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"MATKA
JEDNOTY"
Jeho Svätosti 

Jánovi Pavlovi II.

pápežovi 

rímskemu veriaci 

byzantského 

obradu gr.kat. 

biskupstva 

v Prešove 

2.7.1995
(Tento text je na zad
nej strane daru Sväté
mu Otcovi)

... modlíme 
sa za Vaše 
zdravie a želá
me, aby Vaša 
otcovská lás
ka bola prí
ťažlivou na
ďalej pre všet
kých ľudí dob
rej vôle, aby 
sa splnilo Kris
tovo prianie: 
"Da vsi jedino 
budut" - aby 
všetci boli jed
no, aby bol je
den ovčinec a 
jeden pastier.

(Diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka 
pri privítaní Sväté
ho Otca Jána Pav
la II. v Prešove)

INA flANTEI EN Q I IN  
VTOM  N ES VNVMSINT
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST 1995
- Nech modlitba celej Cirkvi vyprosí mier a bratstvo pre krajiny, 
kde zúri bratovražedná vojna.

- Aby čínska cirkev mohla upevniť svoje viditeľné spojenie so 
Svätým stolcom.

Pred piatimi rokmi skupina nadšencov spevov východného obradu vo Vranove nad Topľou poloiila základy 
chrámového spevokolu. Po roku zbor prijal meno biskupa-mučeníka Pavla P. Gojdiča. Okrem Liturgie sv. 
Jána Zlatoústeho spievajú i dalšie duchovné skladby. Pod vedením dirigentky Mgr. Márie Šándorovej a 
Mgr. Jany Višňovskej doteraz absolvovali stovku vystúpení. Jeho členovia spievali aj Akatist k Bohorodičke 
počas návštevy Svätého Otca Jána Pavla //. v Prešove. Snímka Ondrej BÉREŠ

Ján Zlatoústy 
POSLANIE A DOVŔŠENIE

"Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buď
te teda opátmi ako hady a jednoduchí ako holubi
ce" (Mt 10,16).

Najprv Pán uspokojil apoštolov kvôli nutnej stra
ve, otvoril im všetky domy a umožnil im do nich 
čestne vstúpiť. Nechcel, aby prišli do týchto domov 
ako tuláci a žobráci, ale ako ľudia, ktorí prevyšujú 
hodnosťou tých, ktorí ich prijmú. To tiež dokladá 
slovami: "Hodný je robotník svojej mzdy", a tým, 
im poručil, aby sa spýtali, kto je hodný a tak až 
potom aby tam zostali. Že im umožnil, aby pozdra
vili hostiteľov pozdravom pokoja, zatiaľ, čo tým, 
ktorí by im odmietli pohostinstvo, pohrozil nezne- 
sitelhými trestami.

Tak im odňal starosť a ešte ich vybavil zázrač
nou mocou a do istej miery ich zocelil ako žele
zo a diamant; a až keď boli oslobodení od 
všetkých pozemských myšlienok a zbavení 
všetkých ješitných starostí a oznámil im tiež 
utrpenia, ktoré ich čakajú, síce nielen bezpros
tredné, ale aj tie, ktoré prídu po dlhšom čase. 
Tým ich chcel už dávno predtým pripraviť na 
boj s diablom.

Tým Pán dosiahol rôzne zámery. Po prvé, že 
apoštoli poznali jeho prorocký dar, po druhé, že 
nikoho nenapadlo, že budú trpieť kvôli bezmoc
nosti Pána, po tretie, že tí, ktorých to čakalo, sa 
nemuseli strachovať, ak by to prišlo náhle a neo- 
čakavane, po štvrté, aby neboli zmätení, keby sa 
teraz - v tomto okamžiku - dopočuli o tom, že ich 
čaká smrť na kríži.

Lebo tak sa im viedlo, keď Pán im povedal karha
vo: "Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám 
povedal; no teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a 
nik z vás sa ma nepýta: Kam ideš? (Jn 16,6 a 5). A 
predsa ešte nepovedal celkom nič o sebe, ako naprí
klad, že bude spútaný, bičovaný a ukrižovaný.

Ďalej mali poznať, že toto je celkom nový bojo
vý zákon a boj celkom neobvyklého druhu. Poslal 
ich predsa celkom chudobných, oblečených v jed
ných šatách, bez obuvi, bez palice, bez opasku a 
brašne a poručil im, aby sa živili tým, čo dostanú. 
Rovnako tak tým neuzavrel svoju reč, ale povedal 
na dôkaz svojej nevýslovnej moci - a keď sa takto 
vydáte na cestu, ukážte baránkovu miernosť, hoci 
máte ísť medzi vlkov, nielen k vlkom.

Tiež im poručil, aby nemali len miernosť barán
kov, ale i skromnosť holubíc. Lebo dodal - ja uká
žem najlepšie svoju moc, keď baránky zvíťazia nad 
vikami, keď medzi vikami utŕžia mnohé rany, ale 
nezahynú, ba dokonca tých vlkov obrátia. To zaslu
huje nakoniec najviac obdivu a je to niečo omnoho 
lepšie, ako druhých zabiť, keď totiž nepriatelia zme
nia svoje názory a zámery, a to všetko, hoci apošto
lov bolo len dvanásť a svet bol plný vlkov.

Hanbime sa teda, ak robime opak toho, čo 
apoštoli, keď ako vlci napádame našich nepriate
ľov. Kým sme baránky, víťazíme. Aj keď nás 
obklopuje mnoho vlkov, predsa zvíťazíme a zís
kame prevahu. Ak sa však sami staneme vikami, 
podľahneme. Bude nám totiž chýbať pomoc Pá
na. On predsa nepasie vlkov, ale ovce, preto ťa 
opustí a odvráti sa od teba. Znemožníš mu ukázať 
jeho moc. ‘ Pripravili baziliáni

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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CIRKEV A DNEŠNÝ SVET
V uplynulom mesiaci sme preží
vali nádhernú atmosféru stretnutí 
so Svätým Otcom. Bol to zúrod
ňujúci dážď pre cirkev na Sloven
sku. Zamyslime sa spolu s auto
rom článku nad poslaním Cirkvi v  
dnešnom svete.

V pastorálnej konštitúcii II. va tikánske
ho koncilu G audium  et spes - o C irkvi v 
súčasnom svete sa  hneď  v úvode - v 
bode 3 - píše:

-Cirkvi, vedenej Duchom  Svätým , ide 
totiž o záchranu človeka a o obrodu ľud
skej spoločnosti.

A o niekolko riadkov ďalej:
-Cirkev nevedú nijaké pozem ské am bí

cie. Ide je j len o jedno: pokračovať pod 
vedením Ducha Utešiteľa v d iele sam ého 
Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal sve
dectvo pravde, aby spasil a nie aby súdil, 
aby slúžil, a nie aby sa dal obsluhovať 
/por. Jn 37, 3,7, Mt 20, 28/.

V tom to duchu chce C irkev pomáhať 
tomuto svetu, všetkým  ľuďom, aby našli 
svoj zmysel života, aby vedeli, ako majú 
žiť a prečo majú žiť, aby podala, ako dobrá 
matka, pom ocnú ruku každém u.

Niekto by m ohol nam ie tať, že C irkev 
sa stará len o veriac ich , a le  že  je j ne jde
o všetkých ľudí, napr., že nem á záu jem
o neveriacich, či o inove rcoch  a podob
ne. Lenže skutočnosť je  práve iná. C ir
kev najm ä po svo je j duchovne j obnove 
po II. va tikánskom  konc ile  sa zau jím a o 
všetkých ľudí, aj o neveriac ich , aj o in o 
vercoch. M ôžem e to ne jako do ložiť? Is
te.

Vzťah Cirkvi k neveriacim . Už opred 30 
rokmi pápež Pavol VI. zriadil Sekretariát 
pre neveriacich. M yšlienka na zriadenie 
tejto cirkevnej ustanovizne sa zrod ila už 
počas II. vatikánskeho koncilu práve z je 
ho pastorálnej konštitúcie Gaudium  et 
spes - Radosť a nádej.

Pri príležitosti 30. výročia  si na zriadenie 
Sekretariátu pre neveriacich vo Vatikán
skom rozhlase zaspom ínal kardinál Paul 
Poupard, predseda Pápežskej rady pre 
kultúru, týmito slovami:

-Na zriadenie Sekretariátu sa pamätám 
veľmi dobre. Pracoval som vo Vatikáne na 
Štátnom sekretariáte. Svätý O tec Pavol VI. 
zriadil Sekretariát pre neveriacich pre tri 
známe okruhy dialógu, ako to napísal vo 
svojej encyklike Ecclesiam Suam:

-pre ekumenický dialóg, čiže s kresťan
mi nekatolíkmi,

-p, e medzinárodný dialóg, čiže s veria 
cimi nekresťanmi 

-pre dialóg so všetkým i ostatným i, m ô
žeme dodať s neveriacimi.

Na otázku, ako jeho odbor Pápežská 
rada pre kultúru spĺňa vôľu Pavla V I., kar
dinál Paul Poupard povedal:

-Už dva roky existuje Pápežská rada 
pre kultúru, v ktorej sa rozvíja práca Pá
pežskej rady pre neveriacich. Skutočne 
pred dvom i rokmi Svätý O tec Ján Pavol II. 
vydal Motu Proprio, ktorým spojil dve pá
pežské rady: pre kultúru a pre neveria
cich.

Ako sám povedal, viedol ho k tom u ja s 
ný motív:

-Zhrom aždené bohatstvá a podnety, 
prinesené II. vatikánskym  koncilom, ma 
podnecujú rozvíjať dialóg m edzi cirkvam i 
a súčasným  svetom, osobne hľadať d ia
lóg s neveriacim i a to na ich výsadnom  
m ieste, v  oblasti kultúry.

Ján Pavol II. citoval ustanovujúci list, 
ktorým bola zriadená Pápežská rada pre 
kultúru, v ktorom sa doslova píše:

-Ide nám o napom áhanie dialógu medzi 
skup inam i a jedno tlivcam i, k torí nepatria  
k ž ia dn em u  nábo žen s tvu . T o to  h ľa d a 
nie  sa  usku to čň u je  v ku ltú rno m  d ia ló 
gu so vše tkým i ľuďm i dob re j vô le .

Danú problematiku - ako hovoriť dneš
nému človekovi o viere, - keď neverí,- 
vyjasňuje kardinál Poupard takto:

- Môže sa hovoriť o viere aj človekovi, 
ktorý neverí, lebo bez viery sa nedá žiť. 
Č lovek, ktorý neverí v Boha, v  Ježiša Kris
ta, ani žiadnej inej viery nemá, predsa verí 
v  život, verí v  lásku, verí v  pravdu, verí v 
človeka. A  toto je  m iesto stretnutia: človek 
sám. Čo je  človek, odkiaľ pochádza, kde 
sm eruje,tým ito otázkami sa na prahu tre 

tieho tisícročia otvára nový priestor. Videl 
som to v  týchto dňoch v írsku, povedal v 
závere kardinál Paul Poupard, kde som 
sa zúčastnil sym pózia na tém u: S tvore
nie, kultúra a viera. Všetci účastníci, m ys
lite lia a umelci sa stotožňovali s pre
svedčením , že existuje velké očakávanie 
niekoho túžobného, nepoznaného. Toto 
očakávanie spĺňa sladké meno, ktorým je 
Ježiš Kristus.

C irkev  je  us tanovená  pre spásu č lo 
veka , p re  spásu  vše tkých  ľudí. Preto 
h ľadá s tá le  vhodné  aktiv ity , aby os lov ila  
ľudí a po da la  im  pom ocnú ruku. Kolko 
dob ra  vykon a la  v svo je j h is tó rii pre č lo 
veka  a ko lko  do b ra  nep res ta jne  robí. 
Ž iaľ, ľud ia  to  čas to  ne v id ia , lebo vním a
jú  len zo  svo jho  ľudského  zorného uhla 

pohľadu, k to rý  je  veľm i zúžený 
a je  len je d n o u  m alou  časťou z 
c e le jre a lity C irk v i.V id ia le n je d n u  
je j s tránku  - ľudskú. D ruhú s trán 
ku - božskú , už nevním ajú . V  ta 
kom to  pohľade  nem ôžu vid ieť 
C irk e v s p rá v n e .T re b a s a -o b ra z - 
ne po ved an é  - dos ta ť nad oblaky. 
Tí, čo a b so lvova li n iekedy  cestu 
lie tad lom , to  pozna jú . S lnkosv ie - 
ti každ ý  deň a ve ľm i ja sn e  žiari. 
A le  ko lko  dn í ho  na zem i vôbec 
n e v id ie ť p re  ob la ky  hm ly, dym u, 
pre m raky  a pod. A le  keď  sa lie 
tad lo  dos tane  do u rč ite j výšky, 
nad ob laky , pono rí sa  do žiaru 
s ln ečn ého  sve tla , aj keď  na zemi 
ľu d ia s ln ko  nevním ajú , lebonapr. 
prší, s ln ko  sv ie ti každý  deň.

Podobne je  to i s Cirkvou. Jas 
je j svetla, ktorý žiari - dobro, ktoré 
prináša- milosť, ktoré sprostred
kúva - cestu k Bohu, ktorá ukazu
je  - spásu, ktorú ponúka, 
nevidím e pre ľudské m raky hrie
chu, slabosti a poprípade aj pre 
ľudskú zlobu. Treba nám pamätať 
predovšetkým  na to, že Čirkev je 
Božsko-ľudská ustanovizeň, ako 
píše vieroučná konštitúcia o Cirkvi 
Lumem Gentium  v 8. bode:

- Ide o jed inú zložitú skutočnosť, 
ktorá pozostáva z ľudského a 
božského prvku.

V  tom  istom  bode sa tie ž  uvádza:
- Jediný Prostredník Kristus zriadil a 

ustavične udržuje svoju svätú C irkev ako 
viditeľné ústro jenstvo viery, nádeje a lás
ky na te jto zem i a prostredníctvom  nej 
rozširuje pravdu a m ilosť m edzi všetkým i.

Á no, C irkev  je  tu pre vše tkých , pre 
veriac ich  aj neve riac ich , p re  kresťanov i 
nekresťanov, pre ka to líkov i inovercov. 
Je  tu p re  vše tkých  a m á čo povedať 
vše tkým , lebo je j s lová  m ajú hodnotu 
ž ivo ta  večného.

A  na záver hádam  jedna otázka na za
m yslenie: V ie te  si predstaviť, aký by to bol 
ž ivo t bez C irkvi ?

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ

Chrám v Bokši Snímka M. GAJDOŠOVÁ
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PR.AM6Ň HOVEJ £\/AHJ£L1ZÄCtE
Svätý Otec patrí medzi najvý

znamnejšie osobnosti nášho sto
ročia. Jeho návšteva na Slo
vensku bola vyznamenaním 
všetkých občanov. Od prvej chví
le, kedy sa jeho nohy dotkli našej 
krajiny, rozdával plným priehrš
tím bohaté duchovné dary. Prišiel 
k nám s otvoreným náručím, aby 
s láskou objal celú našu zem, 
každého obyvateľa. Bez ohľadu 
na vierovyznanie, národnosť, po
litickú príslušnosť, spoločenské 
postavenie ä  pôvod. Prihovára 
sa každému. Hovorí o hodno
tách, ktoré je  schopný vnímať 
každý - hovorí o dôstojnom živo
te človeka na zemi.

V  priebehu svojho pobytu na 
Slovensku sa stal Svätý O tec 
stredobodom  pozornosti spo
ločenského diania. Televízia, 
rozhlas i tla č  sa sús tred ila  na 
túto m im oriadnu osobnosť o b 
darenú m nohým i darm i Sväté
ho Ducha.

Na chvíľu sa utíšil ruch v na
šich m estách a dedinách, aby 
sme mohli všetci počúvať S lo
vo Božie z úst nám estníka 
Kristovho. Tak ako v časoch 
Ježiša Krista i za ním kráčali 
velké zástupy, aby ho videli, 
počuli, mohli sa ho dotknúť, 
volať mu na slávu.

