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Obec leží v severnej časti Nízkych Beskýd, 
v údolí Ladomírky, vo výške okolo 310 m nad 
morom. N ajstaršia správa o Hunkovciach 
(Hwnoch), okres Svidník je z roku 1548. 
Vznikli okolo roku 1530 a boli osídlené rusín
skym obyvateľstvom. V roku 1567 boli spusto
šené kráľovským vojskom.

Hunkovce sú filiálkou starobylej gréckoka
tolíckej farnosti v Bodružali. M atriky sú vede
né od roku 1786. Pri sčítaní ľudu, domov 
a bytov v roku 1991 drvivá väčšina Hunkov- 
čanov sa prihlásila ku gréckokatolíckej cirkvi.

Drevený gréckokatolícky chrám  Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky je v strede obce na 
kopčeku na cintoríne, obkolesený listnatými 
stromami. Je súčasťou súboru drevených chrá
mov - národných kultúrnych pam iatok, hoci 
teraz je už nefunkčný. Podľa doterajšej odbor
nej literatúry pochádza z konca 18. storočia. 
Drevený chrám v Hunkovciach uvádza už 
conscriptio Mukačevskej diecézy z 1. apríla 
1788. N a jeho základe treba spresniť, že bol 
postavený už pred rokom 1788. Prvým zná
mym kňazom  vo farnosti v roku 1727 je 
Andrej Buchovecký.

Trojdielnosť architektúry dreveného chrá
mu v Hunkovciach je výrazná trom i postupne 
z východu na západ sa zvyšujúcimi vežami. 
Táto trojvežovosť je  originálnou a najcharak
teristickejšou črtou  pre drevené chrám y 
vôbec. Je podobný drevenému chrámu v Po
tokoch. Funkčné jadro chrámu -  ikonostas 
a ďalšia pôvodná výzdoba v chráme už chý
bajú. Opravovali ho v roku 1922. V  roku 1935 
mal byť chrám odpredaný a prevezený do Ústí 
nad Orlici, pričom výnos z predaja mal poslú

žiť pri financovaní nového chrámu. Chrám  
bol značne poškodený v čase frontových 
bojov v jeseni 1944 a opravený v roku 1947.

Bohoslužby sa teraz konajú v murovanom 
chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky 
(1938).

V roku 1957 bolo v hunkovskom dreve
nom  chráme ešte niekoľko ikon z polovice 18. 
storočia (sv. Michal Archanjel, Christos žeh
najúci, Pokrov), osud ktorých teraz už nie je 
známy. Ikona -  Spas nerukotvornyj, dielo 
Jakuba Zesi z roku 1671, je v zbierkach Šariš
ského múzea v Bardejove. Charakterizuje ju  
naivný realizmus s ľudovou poetizáciou.

Bude ešte niekedy drevený chrám  v Hun
kovciach funkčný? Určite áno! Blížiace sa 
nové storočie a tisícročie zaiste bude štedrej- 
šie voči duchovným hodnotám , zhmotneným 
v našich chrámoch.

N a záver ešte jedna rarita.
V  ikonopisných zbierkach Šarišského 

múzea v Bardejove sa nachádzajú aj ďalšie 
ikony z Hunkoviec: sv. Juraj a Teodor (1670 -  
1700), sv. Juraj s drakom zo 17. storočia, sv. 
Teodor Stratilát (1630 -  1650), Bohorodička 
(okolo 1780 -  1800). Všetky ikony boli získa
né ešte v roku 1906 do tohto významného 
múzea. Nebyť toho, určite by sa stratili bez 
stopy...

M imochodom, o ikonopisných zbierkach 
v múzeu informuje reprezentatívna publikácia 
zanieteného kunsthistorika Vladislava Greš- 
líka, CSc., ktorá vyšla v roku 1994 v Bratislave 
pod názvom Ikony Šarišského m úzea v Bar
dejove.
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Ú V O D N ÍK

Mgr. Já n  Z á v a c k ý

G e n e rá ln y  v iká r  
P rešovske j e p a rc h ie

K eď sa vo veľkonočné ráno rozo
zvučia zvony a po celej zemi bude 
znieť prekrásny a slávnostný chvá

lospev, nebude to  znak radosti z prebúdzajú
cej sa jari, ani oslava prírody -  ale radostné 
C hristos voskrese na oslavu vzkrieseného 
Krista, ktorý zm ŕtvychvstaním  potvrdil svoje 
Božské poslanie. Kto pozná Sväté písmo, 
iste vie, že Ježiš Kristus na takéto  zavŕšenie 
svojho pozem ského života svojich učeníkov 
pripravoval. Ani jeho  najbližší v tých časoch 
však nem ohli porozum ieť jeho  slovám.

Ani ta jom nú  chvíľu, keď telo  ožilo 
novým životom, nikto nevidel. Božská sila - 
Svätý D uch sa zm ocnil Kristovho tela, napl
nil ho novým životom a prem enil ho. Celý 
Kristus sa aj ako človek stáva novým a več
ným. Cirkev dnes obrady Kristovej Paschy 
prežíva zvlášť slávnostne. Židovská Pascha 
bola národným  sviatkom, oslobodenie Židov 
z Egyptského otroctva, víťazstvo nad voj
skom faraóna. Sviatok Paschy v kresťanstve 
ďaleko p rew šuje ten to  časový i politický 
význam židovstva. Ide tu  o víťazstvo celého 
ľudstva nad smrťou a zlom, a preto aj v našej 
liturgii počas týchto sviatkov aj celého obdo
bia si to  pripom ínam e radostným  pozdra
vom Christos voskrese.

Ježiš Kristus začal žiť od svojho zm ŕt
vychvstania osláveným životom. Skôr však, 
než vystúpil na nebesia, utvrdzoval apošto
lov vo viere v jeho  vzkriesenie. A  Kristovo 
vzkriesenie je  jedinečným  dôkazom  jeho 
poslania. Sv. Pavol o tom  napísal v Liste 
Korinťanom: „Ak sa hlása, že Kristus bol 
vzkriesený z m ŕtvych, akože niektorí z vás 
hovoria, že zm ŕtvychvstania niet? Veď ak 
niet zm ŕtvychvstania, nebo l ani K ristus 
vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, 
potom  je  m árne naše hlásanie a m árna je  aj 
vaša viera. A  potom  sa zistí, že sme falošný
mi Božími svedkami, lebo sme svedčili proti 
Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkrie- 
sil, ak m ŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak 
m ŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A  keď 
Kristus nevstal, vaša viera je m árna a ešte 
stále ste vo svojich hriechoch. Potom  aj tí, čo 
zosnulí v Kristovi, sú stratení. A k len v tom 
to živote m ám e nádej v Kristovi, sme naj
úbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus vstal 
z mŕtvych, prvotina zosnulých.“ (1 Kor. 15, 
12-20). Takto presvedčivo písal ten, ktorý 
v K rista nielen neveril, ale ktorý prenasledo
val jeho  učeníkov dovtedy, kým sa m u vzkrie
sený Ježiš nezjavil a nezm enil ho zo Šavla na 
Pavla.

A  tak, podobne ako na jednej strane 
M ária M agdaléna, ženy pri hrobe, apoštoli, 
a všetci tí, čo sa so vzkrieseným Kristom 
stretli, farizeji a m nohí Židia na strane dru
hej, aj my m usím e k Ježišovi zaujať jasný 
postoj. A poštoli s radosťou prijali vzkriese
ného K rista a celý svoj život venovali hlása
niu jeho  blahozvesti. Farizeji sa nedali pre
svedčiť, peniazm i umlčali vojakov a „s Kris
tom  skoncovali“.

Aký postoj k Ježišovi zaujímame my? 
N a ktorú stranu sa pridám e? Ježiš prišiel 
spasiť všetkých, ale nem ôže tak  urobiť bez 
nás. Veď ako hovorí Písmo, prišiel nielen na 
povstanie, ale i na pád m nohých. On za nás 
splatil Otcovi dlh. Teraz záleží už len od nás, 
či jeho  vykupiteľská obeta nebude pre nás 
m árna. Áno, plným priehrštím  prežívajme 
veľkonočnú radosť.

A k Ježiš vstal, vstanem e podľa jeho 
slova aj my s N ím  k sláve. I nás m ožno svet 
chce oklamať bájkam i o mŕtvom  Kristovi. 
M á význam bojovať proti mŕtvemu, od smrti 
ktorého uplynulo už takm er 2000 rokov? 
Lebo čím zúrivejšie sa o toto ktokoľvek 
snaží, tým úprim nejšia je  naša veľkonočná 
radosť. A  nekalí nám  ju  ani Kristova pred
poveď: Ako m ňa prenasledovali, tak  aj vás 
budú prenasledovať. Každé takéto počínanie 
len dokazuje, že Kristus žije. Proti m ŕtvemu 
nem á význam bojovať. My sa nebojíme, že 
Kristus vstal z mŕtvych. Strach patrí tým, čo 
pokračujú v diele veľrady. Kto s Kristom 
prežil utrpenie Veľkého piatku, má plné 
právo na radosť z jeho  vzkriesenia. N a takú
to veľkonočnú radosť buďme právom  hrdí. 
Buďme veľkonočnými ľuďmi, ktorí žijú z veľ
konočnej radosti. A  tá to  radosť nech je 
našou odpoveďou; to  je  úprim ným  odhodla
ním  nasledovať Ježiša K rista a v tom to 
duchu nech znie aj náš radostný pozdrav 
Christos voskrese!

i -  t — K
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SVÄTÁ ZEM

Kalendár 
svätého rohu 2000
a východné katolícke cirkvi

Svätý Rok 2000, v ktorom  Cirkev osla
vuje druhé milénium narodenia Ježiša 
Krista, Pána a Spasiteľa, je  rokom jubilej
ným, ale predovšetkým rokom liturgic
kým. Tieto aspekty sa len ťažko dajú 
oddeliť, veď práve skrze liturgické sláv
nosti tajomstva Krista sú harmonicky 
spojené. Liturgickými úkonmi a zhrom až
deniami sa navonok manifestuje hlboká

radosť a oslava jubilea tým najadekvátnej
ším a najprimeranejším  spôsobom.

