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Pamiatka na prvú celodiecéznu púť vo Svätej zem i



Záber z posviacky bohoslužobného objektu v Kráľovskom Chlmci

H ¡# <| «f #  €  iPerly východných otcov
Sv. Bažil Veľký O TÝCH, ČO NECHCÚ PROSIŤ O ODPUSTENIE
Čo treba robiť,keď ten,čo urazil,nechce 

prosiť o odpustenie?
Máme s nim urobiť to,čo hovorí Pán o

Či môže byť ospravedlnený ten, kto sa 
nesnaží poznať vôľu Božiu, keď Pán pove
dal: "Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho 
pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu 
,veľmi zbijú"(Lk 12,47)?

Takýto celkom iste sa len pretvaruje v 
nevedomosti, a preto ho neminie toto od-

hriešnikovi, ktorý sa nechce polepšiť:"A 
keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech 
ti je ako pohan a mýtnik"(Mt 18,17).

súdenie: "Keby som nebol prišiel a nebol 
im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz 
nemajú výhovorku pre svoj hriech"(Jn 
15,22). A keď zanedbá poučovať ten, kto 
je tým poverený (predstavený), čaká ho 
trest vraha (Ez 33,8). Pripravili baziliáni 

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Sv. Bažil Veľký O URAZENÝCH, KTORÍ NECHCÚ ODPUSTIŤ
Čo máme robiť,ak ten, čo urazil,prosí o 

odpustenie, ale urazený mu nechce odpus
tiť?

Na neho sa vzťahuje výrok Pánov z 
podobenstva o sluhovi, ktorý nechcel 
čakať, hoci priateľ ho úpenlivo prosil:"Keď

Sv. Bažil Veľký O TOM, AKO PRIJAŤ TOHO, 
KTORÝ PRICHÁDZA BUDIŤ NA MODLITBU?

Ako prijať toho, ktorý prichádza budiť 
na modlitbu?

Kto vie, aká škoda vyplýva pre dušu zo 
spania, keď duša nie je pri svojom vedo
mí, kto chápe aký úžitok je  z bdenia a 
predovšetkým kto vie,aké je  to pre nás

Sv. Bažil Veľký O TÝCH, KTORÍ SA NESNAŽIA POZNAŤ VÔĽU BOŽIU

jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo,veľmi 
sa zarmútili.Išli a rozpovedali svojmu 
pánovi všetko, čo sa stalo" (M t 18,31-34). 
Rozhnevaný pán odvolal výhody, ktoré mu 
preukázal a odovzdal ho mučiteľom, kým 
nezaplatil celý svoj dlh.

vyznamenanie, postaviť sa pred Bohom 
na modlitbu, ten prijme brata, ktorý budí 
na modlitbu alebo na splnenie iného prí
kazu ako dobrodincu, ktorý prináša dary 
prevyšujúce všetky naše očakávania a 
túžby.
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Plfl/fl eELODIEeCZflA POT do svätej zeide
V dňoch 17.-23. marca t.r. uskutoč

nili veriaci našej eparchie pod duchov

ným vedením prešovského sídelného 

biskupa Mons. Jána Hirku púť do Svätej 

zeme.Takmer stovka veriacich navštívi

la desiatky vzácnych biblických miest 

ozrejmujúcich dejiny našej spásy. V 

Jeruzaleme, Betleheme, Nazarete, na 

hore Tábor či pri Tiberiatskom jazere 

mohli precítiť a premeditovať nejednu

udalosť zo života Pána Ježiša, ktorú 

doteraz poznali zo Svätého písma. 

Každý deň bol naplnený bohatým pro

gramom v jednotlivých oblastiach a 

miestach Svätej zeme a umocnený 

svätou liturgiou slúženou prítom

ným otcom sídelným biskupom 

Mons.Jánom Hirkom za asistencie 

generálneho vikára Mons. Jána Gaj

doša a ďalších kňazov zúčastňujúcich

sa púte. Šťastným zámerom je skutoč

nosť, že púte do Svätej zeme pod 

duchovným vedením svojich sídelných 

biskupov sa organizujú v každej diecé

ze na Slovensku.Veď kto z nás by ne

túžil stáť na miestach, po ktorých kedy

si chodil sám Pán Ježiš. K tejto prvej 

celodiecéznej púti sa na stránkach 

nášho časopisu ešte vrátime v najbliž

ších číslach.

Historické stretnutie d iecézneho biskupa M on s. 
Jána Hirku s jeruzalem ským  patriarchom  J .E . 
M ichelom  Sabbahom .

Dňa 22. m arca , t.r. J e ru z a le m sk ý  p a tr ia r c h a  M ich e l 
Sabbah prijal vo svojej re z id e n c ii  v Je ru z a le m e  d ie c é z 
neho prešovského b is k u p a  M o n s . J á n a  H irk u  v sp riev o 
de deviatich kňazov , je d e n á s tic h  b o h o slo v co v , t ro c h  
rehoľných sestie r a d e v ä ť d e s ia tic h  v e r ia c ic h  n aše j d ie c é 
zy, ktorí pod n ik li p rv ú  G ré c k o k a to líc k u  c e lo d ie c é z n u  
púť do Svätej zem e p o  s to p á c h  n á š h o  P á n a  Je ž iša  
Krista.

Počas aud ienc ie  o te c  b isk u p  in fo rm o v a l p a t r ia r c h u  o 
našej m iestnej G ré ck o k a to líc k e j c irkv i n a  S lo v en sk u , o 
jej histórii, ťažkom  o su d e  a sk ú šk a c h  v ie ry  p re  v e rn o sť  
Svätému stolcu.

Michel Sabbah  v re lo  p r iv íta l o tc a  b is k u p a  i v še tk ý ch  
pútnikov, vo svo jom  p r íh o v o re  z d ô ra z n il ,  že  o su d y  
našich cirkví sú p o d o b n é . S v ätá  ze m  je  te ra z  veľm i ťažko

sk ú ša n á . Z em , k to rú  si J e ž iš  K ris tu s  v y b ra l z a  svoju 
vlasť, h o  vo sv o jo m  ča se  p re d  d v e tis íc  ro k m i n e p r ija la  a 
n e p r ij ím a  h o  d o d n e s . "M ed z i sv o jich  p r iš ie l a v la s tn í ho  
n e p r ija li" . V  p a t r ia r c h á te ,  k to rý  d n es  z a h ŕň a  ú ze m ie  
Iz ra e la , S ýrie , J o rd á n s k a  a L ib a n o n u , k d e  ž ije  ta k m e r  12 
m il ió n o v  obyvateľov , je  ib a  3 0 0  tis íc  k resťanov . Je to  
veľm i b o le s tn é , že  n a  tý c h to  m ie s ta c h , k d e  ž il Ježiš , 
S v ätá  ro d in a  a  a p o š to li , č a s to k rá t  ch ý b a  p o k o j, k to rý  On- 
Je ž iš  p r in á š a  n a  zem . V  J e ru z a le m e , m e s te , kd e  sa z ro d i
la  C irk ev  a k d e  b o la  p rv á  c irk e v n á  k o m u n ita  vôbec , je  
d n e s  n a jv ia c  c ítiť  ro z d e le n ie  k re sť an s tv a . Ž ijú  tu  rím sko- 
k a to líc i , g ré c k o k a to líc i, p ra v o s lá v n i - G ré c i, A rm én i, 
K opti, Sýrčania, C h a lc ed ó n ča n ia , M aro n iti v drvivej m e n ši
n e  v o č i m u s l im a n o m  a  ž id o m  tv o r ia c im  v ä č š in u  m esta .

M ic h e l S a b b a h  p r i te j to  p r í le ž ito s t i  vyzval k  úpen live j 
m o d li tb e  z a  z je d n o te n ie  ro z d e le n ý c h  k resťan o v  a za 
p o k o j p re  S v äté  m e s to  - Je ru z a le m , k to ré  i vo svo jom  
n áz v e  J e ru ša la im  p re d s ta v u je  "M esto  p o k o ja" .
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Interview s rektorom Rusika o. Richardom Čemusom, SJ

ÚLOHA NftS -  GRÉCKOKATOLÍKOV: 
OŽIVIŤ SVOJÜ IDENTITU

V tomto rozhovore vám priblížime 
nového rektora Pápežského kolégia sv. 
Terézie Ježišovej, známejšieho pod 
menom Rusikum o. Richarda Čemusa, 
SJ. Narodil sa v roku 1954 v Prahe, v 
roku 1970  emigroval s rodinou do 
zahraničia. Teológiu vyštudoval v ne
meckom Freiburgu a po jej skončení odi
šiel do Ríma, do kolégia Nepomuce- 
num. Tu vstúpil do Spoločnosti Ježi
šovej, ktorá ho orientovala na štúdium 
východných vied na Pápežskom východ
nom inštitúte v Ríme. Študoval u prof.

■ Otec rektor, m ohli by ste obozná
m iť našich čitateľov Slova s poslaním  
Pápežského kolégia Rusika?

- Pápežské ko lég ium  Rusikum  založil 
pápež Pius XI. v roku 1929 pre pom oc  
cirkvi v Rusku. Bolo to v čase, k e ď  pre
nasledovanie kresťanov v Rusku bo lo  
také kruté, že sa Svätý O tec obával, že  
kresťanstvo v Rusku bude ce lkom  vyko
renené a tak považoval za svoju povin
nosť pripraviť sa na okamih, až bude neja
kým spôsobom  m ožné do Ruska prenik
nú ť a h lásať tam evanjelium. To znam e
nalo prip raviť kňazov vo východnom  obra
de a prispôsob iť sa ruske j tradícii, obra
dom a zvyklostiam.

V priebehu svojho trvania Rusikum  
však zaznamenalo rôzne zmeny. V prvom  
rade treba skonštatovať, že nem ohlo vypl
n iť  túto úlohu, ktorú m u Svätý O tec da l a 
to preto, že sa Sovietsky zväz stále neo
tváral. Z  tých, čo sa v Rusiku pripravovali 
a tu bo li a j vysvätení, sa do Ruska dosta
lo veľm i málo. Tí, k to rí sa tam dostali, 
draho zaplatili svoju odvahu, a j k e ď  nie 
vždy priam o životom. B o li však i takí, ako  
napr. Teodor Romža, n iekda jš í š tudent 
Rusika a po tom  m uka čevský  b iskup , 
kto rý  b o l v roku  1 9 4 7  zavraždený. 
Rovnaký osud  s tih o l a j s lovenského  
kňaza Jána Kellnera z Levoče. O statní 
skon č ili v sovie tskych žalároch, gula- 
goch. Je dobre znám y a j osud  prvého  
rektora Rusika - slovenského jezu itu  o. 
Vendelína Javorku. Kňazi, vysvätení v 
Rusiku, m use li s i h ľa d a ť m iesta v rôz
nych východných  fa rno s tiach  na 
Západe, napr. v A m erike, A rgentíne, 
Kanade atď., kde n iek to rí ž ijú  dodnes. 
Okrem toho Druhý vatikánsky kon c il p rin i
esol n iektoré zm eny v p o s to ji kato líckych  
cirkví voči pravoslávnym. K onc il hovorí o 
ekumenizme, to znam ená nejde o snahu  
zam eniť pravoslávnu cirkev, ale spolupra
covať s ňou ako so sesterskou cirkvou.

Tomáša Špidlíka, SJ, špiritualitu kres
ťanského Východu. Po dosiahnutí dokto
rátu dva roky strávil pri Apoštolskej nun- 
ciatúre Vatikánu v Moskve ako diploma
tický atašé. Po návrate z Moskvy prevzal 
na Pápežskom východnom inštitúte od 
prof. Tomáša Špidlíka Katedru východ
nej spirituality a zároveň pôsobil ako 
zástupca riaditeľa študijného Centra 
Aletti. Od školského roku 1 9 9 5 /9 6  bol 
menovaný za rektora Pápežského kolé
gia Rusika. Položili sme mu niekoľko 
otázok.

¿^ •N áš  rozhovor
Toto všetko viedlo k tomu, že po koncile  
R usikum  h ľa d a lo  novú orien tác iu . 
Otvorilo sa tiež pravoslávnym  a je  dobre  
známe, že v čase života petrohradského  
pravoslávneho m etropo litu  N ikodim a v 
Rusiku študovalo m noho pravoslávnych  
kňazov. Dvaja z n ich sú dnes v Rusku bis
kupm i. E kum en ické  pos lan ie , k to ré  
Rusikum dostalo, je  v id ieť dnes najm ä z 
toho, že 30  študenti, ktorých máme, pat
ria k  siedm im  rôznym cirkevným  tradí
ciám. Mám e kato líkov la tinského obradu. 
M ám e tu kato líkov byzantského obradu, 
tradície ruske j a ukrajinskej. Sú tu pravo
slávni Rusi, Ukrajinci, Gruzínci, m ám e  
tu dvoch pravoslávnych Grékov a sú tu 
dvaja m aroniti a m elchiti. V nede ľu  po tre
bu jem e sedem  rôznych kapln iek, aby  
každý m oho l s lú ž iť pod ľa  svojich vlast
ných tradícií.

