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SMRŤ JE  MŔTVA
Ateistickí filozofi, ktorí hlásali absolútnu 

autonómnosť človeka, očakávanie zániku 
náboženskej viery vyjadrili heslom "Boh je 
mŕtvy". História ukázala, že skutočnosť sa 
vyvija inak: spomínaní filozofi sú mŕtvi 
a Cirkev už dvadsať storočí každoročne oslavuje 
veľkonočné tajomstvo, ktoré znamená 
víťazstvo nad smrťou.

Náboženstvo znamená predovšetkým hľadanie
v Bohu jediného pravdivého oslobodenia od 
každého zla. Najvýraznejšou formou zla, ktoré 
mučí ľudí v každej oblasti života - je 
nepochybne problematika smrti. Preto človek, 
ak nájde čo len stopu nádejného riešenia, tak 
sa vydá po nej s plnou vervou.

Náš Spasiteľ rozriešil záhadu smrti. Táto 
téma bola hlavným predmetom jeho náuky. 
Ježiš Kristus sa predstavil ako žriedlo a darca 
života. "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vó 
mňa, bude žiť, aj keď umrie” (Jn 11, 25).

Prevaha a jedinečnosť Ježišovej náuky 
spočíva v tom, že táto nezostala len v sfére 
teórie, ale veľkonočné ráno objavilo Niekoho, 
kto fyzicky dokázal, že panuje nad smrťou a že 
pozná najlepšie riešenie všetkých problémov 
života.

Preto naša viera by mala byť nadšením. Čím 
väčšia viera, tým väčšie nadšenie. Lebo viera je 
zjednotenie sa s Bohom - a to musí vyvolať 
nadšenie.

Namiesto malých kalkulácií a sylogizmov 
majme nadšenú lásku. Aj v Evanjeliových 
udalostiach vzkriesený Kristus prichádza

Ako poznať a liečiť pyšného?
- Poznať ho podľa toho, že hľadá povýšenia. A 

pýcha sa lieči vierou v toto slovo: "Boh pyšným 
odporuje, ale pokorným dáva milosť" (Jak 4, 6). 
K tomu treba poznamenať, že nikto sa nebude 
môcť vyliečiť z tejto náruživosti, hoci by sa 
neviem ako bál odsúdenia pyšných, kým sa

Sv. Bažil Veľký O 
Či sa sluší starať sa o to, aby ma 

ľudia uctievali?
- Apoštol nás naučil dávať každému to, čo 

mu patrí: "Komu česť, tomu česť" (Rim 13, 
7), ale je zakázané starať sa o to, aby nás 
ľudia uctievali, lebo Pán povedal: "Ako 
môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a 
nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!" (Jn 5,

Ako napraviť brata, čo zarmútil 
brata?

- Spôsobený zármutok môže byť taký, o 
akom hovorí Apoštol: "Teraz sa radujem nie 
preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten 
zármutok pohol na pokánie" (2 Kor 7, 9). V 
takomto prípade nie ten, čo zarmútil, ale 
zarmútený potrebuje polepšiť sa a ukázať 
známky Božieho zármutku.

Ale keď voľakto zarmúti iného v 
ľahostajných veciach, nech si pripomenie

a zjavuje sa tam, kde ho túžobne čakajú, kde 
ho majú nesmieme radi. Nech naše stretnutie 
sa s ním je záležitosťou nadšenej lásky a len 
lásky.

Pri tohoročnej oslave veľkonočného 
tajomstva sa rozhodnime pre neúnavný 
záujem, pre neutíchajúcu túžbu prijať a 
pochopiť Ježišovu deklaráciu o ľudskom 
šťastí: Utrpenie je len stupňom k novému 
šťastiu, k novému životu - bolesť a smrť nie sú 
poprením šťastia a života, sú len jeho 
vystúpením do vyšších polôh.

celkovo nezriekne túžby po sláve, podobne, ako 
sa nikto nemôže odučiť od nejakého dialektu, 
alebo spôsobu hovorenia, alebo aj nejakému 
umeniu, kým neprestane celkom podľa toho 
robiť a hovoriť, ale aj počúvať o tom. Toho sa 
treba pridržiavať pri každej náruživosti. 

VYHĽADÁVANÍ CTI 
44). Z toho vyplýva, že starať sa o slávu u ľudí 
je znakom nevery, nedostatkom zbožnosti, 
ako povedal Apoštol: "Keby som sa ešte chcel 
páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým 
služobníkom" (Gal 1, 10). Keď je tak odsúdené 
prijímanie slávy od ľudí, nevysloviteľným 
súdom budú súdení tí, ktorí túžia po sláve a 
nedávajú ju tomu, komu patrí.

Apoštola: "Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre 
jedlo, už nekonáš podľa lásky" (Rim 14, 15). 
Keď spozoruje, že nekonal správne, nech 
urobí to, čo povedal Kristus: "Keď teda 
prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že 
tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar 
tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so 
svojím bratom, až potom príď a obetuj svoj 
dar" (M t 5, 23 - 24).

Pripravili baziliáni
(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Kristov výkrik na krm 
ponúka zázrak odpustenia

Opäť oslavujeme sviatky Paschy - 
Vzkriesenia Kristovho. Človek vždy po 
hriechoch hľadá Boha, tak ako hľadá
me zdravie tela vždy, keď  sme ho strati
li. Chceli by sme zaznam enať úspechy v 
tomto smere a vždy znova chceli by sme 
obísť kríž. A Pán vždy m usí takéto naše 
nádeje odmietnuť. Jeho cesta viedla cez 
krížovú cestu, cez utrpenie a bezpod
mienečnú poslušnosť vôli Otcovej. "Či 
môžete piť kalich, ktorý ja  pijem " /  M k  
10,38 /, pýta sa Pán svojich učeníkov. 
Odpovede na túto otázku nie sme ušet
rení ani my. Budeme potrebovať veľa 
trpezlivosti.

Ale ku Kristovmu krížu patrí neroz
lučne Vzkriesenie. Keď predpovedá svoje 
utrpenie, vždy s poukazom, že tretieho 
dňa vstane z mŕtvych. Toto vedomie má  
nás napínať radosťou, dôverou a náde
jou. Bude náš život, naše snaženie 
úspešné ? Ano, bude, ale nebude môcť 
mať iný priebeh, ako sám život nášho 
Spasiteľa. Budeme musieť niesť spolu 
kríž Kristov. Budeme nú ten í uznať 
obmedzenosť našich možností, ohrani- 
čenosť nášho myslenia, ťažkopádnosť 
našich slov. Budeme vzájomne trpieť 
jeden za druhého, budem e m usieť 
odstraňovať nedorozumenia. Často

bude naše jednanie nejasné, nebudeme 
vidieť ďalej, ani svoju siatbu a netrpezli
vo budeme čakať na plody svojej práce, 
na plody, ktoré ešte musia dozrievať. 
Staníc krížovej cesty nebudeme ušetrení 
a ešte ani nepoznáme, ako sa prejavia v 
našom živote.

A tak, drahí, vo svetle Kristovho vz
kriesenia začnime znova ž iť  kresťan
ským  životom tak, ako to robíme denne 
v živote. Každé ráno m usím e vstať, začať 
prácu, kontakty s ľuďmi. Náš život je  stá
lym začiatkom: detstvo, škola , príprava 
na povolanie, priateľstvá, láska, m anžel
stvo, kvalifikácia, penzia. Všetky štácie 
nášho života vyžadujú začiatok. Nové 
situácie, nové poznatky vždy vyžadujú 
znova zaujať stanovisko a nové rozhod
nutie. Takýmto spôsobom ostávame  
živými. Často priam hľadáme možnosti, 
ako znova začať. A j vo vzťahu k  sebe 
sam ém u m á to veľký význam. M ám e  
lepšie využiť čas, lepšie prem áhať svoje 
slabosti a chyby, vyvinúť novú snahu, 
pozornosť a tiež ochotu voči druhým.

N em ožno jednoducho zostať stáť.
V  Kristovi našom Spasiteľovi znova s 

nam i začal Boh a hľa, to vyústilo vo 
Vzkriesení a vo večnom živote. 
Vzkriesený dáva nám m ožnosť učiť sa 
rozhodovať pre Neho a pre lásku k  
ľuďom. Na kríži vyhlásil amnestiu - 
odpustenie. Teraz už môžeme minulosť 
zveriť Božiemu milosrdenstvu, prítom
nosť využiť pre nový začiatok a pre 
Božiu lásku a budúcnosť zveriť dôvere v 
Boha.

Každý z  nás vie, že náš vlastný život 
sám v sebe nemá trvanie, a preto sa 
ľudia snažia žiť v druhých. Žijú vo svo
jich deťoch, alebo vo svojej sláve, ktorú 
získa li svojimi sku tkam i, úspechmi, 
umením. Ale i tu poznávame, že i jedno  
i druhé zostane len tieňom, výkrikom po 
večnosti.

Vzkriesenie Kristovo nám ukazuje, 
ako sa človek môže stať nesmrteľným. 
M y nemôžeme zachovať svoju existenciu 
sam i v sebe, ale len v druhom a ak  
m ám e večne žiť, tak len v tom, ktorý 
"Je", ktorý nevznikol a nezaniká, ale 
zostáva večne Bohom živých. Jeho láska 
k  nám  je  silnejšia ako smrť. Ten, ktorý 
miloval za všetkých a získal nesmrteľ
nosť pre všetkých, čaká moju lásku, aby 
m a mohol previesť do nesmrteľnosti, do 
večnosti. On práve dáva m ožnosť i pro
striedky, aby sm e s ním žili čo v najuž
šom spojení. Dáva svoje Slovo, posväcu
júcu  m ilosť a svoje sviatočné Telo a Krv 
v Eucharistii. Sám  vyhlásil: "Len kto je  
moje Telo a pije moju Krv, má v sebe 
život večný a ja  ho vzkriesim v posledný 
deň /  Jn 6,55 / .

Cirkevní Otcovia nazývajú Najsvätejšiu 
Eucharistiu liekom nesmrteľnosti.

K eď  vás všetkých pozdravujem tým  
naším  čhristos voskrese - Kristus vstal z  
mŕtvych - Naozaj vstal, prajem vám všet
kým trvalé prežívanie radosti a pevnej 
nádeje.

Všetkých vás porúčam jeho láske a 
prosím - spojme svoje životy nerozlučne s 
Ním, aby sm e mohli dosiahnuť svoje 
vzkriesenie.

Trvalú radosť z Paschy najviac preží
vala M atka Božia, a preto všetkých Vás 
zverujem Jej mocnej ochrane.

Ján HIRKA, biskupIlustračná sním ka
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prínos mm ificKA m Q kém m ou m
Vážení čitatelia, dnes Vám prinášanie 
rozhovor s gréckokatolíckym kňazom, 
jezuitom o. Jánom Babjakom, ktorého 
poznáte z jeho článkov v našom 
časopise Slove. Tento rok dokončuje 
na Pápežskom východnom inštitúte v

Ríme doktorskú tézu s názvom: Prof. 
Michal Lacko, SJ, informátor a 
formátor gréckokatolíkov.

Využili sme jeho krátky pobyt na 
Slovensku a položili sme mu niekoľko 
otázok.

■ Otec Ján, sme zvedaví, ako sa Vám 
darí Vaša doktorská práca. Môžete nám 
prezradiť niekoľko slov o nej?

Moja dizertačná práca na tému Prof. Michal 
Lacko, S  J, informátor a formátor gréckokatolíkov, 
je pokračovaním mojej licenčnej práce, ktorú som 
napísal na Pápežskom východnom inštitúte v roku 
1993. Doposiaľ som skompletizoval celú Lackovu 
bibliografiu. Môžem prezradiť že celkový počet 
záznamov tvorí úctyhodné číslo 1713. V 
doktorskej práci naplno pokračujem a prvé tri 
kapitoly mám už viacmenej napísané, tvoria asi 
150 strán. Ďalšie 4 kapitoly potrebujem ešte 
spracovať. Práca napreduje podľa mojich predstáv 
a mám túžbu obhájiť ju  tohto roku.

¿ ^ ® N á š  r o z h o v o r

■ Prečo ste si zvolili práve túto tému pre 
vašu dizertačnú prácu?

Mojou túžbou je touto prácou oboznámiť 
Slovensko s tak výraznou a významnou osobnosťou 
gréckokatolíckej cirkvi, akú sme hádam doposiaľ 
nemali. Chcem poukázať na dosiaľ nedocenený 
prínos Michala Lacka, SJ, pre gréckokatolíkov vo 
svete, ale najmä u nás na Slovensku. Prof. Michal 
Lacko je takým veľkým stĺpom našej miestnej cirkvi 
byzantského obradu, že ho majú poznať všetci naši 
veriaci. Odvážim sa povedať, že nik pre nás grécko
katolíkov Slovákov neurobil viac než on. Michal 
Lacko sa stal záležitosťou môjho srdca a mám 
veľkú radosť z poznávania jeho osobnosti. Veď v 
súvislosti s menom M. Lacka sa najviac skloňuje 
slovo gréckokatolícka cirkev na Slovensku. 
Odvážim sa tvrdiť, že sa vďaka M. Lackovi dostala

najviac do povedomia Svätej Stolice, Kongregácie 
pre Východné cirkvi, slovenskej verejnosti v zahra
ničí, širokej svetovej verejnosti kresťanov, ale 
najmä Slovákov vo vlasti.
■ Môžete prezradiť našim čitateľom, kto 

je  Vašim relátorom pri písaní tejto práce?
Je ním profesor Pápežského východného inštitútu, 

historik Konštantín Šimon, SJ, pôvodom 
Američan, patriaci do belgickej provincie. 
Rozumiem si s ním dobre a táto moja téma je blízka 
aj jemu, lebo prof. Michal Lacko bol jeho profeso
rom počas jeho štúdií na Pápežskom východnom 
inštitúte. Druhým relátom je rektor Pápežského 
kolégia Rusika P. Richard Čemus, SJ. Ale chcem 
prezradiť, že takým privátnym cenzorom rodiacej 
sa práce je môj spolubrat Vám dobre známy P. 
Cyril Vasiľ, SJ. Denne sme spolu a teda, či sa mi 
darí, či nedarí v práci, vie najprv o tom on. 
Ochotne akceptujem jeho poznámky.
■ Môžete povedať, aké prianie máte v 

súvislosti s touto dizertačnou prácou?
To najpodstatnejšie, aby sa mi práca s Božou 

pomocou dobre podarila, aby dokázala obohatiť 
najmä slovenských gréckokatolíkov. Tiež, aby 
naša cirkev zostala verná odkazu P. Michala 
Lacka: zachovať dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, 
vieru v Boha a vernosť katolíckej cirkvi byzantského 
obradu. Veď to, že sme boli Bohom povolaní k  
viere v tomto byzantskom obrade, je  pre nás jasná, 
zodpovedná a nezastupiteľná úloha. Snažíme sa 
ju  poznať a v živote naplniť. Vyjadrím to v 
prirovnaní: Dnešná tendencia rehoľných 
spoločenstiev spočíva v prinavrátení sa k 
prameňom, totiž k  pôvodným úmyslom jednotlivých 
zakladateľov. To je  prvá a základná úloha 
rehoľného života vytýčená II. vatikánskym 
koncilom. Podobne je  tomu, aj čo sa týka grécko

katolíkov. Treba sa nám vrátiť k našim 
prameňom. Len tak budeme obohatením pre 
všeobecnú cirkev, keď zostaneme sami sebou, tým, 
že budeme spoznávať duchovné bohatstvo svojho 
byzantského obradu, že ho zachováme ako poklad 
aj pre budúce pokolenia. K tomu nás jasne 
nabáda nielen koncil, ale osobitne aj dnešný Svätý 
Otec Ján Pavol II. Najčerstvejšie pokyny k tomuto 
problému, či k tejto úlohe vydala Svätá Stolica len 
minulý mesiac s názvom: Inštrukcia pre aplikovanie 
liturgických predpisov kánonov Východného 
cirkevného práva.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme úspešné 
zavŕšenie Vášho štúdia a tešíme sa na Váš 
návrat medzi nás, na Slovensko.