Preto majú oslavy tri vlastné charakte
ristické znaky:

- liturgický -  ktorý predstavuje pod
statný element Kalendárneho roku 2000

- jubilejný - spojený s tradíciami Svä
tých rokov (slávenie pokánia a púte veria
cich)

- cirkevný -  (ekleziálny), ktorý sa týka 
tradičných dní a stretnutí (deň mládeže, 
deň rodiny, atď.)

Liturgické hľadisko a jeho hodnota - 
keďže je  zamerané na tajomstvo Krista, 
musí mať vždy najväčší dôraz a vážnosť.

Kalendár Jubilejného roku 2000 je 
všeobecne Rímsky. Vychádza to z histo
rických dôvodov, z čias, keď bol prístup 
veriacich do Jeruzalema a na sväté miesta 
veľmi ťažký a Rím sa tak stal hlavným 
miestom, kam prichádzali púte z kresťan
ského sveta. Pápež Bonifác VIII. (1302) 
vyhlásil v poradí prvý Svätý rok v histórii 
Cirkvi v r. 1300, bulou „Antiquorum ha- 
bet“ (z 22. februára 1300), čím dal jubi
lejným rokom výrazne rímsky charakter.

Univerzita kalendára 2000
Jedinečné postavenie mesta Rím, ako 

biskupského sídla Rímskeho Pontifexa 
a fakt, že po prvýkrát sa bude Jubileum 
sláviť súčasne v Ríme, vo Svätej zemi 
a v miestnych cirkvách po celom svete, 
svedčí o tom, že Kalendár jubilea je adre
sovaný nielen Cirkvi v Ríme, ale celej 
Cirkvi. Ako sa uvádza v dokumente, ktorý 
vypracovala Centrálna komisia Komúnie 
(spojenia, spoločenstva) pre celú Cirkev... 
a miestna cirkev by mala byť včlenená do 
toho takým spôsobom, že všetci veriaci 
v oslave tajomstva Krista môžu pocítiť 
jednotu viery.“

Ďalší znak univerzity a jednoty vo 
viere bude reprezentovaný rôznorodosťou 
účastníkov: „... každé Rímske slávenie 
bude univerzálne, pretože bude zahŕňať 
predstaviteľov národov a rôznych cirkev
ných skutočností“ (teda napr. hnutí, inšti
tútov, spoločenstiev atď.).

Univerzitu napokon bude možné vi
dieť v liturgických sláveniach všetkých 
obradov katolíckej cirkvi. Veď ako by 
m ohol Kalendár Jubilejného roku 2000 
nebrať do úvahy oné výnimočné a nevšed
né skutočnosti, ktoré sú nositeľmi sve
dectva katolicity Cirkvi. Preto sa budú 
konať liturgické celebrácie (sv. božské 
liturgie) v týchto rítoch:

Východo-Sýrsky -  28. január (Chal
dejský a Malabarský) / sv. liturgia

Sýrsko-Antiochijský -  9. február (Ma- 
ronitský) / sv. liturgia
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- 21. november (Sýrsky a Malankaréz-
sky)

Alexandrijsko-Etiópsky -  26. máj / sv. 
liturgia

Koptský -  14. august / obrad incenzu 
Arménsky -  14. september / večiereň 

(vešpery) v arménskom obrade a v obra
de Antasdan

Byzantský -  8. december / Akatist 
k Panne Márii spolu so Svätým Otcom 

Ambroziánsky - 4. november / sv. omša 
Mozarabský - 16. december / sv. omša 
Podľa prefekta Kongregácie pre 

východné cirkvi, kardinála Silvestriniho - 
„Východné katolícke cirkvi sú tie, ktoré 
patria ku kresťanskému Východu a majú 
svoje duchovné bohatstvá spoločné so 
svojimi bratmi z pravoslávnych cirkví, ale 
zároveň prežívajú plnú jednotu s pápe
žom: nemajú však jednoduchý život. Len 
nedávno sa vzchopili z rôznych prenasle
dovaní ateistických režim ov strednej 
a východnej Európy alebo oslabené soci
álnou a politickou nestabilitou na Stred
nom Východe nachádzajú seba samých 
ako predmet (subjekt) horúcich debát 
s pravoslávnymi cirkvami.“

Kresťanský Východ má niečo jedineč
né: hodnoty, ktoré by počas Svätého roku 
mali byť rovnako prežívané aj na Západe. 
To totiž môže pomôcť latinskej cirkvi spo
jiť všeobecné činitele a cítenie, že kres
ťanský Východ môže osvetliť celé oslavy 
Jubilea spôsobom jem u vlastným.

Oslavy Jubilea sú zároveň príležitos
ťou na ekumenické stretnutie, dnes oveľa 
viac naliehavé, aby sa tak znovu vytvorila 
bratská atmosféra na kresťanskom Výcho
de u katolíckych a pravoslávnych cirkví.

Čo ale znamená pre východných kato
líkov, ktorí vyliali svoju krv, aby si zacho
vali jednotu s pápežom, ich účasť na osla

vách v Ríme? Je to pre nich príležitosť 
ukázať a naplno prejaviť puto plnej jed
noty s nástupcom  sv. Petra, ktorým je bis
kup Ríma, Ján Pavol II. To je dôvod, 
ktorý hodno osláviť pri hroboch apošto
lov sv. Petra a Pavla.

Západ a Východ boli od nepamäti pre
pojené, ako to  vidno aj v prítom nosti 
východných mníchov, ktorí sa zaslúžili 
o rozšírenie mníšstva na Západe. Veď 
jeden z najslávnejších monastierov v Rí
me, M onastier sv. Sávu, bol založený na 
Aventínskom vŕšku koncom 6. a zač. 7. 
storočia práve východným i m níchm i, 
ktorí prišli z kláštora sv. Sávu v Palestíne. 
Východní mnísi v Ríme prispeli vo veľkej 
miere k rozvoju hagiografie a byzantskej 
hudby. Akoby sme mohli nespomenúť aj 
našich slovanských vierozvestcov, spolu-

V ...

l u
patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda, 
ktorí pri christianizácii našich krajov pra
covali v plnej jedno te  a poslušnosti 
k Rímu, hoci oni sami prišli z Byzancie.

Návštevníkom Ríma určite neujde bo
hatstvo východných pokladov ako byzant
ské umenie, fresky, mozaiky či ikony, 
ktoré si môže prezrieť a kochať sa nimi 
v bezpečných rímskych kostoloch, chrá
moch a kláštoroch. Vplyv Východu na 
umenie a kultúru Ríma bol významný 
v prvých storočiach a ešte viac pozoru
hodný v období medzi 6. a 8. stor., keď 
bolo na pápežskom stolci m noho gréc
kych pápežov (Teodor I., Ján VI., Ján 
VII., sv. Zachariáš).

V závere možno zhrnúť, že cesta alebo 
spôsob, a to fundamentálny, teda základ
ný, ako môže Cirkev osláviť Veľké Jubi
leum 2000, je skrze liturgiu a cez liturgic
ké zhromaždenie.

Stanislav Gábor

KALENOÁRIUIň

16. apríl - stretnutie mládeže s otcami 
biskupmi v katedrálnych chrámoch

20. apríl - stretnutie otcov biskupov 
s kňazmi v katedrálach

23. apríl - Pascha, Urbi et Orbi (STV)

18. máj - Jubileum kléru - 80. narode
niny Svätého Otca

11. máj - celoexarchátna púť v Micha
lovciach, celoeparchiálna púť v Rafajov- 
ciach

13. máj - deň otvorených dverí v pre
šovskom seminári

17. jún - celoeparchiálny Eucharistic
ký kongres v Prešove a celoexarchátny 
Eucharistický kongres v Košiciach

2. júl - celoslovenská púť v Levoči

5. júl - Cyril a Metod - celoexarchátna 
púť v Sečovciach

9. júl - celoeparchiálna púť v Strop- 
kove

15. júl - Slávnostné bohoslužby v Rus
kých Pekľanoch (biskup Pavol Gojdič)

16. júl - kňazské vysviacky v Košiciach

19.-20. august - eloexarchátna púť 
v Klokočové

20. august - celoeparchiálna púť v Ša
šovej

20.-26. august - Bystrá 2 00 0

26.-27. august - celoeparchiálna púť 
v bazilike v Ľutine

3. sptember - celoeparchiálna púť 
v Čirči

10. september - celoexarchátna púť 
v Košiciach

15. september - celoslovenská púť 
v Šaštíne

22. september - Jubileum prešovskej 
eparchie

24. september - celoslovenský Eucha
ristický kongres v Bratislave

17.-24. november - celoexarchátna púť 
vo Svätej zemi

25. december - Urbi et Orbi

1. január 2000 - začiatok nového tisíc
ročia

5. január 2 0 0 0  - záver jubilea

6. január 2 0 0 0  - Bohozjavenie - zatvo
renie svätej brány v svätopeterskej bazili
ke v Ríme.
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Svätý otec Ján Pavol II. osobitným 
spôsobom zdôrazňuje ekumenický roz
mer Jubilejného roku 2000. Robi to nielen 
cez písané slovo, ale aj konkrétnymi krok
mi v praxi. Svedčí o tom napríklad otvore
nie svätej brány v Bazilike sv. Pavla 
v Ríme práve v deň začiatku týždňa mod
litieb za zjednotenie kresťanov (18. 1. 
2000) za prítomnosti predstaviteľov m no
hých nezjednotených cirkví (pravosláv
nych i protestantských). Srdečné stretnu
tia s nezjednotenými kresťanmi sprevád
zali aj nedávnu cestu Svätého Otca do 
Egypta.

