
Báseň zo zbierky Piesne 
zo Solúna, ktorá vyšla v 
týchto dňoch v Byzante - 
vydavateľstve Spolku sv. 
Cyrila a Metoda.

Za tebou prahne moja duša, za tebou 
túži moje telo,
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, 
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť 
tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život, moje 
pery budú ťa oslavovať.

)>() )»o))U
Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom 
mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sta na bohatej hostine sa nasýti moja du
ša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými 
perami.
Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe 
rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou 
tvojich krídel budem plesať.
Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma 
svojou pravicou.
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Ibhľcid n a  v y n o v e n ý  a p o š t o l s k ý  d o m  p r e š o v s k é h o  b i s k u p s t v a  s  K a t e d r á l n y m  
c h r á m o m  sv. J á n a  K r s t i t e ľ a

Odvolávame sa na zvony, 
ktoré nás nikam nevolajú, 
lebo nechceme ísť, 
kam nás pozývajú.
Hlasy našich pradedov 
a predkov,
listina dlaní našich otcov,
boží hlas,
čo všetko tvorí,
i naše hluché rozcítenie.
Vyschnutá miazga starých vŕb,
namiesto krásy
hrb.
Kliadba na strome, 
ovocie Zlého.
Zabudlo na zelené máje, 
na krehkosť lístia, 
na vône 
a šum.
Keď človek už len kotkodáka, 
vraví sa,
že mu kvapká na rozum. 
Rozcíťujú sa hlasmi zvonov 
experti kovošrotu 
pod horami plechu, železa 
a v poli ako dávno, 
veľmi dávno 
zobúdza sa žito, 
nevädza
a hanbia sa maky v brázde 
a škovránky stíchli, mlčia, 
zvonenie pre hluchých 
je reč vlčia.
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Z nedávneho historického stretnutia Svätého Otca Jána Pavla II. s carihradským ekumenickým patriar
chom Jeho Svätosťou Bartolomejom 1. na sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla v Bazilike sv. Petra 
v Ríme. Snímka o. Ján BABJAK.SJ

Biskup Ján ZMŔTVYCHVSTANIE
Zmŕtvychvstanie nie je len niečo neslýchané, ale 

tiež prekvapujúce. Pretože aj ked’ stojí natoľko v 
strede našej viery, že apoštol Pavol mohol povedať, 
"ak Kristus nevstal z mŕtvych, máma je naša viera", 
nebolo zmŕtvychvstanie v určeni človeka pred jeho 
pádom do hriechu. Zmŕtvychvstanie je skutočne 
vzkriesenie mŕtvych. Smrť však bola spôsobená až 
hriechom. Keby nebolo hriechu, nebolo by smrti, 
ani vzkriesenia. Tak teda vzkriesenie vystupuje do 
popredia až v rámci človeka, ktorý upadol do hrie
chu a bol Kristom zachránený.

Kristovo telo po zmŕtvychvstaní malo niečo 
viac ako Adamovo telo. Pri všetkom oslávení 
nieslo na sebe päť rán, znamenie, že prešlo smrťou 
a vstalo z mŕtvych. Kristus nie je len dokonalá 
bytosť, on je viac než to - je  to Víťaz.

Preto môžeme povedať, že vzkriesenie je  viac 
ako stav človeka pred pádom do hriechu. Mod
litba svätenia, ktorú vyslovuje kňaz západného 
obradu nad kalichom pri zmiešaní vody s ví
nom, vyslovuje rovnakú myšlienku ako sv. Cyp
rián a kolekta ( modlitba nad darm i) sv. Leva : 
"Bože, slávne si ustanovil dôstojnosť ľudskej 
prirodzenosti a ešte slávnejšie si ju  obnovil."

Veľkonočný chválospev, ktorý galská tradícia 
pripisuje sv. Augustínovi, ženie protiklad tak 
ďaleko, že hovorí: "Šťastná Adamova vina, ktorá 
nám darovala takého Záchrancu! "Boh robí zo 
zlého dobro, zo smrti život, z hriechu odpuste
nie.

Ospravedlňuje azda tým Boh zlo, smrť, hriech? 
Skutočne nie! Boh odsudzuje zlo. Odsudzuje smrť 
a tým zatracuje hriech.

Pri vzkriesení budeme ľuďmi z prameňa večné
ho života ( Jn 4 ) .  Množstvo Pánových prirovnaní 
vyjadruje prevahu vzkriesenia nad rajským spô
sobom existencie.

Pripomeňme len jedno podobenstvo - o márno
tratnom synovi. Syn ostal u otca, je pôvodný člo
vek, pretože žiadny hriech ho neodcudzil 
domovu. Stratený syn je však ľudstvo, ktoré hrie
chom nastúpilo svoj tragický osud.

Prijatie, aké otec pripravil stratenému synovi, je 
také, že naplňuje dobrého syna žiarlivosťou. Veď 
otec dal stratenému synovi prsteň večného života

a pripravil mu na hostine tučné teľa ( vzkriesenie)
. Túto zdanlivú nespravodlivosť zdôvodňuje otec 
tým, že ten syn bol mŕtvy a hľa, zase žije.

Podľa toho je teda viac byť mŕtvy a potom byť 
vzkriesený, ako sa vyhnúť smrti. Nie preto, že 
smrť je dobro, ale že je  veľkolepejšie zase vstať z 
mŕtvych, ako len zostať nažive. Tým neslýcha
ným "viac" Boh odpovedá na naše potkýnanie sa 
tým skutočným "protidarom" .

Odpustenie je nedeliteľne späté so vzkriesením. 
Oboje je jedno. Cirkev končí veľkonočné spevy 
slovami : " Všetci radostne jasajme, druha objí
majme, bratmi sa nazývajme. Pre vzkriesenie od
pusťme nepriateľom ..."

Odpustenie a vzkriesenie je v podstate jedno a 
to isté. Oboje znamená nielen obnovu, ale aj 
rozšírenie, povýšenie zraneného, nielen vyrov
nanie, nielen odplatu, ale povýšenie, zisk, " väč
šiu cenu nadprodukt" lásky. To je kresťanský 
kapitál.

Kristus povedal, že budeme robiť väčšie divy, 
ako robil on na zemi. Za svojho pozemského 
života kriesil mŕtvych. A keby sme chceli teraz 
začať s kriesením z mŕtvych, ako to robiť ? T ým , 
že odpustíme blížnym všetky viny, všetky úto
ky, všetky nespravodlivosti, všetko. Kto odpus
tí, má neprestavajúcu radosť zmŕtvychvstalého 
Krista.

V perspektíve vzkriesenia je niečo podivu- 
hodnejšieho ako v myšlienke pokroku sveta k 
lepšiemu životu. Pretože vo vývojovom poňatí 
sú obetované jedny generácie za druhou a vyda
né k zabudnutiu. Sú predsa len predchodcami, 
etapy prípravy! K požívaniu nového rajského 
života sa predsa dostanú najprv ich vnuci. Ale v 
pohľade vzkriesenia neupadne nič do zabudnu
tia.

Naše očakávanie vzkriesenia všetkých mŕt
vych nie je v žiadnom prípade pasívne. Pracujme 
pre jeho uskutočnenie ! Všetko naše úsilie patri 
tejto veci. Sme v tom, že porodíme v bolestiach 
nový svet.

Odpúšťaním prerážame neúprosnú skutočnosť 
toho, čo je a premáhame ju ! Meníme zlo v dobro, 
smrť v život.

Pripravili baziliáni 
( Pokračovanie v budúcom čísle)
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V rámci celoslovenskej Katolíckej cha- 
rizmatíckej Konferencie Obnovy v Duchu 
Svätom odznel pri sv. liturgii aj prihovor 
riaditeľa biskupského úradu v Prešove o. Petra 
Rusnáka, z ktorého prinášame podstatné časti.

Svätú liturgiu dňa 28. júla slúžil biskupský 
vikár a riaditeľ biskupského úradu v Prešove 
otec Peter Rusnák, ktorý vo svojom príhovore 
povedal: Je ľahko povedať niekomu „odvahu, 
neboj sa“, ale kto môže naozaj povedať druhému 
človekovi - odvahu, neboj sa! Iba človek, ktorý 
prešiel skúsenosťou toho, z čoho má ten druhý 
strach. Keď je otec vo vode a syn na brehu. On 
mu hovorí - „odvahu, neboj sa, skoč, ja ťa 
chytím“. Teda otec je plavec, nemá strach z 
vody, má skúsenosť. Keď nejaký skúsený 
horolezec je na lane s nejakým neskúseným. 
Povie mu, neboj sa, pusti sa, poď, sprav krok, 
odvahu, prejdeš. Keď žena, ktorá rodila, povie 
prvorodičke, neboj sa, odvahu, ja som to už 
prežila, to nič nie je - odvahu.

Človekovi dnešného sveta, kto môže povedať: 
odvahu, neboj sa. Dobre vidíme, že tento svet je 
plný strachu. Človek sa utieka ku čomukoľvek a 
hľadá istoty. Pretože je plný napätia a hrôzy. 
Pred čím má človek strach? Len z jedného jed
iného - zo smrti. Má strach zo smrti preto, lebo 
zakúsil hriech, a v hriechu zakúsil smrť. Svoju 
bytostnú - vlastnú smrť. Nemusí to byť fyzická 
smrť, lebo mnohí, najmä mladí, ani nepomyslia 
na smrť, mysliac si, že je ešte veľmi ďaleko, že 
ich koniec fyzického života je na míle 
vzdialený. Z toho nikto strach nemá. Ľudia 
všetci si plánujeme život, hoci len na pár hodín, 
týždňov, či mesiacov. Aj človek, ktorý zomiera, 
ešte stále nemysli na koniec, ale človek, ktorý 
zhrešil, ocitne sa bez spojenia s Bohom a bez 
spojenia s Bohom ten človek neexistuje, lebo ty 
a ja existuješ len natoľko, nakoľko ťa chcel mať 
Boh. Chcel ťa tu mať z lásky. Toto je dôležitá 
vec. Boh si ma vysnival, Boh si ťa predstavil, už 
dávno som bol v jeho plánoch, taký, aký som, 
on ma videl. Videl celý tvoj život a Boh dal 
človekovi tento život a má pre neho jeden nád
herný plán. Ale človek, ktorý nepozná Boha,

nevie, na čo jeho život slúži. V dnešnom svete, 
vo svojom okolí, určite poznáš, aj vo svojej 
rodine ľudí, ktorým ich poslanie v živote nič ne
hovorí. Ich život sa im zdá absurditou a nezmys
lom. Pretože je v smrti, čo s takým životom. 
Takýto človek sa utieka k čomukoľvek a ku 
komukoľvek, aby si dokázal, že žije. Tu je na
jdôležitejší pocit človeka, že existuje, že on je 
niekým. To je najdôležitejšia afektivita, ktorú 
človek dnes prežíva. Na to sú dnes potrebné 
peniaze. Bez peňazí dnešný človek toto nemôže 
uskutočniť. Avšak my vieme, že na tento svet 
prišiel jeden jediný, ktorý sa vrátil z hrobu a 
ktorý ti môže povedať: „neboj sa, ja som to 
prežil“, to je Ježiš Kristus, to je ten, ktorý ma 
skúsenosť smrti a prichádza k človekovi, aby v 
ňom uskutočnil tú istú skúsenosť. Aká je to 
skúsenosť? Že ty už nezomrieš, na základe čoho 
môžeš spoznať, že už nezomrieš? Nie tak, že 
starneš, že fyzicky sa strácame, že mnohí z 
našich bratov a sestier majú hmatatelný dôkaz 
úbohosti svojej telesnej schránky, ale na základe 
Ducha, ktorého Ježiš Kristus ti chce dať. Na zák
lade Ducha, ktorý bude svedčiť, že si Božím 
dieťaťom. Duch, ktorý ti povie - odvahu, neboj 
sa, ja som stále s tebou. Kde je tento Duch? Kde 
sa dnes nachádza Ježiš Kristus? Kde ho môžeme 
vidieť? Kde ho môžeme stretnúť? Nie je ani 
ďaleko od teba v nebesiach, v podsvetí, je to 
slovo, ktoré hlása a ktoré je blízko teba v tvojom 
srdci a v tvojich ústach. Je to Boží Syn. Je to 
slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi 
nami. Je to slovo, ktoré ostáva vo svoje Cirkvi. 
Kde sa dnešný človek môže dotknúť a uzrieť 
Ježiša Krista? Iba v Cirkvi. Ak uzrie Cirkev, 
ktorá je plná Ducha Svätého, vtedy ľudia 
povedia: To je Ježiš Kristus. Vtedy svet uverí, 
že On bol poslaný pre záchranu celého sveta.

Bratia a sestry, sme tými, ktorí máme 
skúsenosť Ježiša Krista? Boh nechal teba na 
tomto svete. Boh postavil do tvojej rodiny, 
školy, zamestnania, práve teba. Aby si bol tým, 
ktorý môže povedať svojmu bratovi, odvahu, ne
boj sa, ja som to prežil. Máš skúsenosť smrti? 
Máš skúsenosť vzkriesenia? Žije v tebe Duch 
Ježiša Krista? Ako to spoznáš? Duch Ježiša 
Krista je Duchom lásky, je Duchom milosrden
stva. Lásky k nepriateľovi a milosrdenstva k

hriešnikom. Skontroluj sa v tomto bode, a ak 
spoznáš, že nemáš Ducha Kristovho, čo máš ro
biť? Modli sa, pros, lebo Ducha Svätého dá Otec 
tým, ktorí oň prosia a to ešte oveľa skôr, ako keď 
popýtaš rybu, vajce, chlieb. Ešte oveľa skôr dá 
svojho Ducha tým, ktorí o to stoja, lebo Ježiš 
Kristus povedal: Budete mi svedkami. Tento 
svet sleduje teba, nie Matku Terezu, nie pápeža. 
Tento svet hľadí na mňa. Ľudia, ktorí sa ešte 
nestretli s Ježišom Kristom, pozerajú na teba a 
Ježiš chce, aby si bol svedkom. Kedy? Keď 
zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a 
budete mi svedkami po celom svete. Ak chcete 
byť svedkami Ježiša Krista, tak všetci zomrite. 
To je Duch, ktorého tento svet nevidí a nepozná, 
preto ho nemôže prijať, hovorí Ježiš. Tento svet 
vidí iného ducha a prijíma iného ducha. Ježiš 
hovorí: V tej chvíli, keď umrieš svojmu vlast
nému ja, vtedy spoznáš, že ja som v Otcovi, 
Otec vo mne a ja  vo vás. Lebo to je Duch 
služby, lásky, milosrdenstva a od tohto svedec
tva väčšie neexistuje. Vtedy sa nebudeš pýtať, 
čo bude s tými národmi, čo bojujú, čo bude s 
tými, čo drogujú, čo vraždia. Budeš ich milovať 
rovnakou láskou, ako Ježiš Kristus. Zomrieš za 
nich, položíš život. Budú ťa považovať za nič, za 
blázna, ešte stále máš odvahu Ježiša Krista?... 
Ježiš sa pozrel a videl, že za ním idú veľké zás
tupy a povedal: Ak je tu niekto, kto ide za mnou 
a nenesie svoj kríž, odmieta ho, uprednostňuje 
manželku alebo manžela, deti alebo rodičov, 
kariéru alebo prácu, peniaze alebo sex, nie je ma 
hoden. Je na prvom mieste v tvojom živote Ježiš 
Kristus?... Ježiš sa do mňa zamiloval a povedal: 
Neboj sa, odvahu! Poď, kráčajme spolu. Tento 
zamilovaný Ježiš Kristus chce ti túto lásku 
zjaviť svojím vlastným spôsobom. Jeho plány 
nie sú tvoje plány, jeho myšlienky nie sú tvoje 
myšlienky. Stiahni všetky svoje nároky, am
bície, všetky svoje projekty o svojom vlastnom 
živote.