Za redakciu poďakoval A nton MESAROS

AKTUÁLNA 
OTÁZKA

V eľm i dobre sa počúvali slová chvály 
na architektonické riešenie liturgického 
priestoru  v Prešove od predstaviteľov 
C irkvi i od  sam otných  veriacich, 
účastníkov stre tnutia  so Svätým Otcom.

T áto  n ezabudnu teľná  udalosť je 
zdokum entovaná na videokazetách, na 
fotografiách, ako aj v m nohých menších 
či väčších publikáciách.

Po  návšteve Svätého O tca bola 
kon štru k c ia  litu rg ického  priestoru 
zd em on tovaná  a u ložená  v areáli 
biskupstva. Zároveň bola zadaná úloha: 
navrhnúť je h o  um iestnen ie  na také 
m iesto , kde by bo l ten to  komplex 
využiteľný, ale zároveň, aby bolo 
postarané o ochranu  proti prípadným 
vandalom .

Je pripravených niekoľko návrhov na 
jeh o  um iestnenie. O definitívnom mieste 
bude rozhodnuté  po zasadaní stavebno
- liturgickej komisie, kde sa rozhodne aj 
o určitých technických úpravách konštrukcie 
pri zachovaní pôvodného tvaru. Ide totiž 
o to , že materiály, použité na zakrytie 
o ltárneho priestoru, majú len krátkodobú 
životnosť. P re  trvalé um iestnenie je 
nu tné tieto  m ateriály zameniť za iné s 
podstatne vyššou dobou životnosti.

D úfam e, že nepotrvá dlho, aby bolo 
m ožné znova uvidieť liturgický priestor, 
na  k torom  stál Svätý Otec Ján Pavol II. 
p ri návšteve Prešova.

Andrej RUSNÁK 
tajomník biskupského úradu

Ó, aké to  čaro. Aká to  sila  - 
čo Pána Ježiša  - z mŕtvych vzkriesila .
A hrob zosta l prázdny - kam eň odvalený, 
keď prišli ku nem u - bohabojné ženy.
Iba sám anjel - pri hrobe jeh o  stal - 
a ženám  radostnú - správu zvestoval:
Pán Ježiš z mŕtvych vstal - v hrobe už nie je. 
B ežte za ním rýchlo - do G alileje.
Choďte do m esta, tú to  zvesť h lásajte - 
sp o ločne s ľuďom  chváľte ho - p lesajte . 
Vzdávajte mu úctu, ba i poklonu.
K ľaknite na zem  - pred jeb o  ikonu .
V chrám e Božom  p iesne mu spievajte. 
C hristos vosk rese ... volajte .
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Kristus vstal z mŕtvych
Veľká noc je najväčší sviatok nášho 

náboženstva, načo poukazuje aj liturgická 
veľkonočná pieseň zložená zo slov svätého 
Písma: To je ten zvestovaný svätý deň (Mk 9, 
31), prvý v týždni (M k 16, 2) pán a kráľ 
(Ex 12, 42), sviatok nad sviatky, slávnosť nad 
slávnosti (Ž 117, 24). V ňom velebíme Krista 
na veky (2 Kron 30, 31, Ž 45, 18). I iné 
veľkonočné piesne sú zložené zo slov svätého 
Písma, a preto majú taký účinok, akoby sme 
čítali samotné Sväté písmo. Tieto piesne nás 
poučujú o základnej pravde nášho náboženstva, 
že Kristus naozaj vstal z mŕtvych.

My nielen na Veľkú noc, ale počas celého cir
kevného roka oslavujeme tú to  veľkú 
udalosť vzkriesenia nášho Pána v nedeľných 
bohoslužbách a to v troparoch. Tropar tretie
ho hlasu hovorí: Veseľte sa, nebesá, a plesaj 
zem (1 Kron 16, 3, Iz 49, 13), lebo Pán svojou 
pravicou stvoril dŕžavu, veľký čin (Ž  118, 16), 
premohol svojou smrťou smrť (Iz 25, 8, 1 Kor
15, 53) a stal sa prvorodeným z mŕtvych (1 
Kor 15, 20). Vyslobodil nás z útrob pekiel 
(Rim 4, 17, Iz 26, 19) a svetu preukázal veľké 
milosrdenstvo, veľkú milosť (Jn 1, 17).

Apoštol Pavol hovorí: Ale ak nebol 
vzkriesený Kristus, potom  je m ám e naše 
hlásanie a márna je aj naša viera (1 Kor 15, 
14). Tieto slová sa stali aj príčinou, že 
skutočnosť zmŕtvychvstania Ježiša Krista si 
veriaci katolíci pripomínajú ako vieroučnú 
pravdu vo Verím v jedného Boha: A  na tretí 
deň vstal z mŕtvych podľa Píšem.

Ježiš Kristus je aj Bohom aj človekom. O 
tejto pravde nášho náboženstva okrem 
Svätého písma hovorí aj naša liturgická pieseň: 
Jednorodený Synu i Slovo Božie, nesmrteľný, 
ktorý si pre naše spasenie ľudské telo vzal na 
seba z Presvätej Bohorodičky a vždy Panny 
Márie a skutočným človekom sa stal. Syn Boží 
mal ako človek dušu a telo, tak ako každý iný 
človek. Keď Kristus zomrel na kríži, jeho duša 
sa oddelila od tela a odišla, ako o tom  hovorí 
veľkonočná pieseň: Zostúpil si do hĺbin zeme 
(Irmos, 1 Pet 3, 20). Avšak Božstvo, alebo 
druhá Božská osoba i pri smrti tela ostala 
naďalej spojená jak s telom, tak aj s dušou. O 
tom, že ľudská duša Kristova, ktorá sa po 
smrtí tela oddelila od tela a odišla do 
predpeklia, ako sa hovorí v kondáku piateho 
hlasu: Zostúpil si, Spasiteľu môj, do 
predpeklia. Za ten čas, čo duša Ježiša bola v 
predpeklí, jeho telo odpočívalo v hrobe.

Predpeklie, po starosloviensky podsvätie, nie 
je ani peklo, z ktorého nie je vyslobodenie a 
ani očistec alebo nebo. Podľa učenia cirkvi v 
podsvätí sa zdržiavali duše spravodlivých, 
ktorí zomreli pred narodením  Spasiteľa.
V predpeklí, kľudne, bez akýchkoľvek

útrap očakávali vykúpenie. K  týmto svätým 
dušiam prišla duša Spasiteľa oznámiť im 
radostnú zvesť, že sú vykúpené. Apoštol Peter 
o tom píše: Bol usmrtený v tele, ale Duchom 
oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, 
čo boli vo väzení (1 Pet 3, 19). S akou rados
ťou a vďačnosťou vítali sv. Jozef,

Úvaha
pestún Ježišov, patriarchovia, proroci a iní 
starozákonní svätí príchod Vykupiteľa.

Zatiaľ čo v podsvätí bola nevýslovná radosť, 
na zemi priatelia smútili, lebo ich učiteľ ležal 
nehybne v hrobe. A  medzi nimi bola aj jeho 
Presvätá Matka. Avšak tento smútok sa podľa 
prisľúbenia Spasiteľa, "že na tretí deň vstane z 
hrobu", premenil na radosť, lebo Spasiteľ 
vlastnou silou vstal z mŕtvych. Hovoríme, že 
Spasiteľ vstal z mŕtvych vlastnou silou, lebo 
jeho nezobudil Boh, ako Jairovu dcéru, mladíka 
naimského a Lazára. Spasiteľ bez pomoci 
iných vstal z hrobu, ako to  On pred svojou 
smrťou predpovedal: Nikto neberie moj život 
odo mňa, ale ja  sám ho dávam. A  ja  mám moc 
ho dať, ale mám moc opäť ho vziať. Po 
zm ŕtvychvstaní tvár Spasiteľa žiarila ako 
slnko a jeho telo bolo oslávené. S takýmto 
telom  m ohol byť súčasne na m nohých

miestach. S takýmto osláveným telom je Ježiš 
prítom ný vo svätej eucharistii na našich 
oltároch.

Podľa svätého evanjelia a našich bohoslužobných 
spevov Spasiteľ, ako víťaz nad smrťou a diablom, 
vyšiel zo zapečateného hrobu. V tropare prvého 
hlasu znie: Hoci kameň aj židia zapečatili a 
vojaci tvoje sväté telo strážili, predsa si tretieho

dňa vstal z hrobu. A  tropar šiesteho hlasu 
hovorí: Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské 
sily a strážcovia padli ako mŕtvi. Práve títo 
strážcovia - vojaci boli aj keď mimo svojej 
vôle, prvými svedkami toho, že Spasiteľ naozaj 
vstal z mŕtvych. Avšak najvierohodnejšími 
svedkami zmŕtvychvstania Spasiteľa boli jeho 
priatelia apoštoli, 72 jeho učeníkov, nábožné 
ženy myronosičky a viac ako 500 ľudí, ktorým 
sa zjavil počas 40 dní po zmŕtvychvstaní. 
S tými Spasiteľ hovoril a neveriacemu 
Tomášovi aj dovolil, aby svoj prst vložil do rán 
po klincoch a jeho  ruku do boku 
Ukrižovaného (Jn 20, 26). Aj nepriatelia 
Spasiteľa sú svedkami toho, že Spasiteľ vstal 
z mŕtvych. Židovskí veľkňazi a zákonníci 
nevytýkali apoštolom, že ukradli mŕtve telo 
Spasiteľa. Oni prikázali apoštolom, aby o 
zmŕtvychvstaní nehovorili. Apoštoli ich však 
neposlúchli a ohlasovali, že Kristus naozaj 
vstal z mŕtvych. M nohí z nich za vieru 
zmŕtvychvstania obetovali aj svoj život.

Pohanský vladár vytýkal sv. Margite, že sa 
klania takém u Bohu, ktorý zomrel potupnou 
smrťou na kríži. Sv. Margita sa ho pýtala, 
odkiaľ to  vie, že náš Boh tak zomrel. Vladár 
jej odpovedal, že z vašich evanjelií. Máš 
pravdu, lebo skutočne je to  tak, ako hovoríš. 
Ale v evanjeliách je aj to, že náš Boh - Ježiš 
naozaj vstal z mŕtvych. A  ty, prečo len to vieš 
ako zomrel a nevieš, že On vstal z mŕtvych. A 
koľko ľudí to  nechce ani dnes ešte uveriť, 
vysmievajú sa tým, ktorí to veria, a bojujú zo 
všetkých síl proti tejto pravde, ktorá dáva 
zmysel života a  cieľ ľuďom.

N a veľkonočné sviatky v našich chrámoch 
oslavujeme s veľkým nadšením, úchvatnými 
spevmi a radosťou zmŕtvychvstanie nášho 
Spasiteľa. Pohnútkou k tom u je len jeden 
jediný hrob, ktorý ani po dvetisíc rokoch 
nevychladol, okolo ktorého sa aj dnes modlia 
milióny ľudí. M odlia sa preto, lebo z toho 
hrobu vyžaruje nádej, ktorá sa volá "vzkriesený 
Ježiš Kristus". I keď na Veľkú noc oslavujeme 
víťazstvo nad smrťou, predsa sme všetci 
čakatelia na smrť. Ale my, ktorí s nadšením 
spievame: Kristus slávne vstal z mŕtvych a 
zosnulým v hroboch život daroval", neukladáme 
sa do svojich hrobov ako premožení, ale ako 
víťazi. N aša viera a naše slávne vzkriesenie 
nás uisťuje, že pre nás smrť neznam ená 
koniec a zánik, ale počiatok a smer k večnej 
domovine. Tu budú všetci opojení nekoneč
ným šťastím, ktoré nám  pripravil v nebi 
vzkriesený náš Spasiteľ.

o. Vladimír PETRAŠKO
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Vážme si slzy
Do obchodu vstúpila mladá 

dievčina a osloví predavačku: 
"Hľadám vhodnú látku na šaty, 
ale to musí byť taký materiál, 
ktorý pri každom kroku šuští." 
Tak si vezmite, najlepšie taft. Ja 
by som si prosila biely taft. Dve 
učnice za záclonou sa usmievali: 
„Tak nech si ušije na šaty dva 
zvončeky a bude počuť zďaleka, 
keď pôjde. ” A tak tá dievčina si 
kúpila sedem metrov bielej dobre 
šuštiacej látky. Pri odchode 
predavačka sa jej pýta: „Prečo ste 
trvali na tom, aby látka na šaty 
vydávala zvuk?” „Z toho budú 
svadobné šaty. Môj snúbenec je  
slepý, nikdy ma ako nevestu 
neuvidí, nuž tak aspoň nech 
počuje, keď idem po jeho boku, že 
som u neho’’- odpovedala dievčina.

Blažení, ktorí žalostia (Mt 5, 5). 
Plakať nie je  hanba. Aj Pán Ježiš 
p laka l nad hrobom  svojho 
priateľa Lazára. Nikdy si 
neplakal vo svojom živote? 
Naozaj? Tak skoro zaplačeš. To 
nie je  nešťastná predpoveď, ale 
všeobecný zákon. Slzy sú 
dedičstvom všetkých, aj utečencov 
z  Bosny a Hercegoviny.

Žil by si v preludoch, aby si si 
myslel, že si proti nim imúnny. Na 
akúkoľvek cestu si vykročil, dnes 
alebo zajtra sa stretneš s bolesťou. 
A je  zbytočné namáhať sa, aby si 
jej unikol. Zatarasí ti cestu. Tento 
prúd križuje každý ľudský život a 
keď sa chceš dostať na druhý 
breh, musíš sa doň ponoriť. Ak si 
chudobný, plačeš, že nemáš. Ak si 
bohatý, plačeš, že všetko zanechávaš. 
Ak miluješ, plačeš, pretože niet 
lásky bez utrpenia. Ak nevieš, 
plačeš pre to, čo nevieš, ak sa učíš, 
plačeš, pretože vieš tak málo.

A k žiješ, plačeš pre smrť, ktorá 
prichádza, keď umieraš, plačeš za 
životom, ktorý ti uniká. A k nepra
cuješ, plačeš za prácou a ak 
pracuješ, plačeš pre námahu, 
ktorá vyčerpáva a unavuje. Niet 
dieťaťa, ktoré by nebolo volalo 
svoju matku v plači a niet matky, 
ktorá by nebola vykúpala svoje 
dieťa v slzách. Každý dom má svoj 
vzlykot, každý dom m á svoj 
osobitný kríž. Sua cuique domui 
crux est. Každé okno má svoje 
smútočné drapérie, a každé dvere 
sa v stenaní zatvárajú za niekým, 
ktorý sa nikdy nevráti. Niet 
ľudského srdca bez bolesti a ani 
ty sa je j nevyhneš. Ale nemrhaj 
svojimi slzami. A k  ich budeš 
vylievať na zem, stanú sa blatom, 
ak ich pozdvihneš k  nebu, budú 
žiariť ako perly na slnku. Ľudia 
nezbierajú slzy, pretože nepoznajú 
ich hodnotu. Ale Niekto ich pozná. 
Niekto ich aj zberá.

