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Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi

Chrám sv. Kozmu a Damiána v Jakubanoch z roku 1911



Keďklokočovský chrám bol po prešovskom "P" sobore 28. apríla 1950 gréckokatolíkom 
odobratý, slovenskí gréckokatolíci sí v kanadskom Hamiltone vybudovali Svätyňu Mat
ky Božej Klokočovskej (1963) Perokresba Ing. Michal TÓTH

Cecilius Cyprián 
SMRŤ A UTRPENIE

Aký je to zisk opustiť časný život, ukázal 
nám Kristus, Učiteľ všetkého toho, čo slúži k 
našej spáse a úžitku. Jeho učeníci boli smutní, 
keď povedal: " Keby ste ma milovali, radovali 
by ste sa, že idem k Otcovi..." (Jn 14,28). Tým 
ich chcel iste poučiť a ukázať im, že miesto 
smútku sa majú skôr radovať, keď drahí, kto
rých milujeme, opúšťajú časný život. Pri spo
mienke na to píše a hovorí sv. Pavol v svojom 
liste : "Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť 
zisk" (Fil 1,21) a považuje to za veľký zisk, že 
už nie je spútaný putami tohto sveta, že už nie 
je vystavený hriechom a nerestiam tela, ale je 
zachránený od strachu naháňajúcich útlakov a 
vyslobodený z otrávenej tlamy diabla a že sa 
môže na Kristovo volanie ponáhľať do radosti 
večnej spásy.

Niektorých zaráža to, že teraz šíriace sa cho
roby zasahujú rovnako pohanov, aj našich ľudí. 
Akoby kresťan bol veriacim len preto, aby bol 
uchránený dotyku zla, aby požíval vo svete 
šťastie a pozemský život, a nie skôr preto, aby 
sa zachoval pre budúcu radosť, keď vo svete 
zniesol všetky protivenstvá.

Mnohí sa pohoršujú nad tým, že nám táto 
smrteľnosť je spoločná s inými ľuďmi. Ale čo 
by sme nemali mať v tomto svete spoločného s 
ostatnými, kým pre nás platí spoločne zákon 
prvého zrodenia tohto tela? Kým prebývame v 
tomto svete, sme spojení s celým ľudským po
kolením rovnosťou tela a sme oddelení len du
chom. Kým teda toto smrtelné telo neoblečie 
nesmrteľnosť a pominuteľné telo nepominuteľ- 
nosť (1 Kor 15,53) a kým Duch nás neprivedie 
k Otcovi, dotiaľ budeme mať spoločné s celým 
ľudským pokolením všetky nedostatky, ktoré 
ľpia na tele. Tak teda každý zostáva podrobený 
hladu, keď pôda nedá dostatočnú úrodu, tak sa

stáva, že keď je mesto obsadené nepriateľom, 
sú všetci podrobení lósu poroby. A  keď jasná 
obloha nedá dážď, potom všetci musia trpieť 
suchom. A  keď sa loď rozbije na útesoch, stros
kotanie je spoločné všetkým cestujúcim. A  tak 
máme so všetkými spoločné bolesti očí, návaly 
horúčky a všetku slabosť údov, kým s nimi 
máme v tomto svete spoločné telo.

Ano, naopak, keď kresťan pozná a drží sa 
toho, za akých podmienok a za akých predpo
kladov dospel k viere, bude iste vedieť, že vo 
svete musí znášať väčšie zlo ako iní, pretože 
musí viac bojovať ako oni s útokmi diabla.

Sväté písmo nás poučuje a napomína slova
mi : "Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v 
spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku" 
(Sir 2, 1) . A znova : "Prijímaj všetko, čo ťa 
zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak 
ťa .niečo sužuje. Lebo zlato a striebro čistia 
ohňom ... " (Sir 2, 4-5). Tak sa Jób po strate 
celého svojho majetku, po smrti svojich milo
vaných detí, keď ešte k tomu všetkému musel 
zápasiť s vredmi a červami ničím nedal zdrviť, 
ale osvedčil sa on, ktorý uprostred bojov a 
utrpenia ukázal trpezlivosť svojho zmýšľania, 
oddaného Bohu a povedal: " Nahý som vyšiel 
z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, 
Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené! " (Jób 
1,21). A  keďho jeho žena popudzovala, aby sa 
s reptaním a výčitkami obrátil proti Bohu, keď 
už nemohol vydržať silné bolesti, odpovedal : 
" Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda 
máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by 
sme nemali ? V  tomto všetkom Jób nezhrešil a 
nevyriekol proti Bohu nič neprístojné (Jób 2, 
10, 1, 22). Preto mu tiež Boh vystavil vysved
čenie a povedal satanovi : " A  všimol si si 
môjho služobníka Jóba ? Niet mu rovného na 
zemi. Je to muž dokonalý a statočný, boji sa 
Boha a chráni sa zlého (Jób 1,8).

(Pripravili o. baziliáni)
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C IR K EV &A M O D L Í <§ M Á R IO U
VŠETCI JEDNOMYSEĽNE ZOTRVÁVALI NA MODLITBÁCH SPOLU SO ŽENAMI, 

S JEŽIŠOVOU MATKOU MÁRIOU A S JEHO BRATMI (SK1,14)

Márii, a jej zveruje seba, veriacich i Cir
kev. Veriacich volá k úprimnej modlitbe 
spolu s Pannou Máriou a vyjadruje svo
ju vieru, že táto spoločná modlitba pri
nesie tak dary a ovocie, ako modlitba 
apoštolov s Ježišovou Matkou vo Veče- 
radle pred zoslaním Svätého Ducha.

Aj jeho encyklika Dominum et vivifi- 
cantem z 18. mája 1986 hovorí o úlohe 
Svätého Ducha, ku ktorému sa obracia 
myseľ i srdce Cirkvi na sklonku dvadsia
teho storočia: "Uprostred problémov, 
sklamaní a nádejí, odpadov i návratov 
našich čias Cirkev zostáva verná tajom
stvu svojho zrodenia. Preto aj keď je 
historickou skutočnosťou, že Cirkev vy
šla z Večeradla v deň Turíc, v istom 
zmysle možno povedať, že ho nikdy ne
opustila" (DeV 66).

Taliansky sochár Michelangelo vte
sal do dlane svojej svetoznámej Piety - 
Sedembolestnej Panny Márie - iniciálky 
svojho mena. Akoby do tej dlane bol 
vložil seba, svoje problémy a svoj život.

Tento geniálny umelec vedel, prečo 
tak robí. Nezabudnime na to ani my. 
"Boh chcel, aby sme všetko mali skrz 
Máriu" (sv. Bernard). Panna Mária nie 
je všemohúca, ale mocná svojím prího
vorom u Boha. Preto v čase, keď upie
rame zrak na toto velké jubileum - tretie 
tisícročie od Kristovho príchodu na svet, 
ktorým chce Cirkev osláviť túto udalosť, 
osvojme si postoj apoštolov, ktorí zotr
vávali v modlitbách s Ježišovou matkou 
Máriou (Sk 1, 14). Panna Mária, prv, 
než odišla z tohto sveta, pomohla Cirkvi 
vyprosiť Svätého Ducha. A v tomto svo
jom spasiteľnom poslaní neprestala ani 
po svojom nanebovzatí, "ale svojím 
mnohonásobným orodovaním aj nadä- 
lej nám získava dar večnej spásy. S 
materinskou láskou sa stará o bratov 
svojho Syna, čo ešte putujú a nachá
dzajú sa v rozličných nebezpečen
stvách a úzkostiach, dokiaľ sa 
nedostanú do blaženej vlasti" (LG 62).

"K Duchu Svätému sa obracia my
seľ i srdce Cirkvi na sklonku dvadsiate
ho storočia a s výhľadom na tretie 
tisícročie od Kristovho príchodu na 
svet", hovorí Svätý Otec Ján Pavol II. v 
encyklike o Duchu Svätom v živote Cir
kvi a sveta (49). Preto nám doporučuje, 
aby sme sa na toto jubileum pripravova
li v modlitbách podľa príkladu apošto
lov: "s Ježišovou matkou Máriou" (Sk
1,14). Iste ho k tomu vedie Svätý Duch 
a prejav Božej vôle v tieto dni.

o. František DANCÁK

"Všetci jednomyseľne zotrvávali na 
modlitbách spolu so ženami, s Ježišo
vou matkou Máriou a s jeho bratmi" (Sk 
1,14) .Táto krátka správa Skutkov apoš
tolov o živote apoštolov po Nanebov
stúpení nášho Pána nám hovorí, že "v 
duchovnom zmysle turíčna udalosť ne
patrí len minulosti:
Cirkev je stále vo 
Večeradle a nosí 
ho v srdci. Zotrvá
va v modlitbe ako 
apoštoli spolu s 
Máriou. Toto spo
jenie modliacej sa 
Cirkvi s Kristovou 
matkou je už od 
začiatku súčasťou 
tajomstva Cirkvi.
Božia Rodička je 
prítomná v tomto 
tajomstve tak, ako 
je prítomná v ta
jomstve svojho Sy
na", čítame v 
encyklike o Du
chu Svätom v žig- 
vote Cirkvi a 
sveta (DeV 66). A 
ďalej pokračuje:
"Modlitba Cirkvi je 
tým neprestajným 
volaním, v ktorom 
sa sám Duch pri
hovára za nás: v 
istom zmysle ju 
on sám vyslovuje 
s Cirkvou a v Cirkvi" (DeV 66).

Práve "na Márii vidno, ako nám Boh 
môže byť blízky" (ev. biskup Leich). Sama 
to ako nijaký človek a prvá zo všetkých 
ľudí pociťovala uprostred každodenné
ho života. "Takto chápeme hlboký zmy
sel dôvodu, pre ktorý sa Cirkev spojená 
s Pannou - Matkou, neprestajne obra
cia ako Nevesta na svojho božského 
Ženícha" (DeV 66). Pripomeňme si to aj 
epizódou z bratislavského velkého piat
ku, ako ju uvádza otec Anton Hlinka (Ozve
na Slova 2).

Na sviatok Zvestovania Panny Má
rie 25. marca 1988, kedy na Hviezdo
slavovom námestí v Bratislave sa 
odohrala pamätihodná dráma, spomína 
sa udalosť, ktorej mnohí pripisujú mimo
riadnu hodnotu.

Proti pokojným účastníkom mani
festácie veliteľ ozbrojených jednotiek 
prijímal hlásenie a dával príkazy vysie
lačkou. Nejaký šikovný amatér sa náho

dou napojil na jeho vlnovú dĺžku a všet
ko nahral. Medzi povelmi bol aj tento: 
"Chyťte ženu v modrom!"

U veriacich tento povel vyvolal svoj
skú myšlienku. Mimovoľne si pomysleli 
na tú, ktorá sa tak často zjavovala v 
modrom rúchu - Pannu Máriu! Veď ako

mohol veliteľ rozoznať farby za tmy a 
navyše za dažďa. A aj keby veliteľ bol 
skutočne videl dajakú účastníčku v 
modrom oblečení z hotela Carlton, nič 
to neubránilo na ich presvedčení, že 
Panna Mária je uprostred veriaceho ľu
du ako spolutrpiaca Matka a Prostredni- 
ca. Ona, Panna Mária v modrom, Matka 
kresťanov, vzývaná tisíckami veriacich 
modliacich sa ruženec na námestí a 
uliciach dookola, stála uprostred svojho 
ľudu tak, ako už neraz, keď sa na ňu 
akýmkoľvek spôsobom veriaci ľud obra
cal.

Aj táto udalosť svedčí, že Cirkev stá
le zotrváva v modlitbe s Pannou Máriou 
ako vtedy apoštoli vo Večeradle a že je 
to prejav Božej vôle aj v tieto dni pred 
vstupom do tretieho tisícročia.

Keď Svätý Otec Ján Pavol II. v marci 
1979 vydal svoju prvú encykliku Re- 
demptor hominis, záverom sa v nej ob
racia k Matke našej dôvery, k Panne
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K ri stus teológii

Kristova osoba v teológii je  nielen náukou o 
Bohu, ale aj najdokonalejšou antropológiou, čiže 
náukou o človeku. Podfa toho, nakoľko sa premie
ta táto antropológia do praktického života, môžeme 
posúdiť i jej hodnotu.

MENO JEŽIŠ

Vráťme sa však ešte k menu Ježiš. Toto meno je 
identické s osobou, ktorá je  nositeľom tohto mena. 
U ľudí meno zostáva, osoba sa pominie. Ježišovo 
meno je tu večne s Ježišovou osobou, s jeho 
reálnou prítomnosťou. Fakt, že 2000-ročné dejiny, 
čiže časové rozpätie 2000 rokov kapitulovalo a ne
pochovalo Ježiša Krista ako pochovali všetkých ľu
dí, dokazuje, že v rozpätí tohto času tu jestvuje 
čosi, čo je nadčasové a napriek všetkej zlobe nezni-

kovi, ako k bratovi, lebo bol jedným z nás, ale naša 
duša sa upiera predovšetkým na neho ako na Boha, 
ktorý bol, ktorý je  a ktorý príde v sláve.

Meno Ježiš, či Kristus poznajú aj v iných 
náboženstvách, aj neveriaci. Kristus nie je  totiž 
iba menom, ale osobne prítomnou skutočnosťou. 
Cítime jeho pomoc, stretávame sa s ním v časoch 
dobrých i zlých, v radostiach i utrpeniach. A  pri 
odchode z tohto sveta on je prvý, ktorý nás víta: 
Vitaj, brat a sestra v kráľovstve, ktoré som vám 
pripravil od ustanovenia sveta. Z  vašich krížov a 
utrpení je  ten jas a svetlo radosti. Tu vidíte cenu 
kríža. Toto sú schody do nebeského kráľovstva.

Ježiš vystupuje z teológie, vyzlieka sa z nej ako 
z vrchných šiat, lebo on neostáva a nebýva iba v 
náuke, v učení, ale i v ľuďoch. My sme živými stán

kami živého Boha. Kristus je metafyzika i fyzika. Je 
čisté božstvo a čisté človečenstvo. Je v duši a mysli 
pastiera, ktorý vyháňa stádo na pašu, je v duši 
roľníka, čo zrno rozsieva, je v duši robotníka i 
vedca, čo skúma cesty hviezd, v duši básnika, čo 
hľadá slová, aby v v nich mohol vysloviť pravdu a 
krásu, v duši svätých, ktorí sa stali jeho priateľmi, v 
duši hriešnikov, ktorí si myslia, že utiekli od neho a 
utiekli vlastne od seba, v  duši detí, ktoré sú naj
bližšie k Ježišovi.

