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JESENNÝ VERŠ
Z kadidla chotára tymian stúpa, 
nízko sa plazí zvonov zvuk- 
Kríie uz vietor melódiou zdobí, 
do Kristových otvorených rúk

fúka na večne rozjarené rany, 
až unavený líha do brázdy.
Odlieta leto. Na krídlach vraních 
cez more mrakov po oblohe brázdi

Na šípové hry slabé iskry metá.
Vpolnom kvete prvý mrázik skučí.
Nechaj mi, Pane, štipku tepla z leta, 
ak by raz mrazom praskalo mi v srdci.

V najbližšom čísle Slova prinesieme reportáž zo IV.ročníka mládežníckeho festivalu, 
ktorý sa uskutočnil 14. októbra 1995 v Sečovciach.
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Nie sme malí, nie sme úbohí, 
nie sme chudobnLMáme čo dať 
tomuto svetu. Naša cirkev má 
skúsenosť smrti i zmŕtvychsta- 
nie. Preto si uchovajme stále tú 
nádhernú atmosféru spoločen
stva zhrom aždeného pred  Svä
tým Otcom, ktoré malo jedno  
srdce a jedn u  dušu.

(Z príhovoru o. biskupa Mons. Jána 
Hirku v Gréckokatolíckom kalendári 
1996)

Spolok sv. Cyrila a Metoda - nábo
ženská, kultúm o-výchovná ustano
v izeň  gréck okato líkov  už k lop e  
prostredníctvom  svojho naklada
teľstva Byzant opäť na dvere vašich  
sŕdc. Posielame k Vám ďalšieho ná
šho posla - Gréckokatolícky kalendár 
1996. Je náš! Prijmite ho s láskou!

V kalendári sa k vám prihovárajú 
naši ľudia, hovoria našou rečou o 
Stvoriteľovi, o našej cirkvi, o nás - pre 
nás i v m ene nás. Chceme, aby sa ka
lendár, ktorý reprezentuje našu cir
kev, dostal všade, kde žijú naši ľudia, 
aby sa dostal do našich rodín A to je

aj úloha každého z nás. Chceme, aby 
ste s kalendárom žili po celý nasledu
júci rok. A odporúčali ho aj iným, 
poprípade darovali ho svojim blíz
kym a priateľom doma i v zahraničí. 
A to je jeden zo spôsobov apoštolátu.

Členovia Spolku sv. Cyrila a Meto
da dostávajú kalendár a knihu Piesne 
zo Solúna od Jozefa Tótha ako po
dielové knihy. Ostatní si m ôžu kalen
dár objednať a kúpiť na farských 
úradoch a v predajniach Byzant v  M i
chalovciach a Prešove. Ďakujeme vám, 
že tak urobíte.

Spolok sv. Cyrila a Metoda

Sv. Ján Zlatoústy O UŽITOČNOSTI MODLITBY
Nie je, skutočne nič nie je  silnejšie ako je  mod

litba, ba ani nemáme nič iné, čo by sa jej vyrovna
lo. Ani kráľ v celom svojom lesku sa neblyští tak, 
ako modliaci sa, ktorého okrášľuje rozhovor s 
Bohom.

Podobne ako ten, kto vedie rozhovor s kráľom, 
obracia na seba pozornosť všetkých vojvodcov, 
veľmožov a mnohých predstaviteľov mesta, ktoré
ho si tým vážia, tak je  to aj s modliacim sa. veď 
predstav si, aký je  to veľký čin, keď v prítomnosti 
anjelov, archanjelov, serafínov, cherubínov a 
všetkých ďalších mocností obyčajný človek od
vážne predstúpi pred kráľa týchto mocností a zho
vára sa s ním. S akou poctou sa to dá porovnať?

Ale nie je  to len pocta. Z modlitby môžeš mať 
veľký úžitok ešte pred tým, než dostaneš to, čo si 
prosil. Veď sotva niekto podvihne ruky k nebu a 
začína vzývať Boha, už opúšťa všetko ľudské a 
svojou mysľou obracia sa k budúcemu životu, 
hľadí na nebeské blahá, a ak sa modlí odovzdane, 
počas modlitby nemá nič spoločné s týmto živo
tom. Ba ak by v ňom vzplanul hnev, ľahko ho 
skrotí, ak v ňom  zahorí túžba, zbaví sa jej, ak ho

opantáva závisť, zriekne sa jej. Uskutočňuje sa to, 
čo sa stáva podľa slov žalmistu pri východe slnka.
Čo hovorí? -"Prestieraš tmu a nastáva noc a povy
lieza všetka lesná zver. Levíčatá ručia za korisťou 
a pokrm žiadajú od Boha. Len čo vyjde slnko, 
utiahnu sa a ukladajú sa v svojich dupätách." (Ž 
104, 20-22). Ako keď sa objaví slnečný lúč a 
všetka zver vzdiaľuje sa a uťahuje do svojich 
skrýš, tak i modlitba našich list a jazyka ako slneč
ný lúč osvetľuje náš rozum a všetky bláznovstvá a 
vážne dávajú sa na útek a ukrývajú sa do svojich 
skrýš. Ale to len vtedy, ak sa modlíme sústredene, 
s otvorenou dušou a statočným rozumom.

Ak sa v takom čase priblíži diabol, dá sa na 
útek, ak je  to démon, vzdiali sa. Lebo kým pán 
zhovára sa so svojím služobníkom, vtedy nik z 
jeho podriadených ani nikto iný nesmie k nemu 
pristúpiť a znepokojovať. Tým viac démoni, ktorí 
urazili Boha, nemajú pred ním úctu a nesmú zne
pokojovať ani nás, ktorí sa srdečne zhovárame s 
Bohom. /I .

P rip rav ili baziliáni 
(Dokončenie v budúcom čísle)
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A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám 
váš Otec, ktorý je  na nebesiach, odpustil vaše hriechy. /Mk 11, 25/
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Ku Škapuliarskej Matičke 
s tymianom prosba stúpa zas: 
Sme Tvoje dietky maličké, 
ochráň nás v pravý čas.

Rozkvitol sprievod z fary, 
vitajte, milý viadyka. 
Zvonom sa hymnus darí, 
srdcami preniká.

Aj keď sa sviecam plameň minie, 
ku Tebe Matka stále volám! 
Prekrásny odpust na dedine!
O rok tu prídem znova...

Už veľkňaz nôti pri oltári, 
zbožný ľud chváli Boha. 
Rovnako mladým i starým 
sám Kristus žehná zhora.

nezadržateľného vývoja dogmatiky o svätej 
Ježišovej Matke". Túto skúsenosť potvrdil v 
spomínanej konštitúcii i 2. vatikánsky kon
cil a po ňom i pápež Pavol VI. Ten pociťoval 
nevyhnutnosť opätovne ústami učiteľského 
úradu Cirkvi hovoriť o presvätej Panne. Vy
dal encykliku "Christi Matri" a apoštolské 
exhortácie "Signum Magnum" a "Marialis 
cultus", kde sa zaoberá predovšetkým 
zvláštnou úctou k Bohorodičke a rozličný
mi formami jej kultu.

A Svätý Otec Ján Pavol II., okrem iných 
prívlastkov aj mariánsky pápež, je  akoby 
zosobnením tohto nového, prelomového 
vzťahu k Panne Márii. Venoval jej nielen 
svoju encykliku Matka Vykupiteľa, ale jej 
osobe a poslaniu venuje nejednú katechézu 
počas audiencií na Svätopeterskom námes
tí. Stopy Máriinho diela a úctu k nej hľadá u 
každého národa aj počas svojich apoštol
ských ciest, či už to bola naposledy Afrika, 
alebo predtým práve Slovensko.

Aj vo svojom nedávnom posolstve ženám 
pri príležitosti Štvrtej celosvetovej konfe
rencii o ženách v Pekingu pripomenul, že, 
Cirkev "ženského génia" vidí vyjadreného 
najvyšším spôsobom v Márii a nachádza v 
nej zdroj neustálej inšpirácie. Ženskosť žitá 
podľa Máriinho vznešeného vzoru nezna
mená málo. Treba patrične zdôrazniť "génia 
ženy", pričom nemožno mať na zreteli jedi
ne významné a známe ženy z minulosti a 
prítomnosti, ale i jednoduché, ktoré svoj 
ženský talent prejavujú v službe iným v 
každodennej všednosti. Práve v tomto svo
jom  darovaní sa druhým v každodennom 
živote plní žena svoje vlastné hlboké život
né povolanie, žena ktorá azda oveľa lepšie 
ako muž vidí človeka, lebo ho vidí srdcom.

A k teda uprostred našej súčasnosti na 
pôde Cirkvi máme toľko povzbudení a 
napom enutí, aby sme kultivovali svoj 
vzťah k nebeskej m atke, skúsm e to prá
ve teraz, v atm osfére októbrových ru
žencových večerov. R uženec nás totiž 
veľmi jednoduchým  spôsobom  uvádza 
do životných posto jov Panny M árie, 
um ožňuje nám vcítiť sa do jej životnej 
cesty, na ktorej videla a m ilovala Krista 
ľudským okom  a srdcom . Teda pros
triedkam i, ktoré i my m ám e k dispozícii.
A zam yslim e sa aj nad otcovským  slo
vom Jána Pavla II., k torým  nám  opätov
ne dáva Pannu M áriu za ochrankyňu a 
učiteľku podobným  spôsobom , ako nám 
ju  dal za M atku Ježiš K ristus z kríža. 
M ožno, že spoznám e v sebe aj vyčítavý 
hlas, že sm e uprostred  každodenných 
starostí o chlieb viac verili tým, ktorým 
je  nebeská M atka ľahostajná, ba neraz ju  
aj urážajú  a s ňou i nás, je j dietky, ktoré 
sa k M atke snažia denne obracať s dôve
rou... (bk)

A l v

Každoročne sa konajú po celom Sloven
sku stovky odpustových slávností na oslavu 
nebeskej Matky. Aj to dokumentuje vzťah 
nášho národa k nej. Ich vyvrcholením je 
národná púť v bazilike v Šaštíne. Tieto sku
točnosti opätovne zvýraznil na nedávnej 
septembrovej audiencii na Svätopeterskom 
námestí Svätý Otec Ján Pavol II, keď prost
redníctvom prítomných pútnikov a rozhla
sových vln adresoval nám tieto slová: "Pred 
niekoľkými týždňami som bol v bazilike v 
Šaštíne ako pútnik. Prosil som Pannu M á
riu, aby bdela nad celým duchovným živo
tom Slovenska. Drahí bratia a sestry, nech 
sú vaše srdcia stále obrátené k Bohu. Prijmi
te Pannu Máriu za učiteľku duchovného ži
vota. Od jeho hĺbky závisí morálna sila a 
vyspelosť vašich rodín a celého národa."

Hľa, ako je  Svätý Otec neustále s nami a 
vníma naše problémy a potreby. Ak totiž 
intenzívne prežívame či aspoň sledujeme 
dianie posledných týždňov na Slovensku, 
prosby Svätého Otca i jeho odporúčania na
dobúdajú stále väčšiu aktuálnosť ba až akút
nosť. Po jeho historickej návšteve démon- 
ske ruky a hlasy mocných akoby rozdúchali 
plamene nenávisti, aby v nich zhorelo všet
ko to vznešené a sväté, čo sa Svätý Otec 
snažil v nás zasiať. Ak niekto udiera opäť 
pastierov, aby zastrašil a rozohnal stádo, ak 
u nás je vysoký počet interrupcii, ako to 
konštatovala septembrová Konferencia bis
kupov Slovenska, ak narastá napätie v ško
lách vnucovaním deťom veci najmä v oblasti 
sexuálnej výchovy, ktoré sú v rozpore s kres
ťanským svedomím rodičov, potom by sme 
všetci so Svätým Otcom mali cítiť, aká je 
potrebná bdelosť Panny Márie nad naším du
chovným životom... Aká je potrebná pre naše 
dobro jej úloha ochrankyne či učiteľky...

Práve mesiac október - mesiac sv. ruženca 
i nedávneho sviatku Pokrovu - Ochrany 
presvätej Bohorodičky - nás utvrdzuje v 
tom, že bez nej by sme len veľmi ťažko

uspeli na ceste spásy. Cirkev si je vedomá 
nespočetného množstva problémov, ktoré 
denne doliehajú na veriacich, preto sa snaží 
upriamiť našu pozornosť na Matku, lebo ona 
ako prvá uskutočnila cestu viery v jednote 
so Synom až po kríž a dosiahla vrchol na 
ceste spásy. Druhý vatikánsky koncil vo 
svojej konštitúcii Lumen gentium zvýraz
ňuje miesto Bohorodičky v tajomstve Krista 
a Cirkvi. Vyzdvihuje čnostný život Panny 
Márie ako vzor čností pre veriaci ľud a de
klaruje ako ju  samotná Cirkev nasleduje.

Matka Božia tak ako kedysi za svojho 
života napomáhala prvotnej Cirkvi predo
všetkým modlitbami, tak vie dnes pomôcť 
každému z nás svojím orodovaním v spo
ločenstve svätých u svojho Syna. S touto 
skúsenosťou a s touto vierou nás pod och
ranný plášť Panny Márie odporúčal Svä
tý Otec.

Nemecký teológ Hugo Rahner hovorí, že 
"žijeme v storočí nového prelomu lásky k 
Matke Cirkvi a nachádzame sa uprostred
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Istý Bratislavčan bol na 

dovolenke v Slovenskom ra
ji. Spriatelil sa tam s tamoj
ším dedinčanom, ktorý sa 
mu venoval a povodil ho po 
rôznych pre turistov zaují
mavých miestach. Bratislav
čan sa mu chcel odvďačiť, 
preto ho pozval do Bratisla
vy...

Keď kráčali jednou rušnou 
ulicou, dedinčan mu hovorí: 
"Počujem svrčka". B ra ti
slavčan mu hovorí: " A le 
kdeže, je  to nem ožné, aby 
si počul svrčka v tomto ru- 
chu".Dedinčan sa však ne
dal, začali hľadať svrčka...A 
skutočne ho aj našli.

Bratislavčan hovorí: "Vy, 
čo žijete na dedine, máte 
skutočne dobrý sluch 
Dedinčan mu hovorí: "Nie, i 
vy máte dobrý sluch, ale ne
počujete".

Hneď nato vzal jednu min
cu a hodil ju na zem. Asi päť 
náhodne kráčajúcich ľudí sa 
otočilo ... A dedinčan hovo
rí: "Táto minca, ktorej pad
nutie bolo omnoho menej 
hlasnejšie, vyvolala väčšiu 
pozornosť ako omnoho hlas
nejší svrček". Naša celoži
votná pozornosť sa až

priveľmi obracia na peniaze, 
namajetok...

Pred dedičným hriechom / 
v časoch Adama a Evy /, člo
vek nepotreboval súkromné 
vlastníctvo. Jeden sa staral o 
druhého - a to bezplatne... Je 
to znak raja - neba.

