Vranova nad Topľou, 
Marián Škoviera z Brna-Rečkovíc, Ing. Ján Tkáč z Prešova, 
Pavol Vaško z Kuzmíc a Jolana Winklerová zo Sečoviec.

60 ROKOV - Juraj Bilý zo Svidníka.
70 ROKOV - Pavol Krupčinský z Hudcoviec, Jur^j Pancák 

z Pozdišoviec, Zuzana Puškárová z Hatalova, Anna Stefanová 
z Novosadu a Ján Vojta z Košíc.

75 ROKOV - Anna Frajkorová zo Zbehňova, František 
Kupec z Hlivíšť, Mária Lejková z Nižného Žipova a Anna 
Pancuráková z Varhaňoviec.

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

*  V CHRÁME NARODENIA PANNY MÁRIE V MICHALOV
CIACH bola na výročie smrti sv. Cyrila Filozofa sv. liturgia za 
členov Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorú slúžil dekan o. Emil 
Zorvan. Kázal o. RNDr. Bartolomej Leško, DrSc., správca farnos
ti vo Voli.

Na podporu Spol
ku sv. Cyrila a Meto
da prispeli:

Johana Balogová, Brezina 
100 Sk, Bohuznáma, Košice 
100 Sk, Bohuznáma, Pozdi- 
šovce 100 Sk, Michal Bumbe- 
ra, Poša 50 Sk, Katarína Ďor- 
ková, Svinia 100 Sk, Michal 
Dziaček, Martin 50 Sk, Franti
šek Fedor, Varhaňovce 100 Sk, 
Anna Glotová, Radvaň nad La
borcom 50 Sk, Helena Gojdičo- 
vá, Voliča 50 Sk, Grécko
katolícky farský úrad Poša 50 
Sk, Gréckokatolícky farský 
úrad Trebišov 50 Sk, Tibor 
Hluška, Tichý Potok 150 Sk, 
Peter Hnát, Radvaň nad Labor
com 50 Sk, Mária Homjaková, 
Tichý Potok 200 Sk, Anna Ih- 
naciková, Pozdišovce 50 Sk, 
Ing. Peter Kasenčák, Kremná 
250 Sk, Helena Knopčáková, 
Radvaň nad Laborcom 100 Sk, 
Anna Kolesárová, Trebišov 
100 Sk, Mária Kostrubová, 
Trebišov 150 Sk, Július Ko-

(ŠTEDRÉ
SRDCIA

váč, Lekárovce 50 Sk, Mária 
Kováčová, Lekárovce 50 Sk, 
Michal Motto, Baškovce 450 
Sk, Silvia Párnická, 50 Sk, 
Mária Petriľáková, Sabinov 50 
Sk, PhDr. František Pokorný, 
Kolín (ČR) 50 Sk, Vladimír Ra- 
imov, Vranov nad Topľou 50 
Sk, Jozef Repko, Humenné 20 
Sk, Spolok sv. ruženca Čiča- 
va 300 Sk, Spolok sv. ružen
ca Falkušovce 560 Sk, Spolok 
sv. ruženca Trebišov 800 Sk, 
Anna Žihalová, Košice 200 
Sk.

Dary na Spolok sv. Cyrila a 
Metoda posielajte poštovou po
ukážkou vzor "A" na účet SLSP 
Michalovce, číslo účtu 124240- 
559/0900. Na poštovej poukáž
ke v správe pre prijímateľa - na 
druhej strane - uvedte, že ide o 
dar. Mená darcov postupne 
uverejňujeme v Slove.

Pán Boh zaplať.

Veľký obyvateľ moravskej krajiny, sláva i chvála 
severného kraja, totiž svätec Metod, pozýva teraz 
povzneseným kázaním: Pridte, milovníci pamiatky, 
s vierou sa stretnime a veseľme sa s nim vo sviatok 
jeho preslávneho skonu, nech ti prináša ustavičnú 
modlitbu ku Kristovi, nášmu Bohu, aby naše duše 
zbavil biedy a pokušenia.