GARY CO OPER. Kto by 
nepoznal toho najobľúbenejšieho 
amerického filmového herca. 
Vystupoval asi v 90 filmoch. Za 
svoje herecké umenie bol tri razy

odmenený cenou Oscar. A  tento 
slávny herec na sklonku svojho 
úspešného života sa stal 
katolíkom. Cooperovo manželstvo 
s katolíčkou Veronikou Balfeovou 
odolávalo všetkým nástrahám a 
pokušeniam až do konca. Roku 
1953 bol Gary Cooper v Ríme. 
Vtedajší pápež Pius XII. ho prijal 
na osobitnej audiencii. Gary 
Cooper bol na vrchole svojej slávy, 
keď sa obrátil na katolicizmus. 
Posledné dni jeho života boli však 
plné bolesti a utrpenia. Ale Gary 
ich hrdinsky znášal. Jeho choroba 
bola nevyliečiteľná. On jej však 
odporoval mimoriadnou silou 
vôle. Nebál sa smrti. Čakal na ňu 
s odovzdanosťou. Tri dni pred 
smrťou prijal pomazanie chorých 
s veľkou nábožnosťou. Hoci trpel 
veľké bolesti, tíško si šeptal: "Nech 
sa stane Božia vôľa!" Jeho posledné 
slová boli: "Pane, pomôž mi 
zomrieť bez strachu".

Nesužuj sa teda a nezúfaj. Tvoje 
slzy sú semená, z  ktorých vyrastú 
záslužné skutky.

o. Augustín LEUKANiČ

Som poctivým 
človekom?

"Do chrámu síce chodievam 
zriedkavo, to je pravda, ale 
nemyslím si, že žijem zle. Snažím 
sa byť poctivým človekom. 
Násilenstvá nerobím, s každým 
chcem mať pokoj".

Takto sa hodnotil pri rozhovore 
mladý podnikateľ. Jeho slová 
"som poctivým človekom" stoja 
na zamyslenie.

Koho možno označiť za pocti
vého človeka?

Týmto pekným slovom nášho 
slovníka sa neodôvodnene hrdíme 
mnohí. Rovnako zámožný obchod
ník, ktorý pri predaji neokráda, 
ale len využíva svoju šikovnosť, 
ako aj neplatič nájomného, ktorý 
uplatňuje schopnosť vyhovárať 
sa. Jednoducho, nepoznáme 
obsah tohto slova.

Plniť povinnosti povolania ako 
človeka je povinnosť každého 
z nás. Náš Pán nám neuložil hlavnú 
životnú úlohu, aby sme boli pocti
vými obchodníkmi, úradníkmi, či 
remeselníkmi, ale aby sme pri 
plnení svetských povinnosti urobili 
všetko pre spásu duše.

Pre svetský život byť občiansky 
poctivým človekom síce stačí to, 
aby sme nemali zbytočné konflikty 
so zákonom a spoluobčanmi, 
pripadne sa nedostali do väzenia. 
No byť len takto poctivý nestačí 
pre spásu duše.

Môžem byť poctivým človekom, 
keď si ľahkovážne zanedbávam 
povinnosti svojej viery?

Takto my, tzv. poctivci, ľahko
myseľnosť a záletníctvo ospra
vedlňujeme ako lásku k blížnemu, 
píjanstvo ako veselosť, lakomstvo 
ako šetrnosť, márnotratnosť ako 
štedrosť, lenivosť ako odpočinok.

Potom sa môže zdať, že svet je 
plný len poctivých ľudí. Pán Ježiš 
ma však upozorňuje: “Beda vám, 
zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo 
čistite čašu a misu zvonka, ale 
vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!" 
(Mt 23, 25).

Ak sme iba takíto "poctivci", 
nemôžeme byť obľúbencami 
Pána.

A bola by to od nás trúfalosť žlť 
takýmto životom, aj napriek tomu, 
že sa navonok hlásime k cirkvi 
a náboženstvu.

Tu nám netreba zbytočne 
rozumkovať, ale zbaviť sa pýchy 
a úprimne vyznať pravdu.

Jednoducho nestačí, aby sme 
slúžili Bohu iba podľa našich 
predstáv. Lebo na takúto službu 
by nám Pán Ježiš povedal: "Beda 
vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, 
lebo sa podobáte obieleným 
hrobom, ktoré zvonka vyzerajú 
pekne, ale vnútri sú plné mŕtvol
ných kostí a všelijakej nečistoty!" 
(Mt 23, 27).

Slúžiť Bohu máme tak, ako on 
žiada a prikázal. Každé dieťa má 
ctiť svojich rodičov, veriaci katolík 
Otca, ktorý je na nebesiach. Ak 
dokážeme takto žiť, až potom 
nám dobre padne, ak sa prípadne 
dozvieme, že iní o nás hovoria 
ako o poctivom človeku.

JUDr. Alexander NEMEC
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Krížom Spásy kňaz otvára chrám,
9j srdce Spasiteľa sa nám otvorilo dokorán, 
z útrob Božského Srdca sáia nekonečná láska k nám, 
zázrak zázrakov sa priblížil našim vidinám.

"Pascha svjaščennaja nám dnes vozsija!"
Boží ľud dnes jasá i príroda sa rozvíja.
Boh všetko kriesi k novému životu, 
raduj sa, teš sa, zanechaj clivotu!

Tvoj Pán vstal, aby Ti nový život dal, 
ako starozákonný prorok predpovedal, 
dnes viackrát vstup do posvätného chrámu, 
pretože dnes sa v ňom všetky drámy sveta lámu!
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Som tak rád, že to už mám za sebou. Bola to 
fuška! Hromada učenia, ale konečne si 
môžem vydýchnuť. V indexe mám zapísanú 
poslednú skúšku za druhý semester. Teším 
sa, že cez prázdniny pôjdem stanovať s kama
rátmi do Tatier. Oddýchnem si od prednášok 
a učenia, od zápočtov a iných povinností. Ani 
som nezbadal, ako rýchlo ubehla cesta z 
Bratislavy do Žiliny.

Konečne som doma! Mamka ma privítala 
bozkom a listom v ruke. "Mamka, kto nám 
píše?" "Ale, stará mama nás pozýva na 
prázdniny. Má starosti s dedom, aj ona potre
buje pomoc. Vieš, Rudko, nám to s ockom 
nevychádza. Máme už zaplatený podnikový 
zájazd do Grécka. Ocko nedávno postúpil na 
generálneho riaditeľa, ja  som tiež zmenila 
zamestnanie. Uznaj, v žiadnom prípade 
nemôžeme ísť v lete k starým rodičom." Len 
som si povzdychol: Mama má pravdu. "Nuž, 
čo chceš mama, aby som tam šiel ja?" "Tak 
mi to vychádza, synček." "Ale ako si ja  pora
dím s dvoma starkými?" "Nejak to vydržíš. 
Ako odmenu ti prinesieme prekvapenie z 
Grécka". Uvažujem, že sme u nich neboli celý 
rok. Veď tá cesta zo Žiliny na východné 
Slovensko je dosť náročná. A čo ja  sám v tejto 
zapadlej dedinke budem robiť?

Mamka napísala starkým list, že prídem 
na celý mesiac ja. Keď som si sadol do ockovej 
felície, plne naloženej vecami, ktoré mi budú 
potrebné, aby som sa tam nenudil, mamka 
mi ešte poradila: "Keď chceš dobre vychádzať 
s babkou, počúvni ju  a choď v nedeľu do 
chrámu." Ja som sa zháčil. "Ale, mami, to 
nemyslíš vážne, veď je to pre mňa strata 
času. Neboj sa, ja  starkých presvedčím o 
užitočnejšej práci, ako chodiť do chrámu. 
Dnes vo svete bežia rôzne kurzy. Aj ja  som sa 
na jeden prihlásil. Je to kurz Reiki, ktorý 
bude koncom augusta. Skoro som ti to zabu
dol povedať."

Pri Ružomberku ma stopla jedna staršia 
pani. Rozprávala mi, že nestihla spoj, lebo 
zháňala jednu dôležitú vec pre svojho dvad
saťročného syna. Začudoval som sa. Prečo 
on si ju nejde zháňať? Ona zosmutnela a 
začala rozprávať: "Viete, môj syn Števko je  
mentálne retardovaný." Až som sa striasol. 
Ona pokračuje: "Staráme sa o neho s man
želom. Milujeme ho. Je to pre nás veľká 
milosť, že môžeme žiť s trpiacim Kristom." 
Začudovane som sa jej pozrel do tváre a 
pýtam sa: "Kto je ten trpiaci Kristus?" "Viete, 
my sme veriaca rodina. Dve dcéry sa už vyda
tí, Števko sa nám narodil oveľa neskôr. 
Všetko na svete má svoj pôvod a cieľ. Tak isto

aj človek. Nie je  tu náhodou. Boh nás stvoril 
na svoj obraz a podobu. Lenže človek narušil 
plán Boží v sebe. Preto prichádza na svet 
Ježiš Kristus. On žije, On vstal z mŕtvych, On 
je  tu. V mojom synovi."

Uvažujem o slovách tejto jednoduchej 
ženy. Moja mama je inžinierka, ale nikdy 
takto doma nerozpráva. Z  tejto ženy vychád
zajú také lahodné slová, ktorým sa nedá 
odporovať, ale jednoducho ich prijať. Ona ma 
uvádza do inakšieho sveta. Jej slová narušili 
moju koncepciu nevery, ktorú sme my pesto
vali doma.

Starí rodičia ma netrpezlivo čakali Postupne 
som si zvykal na ich rytmus života. Večer 
som si počúval rádio, magnetofón, alebo

sledoval program v televízii, ktorú som si 
doniesol. Jedného večera chcel som sa opýtať 
babky, kedy treba ráno vstať a či pôjde k  
lekárovi. Jemne som zaklopal na dvere ich 
izby, otvorím dvere a čo vidím? Títo dvaja sta
ručkí ľudia sú na kolenách a modlia sa 
ruženec. Ani si ma nevšimli. Ja som tam stál \ 
a načúval. Bolo mi akosi dobre na duši. Pri 
raňajkách mi babka povedala, že každý 
večer sa modlia svätý ruženec. Nesmelo 
dodáva: "Za vás, aby vás Matka Božia ochrá
nila. "

Na druhý deň bol piatok. Čudoval som sa, 
prečo nejedia mäso. Ani mne nedávajú. Veď 
sú obidvaja starí a chorí. Túto vec - pôst mi 
vysvetlil dedko. Sprvu som mu chcel opono
vať, ale nechal som ho rozprávať. Hovoril tak 
zanietene o Ježišovi ako o živej osobe, ktorý 
za nás zomrel na kríži, vykúpil nás z našich 
hriechov a dáva nám Boží život už tu na 
zemi. Tieto slová ma zaujali natoľko, že som 
ho prosil o nejakú náboženskú knižku. V 
nedeľu som ich odviezol do chrámu. Chcel 
som sa vrátiť domov, ale babička mi vraví: 
"Ty nejdeš s nami?" Spomenul som si na 
napomenutie mojej mamy, tak som s nimi 
išiel do chrámu.

Najprv som obdivoval maľby, potom som 
sa započúval do spevu. Nádherné melódie 
vsakovali do môjho vyprahnutého vnútra. 
Mal som taký pocit krásna v chráme, že na 
budúcu nedeľu som tam znova išiel. Nie, aby 
som sa pretvaroval, ale bola to túžba po 
niečom, čo ma presahuje, čo v hĺbke môjho

podvedomia hľadám. Po skončení obradov 
som ešte stál v tichom úžase. A je  to pravda, 
čo hovoril kňaz na kázni, potom, čo sú moje 
svetské radosti, úspechy a kariéra mojich 
rodičov oproti tomu, čo tu v chráme zakusu
jem. Neviem to vysvetliť, ale ma to napĺňa 
radosťou a pokojom, ktoré mi nemôže tento 
svet dať. Uvažujem o štyroch otázkach, ktoré 
nám dal kňaz: Kto som, odkiaľ som, na čo 
som a kam idem. Hľadám na ne odpovede, 
ktoré nie a nie prísť.

Z  týchto úvah ma vyruší sympatický starší 
pán. Som prvýkrát zoči voči kňazovi. "Ste tu 
na návšteve?" Opýtal sa ma. "Áno", prikývol 
som. "Viete, mám veľa nejasností, námietok 
a otázok ohľadne náboženstva. Naša rodina 
žije v meste, nechodíme do chrámu. Rodičia 
ma neučili sa modliť. Študujem filozofiu v 
Bratislave a vaše otázky ma nútia premýšľať, 
ako keby som bol na prednáške." Kňaz 
vybral z aktovky malú knižočku a hovorí mi: 
"Začnite čítať túto knihu kníh, je  to o živej 
osobe - Ježišovi Kristovi. Ak nebudete niečo
mu rozumieť, príďte na faru, porozprávame 
sa!"

Pri obede mi dedo prozprával, že som bol 
v tomto chráme pred dvadsiatimi rokmi 
pokrstený. Trochu zosmutnel, keď rozprával
o mojej mamke. "Dali sme ju  vyštudovať, ale 
na to hlavné sme zabudli - na dobrú nábo
ženskú výchovu. Kvôli tvojmu otcovi veľmi 
rýchlo zabudla a prispôsobila sa svetskému 
životu." Mal pravdu. Nemohol som nič na
mietať. Vytiahol som knihu, ktorú som dostal 
od kňaza. "Túto knihu budem čítať každý 
deň." Starkí sa zaradovali.

Stal som sa častým hosťom na fare. Dlho 
sme debatovali. Každý deň som bol bližšie pri 
hľadaní svetla viery. Čosi nového a krásneho 
sa začalo vo mne rodiť. Moje námietky a 
pochybnosti sa lámali ako ľady v jari. 
Požiadal som kňaza o krstný list, aby som 
mohol pristúpiť k  prvému svätému prijímaniu. 
Keď som to povedal starým rodičom, babka 
sa rozplakala a povedala: "Vďaka ti, Bože, že 
naše modlitby boli vypočuté."

Listom som zrušil účasť na kurze Reiki. A 
tak v tejto malej dedinke som sa stretol s 
Bohom, kde ostatné veci už nie sú tak dôležité 
ako On. Niekto začal pomaly vstupovať do 
môjho života. A ja  cítim, že môj život sa mení.

Vďaka ti, Bože, za túto neznámu ženu, 
ktorú som viezol, vďaka ti za týchto mojich 
starkých, za kňaza, ktorí mi ukázali Božiu 
lásku s veľkým L. A tak moje rozhodnutie 
platí: Začať žiť v blízkosti Ježiša a byť jeho 
priateľom. Neviem, čo na to povedia moji 
rodičia, ale ja  som sa stretol s Ježišom a 
chcem aj im o tom povedať. Nie tak slovami, 
ako svojím životom. Viem, že na tejto novej 
ceste ma budú sprevádzať starkí svojimi 
modlitbami.

Pripravil o. Ján KARAS
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STAÍ SA MODERNÝM APOŠTOLOM DOBRA
Milí mladí priatelia, všimli ste si, 

ako ľudia hodnotia osobnosti? 
Vyzdvihujú niektorú ich podstatnú 
vlastnosť a ukážu ju na viacerých prí
kladoch, v ktorých sa práve výrazne 
prejavila.

Najkrajšou ľudskou charakteristi
kou je povedať o niekom: ten má dobré 
srdce, vedel by druhým rozdať všetko, 
čo len má, ba priam rozdať celé svoje 
srdce. Príklad takého dobrého srdca 
nám ponúka sám Ježiš Kristus. Celý 
jeho život bol charakteristický a preja
vil sa práve tým, že mal dobré, milujú
ce srdce, ktorého lásku pocítili všetci, 
ktorí sa s ním stretli počas jeho pozem
ského života a všetci, ktorí aj dnes v 
neho veria a ho milujú, z jeho lásky 
žijú a sú ňou bohatí.