Po spáchaní dedičného 
hriechu pre človeka je  už ne
vyhnutné súkromné vlast
níctvo. Ináč by nikto nič 
nerobil pre spoločnosť. V 
každom z nás je egoizmus, 
každý z nás chce vlastniť čo 
najviac a cez peniaze vlád
nuť nad inými...Štát to využí
va. Hovorí: len si zhŕňaj, ale 
budeš platiť dane pre spoloč
né dobro. Bez súkromného 
vlastníctva by sa nedalo žiť. 
Všetko by skrachovalo - po
dobne ako komunizmus a je 
ho ideály v spoločnom 
vlastníctve...

Každý štát podporuje svo
jich občanov v zhromažďo
vaní majetku / nenormálnu 
výnimku tvorí komunizmus 
a vidíme, ako to dopraco
val/...

Takto apeluje na náš egoiz
mus - neustále zhromažďo
vať. Až potom od nás žiada 
dane, ktoré slúžia na spoloč-
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Srdce tuži J 
za tebou, Pane, 
pri plnom vedomí. 
Jeho predsavzatie, 
hriech, zloba nezlomí. 

Počúvam jeh o  hlas, 
ktorý tepom  volá 
po Tvojej láske. 
Život sa m ení 
le tí ja k  dnešný čas 
i dni žitia ťažké. 

Ohýnam  koleno  
hlboko až k zemi, 
dobrotivý Pane. 
Daj nech m oje srdce, 
Tvojou láskou vzplanie.

né dobro. Ak by tomu bolo 
naopak, nikto by nepracoval. 
Takí sme. Je to následok de
dičného hriechu v nás. Nikto 
nechce robiť na spoločné dob
ro, ak najprv nebude robiť pre 
seba. A ak sú dane trocha pri
vysoké, hneď si kladieme 
otázku, či sa nám vôbec oplatí 
pracovať a nie je výhodnejšie 
poberať podporu.

My, kresťania, však žijeme 
v opravenom stave. Po krste 
človek je opäť schopným na
stoliť harmóniu medzi dob
rom svojím a spoločným. V 
tom sa od lišu je  kresťan 
od pohana / neveriaceho 
/. Nie v tom sa kresťan líši od 
pohana, že v nedeľu tamten 
ráno spí a kresťan ide do cer- 
kvi, ale v tom, že kresťan 
opäť našiel svoj stav pred de
dičným hriechom a je schop
ný bojovať proti následkom 
dedičného hriechu.Keď sme 
pokrstení, zmyli sme dedič
ný hriech, ale jeho jazvy, je
ho následky na nás - 
ostávajú. Proti týmto jazvám 
musíme bojovať celý život. 
A medzi takéto jazvy patrí i 
egoizmus a s ním spojená 
túžba po čím väčšom majet
ku a peniazoch...

Istý mladík sa opýtal jed
ného mnícha:"Abba, čo si 
myslíš o peniazoch ?". 
Mních mu odpovedá: "Po
zri sa cez okno!...Čo vi
díš?". "Vidím ženu s 
deckom, a voz ťahaný dvo
ma koňmi a jedného roľní
ka, ako ide na trh...".

"Dobre, a teraz si vezmi 
zrkadlo a pozri sa do ne
ho!...Čo vidíš?"

"Čo chceš, aby som videl, 
otče? Samozrejme, že vi
dím seba samého."

Teraz sa zamysli, hovorí 
mu mních: "Okno je urobe
né zo skla. Tiež zrkadlo je 
urobené zo skla. Stačí te

nučká vrstva striebra na skle 
a už človek vidí iba seba sa
mého...".

Ježiš Kristus jasne upozor
ňuje na nebezpečnosť nadvia- 
zovať sa na peniaze : "Nik 
nemôže slúžiť dvom pánom, 
pretože buď jedného bude ne
návidieť a druhého milovať, 
alebo jedného sa bude pridŕ
žať a druhým bude opovrho
vať. Nemôžete slúžiť aj Bohu 
aj mamone" / Mt 6,24 /.

Sv. apoštol Pavol v liste 
Timotejovi tiež veľmi jasne 
potvrdzuje nešťastnú cestu 
tých, ktorí sa nerozumne 
pachtia za peniazmi: "Lebo 
koreňom všetkého zla je lás
ka k peniazom, niektorí po 
nich pachtili,tak zablúdili od 
vieiy..."/l Tim 6,10/. Samo
zrejme, že peniaze sú potreb
né pre náš život, ale ich 
musíme používať rozvážne a 
nesmieme si myslieť, že pe
niaze sú všetko. Peniaze sú 
totiž ako hnoj... Ak je ich 
priveľa na jednom mieste / u 
jedného človeka /, prinášajú 
so sebou trvalý smrad a spá
lia všetky rastliny naokolo - 
dokonca i stromy / teda ľudí 
naokolo /. Naopak, ak sa 
hnoj múdro rozhádže po zá
hrade, či poliach, čoskoro 
prestáva smrdieť a prináša 
bohatú úrodu.

"Či nie nahý si vyšiel z 
matkinho lona? A znova, či 
nie nahý sa vrátiš do zeme? 
Odkiaľ máš svoje majetky? 
Ak povieš: osud mi ich dal, 
tak si bezbožník! Neuznávaš 
Stvoriteľa a neďakuješ tomu, 
ktorý ti ich dal! Keď uznáš, 
že si ich dostal od Boha, tak 
mi povedz: načo si ich do
stal? Či Boh je  taký nespra
vodlivý, že nerovnako 
rozdelil prostriedky potreb
né k životu? /sv. Bažil Veľký 
1+319/, Homília na slová Lu
káša: Lk 12,16,7 /.

mních Jozafát, OSBM

a M>
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WJ
Denne sme svedkami naras

tajúcich problémov a rozporov 
v sociálnej oblasti. Skúsme 
sa zamyslieť nad tým, aký je 
vzt’ach cirkvi k týmto otázkam.

Pri skúmaní a riešení sociálnych problé
mov tvorí človek stredobod, od ktorého sa 
všetko odvíja a do ktorého sa všetko sústre
ďuje. Je teda mikrokozmom, v ktorom sku
točností zmyslového sveta tvoria syntézu, 
akýsi postulát duchovno-telesného súladu. 
Zároveň človek je vo svojej podstate spolo
čenský tvor a teda aj spoločenský život má 
svoje korene v ľudskej prirodzenosti. O tejto 
vzájomnej podmienenosti a závislosti 2. va
tikánsky koncil hovorí: "Zo spoločenskej po
vahy človeka je zjavné, že jestvuje vzájomná 
závislosť medzi rozvojom ľudskej osobnosti 
a vývinom samej spoločnosti. Lebo ľudská 
osoba, ktorá už od prírody nevyhnutne pot
rebuje spoločenský život, je a musí byť zá
kladom, subjektom a cieľom všetkých 
spoločenských ustanovizní" (Gaudium et 
spes).

Vo vyspelých západných štátoch predo
všetkým pod vplyvom učenia Cirkvi vyvinula 
sa v spoločnosti snaha o postavenie ľudskej 
osoby ako stredobodu sociálneho poriadku 
a vznikol smer p e r s o n a l i z m u s . A j  
preto sociálna náuka Cirkvi dostala od mno
hých autorov pomenovanie "sociálny perso- 
nalizmus".

Z dejín ľudskej spoločnosti je zrejmé, že 
nijaký ideovo-filozofický smer nevystihol 
podstatu človeka,jej integritu ako duchovno- 
telesnej bytosti tak komplexne ako učenie 
Cirkvi, opierajúce sa o teológiu stvorenia a

vtelenia a Sväté písmo. Len na jej pôde 
mohol vzniknúť integrálny sociálny poriadok 
zohľadňujúci a zároveň ovplyvňujúci tie sku
točnosti a hodnoty v živote spoločnosti, ktoré 
vedú k najvyššiemu dobru pre človeka.

Cirkev v spoločnosti totiž pri plnení si svoj
ho podstatného zámeru zvestovania radost
nej blahozvesti sa stretá s lepšími či horšími 
politickými a sociálnymi podmienkami. Cir
kevná prax ukazuje, že tieto podmienky nie 
sú bezvýznamné pre spásonosné pôsobe
nie Cirkvi a ona so svojím pôsobením musí 
aj pretvárať. Len tak prijmú hladní a chudobní 
radostnú zvesť z jej úst, len tak bohatí uveria 
v kresťanský príkaz lásky. Nevyhnutnosť 
postoja Cirkvi k prirodzeným právam člove
ka v záujme a vo svetle jeho prvotného, teda 
nadprirodzeného cieľa, deklarovali vo svo
jich encyklikách jednotliví pápeži veľakrát. 
Ján XXIII. to vyslovil jasne: "Všetci totiž mu
sia vedieť, že Cirkev má právo a povinnosť 
bedliť nielen nad zásadami mravnonábožen- 
ského rázu, ale je oprávnená zasahovať u 
svojich dietok mocou svojej autority aj do 
oblasti časného poriadku, ak treba zaujať 
stanovisko vo veci uplatnenia týchto zásad v 
konkrétnych prípadoch". Toto je v ostrom 
kontraste s tým, čo nám bolo a je neustále 
podávané ústami väčšiny našich politikov a 
tlače, že Cirkev musí stať bokom od ekono- 
micko-politických či sociálnych otázok a naj
radšej by ju videli tak ako za socializmu 
zatlačenú jedine k oltáru. Západní autori z 
oblasti sociálnej problematiky, interpretujúc 
encykliky pápežov, podporujú toto sociálne 
angažovanie sa Cirkvi.

Ak Cirkev sa v každodennom živote zasa
dzuje za človeka, za jeho hodnotu a osob
nostnú zrelosť, ktorá by mu zaručovala 
spásu, detinstvo Božie a teda trvalú účasť na 
Božom Kráľovstve, nevyhnutne musí vstúpiť

Ilustračná snímka

aj na pôdu hospodárskeho života, ktorý nie 
je nijakým morálne slobodným priestorom, 
ale podlieha, ako každá iná oblasť ľudského 
života, etickým hodnoteniam. A tu Cirkvi ne
možno uprieť zvláštnu kompetentnosť v mo
rálnych otázkach. Okrem iného je to dané aj 
tým, že "etický nárok na pravdu v sociálnych 
otázkach presahuje materiálne záujmy a 
ideologické nároky na moc určitých skupín, 
vraví nemecký autor Ockengels.

Napriek procesu novodobej sekularizácie, 
úskaliam, napätiam a neraz protichodným 
postojom vo vzťahu cirkvi k štátu (a teda aj 
štátom) Cirkev sa v 20.storočí sústredila na 
osobnosť človeka neraz cez jeho sociálne 
problémy, ukazujúc mu smer v jeho zápase 
o vlastnú dôstojnosť. A tým mu chce pomôcť 
vyjsť z pút meštiackej individualistickej civili
zácie, ako aj z pút fašizmu, nacionálneho 
socializmu, či komunizmu a postaviť základy 
sociálne spravodlivejšej spoločnosti. Jasne 
to deklaroval Svätý Otec Ján Pavol II. vo 
svojej druhej sociálnej encyklike Sollicitudo 
rei socialis (1987) svojím odvážnym tvrde
ním, že jednou z hlavných príčin nešťastia a 
biedy v súčasnom svete je existencia dvoch 
systémov, režimov - východného a západ
ného, pričom obidva potrebujú hlbokú pre
menu. Tým akoby predznamenal a potvrdil 
pretrvávajúcu krízu kapitalizmu i pád komu
nizmu a obrátil výraznejšie pozornosť ľud
stva na ústredné témy, piliere integrálneho 
sociálneho poriadku a zároveň vyzval veria
cich k účasti na jeho realizácii.

Cirkev pri týchto svojich postojoch a kon
krétnych riešeniach sa opiera o Sväté písmo 
ako základný prameň sociálnej náuky a po
tom o svoje dogmatické učenie, predovšet
kým o teológiu stvorenia, vtelenia a 
ekleziológiu. To jej umožňuje zachovávať 
principiálnosť v zásadných otázkach sociál
nej spravodlivosti a zároveň byť otvorenou a 
dostatočne pružnou v postojoch ku konkrét
nym problémom doby. Už v učení Cirkvi o 
s t v o r e n í  nachádzame jednu z najdôleži
tejších sociálnych myšlienok. V knihe Gene- 
zis totiž je popis stvoriteľského diela i 
odpočinku po jeho skončení (Gn 2,1 -3). Tým 
je teda daná hodnota a zmysel práce, ale aj 
jej pomer k času na modlitbu a oddych. Teo
lógia práce, ktorú Cirkev odvinula z Písma, 
dáva nesmiernu hodnotu ľudskému konaniu. 
Stvoriteľskú činnosť vykonáva jedine Boh, 
ale keď človek pracuje, spolupracuje tým na 
Božom tvorení. Človek je vlastne povolaný 
podieľať sa prácou na stvoriteľskom pláne 
Božom. Tým, že stvorenie nie je časovo 
ohraničené, ale je to neprestajný stav, aj 
človek sa tak osobným pričinením zapája do 
neprestajnej stvoriteľskej činnosti Božej. Tá
to skutočnosť n e p r e s t a j n é h o  t v o r e  
n i a má však ešte jeden osobitne dôležitý 
rozmer, ktorý cirkev pojala do svojho učenia
o práci - každá skutočne ľudská práca je 
venovaná druhým. Tým, že vytváram prácou 
hodnoty, prinášam úžitok aj pre druhých a 
naopak, ich práca a jej hodnoty sú zdrojom 
radosti, úžitku, obohatenia aj pre mňa.

Blažej KRASNOVSKÝ
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16. október, s v. Longin, 

stotník, mučeník
Svätý Longin pochádzal z usad

losti Ardales v Kapadócii. Bol povo
laním vojak, ktorého Pilát pri 
ukrižovaní Pána Ježiša poveril 
službou na Golgote. Bol očitým 
svedkom utrpenia, ukrižovania a 
smrti Ježiša Krista. Po vzkriesení 
Pána; zriekol sa vojenskej hodnos
ti, vrátil sa do rodiska a tam po krs
te získaval duše pre vieru. Pilát ho 
dal zajať, predviesť pred cisára Ti- 
béria do Galiley a tam ho sťali. Hla
va sa nachádza v Jeruzaleme a 
kosti z ruky v Chráme sv. Petra v 
Ríme.

17. október, sv. Oziáš, prorok
Svätý Oziáš je prvý v poradí me

dzi dvanástimi menšími prorokmi. 
Vieme o ňom len to, čo sa hovorí o 
ňom v Knihe jeho proroctva. Po
chádzal z kmeňa Isachar a bol sy
nom Beériho. Narodil sa a pôsobil v 
Izraelskom (Severnom) kráľovstve. 
Pôsobil asi v rokoch 750 - 725 pred 
Kr., teda v časoch politického zmät
ku a náboženského úpadku Izrael
ského kráľovstva. Pravdepodobne 
neprežil jeho zánik, ktorý bol spe
čatený dobytím hlavného mesta 
Samárie r. 722 pred Kr.