/ Tropar na deň skonu arcibiskupa sv. Metoda /

K VÝROČIU SV. METODA
Pri príležitosti 1110. výročia úmrtia arcibiskupa sv. Metoda 

bude vo štvrtok, 6. apríla t.r. na Mestskom úrade v Strážskom 
slávnostné zasadnutie výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Po skončení zasadnutia, na ktorom budú prítomní aj pozvaní 
hostia, bude v miestnom Chráme Nanebovstúpenia Pána sv. 
liturgia. Spolok sv. Cyrila a Metoda

VÝROČIE TÝCH, ČO NEUMIERAJÚ
- Konštantín-Cyril a jeho brat Metod 

tvorili jeden dvojzáprah ducha, a preto ich 
nemôžeme oddeliť. Oni preorali úhory Veľ
kej Moravy, ale aj priľahlých regiónov a ne
chali tu semä na siatie pre všetky veky.

- Neboli to misionári iba v náboženskom 
slova zmysle, ale budovatelia celospoločen
ských útvarov. Ich zásady, opierajúce sa o 
Dekalóg, ale aj o humanitné spoločenské 
princípy, ovplyvňovali aj podobu štátu.

- Pretlmočením Svätého písma a liturgie 
do reči ľudu, ako aj ich postoj, dnes by sme 
mohli nazvať superekumenický, voči Carih
radu a Rímu predstihol II. vatikánsky koncil 
o 1100 rokov.

- Boli obdarení prorockým duchom, lebo 
postrehli na prahu veľkého rozkolu, ktorý sa 
stal v roku 1054, že všetky aktivity, rozbíja
júce jednotu, nemajú svoje opodstatnenie, i

keď sú za určité nápravy v Cirkvi. Ich obdi
vuhodná misia, vychádzajúca z Byzancie, 
prinášajúca východný obrad, reč ľudu i du
chovnosť, podriadenosť cirkevnoprávne Ca
rihradu, úcta a láska, ktorou ich v Carihrade 
obklopovali tak na cisárskom dvore ako aj v 
cirkevnej hierarchii a súčasne orientácie na 
Rím, rešpektovanie cirkevnoprávnych pred
pisov na území, na ktoré prišli ako misionári, 
uznávanie pápeža za hlavu celej Cirkvi, 
úporné hľadanie východísk pri konfliktných 
situáciách na Veľkej Morave s farským okru
hom hierarchie, opierajúc sa stále o stanovi
sko Ríma, sa aj dnes musia hodnotiť ako 
najčistejšia ortodoxia, vernosť princípu jed
noty Cirkvi a čiastočným kompetenciám 
patriarchátov a biskupstiev jednotlivých 
cirkevných oblasti. Veď sám pápež Hadrián 
II. o n ich  v tejto súvislosti povedal: Nihil

contra canones fecerunt - nerobili nič proti 
kánonom.

- Ich reálne a celostné videnie, ale najmä 
Konštantínove, kresťanstva ako modelu, kto
rý sa neobmedzuje iba na obrad, kult, na 
modlitbu, ale aj na praktický život, je  aj dnes 
predmetom uznania ich múdrosti a súčasne 
praktickosti.

Konštantínova formácia od svetských 
disciplín po sakrálne od abstraktných pred
metov po konkrétne, ale aj štátnické činy, od 
postavenia štátneho cisárskeho tajomníka až 
po pokorného mnícha, to všetko ukazuje 
rozpätie, v ktorom sa tento boží muž pohy
boval.

"Bol daný za pastiera a učiteľa" - ako 
hovorí Kliment Ochridský. A pre nás zvlášť.

(O. Mons. Mgr. Jozef TÓTH, prodekan 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v 
Prešove. Košice 1995 pri príležitosti výročia 
smrti sv. Cyrila Filozofa)



LITURGICKÝ KALENDÁR
Y roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B". 