N a teologickej úrovni sa ekumenický
mi problémami zaoberá Zmiešaná medzi
národná komisia pre teologický dialóg 
medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnymi 
cirkvami, ktorá pracuje od roku 1979. Jej 
stálym členom je aj prof. John Long, SJ, 
ktorý dlhé roky prednášal na Pápežskom 
východnom inštitúte v Ríme a ekumenic
kému hnutiu zasvätil najplodnejšie obdo
bie svojho života. Momentálne žije v New 
Yorku. Čitateľom Slova bol predstavený 
už pred piatimi rokmi (Slovo 23/1995, s. 
4). Keďže minulý semester opäť predná
šal v Ríme, položili sme mu zopár otázok.

Otče, ste členom Zmiešanej medziná
rodnej komisie pre teologický dialóg medzi 
katolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkva
mi. Kto sú ostatní členovia Komisie?

Každá strana má 30 členov. Aspoň 
principiálne, lebo často sa tento počet 
nenaplní. Polovica z toho sú biskupi a dru
há polovica teológovia a iní špecialisti.

Za katolícku cirkev máme niektorých 
členov z Rímskej kúrie. Mali sme vždy aj 
troch, štyroch predstaviteľov východných 
katolíckych cirkví (sekretár Kongregácie 
pre východné cirkvi Mons. M. Marusyn, 
melchitský arcibiskup Mons. H. Bacha 
z Bejrútu, maronitský biskup G. Abi-Saber 
z Lakatie a prof. D. Salachas z Grécka). 
Zo strany pravoslávnych je  to 15 cirkví, 
ktoré reprezentujú tzv. Celosvetové pravo
slávie: K onštantinopolský ekumenický 
patriarchát, Alexandrijský grécky patriar
chát, A ntiochijský grécky patriarchát, 
Jeruzalemský grécky patriarchát, Moskov
ský patriarchát, Rumunský patriarchát,

Bulharský patriarchát, Srbský patriarchát, 
Grécka pravoslávna cirkev, Pravoslávna 
cirkev z Cypru, Poľská pravoslávna cirkev, 
Pravoslávna cirkev Čiech, Moravy a Slo
venska, Albánska pravoslávna cirkev, Fín
ska pravoslávna cirkev a Gruzínska pravo
slávna cirkev.

Posledné zasadanie Komisie bolo 
v roku 1993 v Balamande (Libanon). Mô
žete nám v krátkosti pripomenúť, čo hovorí 
dokument z Balamandu o katolíkoch 
východného obradu?

Diskutovali sme o otázke „uniatizmu“. 
Vo všeobecnosti existencia východných 
katolíckych cirkví je reálnym problémom 
pre pravoslávnych, pretože z ich pohľadu 
sa zdá, že keď Rím uznal spoločenstvo 
s týmito cirkvami, popiera sa tým auten
tickosť pravoslávnych cirkví. Celkový pro
blém však spočíva v chápaní „uniatizmu“. 
Treba totiž rozlišovať medzi uniatizmom 
ako m etódou a uniatizmom ako historic
kou skutočnosťou.

Ako m etóda vychádza z teórie, že iba 
tí, ktorí sú zjednotení s Rímom, sú jediný
mi legitimnými východnými kresťanmi. 
Aby teda bola zabezpečená spása, je nevy
hnutné byť viditeľným členom katolíckej 
cirkvi. Preto sa robili čiastočné únie s jed
notlivými miestnymi cirkvami, vytvárajúc 
tak rozdelenie v národoch (napríklad na 
Ukrajine, kde nie všetci prijali úniu). Táto 
m etóda sa však už dnes viac neuznáva.

To znamená, že cirkvi, vytvorené tými
to čiastočnými úniami, nemajú právo exi
stovať a že nemajú svoju vlastnú identitu. 
To, čo Balamand uznal, je  teda právo na 
existenciu východných katolíckych cirkví.

N a druhej strane pravoslávni gréci 
mali viac-menej tú istú ideu -  exkluziviz- 
mus: „My sme jediná pravá cirkev, vy ste 
heretici, vy ste mimo cirkvi. Keď teda 
chcete byť v spoločenstve s Rímom, staň
te sa latiníkmi. Avšak keď chcete udržia
vať východnú tradíciu, staňte sa pravo
slávnymi“. Je však zaujímavé, že s touto 
teóriou prichádzajú práve gréci, u ktorých 
je len malá komunita východných katolí
kov (okolo 3000). Dokonca odmietli prísť 
na zasadanie v Balamande. Naopak cirkvi, 
kde tento problém je skutočne reálny -  
Moskovský a Rumunský patriarchát -  sa

zúčastňovali ekumenického dialógu aj 
napriek silným protiargumentom a lamen
táciám.

Počas posledného bilaterálneho rozho
voru medzi reprezentantmi Svätej stolice 
a predstaviteľmi Moskovského patriarchá
tu bol utvorený základ pre založenie spo
ločnej komisie medzi gréckokatolíckou 
a pravoslávnou cirkvou na Ukrajine...

Je to ešte len začiatok. Myšlienkou je 
prenechať, pokiaľ je to možné, riešenie 
problém ov lokálnej alebo regionálnej 
komisii. A  aby sa pre Rím a Moskvu rezer
vovali len závažné otázky, ktoré nemôžu 
byť vyriešené na miestnej úrovni. Verím, 
že je to oveľa spravodlivejšie. Teda, že oni 
musia hľadať východiská. Vieme, že nie
kedy Patriarchát spomenul prípady nási
lia, ktoré sa už začínali riešiť, pretože na 
lokálnej úrovni si ľudia konečne povedali: 
musíme s tým niečo urobiť.

Myslíte si, že by malo zmysel založiť 
podobné komisie aj v iných krajinách, 
napríklad aj na Slovensku?

Áno. Žiaľ, čo sa týka Slovenska, 
musím priznať, že nepoznám podrobne 
súčasnú situáciu. Myslím si, že riešenie 
čaká na katolíkov a pravoslávnych na 
miestnej úrovni. M ohla by sa založiť 
miestna komisia, ktorá by hľadala mož
nosti vzájomnej spolupráce: v sociálnych 
aktivitách, pri ohlasovaní Evanjelia, 
v otázkach zmiešaných manželstiev -  ako 
kresťansky formovať deti.

My sme to mohli robiť v Spojených 
Štátoch. Máme komisie s pravoslávnymi 
byzantskej tradície, s koptami, so sýrmi... 
Často sa spolupracuje na úrovni takýchto 
programov, aby sa jednoducho lepšie spo
znala iná cirkev. Naši biskupi napríklad 
pripravili publikáciu o iných cirkvách, 
o ich histórii a tradíciách.

Je tu však istý rozdiel. V mnohých post- 
komunistických krajinách sú veriaci gréc
kokatolíckych cirkví dodnes dosť zranení 
vo vzťahoch s pravoslávnymi kresťanmi. 
Často kvôli politike minulého režimu. Ako 
teda pokračovať v ekumenickom hnutí?
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Je to problém. Skutočne je potrebné 
pokúsiť sa seriózne prijať slová Svätého 
Otca o uzdravení pamäte. Je to veľmi 
dôležité, pretože minulosť nem ôžem e 
negovať. Aj v dobe únií boli politické 
tlaky, nešlo výlučne o náboženský motív. 
A teda nemôžeme to jednoducho vymazať 
z histórie a povedať, že to neexistovalo. 
Ľudia veľa trpeli. Je však dôležité pokročiť 
ďalej a povedať si: Aká je  situácia teraz?

pravoslávnemu autorovi a naopak. Taktiež 
je  možné angažovať kňazov. Všimol som 
si, že v Paríži, v Bruseli, v Spojených štá
toch sú skupiny kňazov z rôznych cirkví, 
ktoré sa stretávajú aspoň raz mesačne 
a otvorene diskutujú o pastoračných pro
blémoch. M nohé sú podobné. Toto je teda 
ďalšia vec, ktorá nepotrebuje vyhlásenia 
zhora. Jednoducho sa hovorí o problé
moch, ktoré prináša život.

Máme tú istú vieru, sviatostný život, pro
blémy konfrontácie so sekularizovaným 
svetom. Toto všetko máme spoločné. 
Minulosť je minulosť. Prosme Boha, aby 
nám odpustil to, čo sme spravili my alebo 
naši predkovia a poďme ďalej dopredu.

Mohli by sme sa ešte vrátiť k nejakým 
konkrétnym príkladom spolupráce v iných 
krajinách?