Žalmista hovorí: Keď si vystrieš prázdne ruky, 
ja ti ich hneď naplním. Cíťme sa ako ti, čo nič 
nemajú a Ježiš Kristus bude pôvodcom celého 
nášho šťastia, celého tvojho šťastia, lebo On si 
želá tvoje šťastie. On chce, aby ľudia boli šťastní. 
Preto chce urobiť tento zázrak, aby sme odtiaľ 
odišli premenení.

f  I  „  Na teba myslím, Otče
,o (s tebou na tisíce umučených),

^ 3  ÍH, keď komunistická soldateska,
Jb , <§ vedúca ľudstvo do komunistického raja,

_cg národu ťa predstavila
j> ako vlastizradného biskupa,

Q. nepriateľa spoločnosti
i 2  a komunistického zriadenia.

' > mmmm <d
O  Pravda bola v tom,
•#■■■* §• že v srdci si nosil Božie čnosti, nevšednú 
CO to lásku a skalopevnú vieru,

mmmm x> čo takému socializmu cudzie sú.
I M  tr  Pre takých mali iba železné mreže

7n i—. i j  a rozsudok na doživotie.
U L  g

>  ’o  A ešte jedna krásna veža
>  »š£í zdobí dušu tvoju, Boží chrám,

^ vernosť k Cirkvi a k Svätému Otcovi,
g  < />  co K tomuto slnku myšlienky ustavičnejak morské 
oS ■*■■■ ^  vlny bežia a unikajú všetkým nástrahám.
á GQ

Tichý a pokorný učiteľ srdca Ježišovho.
Ni v ťažkom utrpení
nebolo počuť tvoje vyčítavé slová.
I svojich väzniteľov v úcte vždy si mal 
nasledujúc Krista na kríži, 
čo modlil sa ža svojich mučiteľov 
jak zberbou ponížený večný Kráľ.
„Mne nikto v živote neublížil“
• chránil si bacharov, 
keď víchor zloby vial.
K Bohu sa niesla modlitba tvoja vrúca. 
Tak žil a umieral biskup zlatého srdca.

Za dobro a spásu tejto Zeme 
rozhára sa svätých umučenie.
Sila, čo dáva Duch.
Otče, ovenčený palmou mučeníctva, 
si svetlom duši, čo sa v kŕčoch zvíja.
U Boha oroduj za nás, prosíme ťa, 
by Duchom Božím rozkvitala 
naša domovina.
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O PREKLADE KNIHY PREKROČIŤ PRAH NÁDEJE S ING. MIKULÁŠOM HUČKOM

mm mm
Nedávno sa na slovenskom kniž

nom trhu objavila nová kniha, ktorá k 
sebe pripútala tisícky očí. Knihu Svä
tého Otca Jána Pavla II. od známeho 
talianskeho novinára Vittoria Messo- 
rima Prekročiť prah nádeje do slo
venčiny preložil dnes už známy slo
venskej verejnosti ako tlmočník a 
prekladateľ Mikuláš Hučko. Po ro
koch totalitného režimu v r. 1990 ako 
tajomník biskupského úradu pomá

hal pri znovuobnovení činnosti pre
šovského biskupstva. Dnes, ako sa 
hovorí "na voľnej nohe", rozvíja čin
nosť svojmu srdcu blízku. V júli toho- 
to roku s týmto nesporne zaujíma
vým človekom priniesol denník Slo
venský východ rozhovor, ktorý inšpi
ruje. Niektoré štylizácie novinára Jo
zefa Červinku naša redakcia upravila 
z dôvodu výstižnejšej charakteristiky 
osobnosti M. Hučka.

Kedysi, v rokoch hlbokej totality, sme 
pôsobili na tom istom pracovisku. On, in
žinier ekonóm, spracovával hŕby čísel, 
údajov a tabuliek o "chozrasčote" organi
zácie. Pôsobil nenápadne, skromne, roz
vážne. No neustále som mal dojem, že 
"má na viac", že musí robiť to, čo nechce 
a nemôže robiť to, čo by chcel. Upútala 
ma ešte jedna jeho 
zvláštnosť: už vtedy ve
del po anglicky, talian
sky, japonsky a ovládal i 
dálšie jazyky.

Keď som pri čítaní 
knihy Svätého Otca Já
na Pavla II. videl, že do 
slovenčiny ju preložil 
Mikuláš Hučko, bol som 
presvedčený, že je to 
on. Náš rozhovor mi to 
potvrdil.

PREKLAD 
ZA DVA TÝŽDNE

•  Povedzte na úvod
o vašom vzťahu k cu
dzím jazykom - veď vy 
ste ekonóm. Máte nad
anie na jazyky?

- Ani nie tak nadanie, 
je to vec záľuby. Keď nie
koho niečo baví, tak mu 
učenie ide.

•  Prečo ste teda ne
študovali jazyky?

- Sám viete, za totality 
to bolo zložité: nemal som 
vyhovujúci "kádrový pro
fil" a navyše, na niektorých vysokých ško
lách bol veľmi zdôrazňovaný ateizmus.

•  Ako to teda bolo s vaším štúdiom 
jazykov?

- Napríklad taliančinu som sa naučil
v priebehu povinnej vojenskej služby. 
Aby som až tak úplne "nezabil" ten rok 
na vojenčine, vzal som si so sebou 
učebnicu taliančiny. Rozdelil som ju 
na jednotlivé lekcie a niektorú z nich 
som mal neustále pri sebe vo vrecku. 
Využíval som každú príležitosť, niekoľ
kominútovú prestávku vo výcviku, ale 
učil som sa i v nočnej službe alebo na 
stráži.

•  Naučili ste sa po taliansky, to bol 
prvý predpoklad, ale prekladať pápežo
vu knihu, na to sú potrebné i ďalšie 
predpoklady.

- Ano, som veriaci človek a teologická 
terminológia mi nie je cudzia, naopak, veľ
mi blízka.

•  Na základe vašich predpokladov

vám ponúkli urobiť preklad pápežovej 
knihy.

- Bolo to trocha ináč. Začiatkom roka 
1994 som sa v zahraničnej i našej tlači 
dočítal, že pápež Ján Pavol II. chystá 
knihu rozhovorov. Na 20. október 1994 
bol stanovený termín, kedy mala byť kni
ha vydaná asi v dvadsiatich jazykoch 
celého sveta. Vtedy mi napadlo, že by 
mala byť vydaná i v slovenčine, Inicioval 
som jedno bratislavské vydavateľstvo, 
oni vybavili formality súvisiace s prekla
dom, koncom augusta 1994 som ex
presnou poštou dostal rukopis knihy v 
taliančine. Sadol som si k textu, dva

týždne som sa od neho nepohol. Tak 
vlastnevznikol preklad.

JE TO VÝZVA
•  Vy ste teda boli jedným z prvých 

ľudí, ktorí čítali knihu ešte pred jej ofi
ciálnym vydaním. Prvým, kto vnímal 
pápežove texty v slovenčine.

- Vzápätí ju čítalo niekolko odborníkov 
a lektorov. Preklad takéhoto textu, to je 
vlastne tímová práca. Musí sa zvážiť kaž
dé slovo, každá veta, preklad každej 
myšlienky bol niekolkokrát prediskutova
ný. Lebo nakoniec ju čitateľ vníma tak, že 
to povedal pápež. V tom je obrovská zod
povednosť prekladateľa.

•  Ako na vás zapôsobil obsah knihy?
- Žiadna kniha, ale táto zvlášť, sa nedá 

prekladať bez toho, aby človek k nej memal 
nejaký vnútorný vzťah. Z obsahu ma zaujalo 
najmä to, že pápež je človek fascinovaný 
dobrom. Celý dnešný svet je totiž fascino
vaný zlom: najviac navštevované filmy,

najsledovanejšie televíz
ne programy, najčítanej
šie knihy a časopisy sú 
tie, v ktorých sa prezentu
je zlo. Pápež je fascino
vaný dobrom, cítiť to z 
každého jeho slova, z 
každej jeho myšlienky. 
Vyžaruje z neho úžasná 
sila. Nie je to prázdny po
vrchný optimizmus, on má 
úžasnú hĺbku a do tejto hĺb
ky myšlienok vie strhnúť aj 
ostatných Itidí. Všetkých, 
ktorí majú aspoň trocha ci
tu pre veci duchovné.

Mňa pri čítaní knihy azda 
najviac zaujala pápežova 
opakovaná výzva: Nebojte 
sa! V texte nás neustále po
vzbudzuje: Nebojte sa! 
Chodte! Konajte! Budte ak
tívni! Čiňte! Nezastavujte 
sa! Prekročte...! Je to po
vzbudenie určené všetkým 
ľuďom. Na sklonku druhé
ho tisícročia potrebujeme 
azda väčšmi než kedykoľ
vek predtým slová vzkrie
seného Krista: Nebojte sa! 

Potrebuje ich i náš človek, ktorý sa aj po 
páde komunizmu neprestáva báť, a prav
du povediac na takéto pocity má mnoho 
dôvodov. Čoho sa teda nemáme báť? Ne
máme sa báť pravdy o sebe samých.ľ'

Kniha je vlastne filozofia a teológia v koc
ke. Je v nej očami, ušami, mysľou, srdcom 
pápeža obsiahnutý celý svet.

Navyše je napísaná vehni prijateľným štý
lom, jazykom zrozumiteľným každému, kto 
mu chce rozumieť. Zrozumiteľným pre ve
riaceho i pre neveriaceho.

Áno. Nie je to obyčajná kniha. Ľuďom, 
ktorí ju prečítajú, pomáha objaviť v sebe tú 
lepšiu stránku

Dlho očakavany rozhovor Jana 
Pavla II. s Vittorio Mesšorim vy
chádza v slovenskom preklade. 
V otvorenom rozhovore s noviná
rom nevšedného formátu vyslovu
je pápež myšlienky, ktoré sú plne 
v duchu II. vatikánskeho končila, 
a predsa môžu u nás zapôsobiť 
prevratným dojmom. Kniha 
s názvom Prekročiť prah nádeje 
vychádza vo vydavateľstve Nové 
Mesto v Bratislave.

Preklad: Mikuláš Hučko

UM JÁN PAVOL II. 
Prekročiť prah nádeje
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V čase vyjdenia nášho Slova 
opäť sa otvoria brány škôl...

Pri tej príležitosti uverejňujeme 
zamyslenie pedagóga z pozosta
losti autora, pedagóga a básnika 
Dr. Jozefa Havrana, CSc.

Z axiologického hľadiska láska je výz
namná všeludská hodnota spojená s naj
vyššou hodnotou, ktorú predstavuje život 
človeka. Fenomén lásky sa javí v obsahu 
ľudského sveta ako potreba, ako motív k 
istej činnosti, ako subjektívny zážitok vo 
vzťahu k iným ľuďom a pod.

Láska má nesporne aj svoju pedagogic
kú hodnotu. Je to jedna z významných a 
základných podmienok úspešného peda
gogického vzťahu a pedagogickej komu
nikácie. Je to zároveň aj pedagogická 
zásada, ktorá sa vzťahuje na celú činnosť 
vychovávateľa (učiteľa, rodiča) a každého 
výchovného pracovníka. Povzbudzuje a 
motivuje činnosť učiteľa a učebnú činnosť 
žiaka, priaznivo ovplyvňuje pracovnú at
mosféru a robí školské prostredie ľud
ským, príťažlivejším a prívetivejším. 
Položme si otázku, ako sa táto hodnota 
javí v pedagogickej činnosti učiteľa a ako 
ovplyvňuje osobnosť učiteľa vo vzťahu k 
žiakom.

Prejav lásky ako hodnoty vo výchovno- 
vzdelávacom procese je mnohoznačný. 
Podľa T. Malého láska sa vo vzťahu k 
činnosti učiteľa (vychovávateľa) a k osob
nosti žiaka (vychovávateľa) javí najmä v 
týchto prioritných funkciách:

- láska ako zdroj pedagogickej trpezli
vosti,

- láska ako podmienka pedagogického 
taktu,

- láska ako základ pre porozumenie po
trieb vychovávaného,

- láska ako základ účinností a sily vý
chovného vplyvu a pôsobenia na vycho
vávaného.

Výchovná činnosť vychovávateľa (učite
ľa, rodiča) zaiste vyžaduje veľa trpezlivos
ti vo vzťahu k vychovávanému. Vľúdny a 
trpezlivý prístup vychovávateľa vytvára 
príjemnú radostnú atmosféru vo vzájom
nej vychovávateľom a vychovávaným, po
silňuje vzájomnú dôveru, je základom 
dobrej komunikácie a predpokladom dob

rého výchovného výsledku. Naproti tomu 
nervozita, "urýchlenosť", napätie, strach, 
negatívne pôsobia na duševný život vy
chovávaného, plodia stres a neurózy, vy
tvárajú teda nevhodné až patalogické 
výchovné prostredie tak v rodine, ako aj v 
škole.

Zdrojom trpezlivosti je láska vychová
vateľa k vychovávanému. Tu je jej peda
gogická hodnota nenahraditeľná. Trpez
livosť sa javí ako jeden z jej bezčíselného 
množstva prejavov. Netrpezlivý učiteľ 
alebo rodič sa musí sám zamyslieť nad 
sebou, analyzovať vlastné subjektívne prí
činy, lebo tie môžu byť v jeho poškodenej 
a narušenej nervovej sústave. Treba brať 
na vedomie, že podmienkou úspešnej vý- 
chovnovzdelávacej práce je aj duševné aj 
telesné zdravie vychovávateľa. Prax do
svedčuje, že vychovávatelia, ktorých 
osobnosť je nestabilná, narušená, negatív
ne ovplyvňuje aj citový a duševný život 
svojich zverencov.

S trpezlivým prístupom súvisí aj pedago
gický takt učiteľa. Pedagogický takt je pe
dagogická hodnota učiteľovej osobnosti, 
ktorá úzko súvisí s hodnotou lásky v peda
gogickom procese. Netaktný prístup k žia
kom, ponižovanie žiaka, ironizovanie, 
výsmech, zosmiešňujúce poznámky, sa 
stavajú príčinou odcudzenia žiaka učiteľo
vi (vychovávateľovi). Netreba zabúdať, že 
toto odcudzenie môže byť chvílkové, do
časné, ale aj permanentné. "Nikdy však 
dieťa nesmieme ponižovať. Na trest snáď 
zabudne, ale na poníženie nikdy, lebo po
nížením ho vychovávateľ zranil na mieste 
najcitlivejšom, na sebavedomí... vychová
vateľ, ktorý si tak počína, vzbudzuje nená
visť k sebe, nenávisť k predmetu, ktorý 
vyučuje a všetky svoje výchovné opatrenia 
odsudzuje k neplodnosti. Zastavuje hodiny, 
ktoré mali ísť" - hovorí T. Malý. Je mnoho
krát aktuálne, aby sa učiteľ zamyslel nad 
tým, prečo sa mu žiak vyhýba, prečo hľadá 
pred školou "únik", prečo sa nerád učí práve 
predmet, ktorý vyučuje. Ponižovaním žiaka, 
neúctou k jeho osobnosti ponižuje učiteľ 
seba, znižuje hodnom vlastnej osobnosti, le
bo v nej absentujú základné predpoklady a 
schopnosti dobrej pedagogickej komuniká
cie a širokých pedagogických možností.

Hodnota lásky sa prejavuje aj v záujme 
učiteľa o potreby vychovávaného. Tak pre

potreby duchovné, ako i hmotné. Ľaho
stajný postoj k žiakovým potrebám, ne
záujem o riešenie jeho problémov 
duchovných i hmotných, neviera v mož
nosti zmeny alebo nápravy žiaka, to nie 
sú prejavy lásky, to sú prejavy pesimiz
mu. No každý bezdôvodný pesimizmus 
učiteľa je hrobárom výchovy.

Výchovný práca podobne ako iná ľud
ská činnosť neprináša iba pozitívne vý
sledky momentálne, ako by si učiteľ podľa 
svojich predstáv želal. Optimizmus učite
ľa založený na láske k vychovávanému sa 
musí prejaviť v pedagogickej "neústupči
vosti" a vo vlastnostiach dokázať prekle
núť i chvíľkové neúspechy. Pevná vôľa, 
vytrvalosť a húževnatosť sú komponenty 
cieľavedomej činnosti. Mnohé výsledky 
výchovného pôsobenia, zmeny v osob
nosti žiaka sa objavujú "nenápadne" a 
niekedy i po dlhšom čase. Povedané štý
lom Komenského: ak je semienko dobré 
a zasiate, určite je predpoklad, že za 
vhodných podmienok vyklíči. Dobre je, 
ak tým rozsievačom bol práve učiteľ.

Láska znamená silu . V pedagogic
kom zm ysle ide o silu výchovného  
vplyvu medzi vychovávateľom a žia
kom. Láska posilňuje výchovný 
vp lyv , lebo navodzuje otvorenosť a 
dôveru k vychovávateľovi. Žiaci, 
ktorí majú radi svojho učiteľa, radi 
sa mu zdôverujú so svojim i problé
mami a starosťami. Zo skúsenosti 
viem e, že sú učitelia, ktorých m etó
dy vyučovania nie sú až stopercent
né, teda bez chýb, ale dosahujú 
dobré výsledky, pretože získali srd
ce svojich zverencov. Ž iaci by po
kladali za nečestné, keby svojho  
učiteľa sklam ali. Učiteľ vo výchov- 
no-vzdelávacom  procese pôsobí, ako 
je  známe, n ielen  slovom , ale celou  
svojou osobnosťou. Láska k deťom, 
jeho pôsobenie naozaj um ocňuje. Je
ho výchovná činnosť sa stáva auten
tickou, vierohodnou a opravdivou.