Jeho prítomnosť zasahuje celý svet. Celé kultúr
ne ľudstvo vyrástlo z kresťanstva. Isteže majú svoj 
podiel na tomto raste aj iné velké náboženstvá. Ale 
integrálne náboženstvo, ktoré rovnako rešpektuje 
dušu i telo, rozum i vieru, je kresťanstvo, dielo 
Kristovo. Súčasná technika i kultúra, rast prírod
ných vied sa začal na kláštorných a cirkevných 
školách, na stredných školách a univerzitách. I 
dnešné vyspelé školstvo má svoj základ, model a 
systém v kresťanských školách. Ježišovo posolstvo, 
Ježišov projekt, vyhlásený na hore blahoslaven- 
stiev, pri Tiberiatskom jazere, v Kafamaume, v 
Nazarete i v Jeruzaleme, je  najvyhovujúcejším 
projektom pre človeka. Dá sa uplatniť v plnej šírke: 
od pasenia kráv až po astronautiku! My všetci, čo tu 
sedíme, čo vyznávame Ježiša Krista a chceme žiť 
podľa neho, nepovoľujme, nedajme sa strhnúť ako 
plagáty z múra, neštiepme sa, nehľadajme drogy 
ducha, ale čistého Ducha, ktorý obveseľuje srdce 
človeka. Lebo tak ako sa pominuli všetky systémy 
za uplynulých 2000 rokov, pominú sa aj tieto. Iba 
Kristus zostane, lebo nám povedal: "Ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28, 20). 
Kresťania majú byť znakom zjednocovania, nie roz
bíjania. Veď my sme najväčším štátom na svete, 
nemáme hranice. Naše kráľovstvo je  od severného po 
južný pól. Všetci lúdia sú našimi bratmi, lebo Ježiš sa 
nedá deliť. Je len jeden, v teológii i v živote. Tu, teraz 
i v živote. Tu, teraz i v hodine smrti. Len my sme sa tu 
ponatierali rôznymi farbami a hráme sa na vojačikov 
ako chlapci. Do tretieho tisícročia chce Cirkev vy
kročiť v ekumenickom duchu. Ale ako, keď my nevie
me nadviazať dialóg ani sami medzi sebou! Tento 
večný Ježiš nás upozorňuje ako svojich ešte nedozre- 
tých apoštolov: "Neviete, čieho ducha ste".

Meno Ježiš je  ako zástava vztýčená na vysokom 
majáku. Je na začiatku nášho života i na konci. 
Nemáme kam utiecť, a keby sme aj chceli utiecť, náš 
útek by bol útekom do pekla. Všetko zlo, všetky 
tragédie, ktorých sme boli aj my živými svedkami, sa 
stali preto, že ľudia, čo mali moc, chceli utiecť od 
Krista. A  kam sme sa dostali? Na smetisko. I terajšia 
doba je  iba hľadaním. Bolo by ešte tragickejšie, 
keby my, kresťania, ktorých je  v Európe najviac (ale 
aj u nás doma), sme boli vyznávačmi a praktikantmi 
nie Ježišovými, ale figúrkami bôžikov, ktorí nejdú 
dopredu, ale späť! A  že sa nedá realizovať Ježišov 
program v tomto svete? Dá! A le nechceme. Chceme 
pohodlnejší program. Pohodlie však nič nevytvára a 
nikam nevedie. Každá práca je  ako výstup na hory, 
ako siatie, orba, stavanie domov. Je namáhavé, ale tá 
námaha je sladká.

Keď Ježiš hovoril o veciach, ktoré ľudia ťažko 
chápali, o svojej večnej prítomnosti medzi nami, v 
Euchäristii, mnohí od neho odišli. Vtedy sa Ježiš 
pýtal svojich učeníkov, ktorí už poznali pravú tvár 
sveta i Ježišovu moc; "A j vy chcete odísť?" Šimon 
Peter mu však odpovedal: "Pane, a ku komu by sme 
išli? Ty máš slová večného života " (Jn 6, 67-69).

Aj my sme zistili, kto je  Ježiš. Nie je  to iba Boh 
na nebi. Je to Bohočlovek aj tu na zemi. Boh s 
nami, medzi nami a v  nás. Ako naša krv, naše srdce 
a naša láska.

Ježišu, naša nádej, nádej sveta, pomôž nám zostať 
pri tebe, aby sme zostali aj pri sebe. Amen.

o. Mons. Jozef TÓTH

citeľné. Toto meno je  akýmsi heslom, ktorým sa 
otvárajú brány do odvrátenej strany života.

Vybudovanie spoločenstva podľa projektu bo
žieho, podľa Ježiša z Nazareta, je  jediným výcho
diskom, ak chceme ďalej žiť na tejto planéte. Ak 
chceme dýchať čistý vzduch, jesť čistý chlieb, bý
vať v čistom byte, žiť v čistom meste, žiť medzi 
čistými ľuďmi s čistými rukami a s čistým svedomím.

Prv než sa dostaneme do neba, musíme tu vybudo
vať podobu neba. To môžu urobiť iba ľudia, ktorí 
pochopili slová Ježišove: "Hľadajte najprv kráľov
stvo božie a jeho spravodlivosť a všetko vám bude 
pridané" (Mt 6, 33).

Všetko prirodzené však je prevyšované nad
prirodzeným, preto sa teológia, čiže bohoveda ve
nuje Kristovi predovšetkým ako Bohu. A j my, ľudia, 
ktorí sme boli pokrstení a včlenení od Kristovho 
mystického Tela, sa v našej a hriešnej prirodze
nosti neprestajne upíname ku Kristovi ako k člove-

(Pokračovanie z čísla 8)

Kristus teológie však nevychádza z týchto ok
rajových pohľadov histórie, ale zo zjavených právd a 
z osobných svedkov týchto udalostí a z diel NZ, 
ktorých autenticita, integrita a historicita je  zvlášť 
dnes po mnohých archeologických objavoch na- 
tolko istá, že všetky tvrdenia oponentov zašlých 
storočí sa dnes zdajú smiešne, zvlášť niektorí pred
stavitelia liberálneho racionalizmu a ich primitívne 
sentencie psychopatologické, vzťahujúce sa na osobu 
Ježiša Krista (Schutz Antal: Kristus, str. 74-79).

Vráťme sa však k živému modelu Ježiša Krista, 
ako sa prejavoval v jeho ľudskej dimenzii.

Posolstvo Evanjelia, ktoré je  vlastne testamentom 
a memorandom Ježiša z Nazareta, sa nestratilo, ani 
sa nepremenilo za celých 2000 rokov. Napriek to
mu, že zmizli všetky dynastie, faraóni, králi a cisá
ri, kráľovstvá, panstvá, pominuli sa systémy, pod
daných i veľmožov, náboženské i 
občianske spory, Ježiš zostáva 
stále ten istý, s tým istým posol
stvom pre všetky časy. Je to pro
gram, ktorý je  organicky spoje
ný s človekom, a i keď sa ho 
človek pre svoje zlé úmysly chce 
zbaviť, nedarí sa mu. I tí, čo 
utiekli pred Ježišom ako Bohom 
i človekom, sa k nemu po svo
jich osobných poblúdeniach a omy
loch vracajú. Ak sa nevrátia, za
hynú. Ježiš poznal a pozná všet
ky vybočenia z jeho cesty, a o 
tých hovorí: "Budete ma hľadať 
a zahyniete vo svojich hriechoch."
Najvýraznejšie o tejto pravde ho
voria dejiny 20. storočia a zvlášť 
posledné desaťročia.

Kristus teológie nie je  iba Bo
hom, ale aj človekom. Pre svet 
niet inej alternatívy, ak chce za
chovať antropoidného živočícha, kto
rý sa sám nazýva homo sapiens, 
iba toto zotrvávanie s Kristom.
Dimenzia človeka utvoreného a ut
váraného podľa božieho projektu 
je  dimenzia b r a t s t v a !
Bratstvo je  vyšším druhom 
spoločenstva, odbiologizovaného 
od ľudoopov! Je to vedomie, ktoré 
musíme zažiť ako spolupatričnosť 
krvnú i duchovnú. Človek sa ne
môže vyzliecť zo seba. To, čo ho 
utvára, je stabilné ako jeho ru
ky, nohy a hlava. Každá snaha 
opustiť tento Iudský model zna
mená okyptenie jedinca i spoloč
nosti, čí spoločenstva Zmyslom dejín 
nie je človek, ale Boh. Zvrátenie 
tohto poriadku sa nazýva chaos. A  
chaos, paradoxne povedané, vyso- 
koorganizovaný chaos - je rozbíja
čom všetkého, čo je pravdivé, 
dobré a krásne.
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V minulých rokoch sme bolestne po
ciťovali snahy vytlačiť Ježiša Krista 
nielen zo spoločnosti, ale aj z ľud
ských sŕdc a zasiať do nich ľahostaj
nosť, ba až odpor voči tomu, čo je 
kresťanské. Mnohí sme pre svoj 
strach, vlažnosť a výhody prestali byť 
"svetlom sveta" a "soľou zeme".

Zmeny v našej krajine, ktoré nám 
priniesla nežná revolúcia v roku 
1989, priniesla nám aj náboženskú 
slobodu. Túžili sme po nej, čakali 
sme na ňu, hovorili sme o nej. Ko
nečne sme sa jej dočkali a sme z 
toho šťastní. Už sa nemusíme skrý
vať so svojím náboženským pre
svedčením, môžeme slobodne cho
diť do chrámu a naše deti môžu 
slobodne chodiť na vyučovanie ná
boženstva. A  v zamestnaní sa ne
musíme pretvarovať...

Minulosť nás ale veľmi poučila, že čo 
ako veľký chcel byť človek v dejinách 
bez Boha, všetko stroskotalo. Ak člo
vek do svojich plánov nezahrnul Bo
ha, všetky jeho plány a projekty 
stroskotali. Boh je však verný! Naše 
modlitby i obety museli byť vypočuté. 
A preto toto uvoľnenie sme vtedy cítili 
ako veľký dar a odpoveď za našu ver
nosť.

Dlhé obdobie náboženskej neslobo
dy však malo negatívny, ale i pozitívny 
vplyv. Pozitívny v tom, že človek, ktorý 
to s Bohom myslel úprimne, sa vo 
svojej viere prehlboval a upevňoval. A 
to aj napriek tým obmedzeniam, útra
pám a bolestiam. Negatívny v tom, že 
mnohí prestali žiť nábožensky. Zane
dbali odovzdať vieru svojim deťom a

dnes plačú, že deti nechcú chodiť do 
chrámu, že sa nemodlia...

Nemohli sme, preto sme nemuseli. 
Dnes môžeme, a preto musíme. Všetci 
bez rozdielu. Zmeny, ktorých sme sa 
dožili, chápeme ako veľký dar od Bo
ha. Nesmieme ho premárniť! Všetci sa

musíme viac - menej prebudiť a nájsť 
miesto v dnešnom dianí. "Sľúbili sme 
si nový deň...", ak by sme to chceli 
vyjadriť slovami piesne speváka Ivana 
Hoffmana.

A  naozaj to vidieť v náboženskom 
živote. Aktivizuje sa mládež, ktorú do
vtedy bolo vidieť poskromne pri boho
službách a odpustoch. Tohto roku sa

naša gréckokatolícka mládež stretne 
už na IV. ročníku v Juskovej Voli a ich 
počet sa veľmi rozrastá. Náboženstvo 
na školách sa už pravidelne vyučuje a 
aj pri nedostatku katechétov a učeb
níc je na slušnej úrovni. Po našich 
farnostiach sa budujú nové chrámy, 
ktoré sa napĺňajú zbožnými a horlivý
mi veriacimi. Svoju vďačnosť Bohu a 
vernosť cirkvi prejavujú aj na mno
hých odpustových slávnostiach, naj
mä v Ľutine a Klokočové, kde zhro
maždení okolo svojich biskupov a du
chovných otcov aj takto prejavujú svo
ju vieru. Aj farnosti sa pomaly 
zapĺňajú kňazmi, ktorí prichádzajú 
medzi veriaci ľud, ktorý ich s láskou 
prijíma.

Napriek tomu je tu ešte veľa nedorie
šených problémov, či už je  to rekon
štrukcia rezidencie a kňazského semi
nára alebo reštitúcia cirkevného ma
jetku, ktorý bol cirkvi odňatý a dote
raz po väčšine prípadov nevrátený. A 
tak nečudo, že neraz berieme osud do 
vlastných rúk. Veď nie je  to hriech 
žiadať to, čo nám právom patrí. Naši 
kňazi a veriaci, spolu so sídelným bis
kupom a jeho pomocným biskupom 
so všetkou trpezlivosťou a nevšedný
mi obetami sa snažia tieto neľahké 
úlohy vyriešiť. Veď "sľúbili sme si vy
držať... a pravdu vravieť len...”

Túto oddanosť cirkvi chceme s naši
mi otcami biskupmi a kňazmi prejaviť 
aj pri historickej návšteve Svätého Ot
ca Jána Pavla II. v sídle našej diecézy.

Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka 
Kristovho!

o. František DANCÁK

Pane, naozaj nedokážem svojím ftjd- 
ským rozumom pochopiť Tvoje obdi
vuhodné skutky. Nevidím ta , ale na 
každom kroku cítim a presviedčam sa, i 
že skutočne si všade a teda aj pri mne. 
Ty máš nespočetné spôsoby, ako sa 
dostať ku každému ľudskému srdcu. 
Jedno určite viem, že i napriek tomu j 
nie si vtieravý a nikdy nevstupuješ do 
srdca bez môjho, či iného súhlasu. Si 
trpezlivý a citlivo pristupuješ ku kaž
dému.

Neopísateľné sú moje pocity vždy, 
keď vstupuješ do môjho srdca. Je to 
niečo príjemné a ľúbezné. Pri každom 
takom stretnutí s Tebou cítim, že sa vo 
mne niečo deje. Áno, ja som sa pohol 
v Tebe a k Tebe. A zase pri tomto 
dotyku spoznávam, ako mi dávaš isto
tu, priam, ako by si ma viedol za ruku. 
Moja lUdská krehkosť spôsobí, že sa 
môžem pošmyknúť alebo byť nevďač
ným za Tvoje dary Života, ale vždy

som presvedčený, že s Tebou, Pane, 
nemôžem zahynúť.

Aj tí, ktorí v pozemskom živote Tvoju 
existenciu a prítomnosť všade popie
rajú a zaznávajú, musia vidieť, že si 
svojou velebou zaodel svet, aby po
hľad kresťana ale i neverca spočinul 
na ňom. A takto cez prírodu žiariacu, 
plný lásky a dobroty, každý ľudský 
tvor musí vidieť Tvoju tvár. Pohľadom 
na fascinujúce prírodné scenérie mô
že každý rozpoznať tichý hlas Boží, 
ktorý sa prihovára k jeho duši.