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

TYZDEN PO PIATEJ 
PÔSTNEJ NEDELI 

3. apríl, pondelok, Nikita, úctyhodný
Menlivé časti o úctyhodnom  alebo z pon

delka. Kol 3,12-15: A ko Pán odpustil vám, 
tak aj vy. M t 7 ,1 -6  : Nesúďte, aby ste neboli 
súdení.

4. apríl, utorok, Jozef a Juraj 
z Maleje, úctyhodní

Menlivé časti o úctyhodných alebo z utor- 
ka.l Sol 5,14-18: U jím ajte sa slabých. Lk 
11,34-36: Lam pou tela je  oko.

5. apríl, streda, Teodul, Agatopod 
a spoločníci, mučeníci 

Menlivé časti o m učeníkoch alebo zo stre
dy. Ef 4,31-32; 5,1-2: N apodobňujte Boha 
ako m ilované deti. M k  8,31-34: Peter si ho 
vzal nabok a začal m u dohovárať.

6. apríl, štvrtok, sv. Metod, 
velkomoravský arcibiskup 

Antifóny: každodenné. Tropar: Svätí Cyril 
a Metod. Sláva i teraz K ondák: V zdajm e 
úctu. Prokimen: Po celej zemi. E f 5,8-14: 
Skúmajte, čo sa páči Pánovi. Lk 12,16-21: 
Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život.

7. apríl, piatok, Juraj Mitilenský, 
biskup, zakončenie Štyridsiatnice

Menlivé časti o biskupovi alebo z piatku. 
Ef 6,10-17: Bedrá si prepášte pravdou. Lk 
18,18-30: Keď to počul, zosm utnel, lebo bol 
veľmi bohatý.

8. apríl, sobota o Lazárovi /biela/ 
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Antifóny: Pán je  ochranca. Ty si m oja po
moc. Tropar: Už pred svojím  utrpením . Slá
va i teraz Kondák: K ristus, naša radosť. 
Namiesto Svätý Bože: K torí ste v  Kristu. 
Prokimen: Pán je  m oje svetlo. H eb 12,21- 
24: Vy ste sa priblížili k  vrchu Sion a k  m estu 
živého Boha. Jn 11, 1-45: V tedy im  Ježiš 
povedal otvorene: Lazár zomrel. Spev na 
prijímanie: Z  úst nem luvniat.

9. apríl, Kvetná nedeľa /biela/ 
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 

Antifóny: M ilujem  Pána. D ôveroval som. 
Vchod: Požehnaný, ktorý prichádza. Tropar: 
Už pred svojím  utrpením . Sláva i teraz. K on
dák: Na nebesiach na tróne. Prokim en: Po
žehnaný, ktorý prichádza. Fil 2,6-11: Ježiš 
Kristus je  Pán. M k 11,1-10: Hosana! Požeh
naný, ktorý prichádza v m ene Pánovom . N a
miesto Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na 
prijímanie: Z  úst nem luvniat. Svätenie rato
lestí. Myrovanie.

VEĽKÝ TÝŽDEŇ
10. apríl, Pondelok velkého týždňa, 

Terent, mučeník
Liturgia vopred posv. darov. A k sa neslú

ži, na sv. lit. Jána Zlatoústeho sa berie: A nti
fóny: Vysmievajú sa mi. Ú fal v  Pána. 
Tropar: Už je  polnoc. Sláva i teraz Kondák:

Jakub ešte oplakával. Prokimen: Ja nezom 
riem. H eb 5,7-9: Bol vyslyšaný pre svoju 
úctivosť. Jn 12,31-36: To povedal, aby na
značil, akou smrťou zomrie. Spev na prijí
manie: O tvorte mi brány.

11. apríl, Utorok velkého týždňa, 
Antip, biskup

Liturgia vopred posv. darov. A k sa neslú
ži, na sv. lit. Jána Zlatoústeho sa berie: A nti
fóny: Prebodli m i ruky. D elia si. Tropar: Už 
je  polnoc. Sláva i teraz Kondák: Je čas m ys
lieť Prokimen: Pane, nakloň. E f 2,13-18:

Snímka a. m.