V súčasnom období, keď našou školou 
má preniknúť demokracia a humanizmus 
v tom nefalšovanom zmysle slova, po
kladáme za aktuálne pristaviť sa i pri 
takej všeľudskej hodnote, akou je láska. 
Zamyslime sa teda aj nad jej pedagogic
kou hodnotou.
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SVÄTÍ MESIACA
4. september,

sv. Babel Antiochijský
Sv. Babel bol v poradí 12. antio- 

chijský patriarcha. Cisár Décius 
vošiel do chrámu počas bohoslu
žieb, odkiaľ ho sv. Babel vykázal 
von. Cisár ho dal mučiť a nútil ho 
k odpadu od viery. Sv. Babel vytr
val, za čo bol v roku 253 sťatý.

5. september,
sv. Zachariáš, prorok

Sv. Zachariáš bol starozákonný 
kňaz, je otcom sv. Jána Krstiteľa. 
Jeho manželka sa volala Alžbeta. 
Bol synom Barakiáša, ktorého za
bili Židia medzi chrámom a oltá
rom.
6. september, zázračná pomoc

sv. Michala v Kolosách
V Kolosách nepriatelia chceli 

zatopiť vodou chrám sv. Michala 
a vedľa neho bývajúceho pustov
níka Archipa. Sv. Michal zázračne 
odstránil priehradu z rieky a tak 
zachránil sv. Archipa aj chrám.
7. september, s v. Soront, mučeník 

Sv. Soront pochádzal z Malej
Ázie. Povolaním bol pastier 
oviec. Pre jeho kresťanskú vieru 
ho odsúdili na smrť upálením, zo
mrel okolo roku 304.

8. september, Narodenie 
presvätej Bohorodičky

Podľa tradície presv. Bohoro
dička sa narodila okolo roku 16- 
17 pred Kristom v Jeruzaleme. Jej 
rodičia podľa tradície sa menova
li Joachim a Anna.
9. september, s v. Joachim a Anna 

Kresťanský Východ veľmi skoro 
uctieval sv. Joachima a Annu. Už 
v 4. - 5. stor. vznikol v Jeruzaleme 
im zasvätený chrám blízko ich 
údajného domu. V Carihrade v ro
ku 550 bol vysvätený krásny 
chrám k ich úcte.

10. september, s v. Menodora, 
Metrodora a Nimfodora, mučenice

Svätice boli sestry. Zomreli mu
čeníckou smrťou v Bitýnii v roku 
304.

11. september, 
sv. Teodora Alexandrijská

Pochádzala z Alexandrie, žila v 
manželstve, neviedla však dôs
tojný kresťanský život. Spoznala 
však svoje hriechy, oľutovala ich

( Pokračovanie na 7. s tr.)

Bolo vidieť more dáždnikov, 
ale nikto neodchádzal...
Prinášame rozhovor s riaditeľom 

programov Vatikánského rozhlasu Fe- 
dericom Lombardim, SJ, ktorý pre na
še Slovo pripravil o. Thlic. Ján 
BABJAK, SJ. ktorý v súčasnosti pôso
bí v Ríme.

■  Otec Lombardi, nedávno sa usku
točnila apoštolská návšteva Jána Pav
la II. na Slovensku, ktorej ste sa aj vy 
zúčastnili. Čo ste sl z nej doposiaľ 
uchovali v pamäti?

- Po niekolkotýždennom čase v mojej pa
mäti zostalo najviac vryté živé stretnutie 
Svätého Otca s mladými. Medzi Jánom Pav
lom II. a mladými sa odvíjal opravdivý dialóg. 
Na pripra venýpríhovor neustále pretrhá vaný 
improvizovanými vetami pápeža odpovedali 
mladí silným potleskom a odpoveďami, ktoré 
prevolávali ako slogan. Aj po dlhých hodi
nách nik nemal chuť odísť, ani Svätý Otec, 
ani mladí, nekončilo sa to, ani keď sa slnko 
chýlilo k západu. Na horizonte bolo vidieť 
profil nitrianskej katedrály - čiže tradíciu, 
slávnu minulost Slovenska a zatiaľ, čo entu
ziazmus mladých kulminoval, vplietali pá
pež, kardinál, biskupi a všetci prítomní spev 
a záverečný tanec, ktorým nevyjadrovali len 
vitalitu svojej viery, ale bolo to premietavanie 
ich nádeje do budúcna. Verím, že toto bol 
moment, ktorý som prežíval najsilnejšie, ži
votná skúsenosť minulosti a budúcnosti 
kresťanstva na Slovensku.

■  Ako ste vnímali našich veriacich, 
zdalo sa mi, že boli dobre pripravení na 
túto apoštolskú návštevu? Ako ste ich 
videli vy?

-Bola to iste návšteva veľmi pokojná, lebo 
verejná účasť obyvateľstva bola veľmi váž
na, velká a vnímavá. Slováci počúvali Sväté
ho Otca s radosťou, videli v ňom 
opravdivého priateľa národa, a boli tiež dob
re pripravení na rôzne stretnutia a modlitby s 
pápežom. Tiež v malých centrách, ktorými 
prechádzal Ján Pavol II. rýchle v aute bez 
zastavenia, všetci boli popri cestách so sláv
nostnou náladou a dokonca ženy držali v 
rukách kvety. V mnohých prípadoch veriaci 
sa živo zúčastnili na celej príprave, stačí si 
len spomenúť na zázračný drevený oltár pre 
pápežskú omšu na Levočskej hore. Tiež 
som mal velkú účasť a duchovný zážitok pri 
všetkých vážnych momentoch modlitby. V 
Prešove dlhý spev akatistu a príhovor Sväté
ho Otca sa uskutočnil z väčšej časti počas 
dažďa. Bolo vidieť more dáždnikov, ale nikto 
neodchádzal, všetci spievali, modlili sa, ale
bo pozorne počúvali. Myslím, že príprava 
bola veľmi seriózna, myslelo sa nielen na 
velkú životnú príležitost národa, ale tiež na 
príhovory Svätého Otca a na spoločenstvo s 
ním a s celou Cirkvou.

■  Svätý Otec bol viditeľne spokojný, 
cítil sa ako v svojej vlasti v Poľsku.

- Pápež vykonal túto pastoračnú cestu po 
Slovensku s velkou radosťou a so zvláštnym 
entuziazmom. Slovenská reč je mu príbuzná

a mohol viackrát improvizovať po poľsky, 
lebo mu ľudia rozumeli. Bol v kraji, ktorý je 
najbližšie jeho bývalej diecéze, ktorú viedol 
ako biskup a dobre pozná históriu, charakter 
i duchovnosť Slovenska. Cítil sa veľmi spo
kojne a tiež po fyzickej stránke bol výborný a 
pohyboval sa s istotou, v porovnaní s inými 
cestami uskutočnenými po fraktúre nohy. 
Najmä však vzduch Tatier ho posilnil. Urobil 
tiež cestu po Tatrách - a na rozdiel od iných 
apoštolských ciest - neboli žiadne napätia 
alebo protesty, a to ani v pozadí. Prijatie bolo 
všade veľmi srdečné. Ano, bola to pekná 
cesta pre Svätého Otca po každej stránke.

■  Svätý Otec uskutočnil aj mimo prog
ramu niektoré návštevy, ako v Prešove 
návštevu gréckokatolíckej katedrály a 
pomník kalvínskych mučeníkov.

- Skutočne uskutočnili sa aj niektoré uda
losti mimo oficiálneho programu. Pamätame 
na návštevu nitrianskej katedrály, ktorú Svä
tý Otec chcel bezpodmienečne navštíviť, ho
ci bolo už veľmi pozdno večer a to najmä 
kvôli velkému cirkevnému významu tohto 
duchovného miesta Slovenska a Európy. 
Ale iste boli veľmi dôležité hoci krátke zasta
venia aj v prešovskej katedrále pri sarkofágu 
biskupa-mučeníka Pavla P. Gojdiča a tiež pri 
pomníku kalvínskych mučeníkov zabitých na 
príkaz generála Karaffu. To posledné sa 
uskutočnilo ako skutok, ktorým pápež preja
vil svoju vôľu velkomyselne pokračovať v 
rozhorovoch smerujúcich k jednote cirkvi. 
Svätý Otec predovšetkým chce ukázať dob
rú vôľu v pokračovaní ekumenického dialógu 
so všetkými, prekonaním pokušenia zo vzá
jomného obviňovania sa, pamätajúc na všet
ky viny minulosti, pozerá sa predovšetkým s 
vierou a s nádejou dopredu k jednote, ktorú 
chce Kristus.

■  Čo by ste ešte na záver chceli po
vedať o tejto pastoračnej návšteve 
Svätého Otca na Slovensku?

- Keď Svätý Otec navštevuje niektorú 
krajinu, vždy jej prináša osobitné posol
stvo, ktoré sa dotýka problémov jej minu
losti ale aj súčasnosti. Chce povedať, že 
hľadá a chce ukázať každému národu jeho 
"povolanie", spoznávajúc jeho históriu a 
pozerajúc do budúcnosti. Ján Pavol II. 
chcel povzbudiť Slovákov tým, že im smelo 
ukázal na možnosti ale aj na nebezpečen
stva pri budovaní ich krajiny, aby nestratila 
hodnoty svojej minulej kresťanskej tradície 
a velkého svedectva vydaného mnohými 
veriacimi v časoch komunistickej diktatúry. 
Tieto hodnoty bolo počuť a vidieť vo veľkej 
časti slovenského národa viac než v iných 
európskych krajinách. Ale toto obdobie so
ciálneho a kultúrneho vývoja je aj veľmi 
nebezpečné, preto vyzýval k duchovnej do
hode, aby s milosťou Božou sa budovala 
budúcnosť, ktorá bude skutočne lepšia a 
nie horšia než minulosť. Toto je túžba a 
prianie Svätého Otca, ale aj celej svätej 
Cirkvi a všetkých nás, keď myslíme na slo
venský národ a Cirkev na Slovensku
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Nad príhovorom Svätého Otca ku gréckokatolíkom

MUČENÍCKI BISKUPI
Dr .  V a s i l  H o p k o  a P a v o l  G o j d i č

A E K U M E N IZ M U S
"Blahoslavení tí, čo uverili, že sa splnia Páno

ve slová" (por. Lk 1,45). "Gréckokatolícke spo
ločenstvo vyšlo z tejto skúšky obnovené a 
posilnené aj vďaka svedectvu a krvi početných 
mučeníkov. Živým dôkazom je viera veľkého 
počtu laikov, rehoľníkov, rehoľníčok, kňazov a 
duchovných pastierov. Stačí spomenúť utrpe
nie biskupa Vasila Hopku a mučeníctvo bisku
pa Pavla Gojdiča" - povedal Svätý Otec.

Áno, velká skúška viery je za nami a ako 
potvrdzuje najvyšší pastier všeobecnej Cirkvi 
Ján Pavol II., dobre sme obstáli, naša grécko
katolícka cirkev vyšla z tejto skúšky obnovená 
a posilnená. Tak velký počet kňazských a re
hoľných povolaní v našej cirkvi neexistoval ni

kdy predtým. Je to jednoducho veľký Boží dar, 
ale iste aj Božia odmena za vernosť a za vytrva
losť v dlhoročnej skúške, veď svedectvo velké- 
ho počtu kňazov a krv početných mučeníkov to 
najlepšie dokazujú, že sme hrdinsky obstáli. Za 
svedectvo celej gréckokatolíckej cirkvi stačí 
spomenúť utrpenie jej otcov biskupov Dr. Vasi
la Hopku, pomocného prešovského biskupa, a 
najmä mučeníctvo sídelného biskupa Pavla 
Gojdiča vo väzení. Nič ich nezlomilo, ani ponú
kaná sláva z povýšenia, ani hrozby mučiteľov, 
ktoré sa deň za dňom aj uskutočňovali. Zostali 
až do svojej smrti skutočne verní Bohu, Cirkvi a 
rímskemu pápežovi. Obetovali Bohu všetko i 
svoje vlastné životy a to všetko z velkej lásky k 
nemu a k našej gréckokatolíckej cirkvi. Preto 
ich svedectvo tak žiarivo svieti aj po odstupe 
desiatok rokov ako žiarivý príklad. Tichým zná
šaním utrpenia a jeho obetovaním Bohu oslo
vovali ešte aj svojich prenasledovateľov vo 
väzniciach. Dobrota, ktorá vyžarovala z tváre 
otca biskupa Pavla Gojdiča, nikoho nenechala 
na pochybách. Každý vedel, že je to muž Boží, 
muž svätý, spravodlivý, nevinný.

Vieme, že proces blahorečenia týchto našich

otcov biskupov už začal ešte za totality v Ame
rike na podnet tamojších otcov baziliánov. Ale 
teraz podnet k jeho rozbehnutiu a šťastnému 
zavŕšeniu dal sám Svätý Otec v Levoči, keď 
doslova povedal: "Starší z vás sa zaiste pamä
tajú na úctyhodnú postavu biskupa Jána Voj- 
taššáka a bratia gréckokatolíci na postavu 
biskupa Pavla Gojdiča. Obidvaja boli v žalári na 
základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, 
aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, 
pretože vydali svedectvo o vernej službe Cirkvi 
na Slovensku". Každému z nás by malo byť 
jasné, čo tieto slová Svätého Otca znamenajú 
pre nás, pre našu miestnu gréckokatolícku cir
kev. Je to velký impulz najvyššej cirkevnej 
autority - pápeža, na urýchlené začatie ich pro
cesu blahorečenia aj u nás a všetkého, čo s 
tým súvisí. Ide najmä o zintenzívnenie modli
tieb na ich príhovor a rozšírenie ich kultu v 
každej našej farnosti, aby nám Boh odpovedal 
aj zázrakmi na ich príhovor. Ale to iste predpo
kladá prácu zvláštnej cirkevnej komisie, možno 
že už aj bola menovaná, ktorá by tento proces 
blahorečenia a neskôr i proces svätorečenia 
pohýňala stále dopredu. Vieme doceniť, ako by 
to posilnilo našu gréckokatolícku cirkev. Ale 
tiež by to bolo velké svedectvo a príklad pre 
celú univerzálnu Cirkev, z ktorého by mohli 
bohato čerpať mnohí synovia a dcéry Cirkvi. 
Ján Pavol II. to takto vo svojom príhovore v 
Prešove podčiarkol: "Na prahu tretieho kres
ťanského tisícročia je to vzácny príspevok, kto
rý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi 
a najmä v prospech ekumenizmu".

A v tomto poli máme ešte čo dobehovať. 
Pánova modlitba: "Svätý Otče, zachovaj ich vo 
svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli 
jedno ako my" (Jn 17,11) nám musí rezonovať 
v našich ušiach najmä za danej situácie na 
konci druhého kresťanského tisícročia. Svätý 
Otec ďalej vo svojom príhovore ku gréckokato
líkom pokračoval: "Cesta k plnej jednote všet
kých Pánových učeníkov je úloha, ktorá 
zaväzuje každého. Vykonáva sa modlitbou, 
apoštolskou prácou, každodenným svedec
tvom, očisťovaním historickej pamäti a nado
všetko obrátením srdca".

Treba nám len žasnúť, čo v tomto smere 
ekumenizmu robí sám Svätý Otec Ján Pavol II. 
Vie sa postarať o prekvapenie za prekvapením, 
ohromuje svet jedným gestom jednoty za dru
hým. Nie je mu ťažko odprosiť za viny minulosti, 
ktoré sa udiali zo strany predstaviteľov katolíc
kej cirkvi, nie je mu ťažko vydať gesto lásky a 
rešpektu odlúčeným bratom, vie využiť každú 
príležitosť k stretnutiu sa s predstaviteľmi iných 
cirkví, atď. Všetkým dáva až veľmi jasne naja
vo, presviedča ich o svojom úprimnom záujme 
pozitívne doriešiť problém rozdelenia kresťa
nov. Pravda je taká, že jednota, ktorá sa tak 
ľahko naštrbila, rozbila, sa teraz po niekolkých 
storočiach len s velkým úsilím znovu buduje.