Každé zastavenie Svätého 
Otca bolo nielen stretnutím s 
mnohými lliďm i, ale i vyučova
ním o Pravde. Vyslovil množ
stvo aktuálnych myšlienok, 
presne a jasne delených, priná
šajúce odpovede na naše sú
časné problémy. Ukázal nám 
cestu, smer, ako si máme počí
nať, na koho sa ob rá tiť a sp o 
liehať. Je  to obd ivuhodné  
pôsoben ie S vä tého  Ducha, 
ktorý vedie jeho m yšlienky vy 
s tihu júce po d s ta tu  vecí. O- 
hrom ujú  nás svo jím  o b s a 
hom  i fo rm ou . S vä tý  O te c  
patrí m edz i t ie  výn im očn é  
osobnosti, k to ré  m a- jú  dar 
vyk ladať z lo ž ité  p ra v d y  je d 
noduchým  spô sob om .

Čo sme si odniesli zo stre t
nutia s pápežom ? O krem  hl
bokého dojatia, m nožstva 
nezabudnuteľných chvíľ a 
nádherných neopakovateľ
ných zážitkov?

V  Dóme sv. Martina v Bra
tislave Svätý O tec okrem iné
ho zdôraznil naliehavú po
trebu vzdelania. Konštatoval, 
že v m inulosti sm e nemali 
dostatok literatúry, ale v sú
časnosti už táto prekážka nee- 
xistuje.Tieto závažné slová boli 
adresované nielen bohoslov
com, ale i kňazom, katechétom, 
všetkým kresťanom. Veriaci

človek by mal poznať Písmo, 
svoj obrad, cirkev, ktorej je  sú
časťou. V  budúcnosti bude 
treba veľa úsilia, aby sme spl
nili túto pápežovu požiadavku.

Na stretnutí mládeže v  Nitre 
Svätý O tec vytvoril neformálnu 
srdečnú atmosféru. Prihováral 
sa prítomným nielen po sloven
sky, ale i po poľsky. Historické 
fakty rodiska kresťanstva Slo
vanov dopĺňal humornými po
známkami. Apoštoli Európy dali 
vzácny príklad všetkým budú
cim generáciám. Sv. Cyril a Me
tod odmietli podriadiť vieru 
mocenským záujmom. Vyzval 
mládež k významnej úlohe: Bu
dujte most medzi druhým a tre
tím kresťanským tisícročím. 
Pripomenul mladým ľuďom (ale 
nielen im), že dnešná doba na
liehavo vyžaduje od Slovenska 
jednotu v Kristu a jeho cirkvi na 
čele s Petrovým nástupcom.

Pápež podčiarkol, že slobodu 
nesmieme zamieňať s naciona
lizmom. Pútnické miesto Šaš- 
tín, zasvätené Sedembolestnej 
Panne Márii, patrónke S loven
ska - je  jedným  z miest, kde 
dochádza ku obráteniu našich 
sŕdc. Sú to m iesta duchovnej 
prem eny, zdôraznil Svätý 
Otec.

V Košiciach bolo vyvrchole
nie pastoračnej návštevy sväto- 
rečenia troch košických mu
čeníkov. Košické letisko bolo 
velkolepo pripravené na túto 
udalosť, ktorá v tejto podobe 
bola realizovaná poprvýkrát v 
histórii Slovenska.

Okrem množstva kardinálov, 
biskupov, kňazov, reholhíkov, 
rehoľných setier a veriacich, pri
šli i osobnosti politického života 
z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, 
Rumunska, Chorvátska vrátane 
domácich politických činiteľov.

Traja košickí mučeníci - každý 
inej národnosti - sa spojili v služ
be Bohu a priniesli najvyššiu 
obetu - svoj život. Svätý Otec 
premenil túto udalosť na hym
nus o univerzálnom poslaní ka
tolíckej drkvi. V  sekularizovanom 
svete je toto poslanie mimoriad
ne dôležité.

Svätá cirkev je všeobjímajú- 
ca. Spája všetkých ľudí na ce
lom svete bez ohľadu na 
národnosť, vo viere v Ježiša 
Krista - Syna Božieho. Neza
búdame na toto úžasné posla
nie našej cirkvi zahľadení do 
našich m iestnych problém ov?

Pre nás - gréckokatolíkov
- bola m im oriadne význam ná 
a vzácna návšteva Svätého 
O tca v sídle nášho biskupstva
- Prešove.

O tec biskup Ján H irka ozna
čil výstižne stretnutie so Svä
tým Otcom ako zázračné. 
Pripomenul nám, aby sme boli 
Bohu vďační za bohatsvo, kto
rým nás obdaril a zostali verní 
darom, ktorým i nás zahrnul. 
Sme schopní prejavovať Bohu 
vďačnosť? Pápež vyzval m la
dých ľudí, aby objavili korene 
svojej viery, z ktorých vyrástli 
hodnoty celej Európy. Pozná
me korene nášho obradu? 
Našej cirkvi?

Svätý O tec pre javil úctu a 
lásku k nášm u východném u 
obradu. Ako sl m y vážim e 
náš obrad? Nie je to  vzťah 
iba povrchný?

Svätý O tec nám dal veľmi 
dôležitú radu: "Vašou silou je 
duchovná jednota, ktorá sa 
prejavuje vo svornom konaní."

Vieme byť jednotní? V iem e 
spoločne konať dobro?

Význam a potrebu jednoty 
zdôrazňoval pápež po celý čas 
celej svojej pastoračnej cesty

po Slovensku. Pre nás je otáz
ka jednoty s Rímom veľmi dt- 
livá vzhľadom na uplynulé 
udalosti. Za jednotu Petrovým 
nástupcom obetovali svoje ži
voty naši biskupi - Pavol Goj- 
dič a ThDr. Vasiľ Hopko. Pri 
tejto príležitosti sa pápež za
stavil v  prešovskej Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa, aby si uctil 
ich pamiatku.

V  čase očakávania príchodu 
pápeža do Prešova prehovoril 
k zhrom aždeným  veriacim 
kardinál M iroslav V lk z Prahy. 
Jeho slová odm enili prítomní 
búrlivým  potleskom. Pan kar
dinál sa zamýšľal nad pontifi
kátom Jána Pavla II. Podľa 
jeho slov je  charakterizovaný 
trom a znakmi. Prvým je celý 
rad encyklík. Pápež je velkým 
učiteľom, učí názorne. Ježiš 
Kristus učil v  podobenstvách, 
pápež encykliky dopĺňa velký- 
mi podobenstvami modernej 
doby. To sú svätí, ktorých kano
nizuje. Životy svätcov, to je e- 
vanjelium vtelené do života, 
aby sme to učenie pochopili. To 
je druhý znak. Okrem toho Svä
tý Otec cestuje a vydáva sve
dectvo. To je tretí znak. Jeho 
návštevy, jeho apoštolské ces
ty, sú jeho osobným svedec
tvom o evanjeliu, ktorým žije. 
To je nová evanjelizáda." Je to 
obrovská lekda pre nás - bisku
pov, pre všetkých kňazov, ale i 
pre všetkých kresťanov. Evanje
lizáda - tak, ako ju pápež učí a 
žije, sa týka každého veriaceho 
človeka", povedal kardinál Vlk.

Na Mariánskej hore v Levo
či oznámil Svätý Otec, že bis
kupi Pavol Gojdič a Ján Voj- 
taššák si zasluhujú, aby sa ko
nal cirkevný proces ich bla
horečenia, pretože vydali sve
dectvo o službe cirkvi na Slo
vensku.

Na M ariánskej hore v Levoči 
pripomenul Svätý Otec jedno
duchú, ale veľmi závažnú 
pravdu. Keď sme sa v m inu
losti schádzali v  Levoči na pú- 
tiach, boli sm e slobobní i v 
čase totality. Pápež dodal, že 
v Levoči sm e boli i jednotní.

Počas pobytu na Slovensku 
vyšiel v  ústrety bratom evan
je likom  a.v., srdečne pozdravil 
veriacich pravoslávnej cirkvi, 
pam ätal i na Rómov. Očaril 
svojou láskou, ochotou, veľ
korysosťou a skromnosťou.

Nech je pre nás návšteva 
Svätého O tca výzvou pre no
vú evanjelizáciu. Nech vedie k 
premene našich sŕdc, aby sme 
boli jedno telo a jeden duch.

PhDr. Mária PEŠEKOVÁ
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Nad príhovorom Svätého Otca ku gréckokatolíkom
(Pokračovanie z minulého čísla)

Svätý Otec vo svojom príhovore ku grécko
katolíkom svoj pozdrav okrem nich, o ktorom 
sme už v predchádzajúcom čísle písali, adre
soval i cirkvi pravoslávnej, keď povedal: "Zo 
srdca pozdravujem aj veriacich pravoslávnej 
cirkvi a ich pastierov. Ešte cítim živú radosť zo 
stretnutia s ekumenickým patriarchom Barto
lomejom I. v Ríme na sviatok svätého Petra a 
Pavla. Modlím sa za odstránenie všetkých 
napätí, ktoré vznikli z historických dôvodov, 
aby sme mohli kráčať vo vzájomnom porozu
mení k plnej jednote".

Vieme, ako veľmi leží Svätému Otcovi na 
srdci jednota kresťanov, a preto využíva kaž
dú príležitosť, aby k nej vyzval, povzbudil a 
sám vychádza maximálne v ústrety. Každý 
nezaujatý človek to musí 
jasne vnímať. Tak to uro
bil Svätý Otec i pri návšte
ve miestnej prešovskej 
gréckokatolíckej cirkvi 
svojím príhovorom a v 
ňom práve týmto pozdra
vom gréckokatolíkom, 
pravoslávnym, ako aj 
evanjelikov v Košiciach a 
modlitbou pri pamätníku 
24 zavraždených evanje
likov v Prešoye. Pápež 
tým jasne poukázal na 
ekumenický rozmer svo
jej apoštolskej návštevy.
Môžeme povedať, že úsi
lie Svätého Otca po zjed
notení kresťanov zaberá 
najhlavnejšie miesto v je- 
ho apoštolskom snažení.
Jednota je úloha, ktorú 
nám všetkým, ale najmä 
jemu, zveril sám Ježiš 
Kristus a znovu nás k nej 
vyzýva cez svojho námestníka na zemi Svä
tého Otca Jána Pavla II. Jednota, za ktorú 
práve naša gréckokatolícka cirkev priniesla 
toľké obete, a ktoré aj dnes treba ešte polo
žiť na oltár s prosbou: Pane, udeľ svojej 
Cirkvi dar jednoty, aby vydávala žiarivé sve
dectvo o tvojej prítomnosti a o tvojej láske 
uprostred nej a v tomto svete.

Teda neboli to len prázdne pápežove slová, 
ale bol to prejav jeho hlbokého zmýšľania, bolo 
to esenciálne vyjadrenie túžob jeho srdca, ako 
najvyššieho pastiera univerzálnej Cirkvi, ktorú 
chce do tretieho kresťanského tisícročia voviesť 
už zjednotenú. Svoje úsilie jasne potvrdil i ne
dávnym stretnutím s carihradským ekumenic
kým patriarchom Bartolomejom I. na sviatok sv. 
Petra a Pavla pri bohoslužbách v Bazilike sv. 
Petra a Pavla s v ten istý večer na súkromnej 
audiencii vo Vatikáne.

Toto gesto Svätého Otca je veľavravné aj pre 
nás. Učí nás láske ku všetkým ľuďom a vyzýva 
k vydávaniu opravdivého kresťanského svedec
tva. Viem, mnohí možno chcete namietať, lebo 
niekde ešte krivdy pretrvávajú, ale Ježišov prí
kaz lásky, ktorý Ján Pavol II. napĺňa každý deň, 
je neodškriepiteľný a je sprítomnený denne pre 
každého človeka práve v kríži, ktorým nás Ježiš 
vyzýva milovať všetkých ľudí. Ak mu chceme 
zostať verní, ani pre nás niet inej cesty, iba cesta 
lásky a to ku všetkým, aj k nepriateľom, aj k tým, 
ktorí nám veľmi ublížili, či z nevedomosti, zo 
zaslepenosti alebo nebodaj úmyselne.

Na prahu tretieho kresťanského tisícročia 
máme všetci kresťania nezastupiteľnú úlohu 
vyvinúť všetko úsilie k znovunadobudnutiu 
plnej jednoty kresťanov. Je to nielen túžba 
Svätého Otca, ale i Ježišov príkaz a tiež 
známka našej kresťanskej zrelosti, aby Boh 
mohol udeliť na začiatku nového tisícročia 
veľkú milosť všetkým ľuďom i celému svetu, 
totiž nevzďaľovať sa už od neho, ale ne
ustále sa k nemu približovať, dozrievať v 
láske.

Svätý Otec osobitne pozdravil i Rusínov.
Povedal im: "Chcem sa prihovoriť aj všetkým 

tu prítomným Rusínom. Drahí bratia a sestry, 
ďakujem vám za vašu účasť. Nech Pán daruje 
pokoj a šťastný kresťanský život vašim spolo
čenstvám a vašim rodinám."

Pozdrav pápeža Jána Pavla II. Rusínom 
ukazuje na to, že sa vyzná v našej miestnej 
cirkvi, že vie aj o tejto skupine gréckokatolíkov 
na Slovensku a o ich radostiach i problémoch 
a že má starosť aj o nich. S jeho slov sa dá 
vyčítať, že ich povzbudzuje k zachovaniu si 
svojej vlastnej kultúry. Ale možno toto oslove
nie znamená aj to, že ich hodlá v blízkej bu
dúcnosti aj niečím prekvapiť.

Svätý Otec vo svojom príhovore ďalej pove
dal: "Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä 
v tejto jeho východnej časti, mohol som osob
ne poznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú ná
boženský život a tradície tohto kraja. Tu sa 
Západ stretá s Východom, latinský obrad s 
východným".

Svätý Otec veľmi dobre vníma toto naše 
"špecifické poslanie stretu". Je to v istom slo
va zmysle čosi neobvyklé v Cirkvi, že sa takto 
viditeľne prelínajú dva obrady na jednom úze
mí, lebo obyčajne isté územie je charakterizo
vané jedným obradom.

Územie stretu - ľudia dvoch rozličných kato
líckych obradov žijúci vedľa seba na tom istom 
území, ba často v tej istej rodine, ktorí iste majú 
svoje špecifické poslanie. Predovšetkým sa 
majú snažiť porozumieť jednému i druhému 
obradu a i Jen druhý si osvojiť, aspoň z podstat
nej časti. Žiť na území dvoch obradov, ale pri
tom si zachovať svoju vlastnú identitu, svoju 
spiritualitu, svoju duchovnú hĺbku, čo znamená:

byť doma v svojom vlastnom a spoznať i vážiť 
si to druhé.

A pápež Ján Pavol II. v príhovore pokračoval: 
"Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedič
stva a posolstva svätého Cyrila a Metoda, apoš
tolov Slovanov a spolupatrónov Európy."

Áno, sme autentickí dedičia sv. Cyrila a Metoda, 
našich vierozvestov. Sme ich duchovní synovia a 
dcéry a môžeme sa hrdiť tým, čo nemajú ani 
rímskokatolíd, ani pravoslávni. Rímskokatolíd sú 
tiež dedičia sv. Cyrila a Metoda, majú od nich viem, 
ale nie obrad. Pravoslávni sa tiež považujú za ich 
dedičov, ale tí zas majú od nich len obrad a nie 
vieru. Naproti tomu my - gréckokatolíci - katolíci 
byzantského obradu, máme od solúnskych bratov 
oboje, i vieru i obrad, teda nie je namieste akési 
podceňovanie sa, naopak, máme byť zdravo hrdí 

na svoj pôvod, ale to zároveň 
predpokladá že budeme aj 
patrične duchovne na výške.

"Svätí solúnski bratia vy
pracovali svojou evanjelizač
nou činnosťou model 
cirkevného života, ktorý v se
be spája bohatsvo východnej 
tradície v oblasti práva, litur
gie, teológie a Spirituality s 
princípom jednej, svätej, ka
tolíckej a apoštolskej Cirkvi v 
spoločenstve s rimským bis
kupom".

