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Časopis gréckokato l íckej  cirkvi

Pút gréckokatolíkov do Ríma
V dňoch 25. - 28. októbra 1996  sa vo večnom meste u- 

skutoční vyvrcholenie osláv 350 . výročia Užhorodskej únie. 
Zúčastnia sa ho všetci gréckokatolícki biskupi a veriaci ich 
diecéz. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. liturgie Jána 
Zlatoústeho v Bazilike sv. Petra v nedeľu 27. októbra by mal 
byť Svätý Otec. Koncelebrantmi budú všetci biskupi z európ
skych biskupstiev: Mukačevo, Hajdúdorog, Križevci, Prešov a 
Ameriky: Passaic, Parma, Pittsburgh a Van Nuys.

Na toto stretnutie v Ríme sme teda pozvaní aj my, celá 
prešovská diecéza s biskupmi a veriacimi. Bude to príležitosť 
k spontánnemu prejavu našej lásky a vernosti Svätému 
Otcovi za jeho podporu nám - gréckokatolíkom - v dobe tota
lity a vďačnosti za jeho návštevu v Prešove 2. júla 1995.

Ide o veľmi významnú reprezentačnú historickú akciu, a 
preto prosíme otcov duchovných aj veriacich, aby sa na ňu 
po všetkých stránkach čo najlepšie pripravili, a tak si za
bezpečili najlepšie zážitky a duchovné podnety z návštevy 
večného mesta.



P O H Ľ A D  Z  U F O
V knihách alebo vo filmoch, kde vy

stupujú mimozemšťania, títo sú pred
stavovaní ako bytosti obdarené zázrač
nými vlastnosťami. Dokážu konať ne
závisle na zákonitostiach našej zeme.

Keby takéto mimozemské bytosti e- 
xistovali a prišli by k nám, ako by sme 
sa im javili, najmä keď by mohli za
svätene vidieť všetky pozitíva ľudského 
rodu?

Prekvapivo by zistili, že ľudia sú 
zázračné bytosti. Majú inteligentný ro
zum s neutíchajúcou túžbou po prav
de, majú výsadu slobodného konania 
a rozvoja, vlastnia živý cit pre krásu 
v každej oblasti, dokážu vytvoriť nád
herné spoločenstvá vyspelej, altruistic
kej lásky.

Ďalej by zistili úžasnú skutočnosť - 
tieto bytosti budú žiť večne. Po prvej e- 
tape života na zemi, po premene tela, 
budú žiť večným životom, a to nie ho
cijakým, ale večným životom v naj
vznešenejšom spoločenstve Božej rodi
ny. Všetky osoby a osobnosti sveta, 
ktoré prijali Božiu lásku, budú tvoriť 
jedno spoločenstvo s Božskými Osoba

mi, s Matkou Božou, s anjelmi a so si
lami všetkých svetov.

Ďalšou zázračnou skúsenosťou by 
pre mimozemšťanov bolo nahliadnutie, 
že Stvoriteľ vesmíru a ľudských bytostí 
sa nad ľuďmi skláňa a s láskou bdie 
nad svojimi deťmi už tu na zemi. Tak si 
ich cení, že poslal svojho Syna medzi 
nich, že ten položil za nich život a vy
tvoril sviatostné spoločenstvo Cirkvi, 
ktorú živí svojím Telom a Krvou.

Našu planétu by bolo vidieť obale
nú modrozlatou silnou vrstvou, v kto
rej prúdi Božia milosť - ovocie neustá
leho státisícového slávenia Eucharis- 
tie. Cez túto vrstvu prebieha komuni
kácia spoločenstva svätých a perma
nentne prichádzajú a odchádzajú zá
stupy duší.

Bolo by vidno aj tmavé stránky ze
me, pre ktoré ju ľudia vnímajú aj ako sl
zavé údolie. Ale dalo by sa odhadnúť, 
ako všetky materiálne a duchovné ohra
ničenia sa aktivitou ľudí, za pomoci ce
lého zázračného sveta milosti, premie
ňajú na stavebný materiál Božieho krá
ľovstva. M. STANISLAV

Sv. Bažil Veľký O TO M , ČO SÚ  TO STAROSTI O TENTO SVET
Čo sú to životné starosti? (Mt 13, 22) I nosti, hoci sa zdá, že jej predmet nie je za- 
- Každá starosť, ak nepomáha k nábož- I kázaný, je starosťou ”o tento svet“.

Sv. Bažil Veľký O CH UDO BE
V Svätom písme je napísané: ’’Výkupné 

za život má človek v svojom bohatstve“ 
(Prís 13, 8), čo však spravíme my, ktorí ne
máme bohatstvo?

- Keď sme sa snažili niečo urobiť, ale 
nemohli sme, musíme pamätať na slová 
Pána, povedané Petrovi, keď sa ustaroste
né pýtal: "Pozri, my sme opustili všetko a 
išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme 
mať? (Mt 19, 27). Kristus mu takto odpo
vedal: “Každý, kto pre moje meno opustí 
domy alebo bratov a sestry alebo otca a 
matku alebo deti alebo polia, dostane sto
násobne viac a bude dedičom večného ži
vota” (M t 19, 29). A keď zanedbal to spra
viť, nech vzbudí snahu a ukáže dobrú vôľu. 
A keď už niet k tomu ani príležitosti, ani 
možnosti, nech nás poteší slovo Apoštola: 
“Veď netúžim po vašich veciach, ale po 
vás” (2 Kor 12, 14).

Pán rozkázal predať majetky (Mt 19, 
2). Z akých pohnútok to treba urobiť? Či 
preto, že majetky sú škodlivé, alebo preto, 
že duša sa nimi príliš zaoberá?

- Najprv povieme to, že keby majetky 
boli samy osebe niečím zlým, Pán Boh by

ich nebol stvoril. ”Veď všetko, čo Boh stvo
ril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič...“ 
(Tím 4, 4). A ďalej - príkaz Pánov nenaria- 
ďuje zavrhovať majetky a utekať od nich, 
ako od voľakého zla, ale nariaďuje ho roz
dať. Človek môže byť odsúdený nie preto, 
že voľačo mal, ale preto, že mal nesprávne 
pojmy o majetku a zneužíval ich. Zdravý 
vzťah k majetku, očistený od náruživosti a 
jeho užívanie podľa príkazu, je pre nás u- 
žitočné v mnohých a veľmi vážnych prípa
doch. Najprv pre očistenie duše od hrie
chu. Preto je napísané: ”Ale čo je vnútri, 
rozdajte ako almužnu a všetko vám bude 
čisté“ (Lk 11, 41). Potom pre nadobudnu
tie kráľovstva nebeského, pre získanie tr
valého pokladu, podľa slov povedaných na 
inom mieste: ’’Neboj sa, maličké stádo, le
bo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám krá
ľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako 
almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezode
rú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa 
zlodej nedostane a kde moľ neničí“ (Lk 
12, 32-33).

Pripravili baziliáni
(Pokračovanie)

Z OBSAHU
Jesenné zamyslenie 3 

Opäť ožíva
komunistická pseudoveda 4

Zápas viery 5

Šanca pre lásku ’96 6

Pozastavenie 7

Svet mladých 8

Z Vašich listov 9

Svätý Otec odpovedá
ku Dňu misií 10

Ktorou cestou pôjdeme 11

Sympózium Nová evanjelizácia 12

Zo života eparchie -
Malcov, Medzilaborce, Litmanová 13

Nový akademický rok
na bohosloveckej fakulte 14

Liturgický kalendár 15

Vaše dary na náš časopis 16

časopis gréckokatolíkov 
vychádza k 1. a 3. nedeli v mesiaci 
Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave

Vedúci redaktor:
Blažej Krasnovský

Redaktor:
Anton Mesároš 
Cirkevný cenzor: 
o. Anton Mojžiš 
Predseda 
redakčnej rady: 
o. František Dancák 
Grafická úprava:
Karol Neupauer 
Sadzba:
EXPRESS publicít, s.r.o.
Tlač:
AXEL s.r.o.
Príspevky zasielajte na adresu:

Redakcia Slova 
Hlavná 8 
080 01 Prešov 

Cena 1 výtlačku 6 Sk 
Predplatné:
polročné 7 2 ,-Sk
celoročné 144,-Sk
Peňažný ústav: SLSP - Prešov 
čislo účtu: 107 6847-579/0900 
Indexové číslo 49618 
Distribúcia:
Priamo z redakcie



SLOW 20/96 3

Televízni diváci boli dňa 20. augusta t.r. 
vyzvaní k spolupráci pri hľadaní spadnutého 
meteoritu, ktorý nakrátko zažiaril a zanikol 
nad naším územím.

Práve tento úkaz, kratučký okamih svetel
ného jasu neznámeho telesa horiaceho v zem
skej atmosfére sa pripomenul, pri zastavení sa 
na jesennom cintoríne. Na tomto mieste oso
bitne rezonujú slová Ježiša Krista, keď pove
dal apoštolom: ”Ešte chvíľku a už ma neuvidí
te a zase chvíľku a uvidíte m a“ (Jn 16,16).

Všade na cintorínoch, miestach piety, ča
kajú zosnulí na svoju chvíľu stretnutia so 
Spasiteľom.

My - ľudia - si radi zakladáme na čase ži
tia na tomto svete, zabúdame, že všetko tu tr
vá len krátku chvíľu. I  hroby s výzdobou 
z predchádzajúceho roka vypovedajú o chvíľ
kovom záujme o našich zosnulých. Ak sa ú- 
primne zamyslíme nad dĺžkou nášho života, 
resp. jeho krátkosťou, jeho zmyslom, po
vzdychneme si rovnako ako prorok Jób: "My 
včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni 
sú sťaby tieň“ (Jób 8,9).

Nič netrvá večne a to je  pre nás veľká úte
cha, ale i vážna výstraha. Útecha v utrpení, 
keď bezsenné noci sa zdajú nekonečné za po
znania, že ani najťažší kríž netrvá večne. 
Výstrahou, ak sme sa nechali zlákať ’’žiarou “ 
tohto sveta, bohatstvom, slávou, zmyselnými 
rozkošami.

Pre poučenie ľudí dostal prorok Izaiáš od 
Boha príkaz, aby ohlásil svetu: ’’Tráva zo
schne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá 
naveky“ (Iz 40,8).

Na mnohých cintorínoch sú pochovaní 
padlí vo vojnách. Ich hroby sú neraz úplne o- 
pustené, zarastené trávou, chýbajú kríže.
V nich čakajú na deň vzkriesenia mladé ľud
ské ”meteority“ ktoré tiež kratúčko zažiarili, 
no chladná ruka smrti zastavila úsmev na pe
rách svojich vyvolencov.

Šli do boja za svoju vlasť, slobodu, ideály,

teraz tu ležia ticho, možno v úplnom zabud
nutí.

Čo keby sa nás opýtali, aký úžitok je  z ich 
preliatej krvi? Ako sa nám chcete odvďačiť za 
našu maximálnu obeť?

Odpoveď by nebola jednoduchá. Je len 
čiastočne pravda, že si vážime ideály, za ktoré 
oni krvácali. Taktiež sa nedá povedať, že by 
sme žili v pokoji a bratskej láske. Nikto nevie, 
či sa nepustíme opätovne do bratovražedného 
boja.

A predsa je  pre ľudí dobrej vôle a skutočne 
nábožné srdcia naporúdzi niečo, čím sa týmto 
mŕtvym môžeme odvďačiť.

Ú U O O N ( K
Je to modlitba za zomrelých. Modlitba 

v širšom slova zmysle, nakoľko patria sem tiež 
sväté liturgie za zomrelých, almužny, pôsty, sv. 
prijímanie. Takto môžeme týmto obetiam po
môcť, ak sú na to utisnutí a neradujú sa v ne
beskej sláve. Boh je  spravodlivý a hriech, aj 
keď ho nazývame ľahkým, všedným, je  vždy u- 
rážkou Božskej velebnosti. Preto nemôžeme 
byť ľahostajní k  osudu duší v očistci.

Ľudia, ktorí neveria v záhrobný život, ne
môžu sa odvďačiť padlým hrdinom. Majú pre 
nich len prázdné slová. Len kresťania, pouče
ní o skutočnom položení mŕtvych, majú ten 
správny spôsob, ako im pomôcť.

Svätý Ján Zlatoústy učí, že zomretým ne
pomôžu slzy, ale modlitba a almužna. Tí, čo 
pre seba už nič záslužné nemôžu vykonať, ča
kajú na naše modlitby. Neodkladajme tento 
skutok milosrdenstva na inokedy. Musíme 
byť však sami posvätení milosťou posväcujú
cou, veď ako by sme chceli vyrovnávať cudzie 
dlhy, keď svoje vlastné by sme nemali splate
né?

Dušiam v očistci nemožno nikdy dosť po
máhať. -an-

llustračná snímka

Milan LECHAN

DW Dtt
Hlas zvona 
ti pripomína, 
kde je krv a telo 
Božieho syna.

To sa vo večnom svetle 
ligotá
tajomstvo nášho 
posmrtného života.

Roky idú, bežia dni, 
letia minúty,
Ježiš ťa volá, 
tak sa rozhodni 
i ty,
či mu budeš patriť, 
alebo chceš byť zvlášť.

Udrela jeseň 
a na Slovensko padá 
ružencový dážď.

Blažej KRASNOVSKÝ

cm m m m
Iba raz v roku odhalia 
do naha krásu.

Rozclivení prikrývame nimi 
miesta večného ticha.

A oči sa spýtavo zastavia
na dlhom  rade mramorových
tabúľ.

Ako nás všetko zrazu vtláča 
do zeme.

A keď srdcom privoláme 
poslednú chvíľu života, 
akým šťastím pre nás je, Pane, 
byť stále tvojím.
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OPÄŤ OŽÍVA KOMUNISTICKÁ PSEUDOVEDA?
Existujú prekvapenia príjemné i nepríjem

né. Tie druhé nazývame skôr rozčarovaniami, 
sklamaniami. Medzi rozčarovania, ktoré nás 
právom môžu podráždiť, patria nemilé objavy, 
keď namiesto tovaru označeného na obale ná
jdeme vnútri neplnohodnotný, skazený mate
riál, páchnuci stuchlinou, spôsobilý jedine za
moriť ovzdušie a otráviť žalúdok. Podobné ne
milé prekvapenie sa však môže prihodiť aj v ob
lasti kultúry, ba i v čomsi, čo sa označuje za 
"vedu“ .

Práve to sa mi prihodilo, keď som nahliadol 
do knihy Od diktatúry k diktatúre, ktorú vydala 
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave v roku 1995. Kniha je v podtitule o- 
značená ako Zborník materiálov z vedeckej 
konferencie v Smoleniciach 6. - 8. decembra 
1994 a jej editorom je Michal Barnovský.