Skrze jeho  krv stali ste sa blízkym i. M k 
14,3-9 : Načo takto mrhať voňavý olej? Spev 
na prijímame: Pane nakloň.

12. apríl, Streda velkého týždňa, 
Bažil, úctyhodný

Liturgia vopred posv. darov. A k sa neslú
ži, na sv. lit. Jána Zlatoústeho sa berie: A nti
fóny: Do jedla. Do tvojich rúk. Tropar: Už je  
polnoc. Sláva i teraz Kondák: Láskyplný 
Bože. Prokimen: Bože, úplne zmy. Heb 
12,2-3: Nedbal na potupu. M t 20,36-39: I 
doľahli naňho sm útok a úzkosť. Spev na pri
jím anie: Pán je  dobrý.

13. apríl, Velký štvrtok, 
/Artemon, biskup/ 

Predpoludním : V katedrálnom  chrám e 
stretnutie kňazov s diecéznym  biskupom , 
svätenie m yra a antimenzionov. Popoludní: 
Liturgia sv. Bažila Veľkého s večierňou 
/tm avočervená/ M enlivé časti z večiem e sú 
vlastné z Veľkého štvrtku. Prokim en po pre
chode na lit.: Povstávajú zem skí králi. I. 
čítame: Iz 50,4-9: K to je  m ojím  žalobcom?
II. čítanie: 1 K or 11,23-26: Toto robte na 
m oju pam iatku. Evanjelium : M t 26,20-30:

T oto je  m oja krv novej zmluvy. Namiesto 
Cherubínskej piesne, piesne na prijím anie a 
N ech sa naplnia sa spieva: Prijmi m a dnes. 
N am iesto D ôstojné je: Poďme, veriaci. Po 
ukončení sv. liturgie nasledujú Strasti podľa 
vlastného poriadku /tm avočervená/.

14. apríl, Velký piatok, 
prikázaný sviatok, prísny pôst

/Martin, pápež, vyznávač/

Predpoludním : H odinky o um učení Pána 
Ježiša K rista /C árske časy/ /tm avočervená/. 
Popoludní: Veľká večiereň  s uložením  pláš
te n k e  do hrobu /čierna/. I. čítame: Iz 52,13- 
15; 53,1-9: N em á podoby, ani krásy. II. 
čítanie: 1 K or 1,18-25; 2,1-2: Slovo kríža je  
bláznovstvom  pre tých, čo idú do záhuby. 
Evanjelium : M t 27, 1-5.15-17; 20,24-26: 
Veľkňazi a starší ľudu sa  uzniesli, že Ježiša 
vydajú na smrť. Sprievod s pláštenicou oko
lo chrám u, za opakovaného spevu tropara 
Ctihodný Jozef.Poklona pred  N ajsv. Eucha- 
ristiou.

15. apríl, Velká sobota, 
/Aristarch, apoštol/

Liturgia sv. B ažila V elkého s večierňou. 
M enlivé časti sú z prvého hlasu a vlastné z 
Veľkej soboty. Prokim en na večiem i nie je. 
Nam iesto Svätý Bože: K torí ste v  Kristu. 
Č ítania zo Starého z á k o n a /15/. Prokim en po 
prechode na  liturgiu: N ech sa ti klania. N a
m iesto Aleluja: V staň, Bože. /V ým ena čier
nych šiat na biele/. R im  6,3-11: Všetci, čo 
sm e pokrstení v  K ristovi Ježišovi, v  jeho 
smrť sm e pokrstení. M t 28,1-15: N iet ho tu, 
lebo vstal, ako povedal.N am iesto M y, ktorí 
cherubínov: Zm lkni, každý človek. N am ies
to D ôstojné je : Neplač nado mnou, M at
ka.Spev na prijím am e: Pán z m ŕtvych vstal. 
Požehnanie litijných darov.