Áno, Pane, Ty dobre vieš, že ľudská 
existencia je spojená aj s chvílkami 
krízy, rôzneho sklamania, únavy až 
temnosti. Mnohí chvejúcim sa srdcom 
idú v ústrety zhluku lákavých sľubov a 
týmto sa celkom oddajú.

Ja však s určitosťou viem, Pane, že 
sú v mojom ľudskom živote miesta, 
kde dokážem rozhodne bez váhania 
vyjadriť a splniť svoje áno pre Boha.

Ale úprimne priznávam, že k tomu, 
i aby som sa úplne očistil od všetkých 
; nánosov hriechu, nevystačím so svo

jimi silami, i keď predsavzatia mám 
veľké. Určite, Pane, že bez Tvojej mi
losti by som to nedokázal.

Dobrotivý Bože, preukáž nám svoje 
i veľké milosrdenstvo. Pokorne prosí- 
j me Ťa aj za tých, ktorí nadnášaní pý- 
j chou, si neuvedomujú, že ani najmen- 
i ši krôčik neurobia bez Teba, no i na- 

vzdor toho sa k Tebe nehlásia a Tvoju 
j  existenciu popierajú. I keď ta , Bože, 
j opustili, ale Ty ich nie, a neprestávaš 
i klopať im na dvere srdca. Všetci by 
i sme si mali uvedomiť, že v našom ži

vote niet minúty ani miesta, kde by 
sme sa mohli obísť bez Teba. Si preto 
BOHOM ŽIVÝCH a NIE MŔTVYCH.

Skrúšene prosíme Ťa, naplň nás 
všetkých kajúcim duchom, daj nám síi 
a zmiluj sa nad nami.

ing. Emil RINÍK, CSc.
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22. máj, Bazllisk, mučeník

Bol blízkym príbuzným TeodoraTy- 
rona. Pôsobil v pontskom Kumaneu. Za 
odmietavý postoj voči blúdnym náu
kám ho uväznili, mučili aj rozžeraveným 
železom. Ostal neochvejný v pravej vie
re. Bol sťatý v roku 307.

23. máj, Michal Sinadský
Bol reholhíkom v kláštore sv. Tará- 

zia. Po smrti sv. Tarázia sa stal predsta
veným Idáštora sv. Nicefora, ktorý 
horlivého reholYiíka vysvätil za biskupa 
pre mesto Sinad. V záležitostiach iko- 
noklazmu bol ako posol v Ríme u pápe
ža Leva III. Cisár ho za to poslal do 
vyhnanstva, kde ako vyhnanec aj zo
mrel okolo roku 820.

24. máj, Símeon úctyhodný 
Narodil sa v Antiochii v roku 521. 

Viedol pre nás zvláštny spôsob kajú
ceho života, ale jeho dobe známej - žil 
na stĺpoch. Najdlhšie sa umŕtvoval na 
Zázračnom vrchu blízko Antiochie, 
kde žil 45 rokov. Zomrel v roku 595.

25. máj, Tretie nájdenie hlavy 
sv. Jána Krstitelia 

Stratenú relikviu v Kumaneu našiel 
sv. Ignác, konštantinopolský patriar
cha, v roku 867. Slávnostným sprievo
dom ho preniesli do hlavného mesta.

26. máj, Karp, apoštol 
Bol jeden zo 72 učeníkov a spoloč

níkom sv. Pavla. Bol biskupom v mes
te Bery. Zomrel ako mučeník v roku 59.

27. máj, Terapont, biskup 
Pod menom sv. Teraponta uctieva

me dnes dvoch svätcov s rovnakým 
menom. Prvý bol biskupom na Cypre. 
Podstúpil mučenícku smrť v roku 289 
a jeho relikvie preniesli do Konštanti- 
nopolu v roku 806. Druhý bol kňazom 
v Sarde, kde ho aj umučili.

20. máj, Nikita, biskup 
Životopisné dáta sú veľmi chabé. S 

istotou môžeme tvrdiť, že bol chalce- 
dónskym biskupom a zomrel v roku 
836 prirodzenou smrťou.
29. máj, Teodózia, panna a mučenica 

Boli dve Teodózie, ktoré dnes uc
tievame. Prvá bola umučená v Cézarei 
v Palestíne. Pri súde verejne pozdra
vila kresťanov. Miestodržiteľ Urban 
preto z nej dal stiahnuť kožu a hodiť 
do mora v roku 307.

Druhá bola rehoľnica a pre horlivú 
úctú sv. obrazov bola v roku 826 umu
čená.

30. máj, Izák Dalmatský, úctyhodný 
Bol na čele kláštora nesúce meno

po sv. Dalmátovi. Bol predchodcom 
tohto svätca, napriek tomu kláštor ne
pomenovali podľa neho. Zomrel v ro
ku 383.

31. máj, Hermas, apoštol, Hermes,
mučeník 

Hermas apoštol je jeden z tých, 
ktorých sv. Pavol spomína v liste Ri
manom. Hermes mučeník bol vojak. 
Bol umučený v Kumaneu v roku 141.

1. jún, Justín, Filozof 
Narodil sa v palestínskom Neapoli- 

se v roku 103. Zaoberal sa s filozofiou, 
najmä filozofa Platóna. Po krste odi
šiel do Rtma, kde napísal knihu na 
ochranu kresťanskej náuky. Bol umu
čený v roku 168.

(Pokračovanie na 7.str.)

Stretnutie s o. Andrejom Krafčíkom, CSsR, po 45 rokoch

SNAŽM6 SA POCHOPÍ7
t\ umuwčňm/aT 10m  vôľu

O. Andrej Krafčík, CSsR, sa narodil 31 .decembra 1918 v kňazskej rodine v 
Michalovciach. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Malackách, teologické v Užho
rode, Olomouci a Budapešti. Za kňaza ho vysvätil 28. augusta 1945 biskup Pavol 
P. Gojdič v pútnickom mieste v Lutine. Po vysviacke pôsobil ako biskupský 
tajomník v Prešove, potom v Zemplínskom Jastrabí a ako kaplán v Trebišove.

Po 28. apríli 1950, keď začala násilná pravoslavizácia, sa spočiatku ukrýval, a v 
roku 1951 emigroval cez Rakúsko do Kanady, kde pôsobil medzi slovenskými 
gréckokatolíkmi. Dňa 8. septembra 1963 zložil večné sľuby v Kongregácii Najsvä
tejšieho Vykupiteľa a stal sa redemptoristom. V Kanade redigoval aj jediný sloven
ský gréckokatolícky časopis Mária. V súčasnosti žije striedavo v Michalovciach a 
Toronte.

Stretnutie so svojím katechétom po 45 rokoch je obsahom ďalšej časti tohto 
príspevku.

Sobotňajšie vydanie novín zo dňa 29. 
apríla 1950 len potvrdilo zlovestné chýry, 
ktoré sa šírili a konštatovali, že v predchá
dzajúci deň - v piatok - bola na tzv. prešov
skom "P" sobore "zrušená" gréckokatolícka 
cirkev. Prvé reakcie veriacich? - To nie je 
možné, vystriedali v zápätí otázky, čo teraz, 
čo ďalej. Prostý, jednoduchý človek nevedel 
pochopiť, že v dvadsiatom storočí je možná 
aj takáto manipulácia. Siahli mu na to naj
podstatnejšie, na dedičstvo otcov - na vieru, 
a preto bolesť ťala do živého, bola nezmera- 
teľne krutá.

Vtedajší trebišovský kaplán o. Andrej 
Krafčík bol obľúbený, najmä medzi mladými 
ľuďmi. Rýchlo si zvykli na jeho jazdu prete
kárskym bicyklom a vážili si to, že sa venoval 
mladým. Nielenže nacvičoval s nimi rozličné 
nábožensko-kultúrne programy, ale si s nimi 
aj zašportoval.

O tom, že bezpečnosť odvlečie kňazov 
do Prešova, sa dozvedel deň predtým, a 
preto sa vzdialil. V kaplánke ho nenašli. Do 
chrámu prišiel až v najbližšiu nedeľu na utie- 
reň a sv. liturgiu. V kázni s i" dovolil" komen
tovať prešovské udalosti. Vyriekol dokonca 
myšlienku, že po veľkom piatku príde vzkrie
senie... Tým sa však pred všadesledujúcou 
bezpečnosťou identifikoval a keď potom ešte 
odmietol v nedeľu pri bohoslužbe prečítať 
list, ktorý mu prieniesol člen bezpečnosti, v 
tom znení, že komu záleží na budúcnosti, 
nech sa dá pod pokrov sovietskej armády a 
že sústredením kňazov do zopár stredísk sa 
im umožnilo zintenzívniť ich činnosť - to bol 
medzi hľadanými kňazmi v okrese vari na 
prvom miete.

Na naliehanie veriacich o. Andrej Krafčík 
zmizol z dohľadu... Od tých čias prešlo 45 
rokov a po dlhej strastiplnej ceste je opäť 
doma - v rodnom kraji, medzi svojimi. Stret
nutia po takmer polstoročí so svojím kate
chétom, to sú chvíle, keď sa spomína...

O O. Andrej, ako ste vtedy vy vnímali 
prešovské udalosti a všetko, čo s nimi 
súviselo?

Vedel som a veriaci to tiež vedeli, na čom 
sme. Na ich naliehanie som nespával v kap
lánke, ale na bohoslužby som prichádzal 
každý deň. Posilňovali sme sa navzájom. Po
9. máji som už nijako nemohol pôsobiť, ale 
na emigráciu som nepomýšľal. Snažil som 
sa pochopiť Božiu vôľu a plne som sa dal pod 
ochranu Matky Božej. Postupne som sa

O. Andrej KRAFČÍK, CSsR
Perokresba Ing. Michal TÓTH

ukrýval v Trebišove na piatich miestach, až 
som nakoniec odišiel do emigrácie.

□  Ako ste sa dostali do Kanady?
Aj v tom vidím riadenie Božie. Vedel 

som, že som priamo ohrozený a jeden z 
našich veriacich sa ponúkol, že mi zabezpe
čí cestu autom do Žiliny, odkiaľ sa budem 
môcť dostať do Rakúska. Dlho som premýš
ľal, zvažoval a prosil o pomoc Svätého Du
cha. Po roku ukrývania sa, keď moje osobné 
doklady boliuž neplatné, dostal som sa na
koniec do Žiliny, odtiaľ do Brna a ďalej a 
nakoniec po trojhodinovom ťažkom pešom 
putovaní s o. Mikulášom Chanátom a baziiiá- 
nom o. Jozafátom Kuzmiakom sme celí pre
močení prekročili hranice do Rakúska. 
Dobre si to pamätám... Bolo to v noci po 
Zoslaní Svätého Ducha v roku 1951.

O Hoci ste o sebe nemohli dávať ve
dieť, predsa sa k nám dostala správa, že 
v Kanade ste začali vydávať spolu s ostat
nými slovenskými gréckokatolíckymi 
kňazmi časopis Mária.

Nebolo to hneď a nebolo to ľahké. Hrani
ce sme prešli šťastne, ale z Viedne sme sa 
museli dostať čím skôr do amerického pás- 

(Pokračovanie na ľ.str.)
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ma. Pod ochranou Matky Božej sa aj to po
darilo. Naše položenie na Západe vtedy ešte 
nechápali, ale predsa nás pritúlili kapucíni v 
Insbrucku. O. Jozafát Kuzmiak ako bazilián 
sa od nás odpojil a išiel vlastnou cestou. V 
jeseni 1951 sa mi podarilo prejsť peši Alpy a 
dostal som sa do Ríma. Tam opäť vyvstala 
otázka, čo ďalej. Keď sa ku mne dostala 
správa, že biskup Izidor Borecký z Toronta 
hľadá pre svoju eparchiu dvoch slovenských 
kňazov, chápal som to ako Božie riadenie a 
spolu s o. Mikulášom Chanátom sme sa 
rozhodli pre Kanadu.

Vo februári 1952 bol som už v kanad
skom Windsore, On t., kde žilo okolo sto slo
venských gréckokatolíckych rodín. O rok po 
mo[om príchode sme tam už mali svoje ná
boženské centrum, ktorého faru a Chrám sv. 
Michala archanjela posvätil dňa 7. novembra 
1954 biskup Izidor Borecký. A po konzultá
ciách s dekanom slovenského dekanátu v 
Kanade o. Michalom Rusnákom, CSsR, sme 
zorganizovali vydávanie spomenutého me
sačníka Mária.

□ Vieme, že slovenskí gréckokatolíci 
v Kanade zohrali jednu z významných 
úloh v dejinách našej cirkvi. Po roku 1950 
boli na tomto svete jedinými, ktorí mohli 
slobodne vydávať svedectvo tej viery a 
toho obradu, ktorý nám priniesli roku 863 
solúnski bratia si/. Cyril a Metod.

Prvé číslo časopisu Mária sa nám poda
rilo vydať v marci 1955. Ľudských síl veľa 
nebolo, ale aj v tomto prípade sa prejavila 
pomoc Matky Božej. Obálku časopisu ochot
ne navrhol p. Ľ  Greguš z Windsoru, Ont. A 
potešujúcim pre naše neľahké začiatky bol 
list nášho arcipastiera Mons. Izidora Borec- 
kého, ktorý nám na adresu nášho časopisu 
napísal aj tieto slová: "On bude nielen veľ
kým výkričníkom historickej pravdy, že Slo
váci gréckokatolíci skutočne jestvujú a sú 
schopní zapojiť sa do každej formy moderné
ho života, ale bude tiež novým dôkazom 
neochvejnej viery a vernosti vášho národa k 
vašim cyrilometodským tradíciám, ktoré ani 
mocnosti pekla nemôžu otriasť..."

□ Myšlienka gréckokatolícizmu v Ka
nade zjednotila tamojších osadníkov a 
oni začali vydávať svedectvo viery o sebe 
i o svojej starej vlasti. Milosť Božia a vše- 
pomáhájúca Matka Božia pomáhala slo
venským gréckokatolíkom v Kanade pri 
založení slovenského dekanátu, vysviac
ke prvého slovenského gréckokatolícke
ho biskupa v roku 1965 v osobe Mons. 
Michala Rusnáka, CSsR, pri založení slo
venskej gréckokatolíckej Epare h ie s v.

Cyrila a Metoda v Toronte v roku 1980 i pri 
výstavbe Katedrálneho chrámu Preme
nenia Pána v Unlonville, ktorú navštívil aj 
Svätý Otec Ján Pavol II.