Z osobného záujmu som si v nej totiž oso
bitne všimol a prečítal na s.162-168 príspevok 
Slovenskí gréckokatolíci cieľ alebo prostrie
dok?, ktorého autorom je Andrej Kováč. A to 
som veru radšej nemal robiť. Naivne som si 
myslel, že na vedeckej konferencii sa predná
šajú vedecké príspevky a že zvlášť tie, ktoré sú 
určené pre tlač pod hlavičkou akadémie vied, 
vo vydavateľstve, ktoré sa volá Veda, spĺňajú 
aspoň tie minimálne kritériá na prisúdenie titu
lu vedeckosti. Žiaľ, opak sa ukázal pravdou. 
Menovaný príspevok možno síce označiť rôz
nymi prídavnými menami, avšak s výnimkou 
jedného: vedecký.

O čo v ňom autorovi išlo?
Sprievodným podtónom príspevku je pole

mika s doteraz najkompletnejšou prácou o o- 
sudoch gréckokatolíckej cirkvi v povojnovom 
období u nás, Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v 
Československu 1945 - máj I950, ktorej auto
rom je Michal Fedor a ktorú vydalo vydavateľ
stvo Byzant v Košiciach roku 1993. M. Fedora 
obdaril A. Kováč prívlastkom ’’apologéta“ pro
dukujúci ’’falošný historizmus“ .

A. Kováč sa však vo svojom príspevku ne
odvážil ani načrtnúť vecnú a faktografickú, o- 
tvorenú diskusiu, ale uchýlil sa k teórii "ambi- 
valentnosti“ , podľa ktorej vraj vec možno vidieť 
tak, alebo aj presne naopak. Slovko "ambiva- 
lentnosť“ sa v príspevku objavuje pričasto a 
zdá sa, že je najskôr akýmsi pseudofajnovým 
spôsobom, ako vybŕdnuť zo zamotanej situá
cie, keď chýba logická argumentácia. Na šies
tich stranách príspevku stihol A. Kováč s úpl
nou suverenitou prehodnotiť carihradskú 
schizmu z roku 1054, Užhorodskú úniu, osob
nosť biskupa Gojdiča, Prešovský sobor z roku 
1950 i súčasnú situáciu vzťahov medzi gréc
kokatolíkmi a pravoslávnymi. Tento priam ukáž
kovo pseudovedecký elaborát spája v sebe 
viaceré podtóny. Snaha relativizovať historické 
fakty a obdivuhodné žonglovanie s polopravda
mi, či účelovo skreslenými faktmi vytrhnutými z

kontextu, sú podlá všetkého obľúbenou pra
covnou metódou autora. Ako základný cieľ sa 
pritom javí snaha o ospravedlnenie, relativizo- 
vanie či pochopenie násilia, ktoré komunis
tický režim spáchal voči gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1950. A Kováč nato používa (aj keď tro
chu zastreto) už v päťdesiatych rokoch osved
čené tvrdenie, že vlastne išlo o umožnenie ná
vratu vraj násilne skatolizovaných pravosláv
nych do ich pôvodnej cirkvi.

Celý tento traktát uviedol programovo jas- 
no-nejasnou frázou: ’’Lebo aj ambivalentnosť 
zvolenej problematiky bola a častokrát je po
platná opačnému tendovaniu a po
stupu, aké génius ľudu výstižne vy
jadril v prísloví: najprv znať, potom 
mať.“

V podobnom pseudovedeckom 
duchu ’’génia ľudu“ sa nesie celý 
článok. Niektoré prejavy historickej 
a metodologickej nekompetentnosti 
sú pritom až zarážajúce. Na doku
mentáciu stačí uviesť aspoň niekoľ
ko ukážok.

Podľa autora, v roku 1054 polo
žili pápežskí legáti exkomunikačnú 
bulu na oltár v chráme Hagia Sofia so "sprie
vodnými, dnes už okrídlenými slovami: “Tut da 
Boh sudyf. Keďže v nasledujúcej zátvorke au
tor prekladá tento výrok do slovenčiny a “citát” 
uvádza v úvodzovkách, podľa všeobecných 
metodologických kritérií by teda mal byť uve
dený výrok doslovným “záznamom” . Ostáva 
však nevyjasnenou záhadou, prečo by traja pá
pežskí legáti v 11. storočí v Carihrade mali 
prednášať nejaké “okrídlené výroky” v ukrajin
čine. Parafrázujúc úvodné expozé autora si te
da môžeme oprávnene klásť otázku, či tu ide o 
“prejav ambivalentnosti” , ktorý je “poplatný o- 
pačnému tendovaniu” , ktorým tento “génius ľu
du” chcel vyjadriť to, že je potrebné“najprv 
znať, potom mať” , alebo ide jednoducho o u- 
kážku elementárnej metodologickej inkompe- 
tencie?

O pár riadkov ďalej, pri spomienke na 
Brestskú cirkevnú úniu z roku 1596, A. Kováč 
uvádza, že na jej rokovaní “sa zúčastnil aj zá
stupca eparchie” . Nie je jasné, koho tým mal 
na mysli. Brestská únia znamenala posledný, 
oficiálny krok zjednocovacieho procesu 
Kyjevskej metropólie na synode v litovskom 
Breste v októbri roku 1596. Na tejto synode 
boli ratifikované dokumenty vyhlasujúce zjed
notenie katolíckej cirkvi byzantského obradu 
na Ukrajine a v Bielorusku s katolíckou 
Cirkvou. Po ich ratifikovaní bola vypracovaná 
osobitná listina, zápisnica, ktorá sa teraz na
chádza vo Vatikánskom archíve a súčasne ú- 
častníci synody požiadali kráľa Žigmunda III. o 
civilnoprávne uznanie záverov synody. Účast
níkmi synody boli zákonní predstavitelia jedno
tlivých eparchií Kyjevskej metropólie, to je len

samozrejmý predpoklad platnosti takéhoto ak
tu. Alebo vari chcel A. Kováč svojou narážkou 
naznačiť, že sa na týchto rokovaniach zúčastnil 
aj zástupca Mukačevskej eparchie’? Ak by to 
tak bolo, išlo by skutočne o historický objav, 
ktorý by si zaslúžil presnejšie a detailnejšie roz
pracovanie. Ako to, že si to doteraz nikto z his
torikov nevšimol? Historická veda by bola A. 
Kováčovi neskonale vďačná, keby svoj “objav” 
dokumentoval.

Autor sa vyznamenal aj ďalšou “perličkou” . 
Spochybňovanie roku Užhorodskej únie a viac
násobný pokus datovať ju do roku 1649 (v po

známke A. Kováč dokonca u- 
vádza rok 1949, ale verím, že 
ide iba o tlačovú chybu) prez
rádza však iba to, že nepozná 
základné dielo na túto tému, 
ktorým je práca slovenského 
historika Michala Lacka Unio 
Užhorodensis Ruthenorum 
Carpaticorum cum Ecclesia 
Catholica. Orientalia Christiana 
Periodica 143, Roma 1955, 
kde autor v osobitnej kapitole 
na str. 91-114 jednoznačne do

kázal, že Užhorodská únia bola uzatvorená 24. 
apríla 1646.

Podľa A. Kovača “unionistický akt ... ako 
neľahký proces so závažnými krízami (napr. po 
40 a ďalších rokoch) trval cca 150 rokov". 
Odkiaľ bral autor tieto čísla, ostáva záhadou. 
Kto aspoň povrchne pozná dejiny Mukačev
ského biskupstva a gréckokatolíckej cirkvi, 
vie, že krízovými sa dajú nazvať roky 1665- 
1689 a 1706-1716, kedy bol neobsadený bis
kupský stolec, keď v eparchii vládla anarchia a 
mnohých veriacich tento stav odrádzal od vytr
vania pri uzatvorenej únii. Zaiste, uzatvorenie 
únie bolo procesom, a nie jednorazovým ak
tom, ale prisudzovať tomuto procesu dobu 
“cca 150 rokov” je úplne nepodložené.

Podľa A. Kovača “ambivalentnosti nie je 
pozbavené ani pomenovanie cirkvi” . Na podlo
ženie tohto tvrdenia nepresne cituje ukrajin
ského historika A. V. Pekara, so zreteľom na 
tvrdenie jágerského biskupa Esterházyho z ro
ku 1769, že vraj spravuje okrem latinských far
ností aj “700 ukrajinského rítu” . A Pekár v svo
jom diele Narysi istorii cerkvi Zakarpatťa, 
Roma 1967, s. 67, však iba parafrázuje text já
gerského biskupa. Originálny latinský text (do
konca aj s ukrajinským textom pre neodborní
kov), ktorý bol publikovaný nedávno zásluhou 
svidníckeho Múzea ukrajinskej kultúry a ktorý 
by mohol byť podkladom na serióznu argu
mentáciu, používa podľa dobovej terminológie 
iba jednoducho označenie 700 uniatských far
ností. (’’Ritus mei circiter 300 Unitos vero 700 
habeo.“ Porov. LUČKAJ, M.: História Carpato- 
Ruthenorum in Hungaria, sacra et civilis. In: 

(Pokračovanie na 5. strane)

m
Z  N AŠEJ 
HISTÓRIE
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Z ŕ t P f i S  V I E R Y
Na otázku, či jestvuje Boh, ateista odpo

vie: "Rozumný človek verí iba v to, čo vidí.“ 
Zaiste, aj on verí v Slnko, aj keď nesvieti, v 
lásku, aj keď ju necíti, vo svoj mozog, ktorý 
nemôže vidieť. Verí tvrdeniam vedcov. Preto 
poopravuje toto svoje tvrdenie argumentom: 
’’Rozumný človek verí v to, čo vidí sám, ale
bo preto, že to vidia iní ľudia“. I veriaci má te
da právo povedať: ”Sme v takej istej situácii.“ 
Proroci v minulosti hovorili, veľa svätých 
kresťanov malo zjavenie Boha, čiže môžeme 
tomu veriť. Verím, že Boh existuje, aj keď 
som ho osobne nikdy nevidel. Koľko svedec
tiev máme o Hanibalovi alebo Džin- 
gischánovi? Veľmi málo, no vôbec o nich ne
pochybujeme. Ale svedectvá o existencii 
Boha sú oveľa početnejšie.

Istý cistercitský opát poskytol rozhovor 
talianskej televízii. Novinár položil opátovi o- 
tázku: "Keby ste na konci života prišli na to, 
že ateisti predsa len majú pravdu v tom, že 
niet Boha? Povedzte mi, čo keby to bola prav
da...?“ Opát odpovedal: ’’Svätosť, ticho a o- 
betovanie sú krásne samy o sebe a nepotre
bujú prísľub odmeny. I tak by som dobre na
plnil svoj život.“

Niektorí ľudia veria v Boha, iní neveria. 
Niektorí robia viac: usilujú sa prinútiť iných, 
aby verili, resp. aby neverili. V Iráne Cho-

mejní zabíjal ľudí preto, lebo neverili v Boha, 
v Rusku komunisti zabíjali ľudí, ktorí v neho 
uverili. Boh jestvuje taký, aký je, keď vie, že 
ho zbožňujú, že sa mu modlia, že ho nenávi
dia. Boh jestvuje taký, ako ho poznali veľkí 
proroci, ako o ňom písali, pokúšajúc sa opí
sať ľudskými výrazmi skutočnosť, pre ktorú 
ľudia nemajú slová. Je obrovský rozdiel med
zi tým, čo si ľudia myslia o Bohu, a tým, čo

U U A H A
Boh je. Veriaci volajú ľudí k realite neade
kvátne nazývanej ”Boh“. Napísali sa tisíce 
kníh, aby sa v nich vysvetlilo, kto je Boh, len
že čitateľ v nich nachádza iba vysvetlenie slo
va Boh, no nie vysvetlenie Boha samého. 
Boh je Boh. Pod pojmom Boh rozumiene 
zvyčajne nejakú silnú bytosť, resp. moc, kto
rá vládne vesmíru a zamestnáva našu myseľ 
a vyvoláva kladné alebo záporné pocity. Boh 
je duch, nie nejaký superman. Je skôr 
Bytosťou lásky, pokojného jasu, radosti, tr
pezlivosti, ktorá chce svojou štedrou rukou 
naplniť ľudí tými istými vlastnosťami. Je ve
ľkým nešťastím nepoznať Boha. Blaise 
Pascal hovorí takto: ”Ak vsadíme na vieru 
Boha a keď nejestvuje, nič som nestratil o

krem hriešneho pohodlia, ktorého som sa 
musel vzdať a ktoré je škodlivé. Ale ak Boh 
jestvuje, potom som získal večnú radosť.“ Ak 
Boh jestvuje, nepotrebuje, aby ho niekto brá
nil. Ak nejestvuje, kto bude naň útočiť? Je 
chimériou? Prečo potom nepopierame roz
právky? Ateizmus si robí sám sebe zlú službu 
tým, že útočí na vieru Boha.

Ruského roľníka sa opýtali: ’’Veríte v 
Boha?“ "Iste, verím”, odpovedal roľník. ’’Pre
čo veríte? Videli ste ho niekedy?“ ”Nie, ale 
rovnako som nevidel ani jedného Japonca. 
Verím, že Japonci jestvujú, lebo naša armáda 
bojovala proti nim. A verím v existenciu 
Boha, pretože naša vláda vedie proti nemu 
neľútostný boj. Môže sa viesť vojna proti nie
komu, kto nejestvuje?“

Strašné nie je to, že ľudia nepoznajú 
Boha, ale že nepociťujú vôbec záujem zisťo
vať, či existuje alebo neexistuje. A výsledok? 
Ľudstvo sa znova stalo primitívnym! V sú- 
častnosti je silným jedom náboženská ľaho
stajnosť. Veriť však neznamená iba počúvať 
Božie slovo, znamená to aj sa na Boha obra
cať, hovoriť s ním: ’’Viera znamená objaviť, 
že v Božom slove je vždy viac, než sme po
chopili a ... túžiť po tomto viac.“

Viera znamená zápasiť s Bohom, ako ke
by sme zápasili s človekom, znamená však aj 
byť premožený Bohom, nepustiť ho prv, kým 
nás neobdarí svojou radosťou.

o. Mgr. Ľuboš REPICKÝ

OPÄŤ OZ1VA KOMUNISTICKÁ PSEUDOVEDA?
(Pokračovanie zo 4. strany)

Naukovyj Zbimyk Muzeju Ukrajinskoj Kultury u 
Svydnyku (NZMUK), vol. 17, SPN, Prešov 
1991, s. 149.)