Sú teraz isté pokusy dať dokopy pod
klady pre spoločný katechizmus, pre for
máciu ľudí, aby sme mohli čeliť problé
mom sekularizovaného sveta. Alebo 
napríklad katolícky časopis dá priestor

V New Yorku existoval inštitút pre 
východných katolíkov a pravoslávnych, 
ktorý fungoval dvadsať rokov. Prednášala 
sa história, liturgia, Spiritualita,... Tak bola 
vyformovaná celá skupina ľudí, ktorí sú 
dnes v pravoslávnych aj katolíckych cirk- 
vách zodpovední za náboženskú formáciu 
a výchovu. Inštitút už viac neexistuje, pre
tože splnil svoje poslanie. Sú to osoby, 
ktoré vedia spolupracovať a ktoré vedia aj 
písať o veciach tak, aby nevytvárali nové 
horkosti, nové ťažkosti vo vzťahu s inými.

Kedy bude nasledujúce zasadanie Vašej 
Komisie?

Malo by sa uskutočniť v polovici júla 
tohto roku v Baltimore v USA. N o ne
viem, či bude veľmi produktívne. Pretože 
niektorí pravoslávni ešte naliehajú na tom, 
aby sa pokračovalo v rozhovore o „unia- 
tizme". Podľa mňa to nemá zmysel. Mali 
by sme sa skôr vrátiť k problémom vyslo
vene teologickým a vyriešiť otázku, ktorú 
Svätý Otec vyzdvihol v encyklike Ut unum 
sint: zamyslieť sa nad úlohou rímskeho 
biskupa v udržovaní jednoty a uchovávaní 
viery a možnosť nájsť aj iné štruktúry pre 
vykonávanie tejto služby.

Chceli by sme rozobrať túto otázku 
nie izolovane, ale v kontexte autority 
v cirkvi, ktorá má svoju vlastnú prirodze
nosť. Nejde jednoducho len o politickú 
moc. Keď napríklad čítam, že Ježiš hovo
ril s autoritou, znamená to autoritu plynú
cu z jeho slov a myšlienok a nie z toho, že 
tam  bol prítomný nejaký policajt.

D ruhou otázkou je, čo znam ená 
pápežský primát. Pretože vo všetkých pra
voslávnych cirkvách sú isté úrovne: metro
politi, patriarchovia a synody, ktoré majú 
autoritu nad celou cirkvou. Odkiaľ to 
pochádza? Akú to má prirodzenosť? 
Potom môžeme prejsť k poslednej otázke: 
Prečo nie takáto špecifická služba pre celú 
Cirkev? Ak jedna oblasť -  ako Moskovský 
patriarchát, Rumunský patriarchát -  uzná
va platnosť istej nadeparchiálnej štruktúry 
pre udržanie jednoty a viery tohto ľudu, 
prečo nemôžeme aspoň diskutovať o otáz
ke podobného úradu pre celú Cirkev? 
A  potom sa môžeme zaoberať spôsobmi 
ako ho vykonávať. Dnešný spôsob so všet
kými organizmami v Ríme je len výsled
kom historického vývoja. Nie všetko je 
nevyhnutné pre sam otné vykonávanie 
pápežovej služby. Možno existujú iné 
spôsoby.

Komisia robí mnoho zaujímavej práce, 
no zdá sa, že často toto úsilie ostáva len na 
papieri. Ako to uviesť do praxe?

Svätý Otec v encyklike Ut unum sint 
zdôrazňuje, že celá Cirkev by mala byť 
zapojená do tohto úsilia. N o zapojiť celú 
Cirkev? Žiaľ, Komisia nemá prostriedky 
na to, aby to urobila. Je teda na bisku
poch, profesoroch v seminároch, aby 
oboznámili ľudí s pokrokom ekumenické
ho dialógu. Môže sa to zaradiť do spoloč
ných katechizmov. Výsledky ekumenické
ho dialógu patria aj do homílie.

Samotní gréckokatolíci tým, že majú 
svoju vlastnú identitu, mali by rozvíjať aj 
vlastný príspevok k ekumenickému hnu
tiu, pretože sa nemôžu zbaviť tejto zodpo
vednosti.

Zhováral sa Marcel Mojzeš

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 8/2000 7



DUCHOVNÉ ČÍTANIE

SAtAN r
Prednedávnom  bola verejnosť pro

stredníctvom tlače a televízie oboznáme
ná s veľmi smutnou udalosťou, počas kto
rej prišiel o život mladý človek. Spáchal 
samovraždu upálením v plameňoch sata- 
nistickej literatúry na dvore rodičovského 
domu.

Veľmi závažný skutok, nad ktorým sa 
kresťan musí zamyslieť. N a jednej strane 
si môžeme položiť otázku, prečo sa roz
hodol tento nešťastník pre odchod z tohto 
sveta takýmto spôsobom, alebo kde sa 
stala „chyba“ v jeho osobnom formovaní. 
N a druhej strane musíme vziať na vedo
mie upozornenie, že Satanovi sa medzi 
ľuďmi darí. Diabol, Satan, je doma všade 
tam, kde je atmosféra zloby, nenávisti 
a horkosti. Je nepriateľom lásky. Snaží sa, 
aby sme svoju pozornosť zamerali na veci, 
ktoré nie sú pre život človeka podstatné, 
aby náš pohľad odvrátil od Ježiša Krista. 
Je paradoxom, že práve človek, ktorý je 
predmetom záujmu zla, dláždi mu cestu 
k úspešnému pôsobeniu pornografiou, 
sexuálnou zvrátenosťou, túžbou po bohat
stve, kriminalitou, pijanstvom a pod.. Sna
hou diabla je presvedčiť ním vytypovanú 
obeť, že nepotrebuje Boha a už vôbec nie, 
aby sa mu klaňala. Každý rodič vie, že 
výchova dieťaťa je náročná úloha. Veriaci 
rodičia na túto úlohu však nie sú sami. 
Kedysi, za dní sudcov, sa muž menom 
Manue dozvedel, že bude otcom a prosil 
Boha o vedenie pri výchove svojho dieťa
ťa. Boh vypočul jeho modlitby. Chlapec 
rástol a Pán ho požehnával. (Sdc 13, 8- 
24).

Podobne môžu aj dnes rodičia vycho
vávajúci svoje deti osloviť Ježiša Krista vo 
svojich modlitbách a prosiť o pomoc pri 
ich výchove. Čím tesnejšie sa rodičia držia 
Božích pokynov, tým sa stávajú lepšími 
vychovávateľmi a minimalizujú možnosť 
pre pôsobenie zla v živote svojich detí. Ro
dičia, ktorí sa pridŕžajú rád Svätého pís
ma, dávajú svojim dospievajúcim deťom

tú najlepšiu príležitosť 
úspešne prekonať nástrahy 
zla a stať sa zodpovednými 
dos-pelými.

Vo Svätom písme nachá
dzame poučenie: „Vychodia 
nazmar plány, keď niet po
rady, daria sa však (tam, kde 
je) veľa poradcov.“ (Prísl 15, 
22).

Ak chýba otvorená ko
m unikácia medzi deťmi 
a rodičmi, ak chýba dobrá 
rodičovská rada pre usmer
nenie životných krokov svo
jich detí, môžu sa časom 
stať „cudzincami“ v rodičov
skom dome. Práve na takéto 
situácie čaká diabol s cie
ľom zmocniť sa duše dieťaťa 
a zaťažiť ju  hriechom. Ro
dičia sa musia aktívne zaují
mať o život svojich detí, po
znať ich názory, záujmy, pri
ateľov a tak ich chrániť pred 
zlom. Je pravdou viery, že 
padlí anjeli môžu prísť do 
styku s ľuďmi a popudzovať 

ich k hriechu. Preto sa mýlia tí, ktorí 
Satanovi vidia len akýsi symbol moci zla, 
symbol najhorších vlastností ľudskej pova
hy.

Satan je skutočnosťou a pokúšal samé
ho Ježiša Krista po jeho pôste na púšti 
(M t 4, 1-11) a apoštol Ján vo svojom liste 
konštatuje: „Vieme, že sme z Boha a celý 
svet je v moci Zlého.“ (1 Jn 5, 19). Ľudia, 
ktorí uctievajú zlo -  Satana, robia tak zo 
zištných dôvodov. Niektorí chcú získať 
moc, slávu, iní bohatstvo. Medzi nich sa 
môžu dostať i m ladí ľudia hľadajúci 
dobrodružstvo, nedostatočne pripravení 
pre život a nepevní v kresťanskej morálke. 
Takým treba podať pom ocnú ruku 
a zachrániť ich od hroziacich problémov.
V tejto činnosti je  úloha rodiča, vychová
vateľa, nezastupiteľná. V prípade, že rodič 
sám nedokáže takúto situáciu riešiť, vždy 
sa s dôverou a bez meškania môže obrátiť 
na kňaza.

Najlepšou ochranou proti diablovi sú 
sviatosti. Najmä sviatosť zmierenia spojená 
so svätým prijímaním a sviatostný život 
zasvätený Ježišovi Kristovi a Panne Márii. 
Takto možno vyčíňaniu zla účinne zabrániť.

Alexander Nemec

POZNA1E? POZNÁTE? POZNÁTE? POZNÁTE?
Slovo SATAN v starších hebrejských textoch znam ená „klásť odpor“. Používa 

sa hlavne v zmysle protivníka, teda nepriateľa. N eskôr sa tento pojem začal pou
žívať na označenie diabla - Božieho protivníka, ktorý najrôznejšími prostriedka
mi preveruje pravosť dobrého života jednotlivých ľudí. Toto chápanie neskôr pre
šlo do posudzovania zla vo svete ako diela Satana. Zároveň sa m u začala pripi
sovať smrť ako jeho hlavné dielo, ako vzdialenie sa od Boha.