16. apríl, Velkonočná nedeľa - 
Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť /biela/

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Po úvod
nom  požehnám  spieva kňaz raz a veriaci 
dvakrát opakujú veľkonočný tropar Kristus 
slávne vstal z m ŕtvych. Antifóny: Zaplesaj 
celá zem. Bože, obdaruj nás. Vchod: Na 
zhrom aždeniach. Tropar: K ristus slávne. 
Sláva i teraz Kondák: A ž do hrobu. N am ies
to Svätý Bože: K torí ste v  Kristu. Prokimen: 
T oto je  deň. K ol 3,1-4: A k ste teda s Kristom 
vstali z m ŕtvych, hľadajte, čo je  hore. Jn 
1,1-17: V  ňom  bol život a  život bol svetlom  
ľudí. N am iesto D ôstojné je: A njel zvestoval. 
Osvieť sa. Spev na prijím anie: Telo Kristo
vo. N am iesto Požehnaný, V ideli sm e, Nech 
sa naplnia, N ech je  m eno a Sláva i teraz sa 
spieva veľkonočný tropar K ristus slávne. 
Sväté dvere ostávajú otvorené celý týždeň. 
Požehnanie velkonočných pokrm ov.

Pripravil o. Mgr.Vojtech BOHÁČ



( Kupón 7/1935)

Otázky:
13. Čo je Cirkev?
14. Ktorý starozákonný malý pro
rok predpovedal Narodenie Je
žiša Krista - Mesiáša v meste 
Betleheme?

IDCA-TOUK
CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
Košice, Staničné nám. 11 

PRIPRAVUJE:
8 - DŇOVÚ PÚŤ 

V MESIACI MÁJ 1995 
do Svätej zeme, 

po stopách Pána Ježiša Krista
Doprava: letecká
Ubytovanie: hotelové
Stravovanie: polopenzia 
Navštívime: Jeruzalem, Betle
hem, Nazaret, Jericho, Tábor, 
Carmel, Mŕtve a Galilejské more, 
Jordán, Kafamaum, Judskú púšť a 
iné biblické miesta. Počas púte sú 
stále slúžené sv. liturgie.
Ak máte záujem, prihláste sa ih
neď na tel. 095/742 868 (utorok, 
streda, štvrtok), alebo osobne na 
Gréckokatolíckom farskom úrade 
v Prešove.
Predpokladaná cena 

18.000 až 20.000,- Sk, 
závisí od počtu účastníkov.

Žiadosť redakcie Slova
Redakcia Slova žiada farské úrady 

a čitateľov, ktorí majú zvyšné staršie 
ročníky časopisu Slovo, predovšet
kým ročníky 1980 až 1990, aby ich 
ponúkli našej redakcii. Potrebujeme 
ich na doplnenie archívu redakcie a 
tiež pre Východný inštitút v Ríme.

Ďakujeme Vám I

G ré c k o k a to líc k y
d vo jtýžd en n ík

08001 P R E Š O V  
t e l . : 0 9 1 / 7 2 3 7 8 3

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

AKO TEN, KTORÝ SLÚŽI
Budeme potrebovať mnoho tr

pezlivosti úprimnosti, aby sme po
chopili vzťah medzi prvenstvom a 
službou podľa Evanjelia. Náš život 
dosvedčuje, že práve v tomto sme 
sa stali majstrami sebaklamu.

Vieme si predstaviť, aká veľká 
zmena by nastala, keby sme dô
sledne a pravdivo žili podľa ducha 
služby? Keby tak konal každý v 
akomkoľvek postavení?

Kto vysvetlí, ako sa mohlo stať, 
že sme Spasiteľovým slovám o 
službe pokojne a nenápadne o- 
dobrali ich zmysel?

"Kto chce byť medzi vami prvý, 
nech je sluhom všetkých."

Preto členovia vlády sa oficiálne 
nazývajú ministri - sluhovia. Dobre 
si zapamätajme obraz, ako Ježiš 
Kristus si uväzuje zásteru a kľaká k 
nohám jedného, druhého, tretie
ho,... dokonca i k tomu, ktorý sa ho 
chystá zradiť - a umýva im nohy.