V týchto slovách Svätého 
Otca môžeme vidieť potvr
denie prvej inkulturačnej 
apoštolskej práce našich 
velikánov, ktorí vedeli múd
ro spojiť bohatstvo východ
nej tradície s vierou, ktorú 
priniesli našim predkom. 
Podstatná je iste viera, ale 
tá sa musí vedieť vsadiť, 
vteliť do ľudskej kultúry, 

aby posvätila celého človeka, celú jeho činnosť. 
Svätý Cyril a Metod boli veľmi vnímaví spoznať 
schopnosti a dary našich predkov. Zdá sa, že 
vedeli spoznať až detaily ich duše. A to, že 
priniesli vieru našim predkom vo východnej for
me, to nebolo náhodné, ale výsledkom pozna
nia, že mentalita Slovanov práve vo východ
nej forme dobre prijme vieru. Veď boli viac 
emotívni, citoví, mali schopnosť predstavivosti 
a boli tiež schopní prijímať aj vo forme symbo
lov, obrazov. A spolu s tým i temperament, 
kultúru, ktorú tu našli, a Iné detaily vytvorili 
velkú mozaiku o našich predkov v mysliach 
solúnskych bratov.

A tieto vlastnosti vo velkej miere vlastnia aj 
mnohí Slováci dnes. Preto pre našich veriacich 
nie sú dlhé bohoslužby, ani iné východné mod
litby v chráme. Radi počúvajú veci, ktoré sa 
opakujú. Nepozerajú na hodinky počas svätej 
liturgie a radi si zo srdca zaspievajú. Že sa 
nájdu i výnimky, to je znak len vplyvu ducha 
dnešnej doby, ale podstata väčšina našich ve
riacich tomu obdivuhodne odoláva. Túto skúse
nosť mám sám z pastoračnej práce, ale majú ju 
i mnohí ďalší kňazi. Môžeme teda spokojne 
konštatovať, že model života, ktorý vypracovali 
svätý Cyril a Metod pre našich predkov - Slova
nov, sa vynikajúco osvedčil v tisícročných deji
nách a je platný aj dnes.

o.ThLic. Ján BABJAK, S J
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Svätý Otec Ján Pavol II. o svojej apoštolskej návšteve na Slovensku

BUĎTE VERNÍ  
DEDIČSTVU VIERY

METROPOLITA ARCIBISKUP  
ANDREJ ROMAN ŠEPTICKÍ

(1865-1944)
Na otázku, kto bot Andrej Roman Šeptický, by 

dnes u nás málokto vedel uspokojivo odpove
dať. A predsa tento haličsko-kyjevský metropo
lita so sídlom v ILvove patri k najkrajším 
ozdobám našej gréckokatolíckej cirkvi. Pretože
1. novembra minulého roka uplynulo 50 rokov 
od jeho blaženej smrti a 29. júla t.r. 130 rokov 
od jeho narodenia, venujeme mu nasledujúci 
medailón.,

Roman Septický sa narodil 29. júla 1865 v 
Pribyciach pri ILvove a pochádzal zo starej 
šľachtickej rodiny, ktorá v 17. a 18. storočí dala 
cirkvi niekolkých významných biskupov. Najmä 
pod vplyvom matky Žofie Roman dostal dobré 
základy náboženskej i vlasteneckej výchovy. 
Treba však poznamenať, že ked sa narodil, v 
rodine Šeptických už realizovali latinský obrad.

Bol veľmi nadaný a už od mladosti bolo u 
neho badať náklonnosť pre duchovné povola
nie. Študoval na Gymnáziu sv. Anny v Krakove, 
ktoré skončil s vyznamenaním. Potom sa pri
hlásil na vojenskú službu. Ochorel však na reu
matizmus a neskorší zápal žíl ho sprevádzal 
celý život Silný a duchaplný Roman sa zriekol 
vojenskej kariéry a splnil želanie otca - začal 
študovať právo. Pritom navštevoval prednášky 
z teológie i slavistiky.

V tom čase veľa cestoval. Pritom poznával 
staré tradície svojej rodiny a pomýšľal o návrate 
k východnému obradu, čo vtedy v jeho posta
vení nebolo ľahké. Na súkromnej audiencii u 
pápeža Leva XIII. vyjavil želanie vstúpiť do mo- 
nastiera baziliánov. Pápež ho objal a povedal, 
že si vybral to najlepšie, čo mu nikto nevezme.

K baziliánom vstúpil 28. mája 1888 v monas- 
tieri v Dobromili a prijal mníšske meno Andrej.
V nasledujúci rok zložil prvé mníšske sľuby a
13. augusta 1892 večné. Filozofické a teologic
ké štúdiá absolvoval v jezuitskom kolégiu v 
Krakove. Za kňaza bol vysvätený 22. augusta 
1892.

V roku 1896 sa stal igumenom IVovského 
monastiera sv. Onofria. O rok neskôr spolu S 
Platonom Fiľašom založil v Žovkve časopis Mi
sionár.

Pápež Lev XIII. ho 17. septembra 1899 vyme
noval za biskupa v Stanislavove (dnes Ivano- 
Frankovsk). Tam bol aj konsekrovaný. O krátky 
čas -17. decembra 1890 • bol ustanovený za 
metropolitu arcibiskupa v Ĺvove. Jeho inštalá
cia bola 17. januára 1901 v Katedrále sv. Juraja.

Lvovská metropolia mala vtedy 725 farnosti, 
čo vyžadovalo veľa trpezlivosti a úsilia v jej 
riadení. Zreformoval mníšsky život sestier bazi- 
lianok i sestier služobníc a v roku 1903 založil 
rad studitov. Venoval pozornosť aj gréckokato
líkom v USA a Kanade a dosiahol, že redempto- 
risti v roku 1906 prijali najprv v Kanade a neskôr 
I v Haliči východný obrad. V roku 1905 spolu s 
vyše šesťsto veriacimi putoval do Svätej zeme, 
aby vyprosil pre svoju zem Božie milosti.

Keď v prvej svetovej vojne Rusi obsadili 
Lvov, metropolita Andrej sa stal cárskym väz
ňom. K svojim veriacim sa víťazne vrátil až 17. 
septembra 1917. Do Petrohradu zvolal synodu 
ruských gréckokatolíkov a ustanovil pre nich za 
exarchu o. Leonida Fjodorova.

Metropolita Andrej Šeptický prežil toho nao
zaj veľa. V 20. rokoch ho Poliaci dokonca inter
novali, no hlavne na zákrok Svätej stolice ho po 
čase prepustili. Vydržal všetky príkoria aj v ca-

(Pokračovanie na 7. str.)

Svätý Otec sa vrátil z apoštolskej návšte
vy Slovenska do Ríma očividne spokojný 
a radostný. Všimli si to najmä novinári, ale 
m ohli to vidieť všetci pútnici zídení na 
stredajšej audiencii vo Vatikáne na sviatok 
svätých slovanských apoštolov Cyrila a 
M etoda, 5. júla 1995. Slová Svätého Otca 
však hovoria sam y o sebe najviac.

Celú svoju katechézu počas pravidelnej 
audiencie Ján Pavol II. venoval svojej 
apoštolskej ceste po Slovensku, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 30. júna až 3. júla. V 
úvode svojho prejavu sa Svätý Otec poďa
koval Pánu Bohu za túto apoštolskú náv
števu. Taktiež vyjadril vďaku biskupom  
Slovenska nielen za pozvanie, ale aj za 
pastoračnú prípravu tejto jeho cesty. Po
ďakoval sa tiež prezidentovi republiky, 
predsedovi vlády, predstaviteľom parla
m entu a m iestnym  autoritám.Jeho cesta, 
púť po Slovensku bola všade sprevádzaná 
velkou srdečnosťou - ako to sám  povedal: 
"Prvoradým  cieľom mojej návštevy na Slo
vensku bolo svätorečenie troch košických 
mučeníkov. A práve tejto udalosti chcem 
dnes venovať osobitnú pozornosť. M arek 
Križin, Chorvát, kanonik ostrihomskej ka
tedrály  a dvaja jezuiti - Maďar Štefan 
Pongrác a Poliak Melichar Grodziecky zo 
Sliezka, podstúpili mučeníctvo v historic
kom  období Európy, keď v Olomouci bol 
um učený svätý Ján Sarkander, ktorého 
som  nedávno s radosťou zapísal do zozna
m u svätých. Košickí mučeníci obetovali 
svoj život za vernosť Cirkvi. Nepodľahli 
brutálnem u nátlaku občianskych autorit, 
ktoré ich chceli prinútiť k apostázii. Všetci 
traja prijali mučeníctvo v duchu viery a s 
láskou voči prenasledovateľom. H neď po 
sm rti sa na Slovensku rozšírila ich úcta a 
na začiatku nášho storočia, po patričnom  
dôkladnom  kanonizačnom procese, Cir
kev ich vyhlásila za blahoslavených. A te
raz, keď dozrel čas kanonizácie, vyhlásil 
som  ich v Košiciach za svätých, za veľkej 
účasti tamojších katolíckych veriacich.

Toto svätorečenie sa stalo aj dôležitou 
ekum enickou udalosťou, ako o tom  svedčí 
stretnutie s predstaviteľmi evanjelického 
význania a taktiež návšteva miesta v Pre- 
šove, ktoré pripom ína smrť 24 kalvínov, 
ktorí boli odsúdení v 17. storočí na smrť. 
Tu pred pom níkom  v Prešove Svätý Otec 
Ján Pavol II. zotrval v m odlitbe a pom odlil 
sa spolu s evanjelickým biskupom  Jánom 
M idriakom  Otče náš.

Prešov je tiež miesto, v  ktorom  m á svoju 
biskupskú rezidenciu gréckokatolícky bis
kup. Východná Cirkev, ktorá má svojich 
veriacich na obidvoch stranách Karpát, sa 
posilnila Užhorodskou uniou pred 350 
rokm i v U žhorode na území, ktoré vtedy

patrilo U horsku a potom  Československej 
republike a teraz jedna jej časť Ukrajine. 
Prešovské biskupstvo je v určitom slova 
zmysle jednou časťou tejto Cirkvi v najza- 
padnejšej časti, do ktorej patria gréckoka
tolíci Slováci a Rusíni z tej časti Karpát. Ak 
celá Cirkev počas kom unistického prena
sledovania bola perzekuovaná, osobitne 
to platí o gréckokatolíkov Slovákov v pre
šovskej eparchii.

Nemôže sa zabudnúť na to, že celá Cir
kev na Slovensku, ktorá sa nachádzala na 
územ í republiky, prešla veľkým utrpením. 
Takm er všetci biskupi boli zbavení vyko
návania svojej pastierskej úlohy. Mnohí 
prešli ťažkými skúškam i žalárov. Niektorí 
z nich skončili svoj život ako opravdiví 
mučeníci. Osobitne m yslím  na spišského 
biskupa Jána Vojtaššáka a gréckokatolíc
keho biskupa Pavla GojdiČa z Prešova. 
O sobitným  svedkom  tejto generácie uväz
nených biskupov za vieru je terajší nitrian
sky biskup, kardinál Ján Chryzostom 
Korec.

Cirkev na Slovensku sa iba niekoľko ro
kov teší náboženskej slobode a možno táto 
skutočnosť vysvetľuje veľkú vitalitu, ktorú 
som mohol pozorovať všade počas mojej 
návštevy. Problém prenasledovania Cir
kvi na Slovensku a otázka mučeníkov si 
vyžaduje dôkladnejšie štúd ium  zaradené 
do duchovnej p rípravy n a  oslavu jubilea 
druhého tisícročia. Ak sa pýtam e, kde čer
pali Slováci silu v čase prenasledovania, 
odpoveď  nachádzam e: zvlášť návštevou 
m ariánskych svätýň. V tom to období sa 
pre národ a p re Cirkev na Slovensku ma
riánske svätyne stali veľkým oporným  bo
dom  p re  v ieru  Božieho ľudu. Ako vysvitá 
z toho, čo som  povedal, apoštolská návšte
va na Slovensku sa zapisuje do širokých 
dejín spásy nášho storočia, zároveň sa 
však zapisuje do dejín slovenského náro
da a jeho m iesta v Európe. K dosiahnutiu 
nezávislosti slovenského národa v nem a
lej miere prispela práve Cirkev. A ako štát, 
ktorého obyvatelia sú v prevážnej väčšine 
katolíci, sa zaradil do spoločnosti národov 
sveta a najm ä Európy. Túto kom unitu Slo
vensko obohacuje svojou ku ltú rnou  iden
titou a vôľou budovať vlastné a európské 
dedičstvo na princípoch, ktoré vyplývajú 
z  práv národov prim erane uznaných a 
chránených m edzinárodným i dohodami, 
vrátane p ráv  menšín.

A poštolská Stolica a pápež vyjadrujú 
uznanie za dedičstvo nezávislého Sloven
ska, dávajúc tak najavo aj právo tohto ná
roda na jeho m iesto v rodine európských 
národov, ako právoplatného člena".

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ
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Svätý Cyril a svätý Metod ukazujú vám, aj celej Cirkvi, ako priviesť národy ku 
Kristovi a ako hlásať dobrú zvesť spásy. Oni vám svojím životom hovoria, ako sa 
dá aj dnes kráčať cestou novej evanjelizácie a ako treba žiť, aby láska, ktorú hlásal 
Kristus, prekonala všetky možné prekážky a ťažkosti. N ikdy nechýbali protiven
stvá a odpor proti autentickému životu viery, ale evanjelium má v sebe moc 
premeniť prekážky na prozreteťnostnú príležitosť ohlasovania spásy.

Svätý Otec Ján Pavol II. na letisku v Poprade 3. júla 1995

Rozlúčka so Svätým Otcom na popradskom letisku

O CESTE SVÄTÉHO OTCA PO SLOVENSKU

aäaa p « r® te  i * i
Celý svet sledoval nedávnu návštevu Svä

tého Otca na Slovensku a bol uchvátený veľ
kolepou manifestáciou katolíckej cirkvi v 
tomto mladom samostatnom štáte. Mnohé 
svetové denníky hodnotili túto apoštolskú 
cestu veľmi pozitívne.

Aweníre, taliansky časopis, z utorka 
4.7.1995 priniesol obšírne spravodajstvo z 
ekumenického pohľadu v článku:"ll Papa 
ecumenico commuove i luteráni'1 (Ekumenic
ký pápež dojal protestantov). V spomínanom 
článku Luigi Geninazzi píše: "Svätý Otec stál 
v daždi pred pamätníkom 24 protestantov v 
Prešove, zabitých cisárskými katolíkmi v roku 
1687, a potom sa spolu s protestantským 
biskupom Jánom Midriakom pomodlil Otče 
náš." Povedali sme Jánovi Pavlovi II., aby 
pamätal tiež na našich mučeníkov a nielen na 
katolíckych" - odpovedá očividne dojatý pas
tor," ale nikdy by sme nemysleli, že sa také 
niečo môže stať. Veľmi si to ceníme. Jedno
duché gesto, ale velkej symbolickej hodnoty, 
nečakaný ekumenický akt, ktorý pápež Woj- 
tyla uskutočnil v nedeľu, len niekolko hodín 
po kanonizácii troch katolíckych mučeníkov v 
Košiciach zabitých protestantmi v roku 
1619".

Počas cesty do srdca Európy, kde sa vždy 
križovali národy, kultúry a kresťanské obrady, 
naskytla sa príležitosť k oceneniu zásluh ve
riacich byzantského obradu gréckokatolíkov 
zrušených komunistickým režimom.

V Prešove dal pápež tiež veľmi dôležité 
gesto, uznanie hrdinskej gréckokatolíckej cir
kvi komunistickým režimom zrušenej, a po
vinne štátom začlenenej do pravoslávnej

cirkvi. Aj v tomto prípade Svätý Otec mimo 
programu prišiel do gréckokatolíckej Kated
rály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde sa na 
kolenách pomodlil pri náhrobku gréckokato
líckeho biskupa Pavla Gojdiča násilne uväz
neného, ktorý zomrel 10 rokov neskôr vo 
väzení v Leopoldove. Článok ďalej opisuje 
modlitbu akatistu počas stretnutia Svätého 
Otca s gréckokatolíkmi v Prešove.