Milí mladí priatelia, iste každý z 
vás vie oceniť hodnotu priateľstva, 
lásky a dobroty ľudského srdca. Iste 
máte vlastné skúsenosti v tomto 
smere, a to z vlastných rodín, zo školy, 
zo zamestania a zo svojich priateľstiev. 
Nenechávajte si však tieto skúsenosti 
len sami pre seba. Dokážte sa s nimi

neustále deliť, lebo takto sa dobro 
znásobňuje, šíri. Rozprávajte o dobrote 
Božského Srdca Ježišovho a taktiež o 
dobrote ľudského srdca. V tomto 
smere je správna cesta obnovy ľudstva, 
úloha, ktorá je pred vami, mladými. 
Veď vy ste budúcnosť Cirkvi, národa a

ľudstva vôbec. Zamysleli ste sa už niekedy, 
či nie je vašou úlohou posunúť dejiny 
ľudstva v tomto smere dopredu. Ste 
bohatí predovšetkým na vnímavosť. 
Viete rozlíšiť dobro od zla. Ste citliví 
na to, ako k vám pristupujeme my od 
vás starší. Dráždi vás pohŕdanie z 
našej strany a naopak, rozlet vášmu 
životu dáva uznanie dobra, ktoré vykonáte, 
ktoré je vo vašich srdciach. Zamyslite 
sa, či Boh práve od vás nechce, aby ste 
boli šíriteľmi lásky a dobroty srdca a 
poukazovali druhým, najmä svojim 
rovesníkom a kamarátom, práve na 
tieto dobré stránky človeka.

Televízia, rozhlas, noviny nás

všetkých zahrňujú množstvom informácií 
z celého sveta. Žiaľ, často sú to 
informácie negatívne a to na našu 
škodu. Dobro akoby bolo ukryté, 
alebo neexistovalo a hovoriť o ňom nie 
je populárne. Novinári popri ňom 
prechádzajú akoby boli slepí. Keď 
však vidia nejakú anomáliu, hriech a 
neprávosť, už sú z toho plné noviny, 
rozhlas, či televízia. Položme si 
otázku: prečo majú ľudia, ktorí 
informujú verejnú mienku, nasadené 
tmavé okuliare a vynášajú na svetlo 
len to, čo je zlé?

Milí priatelia, či sa nemá stať 
vaším predsavzatím práve opačná 
snaha: hovoriť o dobrote ľudského 
srdca a všímať si viac pozitívnej strán
ky ľudí, než negatívnej? Iste to dokáže
te a stanete sa modernými apoštolmi 
dobra. Takýto apoštolát, podopretý 
učením Ježiša Krista, zapustí hlboké 
korene vo vašich dušiach i v dušiach 
vašich priateľov a známych. Pozitívne 
pozeranie sa na život a vynášanie na 
jeho svetlo to, čo je dobré, obohat vás i 
druhých. o. Ján BABJAK, SJ

m
Z VAŠICH Celtou
Ďakujeme Vám, naši milí čitatelia, za 

všetky listy a pozdravy. Teším e sa z toho, 
že naše Slovo Vás povzbudzuje a posilňu
je vo viere. Pri príležitosti nedele mladých sme 
vydali pre mladých čitateľov mimoriadnu  
prílohu Slovo mladých, ktorú dostanete u 
Vašich duchovných otcov. Dnes na tejto  
strane Slova dávam e väčší priestor Vašim  
listom /  aj keď  trochu krátenými / ,  keďže 
ich na redakčnom stole pribúda a z pries
torových dôvodov ich nestačím e uverejniť.

Vaša redakcia

□  □ □
Vážená redakcia Slova!
Volám sa Katarína, mám 12 rokov a som 

rímsko-katolíčka. Páči sa mi Váš časopis. 
Najmä články o mariánskej úcte, svedectvá a 
svet mladých. Váš časopis sa mi dostal do rúk 
nečakane. Bol u nás náš starký. V mladosti bol 
gréckokatolík, ale komunizmus mu vieru vzal. 
Teraz ide do kostola, iba keď je  s nami. Je mi 
to  ľúto, preto sa každý deň zaňho modlím. Vo 
Zvolene, kde býva, gréckokatolícky chrám 
nemajú. Bola by som však rada, keby išiel hoci

aj do rímskokatolíckeho kostola. Teraz, keď 
bol u nás, išiel s našim ockom do ondrejského 
kostola a keď sa vrátili, starký čítal Váš časo
pis. Napadlo ma, že keby bol mohol čítať pra
videlne, možno by sa mu viera a záujem o ňu 
vrátili.

Prosila by som, aby ste časopis posielali na 
jeho adresu.

Pán Boh zaplať a prosím o modlitby za star
kého. Katka 

□  □ □
Mnohokrát Vám ďakujem za Váš list. Veľmi 

ma potešil. Som nesmieme rada, že ste sa 
rozhodli posielať časop is Slovo starkém u 
zadarmo. Raz sa Vám to určite vo večnej 
radosti vynahradí. Poštovné som už zaplatila. 
Ešte raz Vám ďakujem. Pán Boh zaplať.

Vaša Katka

□  □ □
Znovu sa po roku ozývam a chcem  Vám 

ešte raz poďakovať za to, že ste nášmu starké
mu posielali celý rok tento časopis Slovo 
zadarmo.

Starký veľmi rád pracuje v záhradke a vo 
voľných chvíľach odpočinku si ho verím, že 
veľmi rád, prečítal. Popri ňom ho čítavala aj 
starká, ktorú Slovo priblížilo k Bohu častejšie 
do kostola.

Keď sme boli u nich na prázdninách, radi 
sme si ho prečítali a poučili sa aj my. Ocko ho 
občas kupuje aj u nás v Bratislave.

Teraz na Vianoce bol starký so starkou u 
nás. Pýtala som sa ho, či sa mu Slovo páči a či 
by ho chce l odoberať aj na budúci rok.

Povedal, že áno a že si ho zaplatí aj sám. Ja 
som mu ponúkla, že mu ho predplatím ako via
nočný darček. Prijal a ja som rada, že mu 
aspoň niečo uľahčím. Prosím Vás, pošlite mi 
poštovú poukážku so sumou predplateného 
časopisu Slovo na celý rok 1996 aj s poštov
ným. Verím,že starkého Slovo aspoň trošku 
pomklo k Bohu, modlím sa za neho a dúfam. 
Prosím aj o Vaše modlitby, ktoré určite neosta
nú nevypočuté. Ešte raz Vám ďakujem a vypro
sujem mnoho Božích milostí.

Pán Boh zaplať!
Katka

□  □ □
Hoci už uplynulo pár týždňov odvtedy, 

ako som sa dočítala o mojej výhre vo 
Vašej súťaži ešte z roku 1995  a ako som 
spolu s ďalšími dvanástimi správnymi lúšti
teľm i bola odm enená krásnym gréckoka
tolíckym kalendárom , dovoľte mi poďako
vať za túto odmenu. V súťaži v roku 1994  
som vyhrala od Vašej redakcie 1. cenu - 
zájazd do Ríma s cestovnou kanceláriou 
Galatour. Zájazdu som sa zúčastnila v 
dňoch 11. - 15. septembra 1995. Aj keď 
som už pritom v Ríme bola v roku 1991, 
potešila ma možnosť opäť vidieť Benátky, 
Rím, Vatikán a predovšetkým Svätého 
Otca. Na audiencii na Námestí sv. Petra 
veľký dážď, ten však tesne pred prícho
dom Svätého Otca prestal. Mala som mož
nosť vidieť ho naozaj zblízka. Nocovali 
sme u sestričiek dominikánok z Malty. 
Oproti predchádzajúcem u zájazdu som 
teraz videla "naviac" napr.

(Pokračovanie na strane 7)
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O tázk y  m ladých
Odpovedá J. E. otec biskup Milan Chautur, CSsR, 

biskup krezimenský
Vážená redakcia,chcem vám vysloviť svoj obdiv. Zvlášť si cením vašu 

rubriku, kde sa môžu klásť otázky otcovi biskupovi Milanovi.
Preto aj ja som sa rozhodol vysloviť pár otázok, ktoré mi už dlhšie víria 

hlavou.
- Sú gréckokatolíci začlenení do cirkevnej správy a administratívy na 

Slovensku, do jeho teraz už dvoch provincií? Ak áno, tak do ktorej a prečo, 
keď sme Východná cirkev? Ak áno, tak akým spôsobom? Potom, ktorá 
disciplína- právna, pôstna,liturgická je  pre nás záväzná, resp. záväznejšia?

-Ak nie, prečo sú naši biskupi riadnymi členmi KBS a prečo sa musia 
čítať pastierske listy KBS, v ktorých nikdy nie je zmienka vzťahujúca sa k 
špecifikám Východnej cirkvi - napr. cirkevný rok, sviatky, ako to bolo aj v 
liste o advente - ale všetko je  tam len o Západnej cirkvi?

Štefan K. z Bratislavy

Väčšinou sa mi dostávajú otázky asketicko - náboženského charakteru, 
preto som vďačný za to, že môžem zareagovať na cirkevno - právne otázky, v 
ktorých prejavujete záujem o život v našej gréckokatolíckej diecéze. 
Predovšetkým treba povedať, že gréckokatolícka diecéza Prešov, ako cirkev 
"sui inris" podlieha priamo Rímu, teda nie je včlenená do cirkevnej správy a 
administratívy na Slovensku.

- Čo sa týka záväznosti cirkevnoprávnych predpisov, vieme, že západné cirk
vi sa riadia západným cirkevným právom (CIC) a pre všetky východné cirkvi, 
teda aj pre gréckokatolícku, je záväzný kódex kánonov Východných cirkví 
(CCEO). Z toho potom vyplýva pre nás aj záväznosť pôstnej disciplíny a litur
gických predpisov podľa východnej tradície.

- Čo sa týka začlenenia gréckokatolíckych biskupov do kolégia katolíckych 
biskupov na Slovensku, je to požiadavka cirkevného práva, podľa ktorého kato
lícki biskupi majú vytvárať spoločnú konferenciu, aby spoločne vykonávali niek
toré pastoračné úlohy v prospech kresťanov na svojom území k dosahovaniu 
väčšieho dobra (porov.: Can 322 § 1, 2, 3, 4 CCEO - Can 447 CIC).

Je len logické, že problémy v tom ktorom štáte sú problémami všetkých die
céz a podmienky, ktoré vytvára štát pre život cirkvi, sú rovnaké pre všetkých bis
kupov, preto sú na mieste aj spoločné porady a spoločné riešenia, čo sa týka 
katolíckej cirkvi ako celku.

Je pravdou, že gréckokatolícka cirkev má svoje špecifiká, na ktoré môže 
upozorniť biskup vo svojom diecéznom pastierskom liste, ktorým sa prihovára 
svojim veriacim a môže ako biskup cirkvi "sui inris1' oficiálne reagovať aj na kon
krétne problémy svojej diecézy vzhľadom na štátne orgány.

V pastierskych listoch celosvetového charakteru ide viac o spoločenské pro
blémy, na ktoré reaguje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) svojím pastier
skym listom, alebo tiež ide o oslovenie všetkých veriacich pri príležitosti veľkých 
sviatkov, či dejinných udalostí, ktorých myšlienka je tá istá pre všetky obrady.

Všetky tieto skutočnosti majú smerovať k jedinému cieľu - osláviť Boha pri 
zachovaní vlastnej identity a tiež k utváraniu jednoty Cirkvi, ktorá je hierarchic
ká a jej jednota nie je uniformitou ale jednotou v mnohostí prejavov.

Toto mal na mysli aj Svätý Otec, ktorý sa ku gréckokatolíkom dňa 2. júla 
1995 v Prešove prihovoril takto: "Jednotu Kristovej Cirkvi ozdobuje prijatie 
zákonitých odlišnosti. Ony v priebehu dejín umožnili, že sa živé ohlasovanie 
evanjelia stalo osobitným vlastníctvom a tradíciou každého ľudu.

Bratia a sestry východného obradu po stáročia ste si zachovali svoju liturgiu 
a nahromadili bohaté duchovné dedičstvo, ktoré charakterizuje vašu cirkev. 
Hovoria o ňom posvätné budovy, ikony, spevy a pobožnosti. Buďte vďační Bohu 
za bohatstvo, ktorým vás obdaroval a ostaňte verní darom, ktorými vás zahr
nul”. (Z prihovoru Svätého Otca Jána Pavla II. ku gréckokatolíkom)

jto'OKC

Z VAŠICH ¿¿4Ž04A
(Pokračovanie z 8. strany)

Baziliku sv. Pavla za hradbami a viaceré  
iné. Taktiež hlboké dojmy vo mne zanecha
lo Asissi. Na tejto púti som pozabudla i na 
svoje choré srdce a svoj vek (som narode
ná v roku 1926). Preto mi dovoľte, čo najú
primnejšie a najsrdečnejšie Vám i cestov
nej kancelárii Galatour poďakovať sa a 
popriať Vám veľa síl vo Vašej práci na 
našom časopise Slovo. Som rímskokatolíc
ka, ale v našej rodine Slovo predplácam e  
už viac ako desať rokov z úcty nad osudmi 
a silou gréckokatolíckej cirkvi.

Jozefina KEREŠKÉNYIOVÁ, 
Valaská Dubová 

Čo čítajú o byva te lia  S lo ven ska  ?
V Slove 3 /96  sme priniesli výsledky výskumu 

verejnej mienky o čitanosti periodickej tlače na 
Slovensku. Dnes prinášame k tejto téme list Mgr. 
Štefana Košíka, distribútora kresťanskej literatúry.

Nemienim robiť celkovú analýzu výsledkov, 
ktorá je pre niektoré časopisy uspokojúca, pre iné 
katastrofálna, chcem sa len zamyslieť nad úrov
ňou toho, čo slovenský občan s týždennou, dvoj
týždennou a mesačnou periodicitou berie do svo
jich rúk a očami prenáša i do svojho vnútra. Je

možné si urobiť z nej pohľad na duchovnú úro
veň Slovenska.

Sme ľuďmi, ktorí veľa času venujú sledovaniu 
televízie. 29% počtu obyvateľov Slovenska číta 
týždenne Eurotelevíziu, čo predstavuje
1.200.000 čitateľov. K tomu treba pridať 10% 
čitateľov Rozhlasu a televízie a 8% Tele-plus.

Široký okruh čitateľov zaujímajú časopisy Život 
27,5% a Slovenka 26%. Ženské časopisy Eva a 
Dorka 18% Žena a život 15%. 18%-ný okruh priaz
nivcov majú aj dvojtýždenníky Fiškál a Bosorka. 
Nad 10% populácie zaujímajú ešte tieto tlačoviny 
Nedeľná Pravda 14%, Lišiak 13%, Tabu 12%, 
Tina, Bravo, Kocúrkovo 11% a Relax 10%.

Zaujímavým poznatkom je, že na Slovensku, 
ktoré sa pokladá za kresťanskú krajinu, neexistuje 
ani jeden kresťanský časopis, ktorý by čítalo 
aspoň 10% obyvateľov. Je to signálom toho, že 
jeho obyvatelia to s tým kresťanstvom až tak vážne 
neberú, pretože súčet čitateľov všetkých kresťan
ských periodík neprevyšuje Fiškála, Bosorku, Evu 
či Eurotelevíziu.