Ako absurdne smiešne a hlúpo

musíme vyzerať my, keď sa s tráp
ne vážnou tvárou dožadujeme 
svojej dôstojnosti. Mnohí hovoria 
o službe spoločenstvu a pritom 
pokojne vládnu silnou rukou. Már
ne Kristus po celé stáročia zdôraz
ňuje :"Medzi vami to tak nebude" - 
medzi nami je to tak i naďalej.

Spasiteľ, ktorý miloval človeka a 
vždy a vo všetkom mu slúžil - raz 
tak, že ho uzdravil, inokedy tak, že 
ho vzkriesil z mŕtvych, potom zas 
tak, že ho napomenul, a teraz zas 
tým, že mu umýva nohy - povedal 
veľmi jasne:

- Dal som vám príklad, aby ste aj 
vy jeden druhému takto slúžili.

Prijmime bez výhrad túto smer
nicu pre náš život. Nech sú pre 
nás Ježišove slová záväzné. Jeho 
duch služby vytvára perspektívy 
večného života, večnej krásy, več
nej lásky, v ktorej sa stretávajú 
služby všetkých milujúcich.
Z Myšlienok o. J, PORUBČANA, SJ

Chcem sa, “Bože, dobre, vyspovedať
Kresťansko-charitatívny spolok Ma

krina oznamuje, že pre velký záujem 
znova vydal knižočku Chcem sa, Bo
že, dobre vyspovedať. Poslúži kňa
zom, dospelým a deťom pred každou 
svätou spoveďou, ale aj pri rozjíma
niach alebo duchovných obnovách.

Cena 19,-Sk.
Ďakujeme za podporu našej chari

tatívnej činnosti.
Adresa:

KChS Makrína, Duchnovlčova 477, 
068 01 Medzilaborce, 

t.: 0939/217 35

Veľkonočné pohľadnice
Gréckokatolícka diecézna Chari

ta vydala pohľadnice s velkonoč- 
ným motívom. Zakúpením týchto 
pohľadníc podporíte činnosť die
céznej Charity v Prešove. Farské

úrady a individuálne osoby si ich 
môžu objednať na adrese : Gréc
kokatolícka diecézna Charita, Dom 
Charitas, ul. Jarková 79, Prešov 
080 01, čt. 091/723709

V čase jarných prázdnin zorganizo
vala Gréckokatolícka diecézna Chari
ta Prešov v spolupráci s dobrovoľ
níkmi Slovenskej katolíckej Charity v 
Humennom pobyt pre deti z mnoho
detných rodín v rekreačnom zariade
ní Bystrá pri Humennom. V peknom 
prírodnom prostredí malo 48 detí od 8 
do 12 rokov možnosť nielen fyzicky, 
ale hlavne duchovne pookriať a nad
viazať nové priateľstvá. Za víťazstvo 
a účasť v športových i spoločenských 
hrách na nich čakali sladké odmeny a 
prekvapenia Nechýbala ani nedeľná 
svätá liturgia.

Túto peknú akciu sa podarilo začať len 
vďaka sponzorstvu akciovej spoločnosti

Chemes Humenné, ktorá hradí 2/3 ná
kladov pobytov detí, 1/3 čiastočne hra
dia podľa vlastnej možností rodičia detí 
a mnohí ďalší darcovia.

Ide vlastne o prípravný turnus projektu 
Nečakaný týždeň prázdnin, podľa ktoré
ho by sa pri získaní potrebného množ
stva finančných prostriedkov od Konta 
nádeje zotavilo v rekreačnom zariadení 
Bystrá počas 6 -tich mesiacov v 6 - tich 
týždenných turnusoch asi 300 detí z vý
chodoslovenského regiónu.

Rozžiarené detské oči vyjadrujú 
úprimné poďakovanie všetkým darcom 
a tým, ktorí sa podieľali na príprave i 
realizácii projektu.

Ing. Mária RAJŇÁKOVÁ