Iné talianske noviny La República tiež z 
utorka 4.7.1995 priniesli článok s titulom:"Pa- 
pa Wojtyla cede alia nostalgia. Voglio tornáre 
nella mia Polonia"(Pápež Wojtyla sa podvo- 
ľuje nostalgii. Chcem sa vrátiť do môjho Poľ
ska" Autor článku Marco Politi najpr rozoberá 
dôverný vzťah Svätého Otca k Matke Božej. 
"Pre Karola Wojtylu je Mária skutočne mat
kou a keď ju odporúčal všetkým kňazom, 
povedal, že v Panne Márii musia násť ľudskú 
orodovnicu"

Potom autor tvrdí, že cesta Svätého Otca 
po Slovensku bola predovšetkým pozname
naná nostalgiou, ktorú podmienila samotná 
krajina, taká podobná jeho vlasti. V Levoči si 
Ján Pavol II. spomenul tiež na päťdesiate a 
šesťdesiate roky v Poľsku, keď tamojších ve
riacich posilňovala čenstochovská Panna 
Mária. Autor tiež pripomína výzvu Jána Pavla 
ll.:"Budťe pozorní skôr na to, čo vás zjedno
cuje a nie na to, čo vás rozdeľuje". To je 
posolstvo, ktoré Svätý Otec zanechal Výcho
du. V závere článku autor Politi opisuje záve
rečné popoludnie apoštolskej návštevy na 
Slovensku, ktoré Svätý Otec strávil v milova
ných Tatrách.

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ

(Pokračovanie zo 6. str.)
soch druhej svetovej vojny. Zomrel y 79- roku 
života a 45. roku arcipastierskej služby dňa 1. 
novembra 1944.

V dňoch 8.-10. marca 1946 sa odohral tov. IVov- 
ský so bor á začala totálna moskovská pravosla- 
vizácia. Jeho nástupcu v pastierskom úrade 
Josifa Slipého (1892-1984} odoslali na východ do 
väzenia. Podobne aj dialsích gréckokatolíckych 
biskupov • Nikolaja Carneckého, Gregora Chomi- 
šina, Josafáta Kocilovského, Gregora Lakotu, 
Ivana Latíševského, stávky kňazov, rehoľníkov, 
rehoftiice I aktívnych veriacich.

V súčasnosti prebieha beatifikačný proces 
služobníka Božieho Andreja Septického. Pri
pojme aj my svoje modlitby za jeho povýšenie 
na oltár. (jb)

SVÄTÍ MESIACA
14. august, sv. Micheáš, prorok 

Micheáš je jeden z dvanástich tzv. malých proro
kov. Pochádzal z dedinky Mórešet • Gad (Morasti) 
asi 35 km od Jeruzalema. Bol súčasníkom Ozeáša 
a Izaíáša. Pôsobil v dňoch judských kráľov Joata- 
ma, Acháza a Chizkiáša (asi 740 - 687 pred Kr.). V 
svojej knihe predpovedal narodenie Mesiáša v Bet
leheme.

15. august, Zosnutie Presvätej Bohorodičky 
Patrí k najstarším mariánskym sviatkom. Za zá

väzný článok viery bol vyhlásený 1. november 
1950 pápežom Plom XII. v apoštolskej konštitúcii. 
Milosrdný Boh:"... je Bohom zjavená pravda, že 
Panna Mária po ukončení pozemskej púte, bola 
vzatá s telom aj s dušou do nebeskej slávy.”

16. august, Prenesenie Nerukotvomého
obrazu nášho Pána Ježiša Krista 

Vládca Edesy Abgár bol chorý v čase pozemskej 
činnosti Ježiša Krista. Poslal k nemu svojho pod
riadeného, aby ho poprosil o uzdravenie a namaľo
val Ježišovu tvár. Nedarilo sa mu. Pán Ježiš vložil 
tvár do plátna a ostala tam jeho podoba. Abgár 
prijímajúc nie rukou utvorený obraz Pána, zázrač
ne vyzdravel. Obraz bol uložený v Edese. 16. au
gusta 944 na príkaz cisára ho preniesli do 
Konštantinopoia. Stratil sa počas križiackych vojen.

17. august, sv. Mirón, mučeník 
Svätí Mirón bol rodom z Acháje a bol kňaz. Na 

slávnosť narodenia Ježiša Krista slúžil svätú litur
giu, keď vtrhli do chrámu vojaci Antiparcha a nútili 
kňaza í veriacich k odpadu od viery, ale neuspeli. 
Svätého Miróna mučili ohňom, hodili pred divú zver, 
sťahovali mu kožu, nakoniec ho stali v roku 251.

18. august, sv. Flór a Laur, mučenici 
Žili v druhom storočí, boli bratia a boli kamenár

mi. Pri svojej práci ohlasovali náuku o pravom 
Bohu. Pre neprajnosť okolia boli udaní a umučení 
tak, že ich pochovali zaživa. Za vlády Konštantína 
Velkého sa ich telá našli neporušené a boli preve
zené do Konštantinopoia.
19. august, sv. Andrej Stratilát a spoL mučeníci 
Svätý Andrej bol vojakom za cisára Makrimiána. 

Svojim druhom • vojakom ohlasoval Krista. Mnohí 
uverili. Neprajníci ho udali spolu s jeho priateľmi. 
Pred súdom neohrozene vyznával Krista, za čo ho 
podrobili mučeniu. Na tlak verejnosti, ktorá si váži
la Andreja, bol prepustený s družinou, išiel do 
arménskych hôr. Tu ich dohonili prenasledovatelia 
a všetkých zabili.

20. august, s v. Samuel, prorok 
Bol synom Elkána a Anny, ktorá si ho vyprosila, 

aj zasvätila Bohu. Žil pri svätyni za velkňaza Héli- 
ho. Po Hélim prevzal úrad sudcu v Izraeli. Pomazal 
za kráľa Sauia a potom Dávida. Zomrel v čase, keď 
Saul prenasledoval Dávida. Samuelov príbeh je 
opísaný v prvej knihe Samuelovej.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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K  roku 1951 som mal možnosť stráviť 
niekoľko týždňov v Koneviči na veľkom 
severe, žijúc ako pustovník v lese, v  dre
venej chatrči. Dni boli teplé a slnečné. 
Všade lesy a jazerá. Kláštor bol malý, 
spoločenstvo nie príliš početné, tiež už 
značne prestarlé. Medzi mníchmi, s ktorý
mi som sa tam stretol, našiel som mužov 
hlbokej duchovnosti. Ten, na ktorého naj
radšej spomínam, je  otec Dorotej. Jedné
ho dňa som sa ho opýtal:

- Ako možno dospieť k pokoju ducha ?
- Nužno ugomoniťsja, odvetil mi otec 

Dorotej s úsmevom. - A čo to znamená 
"ugomoniťsja"?

- Nuž, ako by som ti to vysvetlil? Keď 
som bol mladým novicom vo Valame, môj 
Starec, ktorému som prisluhoval, mi jed
ného dňa povedal:

- Dymitrij, pre teba bude ťažké ''ugomo
niťsja ". Si veľmi živý a stále v pohybe. Ak sa 
neutíšiš, nedosiahneš čistú modlitbu a re
hoľný život ti bude k ničomu. - Opýtal som 
sa ho teda, (ako vy teraz mňa): Čo znamená 
"ugomonitsja?" Starec mi odvetil.

- Je to veľmi jednoduché. Teraz je  leto, 
ale ty predpokladám, očakávaš jeseň, keď 
práce na poli budú menej ťažké.

- Presne tak, otče...
- Nuž a keď bude jeseň budeš očakávať 

zimu, prvý sneh, Vianoce. Potom budeš 
očakávať jar, Veľkú noc, - slávny deň 
Kristovho Vzkriesenia. Nie je  to pravda ?
- Pravda, otče.

- Teraz si novic, a predpokladám, že 
očakávaš deň, keď sa staneš r jasofor.

-Ano, otče. - Potom budeš očakávať man- 
tiu (večné sľuby) a neskôr kňazstvo. Toto 
všetko svedčí o tom, že nie si vyrovnaný, že si 
sa ešte "neugomonil". Ale keď raz dospeješ k 
tomu, že ti bude jedno, či je jar alebo jeseň, 
leto alebo zima, Vianoce, alebo Veľká noc, 
keď ti bude ľahostajné, či si novic, alebo máš 
po večných sľuboch,  keď budeš žiť dnešným 
dňom, pretože každý deň má dosť svojich 
starostí, keď nebudeš viac snívať ani očaká
vať, ale celkom sa odovzdávať do vôle Božej, 
vtedy sa "ugomoníš".

Mnoho rokov uplynulo od nášho rozhovo
ru. Dostal som mantiu, prijal kňazské sväte
nia a stále čakal, neviem na čo. Bol som 
určený za hlavného kuchára, zamestnanie, 
ktoré nemám rád, ale treba počúvať. Počas 
poslednej vojny, keď sme boli poslaní sem, 
som si zachoval svoju živosť, zatiaľ čo iní 
plakali nad stratou nášho pekného kláštora 
pri jazierku Ladoga, teraz obsadeného never- 
cami. Nič sa nestane bez vôle Božej. Ak budeš 
prijímať vôľu Božiu s odovzdanosťou, s láskou 
a bez svojho čudáctva, vtedy sa "ugomoníš".

-  Vy ste zatiaľ veľmi ďaleko od toho 
stavu, Sergej Nikolajevič. Ešte stále hľa
dáte svoju vlastnú vôľu. Ibaže, bez vnú
torného stíšenia nemožno dosiahnuť tichú 
modlitbu!

-  Povedzte mi, otec Dorotej, v čom spo
číva čistá modlitba?

- Je to modlitba bez márnivých myšlie
nok, keď myseľ je  sústredená, pozornosť 
neprelieta a tvoje srdce bedlí, totiž, keď je  
zbavené strachu i nežností. Avšak, keď sa 
modlíš iba perami, tvoje myšlienky sa pri
tom túlajú, to nie je  modlitba.

- Ako sa možno naučiť čistej modlitbe?
- S námahou. To je  jasné. Počuli ste 

niečo o Ježišovej modlitbe ?
- Ano, počul som o nej.
- Snažili ste sa ju  modliť?
- Pokúsil som sa o to.
- S akými výsledkami?
- Nie s veľkými.
- Nesmiete strácať nádej. Stále túto 

modlitbu opakujte a keď príde jej čas, 
stane sa neustálou.

-Ale ako možno vedieť, že sme už dos
peli k čistej modlitbe?

Otec Dorotej sa na mňa uprene pozrel 
a opýtal sa ma.

- Počuli ste o Starcovi Ivanovi z Moldá- 
vie?

- Nie.
- Písal o ňom Partenij vo svojich Cestách. 

Predpokladám, že ste ho nečítali?
- Nie.
- Musíme si ho teda prečítať, je  to veľmi 

užitočné a poučné čítanie. Partenij raz 
poprosil Starca Ivana, aby mu porozprá
val o čistej modlitbe. Ten mu odpovedal 
takto: Na začiatku sa s prevádzaním Ježi
šovej modlitby začína s veľkou námahou, 
ale potom ide všetko ľahšie. Nakoniec 
modlitba prirastie k srdcu a začne plynúť 
ako potôčik: stane sa nepretržitou, šumí a 
žblnkoce ako rieka a srdce sa pritom 
zmäkčuje. Nuž a vtedy sa Starec Ivan za
čal pomaly uzatvárať, až sa napokon cel
kom utiahol do pustatiny. Prestal 
prijímať návštevy nielen žien, ale aj mu
žov, ba dokonca aj svojich spolubratov 
zriedkavo vídal. Napon pocítil nevýslov
nú túžbu po neustálej modlitbe.

Keď sa Partenij opýtal Starca, čo mož
no rozumieť pod neustálou modlitbou, 
dostal túto odpoveď:

- Hľa, čo je  neustála modlitba: začnem 
sa modliť pred západom slnka, a keď prí
dem k sebe, slnko je už vysoko na oblohe 
a ja  som si toho vôbec nevšimol. To je 
čistá modlitba.

- Povedzte mi, otec Dorotej, či čistá 
modlitba je  naozaj nevyhnutná k aktívne
mu životu, napríklad misionára?

- Je nesmierne užitočná. Človeka, ktorý 
sa ustavične modlí Ježišovu modlitbu, 
možno prirovnať, povedzme, ku kvitnúcej 
lipe. Keď na lipe nieto kvetov, včely nepri- 
lietajú. Ale keď začne kvitnúť, vôňa kvetov 
ich priláka z každej strany. To sa tiež í 
stane askétovi, ktorý dobre pokročil v Je- \

i Žišovej modlitbe: vôňa modlitby, čnosť !

získaná vďaka nej, priláka k nemu z kaž
dej strany dobrých ľudí, ktorí sa chcú 
naučiť skutočnej modlitbe. Kto žije v Kris
tovi, toho Boh nosí na rukách ako malé 
dieťa. Ničím sa nemusím trápiť. Ľudia 
dobrej vôle k nemu prichádzajú zo všet
kých strán a chránia ho ako zreničku svo
jich očí. Kto sa modlí Ježišovu modlitbu, 
ten odpočíva v  tieni Pána a nepociťuje 
žiadnu úzkosť. Všetko mu ide prirodzene.

- Pociťuje ešte nepríjemnosti? - Očividne. 
Niekedy prichádzajú, ale i tie sa premieňa
jú na radosť. Vy zatiaľ nemôžete pochopiť 
tajomstvo, ako je  toto, ste ešte príliš ďaleko. 
Ale jedného dňa to pochopíte.

- Povedzte mi, otec Dorotej, je  možné 
spasiť sa vo svete?

-  Prečo nie? Kráľovstvo Božie je  v nás, 
keď z hĺbky duše vrúcne milujeme Pána 
Boha a ponúkame mu ľúbeznú vôňu čistej 
modlitby. Čítali ste Spomienky pútnika?

- Ano, čítal som ich.
-  Nuž teda, aj vy môžete urobiť ako on. 

Istý Nemutov, nesmierne bohatý kupec z 
Orelu, bol laikom. Rovnako Makarij, Sta
rec z Optina, bol neustále obdivovaný 
vďaka hĺbke svojej modlitby. Avšak ten 
istý Nemutov, keď dosiahol vyšší stupeň 
modlitby, stal sa "väzňom" vo vlastnom 
dome. Kto totiž začal žiť s Bohom a po
chopil veľkosť Ducha, tomu je  ťažko zos
tať vo svete. Taký človek sa podobá 
orlovi, ktorý sa vysoko vznáša v oblakoch 
a nemôže sa preto podobať sliepke, ktorá 
sa hrabe na dvore gazdovstva...

Sedeli sme na lavičke, na brehu pokojné
ho jazera. Biele a hebké obláčiky plynuli po 
blankytnej oblohe. Slnko sa skláňalo k zá
padu, kmene jedlí sa javili ako obrovské 
voskové sviece, pozlátené lúčmi zapadajú
ceho slnka. Zlatisté jazero, celé obklopené 
zeleňou, žiarilo ako zrkadlo. Všade vládlo 
ticho veľkého severu.

- Tak, môj priateľu, - podotkol otec Do
rotej, keď vaše srdce bude ako tento ve
čer, v tichu a pokoji, vtedy budete 
osvietený svetlom slnka, ktoré nepozná 
západ. Vtedy vlastnou skúsenosťou po
chopíte, čo je  čistá modlitba.

- Povedzte tni, otec Dorotej, - poprosil 
som ho ešte raz po dlhšom tichu, - ako 
možno poznať Božiu vôľu v nás?