Podporme Svätého Otca v tomto jeho enor
mnom úsilí o znovuvybudovanie stratenej jed
noty kresťanov. Pápež nám jasne povedal, že 

(Pokračovanie na 11. str.)

SVÄTÍ MESIACA
(Pokračovanie zo 6. str.)

a dala sa na pokánie prísnym 
pôstom a modlitbou v kláštore. 
Zomrela v roku 490.

12. september, s v. Autonóm,
biskup a mučeník

Bol biskupom v Itálii. Umučený 
bol za hrdinskú čnosť viery v So- 
rei okolo roku 298.

13. september, sv. Kornel Stot-
ník, biskup a mučeník

Sv. Kornel býval v Cézarei. Ob
ľúbil si náuku Ježiša Krista a sv. 
Peter ho pokrstil aj s celým jeho 
domom. On bol prvý pokrstený 
pohan. Zriekol sa vojenskej hod
nosti a stal sa biskupom Cézarey 
a neskôr v Troade, kde bol aj 
umučený.

14. september, 
Povýšenie sv. Kríža

Pravý kríž Pánov objavila sv. 
Helena. Sv. Makar, jeruzalemský 
biskup, ho 14. 9. 335 niesol do 
chrámu Vzkriesenia. Vysoko ho 
vydvihol k úcte. Veriaci s poko
rou spievali: Pane, zmiluj sa. Sv. 
Kríž ako vojnovú korisť zobrali 
Peržania v roku 614. Po čase Per
žanov premohol Herakleus a 
vzácnu relikviu vrátil do Jeruzale
ma, kde 14. 9. 628 sa znova konal 
obrad slávnostného povýšenia.

15. september, Sedembolestná 
Panna Mária, patrónka Slovenska

Úcta Sedembolestnej Panny 
Márie siaha na Slovensku až do 
polovice 16. stor. Stredobodom 
tejto úcty sa stal šaštínsky chrám
- teraz národná svätyňa - bazilica 
minor.

16. september, 
sv. Eufémia, mučenica

Sv. Eufémia žila v Chalcedóne, 
kde bola aj umučená, ako panna 
vo všetkom verná svojmu nebes
kému Ženíchovi. Zomrela v roku 
307. Jej pozostatky sú v patriar
chálnom chráme v Carihrade.

17. september, sv. Žofia a dcéry

Pôvodom boli z Itálie a bývali v 
Ríme. Jej tri dcéry z pomsty Anti- 
ocha, cisárskeho dôstojníka, boli 
popravené. Žofia nebola umuče
ná, ale krátko po smrti dcér zo
mrela v roku 126.

Pripravil
o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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m m  m ň m m ú  m im tm m  i Á m
Najpálčivejším otáznikom kresťanskej mláde

že je problematika života mladých lUdí. Všetci 
zaiste vieme, že je to vážna téma, komplikovaná, 
treba o nej už aj dnes hovoriť i v cirkvi otvorene, 
ale zároveň aj s úctou, ktorá jej patrí a náleží.

Mnohí zaiste poznáte známy muzikál Cyrano 
z predmestia. Na našich divadelných scénach 
ho dávali viackrát. Pre mladých spieva Cyrano 
pieseň pre Roxanu a v nej sú známe slová: "Ja 
nemám lásku tu čo späť, lež ľahko zobrať z hry, 
ja nehrám kde s kým ľahký set, za pár hodín v 
páperí si dať dušu hlúpo vziať a na drobné sa 
premieňať. Ja takej láske neverím, ja takej lás
ke neverím...". Verím, že tušíte v obsahu týchto 
vyspievaných slov túžbu i dnešného mladého 
moderného človeka po ozajstnej hodnote lás
ky. Áno, človek túži v sebe rozvinúť tú úžasnú 
silu, ktorú Boh Stvoriteľ vložil do každého z nás. 
Vieme o tom, že tí, čo sa majú radi a oddávajú 
sa pravej láske, rozvíjajú si život a vedú ho do 
velkých širších dimenzií. Je to obohatením a 
zároveň to slúži podľa Boha Stvoriteľa k zacho
vaniu ľudského rodu. A predsa, aj keď toto 
všetci vedome i podvedome vieme, naša doba 
a náš vek i mravné postoje sa dávajú ovplyvniť 
inými názormi na lásku a na sex. Poznáte ich, 
lebo títo proroci sú veľmi hlasití a hluční. Chce
me právo na všetko, čo spôsobí potešenie... 
Osloboďme sa od zastaralej morálky, čo tu je i 
dnes cirkvou hlásaná. Počul som na túto sku
točnosť takúto správu od mladého muža: "Kňa
zi, starci - tí nerozumejú životu, čo to ešte dnes 
učia a hlásajú? Osloboďme sa od zastaralej 
morálky a dajme možnosť uspokojeniu tela, 
tak, ako si to ono žiada!"

Pojmy ako mravná čistota, sexuálna zdržan
livosť sú horlivo zosmiešňované vo filmoch, v 
literatúre, v pesničkách i divadelných hrách. Sú 
nám známe Ježišove slová: "Z ľudského srdca 
vychádzajú všetky zlé myšlienky..." To sú slová 
Evanjelia. Katolícki psychológovia a vedci ho
voria o štyroch hlavných dôvodoch. Hlavným 
dôvodom je strata viery v Boha. Akonáhle ľudia 
stratili Boha, stratili zmysel života. A keď stratí 
ľudský život zmysel, stratí ho aj celý vesmír. A 
človek sa potom snaží zabudnúť v intenzite a 
sile okamžitého sexuálneho zážitku. Sex takto

požiera človeka, pohlcuje ho, ovláda a zotroču
je. Ale človek nikdy nie je uspokojený a potom 
zákonite príde nuda, cynizmus, prázdnota.

Druhým dôvodom je túžba uniknúť pred zod
povednosťou života a pred neznesiteľným hla
som nepokojného svedomia. Človek, zaťažený 
pocitom viny, sa sústredí na živočíšne hodnoty. 
Všetko je dovolené - ústami Ivana Karamazova
- vrhnem sa do sexuálneho zážitku a zahluším 
si svedomie.

Tretím dôvodom je pre preceňovanie sexu 
poprenie večnosti... Keď poprieme večnosť, 
stane sa tým najdôležitejší prítomný okamžik. 
Využi deň, život je krátky - treba ho užiť. "Carpe
- diem” Nič nejestvuje, tu si užime. Načo je to? 
Je historickou skutočnosťou fakt, že v pohnu
tých dobách epidémie, moru alebo bombardo
vania, ľudia, ktorí nemali večné hodnoty, sa v 
týchto kritických situáciách vrhali do sexuál-

Nad priepasťou...

nych orgií. Za chvíľu zomriem na mor, na cho
leru a po smrti nič nie je.

Štvrtým dôvodom, na ktorý poukazujú kato
lícki vedci, je popretie nesmrteľnej duše. Človek 
je "animal raciónale" - rozumný živočích. Keď si 
odmyslíme slovo "rozumný", zostáva už iba "ži
vočích". Takýto "živočích" zmysel svojho života 
vidí len v bruchu a jeho blízkom príslušenstve.

Toto sú skrátka dôvody preexponovanej se
xuality podlá našich kresťanských odborníkov. 
Dobro je dobro a zlo je zlo! Desatoro platí bez 
ohľadu na to, či ho dodržiava väčšina alebo 
menšina ľudí. Ježišové slová: "Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uzrú Boha!" sú prisla
bom a sú jasné.

Hriech nikdy nemôže byť požehnaním ani 
šťastím, a zvlášť keď sa jedná o sebecké chvíľ
kové uspokojenie tela a zneužitie tvorčej sily 
Božej, ktorú Boh do nás vložil.

Milí mladí priatelia! Nesmierne vznešené a 
krásne je to, čo práve vy máte zachrániť pre 
budúcnosť... Konciloví otcovia vedení Duchom 
Svätým cez konštitúciu Radosť a nádej sa vy
slovili: Budúcnosť sveta bude patriť tým, ktorí 
dokážu vnuknúť budúcim generáciám pohnút
ky života a nádeje." Tu sa ukazuje krásna hod
nota vašej mladosti.

Ľudia, ktorí si myslia, že na tomto svete iba 
oni sú bohovia, tým treba dokázať, že jestvuje 
nad nimi iný Boh, ktorého podobu budete nosiť 
vy vo svojich tvárach. Z vašich činov a rečí majú 
poznať láskavosť Ježiša Krista. Vo vás musia 
nájsť to, čo stratili. Silu viery, jemnosť svedo
mia, čistotu srdca, úctu voči Bohu Stvoriteľovi, 
bratskú lásku, ozajstné priateľstvo i spoločen
stvo a nesmierne milosrdenstvo, ktoré dokáže 
odpustiť všetkým. Vy ich musíte naučiť pozerať 
sa na svet ako človek, ktorý verí v Boha. A to 
nielen okuliarmi, ktoré sa pozerajú na svet len 
z pohľadu využívania a zisku, rozumom a ve
dou, ktorú si človek môže zbozštiť. Vy máte 
vznešenejšiu úlohu a to, ľudstvo preorientovať, 
zachrániť pre budúcnosť, a to tak, že mu ukáže
te vo svojich dušiach hlbokú vieru, krásu a 
neporovnateľný pôvab človeka, čo naozaj žije a 
dôveruje nekonečnej láske Boha Stvoriteľa.

Miroslav PINDROCH

PEÁZCNINCVÝ I IAI C SÁT Cl A l l H
Kto príde na pomoc k blížnemu v jeho 

trápení - či je už duchovný alebo svetský
- tento človek urobil viac než ten, ktorý by

pri každom míľniku z Bratislavy až do Rí
ma vytavil chrám z čistého zlata, aby sa v 
ňom modlilo a spievalo až do konca sveta.

Volajú sa Mandy alebo Erik, Štefánia alebo 
Tomáš, sú 15 -17  roční, radi chodia na disko
téky a sú ako všetci mladí v ich veku dychtiví po 
zážitkoch a zaujíma ich všetko nové. Čím sa 
však hlavne vyznačujú, je ich sociálna angažo
vanosť, ktorej dôkazom je 14 - denné nasade
nie v cirkevnom zariadení. Tento prázdninový 
diakonát má dobrú tradíciu siahajúcu až do 
minulosti NDR.

Nedávno sa títo mladí ľudia stretli v priesto
roch Dráždänskej diecéznej charity na vyhod- 
nocovacom dni. Riaditeľ charity Horst Kutsche 
Informoval, že tohto leta vypomáhalo v charita
tívnej službe 190 školákov a školáčok. Je to o to 
potešiteľnejšie, lebo po páde berlínskeho múra

počet záujemcov prúdko klesol a uvažovalo sa 
už o "rozpustenľ' prázdninového diakonátu.

Nadšene sa delí so svojimi skúsenosťami v 
domove dôchodcov Štefi a Dôrthe. "Začalo sa 
to celkom veselo, keď si nás starkí v prvý deň 
premeriavali očami", rozpráva Dôrtke. "No riad
ne sa to rozbehlo až na druhý deň, keď sme 
počas 6 - tich hodín upratovali, rozdeľovali jed
lo, umývali riad a vozili telesne postihnutých do 
záhrady. Obidve sa však zhodujú v tom, že to 
bolo dosť tvrdé, počas prázdnin vstávať skoro 
ráno a naplánovať si svoj voľný čas pre iných 
ľudí. "Ale na druhej strane sme boli hrdé, že 
časť svojich prázdnin môžeme darovať ľuďom, 
ktorí nás potrebujú."

Spokojní boli aj nadriadení s prácou dievčat. 
"Čo myslíte, ako to vplýva na prácu starých 
ľudí, keď sa tu preháňajú veselí mladí ľudia", 
hovorí vrchná sestra usmievavo. "Nechcela 
by som tu viac postrádať dievčatá a chlapcov 
v dovolenkovej sezóne". Práve vtedy je každá 
ruka potrebná. Sestrička ďalej spomína, že 
mladí vo fáze hľadania svojho povolania sa 
zaujímajú a veľmi bdelo pozorujú život v do
move, ba kriticky sa vyjadrujú k nespravodli
vosti a benevolentnostl. To dokazuje, že sa 
veľmi rýchlo identifikujú s im zverenými úloha
mi.

Niektoré dievčatá získali počas 14 - denného 
nasadenia pohľad do celkom konkrétnej pra
covnej oblasti a tak pocítili impulz k cirkevnému 
sociálnemu povolaniu. Viacerí sa takto rozhodli 
pre povolanie v službe blížnym.

ZTag des Herrn preložil M.R.



STRANA 9 "  SVET MLADÝCH / = SLOVO 17/95

Zbor Marianka z Kružlova počas diecézneho stretnutia v Juskovej Volí.
Snímka František DANCAK

II. PLES KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE
Gréckokatolícky mládežnícky zbor Marianka v 

Kružlove (okres Bardejov), pod vedením vedúcej 
Marienky Sterankovej, usporiadal v kultúrnom do
me v Kružlove dňa 5. augusta už II. ples kresťanskej 
mládeže. Tento sa konal v duchu slov Svätého pís
ma: "Ustavične sa radujte v Pánovi!" (Flp 4,4). 
Zúčastnila sa na ňom mládež zo širokého okolia, ba 
prišla aj mládež z Vefat (okres Trebišov).

Miestny duchovný otec František Dancák už v 
úvodnom slove citoval slová pápeža Jána XXIII., 
ktorý na adresu mládeže kedysi povedal: "Mládež 
bez veselosti? Aké to spustošenie!" Preto právo ra
dovať sa má každý, čo zvlášť pristane mladým kres
ťanom, aby Krista nevideli len na kríži, ale nosili ho 
predovšetkým vo svojom srdci a radosť z toho uká
zali aj na takomto stretnutí.

Na plese so svojím programom vystúpil mládež

nícky zbor Marianka a s ľudovými tancami a zvykmi 
mládež z Tamova. Vrcholom toho plesu bola super- 
tombola, v ktorej zásluhou mnohých sponzorov boli 
vylosované vefmi hodnotné ceny.

Účastníkov plesu prišiel pozdraviť aj sídelný otec 
biskup Mons. Ján Hirka, ktorého krátky pobyt mlá
dež s úctou a láskou prijala. Otec biskup otcovskými 
slovami pozdravil mladých, pričom zdôraznil, že aj 
keď nie je zvykom, aby sa biskup zúčastňoval na 
takýchto podujatiach, svojou prítomnosťou chcel 
vyjadriť, že cirkev si váži mladých, chápe ich právo 
radovať sa zo života, pokiaľ sa to robí v takomto 
duchu ako je toto stretnutie.

Aj tento v poradí druhý ples kresťanskej mládeže 
mal za cief ukázať, že veriaca mládež sa vie slušne a 
dôstojne baviť, čoho svedkami bol aj otec biskup a 
prítomní duchovní otcovia. -fd-

SĹiŤAŽ 2/95
ZNAKY KRESŤANSKEJ DOKONALOSTI 

Tajnička č. 3

Legenda:
1. Ten, ktorý vedie svoj ľud (duchovný 

vodca)
2. Stav dočasného utrpenia duše po smrti
3. Pomazaný (2. Božská osoba)
4. Pán si povolal medzi svojich učeníkov 

aj (doplň meno) brata prvého pápeža
5. Mojžišov vnuk (Sud 18,30)

Tajnička č. 4

Legenda:
1. Meno malomocného, očisteného za pro

roka Elizea (2 Kráľ 5,1, Lk 4,27)
2. Jeho obeta bola Bohu prijemná (brat Ka

ina)
3. Boží muž, ktorého Samuel pomazal v 

Betleheme za kráľa (žalmista)
4. Rajská záhrada pri stvorení sveta
5. Meno, ktorým sa Boh predstavuje Mojži

šovi

Detský život bez televízora
Raz ku mne prišli dvaja vnuci v pred

školskom veku, Jozef a Imrich, na celé 
leto, ba ešte od Veľkej noci do Vianoc. Ja 
som sa obávala, ako s tými deťmi obsto
jím. Hneď prvý deň som mala veľa staros
tí, lebo som nepoznala ich denný 
program, preto som rozmýšľala, čo bude 
večer a či ma poslúchnu.

Celý deň prešiel, vonku sme sa hrali a 
pracovali v záhrade atď. Zrazu akoby vy
cítili, že je čas na rozprávku v televízore, 
preto všetko nechali s tým, že idú pozerať 
rozprávku. Ale ja som ich presvedčila, že 
tú rozprávku im poviem, ja sama.