M A čo vaše p lány na novom poste?
- Mojím predstaveným  je  generálny  

preds tavený  S p o lo čn o s ti Jež išove j o. 
Peter Hans Kolvenbach, k to rý  ma do 
tohto úradu menoval. Tradične, už od  
svojho založenia, bo lo  Rusikum zverené  
Spo ločnosti Ježišovej. Teda v spolu
p rác i s generálnym  predstaveným  a v 
spo lupráci s Kongregáciou pre východ
né cirkvi, p o d  ju risd ikc iou  k to re j Rusikum  
podlieha, h ľadám e novú orien táciu  pre  
Rusikum. Nová situácia po páde kom u
nizm u v Sovietskom  zväze po roku 1991, 
situácia s lobody znam ená i s lobodu  pre  
rozvinutie ka to lícke j c irkv i v Rusku, ktorá  
tam už po stáročia existuje. Ponúka sa 
otázka, ako by ju  Rusikum m alo pos tav iť 
do služby ka to lícke j c irkv i v Rusku. 10. 
novem bra m inulého roku som  ofic iá lne  
cestoval do Sankt Peterburgu na otvore
nie d iecézneho sem inára pre tri apošto l
ské adm in istra túry - m oskovskú, ázijskú a

novosibírsku. Skúm al som  m ožnosti pon
úknutia m iest v Rusiku bohoslovcom, či 
kňazom  z týchto administratúr, k to rí by tu 
m oh li študovať. Ide o kňazov, študentov 
la tinského obradu, lebo ako vieme, kato
lícka cirkev v Rusku, ktorá tam pôsobí, 
je  predovšetkým  latinského obradu. To 
však nem usí b y ť  výlučne pre nich. V 
Rusiku je  d o s ť m iesta nielen pre študen
tov  katolíkov, ale i  pravoslávnych rôznych 
obradov. Myslím si, že to je  najlepší prí
nos k  tomu, ako uviesť do praxe to, čo 
Svätý O tec žiada v svojich najnovších 
encyklikách, najmä v Apoštolskom  liste 
Orientale Lumen. Vzájomné poznávanie 
západne j a východnej tradície, naučiť sa 
vážiť s i ich  navzájom a čerpať z  ich bohat
stva. V tom to má Rusikum už niekoľko 
desaťročí bohatú tradíciu. V tom by som 
chce l pokračovať.

■ Ako profesor prednášate naďalej 
na Pápežskom  východnom inštitúte. 
M á vaše kolégium  konkrétny vzťah k 
tomuto inštitútu?

- Samozrejme, má svoj konkrétny 
vzťah. Najprv chcem  vysvetliť, že sú to 
dve rôzne pápežské inštitúcie, ktoré ale 
úzko spolupracujú. Pápežský východný 
inš titú t je  univerzitný inštitút. Rusikum je 
kňazský seminár. Vzájomná spolupráca 
je  daná už a j ich  fyzickou blízkosťou. 
Budova Pápežského východného inštitú
tu je  vo ved ľa jše j budove a väčšina 
m ojich  študentov, k to rí tu študujú, chcú 
d o s ia h n u ť lic e n c iâ t a doktorá t na 
O rientá le . In í š tu d e n ti navštevujú 
Pápežskú univerzitu Gregoríánu alebo 
Lateránsku univerzitu podľa  priania ich 
b iskupov. Ja som  pro fesorom  na 
Východnom  inštitú te a keďže tam pred
nášam, sú m o jim i š tudentm i aj seminaris
ti z  Rusika. Druhá vec je  b lízkosť daná 
tým, že Pápežský východný inštitút má za 
svoju ú lohu skúm ať kresťanský Východ a 
Rusikum  je  m iestom, kde žijú ľudia z 
kresťanského Východu. Teda tie vzťahy 
sú naozaj ve ľm i úzke.

■ Predtým než ste sa stali rektorom 
Rusika, boli ste vicedirektorom študij
ného Centra Aletti. M ôžete povedať 
niekoľko slov aj o ňom?

Študijné Centrum A le tti bolo založe
né v roku 1992 ako konkrétna odpo

veď  S po ločnosti Ježišovej na novú situá
ciu , k to rá  vznik la pádom  železnej 

(Pokračovanie na 5. str.)
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Užhorodské zjednotenie

Vyvolený najsvätejší Otče a všeobecný 
Patriarcha!

My, kňazi sv. gréckeho obradu a obyva
telia slávneho uhorského kráľovstva, usa
dení v župách vyznačených našimi mena
mi, ktorým je jasné, že kráľovskú sviatosť 
treba skryť a nad slnko jasnejšie všetkým 
národom prejaviť, lebo nimi sa ohlasuje 
nevýslovná dobrota a milosrdenstvo nášho 
láskavého Boha voči rozumovému tvoru. 
Opierajúc sa teda o tú zásadu a anjelské 
pravidlo, oznamujeme Vašej svätosti, hlá
same pred celým svetom a vyzdvihujeme 
až po nebo najoddanejšími titulmi chvály.

O čo ide? Totiž o milosť Boha, nášho 
Spasiteľa, bohato na nás vyliatu. Lebo jej 
dielom a ohlasovaním, po zrieknutí sa a 
vyhodení z našich sŕdc šialenstva gréckej 
schizmy, sme boli naspäť privedení a 
znovu zasvätení Nepoškvrnenej Panne, 
Neveste Jenorodeného Božieho Syna, to 
jest Rímskej Cirkvi, ktorú sme dosiaľ bez 
príčiny zavrhovali a nenávideli. Tento náš 
návrat sa stal roku spásy 1646, 24. apríla, 
za panovania Ferdinanda III., posvätného 
rímskeho cisára v užhorodskom hradnom 
chráme, postavenom na majetku najosvie- 
tenejšieho (illustrissimi) grófa Juraja z 
Humenného, takto:

P. mukačevský biskup Bažil Tarasovič, 
teraz už mŕtvy, nasledujúci i heretické i 
schizmatické strany, keď narušil zväzok 
svätej jednoty, verejne vyhnal posla kato
líckej Cirkvi. Keď to spozoroval v Kristu 
ctihodný otec D. Juraj Jakušit, jágerský bis
kup, už v Kristu odpočívajúci, ktorý mal so 
sebou ctihodných otcov baziliánov, povo
laných pre túto vec, otca Petra Parthenia,

ktorý je dnes naším biskupom, a otca 
Gabriela Cassovicia, svojím listom nás 
veľmi zdvorilo pozval do Užhorodu a 
vhodnou rečou týchto pátrov veľmi ľahko 
dosiahol to, čo zamýšľal, skrz riadenie 
Ducha Svätého pre nás, a deň zasvätený 
sv. Jurajovi mučeníkovi určil na vyznanie 
viery.

Ten deň my 
zídení 63 kňazi 
sme nasledovali 
s p o m í n a n é h o  
v eľadôsto jného  
jágerského bis
kupa do ur
čeného chrámu. 
Najprv sme mali 
nekrvavé mysté
rium spásy, a to 
v našom rutén- 

skom jazyku, po sviatostnom očistení 
hriechov službou niektorých kňazov, zre
teľným hlasom sme vyriekli vyznanie viery 
podľa predpísanej formy, totiž:

Veríme všetko a jednotlivé články viery, 
ktoré sv. rímska Cirkev káže veriť. 
Vyznávame Svätého Otca Innocenta X. za 
všeobecného Pastiera Kristovej Cirkvi, aj 
nášho, a túžime a chceme vo všetkom závi
sieť od neho a jeho nástupcov, dávame 
však tieto podmienky:

1. Aby nám bolo povolené zachovávať 
obrad gréckej Cirkvi.

2. Aby nám Apoštolská Stolica potvrdila 
nami vyvoleného biskupa.

3. Aby sme mohli slobodne používať cir
kevné imunity.

Veľadôstojný Predstavený s tým veľmi

ochotne súhlasil. To isté schválil aj vyso- 
koosvietený Benedikt Kisdi, jágerský bis
kup so svojím generálnym vikárom za 
asistencie dôstojného v Kristu Tomáša 
Jasberényho, rehoľníka Spoločnosti 
Ježišovej, to za správne schválil r. 1648. 
Túto našu vec však s najväčšou váhou svo
jou otcovskou' starostlivosťou posilnil jak 
vysokoosvietené a veľmi ctené uhorské 
knieža Juraj Lippay, ostrihomský arcibis
kup, ku ktorému sme sa dvakrát obrátili so 
svojím posolstvom, ktorého sa ujali už spo
mínaní pátri baziliáni a tiež najvelebnejší 
biskup vácovský D. Matej Ternóczy, sme 
im navždy zaviazaní. Oznamujúc to Vašej 
Svätosti, jedným srdcom a ponížene prosí
me o otcovské požehnanie, podporenie 
našej veci a potvrdenie biskupa, ktorého 
sme vyvolili, Veľadôstojného otca Petra 
Parthenia.

V Užhorode r. 1652, 15. januára

Vašej svätosti najponíženejší sluhovia, 
kňazi gréckeho obradu:

Alexius Ladomersky, archidiaconus 
Makovicensis - L. S.

Stephanus Andreae, archidiaconus 
Scepusiensis - L. S.

Gregorius Hostovicky, archidiaconus 
Homonensis - L. S.

Stephanus, archidiaconus Szerednensis - 
L. S. (23)

Daniel Ivanovics, archidiaconus 
Uzaniensis - L. S. (24)

Axelius Filipovics, archidiaconus 
Sztropkoviensis

Z latinského textu preložil 
o. Alojz LITVA, SJ

ÚLOHA N ft -  GRÉCKOKATOLÍKOV: OŽIVIŤ SVOJU IDENTITU
(Dokončenie zo 4. str.)
opony, ktorá rozdeľovala Európu. Povedal 
by som, že generálny predstavený priam  
prorocky videl, že je  potrebné niečo kon
krétne urobiť v tejto situácii, aby m ohlo  
dochádzať k stretávaniu sa Východnej a 
Západnej Európy na kresťanskom zákla
de. Spoločnosť Ježišova chce prisp ie ť k  
vytváraniu spoločnej Európy, ktorá sa ináč 
zakladá len na jednotnom  základe ekono
miky a politiky, tým, že napomôže h ľadať  
budúcnosť viery pre Európu.

To je cieľ Centra A le tti h ľada ť budúc
nosť viery pre Európu! Znamená to zaobe
rať sa súčasnou s ituác iou  ce lkove j 
Európy, najmä však v postkom unistických  
krajinách a snažiť sa odpovedať na otáz
ku, ako je možné oživ iť korene vlastných  
východných cirkevných tradícii a tiež pri

ja ť  západný prínos, neznamená to však, 
že jedno  sa chce nahradiť druhým, ale ide
o to, aby sa tieto tradície navzájom obo
hacovali. Veď nielen Západ má čo ponúk
n u ť Východu, ale i opačne, najmä na 
duchovnom  poli. To sa prakticky a j v 
Centre A le tti aj odohráva. Každý sem es
te r prichádza do tohto centra n ieko ľko šti
pendistov, k to rí jednak študujú v knižni
c iach rôznych univerzít v Ríme, možnosť, 
ktorú predtým  nemali, a žijú spo ločne s 
tímom Centra Aletti, ktorého inšpirátorom  
je  o. Tomáš Špidlík, ktorý v centre žije a 
pracuje. To znamená, že ich  vedecký  
výskum je  ponorený priam o do konkrétne
ho kresťanského života. Práve táto myš
lienka, spojenie života a vedeckého báda
nia, sa veľm i páčila Svätému Otcovi, ktorý  
osobne priš ie l 12. decem bra 1993 toto

cen trum  po svä tiť  a p re ja v iť m u svoju  
účasť. Tím jezu itov  a sestier Centra A letti 
organizuje kurzy i  v zahraničí. V lete tohto 
roku to bude už po druhýkrát v Banskej 
Bystrici.

■ Čo by ste chceli odkázať našim  
čitateľom  a najm ä gréckokatolíkom?

- Chcem na záver povedať najmä gréc
kokatolíkom, že s i veľm i vážim ich duchov
né tradície, ktorých zástupcovia sú práve 
aj v našom kolégiu Rusiku. Práve vo svetle 
posledných pápežských dokum entov je  
veľkou ú lohou gréckokatolíkov, ako aj 
všetkých východných cirkví, oživiť svoju 
vlastnú identitu, p reh ĺb iť tu krásu a bohat
stvo svoje j vlastnej tradície k  úžitku celej 
Kristovej cirkvi. To si Svätý Otec výslovne 
želá. Za rozhovor poďakoval

o. Ján BABJAK, SJ
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CIRKEV - JEDNO SRDCE A JEDNA DUŠA
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Cirkevný kalendár nám  v priebehu  

roka p rip o m ín a  veľké m n o žstv o  
svätých a mučeníkov. Ten bol zabitý  pre 
vieru, ten  robil veľké divy, ten  sa svätos
ťou takm er vznášal vo vzduchu, iný m al 
Kristove rany n a  rukách... Č o však 
vieme o ich svätosti? C ez d lhé storočia 
sa ich svätosť doniesla  až k nám  často  v 
legendách. Avšak ako vyzerajú svätí 
dnes?

K atolícky spisovateľ A d o lf H oli nap í
sal životopis sv. F ran tišk a  z A ssisi a dal 
mu názov Posledný kresťan. Píše, že sv. 
F ran tišek  by m al popu laritu  iba m edzi 
chuligánm i, že dnes už n ie t svätých 
kresťanov m edzi dnešným i "norm álny
mi" ľuďmi.