- Duchovní otcovia tvrdia, že samotné 
okolnosti života nám ukazujú správnu ces
tu. Môžeme tiež s vierou poprosiť skúsené
ho Starca alebo múdreho človeka. Rovnako 
môžeme usudzovať podľa náklonností náš
ho srdca. Pomodli sa trikrát k Pánu Bohu, 
aby ti ukázal svoju vôľu, presne tak, ako sa 
modlil Spasiteľ v Getsemanskej záhrade. 
Potom urob to, čo ti tvoje srdce poradí.
Sergej Bolšakov: Na duchovných výšinách

(Preložil: - 1 -)



Otázky mladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 

Mons. Milan Chautur, CSsR
Otče, poradie mi, čo m ám  robiť, ak chcem  svoj živo t zasvätiť 

službe Božej a moja rodina mi to nechce dovoliť. Jana
Milá Jana!
Problém nepochopenia duchovného povolania je problé

mom v podstate normálnym, lebo pochopiť a ísť za hlasom 
Pána môžu len tí, ktorí ten hlas počujú a ktorým sám Boh dáva 
tú milosť: "Kto môže pochopiť, nech pochopí" hovorí Ježiš, a 
tiež "Nie všetci chápu túto reč, ale iba tí, ktorým je to dané." 
alebo: "Vám je dané pochopiť tajomstvá Kráľovstva Božieho..."

Ako vidíš, sám Pán Ježiš upozorňuje na tento problém  
pochopenia duchovných skutočností. Preto aj rodičov ber 
nie ako nepriateľov zasväteného života,ale ako tých, ktorí 
ešte nerozumejú tvojmu rozhodnutiu. Možno im v tom bráni 
príliš ľudsky chápaná rodičovská láska, alebo mali už kon
krétne predstavy o tvojom budúcom živote, alebo vkladali do 
teba nádeje neuskutočnených vlastných ideálov.

Oni môžu mať veľa dôvodov pre to, aby ti nechceli 
dovoliť zasvätiť život Bohu. Avšak žiaden z týchto ľudských 
dôvodov neprevyšuje velkosť Božieho volania. Lebo keď 
Boh volá, niet nič dôležitejšie ako povedať s Pannou Máriou: 
"Fiat" - "Staň sa mi podľa tvojho slova".

Ty však musíš úprimne tiež skúmať, či toto volanie je 
naozajstné, a či to nie je len momentálna sympatia s duchov
ným povolaním, kvôli nejakým ľudským predstavám. Lebo i 
to musíš pripustiť, že tvoji rodičia ťa poznajú najlepšie a 
možno im niečo nedáva záruku tvojho trvalého zotrvania v 
reholi. A vidiac ich, ako sa ich dcéra z polcesty vracia späť, 
to je pre každého rodiča ťažké. Zvlášť, ak sú to veriaci rodičia 
a majú o rehoľnom živote skutočne vysokú mienku.

Ale ak sú to rodičia menej veriaci, vlažní alebo neveriaci, 
potom ich odmietanie duchovného povolania nech je pre teba 
výzvou k intenzívnejšej modlitbe za nich a k opravdivej obete, 
aby pochopili to, čo dáva pochopiť len Boh. Lebo v rehoľnom 
živote sa človek stretne s ešte oveľa ťažšími prekážkami du
chovného života, a práve táto prvá skúška vo vlastnej rodine 
má byť len overovacou skúškou pravosti Božieho volania.

Prajem ti, Janka, aby si pochopila, že nič z toho, čo 
vstupuje do života povolaným od Boha, nedeje sa zbytočne 
alebo náhodne. Všetko to ma smerovať len k jednému - a to 
k nájdeniu vlastnej cesty do večného šťastia. A ja chcem i v 
modlitbe pamätať na to, aby ti naša nebeská Matka pomohla.
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života, z ktorých vyberal to naj
lepšie a dával nám ich za vzor a 
radu do života. Od otcovej smrti 
už uplynie pom aly rok, ale Váš 
časopis je  aj naďalej spoloční
kom našej rodiny, v čom nám 
um ožňujenašadobrám am a.

Práve teraz, keď je prvé 
výročie smrti nášho dobrého 
otca, prosili by sme všetkých, 
ktorí poznali nášho otca Jana 
Kaščáka o modlitby za spásu 
jeho nesmrteľnej duše a Vám, 
časopisu Slovo, veľa takých od
berateľov a šíriteľov, akým bol 
náš nebohý otec.

Deti s rodinami

Dňa 18. jú la t.r. oslávila 
krásne životné jubileum - 80 ro
kov pani Paulína Petrocová z 
Oreského. Ďakujeme Matke 
Ustavičnej Pomoci, že je j pomá
ha p ri všetkých ťažkostiach a 
nech ju  neopustí v ďalších ro
koch je j života. Rodina

9 7  VAŠICH 
UA LISTOV

Dňa 17. júla v tomto roku 
uplynul jeden rok od chvíle, 
keď si Pán života a sm rti po
volal k sebe nášho drahého 
otca Jána Kaščáka z Bukov- 
ca. Nedá mi, aby som vám o 
ňom nenapísala.

Bol dlhoročným odbera
teľom a šíriteľom vášho časo
pisu. Hoci nás už opustil, 
vitrínu našej knihovníčky zdo
bia knihy zviazaného časopi
su Slovo od roku 1986. Tešil 
sa na každé nové číslo a s 
netrpezlivosťou ho očakával.
Pri každej návšteve mal už 
pre nás vybraté tie najlepšie 
články, aby sme si prečítali a s 
obsahom časopisu nás vždy i 
všetkých oboznámil. Veľmi 
rád čítal články zo skutočného

Sebaláska
ako lavína berie všetko. 
Nešetrí detské hračky, 

hroby predkov.
Zlodejka.
Ako Kain
človek takú pečať nosí. 
Na život rukou siahne 
ako zlosyn.
Sebaláska,
tá ako príval vzťahy ničí. 
Milovaný a chcený,

zrazu je menej
ako ničím.
Len Láska
seba kladie na oltár.
Za život život dáva, 
najcennejší dar.

Kto prišiel k nám na návštevu, 
rovno až z Ríma?
Pozri sa len lepšie, 
kto nás s láskou objíma?
Svätý Otec má nás rád 
Slovensko chce milovať.
Čo Ti dáme, Svätý Otec, 
zato, že Ty ľúbiš nás?
Či tie naše detské očká 
čo na Teba hľadia zas?
Tvoje srdce veľké je,
Svätý Otec náš,
prijmi nás všetkých k sebe,
budeme Ýa počúvať.

Veronika Vardziková, 8-ročná 
Prešov-Šváby
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L I S T  S V Ä Ť

Tlačové orgány Svätej stolice usporiadali 
konferenciu o Liste Svätého Otca Jána Pavla
II. ženám.

List Svätého Otca predstavil kardinál Edu
ard Francesco Pironio - predseda Pápež
skej rady pre laikov, ktorý hneď na začiatku 
povedal: "Svätý O tec znova napísal list, tak 
ako napísal mládeži v roku 1985 rodinám a 
deťom v roku 1994 a ako píše každoročne 
kňazom na Zelený štvrtok. Ide o osobnú, 
priamu formu, skoro o rozhovor. List Sväté
ho Otca ženám nie je samozrejme doku
ment vážnejší než Magisterium, ale opa
kuje poznámky Jána Pavla II. o ženách, 
ktoré už boli obsiahnuté v doterajších jeho 
dokumentoch. Aktuálnej správe IV. sveto
vej konferencie Spojených národov o že
nách, ktorá sa uskutoční v septembri tohto 
roku, tento text listu Svätého Otca adreso
vaného ženám poskytne nepopierateľnú 
historickú pravdu.

"Už skutočnosť, že sa pápež obracia že
nám osobitným listom, ktorý adresuje kaž
dej z nich, je sama o sebe veľkou novosťou"
- povedal kardinál Pironio a pokračoval: 
"Celková naliehavosť riešenia otázok žien v 
dnešnom svete je príčinou toho, že Svätý 
Otec chce osloviť každú ženu, a preto hovo
rí každej priamo do srdca a do duše, lebo 
každa má svoju vlastnú kultúru, sociálnu a 
cirkevnú zodpovednosť, ktorá pramení v jej 
ženskom bytí."

V perspektíve tejto zvesti, a vo svete Bo
žieho slova, nadobúda pravda o žene nový 
zmysel: žena sa stáva svedkyňou dôvery, 
ktorú pápež kladie do ženského ducha.

Svätý Otec ďakuje Bohu Otcovi Stvorite
ľovi za tohto ženského ducha, ktorý dal ľud
stvu. Vyjadruje svoju vďaku ženám, ktoré 
vlastným podielom, rôznymi spôsobmi 
obohatili dejiny ľudstva a dejiny Cirkvi. Pá
pež si uchováva v pamäti vydané svedec
tvo ich vlastnej vieryhodnosti. Je treba 
pamätať, že minulosť je plná prežitého žen
ského utrpenia.

E H O O T C A  J A N A
— -

"V pláne Božom má žena stále hodnotu a 
tá nie je o nič menšia ako hodnota muža" - 
tvrdí Ján Pavol II. "Velkosť a obnovená viera 
žien spočíva nielen v hrdinských skutkoch

minulosti, ale tiež v terajšom premáhaní pre
kážok, ktoré v tolkých častiach sveta bránia 
ženám ich plnému zapojeniu sa do sociálne
ho, politického a náboženského života".

Svätý Otec v dokumente vyzýva Spojené 
národy a svetové medzinárodné inštitúcie k 
ich zodpovednosti znovu vrátiť ženám plné 
uznanie ich hodnoty a ich poslania a samotné 
ženy povzbudzuje k bráneniu hodnoty ich po
hlavia. Výzva Jána Pavla II. zodpovedným sa 
stáva povolaním k viere: v zákonoch Božích, 
napísaných v srdci človeka a v Božom Slove.

V znovu premeditovaných biblických prí
behoch o stvorení človeka Svätý Otec zno
vu podčiarkuje v zmysle ich rozdielnosti ale 
spoločnom osude ich vzájomné doplnenie. 

Ženskosť obohacuje ľudstvo tak 
ako mužskosť, len v rôznych dopl
ňujúcich sa prejavoch.

Ale nielen v živote sociálnom a po
litickom chce pápež vidieť priestor 
pre ženu, pre jej ženského ducha. 
Jej zvláštné poslanie vlastné jej žen
skosti musí stále viac obohacovať ži
vot Cirkvi. Preto žena musí žiť vo 
vedomej viere svojej ženskosti a 
svojej zvláštnej misionárskej hod
noty rozdielnej od mužského posla
nia a vedieť, že v Cirkvi sú úlohy 
mužské a ženské, predznačené v 
Ježišovi Kristovi a v Panne Márii, 
obidve však v smere služby.

Kardinál Eduard Pironio tiež pri
pomenul, že počas svojho 17- roč
ného pontifikátu Ján Pavol II. sa 
dosť venoval otázkam žien, naprí
klad v homíliách, v krátkych prího
voroch v oficiálnych dokumentoch, 
zasvätených témam žien. Išlo naj
mä osobne o dokumenty Redem- 
ptoris Mater, Mullieris Dignitatem, 
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 
v roku 1995 a tohoročný List kňa
zom k Zelenému štvrtku. Tento 

dialóg Svätého Otca so ženami je zosobne
ný až po ten posledný dnešný list ženám. Ale 
treba podčiarknuť to, ako sa pápež zasadzu
je za ľudskú hodnosť žien a za ich práva. 
Chce, aby sa vybudovala civilizácia lásky na 
úsvite tretieho kresťanského tisícročia.

A na záver poznamenáva kardinál Pironio, 
že List Svätého Otca ženám smeruje nielen 
do srdca a do duše každej ženy, ale že je 
adresovaný tiež všetkým, ktorí sa zaoberajú 
humanizáciou kultúry a budovaním civ ili
zácie lásky. o. ThLic. Ján BABJAK, SJ

n ,

Na sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a 
Pavla sa v Ríme, v Bazilike Svätého Petra, uskutoč
nila slávnostná bohoslužba historického výz
namu, počas ktorej pápež Ján Pavol II. slúžil 
pontifikálnu svätú omšu. Okrem velkého počtu 
duchovenstva, rehoľníkov, diplomatického zboru 
akreditovaného pri Svätej stolici a velkého počtu : 
veriacich z mnohých krajín sveta sa jej zúčastnil aj j 
carihradský ekumenický patriarcha Jeho Svätosť 
Bartolomej I. so svojím sprievodom.

V úvode bohoslužieb bolo dojímavé vidieť spolu 
vchádzať Svätého Otca Jána Pavla II. s carihrad
ským ekumenickým patriarchom Bartolomejom I., i 
ktorý, žehnajúc davy ľudí, pomaličky kráčali k 
hlavnému oltáru svätopeterskej baziliky. Pred nimi 
boli dva rovnaké pápežské stolce, na ktorých zau
jali svoje miesta pápež a ekumenický patriarcha

Po úvodných obradoch slávnostnej liturgie 
zaspievali diakoni v latinskej a gréckej reči evan
jelium, po ktorom najprv predniesol svoju homi- 
liu ekumenický patriarcha Bartolomej I., v ktorej 
okrem iného zdôraznil prvenstvo význania viery

m

a uvedomenie si nevyhnutnej jednoty kresťanov, 
ku ktorej, ako povedal, nás okrem iného vyzýva 
aj evanjeliové čítanie o Petrovom vyznaní v Ceza- 
rei Filipovej. Vďaka Božej pomoci, povedal Bar
tolomej I., sme dnes po prekonaní mnohých 
ťažkostí a poníženiach dospeli k zrelosti apoštol
ského povedomia, totiž k hľadaniu primátu nie 
medzi osobami, ale skôr medzi služobnými úlo
hami. A dobre vieme, kolké a aké úlohy na nás vo 
svete v každej chvíli čakajú, ak naozaj máme 
záujem nie o to, aby nás obdivovali ľudia, ale, aby 
sme sa zaľúbili Bohu. K tomu je však potrebná 
velká pokora a neustále pokánie zo strany pas
tierov a im zvereného stáda. Jedine tak bude 
možné zachrániť v dejinách úplnosti viery a jedi
ne tak bude naša viera skutočne vyznávaná ako 
sila, ktorá premohla svet.

Druhú homiliu povedal Svätý Otec, v ktorej 
vyjadril radosť z toho, že na sviatok apoštolských 
kniežat Petra a Pavla mohol prijať v Ríme carih
radského ekumenického patriarcha Jeho Svä
tosť Bartolomeja I. V súvislosti s jedinou vierou

Cirkvi, obsiahnutou v slovách nicejsko-konstan- 
tinopoiského význania viery, Ján Pavol II. zdôraznil 
skutočnosť, že je potrebné odstrániť nedorozume
nie, ktoré ešte pretrváva medzi katolíkmi a pravo
slávnymi, pokiaľ ide o niektoré tradičné vyjadrenie 
týkajúce sa večného pôvodu Ducha Svätého v 
Najsvätejšej Trojici.

Zo strany katolíkov, povedal Svätý Otec, je 
dobrá vôľa objasniť tradičné učenie o Filioque, 
ktoré sa nachadza v tzv. latinskom kréde tak, 
aby bol jasný súlad s tým, čp vyznáva ekume
nický koncil v nlceo-konstantinopolskom vy
znaní viery. Ján Pavol II. sa ďalej zmienil o 
autorite, ktorú Ježiš Kristus odovzdal apošto
lom, totiž kľúče od nebeského kráľovstvá, moc 
zväzovať a rozväzovať, ktorú im dal v osobe 
apoštola Petra a Pavla a v spoločenstve s ním. 
Dnešný sviatok, povedal ďalej Svätý Otec, pou
kazuje na skutočný zmysel autority, ktorá je 
vlastne službou. Peter, Pavol a Andrej slúžili až 
po vyliatie krvi tak, ako to urobil sam Ježiš Kristus.

(Pokračovanie na 11 .strane)
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O KÁZNI SV. METODA

NAPOMENUTIE VLADAROM
Dňa 2. júna t. r. uplynulo desať rokov od vyda

nia encykliky Jána Pavla II. Slavorum Apoštoli, 
ktorá osobitne podčiarkuje význam účinkovania 
svätých Cyrila a Metoda pre slovanské národy, 
pre rozvoj kresťanstva a kultúry s ním spojenej, 
teda začlenenie týchto národov do celoeurópske
ho kultúrneho kontextu. Základný cieľ - ohlaso
vania Evanjelia a utvrdenie kresťanskej viery - 
totiž svätí bratia uskutočňovali prostredníctvom 
toho, čo dnes nazývame charizmou inkulturácie. 
Kresťanskú tradíciu organicky vštepili do spôso
bu myslenia a do životného štýlu slovanských 
národov.