Najčítanejším katolíckym periodikom sú 
Katolícke noviny, číta ich 9% obyvateľov 
Slovenska, čo znamená okolo 350 .000 čitateľov. 
Znamená to 19. miesto v rebričku medzi na 
Slovensku vydávanými časopismi. Druhým 
najčítanejším kresťanským periodikom medzi 
mesačníkmí je Posol s 3% čitateľov a medzi dvoj
týždenníkmi gréckokatolícke Slovo 1,5% . 
Ostatné kresťanské periodiká sú pre väčšinu ľudí 
neznáme, vychádzajú v náklade okolo 10.000 -
12.000 výtlačkov, s čítanosťou do 50 .000  čitate
ľov, teda nie viac než 1 %.

V Slovenskej televízii ani v Slovenskom rozhlase 
kresťanské programy nedosahujú ani 1% z vysie
laných programov, je pochopiteľná snaha KBS,

vyjadrená na ich januárovom zasadnutí, robiť opat
renia, ktoré tento alarmujúci stav môžu zlepšiť. 
Bolo by vhodné, aby vznikla celoplošná kresťan
ská stanica - rozhlasová, tak ako tomu je v niekto
rých krajinách.

Stav slovenskej spoločnosti je veľmi biedny, 
grafy a štatistické údaje majú zostupnú tendenciu. 
My, kresťania, sa stávame malou skupinou, 
spoločnosť kráča iným smerom a na iných zákla
doch. My sme im často na smiech, nechcú nás 
brať vážne, ak chceme budovať školy, charitatívne 
zariadenia, hovoriť k usporiadaniu spoločenského 
života. A predsa bez hodnôt, ktoré prináša 
kresťanstvo do života, je život nemožný. Máme 
možnosť voľby. Väčšina obyvateľov Slovenska po 
dávkach pravidelne užíva jed, ako to vidieť z 
prehľadov čitanosti novín a časopisov. Pohľad na 
novinové stánky a knižné pulty nás každodenne o 
tom uisťuje. Priamo v škole najmladšia generácia 
dostáva od svojich učiteľov časopisy, ktorých 
úroveň je hlboko pod ľudskú dôstojnosť.

Zodpovední by sa mali zamyslieť nad tým, čo je 
ešte dnes možné urobiť, lebo zajtra môže byť 
neskoro. Protestovať nestačí, bolí by sme len na 
smiech.

Nečakajme a nájdime dosť odvahy vytvárať spo
ločnosť na kresťanských základoch. Periodická 
kresťanská tlač by mala zohrávať dôležitú úlohu pri 
obnove devastovanej morálky, nie je svojou neo
chotou a neschopnosťou napomáhať. Vyslovujem 
uznanie mnohým redakciám, ktoré napriek zhor
šujúcim podmienkam pracujú pre dobro ľudskej 
rodiny vydávaním časopisu, ktorý oslovuje určitý 
druh čitateľov. Z vlastnej skúsenosti viem, že to 
stojí nemalé úsilie, ale v dnešných zložitých spolo
čenských podmienkach je to veľmi potrebné.

Ľudovít KOŠÍK
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ZASVÄTIŤ ŽIVOT ŠÍRENIU EVANJELIA

UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Arcibiskup jorge Maria Mejia, sekretár kolé

gia kardinálov, na tlačovej konferencii v 
Tlačovom stredisku Svätej stolice 23. februára 
t.r. predstavil Apoštolskú konštitúciu Universi 
Dominici Gregis. Dokument hovorí o uprázd
nenom Apoštolskom stolci a o voľbe rímskeho 
pápeža. Vyšiel v siedmich rečiach. Latinská ver
zia má 40 strán, úvod, dve časti a promulgáciu.

Pápež Ján Pavol II. vychádzal z Apoštolskej 
konštitúcie Romano Pontifici Eligendo pápeža 
Pavla VI. z roku 1975, ktorá platila doteraz, a 
urobil niekoľko zmien. Zachoval základné 
prvky konkláve v jeho stáročných tradíciách, ale 
priniesol aj významné inovácie.

Voľby sa naďalej budú konať v Sixtínskej 
kaplnke. Kardináli - voliči budú sídliť v budove 
Domus Sanctae Marthae vo Vatikáne. Uzavretosť 
kardinálov treba po celý čas prísne rešpektovať.

Nový prvok sa týka formy voľby. Doteraz 
jedinou platnou formou bola voľba hlasovacími 
lístkami. Ďalšie dve povolené formy voľby sa 
nevyužívali. Boli známe ako per inspiraťionem 
t.j. aklamáciou a per compromissum. Pre voľbu 
nového pápeža sa vyžadujú najmenej dve tretiny 
hlasov z celkového počtu prítomných voličov.

Konštitúcia potvrdzuje normu pápeža Pavla 
VI., podľa ktorej sa právo voliť pápeža vyhrad
zuje tým kardinálom, ktorí neoslávili svoje 80. 
narodeniny pred dňom, v ktorom sa uprázdnila 
Apoštolská stolica. Počet voličov sa ohraničuje 
na 120. Kardináli nad 80 rokov sa môžu zúčast
niť na generálnych kongregáciách pred začiat
kom konkláve. Počas konkláve majú viesť mod
litby v rímskych bazilikách a v diecézach na 
rozličných miestach sveta.

priviedol ich k poznaniu pravdy. Svetlom pre 
mnohých boli novi blahoslavení. Oni zasvätili svoj 
život šíreniu evanjelia.

BI. Daniel Conboni sa narodil 15. marca 1831 v 
diecéze Brascia. Po vysviacke odišiel na misie do 
Afriky. Vo Verone založil Inštitút afrických misií. Ako 
apoštolský provikár pre strednú Afriku bojoval proti 
zlému zaobchádzaniu s čiernymi v Sudáne a Egypte. 
Stal sa prvým biskupom strednej Afriky.

BI. Guido Conforti sa narodil 30. marca 1865. 
Založil Kongregáciu sv. Františka Xaverského - xave- 
riánov, ktorí odišli na misie do Číny. Stal sa biskupom 
diecézy Parma. Podľa neho misijná činnosť okrem 
ohlasovania evanjelia má spájať bratov.

Po vlastnom obrade blahorečenia Ján Pavol II. 
odišiel z baziliky. Na slávnostnej bohoslužbe, ktorú 
slúžil štátny sekretár kardinál Sodano, sa zúčastnili aj 
dve ženy, ktoré boli zázračne uzdravené na orodova
nie nových blahoslavených.

Za svojho pontifikátu Ján Pavol II. doteraz vyhlásil 
733 nových blahoslavených.

Napoludnie, pred oslavou Anjel Pána, predniesol 
Ján Pavol II. krátku meditáciu. Na duchovnej púti 
pôstnym obdobím, povedal, nás horlivosť nových 
blahoslavených v hlásaní Krista podnecuje, aby sme 
v sebe oživili apoštolskú horlivosť a úsilie o obráte
nie. Nemožno predstierať, že nevidíme utrpenia 
toľkých bratov sužovaných veľkou biedou. V kraji
nách, kde pôsobili noví blahoslavení a ich misionári, 
boli už vtedy neznesiteľné pomery. Dráma hladu je 
veľkým zlom našich čias.

Pôstom je aj zrieknuť sa niečoho a podeliť sa s tým 
s núdznymi. Pravda, na odstránenie hladu nestači len 
almužna. Potrebný je nový zmysel pre spravodlivosť, 
konkrétna hospodárska a politická stratégia. Ale 
predovšetkým, je to proces, schopný zainteresovať 
celú spoločnosť. Pokánie v pôstnom obdobi, ktoré 
sa koná s úprimnou láskou k Bohu a k blížnemu, je 
podnetom aby sme kráčali práve týmto smerom.

Kiež nám Panna Mária vleje svoju materskú 
vnímavosť, aby sme sa stali pozornejšími k utrpeniu 
bratov a sestier. Kiež nám pomôže, aby sme boli ako 
naši noví blahoslavení, ktorí vedeli chudobným lámať 
chlieb evanjelia zároveň s hmotným chlebom, lebo 
oboje je nevyhnutné pre dôstojný život Božích die- 
tok, ukončil Svätý Otec, a po spoločnej modlitbe 
Anjel Pána všetkým dal svoje apoštolské požehnanie.

Ján Pavol II. vymenoval za exarchu nového biskupa o. Ivana Ljavinca
GRÉCKOKATOLÍCI V ČESKEJ REPUBLIKE MAJÚ SVOJ EXARCHÁT

Deň 13.marec 1996 sa stal v dejinách 
gréckokatolíkov v Českej republike 
významným medzníkom. Apoštolský nun
cius arcibiskup Giovanni Coppa oznámil 
radostnú zvesť, že Svätý Otec Ján  Pavol II. 
zriadil pre gréckokatolíkov Českej repub
like exarchát a za jeho prvého exarchu 
vymenoval nového biskupa o. Ivana 
Ljavinca, dlhoročného správcu pražskej 
gréckokatolíckej farnosti sv. Klimenta a 
po zriadení pražského vikariátu v januári 
1993 biskupského vikára, za akého ho

vymenoval prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka.

O. Ivan Lajvinec sa narodil 18. apríla 
1923 vo Volovci za Zakarpatskú v mnoho
detnej učiteľskej rodine. Gymnaziálne štú
diá absolvoval v Mukačeve, teologické v 
Užhorode a voViedni, kde dosiahol aj 
licenciât. Za kňaza ho vysvätil prešovský 
biskup Pavol P. Gojdič 28.- júla 1946 a 
hneď ho vymenoval za svojho tajomníka.
V roku 1949 bol menovaný za špirituála 
kňazského seminára v Prešove V čase

násilnej pravoslavizácie bol prenasledova
ný, v roku 1955 ho zatkli a v procese so 
šestnástimi obžalovanými ho odsúdili do 
väzenia na štyri roky. Do duchovnej služ
by sa mohol vrátiť až v čase obnovy čin
nosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968.

Úlohou exarchátu i exarchu je zabezpe
čovať duchovnú službu všetkým gréckoka
tolíkom V Českej republike. Pre tento cieľ 
bolo zriadených v Čechách a a na Morave 
niekoľko ďalších farností a misijných stre
dísk. /pk/

Na nedeľnej sv. omši 17.3. v Bazilike sv. Petra 
vyhlásil pápež Ján Pavol II. dvoch sluhov Božích za 
blahoslavených: biskupa Daniela Conboniho, zakla
dateľa Spoločnosti misionárov conboniánov 
Božského Srdca a biskupa Guida Confortiho, zakla
dateľa rehoľnej Spoločnosti misionárov xaveriánov. 
Obaja boli veľkými priekopníkmi misií 19. a 20. 
storočia. Obradu blahorečenia predsedal Svätý 
Otec, ktorého veriaci privítali mohutným potleskom z 
radosti nad zlepšením jeho zdravotného stavu.

Na našej veľkopôstnej ceste - uviedol slávnostnú 
bohoslužbu Ján Pavol II. - stretávame dnes Krista,

Svetlo, ktorého poslal nebeský Otec, aby osvetlil 
svet svojim slovom a všetkým ukázal cestu pravdy a 
radosti. Spolu s Kristom sa každý pokrstený má 
stať svetlom, aby svojím svedectvom osvietil bratov a
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Oslavy výročia v Užhorode
V mukačevskej g réckokato líckej 
eparchii p reb iehajú  záv erečn é  
prípravy na dôstojné oslavy 350. 
výročia Užhorodskej únie, k to rou  
začal rozvoj náboženského života, 
osvety, vedy a  kultúry v celom  p o d 
karpatskom kraji.

V dlhej h istó rii m ukačevskej 
eparchie bolo najťažším  obdobie 
rokov 1949 - 89, keď po m učeníckej

smrti mladého biskupa Teodora 
Romžu bola gréckokatolícka cirkev 
totalitným systémom likvidovaná a 
gréckokatolícki kňazi, ktorí odopreli 
prestúpiť na pravoslávie, boli 
posielaní do väzenia až na 25 
rokov. Veriaci boli pokladaní za 
druhoradých občanov a prenasle
dovaní.

Oslavy 350. výročia únie budú v

areáli užhorodského zámku, kde v 
jeho kaplnke prijali dňa 24. apríla 
1646 spolu 63 kňazi akt 
zjednotenia. V nedeľu, 21. apríla 
t.r. bude pred užhorodským 
zámkom arcipastierska sv. liturgia 
aj za účasti hostí zo susedných 
eparchii, ktoré boli neskôr 
vykrojené z historickej mukačevskej 
eparchie.

V rámci osláv tohto významného 
výročia prebehne aj vedecká 
konferencia o dejinách mukačevskej 
eparchie a plánované sú aj ďalšie 
podujatia - koncert duchovných 
piesní speváckych zborov i výstava 
umeleckých diel a dokumentov k 
dejinám mukačevskej eparchie.

(pk)

■  UKRAJINSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV sa modlí za povýšenie 
na oltár ivano - frankovského biskupa Gregorija Chomišina, ktorý 
zomrel mučeníckou smrťou dňa 2 8 . decem bra 1 9 4 5  v lukianov- 
skej väznici v Kyjeve. Narodil sa 2 5 . marca 1 8 6 7 . Teologické 
štúdiá absolvoval v Ľvove a vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený 18. 
novembra 1 8 9 3 . Ešte počas štúdia pôsobil vo Viedni, neskôr v 
Ivano - Frankovsku a Kolomiji i ako rektor seminára v Ľvove. Po 
biskupskej vysviacke 19. júna 1 9 0 4  bol až do svojho uväznenia 
biskupom v Ivano - Frankovsku.
■  APOŠTOLSKÝ EXARCH VO VEĽKEJ BRITÁNII gréckokatolícky 
biskup Michal Kučmiak vydal pred tohtoročným veľkým pôstom  
pastiersky list, v ktorom zvýraznil význam pôstu a najmä modlitby 
pre každého veriaceho človeka.
■  V KLINOVEJ HORE NA ZAKARPATSKÚ postavili ekumenický  
chrám , ktorý je  dielom troch cirkví v tejto  obci - evanjelickej, 
rím skokatolíckej a gréckokatolíckej. Na posviacke chrámu, ktorá 
bola v novembri minulého roku, bol prítomný za mukačevskú 
gréckokatolícku diecézu pomocný biskup Josif Holovač.
■  MOSKOVSKÝ PATRIARCHÁT má v súčasnosti, ako to uviedol 
m etropolita Kyril, vedúci zahraničného odboru, spolu 12 841  
pravoslávnych kňazov a 1 4 0 2  diakonov. Duchovná a akademická  
úroveň podľa neho je  nepostačujúca a úroveň v pravoslávnych 
seminároch nízka. (pk)

k u i'j1 u jí / j!cr/j]jí o/
Dnes na Podkarpatskej Rusi žije oko lo  12 
tisíc Slovákov. Najviac ich žije v U žhorode a 
Mukačeve, S to rožn ic i, S e re d no m , Anta- 
lovciach užho rodského  ok re su , v 
niektorých ded inách  Iršavského (D ovhe, 
Lisičevo)-, P e reč inského  (T. R em ety), 
Svaľavského (R odn ikova  H uta , Svaľava) 
okresu a Veľkom Bereznom . V povojnovom  
čase na Podkarpatskej Rusi nebolo  ani je d 
nej školy s vyučovaním s lovenského jazyka, 
len koniec 1992  roku, kedy bola utvorená 
Užhorodská kultúrno - osvetová organizácia 
Matica S lovenská (1 5 . januá ra  1 9 9 6  
premenovaná na U žho rodský  s p o lo k  
Slovákov), začalo sa obnovenie slovenskej 
národnej kultúry, jazyka, tradícií, form ovanie 
národného uvedom en ia . Teraz vďaka  
úsiliam, m iestnych o rgánov  osve ty  i 
slovenských organizácií začala v  Storožnic i 
pracovať škola s vyučovaním slovenského 
jazyka, a taktiež jednu triedu s vyučovaním 
slovenského jazyka otvorili na S tredne j ško le  
č.2 v Užhorode. V n iektorých ško lách  sa slo
venský jazyk vyuču je  ako  nepov inný 
predmet. Nedávno na F ilozofickej fakulte

U žhorodskej univerzity zaviedli špecia lizáciu 
"s lovenský jazyk a literatúra". To umožní za 
krátky čas mať svo jich  odborn íkov, ktorí 
budú vyučovať m aterinský jazyk a literatúru 
vo svojich školách.