M al ten  spisovateľ pravdu? A  ak 
nem al a sm e o tom  presvedčení, ako 
vyzerajú dnešní svätí?

Keď svojho času  prišiel M axim ilián 
Kolbe na konzistórium  vo Varšave, aby 
požiada l a rc ib isk u p a  o p o sv ä ten ie  
kaplnky v N epokalanove, sek re tár m u 
vytkol: "Keď idete za em inenciou , tak  si 
obujte poriadne topánky  a čistý h a b i t! " 
Sekretár nevedel, že otec K olbe nem á 
ani lepšie topánky, ani lepšiu kleriku a 
nevedel tiež, že hovorí so svätcom . 
Svätcom  to tiž  na zem i nežiari svätožia
ra okolo hlavy, tú  im maľujú n a  obra
zoch až po sm rti.

D nešný svätec sa ted a  vyznačuje p ro
stotou a jednoduchosťou  vo všetkom . 
N erobí nič m im oriadne, ale všetko robí 
m im oriadne dobre. Ž ije všedným  živo
tom , ale s nevšednou láskou.

K lasickým  p rík la d o m  je  sv. Ján  
V ianney z A rsu. Z nalc i a analyzátori 
jeho  života dosvedčujú, že neurobil 
nejaký veľký, nápadný, heroický čin, 
avšak všetko, čo robil, vždy konal udi
vujúco dôkladne, spravodlivo, čestne a 
správne.

V roku 1983 bol povýšený na o ltá r sv. 
L eopold  M andič. Svätý O tec Ján  Pavol
II. o ňom  povedal: "N ezanechal po 
sebe teologické alebo literárne diela, 
neoslňoval kultúrou, nezakladal hnu tia  
dobročinných  spolkov. P re všetkých 
tých, čo ho poznali, bol iba úbohým  
b ratom , n ep a trn ý m , často  chorým . 
Jeho veľkosť je  inde: v obetovaní, v

darovaní seba zo dň a  na deň." Bol 
"vždy ochotný, usmievavý, rozvážny, 
čnostný, d iskrétny dôverník, verný otec 
duší, ohľadup lný  učiteľ, duchovný  
radca plný povzbudenia a trpezlivosti."

T akto  sa prejavovali svätí p red  
B ohom  i pred  ľuďmi. Je to  plné, pravé a 
správne žité ľudstvo v každej dobe a za 
každých okolností vo viere, nádeji a
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láske k B ohu a k blížnem u. Sú to  ľudia, 
ktorí m ajú v srdci Boha. A k by sme to 
chceli ¡Ilustrovať živým  prík ladom , 
po tom  tu  m ám e prostú , jednoduchú  
M atku  Teréziu z Kalkaty, alebo sloven

skú Ž enu  roka 1995, sestru B ernadetu  
Pánčiovú.

V  roku 1950 bola vyhlásená za svätú 
M ária  G orettiová, 12 - ročná m učenica 
za čnosť čistoty. Po slávnostnom  výroku 
P ia XII. bol v bazilike odhalený obraz 
novej svätice a jej p rítom ná m atka zvo
lala: "M ôj Bože, to  je  naša M arienka? Je 
to  m ožné? Svätá! V  nebi!"

Á no, je  to  m ožné! Podľa slov sv. 
apošto la  Pavla sm e všetci povolaní k 
svätosti (1 Sol 4, 3). To chce od nás i 
B oh - naše posvätenie, aby sm e boli 
svätí.

K  tom u  nás nabáda aj tém a na me
siac apríl, k to rú  nám  predkladá 
K onferencia biskupov Slovenska pre 
d u ch o v n ú  obnovu  n a  te n to  rok: 
V šeobecné povolanie ku svätosti. Robí 
to  v d u ch u  V ieroučnej konštitúcie 
D ru h é h o  v a tikánskeho  koncilu  0  
Cirkvi (L um en gentium ), kde čítame: 
"Všetci v K ristu  veriaci sú v každom 
stave a postavení povolaní k plnosti 
kresťanského života a k dokonalosti v 
láske, a tá to  svätosť vedie i v pozemskej 
spo ločnosti k ľudskejšiemu životu. O 
dosiahnu tie  te jto  dokonalosti nech sa 
veriaci usilujú všetkým i silami, ktorými 
d isp o n u jú  podľa m iery, k torou  ich 
obdaroval K ristus" (LG , 40).

Svätý koncil tým to  napom ína, že o 
d o siah n u tie  svätosti a dokonalosti sa 
m usia snažiť všetci - biskupi, kňazi, 
d iakoni, B ohom  vyvolení laici, manže
lia i rod ičia , vdovci i slobodní, i tí, čo 
m usia  tv rdo  pracovať. Takto všetci 
m ajú  "deň čo deň vzrastať vo svätosti 
vo svojich  živo tných  podm ienkach, 
pov innostiach  a okolnostiach , pomo
cou  všetkých tých to  vecí, ak len všetko 
p rijím ajú  s v ierou z rúk  nebeského 
O tca  a spo lup racu jú  s B ožou vôľou, 
p re javu júc všetkým  v sam ej časnej 
službe lásku, k to rou  Boh m iluje svet" 
(L G , 41).

Svätá Terezka Ježišova vyhlásila, že 
by bo la jed n o u  z najhorších  žien, aké 
kedy žili, keby nebola spolupracovala s 
B ožou milosťou.

K resťanstvo je  návod n a  správny ľud
ský život, návod od sam ého zakladateľa 
Ježiša K rista. A k ho budem e správne a 
dobre žiť, každý z nás sa m ôže stať 
svätým . Svätý je  každý, kto nem á na 
duši hriech. Je  len potrebné dbať o 
Božie podnety  a spolupracovať s Božou 
milosťou.

Svätí, to  sú pre nás veľké vzory, 
prečo  sa oni stali svätými, a tiež, ako sa 
nim i m ôžem e stať aj my. Svätými nie sú 
preto, že by niekedy nepadli. Svätými 
sú preto , že po každom  páde vždy 
znovu vstali. To m ôže urobiť každý. 
"Keď m ohli iní a iné, prečo nie aj ty?“ 
(sv. A ugustín).

o. Mgr. František DANCÁK
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RADOSŤ Z OBRÁTENIA
Ťažko je hľadať slová, ktoré by vyjadri

li to, čo človek vnútorne prežíva. Nepatrím k 
tým ľuďom, čo by sa z vôle Božej zázračne 
uzdravili, ale k tým, ktorí dostali vieru 
a v každodennom živote krôčik po krôčku 
kráčať k večnému životu. Po štyridsiatich 
rokoch života bez viery, ako mnoho ľudí 
predtým i teraz, som si prečítal evanjelium a 
zahorel láskou k Ježišovi. Vydal som sa za 
Jeho svetlom. Tu sa začína podstata 
môjho vnútorného zápasu o vieru, lásku, 
pravdu, spravodlivosť a vôbec, celý môj 
duchovný život.

Po štyroch rokoch vnútorného protire
čenia som konečne pochopil, že ďalej sa 
nedostanem bez zmierenia s Bohom  - svätej 
spovedi. Na jednej strane som sa stal 
veľkým ctiteľom Ježišovho učenia, na stra
ne druhej som si stále nahováral, že som 
v predošlých rokoch zradil Ježiša ako Judáš 
a nezaslúžim si, aby m i bolo odpustené. Na 
Veľkú noc v roku 1994 som pristúpil k 
svätej spovedi, ale moja duša sa celkom  
neuspokojila. Stále som cítil duševné trápe
nie a nepokoj. V auguste, toho istého roku, 
som sa vybral do Klokočová. Tu som pred 
spoveďou veľmi prosil Matku Božiu o dobrú 
spoveď. Po svätom prijímaní všetka predo

šlá záťaž zo mňa spadla a ja som v tej chví
li bol najšťastnejším človekom na zemi.

V m ojej duši zavládla neopísateľná  
radosť, pokoj a cítil som m ilosť Božiu pria

mo vo svojom srdci. Pred mojím ďalším živo
tom sa otvoril nový svet, o ktorom som  
predtým nemal ani len tušenia. Matka Božia 
m i u svojho Syna vyprosila m ilosť a ja som  
sa stal je j dieťaťom. Stala sa mojou oporou 
i  nádejou najmä v mojom prípade, keď  
skoro celý život žijem bez rodičovskej lásky, 
lebo rodičia m i zomreli.

Po krátkej dobe m i zlý duch nedal pokoj. 
Ja som vycítil, že čím je  väčšia láska k Bohu, 
Ježišovi a Presvätej Bohorodičke, tým sú 
jeho útoky v rôznych podobách rafinovanej
šie. To som už vedel, na koho sa mám obrá
t iť  s prosbou o pomoc. Tej sa m i naozaj 
dostalo. Prispelo to k zoceleniu m ojej duše. 
Nájsť slová vďaky, ktoré by vyjadrili túto

veľkú Božiu lásku a milosrdenstvo, je  veľmi 
ťažko.

V ďalších rokoch pri pozornom načúvaní 
môjho vnútorného hlasu a pri pravidelnom 
čítaní náboženskej literatúry a časopisov, 
našiel som cestu i k  Svätému Duchu. 
Dostávam postupne silu prekonávať sám 
seba. Učím sa spoznávať Božie tajomstvá, 
rozjímať, niesť svoj každodenný kríž a ž iť ako 
kresťan.

Dnes by som nevymenil ani najväčší 
pozemský blahobyt za cestu života, na ktorú 
som vykročil. Viem a som pevne presvedče
ný, že s Božou pomocou sa dajú prekonať i 
najťažšie životné prekážky, lebo u Boha je 
všetko možné. Netreba za to platiť. To chce 
len úprimnú ľútosť, pokoru a pokánie za 
svoje hriechy. I ten najlepší priateľ - človek 
môže zlyhať, ale láska a milosrdenstvo 
Božie nikdy.

Ak je  z vás niekto s podobným osudom 
ako m ôj a váha, prosím vás, nebojte sa 
Božej lásky a čím skôr vykonajte zmierenie 
s Bohom, lebo času je  málo. Moje obrátenie 
a následná postupná premena trvala príliš 
dlho a to sa môže stať hocikomu osudné, 
lebo nevieme, kedy nás Boh povolá.

Brat v Kristu Michal

t n i ?  mm  @ i§ w
Môžete sa s nimi stretnúť v autobuse, vo 

vlaku alebo v parku, no najskôr na rôz
nych náboženských stretnutiach mládeže, 
festivaloch alebo na kresťanských koncer
toch. Nazývajú sa kresťania. Budú sa 
chcieť s vami rozprávať o vašom vzťahu k 
Bohu. Ak uvidia váš záujem o túto tému, 
budú chcieť spoznať konkrétne prežívanie 
tohto vzťahu. Budú mať po ruke Sväté 
písmo, aby ste s ním mohli porovnať svoj 
život, keďže ho prijímate ako pravdivé a 
normu života. Veľmi obľúbenou staťou sú 
Sk 2, 42 - 47, kde sa hovorí o živote prvé
ho kresťanského spoločenstva v Jeruzale
me. Vy si možno uvedomíte, že prežívanie 
kresťanského bratstva u vás je slabé a v 
srdci po ňom túžite. Oni budú mať pre vás 
riešenie. Ukážu vám, že ste sa práve stretli 
s človekom, ktorý žije v takom spoločen
stve, kde majú ako prví kresťania všetko 
spoločné a stretávajú sa každý deň, spoloč
ne prežívajú vieru a je to možné aj pre vás, 
ak to chcete. Ak to uznáte za zaujímavé a 
hodné spoznať bližšie také spoločenstvo, 
dozviete sa mnohé divné veci, avšak iba 
vtedy, ak prejavíte aj vôľu podľa poznané
ho meniť svoj život.

Napríklad, že katolícka Cirkev je 
Cirkvou, ktorú nezaložil Kristus a v ktorej 
je i naďalej prítomný. Ďalej, že Ježiš je 
jedinou hlavou svojej Cirkvi a nedovolil 
by, aby ňou bol človek. Hierarchiu Cirkvi 
si vytvorili ľudia, lebo im to tak vyhovova
lo, a podľa nich nemá žiadnu moc zhora, 
ktorá by sa mohla udeliť pri sviatostnom

vkladaní rúk. Sú rozčarovaní nad tým, čo 
urobili z Ježišovej Matky Márie katolícki 
kresťania. Pre nich je obyčajným hrieš
nym človekom len s výnimočne veľkou 
úlohou, byť matkou Božieho Syna, ktorú 
prijala. N em ôžu pochopiť m odlitbu k 
Matke Božej a k svätým, lebo iba Boh nás 
môže vypočuť, svätí podľa nich nemajú 
túto možnosť. Zmienka z knihy Makabej- 
skej o takej modlitbe pre nich nie je argu
mentom, lebo ju  nepovažujú za inšpirova
nú.