Keď bolo po večeri, rýchlo sa poumývali 
a do postele. Povedali mi "teraz sa po
modlíme a hovorte nám rozprávku". Sta
rala som sa, skade mám rozprávanie 
začať, spýtala som sa ich, čo chcú počuť, 
či o červenej Karkulke, alebo ako išli zvie
ratá na vojnu. A oni na to "my už nechce
me počuť to, čo v telke, to je stále to isté".

Mladší vnúčik sa ozve: "Babička, hovorte 
nám, ako vznikol vianočný stromček!?" 
Ako som bola rada, že viem, na akú tému 
mám hovoriť. Začala som od nepoškvrne
ného Počatia Panny Márie, ale tá rozpráv
ka trvala od 9.00 večer do 11.00, už som 
bola ospalá a stále ma ponúkali, aby som

hovorila. Povedala som im, že zajtra bude 
pokračovanie, upokojili sa. Ráno bol kaž
dý poslušný, lebo večer bude ďalej roz
právka. Pracovalo sa na body a za 
odmenu, kto mal čierny bod, ten dostal 
menej cukríkov, žuvačiek a pod. boli veľmi 
spokojní.

Takto som im rozprávala každý večer 
dlho do noci, pokiaľ som len vládala. 
Chlapcom ani nebolo treba výjsť na ulicu

medzi deti a ani raz sme nezapli televízor 
a krásne a užitočne sme naplnili čas, celé 
leto, až do Vianoc poučným a priamo spa
siteľným rozprávaním v podstate šírením 
Božieho Slova, v ktorom sám Boh prichá
dza. Modlili sme sa a preberali sme dô
kladne celý svätý ruženec a ešte ani tomu 
všetkému nebolo koniec a už otec po nich 
prišiel, lebo už bola vigília Vianoc. Chlapci 
sa naučili u mňa každú prácu, aj napríklad 
variť a Iné.

Mám sedemdesiat rokov, ale bez televí
zora vždy bolo čo robiť. Ani raz v živote 
som ho nezapla, správy počujem z rádia 
a to stačí. Nechcem vôbec útočiť proti 
televízii, ale veľa ľudí, najmä mladých, si z 
nej urobila svojho bôžika, priam boha. Ale 
pravý Boh je ten, ktorý mi dáva život, život 
večný a som nesmierne šťastná, že som k 
nemu mohla viesť svojich drahých vnúči
kov. Vďaka Bohu a nebeskej Matke za 
toto všetko!

Mária KRÁĽOVÁ
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ZO ŽIVOTA GRÉCKOKATOLÍKOV m u k a č e v s k e j  e p a r c h i e

NECH ŽIJE <SVÄTÝ O T E C
Pod týmto nadpisom prináša časopis Blaho- 

visnik /1995, č. 6-7/ reportáž o návšteve 265. 
nástupcu sv. Petra Jána Pavla II. v Slovenskej 
republike. Autor Ivan Čejpeš píše o veľkolepom 
stretnutí veriacich so Svätým Otcom v Košiciach 
na svätorečení Troch košických mučeníkov i o 
stretnutí s gréckokatolíkmi v Prešove. V závere 
reportáže vyjadruje túžbu mnohých, keď píše: 
Modlíme sa a prosíme všemohúceho Boha, aby 
sme si aj my zaslúžili takéto stretnutie, aby k nám 
zavítala taká radosť a mali česť privítať v našej 
krajine, v našom kraji, Svätého Otca a aby zavlá
dol mier, láska a vzájomné porozumenie medzi 
národmi.

Na inom mieste tohto časopisu mukačevskej 
eparchie Ivan Klovanič píše o tom, ako skupi

na gréckokatolíckych pútnikov pod vedením o 
Štefana Siča prežívala spolu s nami velké dni 
duchovnej radosti v Košiciach i v Prešove.

Za blahorečenie biskupa-mučeníka Te- 
odora Romžu

V súvise s túžbami veriacich blahorečiť bisku
pa-mučeníka Teodora Romžu /1911-1947/ šíri 
sa v  celej eparchii modlitbové hnutie. Mukačev
ský biskup-ordinár Mons. Ivan Semedi schválil 
text prosby za blahorečenie, ktorú kňaz môže 
prednášať v sv. liturgii po jekténii Z hlbín duše.

Posviacka cerkvi v Minaji

Biskup-ordinár Mons. Ivan Semedi na svia
tok sv. Petra a Pavla posvätil obnovený 
chrámv prímestskej obci Užhorodu - v Minaji.

Tento chrám z roku 1908, v ktorom boh vzác
ne fresky, bojovní ateisti po likvidácii grécko
katolíckej cirkvi v roku 1949 zničili - odviezli 
preč zvony, strhli strechu a dispozičné zmenili 
na skladovacie priestory. Veriaci dostali späť 
chrám až v roku 1990 a pod vedením svojho 
duchovného otca Alexandra Legezu ho svoj
pomocne opravili. Na posviacke chrámu v deň 
odpustovej slávnosti privítali aj najstaršieho 
kňaza tejto bratskej eparchie - 92 ročného o. 
Mikolaja Sabova, ktorý pred likvidáciou cir
kvi pôsobil v Minaji sedem rokov. S Minaj- 
čanmi sa prišli potešiť aj veriaci z okolitých 
dedín i z Home pri Sobrancich a ďalších obcí 
na slovenskej strane.

Spracoval Pavol KUŠNÍR

V deň svojho nebeského patróna sv. 
Gorazda zomrel v Ríme jeden z najväč
ších súčasných slovenských básnikov 
kňaz-salezián o. Andrej Sandor - Go- 
razd Zvonický. Pohrebné obrady boli v 
sobotu, 29. júla t. r. v rímskej salezián
skej Bazilike Panny Márie Pomocnice 
kresťanov. Pohrebným obradom pred
sedal Don Giuseppe Pussino, inšpek
tor rímskej provincie saleziánov, do 
ktorej patril aj o. Andrej Šandor. Teles
né pozostatky o. Andreja boli v nasle
dujúci utorok uložené do hrobky v Slo
venskom ústave sv. Cyrila a Metoda v 
Ríme.

F r a n c ú z s k y  b i s k u p  o n á v š t e v e  p a t r i a r c h u  v R ím e

V  d u c h u  e n c y k l ik y :  A B Y  VŠETCI BOLI JED IV O ...
Redaktorka Vatikánskeho rozhla

su Carla Cotignoli sa na perspektívy 
a nádeje medzi katolíkmi a pravo
slávnymi po nedávnej návšteve eku
menického patriarchu Bartolomeja I. 
v Ríme na Sviatok svätého Petra a 
Pavla opýtala tajomníka Pápežskej 
rady pre napomáhanie jednoty kres
ťanov francúzskeho biskupa Pierra 
Dupreya

•  Aké perspektívy otvoril, aké dôsled
ky do budúcna sa môžu predvídať po 
tejto návšteve vo vzťahu dvoch sester
ských cirkví katolíckej a pravoslávnej 
vzhľadom k úplnej jednote týchto cirkví?

- To sa nedá povedať. Nie som prorok. 
Jedno je  však jasné, že Pán, ktorý toto 
stretnutie chcel, dovolí vzklíčiť zárodku, 
ktorý bol položený týmto stretnutím. Teda 
uvidíme. To, čo predvídame na tomto poli, 
podľa mojej skúsenosti nie vždy sa usku
toční. Ale to, čo sa uskutoční, často prevý
ši naše predpoklady, či očakávania.

•  Patriarcha a Svätý Otec si veľmi silno 
priali, aby táto návšteva znamenala his
torický okamih vo vzťahu medzi dvoma 
sesterskými cirkvami. Stalo sa to?

- Myslím, že hovoriť o historickom kroku 
by bolo predčasné. Atmosféra, ktorá za
chvátila všetkých v Bazilike svätého Petra 
počas slávenia sv. omše na sviatok apoš
tolských velkokniežat Petra a Pavla a kto
rú televízia sprostredkovala televíznym 
divákom, bola veľmi pôsobivá. A ako veľ
mi bola dôležitá, vidieť to i z reakcie kres
ťanského ľudu, ktorý jasne videl vážnosť 
tejto prítomnosti patriarchu vo Vatikáne, v 
bazilike, keď Svätý Otec a patriarcha 
mohli spoločne recitovať Niceokonstanti- 
nopolské vyznanie viery vo svojej prvotnej 
forme. Ale videli tiež skutočnosť, že potom 
patriarcha odišiel od oltára a neslávil eu- 
charistiu spolu so Svätým Otcom. Je to 
gesto, cez ktoré spoznávame protiklady 
našej situácie, ktorou je rozdelenie. Toto 
zas bola negatívna stránka veci.

•  Práve z pohľadu znovunadobud
nutia jednoty zakončil patriarcha svo

ju homiliu v Bazilike svätého Petra a 
vyslovil riešenie teologickej otázky: 
hovoril o pápežskom primáte ako o 
službe, ktorú musia žiť všetci kresťa
nia. Aký hlboký zmysel má toto vyjad
renie?

- V tomto, ako sa m i zdá, slová patri
archu boli v úplnej zhode s encyklikou 
Jána Pavla II. Ut unum sint. V nej Svätý 
Otec trvá na nutnosti chápania pápež
ského primátu ako služby. V našej ter
minológii primátom sa chce vyjadriť 
skutočnosť, že osoba sa nedáva na pr
vé miesto, lebo je  relatívna voči úlohe, 
ktorú Pán týmto primátom pápežovi 
zveril. Teda nejde o hľadanie vlastného 
úspechu, ale ide o rast Božieho kráľov
stva. Skromnosť a obrátenie, ktoré 
patriarcha s takým veľkým dôrazom 
podčiarkol, sa mi zdá, že je vlastne spo
jené s duchom Svätého Otca, ktorý to 
isté viackrát povedal v svojich rôznych 
príhovoroch pri príležitosti veľkého 
kresťanského jubilea roku 2000.

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ
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MUČENÍCKI BISKUPI
Dr.  V a s i l  H o p k o  a P a v o l  G o j d i č

A E K U M E N IZ M U S
(Pokračovanie zo 7. str.)
táto úloha zaväzuje každého kresťana. Tiež 
nám povedal, akými prostriedkami môžeme 
konkrétne k budovaniu spomínanej jednoty po
môcť. Ide o následovné prostriedky:

1. Modlitba. Myslím, že tento prostriedok ne
treba zvlášť rozvádzať. Máme sa modliť súk
romne na tento úmysel i spoločne a v modlitbe 
máme byť vytrvalí.

2. Apoštolská práca. Týka sa samozrejme 
bytostne cirkevných predstaviteľov a všetkých 
Bohu zasvätených, kňazov a rehoľníkov, ale v 
neposlednom rade sa týka i laikov. Práve po
sledne spomínaní môžu v každodennom živote 
urobiť veľmi veľa v smere zblíženia, či už pri 
spoločnej práci v zamestnaní, či pri iných stret
nutiach, napr. kultúrnych, s odlúčenými bratmi 
a sestrami.

3. Každodenné svedectvo. Náš vzťah k Bohu 
sa nutno odráža aj v smere k blížnemu. Čím 
budeme úprimnejší vo vzťahu k Bohu, tým väč
šie svedectvo budeme vydávať pred všetkými

ľuďmi. Pôjde samozrejme nielen o naše skutky, 
či slová, ale tiež o naše zmýšľanie o odlúče
ných bratov a sestier. Úcta k nim a vôbec úcta 
k životu každého človeka nesmie chýbať v na
šom živote.

4. Očisťovanie historickej pamäti. Toto odpo
rúčanie Svätého Otca je veľmi dôležité. Gréc
kokatolíckej cirkvi a jednotlivým jej členom bolo
v uplynulej dobe veľmi ublížené. Ale len na 
spomienkach o krivde, ktorá sa nám udiala, 
nemôžeme žiť, na tom nemôžeme pozitívne 
stavať. Nesmerovali by sme k jednote. Treba 
isté veci vyjasniť, zaujať k nim konkrétny postoj, 
zlo odsúdiť, ale vedieť i velkodušne odpustiť. 
Ale to predpokladá aj určitú výšku našej kres
ťanskej zrelosti. Nebojme sa, pred Bohom nám 
z tohto utrpenia nič neubudne, ale už by sme 
mali vykročiť na cestu pozitívneho budovania 
cirkvi v milostivom čase, ktorý nám Boh ponúka 
ako dar.

5. Obrátenie srdca. Toto je neustále aktuálna 
požiadavka pre každého kresťana. Zoberme ju

vážne, v tomto smere máme všetci stále velkú 
prácu so sebou. Nech nám v tom pomáha sám 
Boh, ktorého milujeme a s ktorým chceme žiť 
stále v dôvernej jednote.

"V poslednej encyklike o ekumenizme som 
napísal, že "sa vyžaduje pokojný a jasný po
hľad pravdy, oživovaný Božím milosrdenstvom, 
schopný oslobodiť ducha a vzbudiť v každom 
novú ochotu ohlasovať evanjelium človekovi z 
každého ľudu a národa" (Ut unum sint, č. 2).

Tieto pápežove slová len podčiarkujú potre
bu vyššie uvedených slov, potrebu vniesť ich 
do každodenného života kresťanov. Ďalej nám 
Svätý Otec Ján Pavol II. v svojom príhovore 
povedal:

"Pán Ježiš v predvečer svojho umučenia pro
sil Otca, "aby boli jedno," aby "svet uveril" (Jn 
17,21), a hneď potom dodal: "aby boli jedno, 
ako sme my jedno" (Jn 17,22). Hľa, Boží plán s 
Cirkvou: ona "nie je skutočnosťou uzavretou do 
seba, ale je ustavične otvorená misionárskej a 
ekumenickej dynamike", je povolaná "zhro
maždiť všetkých a všetko v Kristovi; byť pre 
všetkých "neoddeliteľnou sviatosťou jednoty". 
(Kongregácia pre vieroučné otázky, deklarácia 
Communionis notio, 4). Touto cestou musíme 
kráčať všetci, pohýňaní láskou k pravde, ale bez 
zanedbávania požiadaviek vzájomnej lásky".

Hľa, cesta aj pre nás, cesta k najvyššej prav
de, ktorou je Ježiš Kristus. Ale táto cesta musí 
viesť i k vzájomnej láske.

Gréckokatolíci sú ako tatranské plesá
Pápež Ján Pavol II. gréckokatolíkom Slovenska 

adresoval i tieto nasledujúce slová: "Jedno telo, 
jeden Duch" (Ef 4,4). Jednotu Kristovej Cirkvi 
ozdobuje prijatie zákonitých odlišností. Ony v prie
behu dejín umožnili, že sa živé ohlasovanie evan
jelia stalo osobitým vlastníctvom a tradíciou 
každého ľudu. Bratia a sestry východného obradu, 
po stáročia ste si zachovali svoju liturgiu a nahro
madili bohaté duchovné dedičstvo, ktoré charakte
rizuje vašu cirkev. Hovoria o ňom posvätené 
budovy, ikony, spevy a pobožnosti. Buďte vďační 
Bohu za bohatstvo, ktorým vás obdaroval a zos
taňte verní darom, ktorými vás zahrnul".

Jednota a pritom odlišné obrady. Aké je to nád
herné počuť tieto slová z úst Kristovho námestníka 
Svätého Otca. Toho si musia byť vedomí všetci 
naši veriaci a byť hrdí na svoj východný obrad. Veď 
on je náš, v ňom sa prejavuje bohatstvo našej 
duše, v ňom je ukrytá tradícia našich otcov sv. 
Cyrila a Metoda. Odmietnuť tento východný obrad, 
zredukovať ho, okyptiť ho, to všetko by znamenalo 
zrieknuť sa minulosti, podpíliť strom, na ktorom 
sme vyrástli.

Tieto pápežove slová tiež vyzývajú tých, ktorí z 
rozličných dôvodov a za rôznych okolností a pod 
rôznymi vplyvmi zanechali praktizovanie "svojho" 
východného obradu, aby sa k nemu znovu vrátili a 
lepším spoznamím si ho zamilovali. Veď vždy je 
platné tvrdenie, že "to, čo nepoznáme, to nemôže
me ani milovať'. Naši predkovia boli jednoduchí 
ľudia, mnohí z nich mail len základné školy, alebo 
boli bez škôl a predsa "poznali" svoj obrad, milovali 
ho, žili z neho, jednoducho bol im zdrojom hlbokej 
radosti a pomáhal im na ceste k večnému cieľu. 
Vernosť obradu znamená aj vďačnosť Bohu za 
dary. Veď Boh nič nerobí zbytočne, nadarmo. To, 
že nás povolal k viere v tomto obrade, je to jeho 
vôľa a pre nás milosť a zároveň aj najschodnejšia 
cesta k nemu. Kto toto pochopil, nevzdá sa len tak 
ľahko velkého Božieho daru, svojho obradu, lebo 
nevedel by ho ničím vzácnejším nahradiť. Tu neob
stoja žiadne výhovorky a rôzne špekulácie, iba ak 
by chcel človek opravovať Boha a povyšovať svoju 
vôľu nad jeho.