V Novom zákone sa týmto slovom začal označovať priam o Boží, respektíve 
Ježišov protivník. Je to  nepriateľ vo všetkom, zvodca, klamár. Chce zabrániť 
spáse človeka, zvádza Ježiša na púšti, bráni misijnému poslaniu. Zničenie jeho 
pôsobenia si vyžaduje bdelosť, m odlitbu a pôst.

Niekedy sa pôsobenie diabla stáva viditeľným prejavom Božieho súdu. Je to 
chápané tak, že ak sa človek vzdiali od Boha, môže ísť jedine k Satanovi. Inej 
cesty niet. Človek sa tým neustále nachádza madzi Bohom a Satanom, medzi 
dobrom a zlom, kým si nevyberie.

Dnes ľudia nevidia reálny vplyv Satana, čo však neznam ená, že neexistuje. 
Obchádza nás ako ručiaci lev čakajúc koho by zožral. Zo životopisov svätých aj 
z modernej dobyje zrejmý jeho prejav voči tým, ktorí patria jedine Bohu.
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A my sme dúfali
Keď vo Veľký štvrtok chytili Ježiša 

v Getsemanskej záhrade, a potom ho dos- 
údili a pribili na kríž, apoštoli sa rozuteka
li. Presne tak, ako im to iba nedávno pri 
Poslednej večeri pripomenul: „Hľa, pri
chádza hodina, ba už prišla, keď sa roz- 
pŕchnete, každý svojou stranou, a mňa 
necháte samého“ (Jn 16, 32).

Evanjelisti nám  nezaznamenali, že by 
niektorý z apoštolov zostal pri Ježišovi až 
do konca. Zakolísali. Jeden zradil, druhý 
zaprel, ostatní sa rozutekali. Iba u Jána sa 
dozvedáme, že pri Ježišovom kríži stálo 
niekoľko verných, medzi ktorými Ježiš 
zazrel z kríža aj „učeníka, ktorého milo
val“ (19, 26). Je zrejmé, že to bol Ján, naj
mladší z apoštolov, a azda preto aj najod
vážnejší.

Sv. Lukáš nám  zapísal veľmi pozoru
hodnú správu o rozpŕchnutí apoštolov. 
„V ten deň“, teda po tom všetkom, čo sa 
stalo, „išli dvaja z nich do dediny Emauzy, 
ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesť
desiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo 
sa prihodilo“ (Lk 24, 13-14). Teda o tom 
všetkom, čo sa stalo, keď Ježiša chytili 
v Getsemanskej záhrade. N a ceste sa 
k nim pridal akýsi pútnik. Bol to sám 
Ježiš, ale „ich oči boli zastreté, aby ho 
nepoznali“ (24, 16). N a jeho otázku,
o čom sa rozprávajú, boli úplne prekvape
ní. Vari je to cudzinec, že nevie, čo sa stalo 
v týchto dňoch v Jeruzaleme? N a jeho zve
davú otázku mu začali hovoriť o Ježišovi 
Nazaretskom, ktorý bol prorokom, moc
ným v čine i reči pred Bohom aj pred všet
kým ľudom; ako ho veľkňazi a poprední 
muži dali odsúdili na smrť a ukrižovali. Ba 
niektorí tvrdia, že vraj vstal z mŕtvych. 
„A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael“ 
(Lk 24, 21).

Pútnik im najprv vytkol, že sú nechá
paví a ťarbaví, že nedokážu uveriť všetké
mu, čo o Mesiášovi hovorili proroci. Preto 
im vykladal Písmo, počnúc od Mojžiša 
a Prorokov, všetko, čo sa naňho vzťahova
lo. Cesta im ubehla rýchlo. Priblížili sa 
k dedine a deň sa schýlil k večeru. Keď pri
jal im pozvanie k stolu a podával im 
chlieb, až vtedy sa im otvorili oči a spo
znali ho. On im však zmizol.

Z tohto rozprávania sa dozvedáme, že 
ich srdce horelo, keď im cestou vysvetľo
val Písma. Preto posilnení „ešte v túto 
hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema..., 
porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako 
ho spoznali pri lámaní chleba“ (Lk 24, 33- 
34). Emauzskí učeníci mali svoje predsta
vy o Kristovi, a tie sa im nenaplnili. Boh

sklamaní...
Týmto učeníkom sa často podobáme 

aj my. Radi by sme videli Kristovu Cirkev 
ako mocnú svetovú organizáciu. Keď kres
ťanstvo, pochádzajúce od Ježiša by zmeni
lo človeka a svet. Keď ale zisťujeme, že nie 
je to tak, že všade tam, kde sa o Kristovi 
hovorí, je prenasledovanie a kresťanov je 
málo, dostávame strach a utekáme ako 
títo učeníci: „My sme dúfali...!“

Takto „povrchne zmýšľajúci kresťania 
zabúdajú, že spravodlivé usporiadanie ľud
skej spoločnosti nie je priamou úlohou 
náboženstva. K  tom u má človek povin

nosť z rozumu a len nepriamo z kresťan
ského životného posto ja“, píše Josef 
H rbata (Perly a chléb, 314). Kto teda na
rieka ako emauzskí učeníci, že práve 
Kristus mal priniesť izraelskému národu 
vykúpenie, ten ide ako oni predveľkonoč- 
nou cestou. Kleofáš a jeho spoločník na 
ceste vedeli síce o Kristovi všetko, čo bolo 
možné vedieť (jeho život, posolstvo i sprá
vy o vzkriesení), ale neporozumeli zmyslu 
kresťanstva. Podobne takto aj dnes hovo
ria mnohí: Dvetisíc rokov kresťanstva - 
a čo je dnes vo svete vojen, utlačovania, 
biedy, nenávisti, smrti... Prišiel aj Druhý 
vatikánsky snem - a skoro nič sa nezmeni
lo k lepšiemu. A my sme dúfali! To je pred- 
veľkonočné zmýšľanie, ktoré zabúda na 
ukrižovanú nádej, totiž na plody kríža 
(tamtiež).

Ježiš Kristus však sám vysvetlil tajom
stvo zmyslu života a utrpenia, keď dal 
prvé biblické hodiny emauzským učení
kom: „Či nemal Mesiáš toto všetko vytr
pieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ (Lk 24, 
26). Kristove slová teda označujú kríž 
nikdy nie za koniec, ale za nový, nutný 
začiatok. K  osláveniu nevedie iná cesta iba 
krížová. Nádej, ktorá plynie z Kristovho 
kríža a zo vzkriesenia, je najsilnejším prv
kom premeny človeka i sveta. Len kres
ťanská nádej dovedie človeka uspôsobiť

k dobrovoľnému spoločenstvu s Ukrižova
ným a k riziku straty podľa jeho slov: „Kto 
by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ 
(M t 16, 25). Teda nemáme právo na plá
novanie kresťanských úspechov podľa 
našich rozmerov a plánov. Jediným plat
ným rozmerom je tu  Kristovo slovo.

Ingríd Trobischová, manželka známe
ho evanjelického teológa a misionára, roz
práva o zvláštnej udalosti zo svojej misij
nej práci v Kamerune.

Jedného dňa vtrhol ich spoločník do 
domu a zadychčaný hlásil: „Všetci sú preč. 
Stanica je opustená!...“ Pozreli sa z okna. 
Naozaj, všetci odchádzali so svojim batôž
tekm i na hlavách. M isionár beží za 
odchádzajúcim húfom a prosí: „Povedzte 
mi úprimne, čo sa robí?“ A  dostane odpo
veď: „Nemá to zmysel zostávať ďalej 
v misii a ísť Božou cestou... Naše hriechy 
sú také vysoké ako tamtie vrchy. Božia 
cesta je priťažká!“

Nemali títo Kamerunčania pravdu? 
Práve preto sa mnohí ľudia odvracajú 
skryto i verejne od evanjelia: „Božia cesta 
je priťažká! Radšej od nej ujdime!“

Tak sa trápia mnohí kresťania. Chcú 
byť svätí a dobrí, ale nedarí sa im to. „ísť 
dnes po Božej ceste je naozaj priťažké!“

Lenže z rozprávania Ingríd Trobischo- 
vej sa dozvedáme, že Kamerunčania sa 
vrátili, keď im misionár ukázal kríž Ježiša 
Krista. Kríž, ktorý očisťuje, posväcuje, 
ktorý dáva silu, nádej...

Biblická exegéza otvorila emauzským 
učeníkom zmysel Písma, takže ich srdce 
„zahorelo“, dalo sa uchvátiť pre Božie 
posolstvo. Veď to bol výklad samého 
Božieho Syna! Lenže tento výklad im 
nestačil. Chýbala im istota veľkonočnej 
viery. Tejto milosti pevnej viery sa im 
dostalo až pri stolovaní v spoločenstve 
s Kristom.

I my sme dúfali!... Iste, nielen vtedy, 
ale aj dnes je toho dosť, v čo sme verili, 
dúfali a plánovali, že to bude tak ako sme 
si to predstavovali... Ako kresťania máme 
však vedieť, že toto všetko je prejavom hlb
šieho nešťastia, ktorým je narušená har
mónia ľudstva so Stvoriteľom. Kresťan vie 
od Krista, že nestačí len potláčať horúčku 
a iné prejavy choroby, ale samú chorobu. 
Preto Ježiš žiadal najprv obrátenie k Bohu 
a jeho láske a ostatné sľúbil dať navyše 
(porov. M t 6, 33). Preto kresťan vždy ako 
prvý medzi ľuďmi bude pracovať na zlep
šení životných podmienok vo svete, ale 
nadovšetko si bude vážiť harm óniu 
s Bohom a bude sa o ňu usilovať z celého 
srdca. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.