Pomenovanie gréckokatolíci
Keby však A. Kováč lepšie poznal 

dejiny,vedel by, že pomenovanie gréckokatolí
ci má svoj pôvod v uzáveroch viedenskej syno
dy z roku 1773, keď na 19. sesii bolo rozhod
nuté, že v uhorskom kráľovstve sa na označe
nie veriacich byzantského obradu zjednote
ných s Rímom nemá používať označenie unia- 
ti, ani "uniati gréckeho obradu“ , ale termín 
graeci ritus catholici, z ktorého sa vyvinul do
dnes používaný termín gréckokatolíci. (Porov. 
LACKO, M.: Synodus episcoporurn ritus 
Byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria 
Vindobonae a. 1773 celebrata. Orientalia 
Christiana Periodica 199, Roma 1975, s. 66.)

Skutočne "objavným“ je Kováčovo zistenie, 
že ešte za biskupa Gojdiča a Hopku sa vydá
vali liturgické knihy, podľa ktorých "prítomných 
gréckokatolíkov žehnali na liturgii i vsich vas 
pravoslávnych christián... V súčasnosti sa táto 
dogma mení, resp. vynecháva...” . Toto “ziste
nie" využíva na to, aby naznačil možnosť, že 
gréckokatolíci boli vlastne iba formálne prísluš
ní k únii. Ktovie, ako by sa zatváril, keby zistil, 
že tie isté formulácie sa nachádzajú aj v tex

toch, ktoré vydala a vydáva rímska Kong
regácia pre východné cirkvi, a že formulácia 
‘Vsich vas pravoslávnych christián” sa používa 
bežne aj v Ríme, a to aj vtedy, keď sa liturgia 
slúži v pápežovej prítomnosti. Podlá svojej ‘Ve
deckej ” logiky by z toho pravdepodobne vyvo
dil, že aj pápež je vlastne iba formálnym katolí
kom. O tom, že táto liturgická formulácia, sa
mozrejme, nie je "dogmou", by bolo asi nášho 
“odborníka” zbytočné presviedčať.

Komentujúc uznesenie ÚV KSČ z februára 
1950, ktoré označilo Vatikán za triedneho ne
priateľa, v dôsledku čoho sa rozhodlo o likvi
dácii gréckokatolíkov, A. Kováč iba sucho kon
štatuje, že sa tak “zrodila ďalšia akcia, staro
nový gordický uzol, ktorý vzhľadom na pravo
slávnu minulosť gréckokatolíkov bolo možné 
rozplietať, ale aj rozťať a rozťatie, ako vieme, 
bolo aj realizované... Spomínaná Akcia ” P“ ma
la začiatok na východnom Slovensku, ktorá po 
rozťatí problému na Sobore v Prešove (kde ne
bolo 63, ale takmer 13-násobne viac účastní
kov 720-820), sa týkala všetkých čs. grécko
katolíkov” .

Preložené do jednoduchšej reči to asi zna
mená toto: situácia sa zaplietla Užhorodskou 
úniou, ktorú prijalo 63 kňazov. Prešovský so- 
bor uzol odstránil síce rozťatím, ale v zásade 
demokraticky, veď na ňom bolo 13-krát viac ú- 
častníkov ako pri podpise Užhorodskej únie.

Tomu, že túto argumentáciu použili ko
munistickí predáci pri represívnych akciách 
voči gréckokatolíckej cirkvi v 50. rokoch, 
tomu sa niet čo čudovať. Ale že ju máme 
počúvať ešte aj dnes, ba dokonca pod hla
vičkou vedeckosti, ktorá má poskytnúť zda
nie objektivity a akúsi imunitu aj pri hlásaní 
vyložených nezmyslov, tomu sa teda nesta
čí len čudovať, toto treba otvorene reklamo
vať. Asi ako stuchnutý, skazený výrobok, 
ktorý má falošnú nálepku prvej akosti.

Nemá zmysel venovať sa ďalej rozboru 
príspevku A. Kovača Slovenskí gréckokato
líci - c ie ľ alebo prostriedok?, pretože opra
vovanie m etodologických chýb, historic
kých omylov a ideologizujúcich prekrúca
ním by zabralo viac času a papiera ako sa
motný príspevok.

V úvode zborníka, v ktorom A. Kováč 
publikoval svoj pseudovedecký výtvor, edi
tor M. Barnovský uvádza, že sa uvoľnil 
priestor pre slobodnú diskusiu, pluralitu ná
zorov a po lem iku medzi h is to rikm i.“ 
Využívam teda ponúknutú slobodu na dis
kusiu, či polemiku. Radšej by som ju však 
viedol s historikmi než s A. Kováčom, ktorý 
si, podľa mňa, na základe kvality, či skôr ne
kvality svojho príspevku tento titul vôbec ne
zaslúži. o. ICDr. Cyril VASIĽ, SJ, Rím
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<Š>anca pre lásku ’96
Dnes vám  p rinášam e rozhovor 

s jedným  s najväčších ponovem bro- 
vých aktivistov v súvislosti so šíre
ním kresťanskej hudby na Slovensku  
p. Jura jom  D robným . Je  kňazom

p ô s o b ia c im  v z á p a d n o m  o b ra d e  
v súčasnosti vo farnosti Bobot. Pri 
príležitosti le tn éh o  tu rné ’’Š an ca pre  
lásku“ sm e m u položili n iekoľko o tá
zok. Tu sú odpovede.

V  Šanca pre lásku. Veľavravný názov. 
Aká je šanca tohto sveta, čo treba urobiť, 
aby sme ju nepremárnili?

- Keď som asi pred štyrmi rokmi uvažoval
o koncertnom turné slovenských gospelo- 
vých (hudobných kresťansky orientovaných) 
skupín, chcel som v prvom rade predstaviť 
ich mladým ľuďom - veriacim i neveriacim. 
Vtedy som navrhoval pomenovať celý projekt 
"Dajme miesto láske“ - čo je názov jednej z 
piesní Stana Košča. Chcel som, aby sme ju  
na záver každého koncertu spoločne spieva
li a aby bola akýmsi posolstvom mladej ge
nerácii, lebo podľa mňa presne vystihuje to, 
čo dnešnému oklamanému človeku chýba.

Po spoločnej porade sme ale tento návrh 
modifikovali a spoločnou piesňou sa stala 
"Šanca pre lásku“ Luciana Bezáka, skompo
novaná práve pre naše koncertné turné.

M Čo Vás oslovilo na tohtoročnej 
’’Šanci“...?

- Ťažko hľadať konkrétny moment. Keď  
skončila "Šanca pre lásku 94 “, už som si 
myslel, že podobnú atmosféru nebude mož
né zažiť. Nemyslím tým priamo koncertnú. 
Skôr to, ako sa z izolovaných hudobných sku
pín postupne stávala jedna úžasná partia.

Prišiel rok 1995. Počas posledných kon
certov sa už jednotlivé skupiny ani nedali od
líšiť. Každý hral s každým. Bolo to úžasné a 
neopakovateľné (aspoň pre nás, účinkujú
cich) a táto naša radosť zo spoločenstva sa 
prenášala aj na divákov.

Čakal som, ako to celé dopadne v tomto 
roku... Prekvapenie sa nekonalo. Opäť sa z 
koncertu na koncert jednotlivé kapely stále 
viac zbližovali... ani šofér autobusu nezostal 
bokom. A práve tento moment ma oslovuje 
každý rok.

■  Ako sa dá pozbierať toľko hodnot
ných a výrečných mladých hudobníkov a 
čo to stojí síl...?

- Už roky poriadam hudobný festival 
Verím, Pane, ktorý má svoje meno. Takže pre 
mňa ani nie je  problém zohnať hudobníkov, 
aj keď  tých, čo prijímajú moje pozvanie, sku
točne obdivujem. Veď sa zúčastňujú na kon
certnom turné na úkor osobného voľna, do
voleniek. Za účinkovanie nedostávajú hono
ráre. Spávame na zemi v triedach. Často bez 
teplej vody...

Skôr m i robí problém nájsť ochotných ľu
dí, ktorí by pomohli zorganizovať jednotlivé 
vystúpenia koncertného turné.

M Môžete nám predstaviť jednotlivých 
účinkujúcich programu Šanca pre lásku?

- Atlanta je spoločenstvo mladých zdru

žené pri chráme sv. Margity v Bratislave - 
Lamači. Pôvodne zhudobňovali básne 
Milana Rúfusa, dnes už píšu vlastné texty, 
ktorých hlavným hrdinom je život, ako ho pre
žívajú. Ich tvorba sa pohybuje na pomedzí fot
ku a rocku a je  ovplyvnená tradičnými spiritu
álmi. Zatiaľ vydali CD "Dlhý príbeh“ a v naj
bližších dňoch  sa znovu chystajú do nahra- 
vacieho štúdia.

B.F.O. - čiže Bratislavský folklórny orches-

ter hrával do novembra 1989 v rôznych klu
boch. Po novembri '89 vydal na LP "Na dne 
srdca" výber zo svojej samizdatovaj MC ka
zety, no odmlčal sa. Teraz na koncertoch 
predstavuje piesne z nového CD "Obraz ne
ba “ - ktoré ja osobne považujem za najvyda
renejší kresťanský opus na Slovensku vôbec.

Bonas je  zvolenská rocková skupina s de
saťročnou tradíciou. Z pôvodnej zostavy však 
dnes už zostal iba názov Bohu na slávu. 
Dnes disponuje veľmi kvalitnými hudobníkmi 
a jeho piesne by som mohol označiť za "pria
mo evanje lizujúce“. Hudobne m elodický  
rock.

Bratia kapucíni (na koncertnom turné iba 
Ondro Tkáč) sú rehoľníci, ktorí podľa vzoru 
sv. Františka z Assisi so svojimi sestrami gita
rami a harmonikami spievajú o tom, aké ú- 
žasné je, že Boh je náš Otec. Ich nové CD 
"Prosím, nepýtaj sa m a“ stojí za vypočutie.

Credo disponuje rovnakým hudobným  
základom ako Bonas (gitara, bicie, basa) a lí
ši sa od neho iba tým, že má svojho klávesis- 
tu (tiež speváka) a svojho speváka (tiež hráča 
na 12 strunovej gitare), zatiaľ čo v Bonase

spievajú dievčatá. Druhou odlišnosťou sú tex
ty. Sú to obyčajné výpovede o každodennom 
živote - a práve v tom je ich sila.

Trenčiansky bazár vo svojej v poradí už 
tretej nahrávke s názvom Vernisáž predstavu
je svoju folkrockovejšiu tvár. A ak by ste sa 
ma pýtali, čo si predstavujem pod pojmom 
kresťanský rock, povedal by som Vám: vypo
čujte si Oboroh a Trenčiansky bazár.

V  Priblížte nám zámery v práci s hu
dobnými kresťanskými videoklipmi

- Chcete vedieť, čo vlastne robím? Som 
rímskokatolícky kňaz, farár vo farnosti Bobot. 
Mojím druhým poslaním je práca v masmédi
ách, konkrétne v komisii pre masmédiá KBS 
a v spoločenstve LUX communication. A tak 
sa snažím oboznámiť sa s jednotlivými druh
mi masmédií: od tlače po Internet.

LUX je spoločenstvo pre evanjelizáciu 
prostredníctvom masmédií. Z poverenia KBS 
a za podpory KB USA sme vybudovali televíz

ne štúdio, v ktorom vznikajú veľmi zaujímavé 
televízne programy. Zatiaľ sú pre záujemcov 
k dispozícii, žiaľ, iba na videokazetách. Vlani 
sa k nám pričlenilo i existujúce nahrávacie 
štúdio SoiritArt, takže dnes sa veľká časť slo
venskej gospelovej hudby nahráva práve u 
nás. Pre STV pripravujeme mesačne 15 mi
nútovú hudobnú reláciu Poltón, v ktorej prost
redníctvom videoklipov a výpovedí predsta
vujem jednotlivých aktérov slovenskej gospe
lovej scény.

M  Aké sú Vaše plány do budúcnosti v 
súvislostí s gospelovou hudbou?

- Plány by aj boli. Uvidíme, ako to bude s 
ich realizáciou. Festival Verím, Pane sa sťa
huje do Banskej Bystrice a mal by byť aj väč
ší, ako doteraz. Chcel by som pripraviť aj tur
né Šanca pre lásku ‘97.

Počas roka by som chcel pokračovať v 
poriadaní koncertov jednotlivých našich gos- 
pelových skupín po celej republike a tiež v u- 
vádzaní muzikálových predstavení.

Ak by mal niekto záujem spolupracovať, 
budem veľmi rád.

Za rozhovor ďakuje A. MESÁROŠ
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Nezvyknem chodiť na cintorín po zá
pade slnka. Som bojazlivá. Hroby vo ve
černom šere pôsobia na m ňa otrasne, vy
volávajú vo mne hrôzostrašné predstavy 
čohosi, čo človeku zväčšuje zrenice a roz
bil cháva srdce a i  kdesi v korienkoch vla
sov. Okrem toho, k  strachu z  mŕtvych sa 
pridružuje ešte väčší strach zo živých. 
Slovom, nezvyknem chodiť na cintorín po  
západe slnka.

Ale v onen októbrový podvečer som ne
mala na výber. Pri poobedňajšej úprave ro
dinných hrobov som tam zabudla kľúče od 
bytu, a tak, strach hore - strach dolu, m u
sela som po ne ísť.

Kým som dobehla k  bráne cintorína, 
októbrové šero sa premenilo na októbrovú 
tmu a náhrobné pom níky na strašidelné 
príšery. Videla som  v nich kdekoho: star
šieho suseda z  nášho činžiaku, ktorý pred  
mesiacom zomrel rovno pred mojim i oča
mi, mladšiu susedu, ktorú sm e odprevadi
li o niekoľko dn í po ňom, znám u ženu, 
ktorú nedávno našli utopenú v Toryse, 
malého chlapčeka, ktorého som videla zo
mierať pod kolesami auta...

Mŕtvi defilovali pred m ojim i očami 
ako vojaci pred tribúnou.

ísť, alebo neisť?, položila som si otáz
ku, bojazlivo sa rozhliadajúc po tmavom  
prázdnom cintoríne. Chvíľu som čakala, či 
niekoho nestihol podobný osud ako mňa, 
živá ľudská bytosť by m i dodala odvahy, 
ale márne, okrem nepríjemnej tm y a ticha 
som tam neobjavila nič, čo by m i pom oh
lo pohnúť sa z  miesta a vkročiť m edzi hro
by.

Iba malý čierny p sík  sa odkiaľsi ku 
mne pripľantal. Chvíľu si m a opatrne a 
skúmavo obzeral, potom sa šuchol popri 
mne a pobral sa na cintorín.

Žeby som išla za ním?, 
pomyslela som si. Nie je  to od  
brány predsa až tak ďaleko.
Prejdem cestu popri tujách, 
prebehnem dve zákruty, a 
som tam. Napokon, m ám  so 
sebou baterku...

Dodala som si odvahy a 
vykročila som. Kráčali sme 
dvaja, psík ticho a pokojne, ja  
hlučne a so strachom.