"Bratia a sestry východného obradu, po stáročia 
ste si zachovali svoju liturgiu a nahromadili bohaté 
duchovné bohatstvo".

Svätý Otec nasmerúva svoj zrak na to podstatné 
a tým je liturgia. Kto z gréckokatolíkov si nevie vážiť 
východnú liturgiu, nevie si vážiť nič. Veď ona je 
vrcholom východnej duchovnosti. V nej je skon
centrované najväčšie duchovné našich východ
ných cirkevných otcov sv. Jána Zlatoústeho, sv. 
Bažila Velkého ale aj iných. Aký by sme mali mať 
k nej postoj, napríklad kňazi? Máme ju predovšet
kým nábožne slúžiť, prežívať, starať sa aj o krásu 
jej spevov. Máme ju aj študovať, aby sme ju dobre 
spoznávali a vedeli ju dobre vysvetliť veriacim. 
Žiaľ, samotní kňazi máme v tomto smere velké, 
velké medzery. Aj tu výhovorky už neobstoja. Kto 
chce, má možnosť vo vlastnom záujme sa v danej, 
podstatnej oblasti prehĺbiť, aj keď treba skonštato
vať, že ešte stále je u nás nedostatok potrebnej 
literatúry v tomto smere. Niečo predsa len je. A tí, 
čo ovládajú aj cudzí jazyk, mali by siahnuť po 
cudzojazyčných knihách v danej oblasti, preložiť a 
ponúknuť všetkým. A vzťah veriacich v východnej 
liturgii? Situácia je pozitívna a povzbudzujúca. Ve
riaci majú opravdivý záujem o liturgiu, milujú ju, len 
sa často žiada vylepšiť spev, docvičiť, či doladiť 
ich. A to je práca často i kňaza, ale vďaka Bohu už 
má dnes naša Cirkev aj dosť schopných laikov, 
ktorí túto stránku hravo zvládnu, len im treba po
núknuť túto možnosť, a povzbudiť i usmerniť.

Uplynulo len pár dní od návštevy Svätého Otca, 
od prekrásnej modlitby akatistu, ktorý sa v Prešove 
aj Svätý Otec s nami modlil a už z viacerých strán 
boli na mňa požiadavky od rímskokatolíkov o tieto 
texty, ktoré sú podľa nich "také nádherné, že sa dá 
hovoriť o obsahovom, ale i básnickom skvoste". A 
veru je tomu tak. Vlastníme pokjad, o ktorom, žiaľ, 
ani sami dostatočne nevieme. Či to nie je pre nás 
veľká výzva?

"Často som od slovenských pútnikov, ktorí prišli 
do Ríma, počul pozvanie: "Svätý Otče, prídte si 
pozrieť Tatry aj z ich južnej strany”. Dnes sa napĺňa 
vaša i moja túžba. Tatry, naše spoločné Tatry, také 
drahé nám Poliakom i Slovákom, skrývajú v sebe 
množstvo malých jazier zvaných "plesá". V ich 
priezračných vodách sa zrkadlí majestátna výška 
končiarov. Tento kraj jedinečný v rozmanitosti 
stvorenia hovorí nám o kráse a dobrote Stvoriteľa. 
Od južných svahov Tatier až po zemplínsku rovinu 
už stáročia žijú popri bratoch a sestrách latinského

obradu spoločenstva východného obradu. Aj ony 
sú ako malé jazierka-plesá povolané predstavovať 
priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán 
obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jed
notlivých tradícií".

Aké krásne prirovnanie sa nám dostalo od Svä
tého Otca. Gréckokatolíci Slovenska sú ako tatran
ské plesá. Prvýkrát toto prirovnanie použil o. Ivan 
Žužek, SJ, profesor Pápežského východného in
štitútu v Ríme, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, 
keď doslova povedal: "Nezdá sa vám, že aj skupi
ny veriacich východného obradu sa rovnako vyní
majú uprostred obdivuhodného katolíckeho 
Slovenska ako plesá uprostred tatranských vr
chov? Chráňte a opatrujte Ich teda"! (por. Slovo 
1995, č.7, s. 4). Myslím, že na našu adresu ešte 
krajšie prirovnanie od nikoho nepadlo. Mali by sme 
sl to vážiť, byť za to Svätému Otcovi vďační, ale 
taktiež by sme sa mali aj usilovať, aby to stále o 
nás platilo. Iste, čo sa týka obradu,to platí, ale aby 
to platilo aj o našom živote. Myslím, že nás toto 
prirovnanie veľmi zaväzuje.

Ale podstatnejšie ešte len nasledovalo, keď Ján 
Pavol II. vyriekol nasledujúce slová: "Preto kdekoľ
vek žijú katolíci byzantského obradu medzi veria
cimi iného obradu, je povinnosťou všetkých 
usilovať sa o to, aby sa ani jedno z týchto "plies" 
neumenšovalo, alebo dokonca zmizlo".

Myslím, že tieto slová by sa mali často citovať v 
našom náboženskom časopise Slovo, ale aj na 
nástenkách našich cerkví, či v rôznych homíliách, 
prednáškach o gréckokatolíckej cirkvi a podobne, 
aby ich poznali všetci gréckokatolícki veriaci. Ale 
tieto slová by mail dobre poznať aj všetci naši 
kňazi, ale tiež aj rímskokatolícki kňazi. Neraz sa 
totiž pristupuje k otázke obradu veľmi benevolent
ne. Možno niekedy aj z nevedomosti, ale po mno
hých skúsenostiach v pastorácii sa mi zdá, že aj 
úmyselne. Ale úmysel Svätého Otca nie je zliať 
obidva obrady západný a východný spolu, práve 
naopak, pápež Ján Pavol II. si výslovne praje, aby 
obidva obrady latinský a byzantský zostali nedo
tknuté a aby sa zveľaďovali.

o. ThLic. Ján BABJAK, SJ
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V dňoch 24.-27. júla prebiehalo v 
Prešove MARIAPOLi 95 hnutia focolá- 
re, ktorého ústrednou myšlienkou bo
lo: CHOĎ DO SVOJEJ KRAJINY A 
OSVETLI JU EVANJELIOM.

Vyše tisícka prítomných v pernej at
mosfére sa snažila načerpať čo najviac 
z bohatého programu opierajúceho sa 
o spiritualitu Diela Máriinho. V progra
me odzneli témy.

Komunitárna spiritualita - svetlo pre 
dnešnú dobu

Hnutie v službe cirkvi a spoločnosti 
Ekonomika spoločenstva - plody, 

podnety, skúsenosti 
Genfest 95
Skúsenosti rodín, mládeže, detí.;.. 
Medzi účastníkov zavítali i biskupi - 

Mons. Rudolf Baláž, sídelný biskup 
banskobystrický, Mons. Alojz Tkáč, ko
šický arcibiskup a Mons. Ján Hirka, 
prešovský sídelný biskup, ktorých pu
tovanie ocenili účastníci dlhým srdeč
ným potleskom.

k  y ý r o č i u  y  (iTfflnnoycí
V mesiaci august sa za účasti vyše 50 tisíc pútni

kov konala výročná piata púť na horu Zvir v Litma- 
novej. Od roku 1990 sa tu začali schádzať veriaci 
pútnici nielen z prešovskej diecézy, Slovenska, ale 
aj zo zahraničia - Poľska, Maďarska, Francúzska, 
Kanady, USA. Pri príležitosti piateho výročia zjave
nia mladá vizionárka Iveta Korčáková o " výročnom 
posolstve " , povedala údajný odkaz Panny Márie : 
" Je to moje posledné posolstvo ! " Za tento pomerne 
krátky čas Litmanová sa stala miestom modlitby.

I Jubileá kňazov
o. Jozef VOLOŠIN, titulárny arcidekan, 

| na odpočinku v Košiciach, 55 rokov ordiná- 
| cie (11. 9. 1940) o. Ladislav Labanič, na 
I odpočinku v Košiciach, 85. narodeniny (15. 
I 9.1910)

o. Andrej KEREŠŤAN, správca farnosti 
j Osturňa, 35 rokov ordinácie (17. 9.1960)
I o. Ján BAJCURA, titulárny arcidekan, na
I odpočinku v Krásnom Brode, 45 rokov ordi- 
| nácie (18. 9 . 1950)_

o. Andrej VOLOŠIN, na odpočinku v Ko- 
. šiciach, 75. narodeniny (23. 9.1920) 
i!  ̂o. Mons. Doc. ThDr. Vladimír POLÁ-
I ČEK, 70. narodeniny (26. 9. 1925)

Popri ceste na horu Zvir, ktorá je vzdialená od obce 
Litmanová sotva 5 kilometrov, " vyrástli " oltáriky, 
pri ktorých sa pútnici zastavujú na krátke modlitby. 
Na hore dominuje drevený oltár, kde sa každú prvú 
nedeľu v mesiaci, po prvom piatku, prináša Najsvä
tejšia Eucharistická obeta.

6. augusta predpoludním hlavnú svätú liturgiu 
celebroval generálny vikár Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku Mons. Ján Gajdoš. V svojej homílii 
okrem iného pripomenul pútnikom 35. výročie úmr
tia biskupa Pavla Petra Gojdiča v leopoldovskej 
väznici. Po svätej liturgii, niečo po 13. hodine, sa od 
vizionárky Kataríny Ceselkovej prítomní veriaci 
dozvedeli, že Panna Mária sa údajne zjavila odetá v 
bielom rúchu, bosá, bez ruženca, na hlave nemala 
korunu a bola veľmi vážna.

Osemdesiate druhé posolstvo znelo: " Moje drahé 
deti ! Moje zjavenie tu je posledné ! Milujem Vás a 
ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa spravili, 
takto som to chcela, aby vás to prebudilo zo sna 
prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obráte
nie. Zostávam na tejto hore prítomná... " Po tomto 
oznámení mnohí pútnici plakali.

Gréckokatolícka cirkev, do pôsobnosti v 
ktorej farnosť Litmanová patrí , doteraz zja
venie Panny Márie na hore Zvir oficiálne ne
uznala.

Dňa 14. augusta, v súvislosti s udalosťami v 
Litmanovej, sa konalo v Prešove, na biskup
skom úrade, zasadanie komisie.

Kronika 
sídelného 
biskupa 

Mons.  Jána Hirku
16.7. - Odpustová slávnosť v Sečov
skej Polianke
19. a 26. 7. - Diecézne stretnutie 
mládeže v Juskovej Voli
20. - 23. 7. - Kňazské vysviacky v 
Prešove
25.7. - Stretnutie s účastníkmi Maria- 
poli v Prešove (Focolare)
27. 7. - Biskupská konferencia v Ba- 
díne
28. 7. - Gorazdovské slávnosti v Tre- 
bišove
30. 7. - Posviacka chrámu v Roškov- 
ciach
6. 8. - Posviacka obnoveného chrá
mu v Nižných Repašoch
13. 8. - Posviacka chrámu v Prosa- 
čove

ZRIADENIE 
NOVÉHO DEKANÁTU

Otec sídelný biskup Mons. Ján Hirku v 
úsilí o dobro Božieho ľudu a lepšie zabez
pečenie pastoračných služieb v zmysle 
Ustanovenia CCEO zriadil dekrétom č. 
2048/95 dňa 26. júla 1995 sninský deka
nát vyčlenením z humenského dekanátu. 
Sídlom dekanátu sa stala Snina a do no
vého dekanátu patria tieto farnosti s prí
slušnými filiálkami: Čukalovce, Hostovice, 
Kalná Roztoka, Klenová, Kolonica, Lado- 
mírov, Osadné, Pčoliné, Pichné, Snina, 
Stakčín, Svetlice, Šmigovec, Topoľa, Ub- 
ľa, Ulič, Ulič - Krivé, Výrava, Vyšná Jab
lonka a Zboj.

Za dekana sninského dekanátu bol me
novaný správca farnosti Snina otec Ivan 
Saraka, za kaplána pre túto farnosť bol 
ustanovený o. Alexej Janočko.

Za nového dekana dekanátu Humenné 
bol ustanovený o. František Čitbaj.

Za nového dekana v Trebišove bol usta
novený o. Dušan Seman a za nového 
kaplána do tejto farnosti nastúpil novo- 
kňaz o. Ján Krehlík.

NOVÉ FARNOSTI
Od 1. augusta t.r. bola pri Kláštore re- 

demptoristov v Michalovciach zriadená 
nová farnosť. Za prvého správcu tejto far
nosti bol ustanovený novokňaz o. Ján 
Rak, CSsR, a za kaplána novokňaz o. 
Jozef Paraska, CSsR.

Za správcu novej farnosti Prešov-Sek- 
čov bol ustanovený o. Vasil Kormaník.

K 1. augustu t. r. jedenásti novokňazi do
stali menovacie dekréty za správcov farnos
tí d’aľší za kaplánov. (pk)
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FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVÉ

Otee. Mccd.fi 4-&et,cctea*ti

Pri príležitosti fatimských sobôt konali sa na území prešovskej 
diecézy dňa 6. augusta v Klokočové a Lutine modlitebné stretnutia a 
sväté liturgie. Na Zemplíne, v Klokočové, slávnostnú svätú liturgiu 
slúžil pomocný biskup Mons. Milan Chautur, CSsR, koncelebrovali 
kňazi vranovského dekanátu, spolu so svojím dekanom otcom Mare- 
kom Petrom. Prítomní boli aj traja novokňazi. Modlitbu ruženca a 
akatistu spievala mládež z Cabova a Humenného. Počas svätej 
liturgie spieval zbor zo Sečovskej Polianky. Obzvlášť nádherne a 
jednotne vyznel spev akatistu, ako to aj zdôraznil otec biskup Chau
tur, keď poukázal na skutočnosť, že nedávnou návštevou Svätého 
Otca Jána Pavla II. v Prešove práve touto modlitbou bola zjednotená 
celá diecéza, dúfajúc, že aj vnútorne. Na eucharistickej slávnosti bolo 
prítomných okolo dvetisíc veriacich.

Otec biskup vo svojom príhovore hovoril o nádherne úprimnom a 
čistom vzťahu Panny Márie k jej vlastnej matke svätej Anne. Na tomto 
rodinnom zväzku ukázal, aký má byť vzťah deti a rodičov, mladej a 
staršej generácie. V čase, keď sa narodila Panna Mária, jej matka 
svätá Anna bola už v pokročilom veku. To však nenarušilo, aby tento 
zaujímavý vzťah dcéry a jej matky narástol do velkých dimenzií lásky. 
"Svätá Anna priviedla Máriu do chrámu už ako trojročnú, aby ju 
zasvätila službe Pánovej. Modlila sa a zároveň bola vďačná, že Boh 
vypočul jej prosbu. Z tejto vďačnosti priúčala svoju dcéru Máriu. To, 
čo dostala Mária od svojej mamy, bolo pre ňu úžasne cennou skúse
nosťou. A je skúsenosťou aj pre nás, pre ľudí tohto storočia, v ktorom 
úloha starých ľudí je zatláčaná do úzadia, ba tak sa dá povedať, že 
postoj voči starým ľuďom je postojom viac negatívnym ako pozitív
nym. Každé obdobie ľudského života má svoju krásu, je krásne 
detstvo, mladosť, zrelosť aj staroba. Každému obdobiu života človeka 
Boh pridelil inú krásu. Dnes je taká tendencia, že len mladí sú 
potrební. V reklamách a všade vo verejnosti sa ukazujú mladí ľudia, 
ktorí majú prednosť pred staršími v zamestnaní, sú perspektívni v 
povolaniach, funkciách a podobne. Toto navodzuje, akoby starí ľudia 
neboli potrební. Túto mienku si často osvojujú i starší ľudia a tak sa 
snažia byť mladí, čím znehodnocujú svoj vek. Je to zlé chápanie 
Božieho plánu s človekom. Lebo Boh, keď človeka stvoril ako dieťa, 
necháva ho prechádzať mladosťou a dospievať k starobe. Do všet
kých kategórií vložil svoju vlastnú krásu, len ju treba správne nájsť. Z 
tohto nepochopenia vzniká aj akási vnútorná závisť. A táto závisť voči 
mladým sa prejavuje často v mnohých spôsoboch, kritizujú mladých, 
to my, keď sme boli v ich veku, boli sme iní a podobne. Nechcú 
rozumieť mladým. Nechcú pochopiť, že oni už majú svoj život. Tieto

postrehy sú zase veľmi dôležité pre generáciu starších, aby sa týchto 
chýb v pohľade na život nedopúšťali, aby si uvedomili, že je pekné byť 
človekom v každom veku a nájsť jej krásu. T ento pocit akejsi menej
cennosti nemajú starí ľudia napríklad vo východných krajinách, v 
Japonsku, Číne a to preto, lebo oni svojou starobou majú vážnosť u 
mladých, ako tí, ktorí sú skúsení životom a môžu podávať životné 
múdrosti. Západná civilizácia, do ktorej sa pomaly včleňujeme aj my, 
odvrhla starých. Tým utrpela vo výchove a morálke. Lebo výchova a 
morálka, to nie je záležitosť rozumová alebo teoretická, ale vyplýva 
zo skúsenosti človeka, a túto skúsenosť nemôže mať mladší človek, 
len ten, ktorý prešiel životom a osobne na sebe skúsil správnosť, či 
nesprávnosť, dobré a zlé." -am-

Jedno slnečné prázdninové ráno viedla naša 
cesta ku chate Topolhajská neďaleko Opätky 
pri Košiciach.