18. október, sv. Lukáš, 
apoštol a evanjelista

Svätý Lukáš žil v 1. storočí a po
chádzal z Antiochie. Bol lekárom. 
Ježiša Krista osobne nepoznal, ale 
iba prostredníctvom očitých sved
kov a služobníkov slova. Bol spo
ločníkom sv. Pavla na jeho druhej a 
tretej misijnej ceste. Napísal dve 
knihy Nového zákona: evanjelium  
podlá Lukáša a Skutky apoštolov. 
Zomrel v meste Téby ako 84 ročný.

19. október, sv. Joel, prorok
O osobe proroka Joela vieme iba 

tolko, že bol synom istého Petuela. 
Spis proroka Joela sa uvádza ako 
druhy spis medzi dvanástimi, tzv. 
menšími prorokmi. Z jeho proroc
tva vidno, že veľmi dobre poznal a 
vysoko si cenil chrámový kult. Pro
rokovu činnosť a jeho spis možno s 
určitosťou zaradiť do 5./4. storočia 
pred Kristom.

20. október, sv. Artém, 
veľkomučeník

Sv. Artém pochádzal z Egypta. Za 
Konštantína Veľkého bol nlavným  
veliteľom v Alexandrii. Po povýšení 
do stavu patririov sa presídlil do 
Antiochie. Za krutosť voči kresťa
nom pokarhal cisára Juliána Od
padlíka. Cisár ho dal mučiť so 
zvláštnou krutosťou a nakoniec ho 
dal sťať v roku 361 alebo 363.

21. október, sv. Helárion Veľký
Svätý Helárion sa narodil v Pales

tíne, blízko mesta Gaza. Študoval a 
krst prijal v Alexandrii. Stal sa žia
kom sv. Antona Velkého. Utiahol sa 
do samoty, kde sa modlil a postil. 
Veľa a so zvláštnym spôsobom ho 
pokúšal zlý duch. Pokušenia roz
hodne odmietal. Neskôr chodil po

Pokračovanie na7. strane

Hovoríme s otcom Tichonom Villemoissonom

ŽIŤ PRÍTOMNOSŤ A ĎAKOVAŤ BOHU
Môj rozhovor s otcom Tichonom sa 

odohral v jari koncom mája, na sviatok 
Nanebovstúpenia Pána. Bol teplý a 
slnečný deň. Orgovány takmer odkvitli 
a všade už bolo možné vidieť na ovoc
ných stromoch malé jabĺčka a hrušky. 
Sedel som s otcom Tichonom na la
vičke v záhrade.

- Aký je len dobrý Pán, - začal otec Tichon.
- Aká príjemná pohoda, len žiť a radovať sa. 
Kto sa modlí Ježišovu modlitbu, ako ten pút
nik, ktorého ste poznali, ten má v duši stále 
jar. Na nič sa netreba naväzovať. Ani netre
ba byť väzňom minulosti alebo budúcnosti, 
ale treba žiť prítomnosť dneška a ďakovať 
Bohu za každú vec. Všetko sa míňa. Môj 
nebeský patrón, svätiteľ Tichon zo Zadon- 
ska, napísal: "Všetky veci tohto sveta sa 
podobajú vode, ktorá pretečie. Poznal som 
detstvo siroty, to už prešlo. Bol som v škole 
chlapčisko biedne oblečený a hodný výsme
chu - aj to už prešlo. S poctami som ukončil 
veľký seminár, stal som sa profesorom a 
začali ma úctivo pozdravovať - aj to už pre
šlo. Menovali ma za archimandritu význam
ného kláštora a rektora veľkého seminára, 
zahrňovali ma lichôtkami - aj to už prešlo. 
Vysvätený na biskupa cestoval som kočom
o záprahu šiestich koní, prijímali ma na dvore 
a videl som mnohé veci, dobré i zlé, hýčkali 
ma stále viac - i to už prešlo. Keď som sa 
uskromnil, začali ma prenasledovať. Potom 
prišli choroby - aj toto prešlo. Teraz som 
starý a čoskoro príde večný odpočinok". Hľa, 
Sergej Nikolajevič, čo je náš život. Narodil 
som sa v chudobnej rodine, študoval v aris
tokratickej škole, bol som dôstojníkom cisár
skej stráže, navštevoval dvor, naplno upíjal z 
pohára života ako Lev Tolstoj - a to všetko 
prešlo. Potom som prekonal neľahké skúš
ky: ťažkosti v akadémii, manželstvo s rozve
denou ženou, intrigy, vojenský tribunál, ne
príjemnosť jedna za druhou - aj to už prešlo. 
Moja nevinnosť bola uznaná a bola mi vráte
ná česť: menovali ma za plukovníka, bol som 
najmladším plukovníkom Ruska. Ale odvte
dy som stratil všetok záujem o vojenskú ka
riéru. Vtedy som pochopil: "tout passe, tout 
casse, tout lasse" - že totiž každá pieseň má 
svoj koniec. Potom prišla prvá svetová voj
na, revolúcia, občianska vojna, emigrácia, 
ťažká choroba, pri ktorej som riskoval stratu 
života, potom ešte jedna bolestivá a navylie- 
čiteľná choroba mojej ženy a jej smrť, ťažká 
manuálna práca v Paríži - a to všetko prešlo. 
Nepríjemnosti a utrpenia ma priviedli k viere 
a rehoľnému životu. Naučil som sa umeniu 
ustavičnej modlitby a odvtedy som stále ve
selý. Bez všetkých týchto utrpení by som 
nedospel k viere.

B Povedzte mi, otec Tichon, opýtal som 
sa mnícha, ako možno dosiahnuť pokoj 
duše a ako sa predchádza zbytočnému 
žiaľu a vysneným ilúziám?
. - Spôsobom, o ktorom som vám už hovoril. 

Žite v prítomnosti. Každý deň má dosť svo
jich starostí. Predovšetkým sa zasväťte mod
litbe, a vtedy sa pred vami otvorí nový svet. 
Ako to povedať. Poznáte dobre nočné motý
le? Nám sa zdajú našedlé a málo zaujímavé, 
ale iné motýle, ktorých oči majú odlišnú 
štruktúru od našej, ich vidia ako neobyčajne

žiarivú krásu, iskriacu všetkými farbami dú
hy. Tak je to i s tými, čo sú osvietení, ako 
pútnik. Im sa svet zdá inakší ako nám. Pre
dovšetkým vo všetkom vidia velebnosť Stvo
riteľa a jeho nekonečné milosrdenstvo. Keď 
sa modlitba stane ustavičnou, vtedy sa vstu
puje do nevýslovnej radosti a súčasne sa 
pochopí podstata vecí. Opísať je  to nemož
né. Možno to pochopiť jedine skúsenosťou.

■  Nie je tu nebezpečenstvo upadnutia 
do pýchy?

- Áno, dokonca ľahké. Ale je tiež možné 
vyhnúť sa mu. Svätý Makarij Veľký správne 
naúčal, že je možné dosiahnuť spásu bez 
mnohých čností, ale bez pokory je to nemož
né. Publikánovi z podobenstva a zločincovi 
po Kristovej pravici chýbali všetky čnosti. 
Zachránili sa jedine pokorou. Satan mal 
všetky čnosti, ale nechcel byť pokorný, a 
preto padol. Meditácie sú dobrá vec, práve 
tak, ako rozjímanie o velkých tajomstvách, 
ktoré nás obklopujú, ale treba mať aj pokoru 
a nesúdiť iných. Ináč sa vystavujeme veľmi 
vážnym nebezpečenstvám. Kacíri boli ľudia 
obdarení mnohými prirodzenými schopnos
ťami. Chýbala im však pokora. Ich veľká zna
losť ich doviedla k vzbure proti Cirkvi a 
zahynuli.

■  Čítal som, otec Tichon, že tibetskí 
eremiti, vraj opakovaním modlitby "Om 
mani padme ch um" - čo znamená: - "Ó, 
poklad z lotosu, ja ťa zdravím" pomaly 
dosahujú úplnú vyrovnanosť, ba dokon
ca extázu. V istom okamihu začínajú skra
covať mantru, až napokon jednej noci 
výjdu zo svojej[ jaskyne a rozjímajúc o 
nebi, zvolajú: "O! Aké je len zvláštne hľa
dieť nehybní, na velkosť nebeskej klen
by". Albert Eínstein, velký fyzik, odpo
vedal takto, keď sa ho opýtali či má vieru: 
"Áno, ak pod ňou rozumiete úžas pred 
múdrosťou a velebnosťou, ktorá vládne 
vo vesmíre, - ale on nepripúšťal dogmy. 
Čo si o tom myslíte vy, otec Tichon?

- Netýka sa nás posudzovať extázu tibet
ských pustovníkov alebo spôsob chápania 
Božskosti u Einsteina. My máme Sväté pís
mo, Filokáliu a skúsenosť mnohých askétov. 
Modlime sa Ježišovu modlitbu s pokorou a 
trpezlivosťou a vo svojom čase budeme ve
dieť to, čo je nám dané vedieť, ak tým nepo
hrdneme. Základnou vecou, ku ktorej máme 
smerovať, - je  láska, láska k Pravde, totiž k 
Bohu a láska k blížnym. Boh je Láska. Roz
diel medzi nami a indickými askétmi či bud
histami spočíva v tomto: pre nich základnou 
vecou je poznanie, a zlo - to pochádza z 
nevedomosti. Pre nás, naopak, najdôležitej
šou vecou je - láska. Na poslednom súde sa 
nebudeme zodpovedať z toho, ako sme sa 
modlili alebo rozjímali, ale sa nás opýtajú, či 
sme nakŕmili, napojili, zaodeli, navštívili svoj
ho blížneho. Podľa toho budeme odsúdení 
alebo spasení. To však neznamená, že kon
templácia nemá žiadny význam. Je veľmi 
vhodná pre starých, ktorí viac nemajú síl pre 
skutky milosrdenstva aktívneho života, ale aj 
pre tých, ktorí sú povolaní Bohom žiť v jeho 
prítomnosti. Ale ani pustovníci sa nemôžu 
úplne izolovať od ostatných. Musia totiž dá
vať odpovede, ústne alebo písomne, o du
chovných problémoch, keď sa ich pýtajú. 
Všetci veľkí eremiti to robievali: sv. Antonij, 
Makarij a mnohí iní. Všetko treba robiť s 
rozvahou. Preložil: -I-
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mníšskych komunitách a povzbudil 
ich členov k vernému zachovaniu 
svojich pravidiel. Zomrel v Egypte v 
roku 371 alebo 372.

22. október, Averciáš, 
biskup, svätíte ľ  

Svätý Averciáš bol biskupom vo fré- 
gijskom Hierapole. Svojou horlivou 
činnosťou celé mesto priviedol ku 
kresťanskej viere. Pôsobjl aj v Sýrii. 
Mezopotámii a v Malej Azii. Zomrel 
okolo roku 167.

23. október, sv. Jakub, apoštol 
Svätý Jakup po nanebovstúpení Pá

na sa stal biskupom Jeruzalema. Vie
dol prísny bohabojný život. Bol 
účastníkom jeruzalemského apoštol
ského snemu. Jemu sa pripisuje zos
tavenie jeruzalemskej liturgie, ktorá 
tvorí základ neskoršícn liturgií sv. Ba
žila a sv. Jana Zlatoústeho. Sv. Jaku- 
bom zostavená liturgia sa slúži v 
dnešný deň a v nedeľu Pánových prí
buzných. Je to nedeľa po Naroaení 
Pána. Sv. Jakub zomrel mučeníckou 
smrťou.
24. október, sv. Aret a spoločníci,

mučeníci 
Svätý Aret a spoločníci zomreli mu

čeníckou smrťou v roku 523 v meste 
Nagran v Arábii. Napriek vysokému 
veku 95 rokov sa sv. Aret nedal za
strašiť, čo podnietilo aj Iných obyva
teľov mesta, aby sa nezľakli ani 
svedectva krvi.
25. október, Marcián a spoločníci,

mučeníci 
Svätý Marcián bol tajomníkom Pav

la, konštantinopolského patriarchu. 
Subdiakon patriarchu bol sv. Martír. 
Za vernosť pravej náuke proti arián- 
skej boli sťatí v roku 342.

26. október, sv. Demeter, 
velkomučeník 

Svätý Demeter pochádzal zo Solúna 
a zastával vysoký úrad prokonzuia.

prie sám seba, vezme svoj kríž a 
nasleduje ma."

Mnohí z nás sa stretávajú s ľuďmi, 
ktorí by sa radi vyžalovali zo svojich 
problémov, starosti a trápení, ktorí na
raz rozprávajú o tom, aké kríže im pri
pravil Pán Boh. Kríže, ktoré musia niesť 
až do konca svojho života. Ale musíme 
si uvedomiť, že tieto každodenné sta
rosti a trápenia, tie problémy, s ktorými 
sa stretávame každý deň, to nie je kríž. 
Krížom nie je choroba, či staroDa, krí
žom nie je smrť. Je ťažké uvažovať o 
Ježišových slovách, ale na druhej stra
ne musíme sa chytiť niečoho, čo by nás 
zaviedlo k správnemu bodu a rozuzle
niu ťažkej hádanky. Ježiš Kristus usta
novil Cirkev a prikázania, ktoré nám 
dáva, ktoré máme počúvať, ale aj podľa 
nich konať vo svojom živote. Su situá
cie, v ktorých človek zabudne, že je 
kresťanom, sú situácie, v ktorých číha

Pre vyučovanie kresťanského nábo
ženstva Maximilián ho dal uväzniť. 
Keď Nestor v "Mene Boha Demetra" 
zvíťazil nad cisárovým priateľom Lya- 
eusom, cisár Nestora dal zabiť na 
mieste zápasu a Demetra prebodnúť v 
žalári. Stalo sa to v roku 296. Sv. De
meter je pochovaný v Solúne v krás
nom chráme. Z leho tela vyteká 
voňavý olej - myro. Na jeho počesť sv. 

j Cyril zložil už na našom území krásny 
kanón.

27. október, Nestor, mučeník 
Spomínali sme ho už 26. októbra 

spolu s Demetrom.
28. október; s v. Paraska, 

mučenica 
Svätá Paraska bola rodom z Ikónie. 

Jej rodičia zvlášť zachovávali na česť 
utrpenia a smrti Pána v piatok pôst a 
modlili sa. Tak nazvali aj svoju dcéru 
Paraskeva, preložené z gréčtiny ako 

j Piatok. Ked ju nútili, aby obetovala 
modlám, odmietla. Po veľmi krutých 
mučeniach ju  hodili do žalára, kde ju 
Boh zázračne uzdravil. Rozzúrený 

! učiteľ ju dal sťať v roku 290.
29. október, sv. Anastázia Rímska, 

mučenica 
Svätá Anastázia bola rodom z Ríma. 

Nazývame ju staršou, pre rozlíšenie 
od sv. Anastázie Rímskej z 22. de
cembra. Ako trojročnú po smrti rodi
čov ju prichýlili v kláštore, kde bola 
vychovaná. Umučili ju ako 21 ročnú 
za Valeriánovho prenasledovania v 
roku 256.