Len aby psík neodbočil a 
nenechal ma tu šamotmi, je 
ho prítomnosť ma posmeľuje.
No, len čo som si to stihla u- 
vedomiť, p sík  odbočil.
Puntíkl, - zavolala som pro
sebne. - Kam ideš? Neblázni, 
vráť sa!

Zareagoval až po treťom zavolaní. 
Najprv vykukol spoza hrobu, potom vybe
hol na cestu, sadol si na chvostík a skú
mavo sa na m ňa zahľadel.

- A ko môžeš takto... nechať m a tu sa
motnú? - prihovorila som sa m u láskavo. - 
Necítiš, že sa tu sam a bojím?

Otrel sa o m ňa a sadol si k  m ojim  
nohám . Vykročili sm e ďalej. Ja vpredu, 
p sík  poslušne za mnou. Tak sm e došli na  
miesto. Našla som  kľúče od bytu, narov
nala prevrátenú vázu a pobrali sm e sa 
naspäť.

Spiatočná cesta bola ľahšia. M ôj

strach pom aly ustupoval. I  psík, ktorého 
som nazvala Puntíkom, sa ukľudnil, ako
by vycítil, že potrebujem jeho  prítom nosť a 
že m usí svoju úlohu dohrať do konca. A ž  
keď  sm e sa približovali k  bráne, ozvali sa 
čiesi kroky. Boli rezké a hlučné, prezra
dzovali náhlivosť a neviem prečo, cítila 
som  v nich strach, aký  pred chvíľou opan
tával mňa.

- Počuješ, Puntík? - zašepkala som.
Puntík zastal, obrátil ku m ne dva lesk

lé čierne gombíky, dvihol bojovne huňatý  
chvostík a akoby sm e k  sebe patrili odjak
živa, zaujal obranné postavenie. Najprv 
niekoľko raz zaštekal, potom odbehol k  
bráne a znova sa ku m ne vrátil.

Do brány vošla m ladá dievčina. K  srd
cu pritískala kyticu bielych chryzantém, z  
tašky je j  vyčnievala sviečka.

- Dnes je  prvé výročie m am inej smrti, 
skôr m i to nevyšlo - povedala na úvod. Z

je j pohľadu som vyrozumela, že potrebuje 
pomoc, akú  som pred chvíľou potrebovala 
ja.

- M áte to ďaleko? - opýtala som sa.
-A ž  na konci - odpovedala s previnilým

úsmevom.
- No poďte, ja  tam s vami pôjdem.
S  úľavou si vydýchla: - Pán Boh za

plať...
Rozlúčila som sa s Puntíkom  a pobra

la som sa s dievčinou znova na cintorín. 
Bez strachu a úzkosti. V  mojom vedomí sa 
usadil akýsi zvláštny nedefinovateľný po
cit pokoja, ktorý m a viedol od vlastného u- 
trpenia k  utrpeniu toho druhého.

- Co by ste urobili, keby ste m a ne
stretli? - opýtala som sa po chvíli ticha, 
keď  sm e už kráčali k  je j hrobu.

- Čakala by som - odpovedala pokojne.
- A  keby ste sa nedočkali?
Túto m yšlienku som si nepripúšťala.
- Prečo nie?
Kývla plecom: - Pevne som verila, že 

stretnem niekoho, kto m i v tom pomôže. 
Viete, veľmi som  o to prosila.

- Vy ste vždy vyslyšaná, a k  o niečo pro
síte?

Usmiala sa: - Vždy nie, ale veľaráz sa 
m i dostalo zázračnej pomoci, a k  som o 
niečo úpenlivo prosila.

- A j naše stretnutie považujete za zá
zrak?

- Pozrela m i láskavo do tváre: - Vari to 
nie j e  zázrak, a k  človek stretne dobrého 
človeka? A ko  inak to možno nazvať?

- Existuje na to aj iné slovo - povedala 
som. Svet to nazýva náhodami.

- Ktorý svet? Ten, čo v zázraky neverí? 
Pre m ňa sú názory tohto sveta cudzie. Ja 
žijem v inom svete. V  tom, v ktorom je  pl
no zázrakov, veľkých, ktoré sú nedostupné 
m ôjm u ľudskému rozumu, i takých kaž
dodenných, ako je  tento náš.

Chcela ešte pokračovať, ale došli sme 
už k  hrobu, a tak stíchla. Uložila kvety do 

vázy, zapálila sviecu a ponori
la sa do modlitby.

Skôr, ako sm e sa stihli vy
brať na spiatočnú cestu, pri
behol k  nám  Puntík. Vrtel od 
radosti chvostíkom, otieral sa 
m i o nohy, podskakoval, ra
dosti nebolo konca - kraja.

- Pán m u zomrel minulé
ho týždňa, ostal sám chudá
čik - povedala dievčina, us
mievajúc sa na Puntíka.

- Vezmem ho k  sebe - po
vedala som a v trojici sm e sa 
pobrali domov v ústrety no
vým zázrakom, ktoré si, na 
našu škodu, v pozem skom  
zhone častokrát neuvedomu
jem e. (A. M .)Ilustračná snímka
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L K 0 Cg H O  CB DQTl s>
Aj keď som bola konvertitkou niekoľko rokov, pomodliť sa Otče 

náš mi pripadalo stále ťažké. Modlila som sa, ale vždy bez toho, aby 
som sa obrátila na niekoho živého, na niekoho, kto má ma rád. Vždy 
len rutinne. Ako možno povedať od srdca ’’O tec“ , keď to slovo nevy
voláva nič...?

Spomienky, ktoré mám od detstva, sa sústreďujú na tri osoby: 
matku, brata a mňa. Nespomínam si, žeby som sa prihovárala otcovi, 
alebo aby som ho počula, že sa mi prihovára... Pritom som nebola 
dieťaťom rozvedených rodičov, môj otec býval v tom istom dome ako 
my, ale v ňom ’’nežil“ . Odchádzal skoro ráno, neskoro večer sa vracal 
a my sme ho skoro nevideli. Bol len ’’predchádzajúcim“ , len kradmým 
a tichým tieňom.

Táto situácia ma netrápila a považovala som 
ju za normálnu. Nikdy som nešla s otcom na 
prechádzku, nespomínam si, žeby som ho bola 
chytila za ruku, alebo žeby som sa bola s ním pohrala. Bol vylúčený z 
nášho života. Nikdy by mi nebolo napadlo poradiť sa s ním, zavolať 
ho, prísť k nemu.

Pýtam sa, ako mohla byť jeho tvár fixovaná na niekoľkých fotkách, 
kde je: bol taký vzdialený od všetkého... Neostalo mi po ňom nič, ani 
list, ani darček, ani žiaden osobný predmet. Nemal nič...

Raz pri náhodnej ceste som sa ocitla sama s ním po prvý raz. 
Nemali sme si čo povedať v ten večer, keď sme sa ocitli zočí - voči, 
zistila som, že sme boli cudzí a objavila som, že trpí pre svoju izolá
ciu, zdalo sa mi, že sa to nedá napraviť a to ma mučilo. Nepoznala 
som ho viac ako on mňa, mala som štrnásť rokov, keď som si uvedo
mila, že existuje... Roky ubiehali bez toho, žeby sa niečo bolo zmeni
lo.

Keď môj otec musel prestať pracovať, nepozorovane sa včlenil do 
našej skupiny priateľov. Adoptovali sme ho medzi "kumpánov“ . Všetci 
to oceňovali: požičal svoje auto, piekol nám drobnosti... Volali sme ho 
jeho krstným menom... Klement sa stal prázdninovým kamarátom, 
diskrétnym, nakoľko je  zvyknutý byť tieňom...

Mala som 28 rokov, keď som sa dozvedela, že Klement má rako
vinu, a že jeho dní sú spočítané. Podľahla som panike nad premár
neným časom. Zaiste sa cítil byť odsúdeným, ale nehovoril o svojom 
utrpení.

Zo všetkých síl som odmietala smrť, negovala som ju, hrala som 
komédiu, verejne som vyhlasovala svoje nenútené správanie. Žiadna 
nežnosť alebo náklonnosť, nebola som toho schopná a on by to ne
bol pochopil.

Strávila som posledné dni s ním v nemocnici bez toho, žeby som 
ho bola opustila. Modlila som sa a prosila som Boha o pomoc...

Damián POLOMSKÝ

Z a  d e t i
Pane dobrotivý!
Pred všetkým zlom ochráň naše deti, 
púčiky letných ruží, 
lupienky biele, nerozvité.

Dostatok vlahy do duše potrebujú, 
by nevyschli zamlada.
A tŕňov - tŕňov málo nech zdobí ich driek.

Pred búrkou silnou schovaj ich pod svoj ochranný plášť, 
aj ty, dobrá Matka.
Belobu ich nech nepoškvrní nános špiny.

Nech zdobia príbytok náš pýchou Tvojou nech sú, 
naše deti, púčiky nedotknuté.

0ĽQ<ÍĎ,fl c D t l c g c e
Upadal do arteficiálneho spánku: nechcela som, aby trpel. Posled

nú noc som sa opovážila vziať Klementovu ruku do svojej: jeho prsty mi 
zovreli ruku po prvý raz: bol ešte pri vedomí, bola by som sa rada pri
pojila k jeho utrpeniu, ale stratili sme mnoho času, nemohla som to už 
dosiahnuť... Ostala som tak, nechala som ho, pozorovala som každý 
vzdych a bola som si vedomá, že smrť je blízko a nemohla by som pro
ti nej nič podniknúť. Pochytila ma obava a vyšla som na chvíľku z izby.

Klement to využil a zomrel...sám...
Zavíjala som vnútri, no ostala som nemá. Nemohla som ani plakať, 

ani kričať, ani hovoriť... Nedostatok lásky, ktorú som vždy znášala, ma 
zadúšal a zrazu sa stal neznesiteľným. Kde bol Boh pri tom všetkom?

Bála som sa, že zomriem, ale nezomrela som. 
Zdalo sa mi, že Boh je nerozlúčiteľný s takou 
smrťou, akú som objavila a tento rozkol ma za
dúšal. Rozhodla som sa uzavrieť svoje srdce čo 

i len myšlienkou na Spasiteľa, na všetko poznanie života...
Potrebovala som viac ako desať rokov, aby som sa mohla vrátiť k 

Bohu, vynoriť sa.
Našla som určitý vzťah k Ježišovi a počas jednej modlitby za 

uzdravenie v roku 1993 som prijala túto predstavu: "Šla som po ces
te, Ježiš vedľa mňa. Klement kráčal proti nám s otvoreným náručím 
ako Otec z podobenstva. Oddávna ma čakal a Ježiš ma viedol k ne
mu, vzal ma za ruku a viedol ma k môjmu otcovi. Hodila som sa mu do 
náručia“ . Prítomnosť Boha bola citeľná, ale tieto okamihy boli príliš sil
né, vyšla som z toho celkom vyčerpaná.

"Stretla“ som svojho otca, bola som si istá, že žije v nebi a Ježiš 
nás zblížil. Smrť nezničila nič, život ostal nad nebeskými javmi. Všetku 
lásku, ktorú som nikdy nedostala, ktorú som nikdy nedala, prežívala 
som teraz bez toho, že by som jej mohla zmerať hĺbku a bohatstvo. 
Pán uzdravoval vo mne tú ranu, ktorú som vliekla. Nechala som sa o- 
päť spojiť nežnosťou svojho otca a cez ňu som pochopila Lásku Boha 
Otca, znova som sa stala dieťatkom, naučila som sa vrhnúť do objatia 
Otca a prijať jeho lásku. Svojím srdcom som pochopila hlboký a taký 
záhadný zmysel tých slov, ktoré som vyslovovala "Abba“ , "Otče“ . A ro
nila som záplavu oslobodzujúcich sĺz.

Teraz som mohla prosiť Otca, volať ho, dôverovať mu, nechať sa 
milovať a milovať Ho z celého srdca, pretože Ježiš mi dal to, že som 
odhalila lásku svojho otca, toho, ktorému budem môcť určite raz po
vedať "O cko“ , keď sa s ním znova stretnem.

Z Feu et Lumiere 
preložila MUDr. A. CHOVANCOVA

Ilustračná snímka
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Otázky mladých
Jestvuje Boh? Kde je?

Aj na túto otázku s veľkou ochotou a tr
pezlivosťou odpovedá pom ocný biskup 
prešovskej diecézy Mons. Milan Chautur, 
CSsR.

0 jestvovaní Boha nám svedčí náš 
rozum a o Božej existencií nám svedčí 
aj zjavenie Božie.

Rozum totiž celkom jednoducho  
chápe, že kameň sa sám od seba ne- 
poskladá tak, aby z toho vznikol dom  
so všetkým príslušenstvom, lebo na to 
je potrebný stavbár, ktorý využije svoje 
rozumové daností. A tiež náš rozum po
chopí, že vesmír je  príliš zložitá stavba 
na to, aby ho vystaval človek, ktorý ani 
milióntinu z týchto vesmírnych štruktúr 
ešte nepreskúmal. Čo však človek vo 
vesmíre nachádza, to je  poriadok a zá
konitostí, ktoré tu musela dať oveľa ru- 
zumnejšia bytosť, ako je  človek. Celá  
štruktúra makrokozmu i m ikrokozmu je  
príliš rozumne usporiadaná na to, aby 
niekto mohol povedať, že m atéria bez 
rozumu si to vie sama takto zariadiť.

Človek teda môže rozumom z vidi
teľných skutočností dôjsť k neviditeľ
nej príčine tohoto všetkého tak, ako

podľa videného obrazu m ôžem e zhod
notiť um elca, hoci ho nevidíme. K čo
mu sa však človek svojim rozumom ne
môže dopracovať, to je  sam otné bytie, 
vnútorný život Boha. Preto je  nám po
trebné opierať sa o zjavené pravdy, kto
ré nám k viere predkladá Boh. Tak na
pr. Mojžišovi v horiacom  
kríku Boh hovorí o sebe:
”Ja som, ktorý som “ (Ex 
3,14). Čiže inými slovami 
povedané: Som ten, ktorý 
nem ôže nebyť - tu nám  
Boh zjavuje nevyhnutnosť 
a večnú prítomnosť svojho 
bytia. Inde zas zjavuje svo
je  požiadavky v Desiatich  
Božích prikázaniach, kto
ré dáva Mojžišovi a tak rad 
radom nám zjavuje o sebe  
a o svojich nárokoch na 
človeka všetko to, čo my 
nutne potrebujem e vedieť 
o ňom, aby sm e sa nem i
nuli svojho cieľa. Najdoko
nalejšie nám zjavuje svoj 
vnútorný život Boh vo svo
jom  synovi Ježišovi Kris
tovi, ktorý nám už celkom  
priam o hovorí o tom , že

Boh je  tro josobné bytie: ”Ja a Otec 
sm e jed no “ (Jn 1 0 ,3 0 ). Ale Tešiteľ, 
Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mo
jom  m ene, naučí vás všetko...” (Jn 14, 
2 6 )

Dnes m ôžem e sm elo povedať, že  
Boh nám o sebe zjavil všetko potrebné, 

a náš vzťah k nemu je  po
trebné vyjadriť vierou, ak  
chcem e byť spasení. Je
ho bytie nie je viazané na 
priestor a čas, lebo Boh je  
absolútnym bytím. On nie 
je  ohran ičený tak , ako  
všetko m ateriá lne vôkol 
nás, preto sa nedá hovoriť
o jeh o  neprítom nosti a 
nedá sa hovoriť ani o 
mieste, kde by on nebol. 
Je všade prítomný, ale nie 
spôsobom našej ľudskej 
prítomnosti.