Ano, s pomocou Božou o. Michal Rus- 
nák, CSsR, zorganizoval slovenských gréc
kokatolíkov v Toronte, o. František Fúga ľ  
Hamiltone, kde prišiel 25. apríla 1954. Začali 
sa rozvíjať i ďalšie naše osady, počnúc tou 
najstaršou v Montreáli, ktorá bola založená 
ešte v roku 1930, ďalej vo Welande, Osha- 
we, Delhách, kde po troch mesiacoch ťažkej 
práce bol 2. októbra 1955 posvätený nový 
Chrám Pokrova presv. Bohorodičky. V roku 
1967 o. biskup Michal Rusnák CSsR, zorga
nizoval slovenskú gréckokatolícku farnosť 
sv. Cyrila a Metoda v Kenastone.

□ Pri listovaní Márie sme sa dozve
deli, že pekne napredovala aj osady Sud
bury pod vedením vášho bývalého 
profesora teológie v Užhorode o. ThDr. 
Ludvíka Mlňu, ktorý bol nielen správcom 
osady ale aj profesorom gréckokatolícke
ho bohosloveckého seminára v Meadow- 
vale a na jeho pleciach ležal ja Kláštor 
redemptoristov v Toronte. Stali ste sa aj 
jeho rehoľným spolubratom.

Po dvoch rokoch redigovania Márie ma v 
práci vystriedal o. František Fúga, ktorý v 
Hamiltone vybudoval svätyňu Matky Božej 
Klokočovskej. Ja som odišiel do noviciátu 
otcov redemptoristov a potom som sa stal 
duchovným našej osady vo Welande, kde 
som nastúpil po o. Mikulášovi Chanatovi, 
ktorý tam zomrel sotva 30 ročný dňa 17. 
marca 1957. Správcom slovenskej osady vo 
Windsore sa stal náš novokňaz o. Anton 
Zouzal.

□ Pracovali ste 15 rokov vo východ
nej Kanade, 15 rokov v západnej a medzi
tým 12 rokov v Amerike - s o. Jozefom 
Feckom, CSsR, ale zaiste ste srdcom boli 
aj doma - na Slovensku. Boli ste dosta
točne Informovaný o nás, o našich sku
točnostiach?

Pravdu povediac, dostávali sa k nám iba 
kusé správy. Miesto, kde som v Kanade pô
sobil, mi pripomínalo okolie Trebišova. Aj 
tam je nížina. Do práce nás z Ríma povzbu
dzoval prof. o. Michal Lacko, SJ, ktorý pravi
delne prispieval do Márie, ktorej redakciu 
som prevzal ešte raz - v roku 1962. A koneč
ne som sa dostal aj na Slovensko. Prvýkrát 
v roku 1980 na pohreb matky do Bardejova. 
A podarilo sa mi získať pre Máriu veľmi dob-

(Pokračovanie na 11 .str.)

SVÄTÍMESIACA
(Pokračovanie zo 6. str.)

2. jún, Nicefor, biskup 
Narodil sa v roku 758 v Konštantína- 

pole. Bol mníchom a 12. apríla 806 sa 
stal patriarchom v hlavnom meste. Lev 
Arménsky ho v roku 815 poslal do vy
hnanstva, kde 2. júna 826 aj zomrel.

3. jún, Luzlllán, mučeník 
Poznáme len rok jeho smrti - 273 a

skutočnosť, že spolu s ním boia umuče
ná sv. Paula a niekoľko deti.

4. jún, Metrofán, biskup 
Biskupstvo v Byzante založil sv.

Staktis. Po jeho smrti dlho nebolo obsa
dené. Až sv. Metrofán sa stal po dlhom 
čase jeho biskupom v roku 295. Pre vy
soký vek sa nemohol zúčastniť I. nicej- 
ského snemu. Zomrel v roku 325.

5. jún, Dorotej, biskup a mučeník 
Bol biskupom v Týre. Neskôr prešiel 

do dnešnej Varný. Počas prenasledova
ní veľa trpel. Mučenícky veniec dosiahol 
vo veľmi pokročilom veku v roku 362.

6. jún, Visaríon a Hilarlon, úctyhodní
O Visarlonovi história zachovala, že 

žil na konci 4. storočia v Egypte. Viedol 
pustovnícky spôsob života v Sketise. 
Bol obdarený mocou robiť zázraky.

Hilarlon sa narodil v roku 775 v Ka- 
padócii. Od roku 806 do roku 811 bol 
predstaveným kláštora sv. Dalmáta. Ci
sár Lev Arménsky pre vernosť náuke ho 
poslal v roku 811 do vyhnanstva. Vrátil sa 
až v roku 842. Bol znovu zvolený na čelo 
kláštora, kde zotrval až do svojej smrti v 
roku 845.

7. jún, Teodot, biskup a mučeník 
Je ten istý, ktorého spomíname aj 

18. mája. Zomrel mučeníckou smrťou v 
roku 304 v Ankare.

8. jún, Teodor Stratilat - 
prenesenie ostatkov 

Jeho spomienka je 8. februára. Dnes 
sa spomína prenesenie jeho ostatkov z 
Heraklei do mesta Euchaisai.

9. jún, Cyril Alexandrijský, biskup 
Dnes sa spomína na deň smrti sv.

Cyrila Alexandrijského. Jeho pamiatka 
spolu so sv. Atanárom je 18. januára.

10. jún, Tlmotej, biskup a mučeník 
Nie je totožný so žiakom sv. Pavla

rovnakého mena. Bol biskupom v Pruse 
v Británii. Bol veľmi vzdelaný. Za cisára 
Juliána Odpadlého bol sťatý v roku 362 
za vytrvalé vyučovanie ľudu božieho ne- 
prekrúteným pravdám viery. Vyučoval 
ešte aj počas väznenia.
11. jún, Bartolomej a Barnabáš, apoštoli 

Sv. Bartolomej patrí medzi apoštolov,
o ktorých nevieme takmer nič. Pôvodné 
meno mat Natanael a bol pôvodom Gali- 
lejčan. Po rozchode apoštolov účinkoval 
na rôznych miestach. Všetky najstaršie 
životopisy hovoria o jeho mučeníckej 
smrti v Arménsku veľmi krutým spôso
bom - stiahli mu za živa kožu z tela.

Sv. Barnabáš pochádzal zo židov
skej levitskej rodiny z ostrova Cyprus. 
Nepatril do skupiny dvanástich apošto
lov, ktorých spomína evanjelium. Cirkev 
mu priznáva titul apoštola pre jeho úzku 
spoluprácu s apoštolmi a jeho význam v 
prvotnej cirkvi. Často sa spomína v Skut
koch apoštolov a v listoch sv. Pavla, s 
ktorým spolupracoval a ohlasoval evan
jelium. Zomrel mučeníckou smrťou pri 
Salamíne na ostrove Cyprus.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Andrej K r a f  č i  k 
kaplan

T r  e b i  S o v .

Žiadam Vás,aby ste pod osobnou zodpovednosťou zajtnajSiu procesiu 
t * j .2$.6.1949 veriacich z Trebišova do Vojčic okamžite taktne odvolali. 
V prítomnej dobe pre vážne Štátne problemj sú akekolveu shromáždenia, 
tedy i  cirkevné zakázané.Keby Ste tento zákaz neuposluchli,za následky 
z toho planúce sám zodpovedáte.

Aj takéto listy dostával o. Andrej Krafčík, kým bol doma
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Jar
Usmievajú sa prvé snežienky 
na naše zimné tváre.
V nížinách hlaholia spevy vtákov, 
o kráse farieb jari.

Z mesta mizne sivá clona.
Lúče kúpu strechy domov, 
zlatia trávu na priedomí, 
do hodvábu odlievajú stromy.

Ráno tóny zvonov spievajú 
o kráse Tvojho diela.
O majstrovi nad majstrov, 
čo s láskou velí prírode.

Mladí priatelia! Aj vy hľadáte v 
živote pravú radosť, pokoj a har
móniu? Poviem vám o svojom 
hľadaní a o novej skúsenosti ži
vota. Túžila som po niečom mi
moriadnom, neprebádanom - 
tajomnom. Detskú izbu som 
mala polepenú plagátmi spevá
kov a hercov. Ale to nebolo všet
ko. Začala ma priťahovať 
ezoterická hudba. Čítala som 
knihy s touto tematikou a počú
vala som hudbu.

Po maturite na strednej zdra
votnej škole som nastúpila ako 
zdravotná sestra do nemocnice. 
Raz na prechádzke mestom 
som čítala na plagáte veľkými 
písmenami: "Chcete byť šťastní, 
chcete mať v živote úspech? 
Prídte na kurz TMI" Kto by ne
chcel, tak som sa prihlásila. 
Uverila som všetkému, čo učite
lia ■ majstri na kurze TM (trance- 
dentálnej meditácie) ponúkali. 
Ako zvládnuť stresy, starosti, 
ako byť šťastný a spokojný. Vý
klad o technikách meditácie bol 
veľmi sugestívny. Mantra, ktorá 
sa účatníkovi odovzdá počas 
kurzu, na mňa hlboko zapôsobi
la. Na túto mantru som sa mala 
sústrediť 20 minút ráno a večer, 
aby som unikla dennému stresu 
a nadobudla hlboký pokoj, s kto
rým budem potom hravo riešiť 
svoje problémy. Po návrate z 
kurzu som začala poctivo apli
kovať metódy TM a očakávala 
výsledky. Po niekolkých mesia
coch denného tréningu namies

to toho, aby som dosiahla väč
šiu koncentráciu a uvoľnenosť, 
začala som strácať kontrolu nad 
svojimi myšlienkami. Čosi ako 
uragán sa mi preháňalo v mojej 
mysli. Narastali vo mne pocity 
strachu a neistoty. Strhávala 
som sa zo sna a mala som často 
hororové sny. Aj počas denných 
meditácií ma začali prenasledo
vať hrôzostrašné vízie. Ani uči
telia v centre TM si s tým 
nevedeli rady. Stále viac a viac 
som bola podráždená. Prešla 
som niekolkými lekárskymi vy-

ba šírila radosť a optimizmus. 
Raz som sa jej opýtala: "Babka, 
odkiaľ beriete tolko radosti?" 
Ona vyťahuje z vrecka ruženec 
a hovorí: "Túto, hľa, v tomto ru
ženci je moja radosť." Trochu 
ma to zastavilo, žeby starkej ru
ženec bol lepší ako moje medi
tačné techniky? Odvtedy som 
začala sledovať každý jej pohyb.
V jej prítomnosti som sa dobre 
cítila, vracala sa mi istota a po
koj. Pri jednom rozhovore so 
starkou som sa jej zdôverila so 
svojimi problémami. "Budem sa

Tak sa mi otvoril nový Boží 
svet. Je to svet, ktorého sa ne
môžeme zmocniť ani vedou, 
ani trancedentálnou meditá
ciou a ezoterickou hudbou. 
Aby som tento svet mohla ná
jsť, musela som prehodnotiť 
svoje zmýšľanie, uveriť v živé
ho Ježiša ako svojho Spasiteľa 
a Boha. Až teraz mám v srdci 
pravú radosť, ktorá nepochá
dza od učiteľov a majstrov TM, 
ale od živého Ježiša, ktorého 
denne prijímam v Najsvätejšej 
Eucharistii a žijem jeho slovo, 
ktorým sa mi prihovára z Evan
jelia. Je to fantastický priateľ. 
Na stretnutiach s kňazom sme 
mali biblické hodiny, kde sme 
meditovali nad textom zo 
Svätého písma. Toto je tá pra
vá meditácia, ktorá vedie k 
Bohu. V mojej izbe teraz visí 
kríž a obrazy Ježiša a Matky 
Božej. Na nočnom stolíku 
mám ruženec, modlitebnú 
knižku a Sväté písmo. Počú
vam mládežnícke nábožen
ské piesne. Až teraz sa cítim 
uvoľnene. Stratili sa mi pred
chádzajúce problémy. Vďaka 
ti, Ježišu, za všetko.

Toto je môj príbeh hľadania, ale 
i nájdenia pravej radosti. Mladí 
priatelia, nech tento príbeh bude 
pre vás inšpiráciou, kde máte 
hľadať pravú radosť, pokoj a har
móniu. Denne z hĺbky môjho 
vnútra spievam so žalmistom: 
"Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, 
za čím túži tvoje srdce." (Žalm 
37,4)

Inga
Spracoval o. Ján KARAS

KOCAN

šetreniami. Výsledky boli nega
tívne. Lekár mi predpísal lieky 
na ukľudnenie. "Čo sa s tebou 
robí?" - opýtala sa raz moja ma
ma. A tak som jej porozprávala
o svojich problémoch. Ona len 
pokrčila ramenami a skonštato
vala: "Budeš mať 19 rokov, život 
máš pred sebou. Choď na ďal
šie kurzy." Otec bol nadšený 
tým, čo robím a tiež ma posielal, 
aby som skúsila metódy iných 
kurzov, ktoré sa ponukávali v 
našom meste: Náboženský ži
vot v našej rodine sa zúžil na 
nedeľné bohoslužby. No ja som 
mala výhrady aj voči nim. Na 
moje námietky proti Cirkvi mi ro
dičia nevedeli odpovedať.

Na internom oddelení, kde 
pracujem, ma zaujala takmer 80
- ročná starenka. Stále okolo se

za teba modliť, aby si našla pra
vú radosť", hovorí babka. Raz ju 
navštívila jej vnučka, mala som 
práve službu. Babka mi ju pred
stavila. Len tak medzi rečou 
vnučka mi podáva ruženec. 
"Vieš, Ivana, my sa s babkou za 
teba modlíme, pripoj sa k nám. 
Nech tento ruženec bude pre 
teba ako náhrada za tvoju man
tru. Ak máš čas, príď medzi nás 
do klubu kresťanskej mládeže." 
Sľúbila som, že možno prídem. 
"Moja babka", ako som ju na
zvala, ma naučila na nočných 
smenách modliť sa ruženec. 
Tak som začala praktizovať na
miesto mantry ráno a večer 
modlitbu svätého ruženca. Po 
niekolkých týždňoch sa začala 
strácať podráždenosť a strach. 
Prišla som aj na stretnutie mla
dých. Podali mi pomocnú ruku a 
ukázali mi cestu, po ktorej oni 
kráčajú. Je to cesta Ježišova.