30. október, sv. Zenóbius 
a Zenóbia, mučeníci 

Sv. Zenóbius bol biskup v Egei. 
Sestra Zenóbia bola mu všemocne

I nápomocná. Za horlivosť a vernosť 
pravému Bohu dal ich popraviť me- 

! com Syrias v roku 290.
31. október, sv. Stách, Amplias, 

Urban, Narcis a Aristobul 
Patrili k sedemdesiatim učeníkom 

Pána. Sv. Stách bol prvým biskupom !

diabol a človeka vymkne zo svojho du
chovného života a vnára sa do ríše zla, 
zlých skutkov a vecí. Ale to sa kresťa
nom nesmie stať, on nesmie zabudnúť 
na Božie prikázania, ale podľa nich žiť a 
konať. Vtedy človek potrebuje zaprieť 
sa a to je krížom dneška. Sebazapiera
nie je ťažké, je ťažké konať proti svojej 
vôli, no musíme vôľu potlačiť a v tom 
okamžiku konať. Kríž, to je, ak človek 
má nepriateľa, ale v tom okamihu, ak 
mu podá ruku a usmeje sa naňho, pre
hovorí k nemu, stráca svojho nepriateľa 
a stáva sa milujúcim blížnym. Kríž to je 
všetko, čo nie je dokonalé, to, čo by pre 
kresťana nemalo byť dovolené, to, čo je 
proti prikázaniam, ale on to musí zmeniť 
tým, ze všetko zlo obracia k dobru.

Týmto krížom chcel Boh ukázať svoju 
lásku k ľuďom, k celému svetu. Chce, 
aby v našom pozemskom živote pretr
vávala len láska k blížnemu, milovať 
blížneho, pomáhať blížnemu a nežiadať 
odmenu teraz, ale poslušne čakať ako 
ovečky, ktoré čakajú svojho pastiera, 
tak aj my máme čakať Pána v krížoch, 
ktoré nám núka Boh, prijať ho a nasle
dovať Pána v jeho šľapajach.

Jana PAVUKOVÁ

Byzancie. Podľa tragédie ho vysvätil 
sv. apoštol Andrej a 16 rokov riadil 
neskoršie cisárske sídlo. Amplias zo
mrel ako odysapolský biskup. Svätý 
Urban bol biskup v neznámom mace
dónskom meste. Sv. Ampliasa a sv. 
Urbana zabili pohania. Sv. Narcis bol 
umučený ako aténsky biskup. Sv. 
Aristobul bol tiež biskup, jeho sídlo 
však nepoznáme.
1. november, sv. Kozma a Damián
Na rozlíšenie od ich menovcov 1. 

júla z Ríma zo 17. októbra a Arábie, 
dnešných podľa pôyodu voláme sv. 
Kozma a Damián a Azie. Ich otec bol 
pohan, matka Teodotia, po otcovej 
smrti z nich vychovala kresťanov. 
Chodili ako lekári a liečili bez nároku 
na odmenu. Zomreli prirodzenou 
smrťou vo Feremani.

2. november, Pamiatka všetkých 
verných zosnulých 

3. november sv. Arepsim, 
Jozef, Aitala, mučeníci

Boli umučení v Perzii okolo 313 - 
330. Arepsim bol biskup.

4. november, sv. Joanik Velký, 
úctyhodný

Svätý Joanik sa narodil okolo roku 
754 v Bitýnii. Jeho otec sa volal Myri- 
sikus a matka Anastázia. On sám bol 
vojak vo vojenskej hodnosti. Po čase 
všetko zanechal a uchýlil sa ako pus
tovník na vrch Olymp. Zomrel v roku 
846. Od neho pocnáaza modlitba Na
ša nádej je Otec.

5. november, s v. Ga lakti on 
a Epistémia, mučeníci

Galaktion bol pohan. K vstupu me
dzi kresťanov ho pripravil kresťan 
Onufrius. Po prijatí Krstu získal velkú 
dokonalosť. Po vstupe do manželstva 
priviedol na túto cestu aj svoju man
želku Epistémiu. Za svoje presvedče
nie obetovali svoj život v roku 250. v 

Pripravil o. Mgr. Vojtech BOHÁČ
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V dňoch 18.8. - 3 .9 . t. r. sa konali vo farnosti 
Kapišová, okres Svidník 15 - dňové duchovné 
cvičenia hnutia SVETLO - ŽIVOT, tzv. oáza 
nového života. Trochu bližšie sme sa mohli 
zoznámiť s jej účastníkmi na odpustovej sláv
nosti v Lutine, kde prispeli evanjelizačným 
programom a tradične krížovou cestou, ktorá 
bola súčasťou ich duchovných cvičení.

Navštívili sme ich v prie
storoch obecného úradu v 
Kapišovej, kde sa táto oá
za konala a položili sme im 
niekolko otázok:

1. K oľkýkrát si na oáze?
2. Č o si očakával(a) od 

oázy?
3. Sp ln ilo  sa ti to?
4. Č o ťa veľm i oslovilo , 

h lboko na teb a  zap ô 
sobilo?

5. C hcel(a ) by si sa  ešte  
n ieked y  zúčastn iť  oá- 

* y ? 
6. Čo si o d tia lto  o d n á 

šaš?

Viera
1. Na oáze som prvýkrát.

2. Keď som sa na oázu 
pripravovala, neočakávala 
som ničvelké. Predtým som 
chodila na stretnutia mla
dých. Cítila som potrebu zre
generovať svoje vnútro po 
prázdninách, obnoviť sa.

3. Áno.

4. Zapôsobila na mňa sila 
spoločenstva.

5. Áno.

6. Odnášam si predovšet
kým Ježiša v srdci, ktorý ma 
naplnil silou potrebnou do

Ilustračná snímka F. DANCÁK

všedného života.
Vlado, Prešov
1. Prvýkrát.
2. Na oázu som bol po

zvaný. Bol som veľmi rád, 
že sa jej môžem zúčastniť. 
Očakával som, že sa stret
nem s Ježišom Kristom a 
oáza bola na to pre mňa 
velkou príležitosťou.

3. Áno, určite.
4. Oslovil má úzky kon

takt s Božím slovom, zažil 
som skutočnosť, že Božie 
slovo je živé. Ďalej život v 
spoločenstve mladých ľudí, 
ktorí sa snažia žiť Krista a 
tiež aj ochota podeliť sa s 
osobnými problémami. 
Týmto som aj hlbšie preni
kol do východného obradu 
svätej liturgie. Tiež ma pre
kvapilo prijatie spoiubratov, 
pretože som prišiel trošku 
neskôr.

5. Áno, a chcem pokračo
vať nielen v oáze, ale aj 
duchovnými cvičeniami a 
stretnutiami.

6. Odnášam si okrem iné
ho hlavne základ pre kres
ťanský život, na ktorom sa 
dá budovať, taktiež Ježiša 
Krista, s ktorým som sa den
ne stretával, som naplnený

pokojom. Tiež veľa vedo
mostí, ako ďalej žiť a no
vých priateľov.

Marika, Prešov
1. Na oáze som druhý

krát.
2. Čakala som dosť veľa, 

keďže som už vedela, ako 
to na oáze beží. Môj život 
mal zmysel po prvej oáze. 
Potom som mala rok pau
zu. Postupne som upadala. 
Teraz som očakávala novú 
silu, povzbudenie, že sa 
dostanem znovu hore a 
taktiež uzdravenie z jedné
ho zranenia, ktoré som v 
poslednom čase prežíva
la.

3. Áno.
4. Bola to sila spoločen

stva, povzbudenie zo strany ť 
iných, hlavne delenie sa me
dzi sebou.

5. Áno, len či aj Pán bude 
chcieť, nechám to na neho.

6. Som naplnená dušev
ným pokojom, ktorý je dôle
žitý pre mňa v bežnom 
živote, v ktorom je plno zla. 
Získala som tu aj základ vie
ry, ktorú chcem praktizovať.

Maroš, Stará Ľubovňa
1. Prvýkrát.
2. Prežíval som krízu do

ma, očakával som, že tu 
nájdem riešenie na problé
my.

3. Áno - a jediným rieše
ním na problémy je Ježiš 
Kristus.

4. Takou silou - zážitkom 
bola pre mňa modlitba v 
Duchu Svätom, sila Ducha 
Svätého, odovzdanie sa 
Ježišovi. A v neposlednom 
rade aj sviatosť zmierenia.

5. Áno, samozrejme.
6. Sčasti som tu spoznal 

seba, podstatu hriechu. 
Prenikol som hĺbšie do krá
sy a tajomstva modlitby. 
Predtým to bola pre mňa 
len taká fráza. Vyformoval 
som si tu svoju vieru. Zažil 
som veľa, niečo sa nedá 
ani vyjadriť slovami.

Za rozhovor ďakuje 
Slávka

A* V
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O t á z k y  m l a d ý c h
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 

Mons. Milan Chautur, CSsR
Ako by malo vyzerať chodenie chlapca 

s dievčaťom. Akých zásad by sa mali pri
držiavať? Inge

Je ťažké dať konkrétny recept, lebo 
ľudia, ich povahy a spôsoby nie sú rov
naké. Čo sa týka zásad chodenia 
chlapcov a dievčat, tie sú zrejme z Bo
žieho zákona, prihliadajúc v tomto 
smere zvlášť na 4.- 6. prikázanie.

Rodičia by nemali byť celkom mimo, 
ak ide o životné rozhodnutie ich detí. 
To znamená, že i pri chodení chlapca s 
dievčaťom je dôležité brať na zreteľ na
pomenutia otca a matky a ich rady si 
brať vážne k srdcu.

Ak napomínajú, že takto často a takto 
dlho by ste nemali zostávať spolu, is
totne majú na to svoj dôvod. Zásadou 
totiž musí ostať, že láska dozrieva naj
viac v samote a odlúčeností a nie pri 
neustálom kontakte, lebo tu by sme 
dávali do popredia len fyzickú stránku 
zbližovania. A keď aj spolu chodí chla
pec s dievčaťom, viac ako dotyk rúk, by 
mal byť dotyk srdca, ku ktorému do
chádza rozhovorom a vyjavením vnú
torných postojov k rozličným 
skutočnostiam života - tak sa mladí 
spoznávajú.

Tu treba dávať pozor aj na zdravotnú 
stránku, na ktorú upozorňuje 5. Božie 
prikázanie: Nezabiješ. Lebo prvé zbli
žovanie chlapcov a dievčat začína už 
počas študentských rokov alebo v za
čiatkoch pracovného zadelenia. Vtedy 
musí mladý človek veľa času a energie 
vkladať do zvládnutia školy a práce. Ak

popritom všetkom si nedopraje čas na 
zdravý odpočinok a jeho myslenie a 
úsilie je jednostaj zapojené do činnos
tí, môže prepnúť a tak nastávajú psy
chické, či fyzické poruchy ľudského 
zdravia. Cit lásky je silná záťaž - ak by 
sme to mohli takto vyjadriť, aj keď je to 
krásne, treba vždy dbať o správnu živo
tosprávu - a to je tá druhá vážna zása
da.

Potom je dôležité správne pochopiť 
šieste prikázanie: Nezosmilníš. To nie 
je príkaz, ktorý by nás mal obrať o ľud
skú radosť zo zblíženia, ale je to príkaz, 
ktorý nám má pomôcť zachovať si vnú
tornú slobodu od vlastného sebectva a 
od príťažlivosti druhej osoby. Ak táto 
sloboda v láske bude chýbať, potom sa 
celé chodenie chlapca a dievčaťa ube
rie zlým smerom. Až neskoro mladý 
človek zistí, že nie je pripravený pre 
život v zodpovednom manželstve, na
koľko nedokázal správne prežiť pred
manželský vzťah. A toto je tragédiou 
mnohých mladých životov po rozpade 
rodín. Inými slovami povedané: tam, 
kde človek povolí uzdu zmyselnosti, 
tam končí riadne chodenie a spoznáva
nie chlapcov a dievčat, lebo všetok čas 
zaberajú fantázie a predstavy, ktoré 
nezohľadňujú reálny život. A k tomu, 
žiaľ, povzbudzuje aj súčasná kinema
tografia, či masmédiálne prostriedky.

Napriek všetkým inventívam je treba 
zapamätať si, že len čisté chodenie 
chlapca a dievčaťa, ich čistá láska a 
čistý vzťah sú predpokladom skutoč
ného šťastia - a to je tá tretia zásada.

SUTAZ 2 /9 5
ZNAKY KRESŤANSKEJ DOKONALOSTI 

Tajnička č. 9 

1

Legenda:
1. V biblickej a novokresfanskej terminológii, 

smeruje k obráteniu človeka (zmena)
2. Ten, ktorý dostal svätenie prvého stupňa 

kňazstva (v gréčtine - služobník)
3. V biblickom ponímaní proroctvo (ináč)
4. Grécko- rímska kultúra, architektúra, ná

boženstvo
5. Eucharistické telo Ježiša Krista v západ

nom obrade
6. Dcéra Putifera, kňaza z mesta On (Helio- 

polls) v Egypte, podľa Gn 41,45 manželka 
Jozefa a matka Manasesova a Efrajimova

Tajnička č. 10

1

Legenda
1. Prorok, ktorý sa podľa Sf 1,1 vyskytoval 

za kráľa Joziáša
2. Knihy, ktoré tvoria prvý diel Kronikár

skeho diela. Hovoria o dejinách a po
čiatkoch llidstva až do Babylonského 
vyhnanstva

3. Základný náboženský akt
4. Človek tvoriaci verše, spevy, na oslavu 

Boha
5. Miesto na severnom konci Genezaret- 

ského jazera, východne od ústia Jordá
nu. V tomto meste mal domov apoštol 
Peter, Ondrej, Filip (Jn 1,44)

6. Označenie spisov, ktoré neprináležia do 
Svätého písma

I m  s p o H ie m  na  o k a  m izó n u a
Možno sa niekomu pri čítaní nadpisu bude zdať 

oslovenie vzácneho človeka Mons. ThDr. Miróna 
Podhajeckého veľmi dôverné, no v celej "našej doli
ne" v okrese Stará Ľubovňa, kde otec Mirónko pô
sobil skoro 24 rokov, ho ľudia majú radi a 
prichádzali s ním častejšie do kontaktu, ináč ani 
nevolali.

Aj pre našu rodinu bol veľkým priateľom a dlho
ročným duchovným vodcom. Duchovný otec Jozef 
Šoltýs, ktorý 3.5.1994 zomrel, poznal otca Mirónka 
už ako chlapec miništrant v rodnom Sabinove, kde 
otec Podhajecký bol kaplánom a neskôr, keď otecko 
študoval v Prešove, v teologickom seminári, mu bol 
dobrým špirituálom. Príchodom otca Mirónka do 
nášho okresu sa stali jeden druhému veľkou oporou 
a vzájomnými spovedníkmi. Ešte mám čerstvo v 
pamäti, ako sa o. Mirónko s oteckom lúčil krás
nym a dojímavým príhovorom, ako mu bolo 
ťažko, keď svojho žiaka, priateľa a spovedníka Jo- 
sifka, ako ho volal, odprevádzal na poslednej ceste.