Aktivizácia duchovného života podm ien ila  
o tvoren ie  prvej s lovenskej cirkvi v ded ine 
A nta lovce, vydanie v ideo film u S lováci v 
Podkarpatskej Rusi - o živote a spôsobe  kaž
d o d e n n é h o  ž ivo ta  S lovákov. Už je  
vydaných  21 s trán  výb e ro v  S lo venský  
ku rié r v  reg io n á ln ych  nov inách  S právy 
U žh o ro d č in y  a n ie k o ľk o  te lev íznych  
program ov v  m estskej televízii.

Za ten to  čas U žhorodský sp o lo k  S lovákov 
vydal a preložil niekoľko kníh, ktoré sú tematicky 
zviazané s h istóriou a ku ltúrou Podkarpatskej 
Rusi a S lovenska. Z  tých to  vydaní uputávajú 
pozo rn o sť A d o lf D o b rjanský , A le xa n d e r 
D uch n o v ič , S ve tlo  V ie ry  a D ob ra  ( o 
náb ože n ských  d ie la ch  J. B okša ja  v 
c irkvách)...

U sku to čn ila  sa  výstava s lo ve n ské ho  
výtvarníka - grafika Lesla Lonoviča a výstava

die l užhorodsko  -  s lovenského um elca - 
výtvarníka T ibora  Jordana. O krem  toho  boli 
zo rgan izované  vys túpen ia  - ko n ce rty  
U žhorodske j um e lecke j ško ly  v Prešove, 
fo lk ló rnych  súborov S lovenka a Užhorod
ske j S tre d ne j ško ly  č .2  v M artine  a 
B ekešske j Č abe...

Spom ínaná práca bola realizovaná vďaka 

ús iliam  naš ich  a k tiv is tov  Iriny Lecove j, 

B oženy  Ja cko ve j, O ľgy  B uksa rove j, 

V ladislavovi S očkov i, M iko le  Paparígovej, 

Andre jovi Bučkovi, Vasiľovi Andrejkovi, Igore 

S če rb a kove j, N atá lii H e rcoh o ve j, Jo lane  

Borovskej a radu iných.
Aktívne nás podporu je  nad sto č lenov 

S polku a tiež kolektívy -  spo ločnosť RIO a 

MITVA.
U žhorodský sp o lo k  S lovákov by pracoval 

p lodnejš ie, keby mal finančné p rostriedky 
vybudovať cen trá lne  s tred isko  s lovenske j 

ku ltú ry v Podkarpatskej Rusi.

Ivan LATKO
predseda Užhorodského spolku Slovákov
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D I A K O N S K A  V Y S V I A C K A  V P R E S O V E
ZO ŽIVOTA EPARCHIE

V Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove dňa 9. marca sa 
uskutočnila diakonská vysviacka. 
Pri svätej liturgii z rúk J.E. diecéz
neho biskupa Mons. Jána Hirku 
prijal Mgr. František Kuzmiak 
nižšie a vyššie diakonské svätenia. 
Otec biskup - svätiteľ, odovzdal 
kandidátovi diakonské rúcho - dal- 
matiku, orár, evanjeliár a kadidel
nicu.

Vo svojom  príhovore  o tec  b iskup  p ri 
tejto  príležitosti, zdô razn il n iekoľko  dô le
žitých myšlienok: Touto vysviackou sa 
dávaš do služby kríža. Prijímaš znaky služ
by, aby si sa plne zapojil do svojho posla
nia. Kríž - to je  svieca pre nás všetkých. Je 
to svetlo, ktoré nám svieti na cestách tohto 
života.

Na Golgote boli tri kríže. Kríž nevinnosti, 
kríž Božského Spasiteľa. Kríž kajúcnosti, 
ktorý je  krížom nás všetkých. Bol tam aj 
kríž odmietnutia Boha a viery. Koľkí si 
myslia, že tento kríž je  najľahší. Ale z tohto 
kríža sa nejde do šťastnej večnosti. Len cez 
kríž kajúcnosti môžeme prejsť do neba. 
Nech nás milosť Božia chráni od toho, aby 
sme sa pokúšali ísť týmto životom cez kríž - 
odmietania Boha. Ježišova krv tečie až do 
poslednej kvapky, avšak nič by to nepo
mohlo, keby sme my nechceli. Moje ruky sú 
pribité na kríž, hovorí Ježiš, ale moje ruky 
sú vašimi rukami. Žehnajte a konajte 
dobro. Moje nohy sú vašimi nohami. 
Choďte všade, kde ma potrebujú. Moje ústa

Konferencia v Trebišove
Vlastivedné múzeum v Trebišove usoiriada pri prí
ležitosti nedožitých 75 . narodenín Štefana B. 
Romana koneferenciu Štefan Boleslav Roman- 
Zakladateľ svetového kongerse Slovákov. Na 
konferencii, ktorá bude 17. apríla t.r., odznejú 
referáty a príspevky o tom významnom rodákovi z 
Nového Ruskova pri Trebišove

(pk)

sú vašimi ústami, hovorte namiesto mňa, 
hlásajte evanjelium. Buďte mojou hlavou, 
podriaďte sa vôli nebeského Otca. Vaše 
ústa nech sa modlia, buďte mojím srdcom 
v láske, buďte mojou prítomnosťou mojej 
Matky a celej Cirkvi.

Neste obeť môjho milosrdenstva, ktorým 
chcem všetkým otvoriť kráľovstvo nebeské.

P o to m  v k rá tkosti o tec  b iskup  hovoril
o svätencovi, k to rý  od  detských  rokov  
p o s lu h o v a l v  ch rám e . P ovedal: "Kríž 
nemusíš hľadať, on ťa nájde. Svoj kríž ber 
odvážne, nikdy nezúfaj, keď príde utrpenie. 
Trpezlivo ho znášaj.

V  závere d iakon  F ran tišek  K uzm iak 
poď akoval o tcovi b iskupovi za  vysviacku, 
o tcov i rek torovi F ran tiškov i P ucim u  i špi- 
ritu á lo v i o. V lad im íro v i Skybovi za  
duchovnú  fo rm áciu  n a  ceste ku kňazstvu.

-rs-

Kronika 
sídelného 
biskupa 

Mons. Jána  Hi rku
24. 2. Svätá liturgia v Čičarovciach pri príle

žitosti uvedenia do funkcie nového 
dekana pre maďarské farnosti o. 
Štefan Ósza

4. 3. Otec biskup prijal predstaviteľa vojen
ských duchovných pri Ministerstve 
národnej obrany Slovenskej republiky 
plk. Juruša

5. 3. Stretnutie otca biskupa s kňazmi - prin
cipálmi v kňazskom seminári

8. 3. Mimoriadna porada sídelných bisku
pov (KBS) v Badíne

9.3. Diakonská vysviacka v katedrálnom 
chráme

17-23.3. Celodiecézna púť do Svätej zeme

■  V  dňoch 16. - 19. apríla  t.r. bude v 
Michalovciach riadna viceprovinciálno kapi
tula našich redemptoristov. Zhodnotia na nej 
svoje pôsobenie a zamyslia sa nad plnením 
poslania v ďalšom obdodí duchovnej obrody. 
Počas kapituly si zvolia aj nové vedenie 
viceprovincie. Podporme ich kapitulu modlit
bami o spoznanie svetla Svätého Ducha.

(pk)
■  Riaditeľstvo Gréckokatolíckeho gymnázia 
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vypisuje výbe
rové konanie pre učiteľov s aprobáciou: ang
lický jazyk - nemecký jazyk, matematika - 
informatika, chémia - fyzika, telesná výchova 
- geografia od 1. septembra 1996.
Žiadosti zasielajte na riaditeľstvo školy, Ul. 
M.R.Štefánika č.9, 0975  01 Trebišov. Bližšie 
inform ácie o podm ienkach prijatia na 
te l.:0 9 4 8 /77 2 6 07 4  alebo osobne na riaditeľ
stve školy.

Biskupský úrad 
zriaďovateľ školy

DUCHOVNÁ SLUŽBA V ARMÁDE
V  priestoroch teologickej bohoslo
veckej fakulty sa dňa 4. m arca tohoto 
roku uskutočnilo prvé informatívne 
stretnutie ohľadom vojenskej základ
nej služby pre kňazov. Z  ministerstva 
obrany pre úrad duchovných prišli 
m edzi bohoslovcov, plk. ThMgr. 
Ignác Juruš (duchovný) a tajomník 
MO p. Golský. N a stretnutí boli 
prítom ní diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka, generálny vikár Mons. Ján 
Gajdoš a rektor fakulty o. František 
Puci. Z  myšlienok zástupcov minis
terstva vyberáme niekoľko podstat
ných myšlienok: Slovenská armáda 
potrebuje duchovné a intelektuálne 
prezbrojenie. Je potrebné aj vo 
vojenskej službe vytvoriť správne 
kresťanské povedomie. Kňazská a

vojenská služba sú dosť blízke. Obidve 
slúžia. Vojsko slúži ľuďom, kňazská 
služba je  pre Boha aj pre človeka. 
Armáda je  prostredie, ktoré treba for
movať. Nenechávajme priestor pre 
pôsobenie siekt a iných zoskupení. 
Vojenská služba pre duchovných je 
priestorom pre overenie si svojich vedo
mosti a získať určitú skúsenosť pre 
svoju kňazskú službu. Otec biskup 
Hirka v svojom príhovore podporil 
myšlienku, že aj prostredie armády je 
m iestom  evanjelizácie. Pripomenul 
slová svätého písma "Hľa, tu som, 
Pane, aby som plnil Tvoju vôľu". 
Musíme byť soľou a kvasom. Nesmieme 
sa uzatvárať pred žiadnou spoločenskou 
potrebou. Otvorme sa aj tejto službe a 
správne ju pochopme.

-rs-
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Jubileum Blahovistnika
Blahovistnik, časop is  vydávaný o tcam i 
baziliánmi, oslávil 2 5 . m arca  t . r . ,  svo je  
päťdesiate narodeniny (1 9 4 6  -1 9 9 6 ) .  V deň 
výročia bola v baziliánskom  k láš to re  v 
Prešove v kaplnke sv. C yrila  a M etoda  
odslúžená ďakovná svätá liturgia.

Časopis Blahovistnik bol v čase svojho 
vzniku prvý d iecézny časop is v de jinách 
Prešovského biskupstva. B iskup Pavol Peter 
Gojdič, OSBM, v tom  čase na adresu vychá
dzajúceho časopisu povedal: Do rúk našich 
veriacich chcem e dať taký časop is, k torý ich 
bude poučovať a upevňovať vo v ie re , 
vysvetľovať náš obrad, informovať o všetkých 
diecéznych uda lostiach a udržiavať úzky 
kontakt medzi veriacim i a ordinariátom . 
Chceme, aby pom ocou Blahovistnika sa naši 
veriaci stali lepším i, zbožnejším i a stá le  
vernejšími katolíckej Cirkvi.

Hlavným redaktorom  časopisu B lahovistn ik 
sa stal od prvého čísla o. Dr. Vasil Hopko, 
neskorší pom ocný  b iskup  P rešovske j

d iecé zy . N e skô r sa sta li redak to rm i 
B lahovistn ik o tec  Ivan Ljavinec a o tec  Boris 
Turkiňak. Posledne m enovaný bol redaktorom  
časop isu až do jeho  zakázania, teda  do roku 
1 9 4 9 . Ďalšie číslo B lahovistn ika vychádza až 
v roku  1 9 6 9 , po tzv. P ražske j ja ri. 
Zodpovedným  redaktorom  časop isu v  tom

ZO ŽIVOTA EXPARCHIE

čase sa stal o tec  Ivan L javinec a v  rokoch  
1 9 7 0 - 1 9 7 8  o tec Dr. Emil Korba. O d roku 
1 9 7 8 -1 9 8 4  zastával funkc iu  redaktora  o tec 
Š tefan Papp. V  tom  čase bol B lahovistn ik 
h o d n o te n ý  ako  je d e n  z na jlepších  
duchovných  časop isov v Č eskoslovensku. V 
roku 1 9 8 4  sa stal redaktorom  o tec F rantišek 
Dancák. Z dôvodu finančných  prob lém ov 
bolo vydávanie časop isu Blahovistnika roku 
1991 na krátky čas pozastavené, p ričom  už

v  roku 1 9 9 2  začal vychádzať vo vlastnom 
vydavateľstve o tcov baziliánov.
Jeho  redaktorom  v tom  čase až do 31 . 
augusta  1 9 9 5  bo l o tec  Dr. M arián Ján 
Potáš, O S B M , V  sú ča sn os ti vychádza 
B lahovistn ik v  dvojjazyčnej úprave, a jeho 
terajším  vedúcim  redaktorom  je  otec 
Joza fá tV . T im kovič, O SB M .

Do r. 1 9 4 9  vychádzal B lahovistn ik po 
rusínsky. Po roku 1 9 6 9  po ukrajinsky. Podľa 
s lov šéfredaktora  časop isu o. Jozafáta sa 
časopis chce  s novým aktuálnejším ponímaním 
o bsahového  zam eran ia  prihovárať n ie len 
U kra jin co m , ale aj R usínom  a svojim  
slovenským  čitateľom  aj v jazyku slovenskom. 
Lebo ako povedal b iskup P.P. G ojd ič : V 
časop ise  nechcem e politizovať, nechcem e 
n ikoho napádať, nikomu robiť krivdy, chcem e 
je d in é  - ch ris tian izovať, pravdu , lásku, 
Kráľovstvo Božie všade rozširovať.

Podľa B lahovistnika č .9 /9 5  
spracoval Dr. P eter KRAJŇÁK

Zomrel kňaz svätého života - vzor našim kňazom

Dňa 11. februára t. r. sa v sídle trebišovského dekanátu uskutoč
nila posviacka novej krížovej cesty. Posviacku vykonal generálny 
vikár Mons. Ján Gajdoš. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam 
krížovej cesty. Otec generálny vikár ju  ďalej porovnal s každoden
ným krížom človeka. Pripom enul nám , že iba pomocou lásky, poko
ry a spolupatričnosti sa dajú tieto ľudské kríže prekonať. Na 
záver svojho príhovoru  nás otec generálny vikár posilnil 
svojimi slovami pred začiatkom pôstu.

Po posviacke sa otcovi generálnem u vikárovi Mons. Jánovi 
Gajdošovi za všetkých poďakoval správca dekanátu Trebišov otec 

Dušan Seman.
Tomáš MUSZKA

V utorok, 27. februára t.r., tri minúty pred jednou 
hodinou popoludní, zomrel v Prešove vzácny grécko
katolícky kňaz, jezuita otec Juraj Bumbera. Jeho výni
močne vzorný život je dôvodom tejto našej spomienky.

Bol blízky a známy nielen všetkým Prešovčanom, 
ale poznali ho aj veriaci zo širokého okolia, najmä 
však gréckokatolíci, pretože značnú časť svojho 
príkladného kňazského a rehoľného života prežil na 
gréckokatolíckej fare v Prešove, ako jej správca, spo
vedník. Posledné roky svojho života pôsobil ako hor
livý duchovný vodca sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie, na Sládkovičovej ul. v Prešove.