Martin

Snímka a.m.
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Blíži sa celodiecézne stretnutie mladých v Juskovej Voli. Snímka František DANCÁK

rodiny a citlivo vnímajú atmosféru školy.
A práve toto všetko bolo cieľom iniciáto

rov takéhoto modelu, ktorý je dnes už 
možné a potrebné zavŕšiť do defini
tívnej podoby, čo veríme, že Gréckokato
lícke biskupstvo podporí transformáciu tejto 
triedy na cirkevnú.Spoločenstvo rodičov

Spoločenstvo rodičov pri elokovanej 
triede Materskej školy na Duklianskej uli
ci vo Svidníku, umiestnenej v CZS sv. 
Juraja vo Svidníku, vyslovuje poďakova
nie Školskej správe vo Svidníku a ve
deniu CZS sv. Juraja za vytvorenie 
takmer optimálnych podmienok pre 
existenciu tejto triedy s nepriamym za
meraním pre využitie blízkosti jednej 
alternatívnej cirkevnej školy v meste a 
obvode Svidník. Spoločenstvo rodičov 
vyslovuje podákovanie aj Rani učitelke 
Tkáčovej a pani učitelke Švecovej za 
vzorný a citlivý prístup k deťom, čoho 
výsledkom je aj to, že mnohí rodičia 
nemôžu dostať deti domov a mnohé 
deti by najradšej chodili do školy aj cez 
víkend.

Táto trieda má kapacitu 20 detí, má 
samostatný vchod a navštevujú ju väč
šinou deti; ktoré rodičia uvažujú prihlá
siť na CZS sv. Juraja alebo deti, ktorých 
starší súrodenci už navštevujú túto 
školu. Splnil sa tým sen niektorých 
rodičov o rodinnom type výchovno- 
vzdelávacieho zariadenia. Je úžasné po
zorovať, ako napríklad sedemročný 
Vladko chráni dvojročného Urbanka ale
bo ako šesťdetná rodina prichádza ráno 
spokojne spolu na jedno miesto, ako 
škôlkári denne s obdivom a rešpektom 
pozorujú činnosť školákov, ako sa sami 
už oboznámujú s cudzím jazykom, ako 
sa už predškoláci tešia do prvého roč
níka a do družiny, ktorá je plná hier a 
hlavne na celoškolských akciách škôl
kári tvoria stále súčasť akoby jednej

V dnešnej ťažkej ekonomickej situácii 
je väčšina mladých rodín nevyhnutne od
kázaná na zárobok matky, čo pre 
mnohých bez existencie vhodného 
predškolského zariadenia to nie je

možné. Už nemusí rodič, spravidla v 
časovej tiesni, roznášať deti z jedného 
konca na druhý, už nemusia byť deti jed
nej rodiny odizolované, ba naopak, starší 
školáci preberajú zodpovednosť nad do- 
provodom mladších škôlkárov, čím vo 
velkej miere pomáhajú svojim rodičom.

Preto ešte raz vdäka všetkým, ktorí sa 
zaslúžili práve o to, že táto trieda sa 
nachádza práve v CZŠ sv. Juraja a je 
akoby jej súčasťou. Vďační rodičia

Spom ienka na výročie
Pred 100 rokmi - 24. júna 1895- v 

malej dedinke Livov, okr. Bardejov, v 
rodine kňaza sa narodil Pavol Stuľáko- 
vič ako tretie dieťa. Po maturite na 
gymnáziu študoval teológiu v Prešo- 
ve. V Budapešti ukončil filozofickú fakultu.
V roku 1922 prijal sviatosť manželstva. 
Vysvätený bol v Prešove a primície mal 
v Cesticiach, okr. Košice, kde bol fará
rom. Zomrel 3. marca 1981 v Košiciach, 
kde pôsobil celý život v službe Pána ako 
profesor náboženstva na všetkých 
stredných školách (okrem núteného po
bytu v Čechách). Počas svojho života 
vychoval veľa žiakov za dobrých kňa
zov, ktorí čestne obstáli v skúškach 
prenasledovania našej cirkvi. Mno
hých veriacich upevnil v pravej viere. 
Celý svoj život zasvätil čestnosti, Pá

nu Bohu a rodine. Po rokoch od smrti
o. Pavla dal Všemohúci tú milosť a 
povolal jeho pravnuka do seminára, aby 
pokračoval v zanechanom diele svojich 
dedov a pradedov. Prosíme tých, ktorí 
sa ešte na otca Pavla pamätajú, aby si 
uctili jeho pamiatku modlitbou!

Dcéry M ária a M agdaléna

Milostiplná Matka
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Na audiencii, ktorá sa v stre
du, 19. apríla vzhľadom na veľ
ký počet účastníkov konala na 
Námestí sv. Petra, hovoril Svätý 
Otec o misijnom poslaní Cirkvi.

Na začiatku povedal, že cha
rakter Cirkvi - ako dedičky diela 
apoštolov, ktorí vydávali svedec
tvo o Kristovi a ohlasovali evan
jelium až po samý kraj zeme- je 
vo svojej podstate misionársky. 
Byť svojou podstatou misionár
skou, neznamená len plniť 
všeobecné poslanie voči celé
mu ľudstvu, ale možno pove
dať, že v samej svojej 
psychológii vlastní Cirkev vnú
tornú silu, ktorá sa konkrétne 
prejavuje v ohlasovaní evanje
lia, v šírení viery a v neprestajnej 
výzve na obrátenie.

Tak ako v deň Turíc, tak aj v 
našich časoch je Duch Svätý 
naďalej dôverným podnecova- 
teľom misionárskeho nadše
nia a charizmatických darov, 
ktoré utvárajú jednotu Cirkvi 
v spolunažívaní a v službe. Tu
ríce neboli iba chvíľou silného 
vzrušenia. Bol to začiatok vnú
tornej sily nadprirodzeného pô
vodu, ktorá sa potom rozvinula 
v dejinách Cirkvi. Takto Cirkev, 
vedená milosťou a láskou Du
cha Svätého uskutočňuje svoje 
poslanie tým, že všetkým ľuďom 
otvára bezpečnú cestu k plnej 
účasti na tajomstve Ježiša Kris
ta.

Na záver Ján Pavol II. pozdra
vil jednotlivé skupiny pútnikov, 
medzi nimi aj novovysvätených 
diakonov Spoločnosti Ježišovej.

□ □ □
Vo štvrtok prijal pápež Ján Pa

vol II. v Castel Gandolfe na au
diencii slovenskú vládnu

delegáciu, vedenú premiérom 
Vladimírom Mečiarom.

□ □ □
Dnešnou nedeľou, 23.4. sa skon
čila velkonočná oktáva, ktorá je 
akoby jediným dňom, dňom no
vým, dňom nového stvorenstva. 
Z prameňa Velkej noci vyviera 
nový život, pokoj a radosť. Na 
toto poukázal Ján Pavol II. v 
príhovore k veriacim na Sväto- 
peterskom námestí. Velká noc 
neprináša pokoj a radosť iba Cir
kvi, ale aj celému svetu. Ide o 
radosť z víťazstva nad strachom, 
nad násilím, nad smrťou. Velká noc 
premáha strach človeka. Ohlasu
júc Ježišovo zmŕtvychvstanie, 
chce Cirkev odovzdať ľúdstvu vie
ru vo vzkriesenie a vo večný život. 
Kresťanské posolstvo je v pod
state evanjeliom života. Dnešná 
nedeľa je- pokračoval Ján Pavol
II. - nedeľou vďakyvzdania za dob
rotu, ktorú Pán preukazuje vo veľ
konočnom tajomstve. Preto sa 
nazýva nedeľou Božieho milosr
denstva. Dobro premáha zlo. Ži
vot je silnejší ako smrť. Božia 
láska je mocnejšia od hriechu. 
Toto všetko sa prejavuje vo veľ
konočnom tajomstve Ježiša 
Krista. Tu sa nám Boh ukazuje 
takým, akým je. Ako Otec s 
nežným srdcom, ochotným 
vždy odpúšťať nevďačnosť svo
jich dietok.

Svoj poludňajší príhovor za
končil Ján Pavol II. želaním, aby 
Panna Mária pre celé ľudstvo 
vyprosila dar Božieho milosr
denstva, aby ľudia a národy, 
ťažko skúšané nepriateľstvom 
a bratovražednými vojnami, 
premohli nenávisť a usilovali 
sa o konkrétne zmierenie a 
budovanie pokoja.

Katolíci v Rusku
Vzťahy medzi katolíckou a ruskou pravoslávnou cirkvou sa zlepšu

jú, aj napriek obtiažam "krok za krokom". Toto stanovisko zastá
vali kardinál Achille Silvestrini a pravoslávny arcikňaz Joan 
Sviridov pri panelovej diskusii v Ríme, ktorú zorganizovala katolícka 
pomocná organizácia "Kirche in Not".

Sviridov, riaditeľ oddelenia pre náboženské vzťahy a katechézu 
moskovského patriarchátu, zvlášť vyzdvihol katolícku pomocnú ak
ciu k finančnej podpore šesťtisíc pravoslávnych kňazov. Táto inicia
tíva ukázala pravoslávnym "humánnu tvár" katolicizmu.

K možnej návšteve pápeža v Moskve a moskovského patriarchu 
Alexeja II. v Ríme Sviridov povedal, že tieto stretnutia by museli byť 
z ruskej strany dôkladne pripravené.

□ □ □
Rusko - ešte stále sú diskriminované ruské nábožen

ské menšiny v otázke navrátenia ukradnutého majetku.
Zatiaľ čo pravoslávni získali naspäť 322 objektov, luteráni 

214, moslimovia 3, katolíci 2 a židia 1 modlitebňu. Podľa 
Antoniho Heje, katolíckeho generálneho vikára v Moskve, bo
lo pred revolúciou v európske j časti Ruska viac ako 150 katolíckych 
kostolov.

Pri návšteve Maďarska - plánovanej na máj alebo jún budú
ceho roku, sa má Svätý Otec Ján Pavol II. stretnúť s hlavou 
ruskej pravoslávnej cirkvi - patriarchom Alexijom II. Prehlásil 
to iniciátor plánovaného západo - východného "cirkevného 
summitu" v Maďarsku opat benediktínskeho opátstva Pannon- 
halma pri Gyôre biskup A. Vyrszegi v interview s maďarským 
týždenníkom "Uj ember". Pannonhalma sa ponúka ako vhodné 
miesto pre stretnutie pápeža s ruským patriarchom i preto, že 
opátstvo bolo založené ešte pred cirkevným rozkolom 1054. 
Opátstvo založil v roku 996 sv. Vojtech (925 - 997).

Pápež Ján Pavol II. vo svojom 
velkonočnom posolstve "Urbi et Or- 
bi" určenom Rímu a oelému svetu 
dôrazne vyzval na "novú kultúru 
života" a na dialóg v politických a 
národnostných konfliktoch. Ján Pa
vol II. sa s posolstvom obrátil na 
rodiny rozdelené krvavými konflik- 
tmi, na obete násilia napríklad v 
Bosne a Hercegovine, Alžírsku, Bu- 
njndi a Sudáne. Na adresu tých, 
ktorí "svoje nádeje vložili do oz
brojeného boja", ako napríklad na 
Kaukaze, kde Rusi bojujú proti 
čečenským separatistom, pove
dal: "Egoizmus a snaha o získa
nie mod sú nezluätelhé s prav
dou o človeku a s dôstojnosťou 
kresťanov."

Aj napriek chladnému a daždi
vému počasiu prišlo na Námestie

sv. Petra do Vatikánu 100 000 
veriacich, kde pápež predniesol 
posolstvo. V priamom televíznom 
prenose do 65 krajín sl Ján Pavol II. 
sťažoval, že v dnešnom svete "je 
veltni veľa znamení smrti". Katolíc
ka cirkev chce, aby každý praoo- 
val "vytrvalo a odvážne, aby sa 
naša doba, poznamenaná mno
hými piesňami smrti, mohla stať 
svedkom založenia novej kultúry 
života", povedal pápež z balkóna 
Chrámu svätého Petra davu na ná
mestí vyzdobenom tisíckami kvetov 
z Holandska.

Po prednesenom posolstve 
pápež poprial veriacim radostné 
velkonočné sviatky v 57 jazykoch 
vrátane slovenčiny a dal im svoje 
požehnanie "Urbi et Orbi".

□ □ □

Spomienka na návštevu Svätého Otca 
Jána Pavla II. v Bratislave

Pred plánovanou návštevou
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M ED ZI V A M I STOJÍ TEN, 
KTCEÉHC NEPOZNÁTE ... v » «
Tieto slová vyriekol Ján Krstiteľ kňazom 

a levitom, ktorých poslali jeruzalemskí židia 
k Jánovi. Sú to slová, ktoré však platia iste i 
ľuďom dnešných čias, často i nám - kresťa
nom, rehoľníkom a kňazom. Ako to? Jedno
ducho tak, že so Spasiteľom sa stretávame, 
a hľadáme ho len na jednej rovine, len v 
modlitbe, len vo sviatostiach, len vo svätej 
liturgii. Žiaľ, v konkrétnom živote, čiže na tej 
druhej rovine, ho už nevidíme, zabúdame na 
neho, nevieme ho spoznať v živote našich 
blížnych.

Potvrdenie týchto slov podopriem veľmi 
silným osobným zážitkom. Dopoludnia na 
Velký štvrtok som sa zúčastnil spolu so Svä
tým Otcom v Bazilike sv. Petra slávnosti 
Kňazského dňa. Boli tam 34 kardináli, vyše 
40 biskupov a vyše 1000 kňazov. Všetci 
spolu sme si obnovili kňazské sľuby. Po po
vzbudivých slovách Svätého Otca tak ako 
všetci kňazi aj ja som ďakoval Spasiteľovi za 
dar kňazstva, za dar rehoľného povolania a 
za množstvo iných darov, ktorými ma môj 
Pán doteraz obdaroval. Zo svätopeterskej 
baziliky som odchádzal posilnený, povzbu
dený a naradovaný.

Druhá polovička dňa bola pre mňa pra
covná. Pripravoval som večerné vysielanie 
pre Vatikánsky rozhlas. Pri práci sa vyskytli 
aj rôzne menšie ťažkosti a ja som zabudol na 
dopoludňajší zážitok, ako keby sa mi vytratil 
z duše. Pred pol ôsmou večer som sa vracal 
z rozhlasu unavený a vyčerpaný s myšlien
kou na oddych. A tu sa naskytla situácia, 
ktorú som nezvládol, ale ktorá sa pre mňa 
stala silným zážitkom. Blízko hlavného vcho
du do jezuitskej kúrie ma pozastavil "barbo- 
ne" - rímsky žobrák. Vystrel ku mne ruku a 
prosil o almužnu:

- Padre sono povero... Otče, obetujte mi 
niečo, som chudobný...

Obťažený prácou a únavou som ho odbil 
slovami:

- Prosím vás, tu je vrátnik, pýtajte si niečo 
od neho.