Stanoval tu práve II. oddiel skautov z Košíc s 
vodcom Oskarom Schifflerom. Vyše dvadsať 
chlapcov v školopovinnom veku tu trávilo svoj 
voľný čas.

Podľa ústavy svetového skautingu je skaut
ské hnutie založené na troch základných prin
cípoch:

1. na povinnosti voči Bohu - skauti sú tole
rantní i voči neveriacim

2. na povinnosti voči druhým
3. na povinnosti voči sebe
Skauti majú svoj zákon, ktorý ma desať bo

dov. Vyžaduje okrem iného, aby skaut bol 
priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom 
každého skauta. Je ochrancom prírody a cen
ných ľudských výtvorov, a mnohé iné. Skaut
ské hnutie obsahuje významné humánne 
princípy, zakotvené napr. i v evanjeliu, tak pot
rebné na konci 20. storočia.

Ako realizujú tieto zásady skauti II. oddielu v 
Košiciach? Ich tábor je miestom vzájomného 
poznávania, spoločnej práce, súťaženia a od

počinku. Všade vládne poriadok a čistota, všet
ko presne funguje. Vodca oddielu sleduje čin
nosť každého skauta a hodnotí ju pri 
nástupoch.

Skauti musia byť samostatní, vedieť sa o se
ba postarať. Tak si tu sami varia, umývajú riad, 
upratujú. Je to obdivuhodné, ako naše panelá- 
kové deti s istotou zvládajú rôzne náročné situ
ácie s ohľadom na prostredie, v ktorom sa 
nachádzajú. V noci strážia tábor. Každý tu má 
svoje povinnosti a nesie zodpovednosť za to, 
čo robí.

Skauti medzi sebou mali aj milého a vzácne
ho hosťa z Ríma - ThDr. Cyril Vasíľ, SJ, prišiel 
medzi nich.

Ako sa spojili skauti v Košiciach s otcom 
Cyrilom?, vŕta mi v hlave otázka. Vidím, že otec 
Cyril je medzi skautskou mládežou ako doma.

Vodca oddielu Oskar Schiffler mi vysvetľuje, 
že k ich zoznámeniu došlo vďaka nebohému 
otcovi Michalovi Fedorovi a pani organistke 
Terézii Siničákovej. Ich stretnutie malo spoloč
ného menovateľa - skauting. Otec Cyril sa mu 
aktívne venuje v Taliansku. Aj toto leto tam 
bude mesiac tráviť v skautskom tábore.

Je v oddieli prevaha gréckokatolíkov? Nie je. 
Ani sa nedá povedať, že tu prevažujú kresťania. 
Skauting poskytuje možnosť všetkým, ktorí sú 
ochotní rešpektovať jeho zásady. Kolkí z chlap
cov nemali príležitosť poznať Boha ? Kolkíoňom 
vôbec nepočuli? Cirkev je otvorená všetkým, Kris
tus prišiel na svet predsa pre všetkých...

II. oddiel skautov sa možno zásluhou otca 
Michala Fedora a otca Cyrila Vasiľa zameral na 
poznávanie východnej spirituality. Vodca skau
tov Oskar Schiffler je presvedčený, že je pot
rebné poznávať gréckokatolíkov, veď žijú tu na 
Slovensku. Jeho osobne priťahuje krása vý
chodných obradov a snaží sa ich poznávať.

V časopise skautov II. oddielu HO - HO - HÓ, 
nájdeme i naše piesne v staroslovienčine s 
notovým záznamom - napr. v dvanástom čísle 
z roku 1994. Tak chlapci poznávajú bližšie aj 
východnú liturgiu. Veľmi hodnotnou bola aj be
seda s otcom Cyrilom. Mnohí z chlapcov majú 
záujem o históriu, archeológiu. Chcú vedieť 
viac, ako je v učebniciach dejepisu o vývine 
staroslovienského jazyka a príchode sv. Cyrila 
sv. Metoda..

PhDr. Mária PEŠEKOVÁ
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SPOLKOUE 
SPRÁW

VÝBOR NÁŠHO SPOLKU, kto
rý bol zvolený na riadnom valnom 
zhromaždení dňa 29. apríla t.r. v 
Michalovciach, mal svoje prvé za
sadnutie dňa 25. júla t.r. v sídle 
spolku. Hneď po otvorení predse
da spolku kanonik o. Jozef Knežo 
zablahoželal členovi vý
boru básnikovi Mikulášo
vi Kasardovi k jeho život
nej sedemdesiatke. V 
ďalšej časti zasadnutia 
výbor zhodnotil priebeh 
valného zhromaždenia a 
hľadal spôsoby a mož
nosti realizácie predsa
vzatí valného zhromaž
denia. Členovia výboru prijali 
osobné úlohy pre volebné obdobie 
a zaoberali sa aj aktuálnymi úloha
mi spolkovej práce.

O SPOLKOVÉ ZÁLEŽITOSTI sa 
majú starať v jednotlivých mestách 
a obciach či farnostiach spolkoví 
dôverníci. Tam, kde je počet čle
nov vyšší, podľa upravených spol
kových stanov si členovia môžu 
zvoliť niekolkočlenný výbor. Každá 
miestna odbočka je právnickou

osobou. Správu o zvolení výboru 
nám podajte na naše ústredie do 
Michaloviec.

ZAKLADAJÚCIM ČLENOM 
SPOLKU SV. CYRILA A METODA 
sa môže stať každá osoba - aj ro
dina, farnosť, spoločenstvo či usta- 
novizaň - ak súhlasí so Stanovami 
spolku, vyplní a pošle prihlášku a 
raz navždy zaplatí 5000 Sk. Byť 
zakladajúcim členom je určitou 

cťou ctiteľov diela sv. Cy
rila a Metoda. Pripomí
name, že každý riadny 
alebo skupinový člen sa 
môže hocikedy prihlásiť 
za zakladajúceho č lena. 
Z členstva v spolku plynú 
pre členov aj duchovné 
dobrá.
v PROSÍME VŠETKÝCH 
ČLENOV, ktorí doteraz z 

akýchkoľvek príčin ešte nezaplatili 
členské za tento rok, poprípade aj 
za predchádzajúce roky, aby tak 
urobili čím skôr. Len tak im môže
me doručiť Gréckokatolícky kalen
dár 1996 a členskú podielovú 
knihu, ktorou je básnická zbierka 
gréckokatolíckeho kňaza Mons. Jo
zefa Tótha Piesne zo Solúna.

Spolok sv. Cyrila a Metoda Hol- 
lého 2 071 01 Michalovce tel. 
0946/240 92

VAŠOU SILOU JE DUCHOVNÁ JEDNOTA, KTORÁ SA PRE
JAVUJE VO SVORNOM KONANÍ.

Ján Pavol II. na stretnutí s gréckokatolíkmi 2.júla 1995 v Prešove

NASI JUBILANTI
V septembri t.r. sa okrúhleho výročia dožívajú títo naši členovia:

50 ROKOV - Mária Janošková z Michalian a Mária Kováčová
z Košíc.

60 ROKOV - Alexander Bajužik z Budkoviec a Vojtech Lako
mý z Michaloviec.

70 ROKOV - Marta Čurmová.z Budkoviec, Juraj Ivan z Bystera, 
Michal Kica z Koňuša, Mária Špontáková zo Stretavy a Helena 
Vasilišinová z Fijaša.
„ 75 ROKOV - Mária Beľušová z Malých Ozoroviec a Anna 
Činčárová z Vranova nad Topľou.

85 ROKOV - o. Ladislav Labanič z Košíc.
95 ROKOV - Marián Maľučký z Kráľoviec a Anna Foltinová z

Nižného Hrušova.

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Na mno
ho rokov, šťastných rokov.

STEDRE SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:
Edita Guľašová, Ruská Nová Ves 100 Sk, Zuzana Kaputová, 

Bogliarka 100 Sk, Mikuláš Kováč, Kuzmice 100 Sk, o. Gabriel 
Németh, Trhovlšte 50 Sk, Anna Némethová, Trhovište 50 Sk, 
Mária Rozkošová, Piskorovce 100 Sk, Mária Stašková, Hriadky 
50 Sk, Ing. Juraj Šecko, Marianka 1000 Sk, Mária Štefková, 
Varhaňovce 50 Sk a Helena Zakuciová, Košice 200 Sk,

Dary na Spolok sv. Cyrila a Metoda posielajte poštovou poukáž
kou vzor "A" na účet SLSP Michalovce, číslo účtu 124240- 
559/0900. Na poštovej poukážke v správe prijímateľa - na druhej 
strane - uvedie, že ide o dar. Mená darcov postupne uverejňujeme 
v Slove. Za dary Pán Boh zaplať.

SV. Q0U2D - UČENÍK SV. C W M  /) HE1DPA
Sv. Gorazd bol učeníkom sv. Cyrila a Metoda. Pochádzal 

pravdepodobne z miestneho šľachtického rodu. O tom svedčí 
výraz "slobodný muž". V živote sv. Metoda sa píše: "I začal sa 
približovať čas prijať pokoj od strastí a mzdu za mnohé náma
hy. I opýtali sa ho "Koho pokladáš, otče a učiteľ ctihodný, za 
súceho medzi svojimi učeníkmi, aby bol nástupcom v tvojom 
učení?" I ukázal na jedného zo svojich známych učeníkov 
nazývaného Gorazd, hovoriac: "Tento je vašej zeme slobodný 
muž, učený dobre v latinských knihách a pravoverný. Buď 
vôľa a vaša láska, ako i moja" /kap. XVII./.

Podľa gréckej legendy o Klementovi k popredným Metodo
vým učeníkom patrili: Gorazd, Klement, Konštantín, Naum, 
Angelár, Vavrinec a Sáva.

Po smrti sv. Metoda sa nemecký biskup Viching, ktorý bol v 
Nitre, hneď odobral do Ríma a tam obžaloval Gorazda. Pápež 
Štefan V. nariadil, aby Gorazd prišiel do Ríma podať vysvetle
nie a aby zatiaľ Viching spravoval Cirkev na Velkej Morave. Či 
Gorazd do Ríma prišiel, alebo nie, nevieme, a le je  skoro isté, 
že vtedy nebol vysvätený za biskupa, lebo čoskoro došlo k 
prenasledovaniu Metodových učeníkov a k ich vyhnaniu z 
Velkej Moravy.

O týchto smutných udalostiach máme záznamy v Živote 
Klimenta Ochridského. Gorazd tu vystupuje ako popredný 
predstaviteľ Metodovho diela: "Prvé miesto medzi nimi /t.j. 
učeníkmi/ zaujímal Gorazd, ktorého naše rozprávanie už prv 
pripočítalo k vybraným Metodovým učeníkom a ktorého aj 
sám tento svätý, cítiac koniec svojho života, vyhlásil za morav
ského arcibiskupa." /J. Stanislav, Osudy Cyrila a Metoda a ich 
učeníkov v Živote Klimentovom/.

Za sporov v prítomností Svätopluka odpovedajú hlavne Go
razd a Klement. Konečne dal Svätopluk vyhnať učeníkov Me
todových zo svojej krajiny. "Čo sa týka tých, čo zaujímali 
hodnosť učiteľov, ako ten Gorazd, o ktorom sme sa častejšie 
zmienili, ktorého ako rodáka z Moravy a zbehlého v oboch 
jazykoch - v slovienskom i gréckom - Metodova cnosť posta
vila na arcibiskupský stolec, ale zloba kacírov pozbavila stolec 
ozdoby odstránením tohto muža, a tak isto kňaz Kliment, muž 
veľmi učený a Lavrinec, i Naum a Angelár. Týchto a ešte viac 
iných znamenitých držali zviazaných v železách, zatvorených 
v temnici, kde sa im zakazovala všetka útecha..."/J. Stanislav, 
Osudy.../

Kam sa dostal Gorazd z Velkej Moravy, alebo či vtedy zostal 
vo vlasti, nevieme. Po smrti Svätopluka nastúpil na trón Moj
mír II. Vtedy vystúpili znova do popredia Metodovi učeníci, čo 
ešte zostali v krajine. Na žiadosť Mojmíra II. pápež Ján IX. 
znova zriadil samostatnú hierarchiu na Velkej Morave. V roku 
989 vyslal svojich legátov - arcibiskupa Jána a biskupov 
Benedikta a Daniela - a oni vysvätili pre Velkú Moravu jedného 
arcibiskupa a troch biskupov. Takmer s istotou môžeme pove
dať, že tým arcibiskupom bol Gorazd. Jeho sídlo pravdepo
dobne sú Sady pri Uhorskom Hradišti, kde bola odkrytá 
doteraz najväčšia cirkevná stavba z obdobia Velkej Moravy.

Roku 907 sa Velkomoravská ríša rozpadla. Podľa tradície sa 
arcibiskup Gorazd utiahol do Poľska, do Krakova.

/Z vystúpenia o. Eliáša A. Dohnala, OSBM, na seminári 
Šírenie úcty a kultu sv. Gorazda, Trebišov 1995./



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

Vo všedný deň sa číta prvé čítanie ( s nepárnym číslom )
Týždeň po 13. nedeli po ZSD

4. september, pondelok, Babel 
Antiochijský, Mojžiš, prorok/biela/

Menlivé časti o anjeloch alebo o biskupovi 
alebo o prorokovi. Rim 5,12-21: Spravodli
vosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospra
vedlnenie a život. Mt 20,1 -16: Nik nás nenajal.

5. september, utorok, Zachariáš, 
prorok, záv. spomienka /biela/ 

Tropar: Pane, oslavujeme. Sláva. Kondák: 
Ako svoje prvotiny. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spravodlivý sa teší. Rim 6,12-18: 
Nevydávajte svoje údy hriechu. Mt 20,25-28: 
Medzi vami to tak nebude. Spev na prij: Vo 
večnej pamäti.

6. september, streda, zázračná pomoc 
sv. Michala archanjela v Kolosách, 

záv. spomienka /biela/
Tropar: Vojvodcovia nebeských síl. Sláva 

Kondák: Vojvodcovia nebies. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Vetry sú tvojimi posla
mi. Hebr 2, 2-10: Urobil si ho /človeka/ len o 
niečo menšieho od anjelov.Lk 10,16-21: V i
del som satana padať z neba ako blesk. Spev 
na prij: Vetry sú.

7. september, štvrtok, príprava 
na sviatok Narodenia presv. 

Bohorodičky /biela alebo modrá/ 
Antifóny: Dobré je. Pán kraľuje. Tropar: Z 

pokolenia Jesse. Sláva. Kondák: Z Božieho 
rozhodnutia. I teraz: podľa predpisu. Proki
men: Tvoje milosrdenstvo, Pane. E f 2,19-22: 
Ste spoluobčania svätých. Lk 11,27-28: Blaho
slavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si 
požíval. Spev na prij: Nech je zvelebený Boh.

8. september, piatok, Narodenie presv. 
Bohorodičky /biela alebo modrá/

Sviatok oslobodzuje od pôstu. Antifóny: 
Dobroreč, moja duša. Chváľ, moja duša. Tro- 
par: Tvoje narodenie. Sláva, i teraz. Kondák: 
Tvoje narodenie. Prokimen: Velebí duša moja. 
Fil 2,5-11: Uponížil sa, stal sa poslušným až na 
smrť. Lk 1,46-49: Môj duch jasá v Bohu mo
jom Spasiteľovi. Namiesto Dôstojné je: Zvele

buj. Spev na prijímanie: Vezmem kalich spá
sy. Myrovanie.