Ešte mnoho iných zvláštnych "právd" 
sa môžete dozvedieť a boli by ste sa dozve
deli aj pri stretnutí so mnou tohoto leta, 
ktoré som prijala a hlásala. Lebo som si 
nevšímala učenie magistéria a za jediný 
základ pravdy som vzala Bibliu. A na ňu 
som pozerala zastretými očami. Nechala 
som si všetko podložiť citátmi z Biblie a 
dala som si to vysvetliť v ich "svetle". 
Prerušila som kontakt s rodičmi a všetký
mi dovtedy blízkymi ľuďmi - kresťanmi 
katolíkmi, ak nechceli žiť ako my. Svätú 
liturgiu, sviatosti, modlitbu sv. ruženca 
som zanechala ako zbytočné veci, ktoré 
som dovtedy v svojej nerozumnosti tak 
rada a tak často praktizovala. Utvrdzovala 
som sa v tom, že som našla pravdu a 
správny spôsob prežívania svojho vzťahu 
k Bohu, že som našla skutočnú cirkev, v 
ktorej žije okolo 300 ľudí vo viacerých 
krajinách Európy, ktorí sa poznajú a 
mnohí, s ktorými sme sa ešte nestretli, pre 
ktorých je  Boh na prvom mieste, pre neho

zanechali všetko, majú každodenné spolo
čenstvo s bratmi, ostatným hlásajú prav
du, bojujú s každým hriechom a tak Boh 
prebýva s nimi a ukazuje im svoju pravdu 
a nedovolí sa im mýliť. A vtedy som mys
lela, že všetci ostatní sa mýlia.

A vtedy všetci moji drahi, ktorí verili, že 
jediný Boh mi môže zasvietiť do tmy bludu 
a vyviesť ma z nej, neprestávali sa modliť, 
adorovať, postiť, obetovať sa a pliesť 
záchrannú reťaz z modlitieb svätého ružen
ca, a tak to bolo možné aj hovoriť pravdu, 
ktorú som vtedy tak neprijímala.

A On to urobil: Našiel ma, vzal do náru
čia, priniesol späť do svojho ovčinca, umyl 
rany duše vo Svojej Krvi a uzdravuje ma... 
Áno, Božia milosť zlomila moju pýchu a 
dala silu skloniť sa pred jeho múdrosťou a 
vyznať svoju slabosť a závislosť na Ňom. 
Božia láska mi ukázala krásu svojho plánu 
so svojou Cirkvou. Vďaka Ti, Pane, za tvoj 
dar neomylnosti pre svoju Cirkev. Vďaka 
za Petra - Skalu, ktorá je viditeľná pre všet
kých. Vďaka, že v nej sa opierame o Teba. 
Vďaka, že Ty preto, že najlepšie poznáš 
človeka, si mu dal to, čo potrebuje.

Odpusť, že som si myslela, že to nepo
trebujem, odpusť tým, ktorí si to ešte stále 
myslia, lebo sami nevedia, čo potrebujú. 
Vďaka, že si v svojej Cirkvi prítomný ako 
Pravda, lebo Cirkev je Ježišovo telo a Ježiš 
je Pravda.

Vďaka, že si tu, lebo bez teba je človek 
schopný všeličo považovať za pravdu a 
oddať tomu svoj život.

Vďaka, že môžem byť čiastkou Tvojho 
tela. A. JURČIŠENOVÁ
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Hviezdy kresťanskej hudobnej

Spýtajte sa kohokoľvek vo Švédsku na 
Carolu a zaručím Vám, že každý Vám 
odpovie jedno. Je doposiaľ najpopulárnej
šou švédskou speváčkou. Je umelkyňou, 
ktorá za 10 rokov predala vo Švédsku fan
tastických 2,5 miliónov platní. Je teda 
šanca, že každý bude m ať\dom a aspoň 
jednu z jej nahrávok. ABBA, Roxette,Dr. 
Alban, Európe, Army of Lovers, Ace of 
Base, i každý iný švédsky umelec, ktorý 
Vás napadne, zostávajú ďaleko za 
Carolou.

Všetko začalo vo februári roku 1983, 
kedy šestnásťročná Carola vyhrala s pies
ňou Främling švédsku hudobnú súťaž. V 
skutočnosti Švédsko zažilo dva takéto prí
pady. Prvou bola ABBA, ktorá v roku 
1974 vyhrala s piesňou W aterloo a stala 
sa najpredávanejšou skupinou 70. rokov. 
Caroline víťazstvo malo podobný účinok. 
Jej prudký vzostup nem á v histórii švéd
skej zábavy obdobu. Mala tak veľký vplyv, 
že keď začalo finále Eurovízie v 
Mníchove, sledoval ju  najväčší počet TV 
divákov vo švédskej histórii /84 %/. Po 
návrate do Švédska vydala svoj debutový 
album. Predalo sa z neho viac ako milión 
kusov. To je množstvo, ktoré je pravdepo
dobne nem ožné prekonať v krajine s 
počtom obyvateľov menším ako 9 milió
nov. Jej turné prekonalo návštevnosť v 24 
z 25 krajín, ktoré navštívila. V ďalších 
rokoch sa Carola objavila vo väčšine hlav
ných TV schow na celom svete. 
Vystupovala so stočlenným orchestrom  v 
najpopulárnejšom japonskom  programe 
Leťs go young. V Anglicku bola s Rodom 
Stewardom a Eltonom Johnom  hosťom 
satelitnej show Davida Frosta. Objavila sa 
tiež v iných televíznych program och v 
Kanade, Nemecku, Belgicku, Holandsku, 
Portugalsku, Juhoslávii, Austrálii i v USA. 
Za všetky albumy, ktoré Carola vydala, vo 
Švédsku získala platinové alebo zlaté plat
ne. V roku 1986 dostala ponuku nahrávať 
s Bee Gees. Očakávanie bolo veľmi veľké, 
ale album bol považovaný za komerčný 
prepadák. Aby sme boli presnejší, prepa- 
dák vzhľadom ku Carolinej úrovni. No i 
tak sa vo Švédsku predalo 210 000 kusov, 
čo znamená dvojnásobnú platinovú plat
ňu - teda počet, ktorý by takm er každý iný 
švédsky umelec považoval za obrovský 
úspech. Po týchto rokoch bol čas urobiť 
nový krok. V roku 1987 Carola absolvo

vala vypredané turné, pri ktorom  spievala 
duchovné piesne v kostoloch. Potom na 
krátke obdobie odišla zo scény a sústredi
la sa na štúdium Biblie. N ikoho to  nepre
kvapilo, pretože bolo úplne jasné, že je 
horlivou kresťankou. V roku 1990 získala 
druhé miesto vo finále švédskej hudobnej 
súťaže. Týmto úspechom  sa znovu vrátila 
na scénu a o rok neskôr potvrdila svoje 
kvality víťazstvom na festivale Eurovízie v 
R ím e s piesňou C aptured  By A 
Lovestorm . V tom  istom roku vydala po 
štyroch rokoch svoj prvý pop album s 
názvom M uch More. Obsahovalo víťaznú 
pieseň z Ríma a niekoľko piesní od veľmi 
znám ych autorov. Elliot W olff /au to r 
piesne Pauly Abdul Straight Up/ napísal 
pre Carolu pieseň Stop Tellin Me Lies / 1 
11 Live/, Per Gessle z Roxette je  otcom

piesne Every Beat O f My Heart, Steve 
D iam ond, ktorý napísal piesne pre 
S tarship, Johna Farnham a, Erica 
C laptona a Rieka Astleyho dodal Carole 
piesne The Girl W ho Had Everything a 
State O f Grace. Much More čiastočne 
produkoval Anders Herrlin z Roxette. 
M edzi ostatných producentov  patria 
Lasse Lindbom, Stephan Berg a Greg 
Walsh, ktorý tiež produkoval comebacko- 
vé album Tiny Turner Priváte Dancer.

Leto 1991 Carola trávila v Škandiná
vii. Na tom to turné znovu lámala rekordy 
v návštevnosti a predajom prekonávala 
väčšinu iných umelcov. N a konci roku 
navštívil jej koncert v Gothenburgu naj
väčší počet divákov - 31 000. Tým preko
nala vystúpenia ZZ  Top, Bryana Adamsa 
a skupiny New Kids On The Block. V tom 
istom roku vydala album Carola Hits a 
vianočný album Carola Jul.

Pri oslave jej desaťročného pôsobenia 
v show businessu vysielala švédska televí
zia výročnú show, k torá pokračovala 
zvláštnou oslavou a uznaním od nahráva
cej spoločnosti pri udelení G ram m y v 
roku 1993.

Potom  začala pracovať na gospelovom 
albume My Tribute. Nie je  to  žiadna oby
čajná nahrávka, dá sa povedať že ide o 
dlho očakávané dielo tejto švédskej spe-

scény

Ilustračná snímka
váčky. Gospelové piesne boli súčasťou jej 
koncertov už od prvého turné, no jej 
popová kariéra bola tak úspešná, že muse
la s realizáciou gospelového albumu urči
tý čas počkať. „Zdalo sa mi, že rok desia
teho výročia je  vhodnou chvíľou pre taký
to album ”, hovorí Carola. Skontaktovala 
sa s veľmi uznávaným  producentom 
Torom W. Aasom, ktorý je  vedúcim a diri
gentom Oslo Gospel Choir. Vybrali si naj
lepších hudobníkov a spevákov a vytvorili 
album  , ktorý poukazuje na Carolin 
obrovský talent. Carola hovorí: „Veľmi 
rada spievam gospely. Sú kombináciou 
rôznych vecí - posolstva, hudobnej slobo
dy, m ožností využívať hlas a samozrejme 
nádeje a radosti, ktorú Vám hudba priná
ša.

My Tribute je  spojením niekoľkých 
novo upravených starších piesní a piesní 
úplne nových. Myslím, že tieto piesne 
majú čo povedať. We will Stand je o brat
stve a jednote. Veľký význam má pre mňa 
pieseň Save The Children.

„Raz, keď som prežívala osobné ťaž
kosti, počula som pieseň There is a Way. 
Tá pieseň mi dodala silu práve vtedy, keď 
som ju  potrebovala. Dúfam,že môj album 
poskytne ľudom to isté. Pre mňa je 
najdôležitejšou vecou na gospele: sila, 
energia a radosť zo života, ktorú Vám gos
pel dáva”, dodala Carola.

Započúvajte sa do albumu My Tribute. 
M ožno to  budete tiež potrebovať.

Za vydavateľstvo ROSA pripravila 
Petra REMENÁROVÁ 

(Použité materiály z časopisu Tón)

D ňa 3. mája 1996 sa uskutoční 
v Prešove Koncert chvál
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Otázky m ladých
Odpovedá pomocný biskup prešovskej diecézy 

Mons. Milan Chautur, CSsR
Pýta sa babička: Ako máme zabrániť vnukovi, ktorý si chce zobrať 

dievča bez náboženskej výchovy, nepokrstenú, a rodičia sa jej roz
vádzajú?

Možno vy, mladší, odsudzujete túto babičku, prečo sa mieša 
do lásky mladých. Ja však chcem odpovedať aj na túto otáz
ku, lebo mladých sa týka, ale oni vo svojej mladíckej láske zvy
čajne sa takto neopýtajú. Sú tu dve nebezpečia, ktoré babička 
správne vníma:

1. Názorová rozdielnosť v náboženskej oblasti
2. Príklad rodičov, ktorí predstavujú riešenie manželskej 

krízy rozvodom
Z rozvodových štatistík na Slovensku vieme, že približne 

polovica rozvedených manželstiev uvádza ako hlavný dôvod 
rozchodu nezrovnalosť názorov, medzi čo istotne patrí i rozlič
nosť pohľadov na život z náboženského aspektu, a z pohľadu 
neveriaceho človeka.

To, že názorová rozdielnosť v náboženskej oblasti patrí vše
obecne k najcitlivejším sféram ľudského života, dosvedčujú z 
praxe mnohé konkrétne situácie, ktoré vyplývajú z každoden
ného života ľudí v spoločnej domácnosti s rozdielnymi zásad
nými postojmi. To v podive vedie k mnohým konfliktom a hád
kam, v ktorých sa otupuje vzájomný vzťah lásky manželov a 
často prechádza až do vzájomnej nenávisti.

Ak by sme nad tým mávli rukou, ako nad zastaralou skutoč
nosťou, museli by sme na vlastnom živote zakúsiť trpkosť 
napätí a vzájomných urážok, lebo život na zemi nie je nikdy 
ideálny. Preto aj cirkev považuje rozdielnosť náboženstva za 
manželskú prekážku, ktorá je síce dispenzovateľná, ale už 
samotný fakt cirkvou uznanej manželskej prekážky je upozor
nením. Cirkev totiž nechce byť prekážkou ľudskej lásky, ale 
musí byť Matkou, ktorá pripomenie riziká a to aj riziko straty 
viery, alebo vzťahu k náboženstvu, lebo spoločný život s neve
riacim, či inovercom často prináša aj odcudzenia sa tomu, čo 
ten druhý nepovažuje za dôležité.

A je len samozrejmé, že ľahšie sa z niečoho upúšťa, ako sa

Lastovičky
Keď sme boli ešte malé deti, nedalo nám pokoj lastovičie hniezdo. 

Bolo tam ako malý hrad.
Prišla jar a s ňou ožilo aj hniezdo. Od rána bolo počuť švitoranie 

lastovičiek. Najprv nám iba dve štebotali ráno čo ráno. Neskôr sa už 
ozývali aj hlásky maličkých lastovičích mláďat. Nesmelo švitorili a pišťali.