Po týchto slovách som prekročil bránu 
kúrie a vstúpil do výťahu. Len čo sa výťah 
pohol, ja som počul vo svojom vnútri slová:

-Tak si mi dopoludnia v bazilike ďakoval 
za dar kňazstva a rehoľného povolania a za 
mnohé iné dary a teraz, keď si ma stretol, 
nepoznal si ma a neprejavil mi lásku ani 
malou pozornosťou.

Asi viete, ako som sa cítil. Môžno tak, 
ako keď pristihnú zlodeja pri krádeži. Bol 
som veľmi nespokojný a plný výčitiek. Výťah 
medzitým zastavil na piatom poschodí a na
miesto toho, aby som z neho vystúpil, stlačil 
som prízemie a hľadal vo vrecku nejakú al
mužnu. Vybral som peniaze a zahanbený 
som vychádzal von z kúrie v nádeji, že toho 
"žobráka" - Krista stretnem, ospravedlním sa 
a podarujem mu niečo. Križovatkou prechá
dzalo množstvo áut a on už bol na konci 
ulice. Postál som chvíľu a pozeral sa za ním. 
Ešte s väčším zmätkom v duši som vstúpil 
znovu do výťahu, moje srdce nemalo pokoja. 
Povedal som si:

-Taký si, odmietol si brata a v ňom samé
ho Ježiša Krista.

Našiel som sa pred bohostánkom. Po
kračoval rozhovor s Eucharistickým Kristom. 
Hanbil som sa a cítil vinu. Z duše mi vychá
dzali prosby:

-Pane, daj aby som ťa spoznával aj vo 
svojich blížnych. Otvor mi oči duše. Daj, aby 
moja viera bola praktická...

Bola to lekcia, bol to silný zážitok, na 
ktorý asi tak skoro nezabudnem. Ďakujem 
za neho Bohu, ktorý mi ním skutočne otvoril 
oči.

Drahí bratia a sestry!
Možno, že i vy máte podobné skúsenosti 

v živote, možno, že i vy ste boli oslovení vo 
svojich situáciách Pánovou výčitkou:

-Nepoznal si ma, neposlúžil si mi, nepo
mohol si mi...

Môžeme sa zamyslieť, akú hodnotu má 
naša viera, naša modlitba, naše stretávania 
sa s Eucharistickým Kristom, ak ich nevieme 
preniesť do každodenného života, keď od
mietame našich blížnych, keď im nevieme 
prejaviť lásku, pomoc, službu. Pamätajme si 
dobre Spasiteľove slová:

- Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste to urobili 
(Mt 25,40).

Veď celý priebeh posledného súdu sa 
bude vzťahovať na naše skutky lásky, ktoré 
prejavíme našim blížnym a v nich nášmu 
Pánovi. Veď Spasiteľ sa s každým naším 
blížnym stotožňuje. Vieme to domyslieť do 
detailov?

Podľa ovocia dobrých skutkov nás pozná 
Boh, ale už i na tejto zemi nás takto môžu

poznať ľudia (por. Mt 7,15-20). Naše modlit
by sú dobré, ak prinášajú ovocie - skutky 
lásky, ktoré prejavíme blížnym. Podľa týchto 
skutkov lásky, či nelásky, i sami máme mož
nosť už teraz spoznať svoj vzťah k Bohu. K 
tomu nám slúži najmä každodenné spytova
nie svedomia, a tiež to, ktoré je včlenené do 
sviatosti zmierenia, ako jeho neoddeliteľná 
časť. Tu kdesi sa začína naša vlastná nápra
va. Aké šťastie, že nás neodmieta, že si nás 
takto vychováva a pomáha nám v našom 
dozrievaní. Nelámte preto sami nad sebou 
ani nad nikým z našich blížnych palicu, ale 
ďakujme Spasiteľovi za každú skúsenosť, aj 
takú skúsenosť, ktorá nás zahanbuje. Pod
statné je to, že sa so Spasiteľovou milosťou 
môžeme stať lepšími. Preto je lepšie také 
zahanbenie tu na tejto zemi, než vo večnosti. 
Terez už jasne vidíme, že slová sv. Jána 
Krstiteľa:

- Medzi vami stojí ten, ktorého nepozná
te... (Jn 1,26) - sú veru platné aj dnes.

Medzi nami žije Spasiteľ stretávame sa s 
ním, ale ho nepoznávame.

Iste ste zažili nepríjemnosť, keď dobrý 
priateľ vás nepoznal, alebo sa nechcel k vám 
priznať. Domyslite si, čo prežíva Spasiteľ, 
keď ho jeho blízki priatelia nepoznávajú, keď 
tí, ktorí sa s ním denne stretávajú v modlitbe 
a vrav:, mu, ako ho milujú, popri ňom pre
chádzajú a nechcú ho vidieť, ani spoznať vo 
svojich blížnych. Bratia a sestry, tu nestačí 
mať otvorené telesné oči. Je potrebné hľa
dieť zrakom duše. Ním budeme vidieť aj ne
viditeľné skutočnosti. Drahý Spasiteľ, ty si 
otvoril oči slepému, otvor aj nám duchovný 
zrak, aby sme ťa neprehliadali, ale spozná
vali ťa v každodennom živote, aj v živote 
našich blížnych. o. Ján BABJAK, SJ

SNAŽME SA POCHOPU
(\ USUíIJOČŇom ZOŽfU VÔĽU

(Pokračovanie zo 6. str.)

rého spolupracovníka v osobe učiteľa Teo
dora Pekároviča.

□ Teraz ste medzi nami - doma. Ako 
vnímate našu súčasnosť?

Je tu mnoho povznášajúceho, ale i bo
lestného. Ja osobne pozerám na túto zem aj

"PRESVJATAJA BOHORODICE, 
SPASÍ NAROĎ NAŠ!"

mARIA
Autorom obálky prvých čísiel časopisu MÁ
RIA, ktorý začali vydávať slovenskí gréckoka
tolícki kňazi v Kanade v roku 1955, bol L. 
Greguš z kanadského Windsoru...

ako na zem mučeníkov. Po skončení teolo
gických štúdií som očakával kňazskú vy
sviacku. Myslel som, že ma vysvätí biskup 
ThDr. Teodor Romža. Keď som vyšiel od 
neho z biskupskej rezidencie v Užhorode, 
stretol som svojho rektora Mons. Alexandra 
Chĺru, neskoršieho katakombáineho bisku
pa, a ten už, tušiac, čo hrozí mukačevskej 
eparchii, namiesto pozvania na duchovné 
cvičenie pred vysviackou, odporúčal mi odísť 
do Prešova, kde ma vysvätil viadyka Pavol 
P. Gojdič. Všetci traja spomínaní sa stali 
mučeníkmi...

a  A čo chcete povedať na záver náš
ho stretnutia?

Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že pre 
človeka je najlepšie vtedy, ak sa snaží spo
lupracovať s Božou milosťou, ak sa snaží 
pochopiť a uskutočňovať Božiu vôľu. Vždy sa 
to človeku vyplatí. So svätým ružencom v 
rukách krestan môže dokázať veľa a s ním 
ešte viac dokáže urobiť Matka Božia, ak s 
ňou človek spolupracuje. Všetci sme v ru
kách Božích. Život každého kresťana má byť 
svedectvom dozrievania pre nebo.

Gréckokatolíci na Slovensku vydržali za 
štyri desaťročia skutočne velký nápor. Sú
časná mladá generácia by mala byť dôsled
nou pokračovateikou \/ tých tradíciách našej 
cirkvi, ktoré začali v časoch príchodu slovan
ských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda k 
našim predkom. Som presvedčený, že pre 
našu cirkev štyridsať rokov prenasledovania 
boli časmi duchovnej očisty a dozrievania.

Zhováral sa Pavol KUŠNÍR
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Dňa 25. apríla t.r. navštívil naše biskupstvo velVyslanec Chorvátskej republiky 
Ivica Tomic s manželkou v sprievode zástupcov štátnej správy. Prijal ich Mons.
Ján Hirka, diecézny biskup. V srdečnom rozhovore poďakoval otec biskup za 
dlhoročnú starostlivosť, ktorú prejavili gréckokatolíckej cirkvi biskupi z Chorvát
ska Joachim Segedi a Slavomír Miklovš pri ordinácii našich kňazov, keď prešov
ská diecéza bola bez diecézneho biskupa. Obe strany vyslovili nádej, že 
spolupráca na poli kultúrnom, náboženskom i ekonomickom sa bude rozvíjať i 
naďalej a to tak medzi cirkvami ako i oboma štátmi. -r-

príhovoru zaznelo niekolko výz
namných myšlienok: Nasledovať Ježiša 
Krista je najvyšším cieľom, ktorý je ak
tuálnym aj v dnešných časoch. Kristus 
uchvátil srdcia apoštolov. Zmŕtvych
vstanie je silou a základom našej viery. 
Viera je dar. Šťastie sa dosahuje pro
striedkami "milovať Boha a blížneho 
ako seba samého".

Slávnosť zakončili myrovaním, ve- 
čierňou a obchôdzkou okolo chrámu.

Snímka a. m.

V druhú veľkonočnú Tomášovu ne
deľu - dňa 23. apríla 1995 - vo farnosti 
Slovinky, spišského dekanátu, konala 
sa odpustová slávnosť sv. Juraja muče
níka. V pekne vynovenom chráme sv. 
liturgiu slúžili vicerektor kňazského se
minára v Prešove o. MUDr. Ján Kôry, 
okr.dekan o. Milan Mojžiš, ktorý v úvode

| KATALÓG SESTIER

BAZILIÁNOK
V marci roku 1995 vyšiel v Ríme pri dome 

f Generálnej kúrie sestier baziliánok nový Kata- 
\ lóg sestier Rádu svätého Bažila Velkého 
j (OSBM), ktorý odráža stav baziliánok vo svete v 
I roku 1994.

Podľa tohto katalógu dnes na svete pôsobí 
; v službách Pánových 627 sestier baziliánok.
; Baziliánky pôsobia v týchto krajinách: Argentí- 
i na, Austrália, Brazília, Chorvátsko, Nemecko, 
f Madársko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slo-
I vensko, Ukrajina a USA.

Pozoruhodný je rast počtu baziliánok na 
Slovensku za posledných 15 rokov: v roku 

| 1983 v bývalom Československu pôsobilo 29 
jj baziliánok, roku 1988 - poklesol ich počet na 
j  26, v roku 1994 vďaka slobode je ich už 50. Od 
| roku 1994 baziliánky na Slovensku sú zorga- 
| nizované do provincie Stradaľnej Matky Božej 
í so sídlom v Prešove (33 baziliánok) a delega- 
f túry sv. Cyrila a Metoda (17 baziliánok) so
I sídlom v Sečovciach. V. T.ť

a závere všetkých pozdravil a povzbudil 
k úprimnému prežívaniu obety Ježiša 
Krista. Správca farnosti Oľšavica, hlav
ný celebrant sv. liturgie o. Ján Zavacký, 
vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Ju
raja . Ukázal na jeho hrdinskosť, keď v 
časoch silného prenasledovania kres
ťanov Diokleciánom, ako vojak hlásal a 
bránil Krista. V r. 303 preto podstúpil 
mučenícku smrť. Je príkladom pre mno
hých mladých kresťanov. V ďalšej časti

Kronika 
sídelného 

biskupa 
Mons. Jána Hirku

13.-16.4.- Slávenie velkonočných sviat
kov v prešovskej katedrále
19.4.- Stretnutie s prešovskými semi
naristami študujúcimi v Maďarsku
20.4.- Rokovanie na Ministerstve 
školstva v Bratislave
22.4.- Sv. liturgia v Osturni pri príleži
tosti 60 rokov života a 30 rokov kňaz- 
stva o. Andreja Kerešťana
24.4.- Sv. liturgia na cirkevnej základ
nej škole vo Svidníku pri príležitosti 
sviatku patróna školy sv. Juraja
25.4.- Zasadanie komisie pre prípra
vu návštevy Svätého Otca Jána Pav
la II. v prešovskej diecéze
25.4.- Prijatie chorvátskeho veľvys
lanca v Slovenskej republike Ivica To- 
miča s manželkou v biskupskej 
rezidencii v Prešove
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Velkou nocou pripravil našich obyvateľov 
k svätej spovedi a svätému prijímaniu.

Takto duchovne pripravení s radosťou 
očakávali Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Na Velkú noc o siedmej hodine ráno otec 
duchovný spolu s bohoslovcom Jurajom Kuch- 
taninom prišli medzi našich obyvateľov, aby 
im s radosťou zvestovali radostnú zvesť a 
slávnostne posvätili velkonočnú pásku.

Preto si dovoľujeme aj touto cestou v mene 
našich obyvateľov srdečne poďakovať duchov
nému otcovi Petrovi Vansáčovi za jeho obe
tavú prácu a milé slová i vedeniu USS, že 
nielen materiálne zabezpečenie, ale aj du
chovný život obyvateľov im nie je ľahostajný. 
Pán Boh zaplať. Pracovníci ústavu

Veľkonočné triduum
"Tu nastala tma po celej zemi až do devia

tej hodiny, lebo sa slnko zatmelo. Opona v 
chráme sa roztrhla napoly. V tom zvolal Ježiš

Pomocný biskup Mons. Milan Chautur,CSsR, počas sv. liturgie na velkonočnú sobotu 
udeľuje štyrom katechumenom sviatosť krstu a birmovania v prešovskej Katedrále sv. 
Jana Krstiteľa

Veľkonočná pascha
Aj tohto roku znelo radostné Christos vos- 

krese vo všetkých chrámoch diecézy. V pre
šovskej katedrále v sobotu vyvrcholili veľ
konočné obrady slovenskou Svätou liturgiou 
sv. Bažila Velkého spojenou s obradom 
vzkriesenia a posvätenia jedál. Počas litur
gie, ktorú celebroval J. E. Mons. Milan Cha- 
utur, CSsR, prijali štyria katechumeni svia
tosť krstu a sviatosť birmovania. Slávnost
né vzkriesenie v staroslo- vienskom jazyku 
bolo v nedeľu ráno o 4.00 hod. Slávnostnú 
svätú liturgiu slúžil J. E. sídelný biskup Mons. 
Ján Hirka.