František Dancák
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tovi Benešovi, kde poukazuje na veľké a propagácii pravoslávia, zakladaniu a čin-
neprávosti páchané voči Cirkvi. Nepo- nosti „návratových komisií“ a toto všetko
mohlo to a samotný biskup v tom  istom bolo zhodnotené na porade v Ružba-
roku dostáva vládneho zm ocnenca Micha- choch, konanej 24. apríla 1950.

Tohto roku si pripomíname 50 rokov 
od smutne známych udalostí likvidácie 
gréckokatolíckej cirkvi tzv. Prešovským 
soborom dňa 28. apríla 1950. Vo svojom 
príspevku chcem v prvej časti priblížiť 
spoločensko-náboženskú situáciu v Česko
slovensku pred rokom 1950, v druhej 
samotný „Sobor“ a v tretej následky pre 
gréckokatolícku cirkev.

1. Spoločensko-náboženská situácia 
v Československu pred rokom 1950

Po obnovení Československa v roku 
1945 politika štátu smerovala k postupné
mu zatlačovaniu katolicizmu do úzadia. 
Hlavnú úlohu protináboženského boja 
prevzala KSČ a jej súčasť KSS. Už vo feb
ruári 1945 Dr. Gustáv Husák hlásil do 
Moskvy o situácií katolíckej cirkvi na 
Slovensku takto: „Po tejto stránke budú 
potrebné ostré zásahy do mnohých kato
líckych ustanovizní, ktoré sú semeniskom 
protidem okratickej koncepcie a majú 
vplyv na široké masy“.

Vystupňovanie týchto aktivít sa stalo 
realitou zvlášť po februári 1948, kedy sa 
na tzv. karlovarskej porade rozhodlo
o postupe boja proti Cirkvi a to obmedzo
vaní činnosti biskupov, ich izolácie od 
kléru, zavedením Úradu pre cirkevné zále
žitosti a pod. Aj zákony, ktoré odsúhlasilo
14. októbra 1949 Národné zhromaždenie 
a ktorými sa upravoval vzťah štátu a Cir
kvi, mali zreteľný proticirkevný ráz a pod
riaďovali úplne Čirkev štátu. Rokom 1950 
sa začala nová epocha vo vzťahoch štátu 
voči Cirkvi. Skončilo obdobie vzájomné
ho merania síl v marci a vláda zrušila die
cézne semináre, v apríli boli násilne zli
kvidované kláštory.

Aké bolo postavenie Gréckokatolíckej 
cirkvi v Československu po druhej sveto
vej vojne, o tom napovedá výrok vtedajšie
ho ministra spravodlivosti Dr. A. Čepičku, 
ktorý na porade katolíckych biskupov 
s vládou v roku 1949 položil otázku: „ Či 
gréckokatolícka cirkev je katolíckou cirk
vou?“ N a kladnú odpoveď biskupov pove
dal: „Keď tvrdíte, že i gréckokatolícka cir
kev je cirkev katolícka, vtedy beriete na 
seba zodpovednosť za všetky jej zločiny, 
lebo táto cirkev je protištátna a zločinná“.

Čo sa týka gréckokatolíckej cirkvi, 
k nej sa v roku 1946 hlásilo 305 645 veria
cich, z toho 230 045 na východnom 
Slovensku. O duchovné potreby gréckoka
tolíkov sa staralo 265 duchovných v 241 
farnostiach. Cirkev mala svoje vlastné 
školy, napr. 165 ľudových škôl, gymná
zium a učiteľský ústav v Prešove, ktoré 
však boli v roku 1945 poštátnené. Vtedajší 
biskup Pavol Gojdič, OSBM sa zastával 
svojich veriacich a adresoval list preziden-

la Rodáka, ktorý kontroloval každý jeho 
krok a postupne ho úplne izolovali a brá
nili mu v styku so svojimi veriacimi.

Predsedníctvo ÚV KSS sa na svojom 
zasadnutí 7. januára 1950 uznieslo, že „Pri 
Slovenskom Úrade pre veci cirkevné sa 
zriaďuje komisia pre návratovú akciu gréc
kokatolíkov do lona pravoslávnej cirkvi. 
Už predchádzajúce obdobie sa nieslo 
v znamení vytvárania a upevňovania pra- 
voslavizačných štruktúr, ktorého vyvrcho
lením bolo zriadenie pravoslávneho bis
kupstva v Prešove a vysviacka pravosláv
neho biskupa Alexeja Dechtereva dňa 12.
2. 1950.

V mocensko-politických kruhoch bola 
celá akcia pravoslavizácie starostlivo pri
pravovaná v rám ci celkovej likvidácie 
Cirkvi. Veľa priestoru sa venovalo agitácii

Samostatná likvidácia gréckokatolíc
kej cirkvi v Československu sa dostala do 
svojej záverečnej fázy. Ústredný výbor pre 
návrat k pravosláviu zorganizoval smutne 
známy „Sobor duchovenstva a veriacich“ 
v Prešove dňa 28. apríla 1950. Celá akcia 
bola pripravovaná veľmi intenzívne za 
účinnej pomoci mocensko-politických zlo
žiek, ale aj pravoslávnej cirkvi, hoci jej 
hlavný predstaviteľ sa osobne „Soboru“ 
nezúčastnili, zato však v ten istý deň pre
bral gréckokatolícky chrám, čo organizá
tori pridali k manifestácii ako jej organic
kú súčasť.

2. Samotný Sobor
Samotný „Sobor“ sa uskutočnil v bu

dove Čierneho orla. Očití svedkovia podá
vajú svedectvo, že v ten deň boli skoro
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ráno rozposlané autobusy do celého pre
šovského kraja, aby podovážali ľudí do 
Prešova. Mnohí nevedeli, čo sa deje. Išli 
manifestovať „za mier“. O to väčšie bolo 
ich prekvapenie, keď ich v sieni Čierneho 
orla vítal na stene veľký ortodoxný kríž 
a okolo neho obrazy moskovského patriar
chu Alexeja a arcibiskupa Jelefterija. Na 
zadnej stene obrazy Stalina a Gottwalda. 
Zároveň nadpisy oslavujúce Sovietský 
zväz a štvúce proti Rímu. Podľa oficiál
nych správ sa tam zišlo 820 delegátov, 
počet kňazov sa diametrálne rozchádza 
podľa rôznych prameňov.

Na „Sobore“ prehovorili viacerí reční
ci, medzi nimi napr. Ilja Kačúr (predtým

gréckokatolícky kňaz vo Vyšnom Mirošo- 
ve), ktorý vyhlásil: „ Náš ľud si zvolil tábor 
mieru, strediskom ktorého je Moskva, 
a nie tábor vojny a krvi, ktorým je Rím “. 
Zhrom aždenie odhlasovalo M anifest, 
v ktorom deklaruje, že Únia s Vatikánom 
je zrušená a v dôsledku toho prestala exis
tovať v Československu aj gréckokatolíc
ka cirkev. Podľa neho sa všetko duchoven
stvo aj veriaci včlenili do lona pravosláv
nej cirkvi. Potom sa delegácia odobrala do 
sídla Gréckokatolíckeho biskupstva. Bis
kupa Pavla Gojdiča žiadala, aby im „na 
prianie národa“ odovzdal kľúče od kated
rály. Keď im ich odmietol dať, násilím 
vnikli do prešovskej katedrály a pravosláv

ni biskupi Alexej Dechterev a Jelefterij 
odslúžili ďakovný moleben.

3. Následky „Soboru“
Pri hodnotení „akcie P “ z politického 

hľadiska treba uviesť, že spôsob likvidácie 
kritizovala 3.5.1950 tzv. „cirkevná šestka 
KSČ“ ako akciu nedostatočne pripravenú, 
zbytočne urýchlenú, prinášajúcu „nebez- 
pečie, že vzniknú škody“. N a ospravedlne
nie bolo udané, že biskup P. Gojdič orga
nizoval odpor, ktorý bol taký silný, že hro
zilo stroskotanie akcie.

Nič na tom  však nezmenilo to, že 
vláda prijala uznesenie „Prešovského 
soboru“ dňa 27.5.1950 a gréckokatolícka 
cirkev bola tak verejnoprávne zrušená 
a všetky chrámy, farské budovy a ostatný 
majetok bol daný pravoslávnej cirkvi.

Obidvaja gréckokatolícki biskupi Pavol 
Gojdič, OSBM a pomocný biskup Vasiľ 
Hopko boli internovaní a väznení v naj
ťažších väzniciach. Biskup Gojdič zomrel 
ako mučeník viery a jednoty v leopoldov- 
skej väznici v deň svojich 72. narodenín 
dňa 17. júla 1960. V súčasnosti prebieha 
diecézna fáza procesu blahorečenia. 
Pomocný biskup V. Hopko sa po mno
hých útrapách dožil obnovenia činnosti 
gréckokatolíckej cirkvi, avšak jeho zdravie 
bolo podlomené. Zomrel 23. júla 1976 
v Prešove.

Čo sa týka kňazov boli postavení pred 
alternatívu buď pravoslávie alebo perzekú
cia. Drvivá väčšina odmietla prvú voľbu. 
Čo sa týka počtu kňazov, tie sa rozchá
dzajú, približne sa udáva okolo 80, v ďal
ších rokoch ich nasledovalo ešte 20-30. 
Netreba tu  však vyrieknúť súd, lebo na 
nich a ich rodiny bol robený veľký nátlak.