Úžasnou vlastnosťou  
jeho bytia je láska, do kto
rej on pojal aj človeka, 
ktorém u chce darovať 
večný život v radosti a 
šťasti s ním, ak človek zo
berie vážne jeho Zjavenie  
a zachová jeho zákon.

Z VAŠICH Č C á ta c A

SPOMIENKY NA LETO
Prázdniny pominuli. Žiaci a študenti zasadli 

do školských lavíc. Avšak v pamäti ostali spo
mienky na prežité chvíle radosti. Mnohí svoje 
spomienky zdieľajú v listoch našej redakcii. 
Jeden takýto sme dostali aj z farnosti Sačurov.

Dvanásti mladí ľudia z tejto farnosti sa zú
častnili na stretnutí gréckokatolíckej mládeže v 
Bystrej. Veľmi sa im páčilo prostredie rekreač
ného strediska, koncert skupiny Anastasis, ve
černé ozveny, dobrá nálada a chuť výjsť druhým 
v ústrety.

Skupina chlapcov a dievčat zo sídla farnosti
i z filiálky z Dlhého Klčova a Lomnice bola pod 
vedením o. Valéra Čonku a ďalších v letnom tá
bore a v nádhernom prostredí Jasova, kde spo
znávali Božiu prírodu i samých seba. 
Nezabudnuteľné boli výlety do okolia i naše sv. 
liturgie v kláštornom chráme premonštrátov.

Ďalší chlapci - miništranti - boli v letnom tá
bore v Smolníku. Toto stretnutie zorganizovalo 
Hnutie kresťanských rodín. Aj oni nadviazali pria
teľstvá, na ktoré budú dlho spomínať.

Sila spoločenstva so Spasiteľom uprostred 
zasiahla srdcia týchto mladých ľudí a príroda a 
Slovo zasiahli v nich pokoj a posilnili vieru.

□  □ □
Pracujem ako zdravotná sestra na ARE 

(Anesteziologicko - resusitačné oddelenie). Je 
to oddelenie, kde sa človek veľmi často stretáva 
so stratou ľudského života, čiže so smrťou.

Každá smrť človeka je sprevádzaná žiaľom a 
bolesťou. Musíme si však priznať, že ľahšie zná
šame odchod starého človeka, ktorý už niečo 
vo svojom živote videl, spoznal čo je dobro, zlo, 
hlad, utrpenie, vojna... Možno si teraz kladiete 
otázku ’’prečo sa zamýšľam práve nad touto u- 
dalostbu, ktorá je už vlastne posledná v živote 
človeka?“

Na túto otázku dám všetkým odpoveď v na
sledujúcom skutočnom príbehu, ktorý sa mňa o- 
sobne veľmi citovo dotýka.

Raz ráno som prišla do služby a na jednej 
posteli ležal malý chlapček, ktorý mal desať ro
kov. Ohromila ma správa, že asi o hodinu bude
me mať ďalší príjem a bude to asi 12 - ročná se
strička. Bolo to strašné, veď na jednej izbe ležali 
dve deti, ktoré ešte ani nevideli, ako svet vyzerá. 
Poznali len teplo domova, otca, mamu... 
Chlapčekov stav bol veľmi vážny a po prevoze 
dievčatka nám všetkým bolo jasné, že na 90 
percent ani jedno z detí nemá šancu na prežitie. 
Zaujímalo nás, čo sa vlastne stalo. Bola to ne
hoda, ktorú zapríčinil mladý chalan, ktorý jazdu 
na svojom zahraničnom aute neprispôsobil svo
jim schopnostiam a podmienkam. Pri nehode 
zahynul on, otec detí sa lieči zo zranení a deti, 
tie ležia na ARE. Oni, ktoré vlastne za nič ne
môžu, ktoré boli plné zážitkov, lebo ocko ich 
práve viezol z tábora domov. Kto by si bol po
myslel, že mamka, ktorá ich už čakala doma, sa 
ich už nikdy nedočká.

Na oddelení sme deň čo deň bojovali a na
ďalej bojujeme o záchranu, alebo lepšie pove
dané o predĺženie života detičiek. Matka týchto 
detí zo začiatku verila v ich uzdravenie, ale teraz 
sa už zmierila s osudom a Božou vôľou. 
Chodieva k nim každý deň. Hneď po príchode

ich pekne pozdraví, pristúpi ku každému z nich 
a urobí na číelko krížik. Sadne si medzi postieľ
ky a jej ústa odriekajú modlitbu svätého ružen
ca. Jedného dňa prišiel na návštevu aj otec, aj 
keď ešte na vozíku. Všetci štyria sa chytili za ru
ky a vtedy matka nahlas povedala deťom: 
’’Choďte tam, ku anjelikom, nebojte sa vydať na 
tú dlhú cestu, chyťte sa za ručičky a choďte 
spolu. Ja sa budem každý deň pozerať hore za 
Vami do nebíčka a Vy si vtedy poviete, že naša 
mamka na nás nezabudla a ja nikdy nezabud
nem...“

Boli to slová, ktoré zneli veľmi silno a s vie
rou. Slová, ktoré vôbec nemuseli odznieť. Tie 
deti mohli ísť v septembri do školy, mohli sa hrať, 
keby človek nedával na prvé miesto pýchu a ne
rozvážnosť, ktorá u mladého človeka urobila 
svoje. Preto pozastavme sa nad týmto príbe
hom, vážme si životy nás všetkých a predovšet
kým milujme život, aby sme nikdy nemuseli pre
žívať také ťažké chvíle.

Jana MAŠLEJOVÁ
□  □ □

Vážená redakcia!
Chcem Vaším prostredníctvom poďakovať o. 

Mgr. Stanislavovi Jancuskovi, kaplánovi, ktorý 
pôsobil v Michalovciach dva roky a od 1. júla 
1996 odišiel do farnosti košického Sídliska Nad 
jazerom. Práve on dokázal priviesť môjho 18- 
ročného syna k viere a pripraviť ho na prvé sväté 
prijímanie a sviatosť birmovania.

Na novom pôsobisku mu želám veľa 
Božieho požehnania a Božích milostí a darov 
Svätého Ducha.

Vďačná matka Alžbeta Čúrna 
Michalovce
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POTREBUJEME "VIAC SRDCA“
Istý prúd humanistickej kultúry priviedol 

nemálo mužov i žien našich čias k tomu, že sa 
vzdialili od Boha - týmito slovami začal Svätý 
Otec svoj prihovor v nedeľu 29. septembra 
pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána a po
kračoval: No so zánikom veľkých ideológií sa 
v celej svojej dramatickej jasnosti ukázalo, že 
ak sa človek stane Božou sirotou, stratí aj 
zmysel svojej existencie a v istom zmysle sa 
stane sirotou sám sebe. Kto je človek? 
Kresťanstvo vo svojej tradícii - západnej i vý
chodnej - vždy bralo túto otázku vážne. Z toho 
vzniká hlboká a harmonická antropológia, za
ložená na princípe, že poslednú pravdu o ľud
skej bytosti treba hľadať v tom, kto ju stvoril.

Východná spiritualita ponúka špecifický 
prínos k rýdzemu poznaniu človeka, a to tým, 
že zdôrazňuje pojem srdce. Východní kresťa
nia rozoznávajú tri druhy poznania: prvé, ob
medzujúce sa na človeka v jeho biopsychickej 
štruktúre, druhé ostáva v okruhu jeho mravné
ho života, no najvyšším stupňom je poznanie 
seba; toto možno dosiahnuť v kontemplácii, 
prostredníctvom ktorej človek vstupuje hlboko 
sám do seba a poznáva sa ako Boží obraz a 
keď sa očistí od hriechu, stretáva sa so živým 
Bohom, takže sa sám prostredníctvom daru 
milosti stáva Božím.

A toto je poznanie srdca. Tu srdce ukazu
je oveľa viac ako dajaká ľudská schopnosť. Je 
skôr princípom jednoty osoby, je akoby vnú
torným miestom, v ktorom sa utvára celá oso
ba, aby žila v poznaní Pána a v láske k nemu. 
Na to narážajú východní autori, keď vyzývajú 
zostúpiť z hlavy do srdca. Nestačí poznávať

veci, nestačí o nich premýšľať, potrebné je, 
aby sa stali životom. To je dôležité posolstvo, 
ktoré platí nielen pre náboženskú skúsenosť, 
ale pre celý ľudský život.

Dnešná vedecká kultúra nám dáva k dis
pozícii množstvá informácií, a predsa denne 
zisťujeme, že na humanizáciu to nestačí. 
Dnes väčšmi ako inokedy pociťujeme potre
bu objaviť rozmer srdca. Potrebujeme "viac 
srdca“ .

Na záver Svätý Otec spomenul narušenie 
krehkého mieru na Strednom východe. Po u- 
dalostiach v Jeruzaleme a inde nám neostáva 
iné, len prosiť Pána, aby toto utrpenie preme
nil na statočné úsilie v prospech pravého, 
spravodlivého a trvalého mieru. Je povinnos
ťou všetkých veriacich, židov, kresťanov i mos
limov, hľadať všetky prostriedky, umožňujúce 
pochopiť sa a vytvoriť ovzdušie vzájomnej 
dôvery v prospech pokoja a mieru v tejto kra
jine, ktorú Boh chcel mať svätú. Modlime sa 
za to.

Naostatok Ján Pavol II. ešte pozdravil ve
riacich z Castelgandolfa srdečným pozdra
vom, iebo - ako povedal - v najbližších dňoch 
ráta s návratom do Vatikánu.

□  ČESTNÝ DOKTORÁT CHIARE LU- 
BICHOVEJ. Katolícka univerzita v poľskom 
Lublíne udelila zakladateľke hnutia 
Focolare Chiare Lubichovej čestný dokto
rát. Túto vysokú poctu získala za prínos pre 
čisté kresťanstvo, významné podnety v ob
lasti ekumenického dialógu, rozmachu 
kresťanského myslenia, za presadzovanie 
modelu ekonomického rozvoja, ktorý na
zvala ekonomika spoločenstva, i vďaka roz
siahlej publikačnej činnosti.

Chiara Lubichová založila hnutie, ktoré 
približuje ideál svätosti každému človekovi 
dobrej vôle. Ukázala, že svätosť nie je čosi 
mimoriadne a zázračné, určené jedine vy
voleným a spojené s úplným zrieknutím sa 
života vo svete, ale je to priateľstvo s 
Bohom, ktoré je veľmi jednoduché a pri
rodzené, prístupné všetkým.

Vo svojom vystúpení pri udelení dokto
rátu poukazala na premeny, ktorými teraz 
prechádza poľská spoločnosť a vyzvala, 
aby sa Poľsko vrátilo k svojim tradičným ko
reňom a našlo v nich podnet prijať kresťan
ský model sveta. Jej slová chápme tak, ako 
by ich adresovala priamo nám.

□  NOVÝ PROTOARCHIMANDRITA 
BAZILIÁNOV. V dňoch 11.-25. júla bola v 
Ríme generálna kapitula Rádu sv. Bažila 
Veľkého - baziliánov, na ktorej okrem iného 
si delegáti jednotlivých provincií zvolili nové 
vedenie . Za generálneho predstaveného 
tohto najstaršieho rádu sv. Cirkvi bol na o- 
sem rokov zvolený o. Dionýz llachovič z 
brazílskej provincie. Kapitula zvolila aj šty
roch konzulantov na ďalšie štyri roky.

□  NOVICIÁT V MALOM BEREZNOM. 
Rád sv. Bažila Veľkého otvoril v svojom mo- 
nastieri v Malom Bereznom v mukačevskej 
eparchii noviciát. V súčasnosti je v ňom päť 
novicov a štyria kandidáti. Igumenom mo- 
nastieraje o. Pavol Rajčinec, OSBM.

i M  o tec  ©wowDÄ m  dSw m m
Prečo majú byť laici misionármi - nie je to 

práca pre kňazov a rehoľníkov?
Všetci laici sú od okamihu svojho krstu 

misionármi, pretože celá Cirkev je v svojej 
podstate misionárska. Všetci majú právo i po
vinnosť podieľať sa na celosvetových misiách 
Cirkvi. Isté je, že každá miestna cirkev musí 
mať Eucharistiu, a preto i kňazov. Lenže ten 
potrebuje spolupracovníkov - tými sú laici.

Od samotného počiatku kresťanstva sa la
ici podieľali na šírení viery. V dejinách exis
tujú prípady, keď laici - muži i ženy - utvárali 
a krstili kresťanské skupiny ešte predtým, 
kým do ich oblasti prišiel kňaz. Laici môžu ší
riť evanjelium sami v rodinách, v skupinách a- 
lebo združeniach. Ženy hrajú dôležitú úlohu

svojou prácou v rodine, v školách, v politic
kom, sociálnom a kultúrnom živote a hlavne 
pri vyučovaní náboženstva. Existuje mnoho 
spôsobov, ako slúžiť poslaniu Cirkvi. V mno
hých farnostiach v rôznych krajinách pracujú 
dynamické misijné skupiny, ktoré prinášajú 
čerstvú energiu do kresťanského života, hlav
ne medzi mladými. Niektoré z týchto hnutí sa 
sústreďujú na misijnú činnosť, na dobrovoľní
kov pre misie a na rôznorodú pomoc. Všetky 
cirkevné skupiny majú za úlohu pomáhať sve
tovým misiám. Vyjadruje to vyspelosť a zod
povednosť.

Čestné miesto majú katechéti. V každej 
misii pracujú dňom i nocou, hlásajú kresťan
skú náuku slovom i skutkom. Pre šírenie vie

ry sú nepostrádateľní, bez nich by nebolo 
možné vybudovať mnohé z kresťanských spo
ločenstiev.

V starších a dobre pracujúcich cirkvách sa 
zväčšuje počet laikov - mužov i žien, ktorí sa 
prichádzajú školiť, aby sa zúčastnili na novom 
hlásaní Kristovej blahozvesti. Každé spolo
čenstvo potrebuje vedúceho pre modlitbu, 
piesne, liturgiu, štúdium Biblie a dobročinnú 
činnosť, ako i kancelársku a údržbársku prá
cu, a to sme uviedli len niektoré. Na niekto
rých misiách musí toto všetko robiť kateché
ta.