Premohla nás veľká zvedavosť. Raz ráno, keď  lastovičky odleteli hľa
dať potravu, zobrali sme rebrík a pristavili sme ho k  hniezdu. Pozerali sme 
sa na malé švitorinky. Rozprávali sme sa s nimi našou detskou rečou. 
Naraz sa rebrík zosunul a spadol, ledva sme z neho stihli zoskočiť na zem.

Stalo sa však nešťastie. Ako rebrík padal, zhodil na zem aj hniezdo s 
holíčatkami, malými lastovičkami. Zapíšťali, zaplakali, prišli ich rodičia. 
Ked videli zničené hniezdo, odleteli preč zo žalostným štebotom. Darmo 
sme kŕmili malé lastovičky muškami a rosou z kvetov, darmo sme ich 
zohrievali v rukách. Nič nepomáhalo. Nevydržali a jedna po druhej zahy
nuli. Ich malinké srdiečka potrebovali teplo lastovičej mamy a jej zobáčik, 
ktorým ich kŕmila.

Lastovienky sme s plačom zahrabali do zeme. Boli sme smutní. Už nás 
nesprevádzal ich štebot pri hrách. Lastovičky odišli, a s nimi aj šťastie z 
nášho domčeka. Naša milá babenka, ktorá nám vždy rozprávala rozprávky, 
zomrela.

Prešla jedna jar, druhá...
Na tretiu jar sme počuli švitorenie. Vrátili sa. Pod našu strechu sa vrá

tili lastovičky, s nimi švitorenie a spev, aj hniezdo s mláďatkami. Šťas
tie znovu zavítalo do nášho domu. S  lastovičím štebotom a s novou jarou.

Erika MÄTONOKOVÁ

niečo zachováva, to treba poznam enať aj pre oblasť zachová
vania náboženských zásad. Ak babička ma strach zo známos
ti s neveriacou, má ho oprávnene, a je treba naozaj úprimne 
zvážiť život, aby ten druhý, ktorého mám rád, netrpel mojím  
spôsobom života a ja zas, aby som netrpel upúšťaním od toho, 
čo mi je  vlastné od kolísky a čo ma môže priviesť k večnému 
životu, ak to zachovám po celý svoj život.

Čo sa zas týka druhého bodu - a síce rozvodu rodičov, 
nemáme presnú štatistiku rozvodov u detí z rozvedených 
rodín. Ale aj samotný psychologický predpoklad u mladých 
ľudí, ktorí sú z neúplných rodín, vedie k tomu, že je tu väčšia 
dispozícia utiecť pred krízou v manželstve, či pred rodinným 
problémom tým, že sa podá o rozvod - tak totiž videli riešiť pro
blém u svojich rodičov. A je  len samozrejmé, že deti, hoci by aj 
nechceli, mnohé veci príjmu od rodičov ako samozrejmosť, 
preto ich správanie je  tak veľmi podobné správaniu otca, či 
mamy.

V závere chcem poďakovať všetkým babičkám, ktorým 
osudy ich vnukov nie sú ľahostajné. No zároveň musím pove
dať, že zabrániť imperatívom rozhodnutiu ich vnukov sa nedá. 
Môžu im dohovárať, za nich sa modliť a obetovať a tiež im 
predložiť na zváženie konkrétne príklady z okolia, ktoré sú 
podobné ich situácii.

Mladý človek sa pre svoj šťastný, či riskantný život v man
želstve tak, či tak, rozhodne sám. Prosil by som však všetkých 
mladých ľudí, aby nepohŕdali zásadam i a radami starých, lebo 
z nich už hovoria skúseností a to je viac než teória, či moder
nosť alebo ľahkovážnosť.

; =- i
Z VAŠICH ¿¿útG O t-

Som Janík a chcem vám porozprá
vať, aký som urobil dobrý skutok.

Na našej ulici je veľa psíkov. Skoro 
v každom dome majú nejakého. Mne 
sa najviac páči psík tety Borky. Je to 
vlčiak, volá sa Hary. Žije na susednom 
dvore. Keď idem zo školy, vrtí chvo
stom a s radosťou pribehne k bráne. Neviem sa dočkať, kedy mi mamka 
dovolí pohrať sa s ním. Najprv musím napísať úlohy.

Pes Hary ochraňuje tetu Borku, ktorá už zle počuje. Je veľmi staručká 
a býva sama v dome. Hary ju dobre stráži. Aj včera sa pri bránke zastavi
li dvaja neznámi muži. Hary ich odohnal svojim brechotom.

Ochorel som. Dostal som chrípku. Nechodil som von, ani Haryho som 
nevidel. Keď ma lekár vypísal do školy, prvé kroky smerovali k Harymu, 
samozrejme aj k tete Borke.

Teta mala dvere domu zavreté. Hary smutne ležal v búde. Miska s jed
lom bola nedotknutá. Klopal som tete Borke na okno aj na dvere, ale nič. 
Volal som na tetu Borku, ale nič. Utekal som pre mamku, potom pre 
suseda, ktorý mal kľúč od domu tety Borky. Prišli sme ešte včas. Mamka 
rýchle zavolala lekára. Teta Borka mala silnú chrípku. Vzali ju do nemoc
nice.

Keď prišla z nemocnice domov, zakúril som jej v dome, nachystal 
dreva a doniesol nákup. Denne jej pomáham a ona ma má rada ako svoj
ho vnúčika. Starám sa aj o Haryho, ktorý za mnou všade chodí, breše a 
vrtí chvostíkom, akoby chcel povedať: "Ďakujem ti, Janko!" Janko

Nesúďme, Boh má svoj zámer
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 zvonče
ky 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.
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s n e rm te  s v ít íh o  otca s  m áoeioo
Nedeľou utrpenia Pán'a, čiže Kvetnou 

nedeľou sa začína Veľký týždeň, v kto
rom si osobitným spôsobom pripomína
me udalosti našej spásy. "Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom" - 
opakuje dnes Cirkev toto volanie, ozý
vajúce sa na ceste do Jeruzalema, kto
rou Pán Ježiš prichádzal k svätému 
mestu. Obrady Kvetnej nedele konal 
Ján Pavol II. na Námestí sv. Petra za 
hojnej účasti duchovenstva a desaftisí- 
cov veriacich, predovšetkým mládeže z 
rozličných krajín sveta.

Liturgickú slávnosť uviedol Svätý 
Otec slovami: "Hľa, bratia a sestry, 
zhromaždili sme sa ako sväté Božie 
mesto, ako skutočný chrám Naj
vyššieho, aby sme otvorili dvere 
Kristovi, ktorý prichádza v mene 
Pánovom, aby sme otvorili svoje srdcia 
evanjeliu. Ako v ten deň v starobylom 
Jeruzaleme, tak aj dnes v biskupskom 
sídle apoštola Petra a vo všetkých die
cézach na svete mladí ľudia sú prví, čo 
pozdravujú Krista, ktorý je Cesta, 
Pravda a Život. Vás dnes Cirkev posiela 
tak, ako Pán ježiš poslal svojich učení
kov, aby mu pripravili vstup do 
Jeruzalema. Posiela Vás, aby ste s 
nadšením a s túžbou po pravde, láske,

KONFERENCIA
V ĽVOVE

zalemské deti išli v ústrety Kristovi, vstu
pujúcemu do mesta sediac na osliatku 
podľa predpovede Zacharlášovho pro
roctva. Takto sa začala púť, ktorá pre
chádza diecézami celého sveta a 
každé dva roky vrcholí medzinárodným 
stretnutím, budujúc bratstvo a nádej 
medzi kontinentmi, národmi a kultúra
mi.

Potom Ján Pavol II. osobitne privítal 
mladých z Filipín, čo prišli s putovným 
krížom Svetového dňa mládeže, ktorý 
sa v minulom roku slávil v Manile, ako 
aj delegáciu francúzskej mládeže, 
vedenú parížskym kardinálom Lusti- 
gerom, ktorá prevzala kríž Svetového 
dňa mládeže, keďže sa tento deň bude 
sláviť na budúci rok v Paríži.

In štitú t dejín, k to rý  od  ro k u  1993 
pôsobí p ri G réckokato líckom  b o h o 
sloveckom  sem inári v Ľvove, u sp o ria 
da l v m a rc i t.r. k o n fe re n c iu  p o d  
názvom  D ejiny  u trp e n ia  g réckokato 
líckej cirkvi v stredovýchodnej E u ró p e  
po druhej svetovej vojne.

Y  sp o m ín an o m  In š titú te  dejín  p ra 
cu jú  dvaja m la d í h is to ric i-  B oris 
G udzjak  a O leg T urij, k to rí d o te raz  
zbierali svedectvá vyše 650  g réckoka
tolíckych kňazov, k to rí bo li p ren asle 
dovaní len  p reto , že po  tzv. ľvovskom 
sobore v roku  1946 od o p re li p restu p  
n a  ú rad m i p ropagované pravoslávie.

(pk)

Zaostrené na chudobu
Pápež sa zmienil o demografic

kom probléme Talianska v preja
ve, ktorý predniesol k predstavite
ľom hlavného mesta Ríma, 
"Bohužiaľ, i v Ríme dosiahol 
pokles pôrodnosti, ktorý postihol 
Taliansko a veľa priemyslových 
krajín, znepokojivú úroveň," pove
dal pápež. „Zaujať stanovisko k 
tomu problému je úlohou, ktorej 
sa nemôže vyhnúť.”

Aj keď pochválil prácu starostu 
Francesca Rutelliho a jeho spolu-

pracovníkov, zvlášť pri príprave na 
veľké jubileum roku 2000, poukázal 
taktiež pápež na niektoré vážne pro
blémy vo Večnom meste, zvlášť na 
nezamestnanosť a chudobu.

„Príliš veľa rímskych rodín stále 
žije v podmienkach, ktoré nie sú plné 
dôstojnosti človeka,” povedal pápež. 
„Čo môže byť povedané o týchto ost
rovoch chudoby? Ako nemôžeme 
myslieť na situáciu toľkých starých 
ľudí, ktorí sú sami a takmer zabud
nutí?” -Report-

spravodlivosti a pokoji mohli pripraviť 
novú Veľkú noc, cestu k spáse pre ľud
stvo, ktoré má vstúpiť do tretieho tisíc
ročia.

V nedeľu vo Večnom meste na die
céznej úrovni sa slávil aj 11. svetový 
deň mládeže, ktorý bude na budúci rok

v Paríži za účasti Svätého Otca. Už 
jedenásť rokov, povedal Ján Pavol II., 
sa na Kvetnú nedeľu slávi Svetový deň 
mládeže. V istom zmysle možno pove
dať, že svoj pôvod má v čase, keď jeru-
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3 0 . m arca 1 9 9 6  v B azilike sv. K lim enta v R ím e

BISKUPSKÁ UVSVIACKA 
PRVÉHO ČESKÉHO EXARCHA

MONS. IUANA LJAUÍNCA
Sobota, 30. marca 1996 sa stala histo

rickým dňom pre novovytvorený apoštol
ský exarchát pre katolíkov byzantského 
obradu v Českej republike.V tento deň sa v 
Bazilike sv. Klimenta v Rime uskutočnila 
biskupská vysviacka prvého českého exar- 
cha - Mons. Ivana Ljavinca. Tak sa zopa
kovala udalosť spred 69 rokov, keď v tej 
istej rímskej bazilike bol vysvätený náš 
sídelný biskup-mučeník Pavol P.Gojdič.

Zaleťme trošku do histórie a pripomeň
me si najprv biskupskú vysviacku nášho 
hrdinského biskupa Pavla P.Gojdiča. Bolo 
to 25. marca 1927 na sviatok Blaho- 
viščenia, keď v rímskej Bazilike 
sv. Klimenta zaznieval spev axios, axios, 
axios, je hodný, je hodný, je hodný...

Biskup Pavol P.Gojdič sa narodil 
17. júla 1888 v dedinke Ruské Pekľany pri 
Prešove. Jeho otec bol v tom čase v spomí
nanej dedinke gréckokatolíckym farárom, 
ale pochádzal z Veľkého Bukovca na 
Makovici. Preto sa o. biskup stále hrdo hlá
sil za Rusína. Po štúdiách v Prešove a 
Budapešti sa vrátil na Slovensko, kde bol 
vysvätený za kňaza v roku 1911. Stal sa 
profesorom a katechétom v Prešove a 
neskôr riaditeľom biskupskej kancelárie. 
Keďže túžil po väčšej dokonalosti, v r. 
1922 zanechal Prešov a vstúpil do rádu 
otcov baziliánov v monastieri v Mukačeve. 
Po dvojročnom noviciáte bol určený do 
Užhorodu na prácu medzi mládežou a 
inteligenciou. Dňa 7. septembra 1926 bol 
menovaný Svätou Stolicou za apoštolské
ho administrátora pre prešovskú gréckoka
tolícku eparchiu. Biskupskú vysviacku pri
jal v Rime dňa 25. marca 1927.Hlavným 
svätiteľom bol premyšlský biskup Mons. 
Jozafát Kocylovský. Spolusvätiteľmi boli- 
križevský biskup Mons. Dionýz Njaradi a 
filadelfský biskup pre Ukrajincov Mons. 
Konštantín Bohačevský. Po návrate z 
Ríma začala jeho plodná a príkladná bis
kupská služba, ktorú zavŕšil mučeníckou 
smrťou v leopoldovskej väznici.