Do 12. septembra vrátane, lit. farba 
a menlivé časti, okrem čítaní, sú ako

8. septembra
9. september, Sobota pred Povýšením  

sv. Kríža, Joachim a Anna,
/biela alebo modrá/

1 Kor 2,6-9: Hovoríme tajomnú Božiu múd
rosť. Mt 10,37-42; 11,1: Kto prijíma mňa, pri
jím a toho, ktorý ma poslal.

10. september, 14. nedeľa po ZSD 
a Nedeľa pred povýšením sv. Kríža, 

Menodora a spoločnice,
/biela alebo modrá/

Radový hlas 5., ev. na utiem i 3. Antifóny: 
nedeľné tropare: Veriaci oslavujme. Tvoje 
narodenie. Sláva. Kondák: Do podsvetia. I 
teraz: Tvoje narodenie, Prečistá. Prokimen: 
Pane, ty nás zachováš. Velebí duša moja. 1 
Sol 1, 1-5; Gal 3,11-14; M k 7,15-9; Mt 
12,15-21; Spev na prij: Pomôž mi napiť. 
Vezmem kalich.

Týždeň po 14. nedeli po ZSD
11. september, pondelok, Teodora 

Alexandrijská, úctyhodná
Fil 1,22-26: Túžim zomrieť a byť s Kristom. Lk 

1,35-38: Bohu nič nie je  nemožné.
12. september, utorok, zakončenie obdo

bia po sviatku Narodenia 
presv. Bohorodičky

Menlivé časti, aj čítania ako 8. septembra.
13. september, streda, výročie vysviacky 

Chrámu Vzkriesenia, Príprava na sviatok
Povýšenia sv. Kríža, Kornel Stotník, 

biskup a mučeník
Antifóny: každodenné. Tropar: Ukáž nám, 

Pane. Kriste daroval. Sláva, kondák: Tvoj 
chrám. I teraz: Dnes útroby. Prokimen: Tvoj
mu domu. Tvoje meno. Hebr 3,1-4; oposviac- 
ke 1 Kor 2,6-10; o príprave Mt 16,12-18; o 
posviacke Mt 10,37-40; o príprave. Spev na 
prij: Celý život.

14. september, štvrtok,
Povýšenie sv. Kríža, slávnosť 
/pôstny deň, tmavočervená/

Antifóny: Bože môj. Prečo si nás. Vchod: 
Velebte Pána. Tropar: Spas ľud svoj. Sláva i 
teraz, kondák: Dobrovoľne si pnel. Namiesto 
Sv. Bože: Tvojmu krížu. Prokimen: Velebte 
Pána. 1 Kor 1,18-24; My však ohlasujeme 
ukrižovaného Krista. Jn 19,6; 12-20a. 25-28; 
Hľa, váš Kráľ. Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. 
Spev na prij: Pane, ukáž nám. Do 21. septem
bra vrátane, okrem piesne na vchod a čítaní, 
menlivé časti /aj lit. farba/ sú ako 14. septem
bra. Pieseň na vchod: Poďm e,... za nás ukrižo
vaný, my ti spievame . Aleluja.
15. september, piatok, Sedembolestná Pan

na Mária, patrónka Slovenska, Mikita, 
mučeník

Antifóny: Bože môj. Prečo si nás. Vchod: 
Poďme,... za nás ukrižovaný, my ti spievame. 
Aleluja. Tropar: Spas ľud svoj. Presvätá Mat
ka. Sláva. Kondák: Dobrovofrie si pnel. I teraz: 
Keď tvoja panenská Matka. Namiesto Sv. Bo
že: Tvojmu krížu. Prokimen: Velebte Pána. 
Celú noc plakala. Rim 8,31-34; Ef 3,14-19; 
Zohýnam kolená pred Otcom. Jn 3,13-17; Jn 
19,25-27; Hľa, tvoja Matka. Spev na prijíma
nie: Pane, ukáž nám. Všetci, ktorí prechádzate.

16. september, sobota po Povýšení 
sv. Kríža, Eufémia, mučenica 

Hebr 12,1-4; Vzal na seba kríž. Mt 16,24-27; 
Za čo vymení človek svoju dušu.

17. september, Pätnásta nedeľa po ZSD, 
Nedeľa po Povýšení sv. Kríža,

Žofia a dcéry, mučenice 
Radový hlas 6., ev. na utiemi 4. Antifóny: Bože 

môj. Prečo si nás. Vchod: Poďme...za nás ukrižo
vaný... Tropare: Pri tvojom hrobe. Spas ľud. Slá
va Kondák: Boh, náš Kristus. I teraz: Dobrovolne 
si pnel. Namiesto Svätý Bože: Tvojmu krížu. 
Prokimen: Spas ľud svoj. Velebte Pána. Rim 14, 
9-12: Prečo teda súdiš svojho brata? 1 Sol 2,9-13 
Mk 8,34-38 Mt 22,15-21: Ježiš poznal ich zlo- 
myselhosť. Namiesto Dôstojné je: Zvelebuj. 
Spev na prij: Chváľte Pána. Pane, ukáž nám.

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

Obnova v Duchu Svätom
Z vnútra toho, kto uverí vo mňa, 

prúdy potečú, živej vody... (Jn 7,38)

V dňoch 26. - 30. júla sa v mestskej hale v Prešove konala II. 
Celoslovenská katolícka charizmatická konferencia Obnovy v 
Duchu Svätom, ktorej sa zúčastnili aj vzácni hostia z tuzemska a 
zahraničia: o. Ricardo Argaňaraz, o. biskup Bronislav Dembow- 
ski, o. Ing. Aleš Opatrný, o. Antonín Dohnal a o. Peter Brodek.

Význam tejto už v poradí štvrtej konferencie mal veľký výz
nam,lebo sa uskutočnil v roku Obnovy v Duchu Svätom, ktorý 
vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II.. Počas štyroch dní mohli účast
níci, ktorých tu bolo niekoľko tisíc z celého Slovenska a zahrani
čia, načerpať veľa duchovných síl, inšpirácií, duchovných 
obrátení, zažiť a byť svedkami aj telesných uzdravení. Okrem 
modlitieb, duchovných prednášok, radostného spevu na oslavu 
Ježiša Krista, vrcholom každého dňa bola svätá liturgia.



Trpeli
za  vieru a  vlasť

Z vedecko-historického seminára konaného 
na Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenskeho v Bratislave v apríli 
minulého roka nedávno vydala Konfederácia 
politických väzňov Slovenska vedecký zborník 
referátov Trpeli za vieru a vlast.

Zborník je venovaný stupídnemu politické
mu procesu so slovenskými biskupmi Jánom 
Vojtaššákom, Dr. Michalom Buzalkom a Pav
lom Gojdičom. Zameriava sa však aj na proti- 
cirkevnú doktrínu KSČ, právnu a morálnu 
rehabilitáciu politických väzňov a prenasledo
vaných komunizmom a na podstatu politic
kých procesov. Zaujímavý je aj rekonštru
ovaný referát už nebohého gréckokatolíckeho 
cirkevného historika a biografa Dr. Michala 
Fedora, CSc. Osud biskupa Pavla Gojdiča po 
roku 1945. V júli t.r. si totiž pripomenuli 35. 
výročie mučeníckej smrti tohto nášho grécko
katolíckeho biskupa v hrôzostrašnej leopol- 
dovskej väznici.

Vlastnú anatómiu politických procesov v ro
koch stalinizmu u nás skúma známy právnik 
Dr. Dominik Manca v referáte Právo - nástroj 
bezprávia. Politický proces definuje takto: "Čo 
je to politický proces celou svojou podstatou a 
zameraním? Je to bojový prostriedok víťaza na 
upevnenie vlastnej moci a na zničenie politic
kého, ideového protivníka. V politických pro
cesoch ide len o otázku moci, spravodlivosť 
má prístup iba so zástavou a legitimáciou vlád
nucej politickej skupiny. V podstate je to do 
rúcha práva a masky spravodlivosti odený mo
censký akt. Výrok súdu je v podstate každému 
známy: zradcom je ten,kto prehral, a vládnuci je 
vždy spravodlivý.”

Takto sú v zborníkoch charakterizované 
nielen procesy so spomínanými biskupmi, ale 
aj iné politické procesy z obdobia "diktatúry a 
proletariátu" a vlády triednej justície. Sú pripo
jené viaceré svedectvá o ukrutnostiach vyšet
rovacej väzby nielen biskupov, priebehu 
procesov a ťažkého väzenia po odsúdení.

V zborníku sa tiež konštatuje, že nebývalé 
ukrutnosti na väzňoch u nás zaviedli sovietski 
bezpečnostní poradcovia z NKVD.

A. KAPUSTA, Svidník

OTVORENIE G YM N ÁZIA
V TEEEIŽOVE

Slávnostné otvorenie Cirkevného gymnázia 
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktorého zriaďova
teľom je Gréckokatolícky biskupský úrad v Pre- 
šove, je v sobotu, 2. septembra t.r.

Ako nám oznámil riaditeľ gymnázia PhDr. Ján 
Bodnár, slávnosť začne koncelebrovanou arci- 
pastierskou sv. liturgiou v Chráme Uspenia pre- 
sv. Bohorodičky, ktorú o 10. hod. odslúži 
diecézny biskup Mons. Hirka.

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Tre
bišove je prvou alternatívnou školou v okrese 
Trebišov. /pk/

HĹBKA VIERY
Hlboká viera je istý druh vedy - vyžaduje jednak angažovanú racionalitu, 

jednak angažovanú najhlbšiu vrstvu psychiky človeka. Hlboká viera je viaza
ná na proces stáleho oživovania. Napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam 
musí spojité pokračovať jej odkrýyanie a prehlbovanie.

Pre tých, ktorí neveria, je hlboká viera vedou nedostupnou. Viera je Božím 
darom, je vliatou čnosťou, ale platia Spasiteľove slová: "Proste a dostanete, 
hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám" /Mt 7,7/. To znamená, že viera je v 
značnej miere závislá od slobodnej vôle človeka, od jeho túžby po Bohu.

Sekularizácia západných zámožných spoločenstiev nie je spôsobovaná 
zánikom religiozity, ale predovšetkým zánikom hlbokej viery. Tento jav sa 
začína vyskytovať aj u nás - viera sa stáva plytšou a plytsou, až sa nebadane 
vytratí.

Pre hlboko veriaceho je Boh alebo Absolútno reálne existujúcou skutočnos
ťou v človeku a mimo neho. Stvoriteľ je preň absolútne prvou a absolútne 
bazálnou oporou, voči ktorej je viazaný vďakou, zodpovednosťou a láskou.

Pre tých, ktorí veria vlažne, povrchne, je typický neuvedomelé inštrumen
tálne traktovanie Boha. Boh u nich existuje len v myšlienkach alebo ako 
jedna z mnohých skutočností, ku ktorým môžeme, ale nemusíme zaujať 
zodpovedný postoj.

Veľký vplyv na vieru človeka má psychická atmosféra, myšlienková klíma, 
ktorá ho obklopuje. Veľmi je tu dôležité bezprostredné okolie, to, čo ľudia v 
ňom myslia, čím sa riadia v živote a v neposlednom rade pôsobenie masme- 
diálnej kultúry.

Premyslene, aktívne a húževnate si bráňme a budujme hĺbku našej viery. 
Nedovoľme, aby pohanská klíma prevažnej časti televíznej, filmovej, tlačovej 
a rozhlasovej kultúry pôsobila v našich rodinách. M. STANISLAV

Čo je charitatívno
Naše charitatívno-sociálne centrum (CHSC) 

vzniklo ako prvá aktivita gréckokatolíckej die
céznej charity v Prešove. V súčasnosti v ňom 
pracujeme dvaja: Ľuboš a Marta.

Spôsob, akým sa snažíme pomôcť ľuďom 
v núdzi, ktorí sa na nás obracajú, možno 
najlepšie prirovnať k ambulantnej starostli
vosti obvodného lekára.

Cieľom našej práce je pomáhať tým spolu
občanom, ktorí sa z rozličných dôvodov ocitli 
v dlhodobej alebo momentálnej núdzi, a tiež 
tým, ktorí už rezignovali na pomoc štátnej 
správy.

Naši klienti z väčšej časti prežili a žijú 
komplikovaný život. Mnohí z nich prežili det
stvo na ulici alebo v ústavoch. Absencia 
lásky a starostlivosti rodičov ich pozname
nala na celý život. Nepripravení do života 
dospelých sa zamotávajú do situácií, ktoré 
nevedia primerane riešiť. Vznikajú manžel
stvá vopred predurčené k rozpadu. Bolesť z 
neschopnosti riešiť životné problémy je čas
to utlmovaná alkoholom. Permanentné zapí
janie neschopnosti vyusťuje závislosť na 
droge. Potom už len krôčik ku kriminalite a 
nádejnej strate domova. Produktom celého 
vývoja je bezdomovec.

Medzi ďalších našich klientov patria ľudia 
prichádzajúci z výkonu trestu, rodiny s níz
kym príjmom, Rómovia, alkoholici a pod.

Ku každému, kto nás navštívi,sa snažíme 
pristupovať individuálne a pomocou rozhovo
ru sa usilujeme zistiť základné príčiny kliento
vých ťažkostí a jeho neutešenej sociálnej 
situácie. Zo zistených skutočností potom vy
chádzame pri konkrétnej pomoci. Ide predo
všetkým o poradensko-informačnú službu, 
kde nám ide o to, aby klient sa zorientoval vo 
svojom vlastnom probléme, prípadne o náš 
intervenčný zásah v jeho prospech.

Ďalej sa usilujeme podľa našich možností 
o sprevádzanie spoločensky menej prispô
sobivých osôb pri vybavovaní potrebných

- sociálne centrum?
dokumentov, pomáhame im pri písanNistov, 
žiadosti, odvolaní a vyplňovaní tlačív. Ďalšou 
formou pomoci je nákup najzákladnejších 
potravín pre klientov, ktorí sa nie vlastnou 
vinou dostali do vell<ých finančných ťažkostí. 
Poskytujeme tiež ošatenie pre bezdomov- 
cov a Rómov, ktorým umožňujeme výmenu 
šiat priamo v našich priestoroch. V osobit
ných prípadoch zakupujeme cestovné lístky, 
kolky a poskytujeme finančné proátrfedky na 
vyhotovenie fotografií k občianskemu preu
kazu. Týmto spôsobom chceme dotyčnému 
pomôcť k vybaveniu všetkých potrebných 
náležitosti k nárokovaniu štátnych peňaž
ných dávok. Spoluhospodárením a úscho
vou finančných prostriedkov klienta sa 
snažíme dosiahnuť zodpovednejšie preroz
delenie jeho peňazí na celý mesiac. Bezdo- 
movcov zároveň takto ochraňujeme pred 
prípadným okradnutím.

V súčasnosti sme rozšírili našu činnosť o 
sociálnu prácu v teréne. Snažíme sa vyhľa
dávať bezdomovcov a alkoholikov priamo v 
ich prostredí, v ktorom sa väčšinu dňa na
chádzajú. Taktiež už zabezpečujeme hygie
nickú očistu - sprchovanie, pre klientov 
zjavne zanedbalých.

Problémom nadmerného konzumovania 
alkoholu dobre rozumie pracovník Igor, ktorý 
ochotne poradí jednotlivcom alebo rodinám 
v tejto oblasti.

Výsledky našej práce sú ťažko merateľné. 
Skutočná pomoc našim klientom spočíva v 
angažovaní každého z nás. Preto aj touto 
formou chceme poďakovať našim darcom, 
ktorí formou šatstva alebo finančným darom 
podporili našu snahu pomáhať núdznym.

CHARITATÍVNO - SOCIÁLNE CENTRUM 
CHCE BYŤ PRVÁ SOCIÁLNA POMOC V 
NÚDZI.

V prípade ďalšieho záujmu o našu prácu 
nás môžete osobne navštíviť na Ul. Jarkovej 
č. 79 alebo zatelefonovať na čísle 72 37 52.

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

VIDEOKAZETA Z NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA
Slovenská televízia Košice pripravila videokazety z návštevy Svätého 

Otca Jána Pavla II. na Slovensku. Kazetu z návštevy v Prešove, z dňa 2. 
júla 1995, si záujemcovia môžu objednať prostredníctvom svojich far-
ských úradov na biskupskom úrade.
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