Otcovia biskupi vo svojich príhovoroch zdô
raznili velkosť a význam Kristovho vzkriesenia. 
Slovami "nebojte sa", ako vzkriesený Kristus 
oslovil svojich apoštolov, povzbudili prítom
ných veriacich. Strach sprevádza človeka od 
kolísky. Adam v raji má Rp spáchaní hrie
chu strach pred Bohom. Človek v každom 
veku, období, či v rôznych situáciách podlie
ha strachu. Má strach pred smrťou. Do tohto 
strachu mocne zaznievajú Kristove slová "po
koj vám, nebojte sa", Kristus naozaj vstal z 
mŕtvych, radujme sa. Táto skutočnosť je naj
väčším posolstvom, pravdou i našou nádejou.

r-

Velkonočné obrady v ústave
V najvýchodnejšom kúte našej krajiny v 

malej obci Dúbrava, okr. Humenné je ústav 
sociálnej starostlivosti pre dospelých, v kto
rom svoj domov našlo 90 obyvateľov.

Náhodnému okoloidúcemu by sa mohlo 
zdať, že za oplotením ústavu je mŕtvo, opak 
je však pravdou, i keď našim obyvateľom vti
sol osud znak menejcennosti v podobe men
tálnej retardácie, v ústave panuje príjemné 
domácke postredie.

Pracovníci ústavu sa snažia, aby život 
obyvateľov bol čo najviac podobný životu v j 
rodine a vôbec im nie je ľahostajné trávenie I 
voľných chvíľ obyvateľov.

Ježiš vraví, že nielen chlebom je človek 
živý, a preto vedenie ústavu v spolupráci s I

duchovným otcom farnosti Šmigovec Pet
rom Vansáčom pripravili pre našich obyva
teľov dôstojné a srdcu milé prežitie velko- 
nočných sviatkov, aby počas zmŕtvychvsta
nia Ježiša v ich srdciach prebývala radosť a 
potecha nad jeho vzkriesením.

Cez celé pôstne obdobie duchovný otec 
Vansáč popri svojej náročnej práci si našiel 
voľný čas a každý piatok prišiel medzi našich 
obyvateľov, kde svoju účasťou na krížových 
pobožnostiach pripravil našich obyvateľov k ra
dostnému vzkrieseniu Ježiša Krista.

Aby radosť našich obyvateľov bola do
konalá, otec duchovný Vansáč v utorok pred

Velkonočné svätenie Jedál v Jakubanoch

Nesenie pláštenice v Osturni Snímka a.m.

mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porú
čam svojho ducha! A keď to povedal, skonal."

Bol Velký piatok na Osturni, v Jakuba
noch. Na celom svete pripomenuli si kresťa
nia umučenie Ježiša Krista. V smútočnom 
rúchu, nezvyčajne po kolená v snehu, v stu
denom počasí okolo chrámu niesol kňaz za 
sprievodu veriacich "plaštenicu", ktorá vo vý
chodnej cirkvi predstavuje umučeného Krista. 
Keď ju uložili do hrobu, najprv kňaz, potom 
ženy, muži a deti kľačiačky vstupovali do 
hrobu, aby v pokore a tichosti vyjadrili svoju 
vďačnosť Kristovi a svoju skrúšenosť a ľútosť 
za všetky spáchané hriechy. Po sobote ešte 
pred svitaním išli k hrobu, ako nám o tom 
podáva správu Sväté písmo. Do tohto ta
jomného ticha zaznelo radostné "Kristus vstal 
z mŕtvych". Tmu prežiarilo svetlo, ktoré os
vetlilo chrám, zvony ohlásili Kristovo víťaz
stvo, veriaci Itid sa pozdravil "Christos vo- 
skrese - voistinu voskrese". Mohutne zaznel 
nádherný velkonočný kánon "Je vzkriesenia 
deň, všetci ľudia plesajme.... pascha Páno
va.... od smrti k životu." Velkonočná nedeľa 
vyvrcholila slávnostnou sv. liturgiou s tradič
ným posvätením jedál. Vjase slnečnom v ten 
deň všetko žiarilo. Čipkované kroje, zachované 
tradičné zvyky, oblievačka, aj takéto boli velko
nočné sviatky v rázovitých gréckokatolíckych de-
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II. valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila a Metoda za prítomnosti diecézneho biskupa Mons. Jána Hirku

V DEJINÁCH NÁRODA MÁME SVOJE MIESTO
Po štyroch rokoch činnosti obnoveného 

Spolku sv. Cyrila a Metoda sa koncom apríla 
uskutočnilo II. valné zhromaždenie tejto našej 
nábožensko - kultúrnej ustanovizne.

Dňa 28. apríla - v deň 45. výročia likvidácie 
gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Českosloven
sku - bola koncelebrovaná sv. li
turgia, ktorú v michalovskom far
skom Chráme narodenia Presv.
Bohorodičky slúžil predseda 
Spolku sv. Cyrila a Metoda arci- 
dekan o. Jozef Knežo, člen výboru 
spolku o. dekan Gabriel Németh a 
miestny kaplán o. Martin Hasara- 
lejko, ktorý zároveň predniesol 
príležitostnú homíliu. Pri liturgii spoluúčinkoval 
mládežnícky spevácky zbor.

Po skončení sv. liturgie Michalovčanov a 
ďalších prítomných veriacich pozdravili členovia 
Zboru biskupa Pavla P. Gojdiča z Vranova nad 
Topľou, ktorého organizačným vedúcim je Mgr. 
Andrej Lakatoš. Svojím hudobno - dramatickým 
pásmom, v ktorom upútali staroslovienske spe
vy, pripravili prítomným veriacim hlboký du
chovný i umelecký zážitok.

V nasledujúci deň - v sobotu, dňa 29. apríla 
t. r. - bola v michalovskom farskom chráme kon
celebrovaná arcipastierska sv. liturgia a po nej 
prebehlo samotné rokovanie II. valného zhro
maždenia Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Z michalovskej fary do farského chrámu 
smeroval slávnostný sprievod, v ktorom bol aj 
diecézny prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Po

privítaní v chráme odslúžil o. biskup, o. arcide- 
kan Jozef Knežo, titulámy michalovský dekan o. 
Emil Zorvan s početným duchovenstvom sláv
nostnú sv. liturgiu ku cti sv. Cyrila a Metoda. 
Príležitostnú homíliu kázal o. biskup Mons. Ján 
Hirka, ktorý v závere slávnosti poďakoval za nád

herný spev. Zároveň - ako povedal - 
aj keď do Michaloviec pricestoval s 
prázdnymi rukami, predsa doniesol 
jeden darček. Bolo to menovanie 
predsedu Spolku sv. Cyrila a Meto
da a správcu farnosti vo Vysokej 
nad Uhom o. Jozefa Knežu do hod
nosti sídelného kanonika Prešov
skej diecézy.

Valné zhromaždenie Spolku sv. Cyrila a 
Metoda prebiehalo v zasadacej sieni mestského 
kultúrneho strediska a viedol ho podpredseda a 
zároveň správca spolku Ing. Vladimír Miroššay, 
ktorý po privítam o. biskupa, hostí a ostatných 
prítomných predsedom o. kanonikom Jozefom 
Knežom, predniesol správu o činnosti od usta
novujúceho valného zhromaždenia, ktoré bolo 
2. marca 1991. Uviedol, že rokovanie prebieha 
práve v čase, keď si pripomíname 45. výročie 
likvidácie našej gréckokatolíckej cirkvi, kedy 
bola na 40 rokov násilne prerušená aj činnosť 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda, ktorá vznikla z 
túžob a vôle gréckokatolíckych veriacich dňa 4. 
mája 1941. Ako povedal, v súčasnosti už máme 
v dejinách národa svoje miesto, aj spolok, ktorý 
hodnotí prvé obdobie svojej činnosti po jeho 
obnovení.

V  súčasnosti má spolok 2330 členov - z toho 
43 zakladajúcich a 60 skupinových, pôsobnosť v 
265 lokalitách, má vlastný znak i spolkovú zásta
vu, vlastné vydavatelstvo Byzant. Aj napriek to
mu, že naša nábožensko-kultúma ustanovizeň 
nemá platených zamestnancov, vydala doteraz 
11 periodických i neperiodických publikácií a 
podieľala sa na organizovaní viacerých nábožen- 
sko-spoločenských podujatí - cyrilometodských 
slávností, spomienkových stretnutí, festivalov a 
pod.

Správu o hospodárení spolku predniesol člen 
výboru Ing. Michal Boka, CSc., správu kontrol
nej komisie jej predseda o. Pavol Dancák ml. V 
ďalšom priebehu rokovania prítomní prerokovali 
a schválili úpravu spolkových stanov. Zmeny sa 
týkali právnych otázok / po vzniku samostatnosti 
SR /, členstva v spolku a ďalších otázok.

Účastníci valného zhromaždenia zvolili no
vý spolkový výbor a novú kontrolnú komisiu. 
Predsedom výboru zostáva aj naďalej o. kanonik 
Jozef Knežo z Vysokej nad Uhom.

V plodnej diskusii vystúpil aj o. biskup, kto
rý okrem reakcie na jednotlivé diskusné príspev
ky poďakoval výboru za doterajšiu prácu a 
poprial veľa úspechov v ďalšej činnosti, pre ktorú 
si nový výbor stanovil ešte náročnejšie ciele. Tie 
chce dosiahnuť aj za prispenia rozšírenej členskej 
základne.

Na záver valného zhromaždenia vystúpil 
znovuzvolený predseda spolku o. kanonik Jozef 
Knežo.

Ján POPRÍK

CYRILOMEŤÓDSKOU BRÁZDOU
Po štyridsiatich rokoch bezprizorného 

blúdenia, spôsobeného zákazom čin
ností gréckokatolíckej cirkvi ako bez
prostredný dôsledok prešovského 
smutnoslávneho (pravoslávneho) sobo- 
ru (28.4.1950), kedy nemohli pôsobiť ani 
organizácie s ňou úzko späté, ako bola 
Jednota sv. Cyrila a Metoda, predchod
ca nášho Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
môžeme s neskrývanou radosťou, 
skromne, ale sebavedome konštatovať 
našu obrodu za posledných päť rokov. 
Dnes sme opäť tu, možno nás ignorovať, 
prehliadať, ale nemožno nás nevidieť. 
Sme tu, cyrilometodovci - gréckokatolíci, 
donedávna (?) vydedenci od svojich, od 
vlastného národa, štátu. Bez obetí na
šich pradedov, dedov, otcov i nás - sy
nov, od čias sv. Cyrila a Metoda až 
dodnes, by náš národ možno už dávno 
utonul v európskom Babylone, stratil 
svoju reč, kultúru, vieru, slovanskú prí
slušnosť. Dnes sme tu, vzkriesení, má
me svojich pastierov - biskupov, 
kňazský seminár, vydávame svoje knihy 
a časopisy. Svet sa o nás dozvedá, o

nás i o našom mieste v dejinách cirkvi. 
Máme i svoj spolok. A sme radi, že náš | 
Spolok sv. Cyrila a Metoda k tomu všet- I 
kému za posledných päť rokov prispel 
svojimi skromnými možnosťami. Všetko ; 
čo robíme, robíme nie pre svoju , ale pre j 
slávu a česť Božiu.

V ceiej činnosti sme sa riadili Stano
vami, ktoré sme 2.3.1991 schválili. Má-'

' me svoj znak i biskupom posvätenú 
; zástavu. Členská základňa sa rozrástla 

o vyše 1200 členov na terajších 2330. 
Máme radosť nielen z toho.že našimi 
členmi sú vysokopostavení verejní čini
telia, biskupi, kňazi, bohoslovci, rehoľní
ci, profesori, vedci, učitelia ale rovnako 
sú nám milí všetci ostatní členovia - 
úradníci, robotníci, inžinieri, lekári, štu
denti, rovnako celé farnosti, ako čo i len 

i jediný cyrilometodský nadšenec z celej 
dediny, ale najmä naši dôchodcovia, 

i ktorých je podľa počtu najviac, a ktorým 
| je cyrilometodská myšlienka najdrahšia;
| Miestne odbočky spolku sa na mnohých í 
j miestach stali centrami aktivity nábo- j 

ženského i kultúrného života. Niekde to [

•  ■ *

bolo pri výstavbe chrámu, inde pri uspo
radúvaní rožných príležitostných, nieke
dy viac inokedy menej slávnostných 
akcií, koncertov, festivalov, akadémií, 
odpustov, púti, mládežníckych podujatí.

V publikačnej činnosti spolok vo Svo
jom vydavateľstve BYZANT Košice 
s.r.o., ktorého je zakladateľom a spoloč
níkom podľa Obchodného zákonníka, 
vydal celkom doteraz 11 publikácii. Ok
rem každoročného knižného kalendára 
to boli publikácie: M. Lacko - Gréckoka
tolíkom, M. Fedor - Z dejín gréckokatolíc
kej cirkvi v Československu, M. Fitz- 
Trpké roky, Anonym - Spomienky pútni
ka, pre obec Sedliská príležitostnú pa- 
mätnicu - Sedliská a dve účelové 
publikácie s nenáboženským obsahom 
pre občanov, účastníkov prvej vlny ku
pónovej privatizácie. Ďalej to boli rôzne 

i  príležitostné pozvánky, plagáty, sväté 
j obrázky, ale aj magnetofónová nahráv- 
■ ka staroslovienskej svätej liturgie sv. Já

na Zlatoústeho, doprevádzaná spevmi 
Zboru Sv. Cyrila a Metoda z Košíc.

(Zo správy o činnosti spolku)



LITURGICKÝ KALENDÁR

V  roku 1995 sa v nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu "B " .  
Vo všedný deň sa číta prvé čítanie (s nepárnym číslom).

Týždeň po nedeli o uzdravení slepého 
22. máj, pondelok, Bazilisk, mučeník
Antifóny: nedeľné. Tropár: Veriaci osla

vujme. Sláva. Temné sú oči. I teraz. A ž  do 
hrobu. Prokimen: Pomodlite sa Sk 13, 49- 
52, Učeníci boli naplnení radosťou a Du
chom Svätým Jn 11,46-53, Od toho dňa boli 
rozhodnutí, že ho zabijú. Spev na prij. Telo 
Kristovo.

23. máj, utorok,
Michal Sinadský, biskup

Menlivé časti okrem čítaní ako 22. mája. 
Sk 17, 10-15, Bratia hneď v noci vypravili 
Pavla a Silaza do Berey Jn 12, 23-28, Nad
išla hodina, aby bol Syn človeka oslávený

24. máj, streda, 
zakončenie velkonočného obdobia,

Simeon úctyhodný 
Antifóny: Zaplesaj. Bože, obdaruj nás. 

Vchod: Na zhromaždeniach. Tropár: Kristus 
slávne vstal z mŕtvych. Sláva i teraz. A ž do 
hrobu. Prokimen: Toto je  deň. Sk 17, 22- 
28a, Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to 
vám ja zvestujem. Jn 12, 29-33, Nie kvôli 
mne zaznel ten hlas, ale kvôli vám. Anjel 
zvestoval. Osvief sa. Spev na prij.: Telo Kris
tovo. Po sv. prijímaní za spevu tropara "Cti
hodný Jozef" odnáša sa z oltára plaštenica.