6. septembra 1995 bola svätá liturgia za otecka pri 
príležitosti nedožitých 70. narodenín a hneď po nej 
sme išli do Čirča, kde bola svätá liturgia za nám tak

' " ' s\  H VAŠICH
l i  ^ L ISTOV
drahého o. Mirónka, ktorého telesné pozostatky boli 
vystavené v chráme. Ešte nedávno ma potešil úsmev 
na jeho tvári, keď som ho bola navštíviť v nemocnici, 
v spomenutý večer v stredu to bola opäť tá pekná 
tvár, akoby iba spiaceho o. Mirónka. Slzy však ni
komu neprestali tiecť pri predstave, že na tejto tvári 
už neuvidíme úsmev a od zajtra už ani tvár.

Dňa 7. septembra t.r. sme sa s týmto vzácnym 
duchovným otcom rozlúčili. Správa na odpuste v

Čirči 3. septembra t.r., že otec Mirón Podhajecký v 
skorých ranných hodinách odovzdal svoju dušu 
Spasiteľovi a jeho srdce dotlklo navždy, bola pre 
každého veľmi bolestná. Veď práve on bol tým hlav
ným pilierom vo farnosti i na čirčskej hore, ktorý 
spájal nebo so zemou a cez ktorého prúdila duchov
ná potrava a sila od Najvyššieho ku každému veria
cemu. Jeho túžba sa splnila. Veď čas jeho odchodu, 
práve v deň čirčského odpustu bol iste vymodlený. 
Jeho túžbou bolo aj to, aby sa čirčského odpustu 
zúčastili obaja naši otcovia biskupi. Tá sa splnila, on 
sa tejto správe aj velmi potešil, škoda, že sa už 
osobne nezúčastnil na tomto odpuste. Nám všetkým, 
ktorí sme ho mali radi, je ľúto, že zomrel sám, 
opustený. Veriaci Čirča si priali, aby bol medzi nimi. 
Toto želanie vyjadril aj otec Haľko, terajší správca 
farnosti. Najbližší príbuzní, u ktorých strávil posled
ný týždeň svojho života, tiež netušili, keďho sanitka 
viezla na intenzívku v prešovskej nemocnici po ná-

(Pokračovanle na 14. str.)



■  Chorvatský kardinál Franjo Kuharic na
písal v liste ruskému patriarchovi Alexejovi
II., že chorvátska vláda nechce vyháňať kra
jinských Srbov z Ich domovov, naopak, 
chce garantovať všetky ich práva a bezpeč
nosť.

■  Latinský patriarchát vybuduje na Izrae
lom okupovanom území na západnom po
breží Jordánu vzdelávacie stredisko pre 
kresťanov a moslimov. Doterajšia škola v 
Sabade bude prebudovaná nákladom dvoch 
miliónov dolárov.

■  V Budapešti bol založený Maďarský 
zväz katolíckych rodín. Neide len o osvetovú 
službu, ale taktiež o servisné služby pre ro
diny (príprava na manželstvo, letné tábory 
pre deti, pomoc rozvedeným párom a pod.). 
Predsedom zväzu je svätiaci biskup László 
Biro, ktorý zodpovedá za otázky rodiny v 
Maďarskej biskupskej konferencii.

■  Ukrajinský minister spravodlivosti Va- 
syl Onopenko podal demisiu na protest pro
ti neadekvátnemu zásahu polide proti 
účastníkom pohrebu kyjevského patriarchy 
Volodymyra.

■  45. medzinárodný cirkevný kongres v 
hesenskom Kónigsteine konaný pod hes
lom "Východná Európa - kresťania a mier v 
spoločnosti" sa už tradične zaoberal posta
vením cirkvi a spoločenskou situáciou v po-

stkomunistických krajinách. Medzi 300 
účastníkmi z ČR, Nemecka, Poľska, Bosny a 
Ruska bol aj predseda Rady európskych 
biskupských konferencií, pražský arcibis
kup Miloslav Vlk. Úlohou kresťanov podľa 
spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorý 
na kongrese taktiež prehovoril, je dať ľuďom 
novú orientáciu v ich úsilí o nájdenie zmys
lu života.

■  Vypracovanie konkrétnej spoločnej 
stratégie zameranej proti prenikaniu siekt 
do spoločnosti bolo cieľom stretnutia cir
kevných expertov z celého sveta 29 .-3 1 . 
augusta tr. v brazílskom meste Petropolis. 
Bariérou pre razantný nástup siekt a nových 
náboženských hnutí sa musia stať rodiny, 
hovorí sa v komuniké, ktoré zverejnil Vati
kán. Na stretnutí sa zúčastnilo šesťdesiat 
odborníkov z celej Latinskej Ameriky a Eu
rópy. Organizovala ho pápežská Rada pre 
rodinu v spolupráci s Radou pre medzinábo- 
ženský dialóg.

■  Podľa slov vladyku Ivana Martyňaka, 
ktoré boli uverejnené v dvojtýždenníku 
Lvovskej archieparchié Ukrajinskej grécko- 
katolíckej Cirkvi "Meta", v Poľsku dnes žije 
300 tisíc gréckokatolíkov, roztrúsených po 
celom území. Biskup Ivan má k dispozícii 60 
kňazov. Eparchia je rozdelená do siedmich 
dekanátov. Dvanásť bohoslovcov sa pripra
vuje na kňazstvo v Ľubline..
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Európa potrebuje civilizáciu, ktorá je zakorenená v láske a v pravde (Ján Pavol II.)

V dňoch 9. a 10. septembra t.r. sa uskutoč
nilo Stretnutie mladých Európanov so Svätým 
Otcom v pútnickom talianskom mestečku Lo- 
reto. Malá stavba v Bazilike označuje domček 
Panny Márie z Nazareta. Svätyňa v Lorete 
patrí medzi prvé svetoznáme svätyne, venova
né Blahoslavenej Panne, je  už niekoľko storočí 
opravdivým mariánskym centrom.

Svätyňa v Lorete nie je len "relikviou", ale 
aj vzácnou konkrétnou ikonou. Dobré známy 
je mimoriadny význam, aký ikona vždy mala, 
najmä pre veriacich východných cirkví, kde sa 
chápe ako znak, ktorým sa vo viere dostávajú, 
povedané slovami svätého Augustína, do urči
tého "duchovného kontaktu" s tajomstvom. 
Ikona "označuje" skutočnosť v hlbokom 
zmysle až do takej miery, že ju "sprítomňuje" 
a aktivizuje.

Prečo práve Loreto? Prečo Máriin dom? Na 
tieto otázky dal odpoveď Svätý Otec, keď po
vedal: Loreto znamená ísť s Pannou Máriou v 
ústrety 3. tisícročiu. Zverujem vás Panne Má
rii, prijmite ju dnes a navždy do svojho domu, 
lebo Mária vás prijíma dnes i zajtra vo svojom 
dome, kde 700 rokov bdie i koná, ako to robila 
v nazaretskom domčeku. (700 rokov sa nachá
dza nazaretský dom v Lorete).

Vďaka Márii sa stal nazaretský dom symbo
lom, v ktorom po návrate z Egypta sa odohrá
val život Slova - Ježiš rástol múdrosťou pred 
íuďmi a v 30. roku svojho života odišiel z 
domu, aby ukazoval cestu do večného života.

Ďalej Svätý Otec vyzval mladých, aby na
sledovali toho, ktorý neprišiel, aby mu slú
žili, ale prišiel a dal výkupné za mnohých. 
"Buďte jeho rukami a jeho srdcom." (Ruky k 
službe a srdce k modlitbe). Prišli sme do Lo-

reta, aby sme prosili o dom človeku v každej 
dobe

- aby nikomu nechýbal domov v našich eu
rópskych spoločnostiach

- prosíme domov pre všetkých ľudí a pre 
všetky rodiny

- dom je symbolom pokoja a mieru.
Slovami "Ty nie si otrok, ale syn a taktiež

dedič" vyzval Svätý Otec mladých, aby žili a 
svedčili o Božom prijatí za synov. Je to synov
stvo, ktoré je dedičstvom, ktoré nám dal jedno- 
rodený Syn. Ono nás vytrhuje z akéhokoľvek 
nebezpečenstva otroctva. Vracia nám našu

slobodu. "Kristus nás oslobodil, aby sme boli 
slobodní" (sv. Pavol).

Práve sloboda je úžasný prostriedok k tomu, 
aby sme dosiahli ciel’ a týmto cieľom je láska, 
ktorej plodom je bratstvo.

Disponujte sa, aby ste boli ľuďmi slobodný
mi, tým, že budete nasledovať Krista.

Pred vami je budovanie veľkých európskych 
spoločenstiev. Zišli ste sa tu, aby ste vyprosili 
silu k tomuto poslaniu. Prajem vám, aby naza
retský dom ostal inšpiráciou a oporou vo va
šom živote. -r-
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KTO ČÍTfl V RUSKU BIBLIU ?
Ruská biblická spoločnosť požiadala ce- 

loruské stredisko pre výskum verejnej 
mienky, aby zistilo rozšírenie a znalosť 
Biblie v Rusku. Výskumu sa zúčastnilo 
1650 dospelých osôb, vybraných z rôz
nych miest a oblastí a pochádzajúcich z 
rôznych spoločenských vrstiev.

Otázkam tohto špecifického výskumu 
predchádzali iné otázky, ktorých cieľom 
bolo zistiť totožnosť opýtaných osôb.
45 % opýtaných osôb sa prehlásilo za 
veriacich,
40 % za neveriacich,
15 % považovalo odpoveď za ťažkú.

Treba zdôrazniť, že percento veriacich 
vzrástlo po roku 1985, aj keď nebolo mož
né úplne veriť oficiálnym štatistikám.

Od roku 1985 však percentuálny počet 
veriacich je približne rovnaký.

Medzi tými, čo sa považujú za veriacich, 
je 90 % pravoslávnych. Na otázku - veríte 
v Boha - 50 % odpovedalo - áno a ďalších 
30 % odpovedalo, že "verí v posmrtný 
život". Pokrstených je 75 % opýtaných, 
ale náboženský život nie je príliš zdravý. 
Do chrámu aspoň raz za mesiac chodí 10 
%, raz za rok 25 %. Tu treba poznamenať
i objektívnu skutočnosť, že málo chrámov

" rabotajet", čiže je otvorených pre boho
služby, že je pomerne málo kňazov a že 
veriacim treba prekonať velké vzdialenos
ti, ak chcú navštíviť chrám.

Ako je to i v iných krajinách, rôzne so
ciálne rozdiely vyvolávajú i rôzne postoje 
k viere. Viac je medzi starými ľuďmi a 
počet veriacich sa zmenšuje s rastúcim 
vzdelaním. Veriacich žien je asi dvakrát 
tolko ako veriacich mužov.

Ďalej treba vziať do úvahy, že v Rusku
15 % obyvateľstva je medzi 16 - 25 rokom, 
30 % obyvateľstva je medzi 25 - 40 rokom, 
25 % obyvateľstva je medzi 40 - 55 rokom, 
30 % obyvateľstva je medzi 55 - 85 rokom,

Pokiaľ ide o výchovu a vzdelanie, 14 % 
Rusov navštevovalo univerzitu, 50 % má 
strednú školu a 40 % má základné škol
ské vzdelanie.

Zaujímavé boli i odpovede na rôzne ďa
lej položené otázky. Napríklad: Mali ste 
príležitosť čítať Bibliu alebo evanjelium a 
keď áno, kedy ste ju čítali naposledy?
- v poslednom týždni veriaci 6,5 %,

neveriaci 1 %
- v poslednom mesiaci veriaci 6,1 %,

neveriaci 2,2 %

- v poslednom roku veriaci 18,1 %, 
neveriaci 10,1 %

■ viac než pred rokom veriaci 20,8 % 
neveriaci 15,1 %

- nikdy

neodpovedali

veriaci 48,2 %, 
neveriaci 70,8 %

veriaci 0,3 %, 
neveriaci 0,8 %.

Na otázku, či majú doma Bibliu, odpove
dali nasledovne: áno,máme veriaci 42,6 
%, neveriaci 19,9 % nie, nepotrebujeme ju 
veriaci 67,2 %, neveriaci 36,4 % nie, je 
veľmi drahá veriaci 12,3 %, neveriaci 4,5 
%, je mi ťažko odpovedať veriaci 8,9 %, 
neveriaci 13,9 %, neodpovedali veriaci 
0,6 %, neveriaci 1,7 %

Ak prihliadneme k tomu, že výsledky 
tohto prieskumu sú roztrieštené v dôsled
ku spoločeského života, všimnime si, že 
Sväté písmo má čitateľov medzi študenta- 
mi 18 % a podnikateľmi 38 %. Zatiaľ 75 % 
nešpecifikovaných robotníkov a 60 % ne
zamestnaných vraví, že nemajú a nikdy 
ho nečítali.

Čo sa dá povedať z vyššie uvedeného? 
Totalitný systém, ktorý vládol 70 rokov a 
formoval ľudí tejto krajiny, sa predsa pre
počítal. Nerátal so silou Boha, ktorý aj v 
Rusku žil a žije v srdciach mnohých ľudí.

o. Ján BABJAK, SJ ^  O

NEUVERITEĽNE UTRPENIE
KATOLÍCKEHO K Ň A ZA  - JEZUITU V  ALBÁNSKU

(Dokončenie z čísla 19)
Do penzie mi chýbal ešte rok. Jedného 

dňa, keď som sa uberal do práce, zastal pri 
mne policajný voz. Detektívi vystúpili z auta 
a jeden z nich povedal: "  V mene ľudu ste 
zatknutý." "Prečo? ", opýtal som sa. Policajt 
rozkazovacím tónom zakričal: " Nastúpiť! 
Však sa to dozviete. "

Položili mi reťaze na ruky a odviedli ma do 
" Jaskýň Sigurimi" v Skutari. Tu som strávil 
deväť mesiacov bez toho, aby som videl 
slnko. Jediné svetlo boli elektrické žiarovky s 
veľmi dráždivým svetlom.