K uskutočneniu pravého života z viery by 
mal každý laik - muž i žena - venovať nejaký 
čas práci pre Cirkev.
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K T O R O U  C E S T O U  P Ô J D E M E ?
Bazilika Navštívenia Panny M árie  

na Mariánskej hore v Levoči j e  na  m a
riánske sviatky p lná  pútnikov. I  vtedy, 
ak je  pracovný deň. Je toho veľa, čo pre
jde človeku mysľou pri návšteve Panny  
Márie. Na Uspenje -15. augusta - tu bo
li slúžené tri sv. omše. O štvrtej poobede  
prichádza autobus s nem eckým i p ú tn ik 
mi. Na svojej ceste po  európskych p ú t
nických miestach nem ohli obísť Levoču. 
Na naše veľké prekvapenie pú tn ikov z  
Nemecka sprevádza otec b iskup D om i
nik Kaľata, SJ. O chvíľu j e  .v v. om ša  v la
tinskom jazyku. N em eckí p ú tn ic i m ajú  
aj svojho kantora. Otec biskup nezabú
da ani na prítomných dom ácich pú tn i
kov, aj im sa prihovára.

Perfektnou nem činou vysvetľuje v 
slávnostnej homílii význam  tohto m iesta  
v čase veľkého náboženského  útlaku. 
Otec biskup spomína, že  nedávno bol tu  
v Levoči na oslavách 50. výročia m a tu 
rity m  tunajšom gym náziu . Vtedy, ke ď  
maturovali, netušili, a k á  bude ich život
ná cesta.

Aké tvrdé budú ú toky proti cirkvi a 
proti náboženstvu. M n o h í b iskupi a kň a 
zi sa dostali do väzenia a m edzi n im i i 
otec biskup.

I  dnes sú sn a h y  rozširovať m a ter i
alizmus a a te izm us, zd ô ra zn il otec bis
kup. Ž ijem e a p racu jem e s ľuďmi, k to 
rí tomu slúžia. Tak a k o  v m inu losti, i 
dnes je  cirkev ochránkyňou  B ožích  zá 
konov. Je preto dô ležité  p o čú v a ť  Cir
kev, aby sm e sa  vyhli m a ter ia lizm u . 
Nie sm e sved ka m i zroden ia  novej k u l
túrnej zm eny, ale sm e  sv e d k a m i ne
kultúrnej civilizácie, k to rá  sa  r iad i ne
kultúrnym i zákonm i. S m e  sv e d k a m i  
rôznych tragických  k o n 
fliktov vo svete. N o  n a p riek  
tomu nem ám e dôvod k  p e 
sim izm u. A k o  kresťa n ia  
máme nádej, že  p o d  ochra
nou Panny M árie sa  n á m  
podarí ž iť  p ra k tický  m a ri
ánsky život. To j e  spôsob, 
ako prekonať zlo. P očúvať 
Božie slovo a k o  P a n n a  
Mária, uchovať s i ho  v srd
ci ako Panna M ária. O d  
Božieho slova sa po to m  od
víja celý život v Bohu. Je  
potrebné rozm ýšľať o Bo
žom slove ako  P anna M á 
ria. Ona rozpoznávala vô
ľu Božiu, a ká  j e  a zač ína

ju  plniť. To sa  m u s ím e  u č iť  o d  P anny  
M árie.

Kresťania m ôžu  veľa urobiť m odlit
bou. A j uplynulé roky nás o tom presvied
čajú. Ľudia  tu  nem ali žiadne zbrane. 
M odlili sa a Panna M ária im  pom áhala. 
To je  veľmi dôležitá skúsenosť a j pre sú
časnosť. Cirkev, ktorá j e  na kolenách, v 
pokore sa modlí, j e  nepremožiteľná, pri
po m en u l o. biskup vo svojej homílii.

Po sv. omši sme využili túto jedinečnú 
príležitosť a požiadali sme o. biskupa o 
rozhovor pre nás časopis. Ochotne nám vy
šiel v ústrety, napriek časovej tiesni.

■  Otec biskup, sme šťastní, že sme moh
li spolu s Vami prežívať túto sv. omšu spolu 
s nemeckými pútnikmi, navyše, ak to bola 
Vaša prvá sv. omša tu v bazilike na hore. 
Kde teraz pôsobíte, otec biskup?

- Žijem vo Freiburgu, v Schtaufene. Som 
tam štvrtým svätiacim biskupom. Je to ob
rovská diecéza, takmer ako celé Slovensko. 
Má asi 3 milióny veriacich. V Nemecku žije 
podľa môjho odhadu asi desaťtisíc Slovákov, 
vo Švajčiarsku asi šesť a vo Švédsku asi päť 
až šesťtisíc. To sú ľudia, ktorí majú radi Slo
vensko, ale žijú tam. Niektorí sa v penzij
nom veku vracajú na Slovensko, ale deti o- 
stávajú v zahraničí. Majú tam už svoje rodi
ny, zamestnanie a pod.

■  Kedy ste vy odišli do zahraničia?
- Odišiel som do zahraničia vtedy, keď 

biskupi uvažovali o tom, čo urobíme so 
Slovákmi, ktorí žijú v cudzine. Bolo to v 
roku 1969. Terajší pán kardinál Korec si 
myslel, že jeden z nás, tajne vysvätených 
biskupov, by mal ísť do cudziny. Po krát
kom uvažovaní som sa rozhodol, že pô
jdem. Od roku 1969 som bol v cudzine a 
až vo februári 1990 som  prišiel na

Slovensko. V zahraniči sme robili užitočnú 
prácu. Pracovali sme pre Slovákov i pre 
Nemcov. M nohí to nechápu, prečo my 
tam robíme pre Francúzov, Nemcov a 
iných. To je najlepšia reprezentácia Slo
venska v cudzine.

■  Otec biskup, prepáčte, nejde vari viac 
o reprezentáciu Kristovho diela?

- Áno, v prvom rade ide o túto repre
zentáciu. M nohí nám však vytýkajú, že 
sme odrodilci, že sme stratení, suchá rato
lesť!

My sa snažíme ozaj pomáhať aj tým na 
Slovensku. Vydávame časopis Viera a ži
vot. Snažím sa tam prispievať. Moja úloha 
by sa stručne dala charakterizovať tak, že 
pomáham tam, kde na Slovensku tečie do 
topánok, ako sa hovorí.

Prosili ma o pomoc pri vyučovaní teo
lógie. Nemáme dosť profesorov, dosť kvali
fikovaných síl. Ja som mal možnosť vzde
lávať sa v cudzine, promoval som v 
Innsbrucku. Najprv som prednášal dva ro
ky fundamentálnu teológiu bohoslovcom 
na Spiši. Potom som išiel pomôcť na teo
lógiu Univerzity v Trnave. To je môj prís
pevok pre Slovensko.

■  Otec biskup, v súčasnosti nie je pro
blém byť Slovákom, ale problém je byť kres
ťanom, uchovať si vieru. Ako to vidíte vy?

- Viera je u nás stále v popredí. Aj nám 
išlo v prvom rade zachrániť vieru, zachrániť 
identitu. Niečo sa nám podarilo. Máme z 
našich radov ôsmich bohoslovcov, kňazov, 
rehoľníkov. Škoda, že nijaké dievča sa nám 
nerozhodlo vstúpiť do rehole. Na Slovensku 
je po tejto stránke lepšia situácia.

■  Otec biskup, povedzte nám, aká je 
Cirkev v Nemecku?

- Dnes je to Cirkev na prechode, ktorá 
zápasí o pokoncilovú situáciu. 
Ide o to, ako ostať v dnešnom 
čase kresťanom, ale pritom ne
stáť sa otrokom dnešnej mate
rialistickej a viacmenej kon
zumnej spoločnosti. Cirkev v 
Nemecku sama o sebe je na 
vysokej úrovni. Je tam však 
veľká diferenciácia. Je tam ve
ľa rozkladných síl. I s nimi 
musíme hovoriť a s nimi musí
me zápasiť. Nemáme to ľahké.

Autobus s pútnikmi už ča
ká na otca biskupa a tak na 
ďalšie otázky už nebolo času. 
Aj tak sme otcovi biskupovi 
povďační.

Dr. Mária PEŠEKOVÁIlustračná snímka
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Posviacka kríža v Sobranciach
Veľa ľudí, príjemná atmosféra, dojatie, to 

sú symptómy, znaky z posviacky kríža v 
Sobranciach, ktorá sa uskutočnila 22. sep
tembra. Sv. liturgiu pred chrámom zasväte
ným Ochrane Presvätej Bohorodičke celeb
roval J.E. diecézny biskup Mons. Ján Hirka. 
Koncelebroval okresný dekan, kanonik o. 
Michal Moskaľ, správca farnosti Sobrance o. 
Jozef Kelló spolu s niekoľkými dálšímí kňaz
mi z okolitých farností. Po sv. liturgii sa veria
ci v sprievode presunuli k novostavanému

chrámu Sedmopočetníkov. Tu bol nový kríž 
otcom diecéznym biskupom posvätený. 
Prečítaná bola pamätná listina. Dojímavé bo
lo zo všetkého najviac vyvýšenie kríža na ku
polu novostavaného chrámu. Potom si otec 
biskup Hirka v doprovode Ing. arch. Pavla 
Martinického z Bratislavy, autora projektu, 
prezrel budúci chrám, ktorý by mal byť do
končený v roku 1998. Túto možnosť obhliad
nuť vnútornú časť stavby mali aj všetci prí
tomní.

N o v á  e v a n j  e l i z á c ia
V dňoch 19. až 21. septembra sa v 

Bratislave uskutočnilo už po piaťykráť sympó
zium Nová evanjelizáciu s medzinárodnou ú- 
časťou. Uskutočnilo sa v priestoroch Teolo
gického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježi
šovej na Slovensku - ALOISIANUM. Posla
ním sympózia bolo prispieť k realizácii pro
gramu Desaťročia duchovnej obnovy Slo
venska. Podujatie poskytlo široký priestor pre 
výmenu myšlienok a skúseností v oblasti 
MASMÉDIÍ a OHLASOVANIA EVANJE
LIA, ako aj formovania kultúry a civilizácie 
duchom evanjelia. V úvode všetkých účastní-

Apoštolský nuncius Luigi Dossena počas prí
hovoru na sympóziu.

kov privítal o. Emil Krapka, SJ. Účastníkov 
pozdravil a tiež sa k nim prihovoril apoštolský 
nuncius v Slovenskej republike Luigi 
Dosenna. Medzi vzácnymi zahraničnými hos
ťami bol prítomný Hans-Peter Röthlin, ktorý 
mal referát z pápežskej rady pre spoločenské 
komunikácie. Andrzej Koprowski, SJ, z 
Poľska, hovoril o Úlohe médií v celku spolo
čenského života. Veľmi adresné a zaujímavé 
boli vystúpenia banskobystrického diecézne
ho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, ktorý ho
voril o povinnosti biskupov zapojiť masmédiá 
do evanjelizácie. Komentoval situáciu katolíc
kych médií na Slovensku, ich neľahkú pozíciu
i úlohu. Poukázal tiež na to, že často aj veria-

ci ľudia sa živia tzv. pseuduchovnom, rôznymi 
’’zbožnými “ brožúrkami. O. Juraj Drobný na
značil, aký je vzťah biskupov a kňazov voči 
katolíckym médiám. Redaktorka redakčnej 
skupiny duchovného života v STV hovorila o 
nie najlepšej situácii v súvislosti s realizáciou 
náboženských programov v STV. Jezuita 
Daniel Dian percentuálne vyjadril (4,9%), aký 
priestor majú katolícke médiá v STV.

Otvorene bolo povedané, že masmédiá v 
samotnej cirkvi na Slovensku nie sú docene
né. O. Dačok predniesol dôležitý referát na 
tému Kultúra smrti v obraze masmédií a po-

SYMPOZIUM
stoj kresťana. Karol Orban zdôraznil, prečo 
klesá záujem o katolícke médiá. Riaditeľ Rá
dia LUMEN okrem iného vysvetlil dôvody, 
prečo Rádio Lumen nepočuť na celom území 
Slovenskej republiky a obrátil sa so žiadosťou 
o pomoc. Vo svojom referáte: Človek - adre
sát katolíckych médií naznačil odpoveď na o- 
tázku, čo chce médium svojou pôsobnosťou 
dosiahnuť. Vysvetlil pojmy pastorovať a e- 
vanjelizovať. Katolícke médiá sú svedomím 
národa, povedal duchovný Štefan Mordel, 
ktorý prednášal na tému Vplyv médií a najmä 
televízie na rozvoj mladého človeka. Okrem 
iného bolo naznačené, že boli by potrebné 
personálne zmeny v komisii pre masmédiá 
pri KBS. Zaznela požiadavka rozšíriť vysiela
cie televízne časy. Okrem týchto príspevkov 
zaujímavé boli aj od Františka Reichla, Petra 
Kolára, Jána Graca a dálších.

Sympózium Nová evanjelizácia obohatila 
jeho účastníkov, medzi ktorými nechýbala 
ani naša redakcia. Poukázala na významné či
nitele utvárajúce kultúru a civilizáciu, medzi 
ktoré rozhodne dnes patria masovokomuni
kačné prostriedky.

Z redakčných postrehov spomenieme, že 
každý podvečer bola pre účastníkov sympó
zia slúžená sv. omša. V sobotu sv. omšu ce
lebroval J.E. Ján Chrizostom kardinál Korec. 
Na záver podujatia sv. omšu celebroval ban
skobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf 
Baláž. Vďaka za organizáciu patrí otcom je
zuitom z inštitútu ALOISIANUM v Bra
tislave. -rs-

Z0 ŽIU0TA EPARCHIE
Jubilejná liturgia

Otec diecézny biskup Mons. Ján Hirka 
navštívil farskú obec Osturňa. Prišiel sem na 
pozvanie správcu tejto farnosti o. dekana 
Andreja Kerešťana. Pri príležitosti 200. výro
čia postavenia chrámu (1790) a odpustovej 
slávností sv. archanjela Michala tu bola 29. 
septembra slávnostná sv. liturgia. -rs-

Obnovený chrám v Rakovčíku
Vo farnosti Hrabovčík, filiálnej obci 

Rakovčík, bol 29. septembra posvätený ob
novený chrám z roku 1890, ktorý je zasväte
ný Ochrane Presvätej Bohorodičke. Správ
com tejto farnosti je v súčasnosti o. Štefan 
Kopčák. Posviacku vykonal pomocný biskup 
Mons. Milan Chautur, CSsR. -rs-

Posviacka obnoveného chrámu
Posviacka chrámu zasväteného Počatiu 

sv. Jána Krstiteľa spojená s odpustovou sláv
nosťou bola 22. septembra vo Vyšnej Olšave. 
Posviacku vykonal generálny vikár Mons. Ján 
Gajdoš. Prítomný bol okr. dekan kanonik o. 
Andrej Dujčák. Vzácnych hostí privítal správ
ca tejto farnosti o. Mirón-Keruľ Kmec. O re
konštrukciu chrámu sa výraznou mierou zasl
úžil predchádzajúci správca o. Ján Ducár. 
Započaté dielo sa podarilo dokončiť - nový ol
tár, obnovený ikonostas, osvetlenie a rôzne 
dekorácie. Na slávnosť prišlo mnoho pútni
kov, okrem iných tiež z Veľat, Brusnice a 
Kolboviec. Bohu vdäka za štedré srdcia a o- 
chotné ruky veriacich, ktorí pomohli pri zveľa
dení olšavského chrámu.