25. máj, štvrtok, Nanebovstúpenie 
Pána, slávnosť, prikázaný sviatok 

Tretie nájdenie hlavy 
sv. Jána Krstiteľa (biela)

Antifóny: Tlieskajte všetky národy. Veľký 
je Pán. Vchod: Za jasotu vystupuje Boh. 
Tropare: Kriste Bože. Pamiatku spravodli
vých. Sláva kondák. Dnes neplodná. I teraz. 
Splnil si svoje poslanie. Prokimen: Bože, 
vznes sa nad nebesá. Heb. 12, 1-4, Sedí po 
pravici Božieho trónu. Sk 24,50-53, Ako ich 
žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do 
neba. Namiesto Dôstojne je: Zvelebuj, moja 
duša. Spev na prij.: Za jasotu vystupuje Boh. 
Namiesto: Požehnaný, ktorý prichádza, V i
deli sme, Nech sa naplnia, Nech je  meno 
Pánovo sa spieva: Bože, vznes sa nad nebe
sá. Myrovanie. Do zakončenia obdobia po 
slávnosti Nanebovstúpenia Pána (2. júna), 
na sv. liturgiách, okrem piesne na vchod a 
čítaní menlivé časti sa spievajú ako na sláv
nosť Nanebovstúpenia. Pieseň vchodu ok
rem dňa zakončenia obdobia po sviatku 
Nanebovstúpenia Pána (2. júna) sa spieva. Po- 
dme ... čo si slávne vstúpil na nebesia. My ti 
spievame. Aleluja. Liturgická farba je biela.

26. máj, piatok, Karp, apoštol
Sk 5, 27 - 33, M y sme toho svedkami aj 

Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho 
poslúchajú. Jn 14, 27 - 29, Odchádzam a 
prídem k vám.

27. máj, sobota, Terapont, biskup 
Ef 1, 17-20, Nech vám Boh nášho Pána j 

Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti i

a zjavenia, aby ste ho poznali. Jn 14, 1 -7 ,  
Nech sa vám srdce nevzrušuje!

28. máj, Nedeľa svätých otcov
I. nicejského snemu, Nikita, biskup
Radový hlas je  šiesty, ev. na utiemi je 

desiate (biela). Antifóny: Tlieskajte všetky 
národy. Veľký je náš Pán. Vchod: Poďme... 
čo si slávne vstúpil na nebesia.

Tropare: Pri tvojom hrobe. Kriste, Bože. 
Preslávil si sa, Kriste, Bože náš. Sláva. Kon
dák: Čo apoštoli hlásali. I teraz: Splnil si 
svoje poslanie. Prokimen: Velebíme Ťa.

1 Pet. 2, 4 - 6, Dajte sa vbudovať aj vy ako 
živé kamene do duchovného domu. Jn 17, 6

- 11, A  v nich som oslávený. Namiesto: 
Dôstojné je: Zvelebuj. Namiesto: Požehna
ný, ktorý prichádza, videli sme svetlo pravé, 
Nech sa naplnia a Nech je  meno Pánovo 
spievame: Bože, vznes sa nad nebesá.

29. máj, pondelok, Teodózia, 
panna a mučenica

1 Tim 3, 14 - 16, Na svete v neho uverili, 
vzatý bol do slávy. Jn 16, 12 - 15, Keď príde 
on, Duch pravdy, uvedie nás do plnej pravdy.

30. máj, utorok,
Izák Dalmatský, úctyhodný 

Heb 1, 1 - 3, V  týchto posledných dňoch 
prehovoril k nám v Synovi Jn 14,18 - 21, Ja 
poprosím Otca a On vám dá iného Tešiteľa.

31. máj, streda, Hermas, apoštol, 
Hermes, mučeník

1 Pet 3, 18 - 22, Bol usmertený v  tele, ale 
Duchom oživený. Jn 16, 20 - 23, V  ten deň 
sa ma už nebudete na nič vypytovať.

1. jún, štvrtok, Justín a spoločníci, 
mučeníci

Rim 15,4 - 7, Prijímate jeden druhého, ako 
aj Kristus prijal vás na Božiu slávu. Jn 16, 5
- 11, Ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde.

2. jún, piatok, zakončenia obdobia 
po slávnosti Nanebovstúpenia Pána, 

Nicefor, biskup
Menlivé časti, okrem čítaní sú ako na sláv

nosť Nanebovstúpenia. E f 4, 1 - 7, Jedno je 
telo a jeden Duch. Jn 16, 23 - 28, Ak budete
o niečo prosiť Otca v  mojom mene, dá vám 
to.

3. jún, piata zádušná sobota, 
Lucilián, mučeník (čierna)

Antifóny: Dobré je. Pán králuje. Vchod: Po- 
dme... za večný pokoj zosnulých. Tropar: Hl
binami múdrosti. Sláva, kondák: So svätými. I 
teraz. V  tebe máme. Prokimen: Duše ich.

1 Kor. 15, 20 - 23, Kristus vstal zmŕtvych, 
prvotina zosnulých. Jn 5,25 - 30, Súdim ako 
počujem. Namiesto Dôstojné je: Najčistejšia 
Bohorodička. Spev na prij.: Blažení, ktorých 
si vyvolil. Panychída.

4. jún, nedeľa, Slávnosť Zoslania 
Svätého Ducha - Päťdesiatnica 

Rúcho zelené, menlivé časti sú vlastné zo 
slávnosti. Antifóny: Nebesia rozprávajú. 
Nech ťa vyslyší. Vchod: Povstaň, Pane. Tro
par: Blahoslavený si, Kriste, Bože náš. Sláva
i teraz. Keď zostúpil Najvyšší. Namiesto 
Svätý Bože: Ktorí ste v  Kristu pokrstení. 
Prokimen: Po celej zemi. Sk 1, 12 - 14, 
Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá 
sa volá Olivová. Jn 14, 23 - 26, Kto ma 
nemiluje a nezachováva moje slová.

Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. Spev na 
prij.: Na správnu cestu Liturgická farba je 
celý týždeň zelená. Okrem piesne Ktorí ste 
v Kristu pokrstení a čítaní, menlivé časti sa 
spievajú ako na samotný deň slávnosti Zo
slania Svätého Ducha až do 10. júna. Nasle
duje voľný týždeň - bez záväznosti kajúcich 
skutkov.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

I lustračná snímka J. POPRÍK



Z dôvodu mimoriadneho vydania jú
nového dvojčísla časopisu Slovo za
meraného k návšteve Svätého Otca 
Jána Pavla II. na Slovensku, prinášame 
v tomto a v budúcom čísle dva kupóny. 
Dnes našu súťaž končíme.

Vaše odpovede očakávame do 15. jú
na t.r. Pripomíname, že 12 kupónov a 
24 správnych odpovedí na naše otázky 
Vám umožnia získať nejakú hodnotnú 
cenu. Piatich z Vás vylosujeme. Mená 
výhercov nájdete v čísle 13/95. Tešíme 
sa na Vaše odpovede.

( Kupán 1 f )
Otázky:
20. Meno veľkého proroka, ktorého 
zvitok z Kumránu sa považuje na 
svete za jeden z najvzácnejších bib
lických rukopisov.
21. Najmladšie zo štyroch kanonic
kých evanjelií
22. Názov miesta, kde sa odohralo 
velké obrátenie mýtnika Zacheja

(  Kupán 1 čiT)
Otázky:
23. Historické hlavné mesto Palestí
ny od dôb kráľa Dávida, dnes je tiež 
hlavným mestom štátu Izrael - sväté 
mesto
24. Najkrajšia modlitba, ktorú nás 
naučil náš Pán.

ŽIVÝ VINIČ A SUCHÉ RAŽDIE
Sú len dve možnosti : alebo ži

vot, rast a bohaté plody z prúde
nia Kristovej lásky, - alebo 
odumieranie na hŕbe suchej ha- 
luziny.

V priebehu nášho života sa roz
hoduje o tom, či sme ratolesťou 
na živom viniči - alebo naláma- 
ným suchým raždím, priprave
ným na oheň.

Zaznieva tu jasná a vyhranená 
reč obrazu o viniči a jeho ratoles
tiach. Je potrebné ju dobre do
myslieť, aby sa nám nestala 
frázou. Kolkokrát už po Kristových 
slovách neostala v našom srdci 
žiadna stopa?

"Ako ratolesť nemôže prinášať 
ovocie sama od seba, tak ani vy, 
ak nebudete spojení so mnou. ” 
Pojem ovocia a plodov sa tu v 
hlbších súvislostiach rozumie ako 
plodná zrelosť osobnosti, ktorá sa 
prejaví v myslení, v slovách a v 
skutkoch.

Lebo v novom živote, ktorý 
zvestuje Kristus, budú mať veci - 
plody zeme a práce ľudských rúk 
a ľudského umu - úplnú hodnotu

len v láske, s ktorou budú vytvá
rané.

Je možné, aby si niekto zvolil 
suchotu a odumieranie namiesto 
sviežeho života ? Akokoľvek sa to 
zdá byť jasné, v nás samotných to 
také jasné nie je.

Ak sa však naozaj celou svo
jou osobnosťou a do všetkých 
dôsledkov rozhodneme pre a l
ternatívu života, budem e vidieť, 
že získaváme nový, slobodnejší 
a optimistický pohľad na všetky 
ohraničenia, ktoré nám prichodí 
prekonať.

Alternatíva života nám priná
ša Ježišov pokoj. Jeho pokoj je 
vo veľkej oslobodzujúcej lás
ke. V tej láske, ktorej nič ne
môže stáť v ceste, lebo je sil
nejšia ako smrť. V láske, ktorá 
kráča k úplnému spoločenstvu 
s Bohom tak neom ylne a bez
pečne ako vesmírny vývoj k 
svojmu dovŕšeniu.

Treba mať len odvahu a byť 
človekom  veľkým a pravdivým, 
veriť Spasiteteľovi a ísť za ním.
Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Rusínsko - ukrajinské štúdio Slovenského rozhlasu v Prešove odvy
sielalo vo Velkonočný pondelok reláciu Nikefor Petraševič - zberateľ 
duchovných piesní. Pri príležitosti 80. výročia narodenia otca Nikefora 
Petraševiča (nar. 7. marca 1915) bol poslucháčom predstavený tento 
vzácny človek, kňaz našej eparchie, t.č. duchovný správca farnosti 
Príbeník v okrese Trebišov, vynikajúci muzikológ, skladateľ a upravova
teľ duchovných piesní a zároveň ich neunávny zberateľ so šľachetným 
cieľom - zachrániť a uchovať tieto ľuďom vytvorené a spievané duchovné 
piesne pre naše generácie ako vzácne dedičstvo hudobnej kultúry 
východného obradu našich predkov. V odvysielanom pásme s o. N. 
Petraševičom venovanom najmä jeho zberateľskej činnosti so zamera
ním zvlášť na hudobné tradície velkonočného obdobia spoluúčinkoval aj 
prešovský starosloviensky katedrálny zbor pod vedením dirigentov 
Gabriela Mirossaya a Františka Šestáka. Zbor prezentoval skladby 
jubilanta patriace už neodmysliteľne do stáleho repertoáru nielen tohoto 
spevokolu ale aj mnoho ďalších zborov a natrvalo patriacich do poklad
nice našej cirkevnoslovanskej zborovej tvorby. Z bohatej a usilovnej 
zberateľskej činnosti o. Nikefora je potrebné spomenú! skompletizované

tri zbierky Zborových kompozícií duchovných piesní Mukačevskej a 
Prešovskej eparchie. V roku 1969 bol tak vydaný po 68 rokoch plný 
spevník obsahujúci 176 piesní v notách, z nich vyše 50 bolo znotova
ných prvýkrát. Na zozbieraní týchto piesní sa podieľal spoločne s o. 
Nikeforom aj t. č. už nebohý o. Štefan Papp, ktorý spevník vydal. V roku 
1969 vyšla tiež vo vydavateľstve Supraphon platňa Grécko - katolícky 
liturgický spev, na ktorej sám autor naspieval naše liturgické piesne vo 
vynikajúcom viachlasovom naštudovaní a ktorá dnes je  už vzácnym 
dokumentom a návodom pre náš liturgický spev. Ze náš vzácny 
jubilant je plný tvorivého elánu a životnej pohody, dokázala nielen 
odvysielaná relácia, ale aj minulého roku vydaná audiokazeta O, 
Márie, Mati Boža s podtitulom Staroslovjanski, Marijanski pisňi, na 
ktorej svojou hrou na orgáne doprevádza známu speváčku rusínskych 
piesní Moniku Kandráčovú.

Ako zdôraznil v závere relácie o. Petraševič, je potrebné, aby najmä 
naša mládež pestovala duchovnú pieseň, učila sa spievať naše cirkevné 
piesne a tak zachovala tradície našich predkov a nenechala zaniknúť dedič
stvo, ktoré nám závidí celý kultúrny svet. Dr. Peter KRAJŇÁK

Dňa 3. mája 1995 uplynul rok, čo si Pán 
Boh povolal k sebe do večnosti dušu nášho 
drahého zosnulého vdp. Jozefa Šoitysa - man
žela, otecka, dedka a duchovného otca, ktorý 
neúnavne pracoval na spáse duší 44 rokov vo 
svojej farnosti Orlov.

Prosíme o tichú spomienku v modlitbách. 
Večná mu pamiatka!

P r i h l á š k y  d o  3 1 .  m á j a  1 9 9 5

STRETNUTIE MLADÝCH 
V  JUSKOVEJ VOLI

Ako sme už oznámili, 3. ročník 
stretnutia gréckokatolíckej mládeže 
v Juskovej Volí, okres Vranov nad 
Topľou, sa uskutoční v dvoch turnu
soch:
17.-21. júla 1995 - 16 - roční a starší
24.-28. júla 1995 - 14 -15 - roční 

Záujemci o toto stretnutie sa majú 
písomne prihlásiť u svojho duchovné
ho do 31. mája t.r. V prihláške uveďte 

Pastoračná komisia

meno a priezvisko, vek, farnosť (filiál
ka) a turnus.

Cena pobytu je 390 Sk za osobu.
Pripomíname, že účastníci si majú 

priniesť spacák, karimatku, modlitebnú 
knižku, Sväté písmo a poznámkový 
blok (poprípade aj stan).

V prípade nerovnomerného záujmu 
na turnusy sa pristúpi k presunom, o 
čom vás budeme informovať, 

pri BÚ v Prešove
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