Oblasť práva a spoločenského života je  jednou 
z tých sfér, v ktorých môžeme explicitne pozo
rovať napojenie spoločenstva slovanských náro
dov na kultúrnu a sociálnu tradíciu predchá
dzajúcich storočí kresťanstva.

V tomto príspevku sa preto chceme pozastaviť 
pri jednej z menej citovaných pamiatok účinko
vania byzantskej misie, ktorá nám môže poslúžiť 
ako ukážka spôsobu, ako sa v jej činnosti spájali 
náboženské a civilizačno-kultúme prvky. Ide tu o 
jedinú zachovanú kázeň sv. Metoda, Napomenu
tie vladárom, známu aj pod názvom Anonymná 
homília z Clozovho rukopisu.

O čo vlastne ide? Meno rukopisu pochádza od 
baróna Cloza (1777-1816), ktorý podaroval ko
munálnej knižnici v Tridente (č.2476). Rukopis 
obsahuje päť homílií, dve sv. Jána Zlatoústeho, 
jednu prisudzovanú sv. Atanázovi, začiatok ho- 
mílie sv. Epifána a jednu anonymnú homíliu. 
Slovinský slavistu F. Grivec a francúzsky odbor
ník A. Vaillant, pracujúc nezávisle na sebe, vy
chádzajúc z filologických, literárnych a 
historických znakov, potvrdili a dokázali, že táto 
"anonymná homília" je v skutočnosti dielo sv. 
Metoda. Okrem mimoriadnej literárnej a histo
rickej dôležitosti, táto homília - Napomenutie má 
pre nás aj cirkevnoprávny význam. Sv. Metod, 
zákonodarca a organizátor veľkomoravskej cir
kvi, tu totiž rečníckym spôsobom podal svoj vý
klad existujúcich zákonov. Vychádzajúc z 
biblických textov a z kanonistickej tradície, vy
svetlil niektoré otázky aktuálne v jeho prostredí.

Napomenutie je určené vladárom - sudcom. 
Sv. Metod tu použil špecifický termín vladyky = 
vladári, namiesto gréckeho slova krišnontes = 
sudcovia. Táto terminológia zodpovedá stredo
vekému úzu, podľa ktorého knieža, guvemátor, 
teda reprezentant civilnej moci, bol súčasne aj 
sudcom. Zo skutočnosti, že Metod napomína vla

dárov - sudcov, aby trestali neporiadky a zneuži
tia v manželskom práve (napr. manželstvo krst
ného otca s matkou krstňaťa) cirkevnými 
trestami, teda pokáním, pôstom, pochádza teória, 
podľa ktorej na Vefkej Morave v tom čase civilné 
tribunály mali právomoc trestať aj cirkevnými 
trestami, pridŕžajúc sa pritom, okrem civilných 
predpisov, aj cirkevnoprávnych nariadení.

V úvode Napomenutia stojí odporúčanie ne
prijímať žiadnu žalobu bez svedkov, čo je v 
úzkej súvislosti s článkom 7a civilného zákonní
ka Žakon sudnyj ljudem. Požiadavka nestran
nosti sudcov je široko dokumentovaná 
biblickými argumentami,odvolávajúc sa pritom 
na zákon Boží. Toto zdôraznenie potreby ne
strannosti sudcov je možno autorovou narážkou 
na pomery na Velkej Morave, kde pravdepodob
ne rodové a rodinné zväzky ovplyvňovali výkon 
spravodlivosti.

Po úvodnej časti, v ktorej sa opisujú požiadav
ky a predpoklady spravodlivého súdu, nasleduje 
druha čast, v ktorej sa zakazujú pohanské zvyky, 
pohanské prísahy. Tieto napomenutia boli veľmi 
potrebné v krajine, v ktorej kresťanstvo ešte ne
zapustilo hlboko korene a kde niektoré pohanské 
zvyky prežívali aj po oficiálnom prijatí krstu

Odvolávajúc sa na rozhodnutia všeobecných 
snemov, sv. Metod zakazuje manželstvo medzi 
matkou krstenca a krstným otcom, medzi krstnou 
matkou a otcom krstenca a tiež medzi otcom a 
krstnou dcérou. Aj tu môžeme pozorovať odkaz 
na Zákon sudnyj ljudem.

V ďalšej časti sv. Metod mnohými biblickými 
citátmi podopiera kresťanskú náuku o nerozluč- 
nosti manželstva. Zaujímavý je tu aj odkaz na 
Zákon sudnyj ljudem, na jeho posledný článok, 
kde tento zákon podrobne menuje dôvody odlu
ky, čiže separácie manželov a prikazuje, aby mo
tívy odluky boli dokázané tribunálom, pro
stredníctvom svedkov. Tomuto nasvedčujú aj 
slová Napomenutia: "...každý kresťan je povinný 
mať vo vefkej úcte a bázni tú, ktorá si ho zvolila 
a súdiť ju podfa svätého Božieho zákona pri kaž
dej roztržke, ktorá by sa vyskytla, tak ako to 
predpisuje zákon".

V Napomenutí vidíme snahu rozlišovať medzi 
civilným zákonom, ktorý nazýva vsčkač pravda, 
lúdskŕ zakoníi a cirkevným, božím zákonom - bo0ŕ 
zakonfi. Toto rozlišovanie je typické pre západné 
právne prostredie, ale na Vefkej Morave vidíme, že 
aj zachovanie toho, čo sa dá nazvať bo0ŕ zakonfi, je 
zverené kompetencii civilných sudcov. A nielen

zverené, ale sv. Metod zdôrazňuje morálnu po
vinnosť vladárov sudcov dohliadať na dodržiava
nie Božieho zákona.

Metodovo Napomenutie vladárom, či sudcom, 
vo forme homílie nám ukazuje, akým spôsobom 
bolo civilné a cirkevné zákonodarstvo prinesené 
byzantskou misiou a inšpirované kresťanskou 
morálkou, vovedené do praktického života veľ
komoravskej spoločnosti.

Dnes, keď sa v kultúrnom, politickom i nábo
ženskom živote snažíme znovuobnoviť v duchu 
našich tradícií, dedičstvo solúnskych bratov sa 
javí ako vždy príťažlivý a inšpirujúci vzor. Uva
žujúc nad týmito skutočnosťami, môžeme teda 
lepšie pochopiť slová jubilujúcej encykliky Sla
vorum Apoštoli pápeža Jána Pavla II., ktorým 
chceme aj uzavrieť tento náš príspevok:

"Už od 9. storočia, kedy kresťanská Európa 
nadobudla nové obrysy a usporiadanie, sv. Cy
ril a Metod nám predložili posolstvo, ktoré sa 
ukazuje veľmi časové aj pre našu dobu, ktorá v 
dôsledku toľkých zložitých náboženských, kul
túrnych, občianskych a medzinárodných otázok 
hfadá zdôvodnenú jednotu v skutočnom spolo
čenstve rôznych zložiek. Možno povedať, že 
pre týchto dvoch hlásateľov evanjelia bola prí
značná ich láska k všeobecnému cirkevnému 
spoločenstvu na Východe i na Západe, v kto
rom vyhradili miesto pre novú cirkev, ktorá sa 
rodila v slovanských národoch. Od nich vychá
dza aj pre dnešných kresťanov a ľudí našej doby 
výzva, aby budovali toto spoločenstvo spoločný
mi silami."

o. ThDr. Cyril VASIĽ, SJ

ROGER SCHUTZ
Jedna z najvýraznejších  

duchovných osobnosti na
šej doby Roger Schutz, za
kladateľ kom unity v Taizé, 
prednedávnom oslávil svoje 
osemdesiate narodeniny. Hnu
tie, ktoré vďaka nemu vznik
lo, patrí k najvýraznejším du
chovným prúdom súčasnos
ti. -r-

Pokračovanie z 10.str.
Apoštoli boli povolaní, aby mali podiel na službe 
svojho Učiteľa, na službe, prostredníctvom ktorej 
vydali najvyššie svedectvo a táto služba bola ich 
silou a slávou v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom 
Kristovi.

Dnešná liturgická slávnosť nás pozýva zamys- 
liet sa nad cestou, ktorú uskutočnili svätí Peter a 
Pavol nasledujúc Krista, od prvého dňa, keď boli 
povolaní, až po mučeníctvo tu v Ríme. Prvé číta
nie vzaté zu Skutkov apoštolov nám predstavuje 
svätého apoštola Petra ešte v Jeruzaleme, v po
čiatočnej etape dlhého putovania Cirkvi.

Počúvajme spoločne slová tejto state, ktorá v 
ijtom slova zmysle, ctihodný brat Bartolomej I., 
opisuje naše dejiny. Počúvajme ich s pocitom 
hlbokej úcty, zatiaľ čo rok 2000 od narodenia 
Ježiša Krista sa už blíži. Tento jubilejný rok je 
velkou výzvou pre celé llidstvo, ale zvlášť pre 
všetkých kresťanov. Keď myslím na tento dejinný

okamih, prichádza mi na myseľ to, čo hovorí 
evanjelium podľa Lukáša o poslaní apoštolov: 
"Po dvoch ich poslal pred sebou". Či nám neho
voria tieto slová, že Kristus posiela aj nás dvoch 
ako ohlasovateľov jeho evanjelia na Západe a na 
Východe? - položil otázku Svätý Otec a takto 
pokračoval: "Ježiš Kristus nás posiela, aby sme 
spolu vydávali o ňom svedectvo, a preto nemô
žeme zostať rozdelení. Musíme kráčať spolu, le
bo to je vôľa nášho Pána. Pri oltári konfesie, nad 
hrobom svätého Petra sa spoločne modlíme na 
tento úmysel. Spolu s nami sa modlí celá Cirkev 
na Východe i na Západe, Cirkev, ktorú Kristus 
zveril Nám, tak, ako ju zveril Petrovi a Andrejovi, 
ustanoviac ju na základe apoštolov ako cestu k 
večnej spáse pre každý národ a pre všetkých 
ľudí, až do skončenia sveta.

Potom nasledovalo vyznanie viery, ktoré spo
ločne recitovali Svätý Otec a ekumenický patriar
cha v gréckej reči. Spoločné modlitby boli

J L

I prečítané po francúzsky, grécky, nemecký, ang- 
j lický a rusky a po nich sa patriarcha odobral na 
i sedes pred sochou svätého Andreja.
' Nasledovalo odovzdávanie pália, ktoré Svätý 
j Otec odovzdal 30 novým arcibiskupom-metropo- 
| lítom z 18 krajín štyroch kontinentov. Pálium- 
I odznak arcibiskupskej hodnosti a právomoci, ale 
i i obetavej lásky ku Kristovi a k zvereným dušiam

• je biely vinený pás, ktorý si sídelní arcibiskupi 
pri slávnostných bohoslužbách kladú na ramená.

Na záver Svätý Otec a ekumenický carihrad
ský patriarcha Bartolomej I. udelili prítomným 
svoje apoštolské požehnanie v Bazilike Sväté- 

| ho Petra, ako i z balkóna svätopeterskej bazili
ky, kde povedali ešte krátke príhovory.

Vo večerných hodinách prijal Svätý Otec Ján 
Pavol II. na súkromnej audiencii v Apoštolskom 
paláci carihradského ekumenického patriarchu 

i Bartolomeja I. o. Thlic. Ján BABJAK, SJ
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POSVIACKA V ŠMIGOVCI
Šmigovec je  dedinka nachádzajúca sa neďaleko Sninského 

kameňa. Je súčasťou oblasti, ktorá je  znám a ľudovou tradíciou 
drevených chrám ov. Aj Šm igovčania si asi pred 100 rokmi posta
vili chrám. No ten v sm utne znám ej m inulosti pod "dohľadom 1' 
štátu schátral tak, že kvôli bezpečnosti museli bohoslužby prelo
žiť do provizórnych priestorov. V tedajší zodpovední úradníci sa 
zmohli len na to, že chrám vyškrtli zo zoznam u národných, 
kultúrnych pam iatok. Po roku 1989 v Šm igovci opäť ožila nádej. 
To, o čom mohli dovtedy len snívať, je  dnes pre nich skutočnos
ťou. Opäť už majú v lastný chrám.

Základný kameň posvätil dňa 30.augusta 1992 Mons. Milan 
Chautur, CSsR, pom ocný prešovský biskup. Náklady na zakúpe
ný materiál 1.300.000,- korún. Prácu vykonávali sam otní veriaci.

A dnes stojí krásny osem uholníkovy chrám velkosti 15x15 m, 
ktorý bol postavený pre 300 ľudí. Projektantkou chrámu je  Ing. 
arch. Daniela G očová z M ichaloviec.

Chrám, posvätený Nanebovstúpenia Pána, posvätil 9.jú la tohto 
roku pom ocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR.

V rámci duchovnej prípravy na príchod 
Svätého Otca Jána Pavla II. na S lovensko 
a úcty mariánskych ctiteľov v m esiaci máji 
sa 92 pútnikov G réckokatolíckej farnosti 
Košice - Západ zúčastnili púte. Navštívili 
významné miesta, ktoré sú drahé nielen 
Poliakom, ale i veriacim  v Iných krajinách.

Celá púť sa niesla v znamení modlitieb za 
Svätého Otca a modlitieb sv. ruženca, o ktorý 
tak velVni prosí Panna Mária.

Prvý deň naša cesta viedla do Lagiewni- 
ka pri Krakove, do kláštora Matky Božieho 
Milosrdenstva, kde žila blahoslavená ses
tra Faustyna Kowalska. Tam sme mali svä
tú liturgiu a adoráciu k Najsvätejšej 
Eucharistii na oltári Božieho milosrdenstva 
nad hrobom sestry Faustyny. Odtiaľ sme 
ďalej putovali do Czenstochowej, kde na 
druhý deň -13. mája - na výročie Fatimské- 
ho zjavenia Panny Márie sme sa zúčastnili 
v Bazilike na Jasnej hore na sv. liturgii. Po

vzdaní úcty milostivému obrazu Panny Márie 
Čenstochowskej sme mali moleben a po 
prehliadke celého komplexu na Svätej hore 
sme sa pobrali na poslednú zastávku našej 
púte a to Zebrzydovskej kalvárie. Tam po 
vypočutí príhovoru sprievodcu sme sa doz
vedeli, že Svätý Otec k tomuto obrazu Kal- 
várskej Matky Božej a k celému miestu má 
zvlášť velkú úctu.

Biskupský úrad v Prešove zriaďuje od 
1. septembra 1995 prvé Cirkevné gymná
zium v Trebišove pre celú prešovskú die
cézu. Ako alternatívna cirkevná škola 
chce v začiatkoch nadobudnúť ducha veľ
kej kresťanskej tolerancie. Podľa Štatútu 
školu môžu navštevovať žiaci všetkých 
vierovyznaní.

Tieto dva dni boli pre pútnikov ako aj zúčast
nených kňazov na tejto púti a to o. Michala 
Hospodára a o. Michala Masleja nezabudnu- 
telhé. Cítili sme sa ako jedna rodina okolo 
našej Ochrankyne Panny Márie. Každý bol 
duchovne posilnený a vrátili sme sa naplnení 
milosťami v srdciach k našim rodinám, ktorým 
sme odovzdali naše zážitky.

MVDr. Jozef MOLČAN

Celý vyučovací proces na škole bude 
zam eraný tak, aby výchova a vyučova
nie bolo v zhode s kresťanskými zása
dami a kresťanskou morálkou. Kres
ťanská výchova položila základy európ
skej civilizácie a kultúry, a preto 
chcenie začať s jej oživením  aj v našej 
škole.

Podľa zákona 171/1990 Zb. § 51 c. vzde
lanie získané na cirkevných školách je 
rovnocenné vzdelaniu získanému na 
ostatných školách.

Od 1. septembra 1995 otvárame na 
Cirkevnom gymnáziu v Trebišove dve 
prvé a jednu druhú triedu. Podľa Char
ty práv rodiny z 22. 10. 1983 článku 5, 
ods. b, "rodičia majú právo slobodne 
zvoliť školy alebo iné prostriedky na 
vzdelávanie deti, a to v súlade so svojím  
presvedčením, ods. c, rodičia majú prá
vo na to, aby ich deti nem useli chodiť do 
škôl, ktoré sú v rozpore s ich morálnym  
a náboženským  presvedčením ".