Uplynulo 69 rokov od spomínanej uda
losti a slávnosť biskupskej vysviacky sa 
zopakovala. Novovymenovyným bisku
pom, českým exarchom pre katolíkov 
byzantského obradu, sa stal Mons. Ivan 
Ljavinec, doterajší biskupský vikár. 
Narodil sa 18. apríla 1923 vo Volovci na 
Podkarpatskej Rusi. Kňazskú vysviacku

prijal dňa 28. júla 1946 a jeho prvým pôso
biskom bol biskupský úrad v Prešove, kde 
bol tajomníkom biskupa Pavla P. Gojdiča. 
Zároveň pôsobil ako katechéta a redaktor 
Blahovistnika a Zory. Od r. 1947 až do 
r. 1950 bol špirituálom v prešovskom semi
nári. Od likvidácie našej gréckokatolíckej 
cirkvi v r. 1950 bol oficiálne mimo pasto

rácie, ale z poverenia internovaných bisku
pov tajne vykonával úrad generálneho viká
ra. V r. 1955 bol za túto činnosť zatknutý a 
dňa 6. septembra 1956 Najvyšším súdom v 
Prahe odsúdený na štyri roky väzenia. 
Spolu s ním bolo odsúdených pätnásť ďal
ších gréckokatolickych kňazov.V r. 1958 
na základe prezidentskej amnestie bol pre
pustený z väzenia a odvtedy vykonával 
rôzne manuálne práce, napr. bol topičom, 
sprievodcom električky, smetiarom atď.

Po obnove gréckokatolíckej cirkvi v 
roku 1969 sa stal správcom gréckokatolíc
kej farnosti sv. Klimenta v Prahe a od 
r. 1993 biskupským vikárom. Svätý Otec 
ho dňa 13. marca 1996 vymenoval za titu- 
lárneho biskupa acalisského a za exarchu 
pre katolíkov byzantského obradu žijúcich 
v Čechách. Jeho hlavným svätiteľom bol 
tajomník Kongregácie pre Východné cir
kvi arcibiskup Mons. Miroslav Maru-syn. 
Spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius v 
Českej republike Mons. Giovanni Coppa a 
ivanofrankovský pomocný biskup Mons. 
Irenej Bilik, OSBM. N a vysviacke sa 
zúčastnil aj kardinál Achille Silvestrini, 
prefekt Kongregácie pre Východné cirkvi a 
prešovský sídelný biskup Mons. Ján Hirka. 
Spoluslúžili šiesti kňazi, medzi nimi aj o.

Eugen Ján Kočiš, generálny vikár českého 
exarchátu.

N a začiatku slávnosti bola prečítaná 
menovacia bula Svätého Otca Jána Pavla
II. Po predstavení kandidáta generálnym 
predstaveným baziliánov Izidorom Patry- 
lom, Mons. Ivan Ljavinec nahlas zložil 
vyznanie viery. Nasledovala starosloven
ská sv.liturgia, počas ktorej spieval ukrajin
ský bohoslovecký chór z Gianicola.Pred 
začatím slávnosti a po jej ukončení zaspie
val niekoľko chórových skladieb zbor gréc
kokatolíckych bohoslovcov z Prešova, 
ktorý sa nachádzal práve v Ríme. Pri sláv
nosti za asistencie ukrajinského diakona 
posluhovali traja minutanti z Kongregácie 
pre V ýchodné cirkvi: Mons. Lu- 
cian Lam ža, M ons. D jura Džudžár a 
Mons. Krištof Nitkievič.Počas obliekania 
nového biskupa do biskupského rúcha 
zaznieval v Bazilike sv. Klimenta spev 
axios, axios, axios...

Kardinál Achille Silvestrini predniesol 
kázeň, v ktorej zdôraznil slová Panny 
Márie: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný (Lk 1,49). Vzťahoval ich na novos- 
väteného biskupa Mons. Ivana s tým, že 
Máriino poslanie sa neobišlo bez krížaa 
tak isto ani biskupská služba neexistuje bez 
kríža. Svoj kríž má biskup vziať s láskou na 
svoje plecia, ako jeho Učiteľ a s ním 
posväcovať svoj život a zasievať semeno 
viery na roli nového apoštolského exarchá
tu, aby raz priniesol bohatú úrodu.

N a záver slávnosti sa o. biskup Mons. 
Ivan Ljavinec prihovoril k prítomným, kto
rým pripomenul hrdinský život nášho bis
kupa- mučeníka Pavla Gojdiča a všetkým 
poďakoval za účasť a poprosil o modlitby 
pre svoju biskupskú službu.

Na slávnosti sa zúčastnil pekný počet 
veriacich, medzi inými mnoho rehoľných 
sestier, najmä z Rádu sv. Bažila Veľkého a 
z Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie. Taktiež boli zastúpení počet
ní slovenskí a ukrajinskí bohoslovci, viace
rí slovenskí i česki študenti a hostia, napr. 
Mons. Jozef Zlátňanský, Mons. Ferdinand 
Javor, o. Tomáš Špidlík, SJ, rektor Rusika, 
o. Richard Čemus, SJ, rektor ukrajinského 
kolégia sv. Jozefáta o. Genadij Komár, 
OSBM, rektori ďalších pápežských kolégií
i iní. Všetci prítomní odchádzali z Baziliky 
sv. Klimenta povzbudení a natešení a iste s 
modlitbou na perách za nového o.biskupa 
Ivana, za jeho zdravie a vernosť v biskup
skej službe.

Aj my mu želáme ešte pevné zdravie,
silu Svätého Ducha a pomoc a ochranu 
Bohorodičky. o. Ján BABJAK, SJ
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ZO ŽÍUQTA EPARCHIE

Dňa 25. marca na sviatok Zvestovania Presvätej 
Bohorodičke, v kaplnke Svätého Ducha, v Kláštore sesti
er Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove sa 
konala slávnostná obliečka dvoch kandidátok tejto rehole. 
Rehoľné rúcho dostali Ľudmila z Geraltova, ktorá prijala 
rehoíné meno Vianea a Andriana z Usf Čorná so 
Zakarpatia (Ukrajina), ktorá si za rehoľné meno zvolila 
Petronella. Dievčatá zotrvajú 2 roky v noviciáte. Po tejto 
formácii nasleduje obdobie dočasných sľubov počas pia
tich rokov (Juniorát). Keď dobrotivý Boh dá, zložia večné 
sľuby. Myslíme na všetkých rehoľníkov vo svojich modlit
bách, aby dokázali túto milosť Božiu naplno v sebe rozvi
núť a tak duchovne obohatiť naše spoločenstvo kresťanov
i celý svet.

Sv. liturgiu pri tejto príležitosti slúžil J.E. pomocný bis
kup Mons. Milan Chautur, CSsR. Koncelebrovali o. Peter 
Krenický, správca farnosti Usť Čorná, a o. Vladimír 
Tomko, správca farnosti Ďačov.

Kňazská vysviacka
D ňa 14. apríla 1996 sa usku

točn ila  v K atedrálnom  chráme 
sv. J. K rstiteľa v Prešove vy
sviacka na kňaza. Z rúk J. E. 
diecézneho biskupa Mons. Jána 
H irku prija l sviatosť kňaz- 
stva d iakon  Mgr. František 
K uzm iak. Prim ičnú sv. liturgiu 
novokňaz slúžil v Prešove dňa 
20. apríla  1996.

te môcť schádzať a stretávať so svojím 
B ohom . N iekto rí ľudia hovoria, že s 
Bohom sa môžu stretnúť kdekoľvek. Je to 
pravda, ale zvláštnym spôsobom prebýva 
Ježiš Kristus v chráme. Je pravda, že Boh 
nepotrebuje chrámy, ale my ľudia potre
bujeme mať miesto, kde sa stretneme s 
Bohom i veriaci navzájom. Chrám je mie
stom, kde cítime väčšiu prítomnosť Boha 
na zemi. Chrám patrí všetkým, ktorí sa 
cítia byť dietkam i Božími. V chrámoch sa 
de jú zázraky - duchovné obrátenia. 
Chrám je miestom odpustenia, je mie
stom, kde sa človek stretne s Bohom i so 
svojím bratom a sestrou. Bratia a sestry, 
buďm e svedectvom lásky. Vytvorte aj tu v 
tom to  novom Božom príbytku v 
Kráľovskom Chlmci spoločenstvo veria
c ich, o ktorých iní povedia: Pozrite, ako 
sa m ilu jú .." -rs-

Pastoračná komisia pri biskupskom úrade v Prešove oznamuje, že stretnutie 
gréckokatolíckej m ládeže bude v tomto roku v Bystrej, pri Humennom v dňoch

12.-16. augusta 1996 - starší chlapci a dievčatá (nad 16 rokov)
19.-23. augusta 1996 - mladší chlapci a dievčatá (14—15-roční)
Bližšie informácie o tomto tradičnom stretnutí vám včas oznámime prostredníc

tvom farských úradov a tlače. P asto rač n á  kom isia

Posviacka
v ‘Kráľovskom Chlmci

Oddávna patril Kráíovský Chlm ec k far
nosti Poľany. Od 1. novem bra to  už ale 
nie je  pravda. O tec d iecézny  b iskup 
Mons. Ján Hirka ho vtedy menoval za 
samostatnú farnosť. Sväté liturgie však 
doteraz sa slúžili len v provizórnych pries
toroch. Od 24. marca tohôto  roku majú 
tunajší gréckokato lícki veriaci svoj vlastný 
príbytok, ktorý vlastnými silam i zrekonšt
ruovali. Slávnostnú posviacku v ten to deň 
vykonal pom ocný b iskup M ons. M ilan 
Chautur, CSsR. Nový bohos lužobný 
objekt zasvätili sv. Jurajovi. Súčasne bol 
posvätený nový drevený bohostánok a 
kríž. Na začiatku te jto  radostnej udalosti 
otca biskupa privítali deti a mládež, veria
ci svojím spevom. Správca farnosti o. 
Atilla Vakles v privítacej reči povedal: 
"Svet potrebuje hrdinov lásky, po trebu je 
dobrých kresťanov. Tento náš nový príby
tok  Pánov chce byť m iestom  radosti, 
zdrojom viery a naplnenia sa Kristovou 
láskou. O tec dekan Štefan Ósz vo svojom 
príhovore hovoril o živote te jto  m iestnej 
cirkevnej komunity, pričom  poukázal na 
horlivosť kňazov, ktorí tu v Kráľovskom 
Chlmci s veľkým zápalom a horlivosťou sa 
starali o gréckokato líckych veriacich . Sv.

liturgiu potom spolu s otcom  biskupom 
slúžili kňazi z okolitých gréckokato líckych 
farností dekanátu Trebišov-Č ičarovce. Z 
homilie otca biskupa Chautura prinášame 
n iekoľko podstatných myšlienok. „Každý 
človek v sebe nosí túžbu po Bohu, iskier
ku života. Aj vy v Kráľovskom Chlmci ste 
hľadali m iesto a našli ste ho. Tu sa bude-
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V galérii významných postáv s lo
venského katolíckeho sveta, ktoré 
žiaria nad naším skúšaným  sto ro 
čím, patrí čestné m iesto m učení
kovi východného S lovenska, bis
kupovi Pavlovi Gojdíčoví.

Preto, keď 29. ok tób ra  1 9 6 8  na 
leopoldovskom väzenskom  c in to 
ríne exhumovali je h o  te le sn é  
pozostatky, právom uložili na jeho  
telo červený epitrachil. Bol vyjad
rením m nohorakého u trpen ia  v 
jeho živote, k to ré  p rin ieso l za 
svoju vernosť Bohu a Cirkví.

Stačí krátky h is torický pohľad 
do nedávnych dejín našej g récko 
katolíckej cirkvi, aby sm e poznali 
a uvedomili si, že naša c irkev bola 
skutočne trpiaca a prenasledova
ná. Vyvrcholilo to je j úp lnou likvi
dáciou, tzv. p rešovským  sobo - 
rom 28. apríla 19 5 0 . Tota litný 
systém sa snažil ju zničiť a tí, ktorí 
mali byť najprv likvidovaní, boli 
naši biskupi o. Pavol G o jd ič  a 
Vasíľ Hopko. Avšak v tých to  najkri
tickejších chvíľach sa ob idva ja  
preukázali ako opravdiví svedko
via viery a dokázali svoju vernosť 
Cirkvi a Svätému O tcovi. M ožno 
povedať, že tie to č rty  boli znám e 
už počas ich biskupskej služby.

Napríklad o tec  b iskup  Pavol 
Gojdič začínal adm in istráciu  pre
šovskej d iecézy podpísaním  pa
stierskeho listu pri p rílež itos tí 
1100. výročia narodenia apošto la  
Slovanov sv. Cyrila. Ako b iskupi 
boli podpísaní: o. b iskup Peter 
Gebej, b iskup m ukačevský, 
Dionýz Njarady, b iskup kríževacký 
a o. Pavol G ojdič, O SBM , apoš
tolský administrátor. Dátum: v deň 
sv. Mikuláša roku 1926 .