Gréckokatolíci V.OIšava, -rs-

Posviacka symbolov obce
700 rokov a posviacka symbolov obce, to 

bol dôvod na milú slávnosť obidvoch katolíc
kych obradov, ktoré sú v Dlhom KÍčove za
stúpené takmer rovnakým počtom veriacich. 
Sv. liturgiu pri tejto príležitosti dňa 21. sep
tembra slúžili pomocný biskup Mons. Milan 
Chautur, CSsR, spolu s pomocným bisku
pom a generálnym vikárom košickej arcidie
cézy Mons. Bernardom Boberom. -rs-

Vo vynovenom prostredí
Chrám sv. archanjela Michala z roku 1790 

už potreboval ’’generálku“. Po obetavej práci 
a nezištných milodaroch sa 29. septembra 
mohli veriaci Hažína, ale tiež z jeho blízkeho 
okolia tešiť. Posviacka obnoveného chrámu, 
ktorú vykonal biskupský vikár o. Peter 
Rusnák, bola v rámci osláv 545 rokov založe
nia obce. Pri tejto príležitosti bolo skrášlene 
tiež okolie chrámu. Pripominame, že Hažín je 
fliálkou farnosti Humenné

Gréckokatolíci Humenné, -rs-

Mariánsky odpust
Po 31 rokoch vysťahovania obce Valkov v 

miestnom gréckokatolíckom chráme v rekre
ačnej oblasti Domaša dňa 29. septembra bol 
mariánsky odpust ku cti Ochrany Panny 
Márie. Sv. liturgiu za účasti rodákov zaplave
nej obce a dálších vzácnych hostí slúžil 
správca farnosti Lomné o. Jozef Šoltýs.

-rs-
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S l á v n o s t n ý  d e ň  v
Pri príležitosti sviatku Narodenia 

Presvätej Bohorodičky sa dňa 22. septem
bra t.r. v obci Malcov konala odpustová 
slávnosť, ktorá mala o niečo bohatší pro
gram než v predchádzajúcich rokoch. Bola

spojená s posviackou farskej budovy a ob
noveného chrámu.

Slávnostný program sa začal rozjímavým 
ružencom, do ktorého sa zapojili deti a mlá
dež v typických ľudových krojoch z našej far-

M a l c o v e
nosti. Veriaci spolu so svojím duchovným ot
com Štefanom Pacákom privítali milého 
hosťa - pomocného prešovského biskupa 
Mons. Milana Chautura, CSsR.

Po privítaní nasledovala posviacka far
skej budovy a obnoveného chrámu. Z chrá
mu sa otec biskup a kňazi so sprievodom a

ZO ŽIU0TA EPARCHÍE

za spevu mariánskych piesní presunuli ku 
kaplnke, kde slávnosť pokračovala sv. litur
giou, ktorú slúžil otec biskup spolu s prí
tomnými kňazmi: okresným dekanom o. 
Pavlom Chanátom z Bardejova, o. Jozefom 
Gduľom, o. Andrejom Šambronským, o. 
Petrom Hasarom, o. Františkom Dancákom,
o. Ľuboslavom Pulščákom a miestnym du
chovným otcom Štefanom Pacákom.

Skôr než sa začala sv. liturgia, otec bis
kup posvätil nový kalich.

Svätú liturgiu doprevádzal mládežnícky 
zbor Simeonka, ktorý v tento deň oslávil pr
vý rok svojho založenia.

Pobyt  u k r a j i n s k ý c h  d e t í  v  M e d z i l a b o r c i a c h  a  v  o k o l i t ý c h  d e d i n á c h

§ ®TŕW®5Š§WKI[l S®E>(g@KIQ
GK DCH Charitatívno soci

álne centrum (CHSC) Medzila
borce v spolupráci so Žen
ským spolkom v Brovari zorga
nizovali pobyt pre 35 ukrajin
ských detí v našich rodinách v 
rámci projektu ’’Pomoc deťom 
z oblastí postihnutých Černo

byľom“ v čase od 2. do 23. 
augusta t.r. Deti po príchode 
boli rozmiestnené do jednotli
vých rodín, ktoré pracovníci 
Charity každý týždeň navštevo
vali. Počas ich pobytu zorgani
zovali pracovníci CHSC jedno
dňový výlet v spolupráci s dob-

NOVY HROB
Dňa 25. septembra t. r. zom

rel zaslúžilý kňaz našej eparchie 
titl. dekan o. Gabriel Kopcsay.

Narodil sa 20. júna 1915 v 
Slávkovciach. Kňazskú chirotó- 
niu prijal dňa 21. septembra 
1938 z rúk mukačevského bisku
pa Alexandra Stojku. Pôsobil v 
Puzniakovciach, Turia Bystrej, 
Čabalovciach, Trnave pri Labor
ci, Žakovciach, Cejkove a Miklu-

šovciach, odkiaľ v roku 1990 odi
šiel do dôchodku. Jeho kňazskú 
činnosť prerušilo na 18 rokov vy
hnanstvo do Čiech, kde bol ro
botníkom v Rudníku a Karvinej. 
Trpela aj jeho početná rodina. 
Bol horlivým šíriteľom úcty k 
Božskému Srdcu Spasiteľa.

Pohrebné obrady v Koši
ciach vykonal s prítomnými 
kňazmi pomocný biskup o. Mi
lan Chautur, CSsR.

Vičnaja pamjať!

rovoľníkmi p. Zelinkovou, p. 
Zelinkom a pracovníčkou Cha
ritatívneho centra pre detí a 
mládež v Humennom M. Anto- 
likovou, kde deti hrali rôzne 
hry, opekali špekačky a na zá
ver tohto výletu deti si pochut
nali na výbornom guláši, ktorý 
pripravili dobrovo ľn ícky zo 
Svetlíc p. Dundová a p. Šu- 
rinová.

Hoci je  teraz ťažká ekono
m ická situácia, našli sa rodiny,

ktoré mali otvorené srdcia a vi
deli v týchto deťoch svojho blíž
neho. Pri vyprevádzaní detí o- 
päť do svojich domovov, preží
vali chvíle veľkého lúčenia. 
Nakoniec sme dostali na cestu 
požehnanie od správcu farnos
ti v Medzilaborciach o. Fran
tiška Krajňáka.

Všetkým rodinám, ktoré sa 
starali o tieto detí nielen po ma
teriálnej, ale aj po duchovnej 
stránke, patrí úprimné Pán Boh 
zaplať.

Mária ČOPÁKOVÁ 
pracovníčka CHSC

V jeden obyčajný deň zorganizovala prešovská farnosť farskú púť 
do Litmanovej. Stalo sa tak v stredu 25. septembra. Streda je vo vý
chodnej cirkvi zasvätená úcte Presvätej Bohorodičky a Svätému krížu.

Púte sa zúčastnila necelá stovka prevažne starších veriacich. 
Doprevádzal ich o. Emil Lechman, ktorý na hore Zvir slúžil sv. liturgiu 
v staroslovienskom jazyku. Cestou sa mariánski ctitelia spoločne po
modlili sv. ruženec a krížovú cestu. Za nezvyčajne príjemného poča
sia prežili pútnici pekný a milostivý deň. -rs-

Farská púť do Litmanovej



14 SLOW  20/96

NOVÝ AKADEMICKÝ ROK NA BOHOSLOVECKEJ FAKULTE
Začiatok nového akadem ického roka na teologickej bo

hosloveckej fakulte bol tohto roku zvlášť významný. Dňa 23. 
septembra bola v Katedrálnom chrám e sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove slávnostná bohoslužba, ktorú slúžil J.E. diecézny  
biskup Mons. Ján Hirka. Prítomní boli predstavení seminára 
a fakulty. Po sv. liturgii bol potom na Sládkovičovej ulici o- 
tvorený zrekonštruovaný, rozšírený nový kňazský seminár. Na 
úvod zaznel akatist. Za účasti predstavených seminára o. 
rektora Mgr. M.Kučeru, vicerektora Mgr. o. J. Čekana, pre
fektov Mgr. P. Sabola, MUDr. o. J. Kôryho, špirutuálov o. Mgr. 
J. Zaváckeho, o. Mgr. P. Geletku a celého profesorského zbo
ru sa k prítomným bohoslovcom prihovoril otec diecézny bis
kup.

Pôvodná stavba bývalého sirotinca a neskôr kňazského 
seminára za necelé tri roky zmenila svoju tvár na nepoznanie. 
Kým pôvodná kapacita predstavovala sotva šesťdesiat ubyto
vaných, dnes je tu umiestnených 150 bohoslovcov, ktorí sa 
pripravujú na kňazské povolanie. Hlavná seminárna kaplnka

ešte len čaká na dokončenie. Sv. liturgie a modlitbové stret
nutia sú zatiaľ v provizóriu v peknej moderne riešenej aule. 
Nové múry ešte nerobia seminár seminárom, jeho význam sa 
napĺňa v kňazských povolaniach. Nový kňazský seminár dáva 
lepší predpoklad bohoslovcom na pokojné vzdelávanie. Tomu 
nasvedčujú samotné ubytovacie jednotky. Súčasťou seminára 
je aj fitcentrum. Na dokončenie čaká aj malá kaplnka. Pekné 
študovne by mali byť v budúcnosti vybavené modernou tech
nikov, ktorá dnes neobíde žiadnu inštitúciu. Stavbu realizova
la popradská firma Stavbár. Nový kňazský seminár v Prešove 
je nádejou veriacich prešovskej diecézy. Myslíme v modlit
bách na tých, ktorí prijali pozvanie do školy Ježišovej, ktorí 
chcú vzrastať v Kristovej Láske a Učení. Slávnostná posviac
ka kňazského seminára na Sládkovičovej ulici v Prešove sa u- 
skutoční 21. novembra 1996 .

Pri tejto príležitosti si pripomeňme v historickom medailó
ne osudy výchovy kňazského dorastu pre prešovskú epar- 
chiu.

Štúdium katolíckej teológie 
v Prešove

Pričinením biskupa Andreja Bačínského 
a za pomoci cisárovnej Márie Terézie bol v ro
ku 1774 zriadený vo Viedni "Cisársky gene
rálny gréckokatolícky seminár“ pre všetky 
gréckokatolícke diecézy na území Rakúsko - 
Uhorska, teda aj pre Slovensko ako jeho sú
časti. V cisárskom patente v tejto súvislostí sa 
výslovne uvádza slovensko - rusínsky obvod 
na Spiši.

Po zrušení generálnych seminárov boli 
zriadené semináre diecézne a bohoslovci zo 
Slovenska, gréckokatolíckeho obradu, štu
dovali na Bohosloveckej akadémii v Užho
rode, prípadne v Egri, vo Viední alebo 
v Budapešti a Trnave.

Bulou pápeža Pia VII. z roku 1818 bolo 
zriadené Prešovské biskupstvo. Až o polsto
ročie - v roku 1880 - biskup Prešovskej die
cézy Mikuláš Tóth založil a zriadil vlastnú 
Bohosloveckú akadémiu v Prešove, spojenú 
s diecéznym kňazským seminárom. Výstavbu 
novej budovy na tento účel realizoval jeho ná
stupca - biskup Ján Vályi. Pre túto v Prešove 
zriadenú vysokú školu sa používal názov v la
tinčine Academia theologica a neskôr v slo
venčine Vysoká škola bohoslovecká. Budova 
akadémie stála takmer celých sto rokov na 
mieste dnešného nového divadla Jonáša 
Záhorského a hotela Dukla. Pred budovou 
bola vhodne situovaná socha významného 
národného buditeľa Alexandra Duchnoviča, 
gréckokatolíckeho kňaza a kanonika.

V rokoch po prvej svetovej vojne bol pro
fesorom na tejto bohosloveckej akadémii vý
znamný vedec - teológ ThDr. Mikuláš Rus- 
nák, Bol známy aj v cudzine a od zriadenia 
Katolíckej teologickej fakulty ako súčasti uni
verzity Komenského v Bratislave bol jej profe
sorom a akademickým funkcionárom až do 
násilného ukončenia jej existencie. Rovnako 
neskorší prešovský svätiaci biskup ThDr. 
Bažil Hopko bol profesorom na tejto škole

Dekan Bohosloveckej fakulty UPJŠ doc. 
Dr. František Janhuba.

a súčasne posledným rektorom kňazského 
seminára do onoho osudného roku likvidácie 
gréckokatolíckej cirkvi.

Bohoslovecká akadémia v Prešove skon
čila svoju činnosť násilným uzatvorením v tra
gicky deň likvidácie gréckokatolíkov v našom 
štáte 28. apríla 1950 ihneď po tzv. "prešov
skom sobore“ , keď vtedajšia vláda komunis
tickej totality našu cirkev administratívnym 
rozhodnutím zrušila.

Uväznený bol aj posledný dekan akadé
mie ThDr. Mirón Podhájecký a rektor seminá
ra ThDr. Vasil Hopko. Rovnaký osud stihol 
všetkých profesorov. V kronike tejto školy bu
dú ich mená zaznamenané výraznými písme
nami ako mená svedkov a účastníkov udalos
tí, ktoré sa v Európe v polovici dvadsiateho 
storočia nemali stať... Aj po prepustení z tá
borov a väzníc - poniektorí až v roku 1963 - 
boli všetci naďalej mnohorakým spôsobom ši
kanovaní a prenasledovaní a akákoľvek

učiteľská alebo duchovná činnosť im bola za
kázaná.

V roku 1968 v dôsledku politických zmien 
bola činnosť gréckokatolíckej cirkvi povolená. 
Po zorientovaní sa v nových podmienkach 
boli všetci študenti, ktorých adresy bolo mož
né zistiť, v septembri pozvaní do Košíc a bolo 
im oznámené, že budú môcť štúdiá dokončiť. 
Diecéza mobilizovala svoje sily a mala v pláne 
zorganizovať aj teologické štúdium. Pred
sedom komisie pre obnovu Bohosloveckej a- 
kadémie v Prešove bol menovaný so súhla
som designovaného ordinára Mons. Jána 
Hirku - ThDr. Štefan Ujhelyi. Ale to už bolo po 
21. auguste 1968 a začala sa doba "normali
zácie“ . V dôsledku toho realizovať vznešené 
plány už nebolo vôbec možné. Benevolencia 
štátnych orgánov k náboženským iniciatívam 
sa pomaly opäť vytrácala zo života. Štátny do
zor nad cirkvami sa postupne znova utužoval, 
až dosiahol svoje obludné rozmery. Obno
venie vysokoškolského bohosloveckého štú
dia v Prešove nebolo povolené.