Vážení rodičia, 
využite možnosť svojho dobrovoľného 
a slobodného rozhodnutia pre vzdela
nie svojho dieťaťa a zverte ho do rúk 
škole, ktorej prvoradým  poslaním bude 
form ácia študentov (výchova a vzdelá
vanie) na základe zásad kresťanskej pe
dagogiky.

Biskupský úrad Prešov
zriaďovateľ cirkevného gymnázia

Veľkú duchovnú radosť prežívali deti, rodičia a veriaci filiálnej obce Rovné, farnosť Mlyná- 
rovce, v okrese Svidník, keď dňa 25. júna po katechetickej a duchovnej príprave po prvýkrát 
pristúpili k sviatosti zmierenia a prijali Najsvätejšiu Eucharistiu.
Túto slávnosť skrášlil spev prvoprijímajúcich, ktorý nacvičili pre túto slávnosť. Z tejto 
slávnosti sí všetci domov odniesli životný zážitok. o. Mgr. Pavol LITAVEC

PRVÁ CIRKEVNÁ ŠKOLA V  OKRESE
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kameňa. Je súčasťou oblasti, ktorá je  znám a ľudovou tradíciou 
drevených chrám ov. Aj Šm igovčania si asi pred 100 rokmi posta
vili chrám. No ten v sm utne znám ej m inulosti pod "dohľadom" 
štátu schátral tak, že kvôli bezpečnosti m useli bohoslužby pre lo
žiť do provizórnych priestorov. V tedajší zodpovední úradníci sa 
zmohli len na to, že chrám vyškrtli zo zoznam u národných, 
kultúrnych pam iatok. Po roku 1989 v  Šm igovci opäť ožila nádej. 
To, o čom mohli dovtedy len snívať, je  dnes pre nich skutočnos
ťou. Opäť už majú v lastný chrám.

Základný kameň posvätil dňa 30 .augusta 1992 Mons. Milan 
Chautur, CSsR, pom ocný prešovský biskup. Náklady na zakúpe
ný materiál 1.300.000,- korún. Prácu vykonávali sam otní veriaci.

A dnes stojí krásny osem uholníkovy chrám velkosti 15x15 m, 
ktorý bol postavený pre 300 ľudí. Projektantkou chrám u je Ing. 
arch. Daniela G očová z M ichaloviec.

Chrám, posvätený Nanebovstúpenia Pána, posvätil 9.jú la tohto 
roku pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR.

V rámci duchovnej prípravy na príchod 
Svätého Otca Jána Pavla II. na S lovensko 
a úcty mariánskych ctiteľov v m esiaci máji 
sa 92 pútnikov G réckokatolíckej farnosti 
Košice - Západ zúčastnili púte. Navštívili 
významné miesta, ktoré sú drahé nielen 
Poliakom, ale i veriacim  v iných krajinách.

Celá púť sa niesla v znamení modlitieb za 
Svätého Otca a modlitieb sv. ruženca, o ktorý 
tak velVni prosí Panna Mária.

Prvý deň naša cesta viedla do Lagiewni- 
ka pri Krakove, do kláštora Matky Božieho 
Milosrdenstva, kde žila blahoslavená ses
tra Faustyna Kowalska. Tam sme mali svä
tú liturgiu a adoráciu k Najsvätejšej 
Eucharistii na oltári Božieho milosrdenstva 
nad hrobom sestry Faustyny. Odtiaľ sme 
ďalej putovali do Czenstochowej, kde na 
druhý deň -13. mája - na výročie Fatimské- 
ho zjavenia Panny Márie sme sa zúčastnili 
v Bazilike na Jasnej hore na sv. liturgii. Po

vzdaní úcty milostivému obrazu Panny Márie 
Čenstochowskej sme mali moleben a po | 
prehliadke celého komplexu na Svätej hore 
sme sa pobrali na poslednú zastávku našej 
púte a to Zebrzydovskej kalvárie. Tam po 
vypočutí príhovoru sprievodcu sme sa doz
vedeli, že Svätý Otec k tomuto obrazu Kal- 
várskej Matky Božej a k celému miestu má 
zvlášť velkú úctu.

Biskupský úrad v Prešove zriaduje od 
1. septembra 1995 prvé Cirkevné gymná
zium v Trebišove pre celú prešovskú die
cézu. Ako alternatívna cirkevná škola 
chce v začiatkoch nadobudnúť ducha veť- 
kej kresťanskej tolerancie. Podľa Štatútu 
školu môžu navštevovať žiaci všetkých 
vierovyznaní.

Tieto dva dni boli pre pútnikov ako aj zúčast
nených kňazov na tejto púti a to o. Michala 
Hospodára a o. Michala Masleja nezabudnu
teľné. Cítili sme sa ako jedna rodina okolo 
našej Ochrankyne Panny Márie. Každý bol 
duchovne posilnený a vrátili sme sa naplnení 
milosťami v srdciach k našim rodinám, ktorým 
sme odovzdali naše zážitky.

MVDr. Jozef MOLČAN

Celý vyučovací proces na škole bude 
zameraný tak, aby výchova a vyučova
nie bolo v zhode s kresťanskými zása
dami a kresťanskou morálkou. Kres
ťanská výchova položila základy európ
skej civ ilizácie a kultúry, a preto 
chcem e začať s jej oživením  aj v našej 
škole.

Podľa zákona 171/1990 Zb. § 51 c. vzde
lanie získané na cirkevných školách je 
rovnocenné vzdelaniu získanému na 
ostatných školách.

Od 1. septembra 1995 otvárame na 
Cirkevnom gymnáziu v Trebišove dve 
prvé a jednu druhú triedu. Podľa Char
ty práv rodiny z 22. 10. 1983 článku 5, 
ods. b, "rodičia majú právo slobodne 
zvoliť školy alebo iné prostriedky na 
vzdelávanie deti, a to v súlade so svojím  
presvedčením , ods. c, rodičia majú prá
vo na to, aby ich deti nem useli chodiť do 
škôl, ktoré sú v rozpore s ich morálnym  
a náboženským  presvedčením ".

Vážení rodičia, 
využite možnosť svojho dobrovoľného 
a slobodného rozhodnutia pre vzdela
nie svojho dieťaťa a zverte ho do rúk 
škole, ktorej prvoradým  poslaním bude 
form ácia študentov (výchova a vzdelá
vanie) na základe zásad kresťanskej pe
dagogiky.

Biskupský úrad Prešov
zriaďovateľ cirkevného gymnázia

Veľkú duchovnú radosť prežívali deti, rodičia a veriaci filiálnej obce Rovné, farnosť Mlyná- 
rovce, v okrese Svidník, keď dňa 25. júna po katechetickej a duchovnej príprave po prvýkrát 
pristúpili k sviatosti zmierenia a prijali Najsvätejšiu Eucharistiu.
Túto slávnosť skrášlil spev prvoprijímajúcich, ktorý nacvičili pre túto slávnosť. Z tejto 
slávnosti si všetci domov odniesli životný zážitok. o. Mgr. Pavol LITA VEC

PRVÁ CIRKEVNÁ ŠKOLA V  OKRESE
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$M£ CELKOM U Í 2 K 0  KOMŇOV H £ 2 A E Ú M M E  NA TO!
Je 5.júl roku Pána 1995. Sme po veľkých kataklizmách 2. svetovej 

vojny, diktátorského režimu i po nežnej revolúcii, ktorá nevytvorila 
nežný život. A uprostred týchto dejinných udalostí si dnes znovu 
pripomíname životy dvoch svätcov, prorokov i spolupatrónov Európy
- sv. Cyrila a Metoda. Majú význam tieto sviatky, spomienky, archi
válie, archeológia či história? Majú! Prečo? Lebo kto na vrcholci 

stromu nie je spojený s koreňmi, zahynie. I na 
najvyššom vrcholci stromu totiž je  miazga a život z 
koreňov a zo slnka.

Nebyť týchto dvoch svätcov - sv. Cyrila a Metoda
- nevieme, či by sme a ako by sme boli jestvovali, 
a či by sme sa franskou expanziou a dravosťou 
neboli úplne asimilovali do germánskeho sveta. 
Staroslovienska kresťanská viera a kultúra nás 
zachránili. Vyčlenili nás a certifikovali. Viera, ktorá 
bola jazykom a kultúrou cudzia nášmu etniku a 

národu, by bola privodila postupný zánik, no viera vo svojej vlastnej 
reči a vlastnej kultúre sa stala záchrancom nášho života. Ona sa stala 
spojivom pre integrálnu spolupatričnosť slovanských kmeňov. Bez 
týchto atribútov sa do života európskych národov nedostalo veľa nácií. 
To bol a je prvý vážny a existenčný faktor.

Druhý vážny a existenčný faktor: Sv. Cyril a Metod boli fenomenál
nymi osobnosťami, a to nielen teologickými, ale aj politickými. Nikto 
nepoznal lepšie pomery v Byzancii ako oni. A nikto tam nepožíval ani 
väčšej priazne ako oni. A napriek tomu a napriek napätiam, ktoré už 
vtedy butläli medzi Byzanciou a Rímom, títo dvaja muži obstáli aj pred 
fórom rímskej cirkvi a jej hlavou, i keď to nebolo vôbec ľahké. Je priam 
neuveriteľné, ako si vedeli zachovať rovnováhu medzi svojou domo
vinou a Rímom! Neustúpili zo svojich pozícií, a predsa nikoho nezra
dili, ale vytvorili monument a projekt na všetky casy.

Len jednota je zárukou pokoja. Každá rozdvojenosť prináša so 
sebou aj nebezpečenstvo nepokoja a neskôr nenávisti a vojen. Títo 
dvaja "cudzí" muži nestavali otázku: JA a TY - prípadne: JA alebo TY, 
ale nástojčivo: MY! Lebo v MY je zahrnuté aj JA, aj TY. To je aj pre

Na snímke Ondreja Béreša je záber z vystúpenia Zboru biskupa Pavla P. 
Gojdiča z Vranova nad Topľou na akadémii na počesťsolúnskych bratov, 
ktorá bola na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Chráme Narodenia Panny 
Márie v Košiciach. Že tento 62 členný zbor dosahuje vysokú intepretačnú 
úroveň, dosvedčuje aj pozvanie na 6. ročník Medzinárodného festivalu 
gréckokatolíckych spevokolov, ktorý bude v jeseni t. r. v Košiciach. Zbor 
je skupinovým členom nášho Spolku sv. Cyrila a Metoda.

SOLUNSKE PIESNE od Mgr.Jozefa Tótha budú okrem Grécko
katolíckeho kalendára 1996 podielovou knihou pre členov Spolku 
sv. Cyrila a Metoda na budúci občiansky rok. Doslov k tejto 80 
stránkovej básnickej zbierke napísal Ing. Blažej Krasnovský, ilustro
val Ing. Michal Tóth.

□  □  □
PANYCHÍDU NA HROBE O. MICHALA FEDORA, SJ, na cinto

ríne Rozália v Košiciach v deň prvého výročia skonu tejto výz
namnej osobnosti duchovného života dňa 14. júla t. r. odslúžil a k 
prítomným sa prihovoril titl. dekan Pavol Cilly, jeho rodák zo 
Slanskeho Nového Mesta.

□  □  □
V DRIENOVE, o. Prešov, usporiadali na sviatok sv. Cyrila a 

Metoda akadémiu na počesť solúnskych bratov, na ktorej vystúpil aj 
Zbor pri gréckokatolíckom Chráme Uspenia presv. Bohorodičky.

nás substrátom, esenciou nášho národného povedomia. Naše JA v 
ich chápaní má byť nasmerované tak na európske, ako aj svetové MY, 
lebo progres nezadržiteľne ide týmto smerom. Podstatou kresťanské
ho života je  totiž jednota, lebo Ježiš z Nazaretu bol iba jeden jediný, 
a to pre všetkých. Preto pri zachovaní vlastnej identity sa musíme stať 
členom európskej a svetovej rodiny: MY. A tak v rodine je každý člen 
indivíduum, nezdeliteľným jedincom, je súčasne i jej členom, a tým 
vytvára rodinnú jednotu. Tento projekt je prorockým projektom týcnto 
dvoch vierozvestov. Oni, ktorí milovali svoju domovinu - Byzanciu a s 
ťažkým srdcom sa s ňou lúčili, ostali naveky tu u nás, na Západe, aby 
svojim životom i smrťou potvrdili Ježišovu a planetárnu múdrost: 
ľudský život je možný iba v jednote. My sme celkom blízko koreňov, 
nezabúdajme na to! Uzavrime túto malú reflexiu myšlienkami slovan
ského pápeža, ktoré nám povedal v Bratislave 22. apríla 1990: "Od 
tých čias (totiž od čias sv. Cyrila a Metoda) kultúra a život Slovákov 
vo svojich mnohých prejavoch sú poznačené kresťanskou vierou, 
ktorá prechádza cez celé dejiny ako životodárna voda: niekedy tečie 
pod zemou, niekedy preniká na povrch, ale vždy je  tajomnou miaz
gou, ktorá zaisťuje rast a rozkvet stromu, čo prináša hojné plody 
svätosti, pracovitosti a vernosti! A ďalej: "Kto by chcel vytrhnúť kres
ťanskú vieru z kultúry a zo života slovenského národa, nemohol by 
pochopiť jeho dejiny od tých najstarších až po dnešné." (Z homílie 
Svätého Otca Jána Pavla II. v Bratislave 22. apríla 1990).

Svätí Cyril a Metod nás učili nielen modliť sa, ale aj žiť. Oni nie sú 
mŕtvymi relikviami, ani svätcami minulosti, ale aj prorokmi budúcnosti.

Mons. Mgr. Jozef TÓTH 
na akadémii na počesť solúnskych bratov,

Košice 1995

NAŠI JUBILANTI
V  auguste t.r. sa okrúhleho výročia narodenia dožívajú títo naši 

členovia:
50 ROKOV - Mária Gorejová z Porostova, Bartolomej Hajdu z 

Novosadu a Anna Jabčanková z Nižného Hrušova.
60 ROKOV - Štefan Branovský z Humenného - Lackoviec, 

Anna Drobňaková z Nižného Hrabovca, Mária Frajkorová zo 
Sečoviec, Tibor Hiuška z Tichého Potoka a Anna Ondovčíková 
zo Sečoviec.

70 ROKOV - Helena Čovanová z Voliče, Mária Januchová z 
Voliče, Michal Puškár z.Trnavy pri Laborci, Mária Románová zo 
Šarišského Čierneho a Štefan Vojtko z Breziny.

75 ROKOV - Mária Lešková z Falkušoviec a Michal Lešo z 
Novosadu.

80 ROKOV - Anna Chripaková z Voliče.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Na 

mnoho rokov, šťastných rokov.

AKÝ BUDE flflf KAIEÍIDÁR?
Na otázku viacerých členov spolku i ďalších čitateľov, aký bude náš 

kalendár na budúci rok, odpovedáme:
Gréckokatolícky kalendár 1996 je už v tlači a všetci, ktorí sú na jeho 

príprave zainteresovaní, sa budú snažiť aj o to, aby sa všade, kde oň prejavia 
záujem, dostal naozaj včas.

Obsahová stránka je bohatá. Má 136 strán. Úvodné slová napísal o. biskup 
Mons. Ján Hirka. Po kalendáriu, ktoré tradične zostavuje o. Anton Mojžiš, 
nasledujú dokumenty o návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. v našej eparchii v 
júli t.r., dalej duchovné zamyslenia a príspevky o dávnejšej i nedávnej minulosti 
našej cirkvi a o súčasnom živote.