Takto začína svoju č innosť o tec 
biskup Pavol v d uchu  s lovan 
ských apošto lov sv. C yrila  a 
Metoda. To ho charakterizovalo 
počas celého b iskupského života. 
Bol vždy verný Rímu, tak ako s lo 
vanskí apoštoli, bo l S lovanom , 
veľmi miloval svoj v ých o d n ý  
obrad, tak ako títo  a poš to li. 
Bohužiaľ, aj pri týchto  znám ych a 
jasných postojoch cítiť v dneš
ných časoch pri hodnotení jeho

fflfi mm
života urč itý  naciona lis tický pod
tón. T reba sí však uvedom iť určité  
de jinné okolností, vtedajšiu poli
tickú  a spo ločenskú  s ituáciu , v 
kontexte ktore j preb ieha l život d ie 
cézy.

O tcovi b iskupovi Pavlovi Gojdí- 
čovi išlo počas jeho  b iskupskej 
č innosti predovšetkým  o pozdvih
nutie duchovného života svojich 
veriacich . Svedčí o tom  aj pastier
sky list z roku 1939 , evidovaný

Biskup Pavol Gojdič, OSBM
(1888 - 1960)

pod  č ís lom  4 0 0 /1 9 3 9 ,  pod  
názvom: Všetkým  dôsto jným  kňa
zom ...!

"V ieme, že žijem e v zložitých 
časoch  nacionalizm u, šovinizm u a 
ras izm u. Tera jší n ac iona lizm u s 
nevie sa zm ieriť s m yšlienkou, že 
každý človek, nech bude kým koľ
vek, je  stvorením  Božím, a preto 
má rovnaké právo na život, na 
jazyk, úctu k obyčajom  a trad íc i
ám . Preto vyzývam kňazov, aby sa 
chránili te jto  nebezpečne j ep idé 
mie, ale aby pamätali, že našou 
hlavnou povinnosťou je  ohlasovať 
Božie kráľovstvo a evanjelium  a 
nie stať sa propagátorom  náuky, 
ktorá rozosieva medzí ľuďmi nená

visť, robí krivdy, ktoré sa celkom  
p rieč ia  Kristovej náuke!

M ilovať svo je  neznam ená nená
vidieť cudzie , nedáva právo robiť 
druhým  krivdu, škodu, očierňovať, 
ale o to  viac pom áhať b lížnym !” 

Á no , o te c  b isku p  Pavol bo l 
o tc o m  vše tkých  v e r ia c ich , aj 
tých , ktorí sa hlásili k rusínskej 
a le b o  s lo ve n ske j ná rodno s ti. 
Potvrd il naprík lad „Jedno tu  sv. 
Cyrila  a  M etoda", s lovenské vyda
nie ka techetizm u, litu rg iky a iných 
kníh.

Ako b iskup  všetky svoje sily vlo
žil do p ráce  pre blaho a duchovný 
rozkve t c e le j d iecézy. Vše tky 
svo je  nám ahy a obe te  posväcoval 
svo jim i m o d litb a m i. P rekrásne 
svedectvo o ňom  vydal o. Dionýz 
Tkačuk, O S B M , ktorý bol jeho 
exerc itá to rom  počas duchovných 
cv ičen í p red  zložením  večných 
sľubov do  Rádu sv. Bažila. Počas 
kanon icke j vizítácíe kláštora na 
Č erneče j hore pri M ukačeve o 
otcovi b iskupovi povedal:

"M áte  svätého b iskupa. O tec 
Pavol G o jd ič  - to  je  muž m odlitby."

Vážme si o tca  b iskupa Gojdiča, 
je h o  vernosť k našej gréckokato
líckej c irkvi, oddanosť Svätému 
O tcovi.

M od lim e  sa za jeho  oslávenie a 
prosm e, aby nám jeho  m učeníc
tvo bo lo  posilou vo vernosti Bohu 
a C irkvi:

V še m o h ú c i Bože, náš Pane, 
d o b ro re č ím e  tí, ve leb ím e ťa a 
ď aku jem e  ti za vše tky  m ilosti, 
k to ré  si nám vo svojom  nekoneč
nom  m ilosrdenstve udelil. Vdáční 
sm e ti zvlášť za našich biskupov, 
b iskupa Pavla G od iča  a biskupa 
Bažila H opku, ktorí svojou odva
hou, láskou a neohrozenou vierou 
nadch li náš veriaci ľud a v ťažkých 
chvíľach ich života svojím utrpe
ním a smrťou vydali živé svedectvo 
svoje j v ie ry  a oslávili tvoje vzneše
né m eno. Preto, m ilostivý Pane, 
osláv ich za to  svojou Božskou 
m ocou a vpíš ich mená do knihy 
svojich svätých. Amen.

o. Mgr. Peter ŠTURÁK
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KDE SÚ NAŠE KORENE?
Spravodaj Jediným serdcem 

č. 1/1996 priniesol rozsiahlejší 
článok pod názvom  "Naše 
liturgie v Českých Budčjo- 
vicích". Okrem inform ácií
0 slávení staroslovienskej litur
gie sv. Jána Z latoústeho na 
juhu  Čiech priniesol článok
1 veľmi zaujímavé a nanajvýš 
aktuálne zamyslenie nad hod
notou nášho liturgického jazy
ka od o. Petra Koutského.

Svätú liturgiu Ján a  
Z latoústeho k nám priniesli 
bratia sv. Cyril a sv. M etod. Je 
v nej bohatstvo a krása východ
ných tradícií kresťanského 
sveta.

Z liturgie sv. Jána Z latoúste
ho na nás dýcha história. Je to  
preto, že liturgické obrady 
a cirkevné tradície východných 
cirkví a vlastne celej katolíckej 
cirkvi čerpajú z apoštolských 
tradícií. Tie nám sprostredko
vali cirkevní otcovia prvých 
kresťanských stáročí. Práve 
v týchto tradíciách nerozdele
nej cirkvi dnes hľadám e cestu 
k stratenej jednote medzi kres
ťanmi. I koncil nás vyzýva, aby 
sme tie to  trad ície  uchovali 
živé.

Starobylá liturgia sv. Jána

Z  obradu požehnania chorých 
vikárom Petrom Rusnákom  v 
v Prešove

Zlatoústeho zvýrazňuje iné prí
stupy na ceste k Bohu. Môže 
byť aj obohatením  duchovného 
života západných kresťanov.

Táto liturgia zdôrazňuje 
Božie tajom stvo a prehlbuje 
náš vzťah k Bohu. Každý, kto 
sa ju  naučí prežívať, pozná, ako 
táto  bohoslužba dôstojne pri
pravuje dušu k prijatiu Krista 
p rítom ného  v Eucharistii. 
Tento liturgický prejav dodáva 
nášm u duchovném u životu

úctivejší postoj k Božím tajom 
stvám, čo nám  v súčasnosti 
veľmi chýba.

Prečo i dnes je liturgia sv. 
Jána Z latoústeho v staroslo
vanskom jazyku?

N iektoré veci z každodenné
ho  používania vyčlením e 
a používame ich len pri boho
službách. N apr. oblečenie, 
liturgické nádoby, chrám  atď. 
T ieto veci slúžia výhradne 
k Božej chvále a k ničom u 
iném u. Vďaka sv. Cyrilovi 
a Metodovi je  staroslovanský 
jazyk vyhradený k bohoslužbe,

vysluhovaného o. biskupským  
K atedrále .fv. Jána Krstiteľa

ako jazyk, v ktorom  znie len 
Božia chvála, nič iné. Týmto 
jazykom  sa nevyslovujú ohová
rania, nie je  znesvätený hrubý
mi a vulgárnymi výrazmi ako 
bežne používané súčasné jazy
ky.

Cirkevný slovanský jazyk nie 
je  dokonca ani znesvätený 
nečistými myšlienkami, preto
že tento  jazyk slúži len k Božej 
chvále.

Máme niečo, čo dvíha našu

myseľ k posvätným hodnotám . 
N a to  v súčasnosti často zabú
dame.

Staroslovanský, či cirkevno
slovanský jazyk m á ešte jednu  
veľkú výhodu. Je ľahko zrozu
miteľný pre všetky slovanské 
národy a veriacich. Máme tu 
niečo, čo rôzne spája a to  je 
práve jedna z hlavných úloh 
kresťanstva v dnešnom  svete: 
Hľadať to, čo nás spája!

Celý postm oderný svet je  
veľmi roztrieštený. My kresťa
nia tu máme výzvu - hľadaj, čo 
ťa spája s tvojimi bratmi!

Ak nás starobylá východná 
liturgia vyzýva k hľadaniu stra
tenej jednoty medzi kresťanmi

tým, že ukazuje živé tradície 
nerozdelenej Cirkvi - to nie je 
málo! Ak nás východná liturgia 
učí hľadať k Bohu hlboký 
vzťah úcty - to nie je málo!

Ak nás cirkevno-slovanský 
jazyk napom ína, usiluj sa poro
zumieť druhému a hľadaj, čo 
nás spája s inými národmi - a to 
nie je  málo!

Je to dôležité práve dnes, 
keď celý svet, najmä ten slo
vanský, je  taký roztrieštený, 
pretože sa zo života celkom 
vytratila posvätná úcta k Bohu.

Svätý Otec Ján Pavol II. nás 
— kresťanov — vyzýva aby sme 
vstúpili do tretieho tisícročia 
vo väčšej jednote, ako žijeme 
dnes.

Aj na stretnutí v Prešove 
s gréckokatolíkmi vyzval všet
kých veriacich, aby sa vrátili ku 
koreňom  svojej viery.

Všetci sme vtedy prijali slová 
Svätého Otca s nadšením. Stačí 
iba toľko? Kde sú naše skutky?

Staroslovanský cirkevný 
jazyk je veľký dar od Boha. Je 
to  vzácna hrivna, robme všetko 
preto, aby sme túto hrivnu roz
množili a s veľkou úctou ju 
odovzdali ďalším generáciám. 
Tak ako nám ju dali naši otco
via.

Podľa článku v spravodaji č. 1
pripravila Mária PEŠEKOVÁ

0  našej l itu rg ii

VEČIEREŇ V „SKRATKE”
Večiereň je kánonickou modlitbou, ktorou vyjadrujeme Bohu našu 

vďačnosť za práve ukončený deň, preto vo večierni vyjadrujeme našu 
nenávisť k pokušiteľovi, ľútosť za spáchané hriechy počas práve prežité
ho dňa, modlíme sa i k svätému nasledujúceho kalendárneho dňa...

Večiereň nám veľmi krásne pripomína osud sveta: stvorenie sveta, 
pád do hriechu i vykúpenie.

Stvorenie sa zobrazuje začiatočným žalmom a obradmi, ktoré sa pri 
ňom konajú. Upadnutie do hriechu sa zobrazuje v jekténiach, čítaním 
ďalších žalmov a v speve stichir na Hospody vozzvach... Týmito modlit
bami sa zobrazuje i biedny stav hriešnika, ktorý sa úpenlivo s modlitbou 
na perách obracia k Bohu a vyznáva svoje hriechy.

Vykúpenie sa nakoniec vyjadruje večerným vchodom, piesňou "Svite 
tichij" a modlitbou sv. Simeona Bohoprijemca.

Poznáme tri druhy večierni: veľká - je na sviatky, malá - slúži sa v dni 
nie sviatočné, ktoré sa nachádzajú pred sviatkom a večiereň všedná, 
ktorá sa slúži vo všedný deň. o. Jozafát TIMKOVIČ



I LITURGICKY KALENDAR j
V roku 1996 sa y nedele a sviatky čítajú čítania podľa cyklu „C” 

Vo všedný deň sa číta druhé čítanie (s párnym číslom)
22. apríl, pondelok 

Teodor Sykeot

Sk 7,59-60. 8,1-4, Jn  15 18-27

23. apríl, utorok 
sv. Juraj,veľkomučeník,sviatok

Antifóny: veľkonočné. V ch o d : 
Poďme,...ktorý si zm ŕtv y ch v sta l. 
Tropare: Keď si zostúpil. C tih o d n ý  
Jozef. Dobrý boj si bojoval. K ondák: 
Kriste Bože. Sláva kondák. B oh ťa 
obdaril. I teraz. A ž do  h ro b u . 
Prokimeny: Spas svoj ľud. Spravodlivý 
sa teší. Sk 12,1-3. 5-8a. 11, Jn  15 18-21. 
Spevnaprij.: Telo K ristovo. Vo večnej 
pamäti.

24. apríl, streda 
Sáva Stratilat, mučeník

Sk 8,18-25, Jn  6,41-47

25. apríl, štvrtok 
sv. Marek 

apoštol a evanjelista, 
záväzná spomienka

Antifóny: veľkonočné. Vchod:
Poďme... ktorý si zm ŕtv y ch 
vstal. Tropare: Keď si zostúpil.
Ctihodný Jozef. Sv. evanjelista,
Marek,kondák. K ris te  B ože. 
kondák: Z neb ies  si p rija l 
milosť. I teraz. A ž do  h robu . 
Prokimen: Spas svoj ľud. Bože, 
nech ťa velebia národy. IP e t 5 ,5 b -ll , 
Mk 6,7-13. Spev n a  p r i j .: T elo  
Kristovo. Vezmem kalich.