Nasledujúcich 23 rokov - pokiaľ vedeniu 
diecézy bolo umožnené zabezpečovať výcho
vu kňazského dorastu vo veľmi obmedzenom 
počte - študovali naši bohoslovci na Rímsko
katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fa
kulte v Bratislave. Po roku 1989 túžba po slo
bode priniesla novú nádej, ktorá sa stala ra
dostnou realitou dneška. Od školského roku 
1990/91 sa obnovila činnosť bohosloveckej 
fakulty a kňazského seminára v Prešove. 
Fakulta sídli v rozsiahlej budove na Ul. bisku
pa Pavla Gojdiča. Pripomíname, že v škol
skom roku 1995/1996 sa v kňazskom semi
nári pripravovalo na svoje kňazské povolanie 
131 bohoslovcov v piatich ročníkoch. Záujem 
o teologické štúdiá a kňazské povolania chvá
la Bohu, každoročne vzrastá. Zároveň na fa
kulte študovalo 420 laikov - katechétov.

Bohu vdáka za všetkých, ktorí prispeli k to
mu, aby toto vnešené dielo bolo dokončené.

-rs-



LITURGICKY KALENDAR
Dvadsiatydruhý týždeň 

po Päťdesiatnici

21. október, pondelok, 
Hilarion, úctyhodný

Menlivé časti z pondelka 
alebo o úctyhodnom. Kol 
2,13-20, Lk 9,18-22.

22. október, utorok, 
Averciáš, biskup

Menlivé časti z utorka ale
bo o biskupovi. Kol 2,13- 
20, Lk 9,18-22.

23. október, streda, Jakub, 
apoštol, záv. spomienka 

/červená/
Antifóny: každodenné. 
Tropar: Svätý apoštol Ja
kub. Sláva. Kondák: Svätý 
apoštol. I teraz: podľa pred
pisu. Kol 3,17-25;4,1, Lk 
9,44-50, Gal 1,11-19, Mt 
13,54-58.

24. október, štvrtok, Aret 
a spoločníci, mučeníci

Menlivé časti zo štvrtku a- 
lebo o mučeníkoch. Kol 
4,2-9, Lk 9,49-56.

25. október, piatok, 
Marcián a Martýr,

mučeníci
Menlivé časti z piatku ale
bo o mučeníkoch. Kol 4,10- 
18, Lk 10,1-15.

26. október, sobota, 
Demeter, veľkomučeník,

záväzná spomienka 
/červená/

Antifóny: každodenné. 
Tropar: Y tebe, mučeník. 
Sláva. Kondák: Boh riava
mi. I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen: Spravodlivý sa 
teší. 2 Tim 2,1-10, Jn 15,17- 
27; 16,1-2.

27. október, dvadsiata-
druhá nedeľa 

po Päťdesiatnici /biela/ 
Nestor, mučeník

Radový hlas je piaty, ev. na 
utierni je jedenáste. Antifó
ny: nedeľné. Tropar: Veriaci 
oslavujme. Sláva. Kondák: 
Do podsvetia. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Pane, 
ty nás zachováš. Gal 6,11- 
18, Lk 16,19-31. Spev na pri
jímanie: Chváľte Pána.

Dvadsiatytretí týždeň 
po Päťdesiatnici

28. október, pondelok, 
Paraska, mučenica, záv.

spomienka
Tropar: M údra a oslavova
ná. Sláva. Kondák: Svätí 
a nepoškvrnení. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen: 
Obdivuhodný je. 1 Sol 1,1- 
5, Lk 10,22-24.

29. október, utorok, 
Anastázia, mučenica

Menlivé časti z utorka ale
bo o mučenici. 1 Sol 1,6- 
10, Lk 11,1-10.

30. október, streda, 
Zenobius a Zenóbia,

mučeníci
Menlivé časti zo stredy ale
bo o mučeníkoch. 1 Tes 
2,1-8, Lk 11,9-13.

31. október, štvrtok, Stách, 
Amplias, Urban a Narcis, 

apoštoli
Menlivé časti zo štvrtku a- 
lebo o apoštoloch. 1 Sol 
2,9-14a, Lk 11,14-23.

1. november, piatok, 
Kozma a Damián, lekári

Tropar: Svätí divotvorci. 
Sláva. Kondák: Preslávni 
lekári. I teraz: podľa pred
pisu. Prokimen: Svätým 
a slávnym. 1 Sol 2,14-20, 
Lk 11,23-26, 1 Kor 12,27- 
30; 13,1-8, Mt 10,1; 10,5-8.

2. november, sobota, 
Arendim a spoločníci,

mučeníci
Menlivé časti zo soboty. 2 
Kor 8,1-5, Lk 8,16-21.

3. november, dvadsiata- 
tretia nedeľa 

po Päťdesiatnici 
Acepsim, biskup /biela/

Radový hlas je šiesty, ev. na 
utierni je prvé. Antifóny: 
nedeľné. Tropar: Pri tvo
jom  hrobe. Sláva. Kondák: 
Boh náš. I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen: Spas 
ľud svoj. E f 2,4-10, Lk 8,26- 
39. Spev na prijímanie: 
Chváľte Pána.

Pripravil:

o. Mgr. Vojtech BOHÁČ

V lone nádhernej prírodnej scenérie, neďaleko nášho diecézne
ho centra mesta Prešova, sa nachádza gréckokatolicka obec 
Drienica. Obzvlášť v letných prázdninových mesiacoch a v zime na 
lyžovačku sem prichádza mnoho turistov. Ľudia zvyčajne počas voľ
ných chvíľ vyhľadávajú miesto k oddychu a relaxácii. Pre tento účel 
na malom návrší stojí tu od roku 1811 gréckokatolícky chrám 
Narodenia Presvätej Bohorodičky, v ktorom turisti nachádzajú mies
to, kde môžu načerpať duchovnú posilu. Túto možnosť v mesiaci 
auguste využila aj mládež z farnosti Košice - mesto, keď v tomto prí
jemnom prostredí spolu s otcom dekanom Cyrilom Jančišinom strá
vili peknú týžňovú dovolenku.

K farnosti Drienica, ako nám o nej pred časom napísal do re
dakcie p. Vincent Sedlák, sa vrátime v ďalších číslach Slova. Veríme, 
že to bude vhodná pozvánka, aby ste sa aj vy tu raz vybrali.

Na snímke vynovený ikonostas chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky na Drienici Snímka A. MESÁROŠ



Športovci, pozor,
pripravujeme 5. ročník 

halového futbalového turnaja
Miestny klub Slovenského Orla v spo
lupráci s našou redakciou v Prešove 
pripravuje vianočný futbalový turnaj. 
Tohto roku sa na tomto podujatí špor- 
tuchtiví nadšenci stretnú už po piaty- 
krát. Pred vianočným finále, ktoré sa u- 
skutoční 27. decembra t.r., sa v hádza
nárskej hale na Baštovej ulici v Prešove 
dňa 7.12.1996 odohrajú kvalifikačné 
zápasy. Počet účastníkov je obmedze
ný, preto ti, ktorí majú záujem o turnaj, 
musia svoju prihlášku poslať do 20. no
vembra 1996 na adresu:

Redakcia časopisu Slovo, 
Hlavná 8, 080 01 Prešov. 

Bližšie informácie o podujatí na tel.
091/723 783.

Prihláseným účastníkom pošleme 
informačné materiály. -rs-

Touto cestou vyslovujeme úprimné po
ďakovanie za účasť na dôstojnom obrade 
a za slova útechy o. Jaroslavovi Popovcovi 
z Krajnej Bystrej.

Zároveň ďakujeme príbuzným, zná
mym a všetkým tým, ktorí 12. septembra 
t.r. svojou účasťou a kvetinovými darmi 
zmiernili náš žiaľ, bolesť nad stratou nášho 
milovaného synčeka Mateja.

Smútiaca rodina Berežná, 
Krajná Poľana

Inzercia zdarm a
Možnosť inzercie zdarma pre indivi

duálne osoby a kresťanské spoločen
stvá v časopise Slovo.

Od čísla 21/1996 mimoriadne na 
dobu do konca roka poskytneme Vám 
možnosť bezplatnej inzercie v časopise 
Slovo pre jednotlivcov (súkromné oso
by) v rozsahu najviac 5 riadkov (160 
znakov). Inzeráty môžu byť poďakova
nie, pomoc, oznam, jubileá a iné. 
Uzávierka čísla je vždy 3 týždne pred vy- 
jdením.

Spôsob inzercie: K inzerátu napíšte 
značku a obálku označte písmenami SI 
(Slovo inzerát) a pošlite na adresu: 
Redakcia Slovo, Hlavná 8, 080 01 Prešov.

Odpovede na inzerát posielajte tiež 
do redakcie. Obálku označte vpravo 
hore značkou a číslom uvedených na 
príslušnom inzeráte, na ktorý reaguje
te. Vaše odpovede odošleme inzerujú
cim.

Redakcia nezodpovedá za obsah 
jednotlivých inzerátov.

Časopis
gréckokatolíckej cirkvi 
Hlavná 8
080 01 PREŠOV
Tel.: 0 9 1 /7 2 3  783

Vaše dary
Milí čitatelia,
s vďakou sme zaradili do nasledujú

cich 2 čísiel menoslov tých, ktorí v pr
vom polroku t. r. prispeli svojím miloda
rom na náš časopis.

Všetkým vyslovujeme úprimné Pán 
Boh zaplať.

Július Rozložník Bratislava, Žofia 
Horňáková Bratislava, Mária Ka- 
tušinová Bardejov, Ľubomír Porhinčák 
Bratislava, Ing. František Mager 
Bardejov, Jozefína Ozoroczyová Kuri- 
ma, Mária Pavlíková Humenné, Mária 
Kusková Nižné Čabiny, Michal Jaroš 
Dedačov, Júlia Petrušová Medzilabor
ce, Helena Dzurňáková Snina, Ján 
Bučko Výrava, JUDr. Ladislav Olekšák 
Košice-sever, Mária Leukaničová Koši
ce, Mária Dorčáková Košice,Magda 
Semanová Haniska pri Košiciach, Má
ria Palaščáková Ploské, Helena Drabčí- 
ková Trsťany, Miroslava Furčáková 
Michalovce, Viliam Beňo Choňkovce, 
Juraj Macik Choňkovce, Zuzana Kico- 
vá Jenkovce, Barbora Mihačová Jen- 
kovce, Mária Tripáková Ložín, Anna

Šlepáková Rakovec n/Ond., Ján Dnulit 
Vyšné Nemecké, Oľga Zahorianová 
Prešov, Emília Havadejová Prešov, Ján 
Šafránko N.Šebastová, Katarína Nem- 
čoková Poprad, Peter Guzi Stropkov, 
Katarína Repková Nová Ľubovňa, Šte
fan Kosturko Nálepkovo, Mária Prího- 
dová Trebišov, Mgr. Eduard Gido Tre- 
bišov, Anna Jakabová Hrčeť, Stanislav 
Winkler Sečovce, Pavel Fedor Stankov- 
ce, Julianna Roháľová Veľká Trňa, Ján 
Obširoš Zbehňov, Juraj Sabol Bystré, 
Jozef Džama Bystré, Mária Kopcová 
Vyšný Žipov, Rímskokatolícky farský ú- 
rad Jaslovské Buhunice, Marta 
Bitterová Nitra, Jozef Nagy Pobedim, 
Rímskokatolícky farský úrad Rišňovce, 
Ing. Alexandra Burpanová Ružombe
rok, Pavlína Micháliková Trenčianske 
Bohuslavice, Ing. Ján Malast Trenčín, 
Mária Beňová Veľké Leváre, František 
Lazor okr. Poprad, Júlia Vatehová 
Stropkov, Zuzana Furindová Dolný Ku- 
bín, Helena Rapačová Ilabura, Helena 
Vajcovcová Sukov, Anna Mikitová Sa
binov, Helena Tkačová Kapišová, Jana 
Hodermanská Krompachy, Margita 
Polačková Nižný Hrabovec, Jozef Ham- 
balek Hájske, Bohuznámy.

SZŠ sv. Bažila Veľkého oznamuje
Stredná zdravotnícka škola sv. Bažila 

Veľkého v Prešove, Kmeťovo stromoradie 1, 
v šk. roku 1997/98 otvorí po jednej triede 
nasledovné formy štúdia:

1. Štvorročné štúdium pre absolventov 
základných škôl - odbor všeobecná sestra

2. Trojročné experimentálne nadstavbo

vé štúdium pre absolventov dievčenských 
škôl alebo iných učňovských škôl - odbor 
všeobecná sestra

3. Dvojročné diaľkové štúdium popri za
mestnaní - odbor sanitár.

Sr. Mgr. Mária LOPATOVÁ 
riaditeľka školy

Robím protikorózny náter striech, chrám ov a farských budov podľa dohody. 
Inform ácie: J. Jánoš tel.: 0 9 5 /  4 2 4 7 9 2 , 0 9 5 /  4 2 7 7 7 4

Otvorenie m edzinárodnej autobusovej linky
Trebišov - Košice - Trieste - Venezia -

Padova - Bologna - Firenze - Roma

SAD š. p. Trebišov oznamuje, že od 
3. júna 1996 je otvorená medzinárodná 
autobusová linka Trebišov - Rím 
a späť. Odchod z Trebišova je vždy 
v piatok o 6.15 hod. a príchod do Ríma 
je v sobotu o 9.00 hod.

Odchod z Ríma je vždy v nedeľu 
o 16.00 hod., príchod do Trebišova 
v pondelok o 18.45 hod.

Predaj cestovných lístkov:

CK DARNE Poprad 
CK Glóbus Košice 
CK Orostours Košice, Prešov, 
Michalovce
CK Satur Trebišov, Michalovce,
Humenné, Vranov nad Topľou
Dopravný podnik Prešov
CK Tatra Trebišov
SAD, š.p. Trebišov, Poprad, Spišská
Nová Ves, Bardejov, Rožňava, Žilina

Zastávky
18.45 ©

Cestovné v Sk
6.15 TREBIŠOV i 0
7.00 Košice 18.00 0

22.15 Trieste 2.50 1250 1200
0.35 Venezia 0.30 © 1350 1300
1.35 Padova 23.30 1450 1400
3.10 Bologna 21.55 1550 1500
4.35 Firenze 20.30 1600 1550
9.00 1' ROMA 16.00 © 1650 1600

Bližšie informácie SAD š.p. Trebišov č.tel: 0948 722149 u p. Šándorovej

Distribúcia:
Priamo z redakcie