Otec Juraj Bumbera, SJ, pochádzal z východoslo
venskej dedinky Vol’a pri Michalovciach, kde sa 
narodil 2. marca 1918. Po skončení základnej a s 
trednej školy, teológiu študoval v Prešove. Zvolil si 
kňazský život v celibáte a za kňaza bol vysvätený 25. 
mája 1944. Svoju kňazskú službu začal v Bratislave 
ako kaplán, kde pôsobil dva roky a pritom si na 
bohosloveckej fakulte doplnil teologické štúdiá, ktoré 
zakončil licenciátom. V rokoch 1946 - 41 pôsobil ako 
katechéta v Michalovciach. Dňa 31. januára 1948 
vstúpil v Ružomberku do jezuitskej rehole. V septem
bri 1949 odišiel na doplňovacie štúdiá filozofie do

Déčína v Čechách. Tam ho zastihla v apríli 1950 
likvidácia kláštorov. Po niekoľkomesačnom pobyte 
v internačnom kláštore v Bohosudove v Čechách 
spolu s viacerými spolubratmi nastúpil na pracovnú 
vojenčinu (PTP) do Komárna a odtiaľ na iné miesta 
na strednom Slovensku. V rámci kampane proti 
horlivým rehoľníkom ho uväznili a odsúdili na dva 
roky väzenia. Po prepustení z  väzenia pracoval ako 
skladník v ČSAD v Levoči. Po obnovení gréckokato
líckej cirkvi sa mohol otec Juraj Bumbera znovu 
zaradiť do duchovnej služby. Prvé dva roky pôsobil 
ako výpomocný duchovný v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Ďalšie dva roky účinkoval v tom 
istom chráme ako kaplán a v rokoch 1972 - 1988 
ako správca prešovskej gréckokatolíckej farnosti.
V rokoch 1988 -1992 sa pre vážne srdcové ochorenie 
musel liečiť. Úradne bol na odpočinku, v skutočnosti 
sa však stal duchovným gréckokatolíckych rehoľných 
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Bol 
ich duchovným vodcom až do konca života. Okrem 
toho vypomáhal aj v jezuitskom exercičnom dome 
v Prešove a stále bol vyhľadávaným spovedníkom 
v katedrálnom chráme.

(pokračovanie na str. 15)
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SPOLOK 
SV. CYRILA 
A METODA

V  apríli t.r. sa okrúhleho výročia 

naroden ia  dožíva jú  tí to  naši 

členovia:
50 ROKOV Anna HATALOVA z
Vranova nad Topľou, Ing. Štefan 
HUDÁK z  Baján a Juraj VACHAĽ
z Matiašky.
60 ROKOV Štefan IHNÁT z 
Lekároviec, František KANDRÁČ 
zo Slivníka, Etela KANDRÁČOVÁ 
zo Slivníka, Anna KEBLEŠOVÁ 
zo Soli, Helena PANDOŠOVÁ z 
Humenného a Jozef ZUBKO z 
N ižného Hrabovca.

70 ROKOV Anna DŽUPINOVÁ 
z Kazimíra, Mária GEJDOŠOVÁ
zo  Sobraniec, Helena HLO- 
HINCOVÁ z  Voliče, Juraj JANOV 
z Popradu, Helena KASAR- 
DOVÁ z  Lomnice, Helena 
ROŠKOVÁ z  D lhého KÍčova a 
Helena SMOLKOVÁ z 
M ichaloviec.
75 ROKOV Michal BUKSÁR z 
Hlivíšť, Mária ČAKANOVÁ zo  
Sačurova, Peter HARHAJ z 
Chotče, Anna KACVINSKÁ z 
Vavrinca a Alžbeta MIKULKOVÁ 
z Markoviec.
85 ROKOV Michla HIČÁR z 
Košíc a Anna TOMÁŠOVA zo
Sečoviec.
Všetkým jub ilan tom  vyprosu jem e 
hojnosť Božích milostí. Na m noho 
rokov, šťastných rokov.

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli:

Eva Andrijcová, Chmeľov 50 Sk, Anna Bačinská, Sabinov 50 Sk, Mária 
Beňová, Veľké Leváre 100 Sk, Katarína Birošová, Šarišské Michaľany 100 
Sk, Marta Bitterová, N itra 50 Sk, Bohuznáma, Mlynárovce 100 Sk, 
Bohuznáme, Pozdišovce 100 Sk, Mária Delimanová, Vybuchanec 50 Sk, rodi
na Fabuľová, Chmeľov 150 Sk, o. Miroslav Gavala, Vyškovce 500 Sk, Michal 
Kaňuk, Vyšný Hrabovec 50 Sk, Iveta Kľocová, Martin 50 Sk, Jozef Matta, 
Humenné 100 Sk, Katerína Nemčoková, Poprad 100 Sk, Anna Obrazová, 
Nižný Žipov 50 Sk, PhDr. Ján Olejník, Nový Smokovec 50 Sk, Rozália 
Pajdišová, Streda nad Bodrogom 10 Sk, Anna Papcunová, Streda nad 
Bodrogom 50 Sk, Ing. Peter Paulina, Michalovce 100 Sk, Mária PetriTáková, 
Sabinov 50 Sk, Helena Prejsová, Habura 100 Sk, Ing. Alexander Roman, 
Nový Ruskov 100 Sk, Juraj Slivka, Baškovce 50 Sk, Mária Slivková, 
Bažkovce 50 Sk, Spolok sv. ruženca, Michalovce 500 Sk, Terézia Šalapová, 
Lesné 100 Sk, Helena Tureková, Spišská Nová Ves 100 Sk.

Z ČERVENEJ VODY: Verona Džačovská, 50 Sk, Margita Karafová, I. 50 
Sk, Margita Karafová, II. 50 Sk, Mária Karafová, 50 Sk, Mária Mojzesova, 
50 Sk.

Z DRIENICE: Anna Birčáková, 100 Sk, Helena Fechová, 50 Sk, Oľga 
Fechov, 50 Sk, Gréckokatolícky farský úrad, 50 Sk, Peter Javorský, 50 Sk, 
Margita Olejárová, 50 Sk, Vincent Sedlák, 50 Sk, Mária Šafárová, 50 Sk, 
Mária Škovránová, 100 Sk, Anna Šurinová, 50 Sk, Helena Šurínová, 50 Sk, 
o. Juraj Zimovčák, 50 Sk.

Z KOŠÍC: Mikuláš Čisárik, 50 Sk, Ján Čverčko, 50 Sk, Mária Hirniaková, 
100 Sk, Ľudmila Horňáková, 100 Sk, Pavol Kundrát, 100 Sk, Mikuláš 
Lechan, 100 Sk, Juraj Obraz, 50 Sk, Júlia Obrazová, 50 Sk, MUDr. Kornélia 
Tormová, 50 Sk, Anna Vižinkárová, 100 Sk, Anna Zihalová, 200 Sk.

ZO SEČOVIEC: Veronika Bodonská, 50 Sk, Mária Danková, 50 Sk, Ing. 
Andrej Ferko, 50 Sk, Michal Gecik, 100 Sk, Gréckokatolícky farský úrad, 
500 Sk, Michal Janoško, 50 Sk, vd. Mária Jenčíková, 200 Sk, Ján Kocan, 
100 Sk, Ing. Jozef Kolesár, 50 Sk, Magdaléna Korbuľáková, 50 Sk, Anna 
Koščová, 50 Sk, Veronika Mihoková, 50 Sk, Veronika Mitrová, 50 Sk, Mária 
Múdra, 50 Sk, Ing. Pavol Olexa, 100 Sk, Ján Ostapčuk, 50 Sk, Michal 
Smoliga, 50 Sk, Mária Sotáková, 100 Sk, Natália Šunková, 50 Sk, Mária 
Tomášová, 50 Sk, Jolana Winklerová, 50 Sk.

ZO SOBRANIEC: Mária Kráľova, 250 Sk, Mária Onderová, 50 Sk, Mária 
Šafárová, 50 Sk, Mária Timočková, 50 Sk.

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

■  Zo Zem plínskej Teplice nám náš dôverník M ichal Zambori odo

vzdal prihlášky piatich nových členov spolku, tým počet členov v 

tejto  obci vzrástol na 27. Z nich traja sú zakladajúcimi členmi.

NAŠI JUBILANTI

Spolok sv. Cyrila a  Metoda už tradične oslovuje veriacich a 
priaznivcov cyrilo-metodskej tradície  v  rôznych kútoch našej epar- 
chie. Nedávne slávnostné zasadnutie spolkového výboru, ktoré sa 
uskutočnilo v Humennom pri príležitosti zosnutia sv. Cyrila Filozofa, 
pozdravil a j tamojší mládežnícky Zbor sv. Terezky.

Text a  sn ím ka Ján POPRÍK

Ak chceme zostať a rásť medzi európskymi národmi...
Má význam vracať sa do praďalekej m inulosti a 

spomínať si na m uža zo Solúna, keď tak  rýchlo 
zabúdam e aj na včerajšie veci? Má, lebo sme s 
týmto mužom bytostne spojení. On nám  zvestoval 
radostnú zvesť euangélion, on a jeho bratia tu  posta
vili základy, k toré nenaruší an i ostrie času, ani 
zloba sveta. Je to jeden z dvojice praotcov, ktorých 
duch, zásady, reč, hum ánnosť a zmysel našej exi
stencie trvá i dnes.

Ak chceme zostať a rásť medzi európskym i 
národm i, m usím e pokračovať v jeho šľapajách, 
lebo m ám e jeho ducha. Nebyť svätého Cyrila a 
Metoda, neviem, čo by sa stalo s teritóriom  Veľkej 
Moravy a čo s jeho obyvateľmi vo franskom  mori. 
Tí, čo neprijali kresťanstvo, ako napr. Avari, H uni, 
Kvádi a pod., zanikli, alebo sú posunutí na okraj 
civilizovaného sveta.

■ ■ ■
Kresťanstvo ako doktrína a životný štýl a praktický 

model má a bude mať veľkú budúcnosť, ak ho

budem e chápať v in tenciách  sv. Cyrila. N arušenie 
kresťanských zásad aj dnes vyvoláva anarchiu. 
Kresťanstvo totiž nie je iba ľudské, ale predovšet
kým univerzálne, božské. Je to prapôvodný projekt 
poriadku.

■ ■ ■
Nemôžeme byť kresťanm i, ak nezachovávame v 

praktickom  živote jeho  m odel. A tak  ako on 
pripravoval z pohanov kresťanov, nech sa nám  
nestane, aby sme sa z kresťanov stali m oderní 
pohania. Múdrosť sv. Cyrila, ktorou vytváral pokoj 
a harm óniu , svedčí aj jeho správanie sa v rôznych 
ľudských situáciách, najm ä p ri riešení problém ov v 
Ríme, so Svätoplukom, vo vzťahoch byzantského 
patriarchu  Focia a pápeža. Zostal verný zásadám 
všeobecnej Cirkvi. Ide o kolosálnu osobnosť, dnes 
by sme povedali univerzálny typ - teoretik  i praktik, 
občan i m ních, m isionár i spisovateľ, charitatívny i

vedecký pracovník a najm ä prorok, ktorý nám i 
dnes radí: N iet inej cesty! P re to  nezomrel, ale žije!

K ontinuitu  s týmto mužom  veku má i naše 
spoločenstvo veriacich. Náš obrad a depozit viery v 
rám ci katolíckej cirkvi nem ám e z pravoslávia, ani 
od čias brest-litovskej či užhorodskej únie. Jedna 
bola v roku 1595 - 96, d ruhá  roku 1646, teda pred 
350 rokm i, ale m ám e ich priam o z prameňa, od 
čias sv. Cyrila a Metoda. Na Slovensku totiž existo
vali nezávisle na  tejto ún ii katolícki veriaci východ
ného obradu, ako nám  to ukazuje aj bula pápeža 
Leva X. zo 16. mája 1521, adresovaná českému a 
uhorském u kráľovi Ľudovítovi II., ktorou sa ujíma 
a berie pod ochranu katolíkov gréckeho obradu v 
U horsku. A to bolo ešte pred spomínanými úniami.

(Z príhovoru Mons. Jozefa TÓTHA 
v deň výročia skonu sv. Cyrila Filozofa, Košice 1996)



LITURGICKY KALENDAR
V roku 1 9 9 6  sa v nedele a sviatky citaju čítan ia  podľa cyklu ”C” 

Vo všetdný deň sa č íta  druhé č ítan ie  (s párnym  číslom )
VEĽKONOČNÝ - SVETLÝ TÝŽD EŇ - 

VOĽNICA BEZ DNÍ POKÁNIA

8. apríl veľkonočný - svetlý pondelok, 
prikázaný sviatok, sv. M etod, veľkom o

ravský arcibiskup (b ie la)
Okrem prokimenov a čítaní všetko ako v  deň 

Vzkriesenia, Tropare: Kristus slávne. Svätý 
Cyril a Metod. Sláva. Vzdajme úctu. i teraz. Až 
do hrobu. Prokimeny: Toto je  deň. Po celej 
zemi. 1 Kor 15, 12. 16 - 20 , M k 16, 1 - 8 , 2 
Kor 2, 1 - 5, Lk 10, 1 -  6. Sprievod okolo 
chrámu. Myrovanie.
V ostatné dni svetlého týždňa menlivé časti 

okrem prokimena a čítaní sú ako v deň 
Vzkriesenia. Liturgická farba je  biela.

9. apríl veľkonočný - svetlý u torok
Prokimen: Velebí duša moja Sk 13, 2 6  -  30 , 
Lk24, 1 3 -1 6 . 2 8 - 3 5 .

10. apríl veľkonočná - svetlá streda
Prokimen: Pánovo slovo Sk 5, 1 2 - 1 6 ,  Mt 
2 8 ,8 -1 5 .

11. apríl veľkonočný - svetlý štvrtok
Prokimen: Nech z m ojich úst Rim 4, 18  - 25 , 
Mk 16, 9 -1 5 .

12. apríl veľkonočný - svetlý p iatok
Prokimen: Pánova chvála 1 Pet 2, 2 0  - 25,
Jn 20, 1. 11 -1 8 .

13. apríl veľkonočná sobota - svetlá
sobota

Prokimen: Chváľte Pána 1 Jn 3, 1 - 2, Lk 24, 
35. 4 4 -4 7 .

Od Nedele o Tom ášovi do ukončenia  
veľkonočného o b d o b ia  (s tred a  pred  
Nanebovstúpením P ána) na svätých  
liturgiách platia tieto  predpisy:

- Po úvodnom  požehnaní Zvelebujm e kráľov
stvo... raz kňaz a dvakrát ľud spieva Kristus 
slávne vstal z mŕtvych.

-  Antifóny: veľkonočné
-  Vchod: Poďme... ktorý si z mŕtvych vstal
- Tropare, kondáky, prokim en, spev na prijí

manie z danej nedele, čo  sa spieva aj ce lý 
nasledujúci týždeň aj vo všedné dni

- N am iesto  D ôs to jné  sa sp ieva  An je l 
zvestoval. Osvieť sa.

- Namiesto: Požehnaný, ktorý prichádza
Videli sme 
Nech sa naplnia 
Nech je  meno
Sláva i teraz pred prepustením  sa spieva 
Kristus slávne vstal z mŕtvych.

1 4 . apríl N edeľa  o Tom ášovi (b ie la )
Radový hlas je  prvý, nič sa z neho neberie, 
ev. na utierni je  prvé Antifóny: veľkonočné 
Tropar: Hoci bol hrob. Sláva i teraz. Zvedavou 
pravicou Prokim en: Veľký je  náš Pán 1 Pet 1, 
3  - 9, Lk 24 , 3 5  -  4 3  Spev na p rij.: Chváľ 
Jeruza lem , Pána. Týždeň po nede li o 
Tomášovi.