Gréckokatolícki kňazi, ktorí nesúhlasi
li s prestupom do pravoslávnej cirkvi, boli 
alebo uväznení alebo sa skrývali. Postupne 
boli vyvážaní do Čiech, kde žili pod poli
cajným dozorom a dlhé roky mali zákaz 
akéhokoľvek kontaktu a návratu na 
Slovensko. Tam vykonávali tie najťažšie 
práce, zväčša ako pastieri dobytka, manu
álni robotníci vo fabrikách a štátnych 
majetkoch.

Čo sa týka veriacich, nedá sa s pres
nosťou určiť počet tých, ktorí prestúpili na 
pravoslávie. Určitá časť síce navštevovala 
pravoslávne bohoslužby (tie sa v ničom 
nelíšili od gréckokatolíckych, v prvých 
m esiacoch m nohokrát nechýbala ani 
modlitba za pápeža) avšak v srdci ostávali 
verní svojej cirkvi. Časť veriacich navšte
vovala buď bohoslužby rímskokatolícke, 
alebo sa tajne schádzali v súkromných 
dom och, na cintorínoch, pri krížoch 
a pod.

P. Š.

SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 8/2000 11



S V E D E C T V O

Alexej sa vrátil domov nadránom  
úplne opitý. Našiel spálňu, obleče
ný si ľahol na posteľ a tupým snom 

opitých spal dopoludnia. Keď sa zobudil, 
nemohol sa rozpamätať, kde sa nachádza. 
Hlava ho veľmi bolela, mal neuhasiteľný 
smäd. Zrazu si spomenul. Dnes mali krs
tiť jeho syna a on ....!? Pozrel sa na seba; 
odev, košeľa zničená. Čo teraz? ísť k žene? 
Ospravedlniť sa, prosiť o odpustenie? 
Stretnúť sa so svokrou?... Pokrstili dieťa? 
A on ležal opitý do bezvedomia! Čo teraz?

Umyl sa, prezliekol a odvážne vstúpil 
do spálne svojej ženy Nenašiel ju  tam. 
Bola jedna hodina poobede. Všade bolo 
ticho. Zišiel na nižšie poschodie a otvoril 
dvere do svetlice. Záclony boli spustené. 
N a posteli ležala jeho žena, pri nej detský 
vozík a v kresle sedela mama. Vstala 
z kresla a ticho prišla k Alexejovi: „Ticho, 
pred chvíľou zaspala. V noci bol pri nej 
lekár.“ - pošepla mu a pokojne ho zaviedla 
do kuchyne. „Kvôli mne!... A  dieťa?“ 
„Pokrstené.“ Neobviňovala ho. Z  jej ble
dej tváre a vyplakaných očí však videl, ako 
veľmi trp í kvôli jeho  ľahkovážnosti. 
Nevedel, čo má robiť; odprosovať, plakať, 
obviňovať sa, sľubovať, že sa polepší? Cítil 
sa veľmi nešťastným. Nem ohol viac vydr
žať. Ticho otvoril dvere a vošiel k žene. 
Kľakol si k nej. Jeho oči si už zvykli na 
šero. Videl, že Anna už nespí, hľadí naňho 
a po líci sa jej kotúľajú slzy. Do izby vošla
i m atka a znovu si sadla do kresla. 
„Anička moja, anjelik môj, odpusť mi! 
Neviem, ako sa to mohlo stať... Veľmi 
trpím, veľmi sa trápim kvôli mojej slabos
ti.“ Neodpovedala mu. Bozkal jej ruky, 
obviňoval sa, preklínal svoju ľahkomyseľ
nosť, sľuboval, že sa polepší... N eodpo
vedala mu, len ticho plakala. „Nie, 
Alexej,“ hovorí mama, „u nás toto nebolo 
vo zvyku. Môjmu nebohému som počas 
dvadsiatich štyroch rokov nikdy nepove
dala zlé slovo, ani on mne... nebolo to 
potrebné. Ani moja dcéra odo mňa nič 
podobné nikdy nepočula. Ty sám musíš 
spraviť so sebou poriadok... Už nie si iba 
sám, si už otcom. Tvoje dieťa nesmie vi
dieť zlý príklad od svojich rodičov, od svoj
ho otca.“ M atka rozprávala pokojne a tak 
aj vyšla z izby a nechala mladých samých. 
Alexej kľačal a odprosoval ženu. Anna ho 
pohladila po hlave, ale nevládala prehovo
riť ani slovo.

Nakoniec vstal a odišiel hore, kde už 
bolo všetko upratané. Vrhol sa na posteľ 
a plakal, pokiaľ ho matka nepozvala na 
večeru. V kuchyni bolo prestreté len pre 
nich dvoch. „Môžem ísť k Anke?“ „Nie, 
syn môj, dostala znovu horúčku. Lekár 
prikázal ochraňovať ju  od všetkého, čo by 
ju  znepokojovalo. Daj jej čas, aby znovu

našla pokoj...“ „Drahá mama, keď sa 
s niektorým stretnem, stane sa nešťastie!“ 
„Nie, neobviňuj svojich kamarátov, sám si 
si vinný.“ N a druhý deň išiel do práce 
skoro, Annu i dieťa videl až poobede. 
Cítila sa lepšie, no bola ešte veľmi slabá. 
Znovu ju  prosil o odpustenie, ona však 
nevládala prehovoriť k nemu, iba sa roz
plakala. N a tretí deň už vstala. Bola veľmi 
smutná, málo hovorila. Jej tvár sa vyjasni
la iba vtedy, keď vzala na ruky dieťa.

Alexej sa veľmi hanbil chodiť pomedzi 
ľudí; i do práce chodil ukradomky, aby sa 
nestretal so známymi. Štvrtý deň po krsti
nách uvidel večer miestne noviny, v kto
rých si nemilo prekvapený prečítal satiric
ký článok o tom, ako „jeden mladý otec, 
ktorý sa tak potešil daru bociana, že utie
kol od kolísky svojho prvorodeného syna 
do baru, kde prepil všetky peniaze určené 
na krstiny. Počas nich boli prítomní všetci 
hostia, len otec nie, lebo strážil bar, preto 
sa novopokrstenému s istotou prorokuje, 
že sa stane dôstojným nasledovníkom 
svojho otca....“ Alexej noviny pokrčil, 
odhodil do kúta... Krv mu stuhla v žilách. 
Chytil sa za hlavu. Taká hanba! Vystavili 
m a na verejný posmech. Nielenže prepili 
jeho peniaze a zruinovali jeho rodinné 
šťastie, ale ešte ho vláčia i po novinách! 
Hanba, hnev, zúfalstvo... to všetko zakalilo 
jeho úsudok; vytiahol revolver zo stolíka 
a namieril na spánky... „Nie, najprv sa 
musím s nimi porátať...!“ Bez klobúka

vybehol aj s revolverom von na ulicu. Zo 
strany, na ktorú sa ponáhľal, sa k nemu 
s veselým smiechom približovali dievčatá, 
ktoré smerovali k jeho domu. „Aj tie sa už 
zo mňa smejú...“ Hanbil sa pred nimi, 
a tak sa ukryl za balkón. N o tie sa nesmia
li z neho. Pokiaľ prešli okolo jeho domu, 
trochu ochladol jeho hnev. Spamätal sa. 
„Kto je  vinný?“ - zamyslel sa. „Komu sa 
mám pomstiť? Veď urobím ešte väčšiu 
hanbu mojej žene... a môj syn bude synom 
vraha.... alebo samovraha...“ Odložil revol
ver do vrecka a pomaly sa vrátli do svojej 
izby. Zobral si klobúk a opäť vyšiel na 
ulicu.: „Alexej, večera je na stole!“ ozvala 
sa k nemu žena tichým hlasom. „Vďaka, 
nie som hladný... O hodinu budem 
doma...“ Pri dverách na ulicu sa ešte 
zamyslel... „Nie, nemôžem tu ďalej ostať!“ 

Rozhodným  krokom vykročil hore 
mestom, vstúpil do úradu kanadského 
vojenského agenta a dal sa zverbovať. 
Podpísal zmluvu, dostal železničný lístok 
do New Yorku, lodný do Halifaxu a päť
desiat dolárov na cestu. „Pán Petrov, gra
tulujeme!“ - hovorí agent. „Som presved
čený, že sa zakrátko stanete dôstojníkom. 
Zastavte sa, prosím, zajtra u mňa o štvrtej, 
pôjdeme vlakom s ostatnými. Gratulu
jem !“ Domov sa vrátil upokojený; ale keď 
prišiel pred dvere svojho domu, akosi mu 
bolo ťažko na srdci. Stál tak dlhší čas pred 
dverami. Čo teraz? ísť jednoducho k žene 
a povedať jej, že sa dal zverbovať? Alebo
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S V E D E C T V O