Musel by som byť Dante Alighieri, aby som 
vedel vylíčiť všetko to, čo som za tých deväť 
mesiacov na tomto mieste utrpenia videl a 
počul. Keď som vykročil z cely, počul som 
plač, žalostné vzdychy, výkriky zúfalstva, na
dávky a stonania. Bolo tu vyše 20 "ciel " .  
Všetky boli preplnené nešťastnými mužmi a 
ženami. Bolo tu hodne mladých, boli zatknutí 
len preto, že sa zverili svojim kamarátom 
prianím " dostať sa za hranice." Ich rozsu
dok najčastejšie znel : 16 rokov nútených 
prác. Tento trest sa im znížil, keď ukázali " 
ľútosť", alebo prezradili mená priateľov, ktorí 
boli do veci zasvätení. Treba ešte dodať: 
Trápenie a trýznenie na spôsob roku 1947 v 
tomto väzení nebolo, ale bolo to trýznenie 
iného druhu. Spútaný na rukách stáť od ve
čera do rána pri stene nebola maličkosť. 
Strážcovia sa striedali a až do omrzenia opa

kovali slová : " My vieme všetko, čo ste 
urobili, chceme len, aby ste sa priznali. " Po 
deviatich mesiacoch som bol postavený 
pred súd. Obžaloba bola tá istá : "  Pán Luli 
agitoval proti ľudu, robil propagandu, tajne 
hlásal náboženské dogmy ( čudné), zúčastnil 
sa sabotáži a pod."

Žalobca žiadal trest smrti zastrelením. Po 
dvoch dňoch vyššia inštancia rozsudok zme
nila na 25 rokov žalára. Pre môj vek nebol 
som odsúdený na nútené práce. Mal som už 
70 rokov. Odniesli ma do Balis, v okrese 
Fieri na juhu Albánie.

Tu som našiel tisíce väzňov, medzi nimi 
viac ako tucet kňazov. To bolo mojím jedi
ným potešením. Začínal som byť znovu  
" človek. "

Žili sme odrezaní od sveta. Deň a noc sme 
boli ohradení až troma ostnatými drôtmi. Na 
každom rohu boli štyria strážcovia. Náš život 
bol dobre chránený. Stále som bol hladný. 
Keď som opustil Skutari, bol som presvedče
ný, že sa už nikdy chlebom nenasýtim. 600 
gramov denná porcia chleba nestačila. Z 
mojej porcie nikdy neostala ani omrvinka.

Čas sme trávili na malom dvore alebo v 
skromnej knihovni, v ktorej boli len knihy 
Envera Hodžu a iných marxistov.

Svätá omša ? " Nec nominetur I (  ani 
myslieť!) . Modliť sa ? Beda tomu, na kom 
bolo vidieť nejaký prejav modlitby ! To by 
bola "propaganda pre vieru" a zato by mohol

byť postavený pred súd. I napriek tomu, my 
kňazi, sme sa modlili.

Naše spálne, to boli velké stodoly, v kto
rých bola nepríjemne páchnuca slama. 
Priečky neboli širšie ako 50 cm. Beda tomu, 
kto v noci chrápal I Ja som bol hriešnik 
tohoto druhu. Čo ma to stálo ! Len zriedka 
som mohol spokojne spať. Vždy ma zobudili, 
niekedy poriadnym úderom. Najnešťastnejší 
boli väzni, pochádzajúci z h ô r: boli zvyknutí 
spať v prírode pri svojom stáde.

Ale dosť bolo z utrpenia. Pán urobil s nami 
zázrak. Teraz, keď tieto myšlienky dávam na 
papier, sotva môžem uveriť, že ešte žijem. 
Som slobodný. Môžem slobodne hovoriť a 
slúžiť svätú omšu. Môžem počúvať spovede 
a mojim milým bratom a sestrám rozdávať 
sväté prijímanie.

Ešte by som mal 10 rokov sedieť a až 
potom by som bol prepustený. Kedže som 
už tri razy bol na prahu večnosti, daroval mi 
Pán slobodu. Teraz mi už nič nechýba. Rád 
by som bol o 40 rokov mladší, aby som 
mohol pracovať vo vinici Pánovej. Môj národ 
prežil 50-ročné martýrium. Ó, ako potrebuje 
našu pom oc!

Odporúčam sa do Vašich modlitieb a obetí. 
Nech Vám dá Pán zdravie a dlhý život vo 
Vašej dennej službe. " Memento Srdečne 
Vás zdraví v Kristu

Fr. Anton LULI, SJ
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KRISTUS MUSÍ RÁSŤ, MY MUSÍME UBÚDAŤ
Vysviacka na kňaza je znakom, že 

Cirkev je živá. Toto najvznešenejšie 
povolanie je darom nebeského Otca, 
ktorý týmto spôsobom posilňuje a 
ukazuje svojmu ľudu cestu spásy. 
Rozhodnutie pre kňazstvo je silou, 
ktorou môže vyzbrojiť len Boh. Je v 
ňom ukryté tajomstvo, ktoré sa zjavu
je vo svetle viery.

Slávnostnú vysviacku z rúk o. bisku
pa Mons. Jána Hirku dňa 17. septem
bra t.r. v katedrálnom chráme za prí
tomnosti vzácnych hostí, kňazov a ve

riacich prijal diakon Jozef Ivan, absol
vent Pápežského inštitútu v Ríme.

Z príhovoru otca sídelného biskupa 
vyberáme niekolko zaujímavých myš
lienok. "Kňazská sila vyviera spod krí
ža z obety, ktorá sa opakuje na oltári. 
Táto Kristova obeta dáva silu, aby 
sme prijali poslanie, ku ktorému nás 
povolal Boh.

Lekár vie posúdiť, či sa operácia po
darila. O dobre vykonanej práci sa vie 
presvedčiť aj elektrikár. My kňazi túto 
istotu dobra a zla nemáme. Medzi ra
dosťou a smútkom leží neistota i keď 
v nej často zablyskne malý lúč nádeje.

Nevieme, či naši veriaci vydržia vo 
viere až do konca. Pochvala a úcta 
nedokazujú ešte úspech."

Otec biskup ďalej naznačil a ukázal 
život kňazstva, do ktorého bol včlene
ný aj novokňaz Ivan. "Nehľadajme 
svoju slávu. Kristus musí rásť a my 
musíme ubúdať."

V závere príhovoru dojímavo vy
kreslil na osude hudobného velikána, 
skladateľa Bethovena význam kríža, 
jeho zmysel a naplnenie v najťažších 
chvíľach nášho života, tak upriamil 
zrak novokňaza ku Kristovmu krížu.

-am -

VEĽKÁ NÁVŠTEVA V KLEČENOVE
Veľká návšteva v Košickom Klečenove 
Dňa 9. septem bra t.r. bol veľmi slávnost

ný a pam ätný pre všetkých, ktorí sa zú
častnili odpustovej slávnosti v Košickom 
Klečenove. Radosť im  spôsobila návšteva 
sídelného otca biskupa Mons. Jána Hirku, 
ktorý prišiel na podnet a pozvanie m láde
že z tejto farnosti.

Nadšenie zo vzácnej návštevy nepreka
zil ani vytrvalý dážď a veriaci si spom e
nuli na heslo z návštevy Svätého Otca: 
"My sa dažďa nebojíme!"

Návšteva najdôstojnejšieho otca biskupa 
pre veriacich v Košickom Klečenove bola 
významná zvlášť preto, že to bola prvá náv
števa. V roku 1969 bol v dedine svätiaci 
biskup J.E. Vasil Hopko, ale nikto z mla
dých si na túto návštevu nepamätá. Na pôde 
farnosti otca biskupa privítali žiaci, starost
ka obce pani Antoniová, za farskú radu p. 
Mašlej a pred oltárom poverený správca 
farnosti otec Michal Vasiľ.

Tejto slávnosti, ktorá bola zároveň aj 
oslavou narodenia Bohorodičky, patrón
ky chrámu, sa zúčastnil o. Cyril Jančišin, 
okresný dekan, a duchovní otcovia o. Maš
lej, o. Hospodár, o. M iňo a o. Smolnický 
z Králbviec, ako aj bohoslovci.

Slávnostnú bohoslužbu sprevádzal svo
jím  spevom m iestny dievčenský zbor pod 
vedením Dariny Šimkovej.

Otec biskup sa v slávnostnej homílii 
prihovoril zvlášť mladým, ale povzbudil 
aj rodičov, ktorí v horlivosti svojich detí 
nachádzajú zadosťučinenie a odmenu. Po
vzbudivým i slovam i obohatil duše všet
kých, čím  sm e sa všetci upevnili vo viere, 
naplnili nádejou a zvlášť utvrdili v láske.

Za obetavú lásku a hlboký duchovný 
zážitok v m ene m ládeže a veriacich poďa
kovala otcovi biskupovi účastníčka mlá
dežníckeho stretnutia v Juskovej Voli 
Jana M ašlejová.

Jana ' 0

(s&aduj sa, brána spasenia
Týmito slovami akatistu nás v nedeľu, 3. septembra t.r. vítala farnosť 

Kapišová. V tento deň farnosť slávila chrámový sviatok Narodenia 
Panny Márie a zároveň bola posviacka interiéru - vnútornej malby 
chrámu. Pôvodnú malbu renovoval akademický maliar Pavol Michalič, 
rodák z Kapišovej.

Tejto liturgickej slávnosti predchádzala duchovná obnova, ktorú pri
pravilo oázové hnutie Svetlo - Život evanjelizačným programom. Nedeľ
ný program sa začal rozjímavým ružencom, do ktorého sa zapojili deti 
a mládež z farnosti. Pred desiatou hodinou správca farnosti o. Marek 
Kolesár privítal milého hosťa biskupského vikára a riaditeľa biskupského 
úradu o. Petra Rusnáka, ktorý svoju kňazskú činnosť začal práve v 
tunajšej farnosti. V mene kurátorského zboru ho privítal Ing. Miroslav 
Kucirka a deti peknými veršíkmi a kvetmi. Po posviacke vnútornej malby 
celebroval o. Peter Rusnák spolu so správcom farnosti a spolubratmi 
duchovnými otcami Jaroslavom Popovcom, Marekom Pulščákom, Ľu
bomírom Petríkom, Štefanom Kopčákom a Jánom Karasom, svätú 
liturgiu. Homíliu predniesol o. Peter Rusnák. Po svätej liturgii počas 
myrovania sa spieval akatist. Na záver slávnosti bola obchôdzka okolo 
chrámu a mnoholitstvije. J. K.

f  V
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V dňoch 14. a 15. septembra t.r. za účasti 
biskupov jednotlivých našich diecéz, čle
nov výboru SSV, pozvaných hostí a ďal
ších prítomných vyvrcholili v Trnave 
jubilejné slávnosti 125. výročia založenia 
Spolku sv. Vojtecha. Častí osláv sa zú
častnil aj prezident SR Michal Kováč so 
svojím sprievodom. Popri celom rade kul
túrnych predstavení bola v programe 
osláv aj slávnostná sv. omša, ktorú s h lav
ným celebrantom kardinálom Jánom Ch. 
Korcom koncelebrovali biskupi z jednot
livých diecéz. Po nej slávnosti pokračova
li slávnostným zasadnutím výboru SSV, 
ako aj valným zhromaždením SSV.

Na slávnostnom zasadnutí výboru SSV 
vystúpil aj prešovský sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka, ktorý ocenil prácu SSV 
pre gréckokatolíkov, najm ä vo vydávaní 
kníh a časopisov od roku 1968, i nášho 
Slova. K jeho poďakovaniu sa pripája aj 
redakcia Slova, ktorá chce svojm u vydava
teľovi poďakovať za všetku pomoc, starost
livosť a spoluprácu pri tvorbe nášho časopisu.

Trnavský Spolok sv. Vojtecha je  najstar
šou a najväčšou kultúrnou organizáciou na 
Slovensku. Za obdobie svojho dlhoročného 
trvania zohral významnú úlohu pri rozvoji 
vzdelanostnej, duchovnej a kultúrnej úrovni 
Slovákov.

SSV dostal svoj názov podľa sv. Vojtecha, 
patróna ostrihomského arcibiskupstva. V 

tom čase nebola nádej na 
úradné uznanie slovan
ských vierozvestcov. 
Trnavu si vybral spolok 
za svoj stánok preto, aby 
pokračoval v tradíciach 
"malého Ríma", ktorý 
bol 300 rokov centrom 
katolíkov v Uhorsku a 
tiež centrom kultúrnym. 

Bola tu Univerzita, neskôr učené tovariš
stvo, tlačiarne. Na založení Spolku sv. 
V o jtecha m á najväčšiu  zásluhu  kňaz 
Andrej Radlinský. Postupne Spolok za
pustil korene i v najodľahlejších sloven
ských obciach. Do rodín začalo pravidelne

prichádzať tlačené slovo v podobe kalendá
ra Pútnik svätovojtešský s ďalšími podielo
vými knihami. V 50 -tých rokoch mal 
Spolok 246 000 členov. Štát zrušil celú 
členskú základňu, zabral celý majetok, 
znárodnila sa tlačiareň, vyvlastnila budo
va atď. Veľmi sa zredukovala edičná 
činnosť. Činnosť Spolku sa obnovila a roz
šírila po roku 1989. Na základe stanov 
úlohou Spolku je  napomáhať duchovný 
rast nášho národa, prehlbovať jeho mrav
né vedom ie a národné uvedom enie a vše
m ožne prispievať k tom u, aby sa 
kresťanské zásady uplatňovali vo všet
kých ob lastiach  kultúrneho, vedeckého, 
hospodárskeho  a sociálneho života Slo
vákov. D nes m á S polok 105 000 členov, 
svo je vydavateľstvo, 19 predajní a vyví
ja  aj ďalšiu činnosť. Jeho predsedom  je 
biskup M ons. P eter D ubovský. Spolok 
svätého V ojtecha v súčasnosti na čele s 
jeh o  riaditeľom  PhDr. Štefanom  Hana- 
kovičom  rozvíja  dedičstvo svojich ot
cov. B ohu vďaka za v še tk o  ú silie  a 
p rácu . A.M OJŽIŠ

V BEL0VEZI ODHALILI PflMflTNU TfIBULQ
Obec Beloveža, ktorá sa nachádza asi 9 

km na východ od Bardejova, si nedávno 
pripomenula 640. výročie prvej písomnej 
zmienky o sebe. Práve pred 640 rokmi, 
presne v roku 1355, zaznamenali historic
ké pramene po prvýkrát osadu menom 
BELAWESE, ako súčasť smilnianskeho a 
neskôr makovického hradného panstva.

Dôstojným zavŕšením pripomenutia si 
tejto udalosti bolo odhalenie pamätnej ta
bule dvom významným rusínskym rodoľu- 
bom a velkým priateľom Slovákov a 
ostatných Slovanov - o. Alexandrovi Duch- 
novičovi a o. Alexandrovi Pavlovičovi v 
nedeľu, 3. septembra na miestnej fare.

Vlastnému odhaleniu pamätnej tabule 
predchádzala slávnostná svätá liturgia v 
Chráme sv. Archanjela Michala, ktorú od
slúžil správca farnosti o. Alfonz Bocko za 
hojnej účasti veriacich obce a prítomných 
hostí z Rusínskej obrody. Súčasťou liturgie 
bola i panychída za duše zosnulých obyva
teľov Beloveže, ako aj za duše o. Alexandra 
Duchnoviča a o. Alexandra Pavloviča.