Zostavovatelia kalendára sa snažia aj o to, aby sa čitatelia zoznámili s 
významnými osobnosťami nášho duchovného i kultúmo-spoločenského ži
vota. Sú to výročia vladyku Pavla P. Gojdiča, biskupa ThDr. Vasila Hopku, 
o. ThDr. Jána Mastiliaka, CSsR, sr. Miriamy Terézie Demjanovičovej, ale aj 
nášho rodáka Štefana B. Romana, majstra Mikuláša Klimčáka, Jozefa Hav
rana a ďalších. Mozaiku kalendára dotvárajú básne našich majstrov pera, 
reportážne príspevky z nášho života i činnosti Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Autorov jednotlivých príspevkov už poznáte z predchádzajúcich kalendárov
i z našej tlače, najmä dvojtýždenníka Slovo. Že kalendár je skutočnou vecou 
srdca i Karola Neupauera, ktorý má na starosti grafickú stránku, sa presvedčíte 
pri prvom dotyku s týmto kolektívnym dielom.

Aj od vás - milí členovia a čitatelia - záleží, či náš Gréckokatolícky 
kalendár 1996 sa dostane všade tam, kde by sme ho chceli mať.

Redakcia kalendára



LITURGICKÝ KALENDÁR

Výsledky kupónovej súťaže

Tých, ktorí sa odhodlali zúčastniť našej |
Í vedomostnej súťaže 12 kupónov - 24 otá- f
| zok, bolo niečo vyše sto. Radostné bolo \
|  naše zistenie, že takmer všetky odpovede j
| boli správne. Z nich sme vylosovali piatich z |
| Vás, ktorým sme už zaslali čestnú vstupen- f
I ku na návštevu Svätého Otca Jána Pavla II. f
| v Prešove a tiež drevený svätý ruženec.

Srdečne blahoželáme: Márii Juhasovej j  
|  zo Stropkova, Márii Trenčanovej z Prešo- |
I va, Marcelovi Gecejovi z Košíc, Magde f  
Í Karabovej z Humennóho a Eleonóre Ri- f 
| bovičovej z Prešova.

Všetkým, ktorí ste nám poslali odpove- f
|  de i tým, ktorí si vyskúšali svoje vedo- \
|  mosti len tak pre seba, ďakujeme za f
| pozornosť, trpezlivosť a úsilie a veríme, f
| že nám zachováte svoju priazeň aj pri jj 
| ďalších súťažiach.

Vaša redakcia SLOVO |

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

16. august, Prenesenie Neruktvorné- 
ho obrazu nášho Pána Ježiša Krista
1 Kor 15, 54 - 57, O steň sm rti je  hriech, 

NLk 1, 49 - 55, U jal sa Izraela, svojho 
služobníka

17. august, M irón, m učeník  
1 Sol 2, 2b - 4, Naše povzbudzovanie 

nepochádza z omylu Lk 11, 27 - 28, 
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil

18. august, piatok, Flór a Laur, 
m učeníci

Rún 10, 8 - 11, Blízko teba je  slovo M k 
3,31 - 35, Okolo neho sedel zástup Posviacka nového zvona v obci Medvedie

14. august, pondelok, Príprava  
na sviatok Zosnutia presvätej 

Bohorodičky, M icheáš, prorok
Antifóny: každodenné. T ropar: P lesaj

te ľudia. Sláva i teraz kondák. K tvojej 
oslave. Prokim en: Srdce m i p lesá Rim  8, 
28 - 30, V iem e, že tým , čo m ilu jú  Boha, 
všetko slúži na dobré L k  10, 38 - 42, 
Marta m ala p lno práce s obsluhou. Spev 
na prij.: B udem  počúvať

15. august, utorok, Slávnosť 
Zosnutia presvätej Bohorodičky (biela 

alebo m odrá), prikázaný sviatok  
Antifóny: Dobroreč. Chvál’ duša. Tropár: 

Pri pôrode. Sláva i teraz. Ani hrob. Proki
men: Velebí duša moja Pána. 1 Pet 2 ,2  - 5 ,9  
Prichádzajte knemu, k  živému kameňu. Lk 1, 
46 - 49, Sväté je  jeho meno. Namiesto: Dôs
tojné je  sa spieva: Zvelebuj. Anjeli užasli. 
Spev na prij.: Vezmem kalich. Myrovanie

Do 23. augusta včítane m enlivé časti, 
okrem čítaní sú ako 15. augusta

19. august, sobota, Andrej Stratilat 
a spol. mučeníci

1 K or 1 5 , 1 - 4 ,  P ripom ínam  vám  evan
je lium , ktoré som  vám  hlásal M t 7, 12 -
14, Priestranná brána a široká vedie do 
zatratenia

20. august, Jedenásta nedeľa 
po ZSD (biela alebo modrá)

Radový hlas je  druhý, ev. na utiem i je  
prvé. Antifóny: nedeľné. Tropare: Keď si 
zostúpil. Pri pôrode. Sláva. Vstal si z hro
bu. I teraz. Ani hrob. Prokim eny: M ojou 
silou. Velebí duša m oja Heb 2, 14 - 18, 
Neujím a sa anjelov, ale ujím a sa Abrahá- 
m ovho potomstva.

Lk 12, 32 - 34.48, Neboj sa maličké 
stádo. Spev na prij.: Chváľte Pána. Vez
mem kalich.

Pripravil o. M gr. Vojtech BOHÁČ

3NICE N Á B O Ž E N S T V ANOVÉ UČE
Komisia pre katechizáciu pri Konfe

rencii biskupov Slovenska pripravila 
do tlače nové učebnice náboženstva 
pre základné školy. Učebnice sú spra
cované podľa osnov, ktoré schválila 
Konferencia biskupov Slovenska.

Nové učebnice sa budú používať od 
školského roku 1995/96. Na tomto 
mieste chceme vám predstaviť učeb
nice pre 1.-5. ročník základných škôl. 
v »RADOSTNÁ CESTA S PÁNOM JE
ŽIŠOM - učebnica pre 1. ročník ZŠ. 
Autorkou tejto učebnice je Daniela 
Balážová a ilustrátorom Ľudovít Beb- 
jak. text učebnice je primeraný veku 
detí a autori si dali záležať najmä na 
výtvarnej stránke.

•MÔJ PRIATEĽ JEŽIŠ - učenica pre
2. ročník ZŠ. Autorkami učebnice sú 
Mária a Stanislava Jurčáková. Učebni
ca zoznamuje žiakov s Ježišom ako

Učiteľom a výchovný cieľ sleduje na
viazanie priateľstva s ním. Je zároveň 
koncipovaná ako pracovný zošit.

•  MOJE STRETNUTIE S JEŽIŠOM - 
učebnica pre 3. ročník ZŠ. Obsah 
učebnice je spracovaný formou dialó
gu so žiakmi. Prvá časť je zameraná na 
formovanie morálnych postojov žia
kov, na výchovu ich svedomia, druhá 
časť na uvedenie do tajomstva sviatost
ného a liturgického života. V učebnici 
sú zaradené aj texty zo Svätého písma, 
liturgické texty, príbehy z náboženské
ho života i texty, ktoré sú dôležité pre 
osvojenie si právd depozitu viery.

•  OSLAVUJME PÁNA - učebnica ná
boženstva pre 4. ročník. Vedúcou au
torského kolektívu je ThLic. Helena 
Torkošová. Učebnica predstavuje žia
kom tajomstvo sv. liturgie, ďalej Cir
kev, Svätého Otca, učí, kto sú biskupi,

kňazi, diakoni, kto sú farári, farníci, čo 
je farnosť a fara, aké je zariadenie 
chrámu. Ďalej poučuje o sviatosti krs
tu, birmovaní, sviatosti pokánia, po
mazaní chorých, o sviatosti manžels
tva. Hovorí aj o sväteninách, liturgic
kom roku, o nedeliach a o sviatkoch.

•  PÁN PREHOVORIL - učebnica ná
boženstva pre 5. ročník ZŠ. Autor o. 
Ladislav Tóth a grafička Jana Ripko- 
vá. Učebnica vedie žiakov starozákon
nými dejinami ku Kristovi a formuje 
ich podľa biblických situácií a postáv.

Súčasťou učebníc sú metodické prí
ručky pre rodičov a katechétov.

O reálie z nášho východného obradu 
malo učebnice pre gréckokatolíckych 
žiakov doplniť naše diecézne kateche
tické stredisko pod vedením o. Andre
ja Pribulu. /p k/



Synovia Zebedejovi 
chcú prvé miesta

Apoštoli Jakub a Ján, synovia Ze- 
bedeovi, si pýtali od Ježiša prvé 
miesta v Jeho kráľovstve (Mk 10,35- 
45)

"Neviete, o čo prosíte. Veru nevie
te..." - Pred oči Zebedejových synov 
kladie Spasiteľ dva spoločenské po
riadky. Ten starý, v ktorom oni ešte 
stále rozmýšľajú, z ktorého sa ani po 
troch rokoch počúvania Jeho Posol
stva nevedia vymaniť - a nový poria
dok, ktorý Ježiš prišiel ustanoviť a 
podľa ktorého by sa už mali riadiť.

Nie, v Kristovom kráľovstve ne
možno byť prvým v ničom inom, je
dine v slúžiacej láske. V čomkoľvek 
inom by niekto vynikol, bolo by to 
bezcenné a nezmyselné.

Pokúsme sa to aplikovať na nás, 
kresťanov druhého a čoskoro tretie
ho tisícročia. Možno by sme sa k 
tomu aj hanbili priznať, ale - buďme 
si úprimní - nehlodajú v našom srdci 
podobné túžby, aké mali vtedy Ja
kub a Ján? Nevzťahuje sa ešte stále 
na nás to, čo vyčítal Ježiš Kristus 
starému svetu a čo už má byť práve

naopak: "Tí, čo vládnu, dávajú svo
jim poddáným cítiť svoju moc?"

Je zaujímavé, že v tomto prípade 
požiadavky Zebedejových synov vy
volali pokojnú a vysvetľujúcu odpo
veď. Ježiš vie, že akokolVek ťažko 
budú ľudia chápať tento princíp no
vého spoločenstva - on nemôže 
ustúpiť ani o milimeter. Bude to zá
kladný zákon, ktorý budú musieť raz 
pochopiť. Zaiste sa vtedy pred Spa
siteľovým zrakom rozprestierali bu
dúce tisícročia histórie ľudstva.

Ježiš celkom určite vedel, že prog
ram toho nového spoločenstva sa 
raz uskutoční a že tento program bu
de jediný, ktorý bude poskytovať 
ľudskému rodu reálnu nádej na pre
žitie jeho planéty.

Nové spoločenstvo ľudí bude raz 
riadené tými, ktorí najviac milujú a 
najviac sú ochotní slúžiť.

V láske sa rozvíja skutočná dyna
mika pravdivého života. V sebectve 
je falošné všetko, sebectvo život vy
prázdňuje a mrzačí.
Z M yšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

Piata baziliáda
V dňoch od 10. do 14. jú la baziliáni 

Provincie sv. Cyrila a Metoda na Slo
vensku zorganizovali letný tábor pre 
mládež v Litmanovej. Na tábore sa 
zúčastnilo dvadsať gréckokatolíc
kych mladíkov.

O zorganizovanie tejto jubilejnej, 
už piatej v  poradí baziliády (nepreru
šenou od roku 1990), za zaslúžil otec 
Vasil J. Kundrát, OSBM, ktorému po
máhali o. Jozafát, OSBM a bratia z 
Moravy - Metod, OSBM a František, 
OSBM a tiež dvaja bratia z Haličie. 
Vrelá vďaka patrí aj pánovi Milanovi 
Vírovi za poskytnutie služieb v turis
tickej ubytovni v  Litmanovej.

V.T.

Redakcia časopisu SLOVO vyslo
vuje poďakovanie za dary: Spolku 
sv. ruženca v Sečovciach 1000 Sk, o. 
Jozefovi Voskárovi 500 Sk.

Pán Boh zaplať

c  ľ------------ ^VITA - prešovská  
nekonfekčná krajčírska firm a - 

Vám  ponúka  
ušitie a dodanie z doneseného ma
teriálu oblečení - rúch pre duchov
ných otcov, diakonov, miništran
tov, bohoslovcov, rehoľné sestry, 
sociálne ústavy a chrámové potre
by (zástavy, pláštenice, prestiera
nie), podľa kanonických noriem, 
vašich predstáv a strihov.

Naša adresa:
VITA, Jarková 45,
Prešov
(budova Červeného kríža) 
telefón: 091/723 145

\ ____________________ J
Seriózna slovenská kresťanská 

firma FMK Hlohovec, pobočka Ru
žomberok, Vám ponúka ako exklu
zívny zástupca firmy GEM na 
Slovensku najdokonalejšie, sveto- 
vouznávané, najkvalitnejšie a ce
novo najprístupnejšie klasické 
kostolné digitálne orgány. Sú 
vhodné pre chrámy, kaplnky, kon
zervatóriá, hudobné školy, domy 
smútku. Uznávaný organista a 
špecialista akustík Ing. Juraj Niž- 
nanský Vám s ochotou a presne 
predvedie všetky modely a vysvet
lí naše zaujímavé platobné pod
mienky.

Ráčte telefonovať 0848/ 324237.

§ i m &
G ré c k o k a to líc k y
dvo jtýždenn ík

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

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

Lumen ’95
V dňoch 19. • 20. mája 1995 sa na zimnom štadióne 

v Trnave uskutočnil treti ročník hudobného festivalu 
kresťanských speváckych zborov a skupín Lumen '95, 
ktorý organizovalo Združenie dospievajúcej mládeže 
Trnava a Košice v spolupráci s mestom Trnava. Zú
častnilo sa ho 1200 účinkujúcich z celého Slovenska i 
zo zahraničia v 37 vystupujúcich skupinách.

V piatok, 19. mája festival otvárala saleziánska sku
pina z Košic - Salco. Medzi vystupujúcimi tohto prog
ramu boli skupiny ako Kopančári z Trnavy, Sába z 
Topoľčian, Crédo zo Zvolena, Fides zo Žiliny, ktorí dali 
spoločne celému večeru správnu rockovú náladu.

V piatkových festivalových vystúpeniach nechýbal 
ani hosf celej tejto akcie Richard Müller, pri ktorom si 
prišli na svoje jeho fanúšikovia. Záver prvého festivalu 
dňa patril Stanleymu a Kapucínom z Bratislavy.

Druhý festivalový deň bol plný prekvapení, v ktorom 
sa predstavilo veľa nových nádejných talentov. Medzi 
nimi nechýbali ZR z Prešova, prešovskí gréckokatolíc
ki bohoslovci, Kompromis a Amfortas z Bratislavy, 
Adriel z Tatier, J, M. C. z Moravy a Trenčiansky Bazár 
z Trenčianskej Teplej. Nálada bola perfektná.

Po záverečnej hymne festivalu sme spoločne v nádeji 
pozdravili budúci ročník. Celá akcia chcela zvýraznil 
myšlienku, že mladí túžia po hlbokých hodnotách, ako sú 
láska, priateľstvo, porozumenie a duchovné hodnoty, 
ktoré vedia vyjadriť aj prostredníctvom hudby.

Emil MUCHA
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August: 10. -1 3 .: profesori, učitelia, katechéti - 3 dni
21. - 24.: profesori, učitelia, katechéti - 3 dni 
25. - 30.: katechéti a vysokoškoláci - 5 dní 
25. - 28. : katechéti, učitelia, vysokoškoláci - 3 dni 
31. 8 - 3. 9 .: katechéti, učitelia, vysokoškoláci - 3 dni

September: 3. - 9. : kňazi - 6 dni
10. -18. :  muži - ženy - 8 dní 
23. -1 . 10 : rehoľné sestry - 8 dní

Október: 2.- 9 .: reholhé sestry - 8 dní 
12. -15 . :  muži, ženy - 3 dni 
12. -15 . :  mládež, snúbenci - 3 dni 
17. - 22. : muži - ženy - 5 dni 
19. - 22. : muži - ženy - 3 dni 
23. - 26.: vyššie rehoľné predstavené - 3 dni

Nástup na duchovné cvičenia je v deň termínu do 16.30 hod. Ukončenie v posledný deň 
o 17.00 hod. V prípade nutnosti je možné predĺžiť pobyt do nasledujúceho rána. Poplatok 
za jednu noc a deň so stravou je 150,- Sk, študenti 75,- Sk.

Prihlásiť sa možno telefonicky na čísle: 091/ 711 056 alebo písomne na adresu: 
Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov

Za otcov jezuitov pozýva: p. Andrej Osvald, SJ
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