15 . apríl pondelok , Aristarch, Pudus a 
Trofim , apoštoli

Menlivé časti na sv. liturgii ce lý  týždeň, okrem  
čítaní, sú z nedele o Tomášovi Sk 1, 3  - 5, Jn
20 , 1 - 1 0 .

1 6 . apríl utorok, Agapia, Irena, C hionia, 
m učenice

Sk 1, 1 5 - 1 8 .  21 - 2 6 .

17 . apríl s treda, S im eon Perzský a 
Akakij m eletijský, úctyhodní

Sk 2, 29  - 3 1 . 3 7  - 41 , Jn 5, 17 -  21.

18. apríl štvrtok, Ján D ekapo lita , úcty
hodný

Sk 4, 1 - 4 ,  Jn 5, 2 4 - 3 0 .

1 9 . apríl p iatok, Ján Staropustovník, 
úctyhodný

Sk 5, 1 - 5 ,  Jn 5, 3 9 - 4 7 .

2 0 . apríl sobota, T eo d o r Trichín, úcty
hodný

Sk 6, 8  - 11. 7, 5 5  - 5 8 , Jn 6, 2 6  - 34.

2 1 . apríl N edeľa  o m yronoslčkách, 
Január a Teodor, biskupi m učeníci

(b ie la )
Radový hlas je  druhý, ev. na utierni je  tretie  
Antifóny: veľkonočné. Tropare: K eď  si zostú
pil. C tihodný Jozef, Anjel pri hrobe. Sláva 
kondák Kriste Bože. I teraz kondák: Až do 
hrobu. Prokim en Spas svoj ľud. 1 Pet 1 , 8 -
12, Lk 2 4 , 1 - 7  Spev na prij.: Telo Kristovo 
prijm ite.
Týždeň po nedeli o m yronosičkách  
M enlivé časti na sv. litur., okrem  čítan í sú 
celý týždeň z n ed e le  o m yronosičkách.

2 2 . apríl pondelok, T eo do r Sykeot
Sk 7, 5 9 - 6 0 .  8,  1 - 4 ,  Jn 15,  1 8 - 2 7 .

2 3 . apríl utorok, sv. Juraj, veľkom učeník,
sv ia tok  A n tifóny: ve ľko no čn é . V chod: 
Poďm e... ktorý si z mŕtvych vstal. Tropare: 
K eď  si zostúpil. C tihodný Jozef. Dobrý boj si 
bojoval. Kondák: Kriste Bože. Sláva kondák. 
Boh ťa ob d a ril. I te raz. Až do  h robu. 
Prokim eny: Spas svoj ľud. Spravodlivý sa teší 
Sk 12, 1 - 3 .  5 - 8 a .  11, Jn 15, 1 8 - 2 1 .  Spev 
na prij.: Telo Kristovo. Vo večnej pamäti.

2 4 . apríl s treda, Sáva Stratlla t, m učeník
Sk 8, 1 8 - 2 5 ,  Jn 6, 41 - 4 7 .

Pripravil 
o. M gr. Vojtech BOHÁČ

Zomrel kňaz svätého života - vzor našim kňazom
(Dokončenie zo str. 13)

Pred Vianocami v roku 1995 sa podrobil 
vážnemu chirurgickému zákroku, ktorý potvrdil 
zhubný nádor. Vtedy výslovne ponúkol Pánu 
Bohu celý svoj život ako obetu za dobro našej die
cézy. Od toho času sestry pozorovali, že Pán Ježiš 
jeho obetu prijal, lebo jeho zdravotný stav sa zo 
dňa na deň zhoršoval. Aby obeta bola pokorná a 
dokonalá, odmietal prijímať utišujúce lieky proti 
bolesti. Do poslednej chvíle bol pri vedomí, 
zaujínial sa o každého, spomínal si a pozdravo
val všetkých.

Pohreb o. Juraja Bumberu sa konal vo štvrtok 
29. februára t.r. v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove za účasti 130 rehoľných a 
svetských kňazov obidvoch obradov, približne 60 
rehoľných sestier a veľkého počtu veriacich.

Pohrebné obrady vykonal diecézny biskup Mons. 
Ján Hirka.

Otec Juraj Bumbera slúžil s veľkou láskou a 
obetou veriacim obidvoch obradov, ktorí sa na 
neho obracali v radosti i v bolesti, prichádzali k 
nemu po vzácnu radu a vždy od neho odchádzali 
povzbudení, duchovne usmernení a obohatení. 
Rehoľné sestry mali v ňom žiarivý vzor horlivého 
rehoľníka. Už len pobudnutie v jeho blízkosti 
vlievalo do duší pokoj a vyrovnanosť.

Otec Juraj celý svoj život úplne obetoval do slu
žieb Evanjelia a spásy nesmrteľných duší.

Mal som milosť, že som s ním strávil posledné 
dni a posledné hodiny jeho žiarivého rehoľného 
života. Ďakujem Bohu, že v mojom náručí 
odovzdal dušu Stvoriteľovi. V  utorok o pol jede
nástej dopoludnia m i povedal: "Janko, už začí

najú smrteľné úzkosti." Otec sme pri vás všetci: o. 
biskup Milan, viacerí kňazi, rehoľné sestričky, je  
pri Vás aj Pán Ježiš a Matka Božia - upokojoval 
som h o . "Janko, ale je  to veľmi ťažké. "Počas spo
ločnej modlitby sv. ruženca a veľkopôstného mole- 
benu viackrát opakoval nábožné vzdychy: "Ježišu 
som tvoj s telom i s dušou, prijmi ma. Matka 
Božia, buď so mnou a ochraňuj ma. Obetujem sa 
ti, môj Bože. Ježiš, Mária, Jozef, milujem Vás, 
zachráňte duše. Často sa prežehnával a bozkával 
krížik. Na otázku, čo m i otec chce odkázať na 
smrteľnej posteli, povedal: "Miluj Ježiša Krista, 
celým srdcom a buď mu verný celý svoj život." 
Sestričkám odkázal: "Sestričky, mal som Vás 
rád, miloval som Vás, milujem Vás, zostaňte 
verné Pánu Ježišovi."

o. Ján BABJAK



Babkine bylinky
Milí čitatelia,
Boh stvoril človeka a podmanil mu celú zem, 
aby mu prinášala úžitok a radosť. Č lovek túto 
jedinečnú možnosť následkom hriechu našich 
prarodičov stratil a len málokto dokáže využívať 
všetky dary prírody. Z hriechom  prišli na svet 
choroby, k to ré  sa s veľkou námahou 
usilujeme odstrániť. Č lovek hľadá pom oc. 
Obracia sa na lekárov. V poslednom  čase vo 
veľkej m iere na rôznych liečiteľov a bylinkárov. 
N ejestvu je však na tom to  svete vše liek. 
A však,ak správne spo jím e starostlivosť o 
duchovný a te lesný život, potom naše úsilie sa 
nemusí minúť cieľa. V te jto symbióze duchov
na a matérie postupne prinesieme na našich 
stránkach v rubrike Babkine bylinky, podľa 
rovnomennej knihy autorov Aurélie a Dionýza 
Dugasových Liečivé byliny a ich účinok na náš 
ž ivo t.Kn iha vyšla vo vydavateľstve DINO, 
Prešov

Modlitby a piesne
Mnohí čitatelia sa na nás obracajú s prosbou
0 zakúpení modlitebnej gréckokatolíckej knižky.
V te jto súvislosti sme preto zašli na biskupský 
úrad v Prešove, kde sme na hospodárskej 
správe od p. Lukáčkovej dostali túto informáciu: 
"Nedávno bolo na jednotlivé farnosti odosla
ných 1 700  kusov m odlitebných knižiek. V 
najbližšom čase, bude dodaných ďalších 
1500  kusov. D istribúcia knižiek "M odlitby a 
piesne - MaP" je  zabezpečovaná prostredníc
tvom g réckoka to líckych  fa rských  úradov. 
Všetky farnosti obdržali MaP podľa množstva 
objednávok. Podobným spôsobom  sú distri
buované do predajní Byzant a inde. Veríme, 
že v skorom čase nebudú m odlitebné knižky 
nikde chýbať.

-rs-

ČÍTANIE PRE VÁS
Najnovšou publikáciou vydavateľstva M isionár - 
redemptoristov v Michalovciach je vynikajúce 
duchovné čítanie Q iuseppe Pasqualiho Tri 
anjelské pozdravenia - kľúč do neba.

Autor v tom to diele uvádza množstvo malých
1 veľkých príkladov, ako trikrát opakovaná 
modlitba Raduj sa, Bohorodička... pôsobila a 
pôsobí na zmenu ľudského myslenia i konania. 
Publikáciu si môžete objednať na adrese: 
Misionár, M ysarykova35, 0 7 0  01 M ichalovce

Prijm em e fyzicky zdatnú  ženu, ako 
opatrovateľku k imobilnej sediacej osobe, 
na 6 - hodín denne počas pracovných dní. 
tel.: 091/ 497 06 zn.: katolíčka

G réckokato lícky 
dvojtýždenník 
0 8081  PREŠOV 
Tel.: 0 9 1 /7 2 3 7 8 3

Sesť dcér a traja synovia Takto boli obdarení a 
navzájom sa obdarili manželia Milan a Mária 
Jenduchovd z Bratislavy (Milan rodák zo Spiša). 
Pozoruhodný nie je na tejto rodine učiteľa ZUŠ a 
lekárky počet detí, ale ich talent Noty im boli nasy
pané do kolísky plným priehrštím a všetci ich pri
jali ako dar, s ktorým vedia zaobchádzať, ktorý si 
nadovšetko vážia a rozvíjajú. Inak by totiž nebolo 
možné, aby vznikol vokälno - inštrumentálny súbor 
deviatich súrodencov Jenduchovcov. Rozdávajú 
radosť a nadšenie všade, kam vkročia

Po necelom roku sme ich na pozvanie 
G réckokatolíckeho farského úradu a 
Kresťanskodemokratického zväzu žien v 
Starej Ľubovni privítali po druhý raz. 
Výborné ohlasy na prvý koncert priviedli do 
Chrámu Matky Ustavičnej pomoci na 
Sídlisku Západ aspoň dvakrát toľko divákov 
ako predtým. Návštevnosť sa dá porovnať 
iba s polnočnou liturgiou na Vianoce.

Potlesk. Vchádzajú súrodenci Jenduchovci 
v novučkých kostýmoch pre chrámové 
koncerty. Každý s kyticou v ruke. Klaňajú sa

smerom k Bohostánku a každý položí tú 
svoju kyticu k ikone Matky Božej. Poklona k 
obecenstvu a Ruth Jenduchová, huslistka, 
speváčka, recitátorka i konferencierka otvára 
nedeľný popoludňajší koncert. „Znejte nám, 
husličky, ako ste nikdy nezneli, obracajte 
noty z neba anjeli..."

...a stalo sa! Súrodenci Jenduchovci si už 
prvými taktami získavajú publikum. Každá 
skladba bola uvedená veršami Moniky 
Tančákovej, rod. Jenduchovej zo Starej Ľubov
ne. Vlastne i tie sú zo skrinky rodinných pokla
dov, ktoré sa stali súčasťou koncertov. Ako 
všade inde, aj v Starej Ľubovni, kde sa 
Chrám Matky Ustavičnej pomoci zmenil na 
koncertnú sieň, súrodenci Jenduchovci svojich 
divákov majú pevne objatých hudbou a spe
vom. Štvorročná Deberah so svojím 
Zajakavým zajačikom roztlieskala celý chrám 
sotva chytila mikrofón. Laťka je vysoko do 
samého konca. Tu prichádza otec Vladimír 
Jurčenko, CSsR, aby sa poďakoval, povzbudil 
a povedal - Do videnia v lete! KDZŽ

■  Svoje životné jubileum, krásnych 60 rokov 
života, oslávila naša sestra a členka spolku sv. 
Cyrila a Metoda Helena Borková z Oreského. 
Prajeme jej ešte veľa zdravia do nadchádzajúcich 
rokov, nech jej v nich Pán Boh pomáha a žehná.

Mnoho rokov, šťastných rokov.

■  Svoje krásne životné jubileum 65 rokov 
oslávi 2. aprila Katarína Zalužická z Oreského záro
veň aj členka spolku sv. Cyrila a Metoda. Nech jej 
Boh dá ešte veľa zdravia, ktoré teraz tak veľmi 
potrebuje.

Mnoho rokov, šťastných rokov.

Spomínali sme...
Pred tromi rokmi sme vo filiálnej obci v 

Bogliarke pochovali Eriku Juričovú, ktorá 
v 17. roku svojho života náhle odišla do 
večnosti. Bola to už tretia bolestná strata 
dietáťa v tejto rodine. Dňa 29. februára, 
t.r. by sa bola dožila 20 rokov života. 
Mládežnícky zbor Marianka z Kružlova 
so svojím duchovným otcom si preto dňa 
6. marca, t.r. vo výročný deň jej smrti prišli 
uctiť jej pamiatku. Na jej hrob položili 
kyticu kvetov, na ktorom bolo napísané: 
"Môj život bol v rozkvete (keď chcela som 
ho žiť) ale prišiel Ženích z neba (musela 
som s Ním odísť)".

Potom za hojnej účasti spolužiakov, 
priateľov a veriacich v miestom chráme 
spievali pri sv. liturgii, ktorú obetovali za 
dušu nebohej, pamiatka ktorej bude dlho 
žiť v našich srdciach.

-fd-
■  ■ ■

Ešte vždy poletúvajú drobné chumáčiky 
snehu a fúka nepríjemný vietor, asi práve 
tak, ako 22. decembra 1995 na cintoríne 
v Kráľovskom Chlmci, ako to bolo napísa
né na konci článku, ktorého nadpis znel: 
"Rozlúčka so zosnulým kňazom. (Slovo 
5/96).

Autora článku nepoznám, ale touto ces
tou by som sa mu chcel z úprimného srdca 
poďakovať za krásne slová uznania a ešte 
krajšie spomieky na môjho zosnulého 
otecka.

Chýba nám veľmi, tak isto, ako mnohým 
tým, ktorí svojich najdrahších navždy 
odprevadili. Tú zažltlú pamiatku, na kto
rej je  dátum 26. február 1950, mám aj ja. 
Denno - denne sa na to pozerám pod 
sklom svojho písacieho stola. Ale po 
uverejnení a prečítaní tohto článku som sa 
na to pozeral ešte s väčšou láskou. V kútiku 
oka sa tlačila aj slza - nehanbím sa za to 
pred svetom, ale bola to slza úprimnej 
radosti, že môj otecko aj naďalej žije 
nielen v našich srdciach, ale aj v srdciach 
mnohých.

Keď umieral v nemocnici, svet sa chystal 
na privítanie Spasiteľa. On sa tíško lúčil. 
Bol len človekom. Trpel veľa, ale trpel rád! 
Asi vedel pre koho a prečo trpí. Zrak mal 
upretý na obrázok Ukrižovaného. Život 
pomaly hasol, ale ústa nespočetnekrát opa
kovali: "Do Tvojich rúk, trpiaci 
Spasiteľ, porúčam svojho ducha." Kiež 
mu je  Boh odplatou.

V mene mamičky, súrodencov 
a ostatnej rodiny vďačný syn Štefan - kňaz

Podávanie novinových zásielok povolené 
Východoslovenským riaditeľstvom pôšt Košice, 
č.j2542-PTTM-93, zo dňa 8.9.1993