Po ukončení pobožnosti sa zhromaždilo 
približne 250 obyvateľov Beloveže pri fare, 
kd3 sa uskutočnila vlastná časť odhalenia 
tabule. Na úvod sa zhromaždeným obča
nom prihovoril o. Alfonz Bocko, ktorý ob
jasnil motívy, ktoré viedli jeho a Klub 
Rusínskej obrody v Bardejove k rozhodnu
tiu inštalovať na fare pamätnú tabuľu obi
dvom osobnostiam. Po ňom sa ujal slova

Ivan Bandurič, predseda Klubu RO v Bar
dejove, ktorý v krátkom medajlóne pred
stavil obidvoch buditeľov a ich vzťah k 
Beloveži. Vo svojom vystúpení zdôraznil 
pochopenie predstaviteľov gréckokatolíc
kej cirkvi a správcu farnosti o. Alfonza 
Bočku pri realizácii tejto myšlienky, ako aj 
sponzorský prínos bardejovských podni
kateľov (niektorí si želali ostať v anonymi
te), bez ktorých by sa táto udalosť 
nemohla uskutočniť.

Vyvrcholením programu bolo konečné 
odhalenie pamätnej tabule, ktoré vykonal 
o. Bocko. Text tabule v kodifikovanej po
dobe rusínskeho jazyka hovorí, že v obci 
Beloveža žili a tvorili gréckokatolícki kňazi, 
buditelia Rusínov o. Alexander V. Duchno- 
vič a o. Alexander I. Pavlovič.

Nad vlastným textom sa nachádza v po
dobe motta známy verš z Duchnovičovej 
básne - Ja Rusin byl, jesm i budu (Bol som 
Rusín, som a budem).

Celé podujatie vkusne spestroval pred
nesený úryvok z Duchnovičovej tvorby, 
ako aj na úplný záver ľudová pieseň Koli 
murovali bilu Makovicu v podaní belovež- 
ských dievčeniec.

O rgan izá tori podu ja tia  majú pocit za
dosťučinenia, že sa im aspoň takým 
spôsobom  podarilo  splatiť dlh voči 
obom slávnym  mužom , ktorý voči ním 
mala n ie len Beloveža, ale aj všetci 
obyvate lia  tých to  krajov, bez ohľadu na 
to akej sú národnosti, náboženstva či 
po liticke j príslušnosti.

Ľuboš ROMAN, Bardejov

(q 0  -f 1  O j ,  ja
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K VZÁCNEMU ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Stretávame sa s ním v našom košickom chráme. Ešte vypomáha v pastorácii. 

Deň po sviatku Povýšenia Kríža v tichosti oslávil svoju životnú osemdesiatpäfku 
a o týždeň si pripomenul, že je v kňazskej službe už 57 rokov. Vtedy do rúk 
biskupa Alexandra Stojku zložil slXJb, že zostane po celý život verným kňazom 
Cirkvi. On - otec Ladislav Labanič z Dúbravky, z úpätia nášho Vihorlatu.

Svoj kňazský slbb neporušil ani v najťažšom roku 1950. Nepodľahol zvodom 
ani násiliu, a radšej trpel ako ostatní jeho spolubratia plných osemnásť rokov. A 
potom ako ostatní opäť sa dal do práce na spáse nesmrtelhých duší, ktorú 
vlastne nikdy neprerušil. Zaiste si spomína na miesta svojich štúdií v Berehove 
i Olomouci i miesta svojho kňazského pôsobenia - Ulič-Krivé, Kalnú Roztoku, 
Vyšnú Rybnlcu, Stakčínsku Roztoku-Ubllí, Bokšu, KoromlU-Sobrance i záve
rečný Bardejov. Všade zanechal kus svojho kňazského srdca.

O. Ladislavovi, ktorý si zachoval obdivuhodnú sviežosť, želáme, aby mu Pán 
času doprial ešte veľa pokojných dní. A za všetko ďakujeme.

o. Michal HOSPODÁR

DVESTOROČNICA CHRÁMU V ZEMPLÍNSKEJ TEPLICI
V nedeľu, 10. septembra t.r. zavítal k nám - do Zemplínskej 

Teplice - náš sídelný biskup Mons. Ján Hirka. Pozvali sme ho na 
našu odpustovú slávnosť i spomienku na dvestoročnicu nášho 
Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. Privítali sme ho kyti
cou kvetov i po staroslovanský - chlebom a soľou.

Cristur i Kyrystur, Santa Crux i Kerežtur, Kerestúr, ba i Križova
ný sú staršími názvami našej obce, o ktorej prvá písomná zmien
ka je už v roku 1263. V roku 1805 žilo v našej obci až 530 
gréckokatolíkov. Vtedy už desať rokov chodili do terajšieho chrá
mu. Naši predkovia sa rozhodli dať pod ochranu presvätej Boho
rodičky a jej sviatok narodenia si zvolili za svoj chrámový.

O. biskup Ján odslúžil odpustovú sv. liturgiu. Spoluslúžil s ním 
nový okresný dekan o. Dušan Seman, o. Pavol Cilly, o. Michal

Hospodár st., o. Michal Kučera, o. 
Valentín Tkáč a správca našej far
nosti o. Jozef Orenič, ktorý ho po
zdravil i v mene nás sa s ním 
rozlúčil. O. biskup nás v kázni po
vzbudil a pripomenul velkú obeta
vosť našich predkov, ktorí pred 
dvoma storočiami dokázali posta
viť chrám.

Po sv. liturgii sa k nám prihovo
ril aj starosta obce Dr. Ján Artim. 
Na záver jubilejnej slávnosti bolo 
myrovanie a akatist k Bohorodič
ke. Po obchode okolo cerkvi, pá
pežskej hymne a požehnaní 
posilnení v svojej viere sme sa 

_ rozišli do svojich domovov.

Srdečné bolo privítanie ^  . f  U  U  Michal ZAMBORI,
V  Zemplínskej Teplici... j  J I Zemplínska Teplica

2íl/£ SPOMIENKY NA O K A  MIRÓNKA
(Dokončenie z 9. str.)

hlom zhoršení zdravotného stavu, že jeho minúty 
pobytu tu na zemi sú už spočítané. Aj tu treba vidieť 
Božiu vôľu, ktorú o. Mirónko s tol'kou láskou a vždy 
obetavo plnil. Nikdy nechcel byť nikomu na obtiaž, 
nič od nikoho nežiadal pre seba, celý život žil utiah- 
nuto a v samote, a tak vlastne aj v tie posledné chvíle 
zanechal tých, ktorých miloval, práve z lásky k ním 
- veriacich v Čirči i príbuzných v Klenove.

Iste však neodchádzal osamotený duchovne. Jeho 
život bol ustavičnou modlitbou a oslavou Pána Boha 
a Prečistej. Ešte aj cestou na kňazské porady, či 
spovede do okolia, využil v aute každú chvílu a svoj 
časoslov i ruženec neopustil. A tak Pán Boh a Panna 
Mária ho iste neopustili, keď odchádzal z tohto sveta.

Nikto nepochybuje o tom, že práve Panna Mária 
stála pri lôžku o. Mirónka, aby jeho slabé, choré a 
tolkou životnou námahou utrápené telo oslobodila 
od pozemských bolestí a naopak silného, pevného, 
verného a vždy láskou horiaceho ducha pozdvihla 
na miesto, kde čaká hojná odmena tých, ktorí verne 
nasledujú Boha. Veď aj svätý Pavol v prvom liste 
Korinťanom píše: "Ani oko nevidelo, ani ucho nepo
čulo, ani na um človekovi neprišlo, čo Boh pripravil 
tým, čo ho milujú" (1 Kor 2,9).

Rozlúčky dňa 7. septembra t.r, ktorá bola dojíma
vá a veľmi dôstojná, sa zúčastnili J. E. Mons. Ján 
Hirka, prešovský sídelný biskup, Mons. Milan Cha-

utur, CSsR, pomocný prešovský biskup, Mgr. Peter 
Rusnák, biskupský vikár, o. Ján Eugen Kočiš, riadi
teľ biskupského vikariátu v ČR, a vyše 60 kňazov 
prešovskej diecézy.

Otec biskup Mons. Ján Hirka v smútočnom prího
vore poukázal na velký význam kňazstva i na ne
sporné prvenstvo o. Miróna medzi kňazmi v celej 
diecéze. Prierez jeho životom i všetky aktivity, ale 
hlavne veľký duch modlitby, obety a skromnosti, 
poukazujú na veľkosť zomrelého, ktorý vo svojej 
pokore sa vždy považoval za nehodného obdivu, 
vďaky alebo pochvaly.

Veľká účasť veriacich z Čirča, z filiálok Ruská 
Vola, Obručné i z okolitých farností Orlov, Š. Jas
trabie, Kyjov, Tichý Potok a ďalších, poukazujú na 
to, že otec Mirónko nebol obyčajný človek. Svojou 
jednoduchosťou a snahou byť nenápadný, stal sa 
veľkým a prvým. Jeho odchodom strácame vzácne
ho človeka, veľkého ducha. Čo som čítala životopisy 
kňazov, pripomína mi to život Jána Mária Vianney- 
ho, kňaza z Arsu.

Jeho pôsobením v Čirči sa veľa zmenilo k lepšie
mu. Ako v príhovoroch bolo spomínané, obnovil 
všetky chrámy vo farnosti i na filiálkach, kaplnku na 
čirčskej hore, mládež viedol príkladne k Bohu, diev
čatá učil krásne náboženské piesne, ale hlavne zväč
šil rady veriacich pristupujúcich k sviatosti 
zmierenia 35 násobne.

Otec Mirónko sial semeno Božieho slova všade, 
vždy a do každého. Ako aj otec biskup Hirka pove
dal - preoral celú čirčskú farnosť. Možno si až teraz 
uvedomíme, aký to bol vzácny človek, až teraz sa 
ukážu plody jeho dlhoročnej práce, jeho skorých 
ranných modlitieb v chráme za svojich veriacich, 
tisíce spovedí vo farnosti i v okolí í vysluhovanie 
ostatných sviatostí. Žiadnemu kňazovi neodmietol 
pomoc. Chodieval vždy spovedať, aj keď už bol 
slabý.

Všetci sme radi, veriaci Čirča iste zvlášť sú po
vďační otcovi biskupovi Jánovi Hirkovi, že telesné 
pozostatky o. Miróna Podhajeckého budú v Čirči pri 
chráme z východnej strany, kde je svätyňa, kde 
nebohý mnohokrát prinášal novozákonnú obetu sv. 
liturgiami a zvolával Božie milosrdenstvo pre nás, 
pre tento svet.

Vďaka, otče Mirónko, za všetko! Blažený vám 
pokoj, večná pamiatka! M. LIZÁKOVÁ

□ □ □ / f / f  0
Zároveň prosíme duchovných otcov i veriacich, 

ktorí otca Miróna Podhajeckého osobne poznali a 
utkveli im v pamäti zážitky zo stretnutia s nim, aby 
tieto napísali do redakcie Slova.

Bol to vzácny človek, velká osobnosť, ktorá si 
zaslúži, aby sa o ňom vedelo čo najviac. Pán Boh 
Vám zaplať!
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V roku 1995 sa y nedele a sviatky čítajú čítania podťa cyklu "B" 

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

Týždeň po 19. nedeli po ZSD

16. október, pondelok, 
sv. Longín, mučeník

Menlivé časti z pondelka (biela) alebo o mu
čeníkovi (červená). 1 Kor 12,12 - 26, A všetci 
sme boli napojení jedným Duchom. Mk 9, 38 - 
41, Ved’kto nie je proti nám, je za nás.

17. október, utorok, Oziáš, prorok
Menlivé časti z utorka alebo o prorokovi 

(biela). 1 Kor 12,27-31, Vy ste Kristovo telo a 
jednotlivo ste údy. Mk 9, 42-50, Ak by ťa 
zvádzala na hriech tvoja ruka, odtrhni ju.

18. október, streda, Lukáš, apoštol a
evanjelista, záväzná spomienka

Antifóny: každodenné. Tropar: Lukáš, pô
vodca. Sláva. Oslavujme Bohom...I teraz - 
podfa predpisu. Prokimen: Tvoje milosrden
stvo. Sk 4, 8 - 12, On je kameň, ktorý ste vy, 
stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uhol
ným. Lk 10, 1 - 9, Hía, posielam vás, ako 
baránkov medzi vlkov. Spev na prij.: Vo več
nej pamäti.

19. október, štvrtok, Joel, prorok
Menlivé časti zo štvrtku alebo o prorokovi 

(biela). 1 Kor 13, 8 -13, Láska nikdy nezanik
ne. Mk 10, 17 - 22, Učiteľ, toto všetko som 
zachovával od svojej mladosti.

20. október, piatok,
Artém, mučeník

Menlivé časti z piatku alebo o mučeníkovi 
(červená). 1 Kor 14, 1-5, Usilujte sa o lásku. 
Mk 10, 35 - 40, Neviete, čo žiadate.

21. október, sobota,
Hilarion Veľký, úctyhodný

Menlivé časti zo soboty alebo o úctyhod
nom. 1 Kor 14, 6 - 12, Keby poľnica vydávala 
neurčitý zvuk, kto by sa strojil do boja? Mk 11, 
12 - 14. 20 - 25, Keď na dmhý deň z Betánie 
odchádzali, pocítil hlad.

22. október, Dvadsiata nedeľa
po ZSD, Averciáš, biskup (biela)

Radový hlas je tretí, evanjelium na utiemi je 
deviate. Tropar: Veseľte sa. Sláva a kondák - 
Vstal si. I teraz - podľa predpisu. Prokimen: 
Spievajte Bohu. Gal 2, 19 - 20 S Kristom som 
pribitý na kríž. Mk 9,38 - 41, Učiteľ, videli sme 
kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých du
chov. Spev na prijímanie: Chváľte Pána.

Týždeň po 20.nedeli po ZSD

23. október, Jakub, apoštol,
záväzná spomienka (červená)

Antifóny: každodenné. Tropar: Ako apoštol 
Kristov. Sláva a kondák - Jednorodené Slovo. 
I teraz - podl’a predpisu. Prokimen: Pán si pri
pravil. Jak 3, 13-18, Kde je žiarlivosť a sváry, 
tam je nepokoj a každé možné zlo. Mk 1, 
14-20, Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie krá
ľovstvo

24. október, utorok,
Aret a spoločníci, mučeníci

Menlivé časti z utorka alebo o mučeníkoch 
(červená). 1 Kor 14, 20 - 25, Naozaj je Boh 
medzi vami. Mk 11,27 - 33, Akou mocou toto 
robíš?

25. október, streda,
Marcián a spoločníci, mučeníci

Menlivé časti zo stredy alebo o mučeníkoch 
(červená). 1 Kor 14,26 - 33a Boh nie je Bohom 
neporiadku, ale pokoja. Mk 12, 13 - 17, Ježiš 
poznal ich prefíkanosť.