26. apríl, piatok 
Bažil Amazský 

biskup a mučeník

Sk 9,1-8, Jn 6,66-71

27. apríl, sobota, 
Simeon, biskup a mučeník

Sk 9,10-18, Jn 4 ,47-54

28. apríl, Nedeľa 
o uzdravení chorého, Jason 
a Sozipater, apoštoli (biela)

Radový h las je  tretí, ev. n a  u tie rn i je  
štvrté. A ntifóny: veľkonočné. V chod: 
Poď m e...k torý  si zm ŕtvychvsta l. Tro- 
par: Veseľte sa, nebesá . Sláva kondák: 
Pane, svojím  božským . I te raz . A ž do 
h robu . P rokim en: N ec h  je  m ilo srd en 
stvo.

Sk 3,1-10, M k  2,1-12. Spev n a  prij.: 
Telo K ristovo T ýždeň  p o  N ed e li o 
uzdraven í ch o réh o  m enlivé časti n a  sv. 
litur., ok rem  čítan í, sú  v  p o n d e lo k  z 
N ed e le  o uzd raven í cho rého .

29. apríl, pondelok 
Kyzickí mučeníci

Sk 9,19b-25, Jn  6,48-54

30. apríl, utorok 
Jakub, apoštol 

záväzná spomienka

A n tifó n y : v eľk o n o čn é . T ro p a re : 
V eseľte sa, n eb e sá . S vätý  a p o š to l 
Jakub . Sláva kondák . K eď  si poču l. I 
te raz. A ž do  hrobu . P rokim en: N ec h

je  m ilo srdenstvo . Po celej zem i. 2K or 
4,7-10, M k  10,35-40. Spev n a  prij.: 
Telo K ristovo. Poď te, plesajm e.

1. máj, streda 
Stred Päťdesiatnice 

Jeremiáš, prorok

A n tifó n y : v eľk o n o čn é . T ro p ar: 
U p ly n u li p o lo v ica . S láva i te raz . 
K o n d ák : U p ro s tre d  sviatkov. P rok i
m en : V eľký je  náš  P án . H eb  9,11-12. 
15, Jn  7,14-18. Spev n a  prij.: K to  je  
m o je  telo . D o  8. m ája  v rá tan e  n a  sv. 
litu rg ii sa  spieva tropar, kondák ,p rok i
m e n  a  spev  n a  p rij. zo  s tred u  
P äťdesia tn ice .

5. máj, Nedeľa 
o Samaritánke 

Irena, mučenica (biela)

R adový h la s  je  štvrtý, ev. n a  u tie rn i 
je  s ie d m e . A n tifó n y : v eľkonočné . 
T ropare: K eď  sa učenice. U plynula 
po lovica. Sláva kondák: S v ierou  priš
la. I te raz . U p ro s tre d  sviatkov. Proki
m en: Spievajte B ohu. Sk 20,17-18a. 28- 
32. 36, Jn  4,5-6. 27-30. 39-42, S p e v n á  
prij.: Telo K ristovo  alebo  Pane, Ty si 
m o ja  po m o c .

Pripravil o. M gr. Vojtech BOHÁČ

2. máj, štvrtok 
sv. Atanáz Veľký, biskup

Sk 10,11-16, Jn  3,31-36

3. máj, piatok, 
Teodóz Pečerský, 

úctyhodný

Sk 10,19-22, Jn  7,28-31

4. máj, sobota 
Pelágia, mučenica

Sk 10,28b-33, Jn  8,12-20



19. mája celodiecézna zbierka 
na podporu časopisu Slovo
Redakcia časopisu Slovo ďakuje všetkým, 

ktorí okrem riadneho predplatného na rok 
1996, zaplatili niečo naviac. Už niekoľkokrát 
sme Vás milí naši čitatelia informovali o ne
utešenej finančnej situácii časopisu Slovo, 
musíme žiaľ aj dnes hovoriť o našich problé
moch, s ktorými naša redakcia v súčasnosti 
zápasí.

V situácii, akej sa nacháza dnes väčšina 
katolíckych časopisov, už nemožno nič za
stierať. Vydávanie je ohrozené. Bez Vašej 
podpory nebude môcť časopis Slovo aj naďa
lej vychádzať v takej podobe ako doteraz. 
Preto sa na Vás všetkých obraciame s pros
bou o finančnú podporu. Pri príležitosti Dňa 
masovokomunikačných prostriedkov, t.j. 
19. mája, uskutočni sa celodiecézna zbierka 
na podporu diecézneho časopisu Slovo.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme !

Poďakovanie a prosba
Sluši a patri sa poďakovať sa nielen osob

ne, ale verejne tým veriacim a čitateľom 
nášho časopisu Slovo, ktorí podľa svojich 
možnosti štedro prispeli a podporili zámer 
gréckokatolíkov v Poprade - vybudovať vo 
svojej farnosti chýbajúci Boží chrám.

Od polovice r. 1995 sa k predchádzajú
cim zakladateľom, zverejneným v Slove č. 
18 /95, pripojili títo dobrodinci: 
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla 
6/1996):

... rod. Zavacká, Poprad - 500,- Sk; rod. 
Ilčinová, Poprad - 800,- Sk; Lenka 
Popovičová, Zempl. Teplica - 500,- Sk; 
Helena Turčanová, N. Smokovec - 1000,- 
Sk; Mária Goreľová, Osturňa - 200,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 500,- Sk; Mária 
Navratovitzová, Poprad - 200,- Sk; Ján 
Tužák, Poprad - 500,- Sk; Štefan Brejka, 
Kežmarok - 500,- Sk; Ing. Bohuš Valiga, 
Tatranská Kotlina - 2500,- Sk; Bohuznámy, 
Poprad - 200,- Sk; M. Turoček, Ihľany - 
100,- Sk; Bohuznámy, Poprad - 1000,- Sk;
2 Bohuznáme rod., Poprad - 300,- Sk; 
Michal Mikita, Moravany - 99,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 1000,- Sk; Mária 
Harabinová, Poprad - 1000,- Sk; rod. 
Lazaráková, Poprad - 1000,- Sk; 
Bohuznáma, Svit - 200,- Sk; Ing. Mária 
Ondrušová, Poprad - 1000,- Sk; Mária 
Vanečková, Košice - 1000,- Sk; 
Bohuznáma, Michalovce - 1000,- Sk; 
Bohuznáma, Poprad - 200,- Sk; rod. 
Figlárová, Poprad - 300,- Sk; Bohuznáma 
rod., Poprad - 300,- Sk; rod. Majerčáková, 
Kežmarok - 200,- Sk; Bohuznáma, Veľká - 
500,- Sk.

Všetkým doterajším zakladateľom a dobro
dincom z iných farnosti biskupstva v mene 
popradských gréckokatolíkov touto cesou 
vyjadrujeme úprimné poďakovanie.Svoje 
ďalšie dary na túto výstavbu zasielajte na 
poštovej poukážke - vzor A na adresu:

Gréckokatolícky farský úrad
Nám. sv. Egídia 30
058 01 Poprad
č. účtu: VÚB Poprad 26 73 0-56 2 /02 00
Na požiadanie môžeme zaslať aj viace

ro vytlačených poštových poukážok.
S vďakou: o. Gabriel Székely a vďační 

gr. kat. veriaci Popradu

Časopis
gréckokatolíckej cirkvi 
08081 PREŠOV 
Tel.: 0 9 1 /7 2 3 7 8 3

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

ŠK ATUĽK A
Škatuľka záchrany patrí do výbavy 

skautov na cestách. Obsahuje mini
mum vecí (niekoľko zápaliek, kúsok 
ceruzky, zapínací špendlík, nejaké 
korunky a pod.),ktoré sú nevyhnutné 
v krízových situáciách.

Čo by mala obsahovať škatuľka 
záchrany pre našu dušu v životných 
krízach ?

M al by to byť pevný bod, ten 
povestný Archimedov bod, o ktorý by 
sa mohol oprieť celý vesmír nášho 
srdca.

Týmto pevným bodom je naša 
veľkonočná viera, ktorá sa zakladá 
na veľkonočnej skúsenosti prvých 
učeníkov.

Veľkonočná viera znamená nádej 
a očakávanie, ktoré môžu hlboko 
preniknúť do celého nášho myslenia, 
môžu sa stať naším druhým vedo
mím, silnejším ako všetok súhrn 
bolestí, silnejším ako smrť.

Veľkonočná skúsenosť tých, ktorí 
sa stretli so vzkrieseným Spasiteľom, 
je neporovnateľne odlišná od iných 
ľudských skutočností, preto aj náš 
vzťah k nej musí byť iný, než k sprá-

ZA C H R A N Y
vam iných očitých svedkov. Stretnutie 
s niekým zo sveta večnosti už nepatrí 
do nášho časopriestoru, nemôžeme 
ho pochopiť pomocou vlastnej skúse
nosti ani hodnotiť na základe našich 
každodenných kritérií.

Hlboká viera, neúnavný záujem, 
neústupná túžba, nadšená láska - to 
sú kvality srdca a duše, ktoré 
umožňujú stretnutie so Zmŕtvych
vstalým. Z veľkonočných stretnutí 
zaznieva pre každého z nás posol
stvo, že náš život je ako celok ducha 
a tela zameraný k Bohu, že má 
konečne platný zmysel, že môže byť 
spasený a zachránený.

S pohľadom na Ježiša a na vieru 
jeho učeníkov môžeme povedať: verí
me vo vzkriesenie tela, čo znamená 
premieňajúce zavŕšenie nášho pobytu 
na zemi, prekonanie času, prechod 
do večnosti do nepochopiteľnej lásky 
Božej.

Len ten, kto dúfa, môže uvidieť 
naplnenie nádeje a už cestou videné 
napĺňanie nádeje dáva odpočinok 
srdcu. M. STANISLAV

Tajničky a tajničkári
Prvú tohtoročnú súťaž máme za sebou. 

Veríme, že bola zaujímavá a že okrem zábavy 
nás obohatila aj vedomostne. Biblické postavy 
sú milým námetom, veď sa máme čo učiť od 
Mojžiša, Árona, Rút, Noemi, Šalamúna i 
Kráľovnej zo Sáby a ďalších. Taká bola správna 
odpoveď šiestich tajničiek. Do redakcie sme 
dostali 65 odpovedí, z toho iba štyri boli

nesprávne. Poctivo sme vylosovali troch z Vás, 
ktorým sme poslali sv. ruženec a niekoľko 
drobností. Tie sme poslali Marte Ihnátovej do 
Strážskeho, Márii Dujavovej do Prešova a Anne 
Vaššovej do Stropkova. Srdečne blahoželáme 
a veríme, že so všetkými vami sa stretneme pri 
ďalších tajničkách. Už v najbližšom vydaní pri
nesieme ďalšiu súťaž, ktorou nadviažeme na 
tému Biblické postavy. Vaša redakcia Slovo

Rumanček kamilkový (Matricaria recutita)
Rum anček je  jednou zo základ

ných liečivých bylín, ktoré by nemali 
chýbať v žiadnej domácej lekárničke. 
Nie je  problém si ho zadovážiť, lebo 
sa dá nazbierať v prírode, kde sa 
vyskytuje často, aj kúpiť v lekárni vo 
forme kvetnej drogy alebo tinktú- 
ry.O krem  rum ančeka pravého sa 
zvlášť okolo domov dosť často vysky
tuje aj rum anček diskovitý. Je veľmi 
podobný, len trocha nižší a kvetom 
chýbajú biele okrajové lupienky. 
M ožno ho tiež zbierať a podobne 
používať. Z oboch rumančekov zbie
ram len rozkvitnuté kvetné hlávky, 
zvyšok vňate niekedy odkladám na 
použitie do kúpeľov, ale do čajových 
zmesi ich nedávam.

Liečebné uplatnenie rum ančeka je 
široké, poznám e ho ako univerzálny 
liek takm er na všetky choroby.Jeho 
najväčšia hodnota je  v silnom dezin
fekčnom, protizápalovom pôsobení. 
Likviduje jedovaté látky v organizme 
a zabíja m noho druhov baktérií, 
preto má všestranné liečivé účinky. 
Najviac sa používa do čajov na všet
ky druhy zápalov, pro ti rôznym  
kŕčom a na zm iernenie bolestí.Veľmi

dobre účinkuje v detskom organiz
me, v malom množstve sa pridáva 
takm er do všetkých čajov pre deti. 
Lieči všetky vnútorné orgány, preto 
ho m ožno uplatniť pri žalúdočných a 
črevných ťažkostiach, často sa ^ u ž í
va aj jeho celkovo ukľudňujúci úči
nok.

Široké uplatnenie nachádza 
rum anček pri vonkajšom  použití. 
Silný zápar odporúčam na zápaly, 
kožné ekzémy, kloktanie, výplachy z 
úst a pod. Osvedčilo sa posypávanie 
mokvajúcich ekzémov a zle sa hoja
cich rán práškom z jem ne potlače
ných kvetov.

Častý a veľmi užitočný je  ruman
ček ako súčasť inhalácií pri chríp
kach, nádchach, zápaloch priedušiek 
aj v rôznych bylinkových kúpeľoch.

Praktické je požívanie rumančeka 
vo forme tinktúry, ktorú aj u nás 
bežne dostať. Pridaním jednej kávo
vej lyžičky m ožno ňou vylepšiť 
hociktorý už hotový čaj, používať ju 
zvonku na rany a kožné choroby, 
zriedenú na kloktanie a výplachy, pri
dať do inhalácií, kúpeľa a pod.

(Z knihy Babkine bylinky)