26. október, štvrtok, Demeter, 
veľkomučeník, 

záväzná spomienka (červená)
Antifóny: každodenné. Tropar: Veľkého 

ochrancu. Sláva a kondák - Bystrinami tvojej. 
I teraz - podfa predpisu. Prokimen: Pane, ty nás 
zachováš. 2 Tim 1, 13-14, 2,1, Syn môj, upev

ňuj sa v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Jn 
15, 17 - 21, Spomeňte si na slovo, ktoré som 
vám povedal. Spev na prij.: Do tvojich rúk.

27. október, piatok, Nestor, 
mučeník (červená)

1 Kor 15, 9 - 11, Ja som najmenší z apošto
lov. Mk 12, 41 - 44, Ježiš si sadol oproti chrá
movej pokladnici.

28. október, sobota, Paraska, mučenica
Menlivé časti zo soboty (biela) alebo muče

níci (červená). 1 Kor 15, 12-14. 19-21, Kristus 
vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Mk 13, 
1-8, Učiteľ, pozri, aké kamene, aké stavby.

29. október, Dvadsiata prvá
nedeľa po ZSD, Anastázia Rímska, 

mučenica (biela)
Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utiemi 

je desiate. Antifóny: nedeľné. Tropar: Ked sa

učenice. Sláva, kondák - Môj Spasiteľ. I teraz - 
podľa predpisu. Prokimen: Aké velké. Gal 1 ,6- 
8.10 -12, Sú niektoré čo vás mätú a chcú prekrú
tiť Kristovo evanjelium. Mk 10,17 - 22, Jedno ti 
ešte chýba. Spev na prij.: Chváľte Pána.

Týždeň po 21. nedeli po ZSD
30. október, pondelok, Zenobius 

a Zenóbia, mučeníci
Menlivé časti z pondelka (biela) alebo o mu

čeníkoch (červená). 1 Kor 15,39 - 44a: Seje za 
telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Lk 1, 67
- 79, Poučíš jeho ľud o spáse.

31. október, utorok,
Stách, Amplias, Urban 

a Narcis, apoštoli
Menlivé časti z utorka alebo o apoštoloch 

(biela). 1 Kor 15,44b - 50, Ak jestvuje živočíš
ne telo, jestvuje aj duchovné. Lk 2, 41 - 52, 
Zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho ro
dičia nezbadali.

1. november, streda, Kozma 
a Damián, nezištní lekári, 

záv. spomienka (biela)
Antifóny: každodenné. Tropar: Svätí divo

tvorcovia. Sláva, kondák - Preslávni lekári. I 
teraz - podl’a predpisu. Prokimen: Svätým a 
slávnym. 1 Kor 12, 27 - 31, Majú všetci dar 
uzdravovať? Mt 9, 35 - 28, 10,1, Keď videl 
zástupy, zľutoval sa nad nimi. Spev na prij.: 
Hľadal som Pána.

2. november, štvrtok, Spomienka na 
všetkých verných zosnulých

Antifóny: Dobré je. Pán kráľuje. Vchod: Po
ďme... za večný pokoj zosnulých. Tropar: Hlbina
mi múdrosti. Sláva - kondák So svätými. I teraz.
V tebe máme. Prokimen: Duše ich budú. 1 Kor 15, 
35 - 37. 42 - 45, Ako vstanú mŕtvi? Jn 5,24 - 30, 
Tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.

3. november, piatok, Acepsim, 
Jozef, Aitala, mučeníci /biela/

Menlivé časti o Božskom Srdci Ježišovom - 
prvý piatok v mesiaci. 2 Kor 1, 3 - 7, On nás 
potešuje v každom našom súžení. Lk 3,15 -18, 
A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu 
evanjelium.

4. november, sobota,
Joanik Velký, úctyhodný

Menlivé časti zo soboty alebo o úctyhod
nom. 2 Kor 1, 8 - 11, On nás vyslobodil a 
vyslobodzuje z takej smrti. Lk 4,1 -13, Nielen 
z chleba žije človek.

5. november, Dvadsiata druhá 
nedeľa po ZSD, Galaktion 

a Epistémia, mučeníci (biela)
Radový hlas je piaty, evanj. na utiemi je 

jedenáste. Antifóny: nedelhé. Tropar: Veriaci 
oslavujme. Sláva - kondák Do podsvetia. I 
teraz podl’a predpisu. Prokimen: Pane, ty nás 
zachrániš. Heb 13, 1.4 - 8, Bratská láska nech 
trvá. Mk 1, 21-  28, Aj nečistým duchom roz
kazuje a poslúchajú ho.

P rip rav ili o. M g r. Vojtech B O H Á Č



ODKAZ NEMEJ Z ĽUTINY
Vo štvrtok, 21. septembra t.r. a v pia

tok na druhý deň sme mohli v Sloven
skej televízii sledovať polhodinový 
televízny film o našom pútnickom mies
te - Ľutine.

Námet a scénar napísal známy košic
ký publicista Jozef Červinka, hudobnú 
spoluprácu mal Peter Gajdoš, kameru 
a réžiu Eduard Jasaň.

Dejiny pútnickej Ľ-Utiny sa začali roz
víjať po prípade Zuzany Feketovej v 
roku 1851. Už o štyri roky v apoštol
skom breve Pius IX. uviedol podmienky 
získania plnomocných odpustkov a Ján 
Pavol II. ľutinský Chrám Uspenia Pre
svätej Bohorodičky povýšil v roku 1988 
na Baziliku Minor.

K televíznemu filmu Odkaz nemej z ^  
Lutiny sa ešte vrátime. (pk) '

V _ ______________7
"Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho 

chvála nech znie v zhromaždení svä- 
tých^Z 149,1)

Týmito slovami sa dá charakterizo
vať život dlhoročného kantora Michala 
Romana zo Šarišského Štiavnika, kto- 
rý sa 23. októbra 1995 dožíva 80 rokov 
života.

Pri tejto príležitosti mu všetko najlep
šie želajú najbližší príbuzní a vďační 
spoluveriaci.

□  □  □
Pastoračná Komisia pri Gréckokatolíckom 

biskupstve v Prešove oznamuje všetkým, 
ktorí sa prihlásili na stretnutie mládeže, ktoré 
sa konalo v letných mesiacoch v Juskovej 
Voli, zaplatili príslušnú čiastku a z rôznych 
dôvodov sa nemohli zúčastniť tohoto stret
nutia, nech sa prihlásia na gréckokatolíckom 
farskom úrade v Kojšove u duchovného otca 
Milana Mojžiša na tel. čísle: 0944/932 61, 
alebo nech napíšu na adresu: Gréckokato
líckej farský úrad Kojšov, PSČ 055 52. Pro
síme tých, ktorých sa to týka, aby sa ohlásili 
do konca roka 1995, aby sme túto záležitosť 
mohli uzavrieť. o. M. MOJŽIŠ

Novovzniknutá firma Vajda a spol. 
ponúka všetky druhy maliarskych a 
natieračských prác v sakrálnych a ci
vilných objektoch. Okrem nových zá- 
kazok reštaurujeme tiež sakrálne 
predmety všetkých druhov: kríže, so
chy, obrazy, zlátenie ikonostasov a 
pod., vrátane všetkých potrebných 
prác. Robíme tiež malby nových cir
kevných obrazov podľa želania.

Ceny účtujeme na základe vzájom
nej dohody. Ponuky zasielajte na ad
resu:

Fy. Vajda a spol. 
Zemplínska 5 
080 01 Prešov 

č. t.: 091/70 22 16 
091/555 67

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

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

Podávanie novinových zásielok
povolené Východoslovenským riaditeľstvom
pôšt Košice,č.j.2542-PTTM-93,zo dňa 8.9.1993

TREBA ZVOLIŤ ŽIVOT
"Dvaja budú spolu - jeden bude 

vzatý a druhý ponechaný." Pri jed
nej z ciest do Jericha povolal Ježiš 
mýtnika Zacheja (Lk 19,1-10). Keby 
tak bolo pri tejto udalosti nastalo to 
velké triedenie - kto by bol vzatý a 
kto ponechaný? Kto by bol zrelý pre 
smrť a kto pre život?

Evanjeliové texty dávajú odpo
veď: pre život dozrievali chudáci, 
slepci a hriešnici - kým tí, čo nimi 
opovrhovali a pyšne sa nazdávali, 
že sú spravodliví, dozrievali pre 
smrť. Je to tvrdé, ale veľmi dôleži
té konštatovanie.

Pravdepodobne sme si dosta
točne neuvedomili, čo znamená, 
že Ježiš prišiel pre hriešnikov, a 
nie pre spravodlivých. Je načase, 
aby sme túto pravdu domysleli až 
do konca, lebo - ako sa zdá - me- 
rítka farizejov sú ešte v platnosti. 
Podľa kritérií farizejov dobrý je 
ten, kto si všetko plní podľa pred
pisov, a nie ten, kto vášnivo s po

korou, vo vedomí svojej slepoty a 
hriešnosti,hľadáKrista.

O jasnosti Ježišovho postoja há
dam nikto z nás nepochybuje. To trie
denie pri Jerichu bolo veľmi presné a 
konkretne. Na každého z nás sa raz 
bude vzťahovať konečné a rozhodujú
ce triedenie. Naše vlastné mená budú 
figurovať na jednej z dvoch strán.

Je veľmi dôležité, aby sme pocho
pili, že musíme aktívne hľadat Krista 
a jedine od neho očakávať plnosť 
života.

Znovu sa treba zaradiť - či už život 
alebo smrť.

Mnohí, aj keď nechcú smrť, ale pre 
život nič nepodniknú. V novom živo
te budú mať miesto len tí, ktorí sa 
doňho vložia celí a zveľadia hodno
ty, ktoré im boli zverené, tí, ktorí prí- 
liž veria a priveľmi milujú Ježiša.

Treba sa nám báť jediného, aby 
sme sa hlúpo nezaradili medzi tých, 
ktorí dozrievajú k smrti.

Z Myšlienok o. J. PORUBČANA, SJ

VECERADLO S PANNOU MÁRIOU
S radosťou v srdci Vám chceme oznámiť, 

že vyšla nová publikácia pre gréckokatolíc
kych veriacich - Večeradlo modlitby s Pan
nou Máriou. Túto publikáciu schválil otec 
biskup Mons. Ján Hirka, aj touto cestou sa 
mu chceme poďakovať a odovzdať zaňho 
Pánu Bohu naše modlitby a obety.

Mnohým z nás napadne otázka, čo je to 
vlastne večeradlo. Bolo ním nazvané mies
to, kde Pán Ježiš jedol so svojimi apoštolmi 
velkonočného baránka pred svojím utrpe
ním.

Po ukrižovaní svojho Majstra boli apoštoli 
slabí a bojazliví, ich viera bola otrasená. Bu
dúcnosť Cirkvi bola ľudsky bez výhliadky. 
Ale modlitby apoštolov vo večeradle spolu s 
Ježišovou matkou Máriou mail nepredstavi
teľný účinok. Pripravili ich na prijatie Svätého 
Ducha, ktorý na nich zostúpil v deň Turíc a 
uskutočnil velký zázrak ich premeny. Vystro
jení mocou z výsosti stali sa nebojácnymi 
ohlasovateľmi evanjelia.

Panna Mária v tejto dobe, tak ťažkej pre 
Cirkev, chce zhromaždiť svoje deti/pretože

___ £.&/c ťX/co ZXeHPSť&Fc- V -

í ;en Svätý Duch môže spôsobiť zázrak milo
srdnej Božej lásky, aby ľudia pochopili a 
obrátili sa k Bohu a aby sa svet zachránil. 
T úži, aby sa na modlitbách spolu s ňou zhro
maždili deti, mládež, rodiny, kňazi, aby sa 
Cirkev a celé ľudstvo premenilo na trvalé 
večeradlo modlitby. Keď nás Panna Mária

NOVA PUBLIKACIA
takto privedie cez večeradlá modlitby k no
vým Turícam, to bude triumf jej Nepoškvrne
ného Srdca, ktorý vo Fatime prislúbila*}

V tejto publikácii nájdete celý priebeh ve- 
čeradla a pobožnosť prvých piatich sobôt. 
Bližšie informácie o večeradlách a Ich rozši
rovaní, ako aj objednávky tejto publikácie 
môžete adresovať: Dominikánske marián
ske centrum Salve, Dominikánske námestie 
8, 040 01 Košice 

č.t,: 095/ 6221921, 6228157 kp. 142 
Pri objednávaní uvádzajte poznámku: Ve

čeradlo pre gréckokatolíckych veriacich
_____________________

KRAKÉ FIjCJKY (DIDE0)
STRETNUTIE S BIBLIOU 1 - 6,7 -12
Sfilmované príbehy zo Starého (1 - 6) a Nového 

(7 -1 2 )  zákona: Sára a Abrahám - Veriť znamená 
dúfať, Exodus - Vyvedenie z otroctva, Mojžiš a Áron
- Tanec okolo zlatého teľaťa, Rút a Noemi - Nový 
domov, Ján Krstiteľ - Máme čakať iného?, Ježiš pred 
Pilátom - Aký je to kráľ?, Peter a Pavol - Neľahký 
rozhovor a ďalšie

(Česká biblická spoločnosť) (1 - 6) DV 022, (7 -12) 
DV 023 476,-Sk

MISIA (USA)
Silná a veľmi vzrušujúca dráma, v ktorej hlavné 

úlohy predstavujú nositelia Oskarov: Róbert De Niro 
a Jeremy Irons. V hlbinách amazonských pralesov v 
18. storočí usiluje bývalý obchodník o vzdelávanie 
Indiánov. Vo chvíli, keď je život jeho domorodých 
priateľov ohrozený, zabúda na modlitby a stavia sa 
nebezpečenstvu s mečom v ruke.... (105 min.)

(ROSA) DV 017 449,-Sk

MOJŽIŠ (USA)
Film zachytáva Mojžišov nepokojný život od jeho 

narodenia, kedy unikol krutému rozsudku - zabiť všet
kých novorodených chlapcov. Stretávame sa s ním na 
úteku do púšte, kde sa ožení s dcérou madiánskeho 
kňaza. Tu ho však zastihne Božie znamenie y podobe 
horiaceho kríka a jeho osud sa začína napĺňal... Za 
základ scenáru poslúžila predovšetkým Druhá kniha 
Mojžišova. V hlavných úlohách: Burt Lancaster, Antho- 
ny Quayle a Irene Papasová (141 min.)

(DAVAY) SV 002 295,-Sk
BARABÁŠ (USA)
Porozuhodný príbeh muža, ktorého pustili na slo

bodu, aby mohli ukrižovať Ježiša Krista. Časf život
nej púte zlodeja a vraha Barabáša, ktorý dostáva 
namiesto Krista z rúk ľudu Jeruzalema milosť. Vracia 
sa ale k životu zločinca, je zatknutý a odsúdený k 
ťažkej práci v strieborných baniach. Po mnohých 
mučivých rokoch, plných utrpenia, ktoré tu strávi, sa 
stáva gladiátorom a nakoniec slobodným človekom. 
Ale až potom, keď stojí tvárou v tvár smrti ukrižova
ním, uvedomí si svoju vieru. (128 min.)

(BONTON) DV 015 479,-Sk