ju nechať samú bez slova? M ama ho 
oknom zbadala stáť pri dverách. Hovorí 
Anne: „Dieťa moje, nehnevaj sa naňho už. 
Veď sa ťažko kajal za svoju ľahkomyseľ
nosť. Stojí pred dverami a, chudák, sa už 
nevie osmeliť ani vojsť do domu.“ „Mama, 
veď ja... nehnevám sa naňho. Odpustila 
som mu z celého srdca. On sám sa z toho 
nemôže dostať...“ Alexej išiel rovno do 
izby, zažal svetlo a dlho chodil hore-dole 
po izbe. Zodvihol noviny, vyrovnal ich 
a pustil sa s nimi dole. Bez slova ich podal 
Anne a ukázal na článok. Prečítala ho 
a mlčky podala matke. „Alexej,“ hovorí 
stará mama, „čo ťa to mučí! Veď tvoje 
meno nespomenuli. A  keby aj! Prijmi to 
ako pokánie. Ty by si neodsúdil iného tak 
isto? My ťa neodsudzujeme. A nna na to 
mohla byť pripravená. Ja sama som to od 
teba očakávala. Keď sme my spokojní, 
prečo nie si spokojný ty? „Nemôžem viac 
zniesť takúto hanbu... ja  .... ja  som sa dal 
zverbovať.“ „Ešte aj toto, Alexej? ... Pre
čo?“ pozrela sa naňho Anna s preľaknutý
mi očami. Kľakla si ku kolíske, zakryla si 
tvár rukami. Od žiaľu sa začala celá triasť. 
„Ako môžeš opustiť svoju ženu, dieťa?“ 
pýta sa mama. „Svoj plat vám pošlem do 
posledného centa.“ „Nie, neposielaj, syn 
môj; my máme z čoho žiť.“ Alexej si kľa
kol k svojej žene. Medzitým mama vyšla 
z kuchyne. Vzal do dlaní jej tvár, bozkal 
jej slzy: „Anička, drahá, nehnevaj sa už... 
v rozhorčení som chcel spraviť čosi ešte 
horšie. Musím sa teraz za všetko kajať.“ 
„Mohol si to aj tu, v láske pri svojom die
ťati!.. Ako to celý ten čas vydržím?... Bože 
môj!“

Na druhý deň Alexej odišiel k vojsku. 
Z Kanady ho poslali do Británie a hneď 
ho aj poslali na front. Najprv písal často. 
Listy však zrazu prichádzali čoraz zried
kavejšie. Po troch mesiacoch nastúpila 
Anna na miesto pisárky u jedného advo
káta. Na jeho odporúčanie dostala neskôr 
miesto pri hlavnom súde. Anna však bola 
veľmi nespokojná. Viac ráz sa na svojho 
muža pýtala na veliteľstve, ale bezvýsled
ne. Až po polroku dostala odpoveď, že 
v jednej bitke pri Amiensi zmizol bez 
stopy. Jeho veliteľ o ňom písal s najväčším 
uznaním. Až koncom roku 1917 dostala 
cez Červený kríž oznámenie, že bol rane
ný a dostal sa do nemeckého zajatia. 
Teraz sa už cítila lepšie. I toto bolo pre ňu 
veľkou útechou. Aspoň že je živý!

Aj Amerika vstúpila do vojny. 
Zoznamy ranených a zajatých vojakov 
boli dlhé. Ale víťazstvo bolo takmer isté. 
Nemci ustupovali, prepúšťali zajatcov. N a 
slobodu pustili aj Alexeja.

Pani Martinová hladí jednou rukou raz 
svoju dcéru Annu, raz vnúčika a v druhej

drží kyticu kvetov pre ich Alexeja. Už 
dávno zabudli na všetky trápenia. Len aby 
ho čím skôr privítali! Oči mladej ženy sú 
červené, vyplakané. Koľko sĺz žiaľu sa 
z nich vylialo. Teraz však plačú z radosti 
a nádeje?! Jej tvár žiari láskou a oddanos
ťou. Pred štyrmi dňami dostala od Alexeja 
telegram. Oznamoval jej, že loď šťastne 
pristála pri brehoch ich krajiny a po vyba
vení vojenských formalít bude o pár dní 
doma. Pýta sa však, či ho príjmu naspäť. 
A nna už nevydržala viac v práci. Poďa
kovala sa za ňu a pustila sa do prípravy 
domu na prijatie svojho muža. Aké dlhé 
dni to pre ňu boli! A  tá  posledná noc! 
Nemohla sa dočkať rána - jasného šťast
ného rána!

Vlak už zďaleka trúbil a oznamoval, že 
sa blíži. N a schodoch jedného z vagónov 
sa objavil pekný dôstojník, bystrým zra
kom sa rozhliadol po nástupišťi... „Anna, 
dieťa, náš Alexej!“ zvolala mama. Zobrala 
dieťa, prebila sa pomedzi dav, dala chlap
čekovi do rúk kvety a položila ho na zem: 
„Choď, dieťa, v ústrety svojmu otcovi!“ 
Ľudia stíchli. Aj hudba prestala hrať. 
Všetci sa prizeraíi tejto dojímavej scéne. 
Dieťa sa rozhliadlo po vojakoch. Hľadá 
svojho otca, o ktorom mu mama toľko 
rozprávala. Nemôže ho však spoznať. Ale
xej vidí chlapca, ktorý stojí pri svojej bab
ke. Vystrel k nemu ruky a dieťa sa k nemu 
s radostným smiechom rozbehlo. Stovky 
očí sa naplnili slzami, stovky sŕdc sa 
zachveli radostným pocitom otca, stovky 
rúk sa s láskou zopäli, ako k modlitbe. „To 
je tvoje dieťa!“ „To je tvoj otec!“ Alexej pri
túlil dieťa k sebe a jeho krehké telo akoby 
mu vlievalo silu a ochotu bojovať so živo
tom. Silnými rukami pritisol Alexej dieťa 
k bijúcemu otcovskému srdcu, s vďakou sa 
pozrel k nebu, akoby skladal sľub Tomu, 
kto po všetkom trápení doprial mu dožiť 
sa tohto šťastia. Jeho oči sa leskli, akoby 
chceli každému povedať: „Pozrite, toto je 
môj syn a ja  som jeho otcom!“ To všetko 
sa odohralo za pár okamihov. Jeho oči 
spočinuli na radostných očiach jeho ženy. 
Jej ústa vládali s plačom i smiechom záro
veň povedať len: „Alexej môj!“ Počul, cítil 
v nich lásku, vieru, dôveru, spokojnosť, 
oddanosť. Takým šťastným nebol ani 
v deň svojej svadby. Pobozkal ruku mame, 
potom žene. Dojímavá scéna. Ľudia sa 
bez slov pozerali na týchto šťastných ľudí. 
Alexej drží na rukách svojho syna, po stra
nách má ženu a mamu. H udba hrá, ľudia 
kričia radostné: Hurá! A  slávnostne vypre
vádzajú svojho hrdinu k novému životu, 
k znovuzrodenému šťastiu.

Preložila a upravila Valéria Juríčková

S v. Martin ,  pápež 
a vyznávač - 1 4 . 4 .

Sv. M artin sa narodil v talianskom 
meste Todi v Toskánsku. Študovať odi
šiel do večného Ríma, kde bol vysvätený 
na diakona.

V  Carihrade, kde ho poslal pápež 
Teodor L ako svojho nuncia, zasiahol 
proti šíriacem u sa m onoteletizm u.
V 649 roku po smrti pápeža Teodora L 
bol M artin zvolený za pápeža. Stal sa 
tak 74 zástupcom Ježiša Krista na Zemi 
a nástupcom svätého Petra.

Pretože sa monoteletizmus, blud, 
ktorý učil, že Kristus nemal obe podsta
ty, šíril ďalej, pápež zvolal Lateránsku. 
synodu, ktorá odsúdila toto bludné uče
nie a tiež cisársky edikt „Typos“. Cisár 
považujúc to za vlastizradu, nariadil 
ravenskému arcibiskupovi zavraždiť, 
alebo doviesť pápeža do Carihradu. 
Arcibiskup bol odhodlaný tento cisárov 
rozkaz splniť, ale napokon ho nevyko
nal. Svoje zámery úprimne oľutoval 
a zmieril sa s pápežom.

Cisár naďalej brojil proti pápežovi 
a tak nariadil svojmu vojvodovi Teodo- 
rovi Kalliopovi, aby zviazaného Martina 
dopravil do hlavného mesta ríše. Ten 
síce u pápeža urobil domovú prehliadku, 
ale nič nenašiel. Pápeža obvinili zo skrý
vania zbraní. Zajali ho a odvliekli do 
Carihradu. Najprv bol rok väznený na 
ostrove Naxos, kde trpel ťažkou úplavi
cou a potom ho odviedli do hlavného 
mesta. Tam ho zatvorili do najhoršieho 
väzenia. Keď na súde mali podplatení 
svedkovia odprisahať svoju výpoveď, 
M artin sa ozval: „Nech neprisahajú. 
Prečo by mali kvôli krivej prísahe stratiť 
večnú blaženosť? So m nou si urobte, čo 
uznáte za vhodné.“

M artina odsúdili na smrť. Nahého 
a spútaného reťazami ho sluhovia vodili 
po meste na posmech ľudu. Do cely 
väzenia ho hodili tak prudko, že celé 
schody boh postriekané jeho krvou.

Sv. M artin po troch mesiacoch bol 
poslaný do vyhnanstva na čiernomorský 
Krym, odkiaľ napísal niekoľko listov. 
Zomrel 16. 9. 655 vo vyhnanstve. Po
chovaný bol v Chrám e Presvätej Boho
rodičky v Korsuni. Jeho pozostatky boli 
neskôr prevezené do Ríma, kde sú ulo
žené v Cráme svätého Martina.

spracovala K. Rabiková
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SPRÁVY Z  KRESŤANSKÉHO SVETA

KRAJANIA V JUHOSLÁVI IFILIPÍNY (K P/TK  KBS) - Koniec ozbro
jených konfliktov na Filipínach žiadal Ján 
Pavol II. na generálnej audiencii v stredu 
29. marca na Námestí sv. Petra. Pred viac 
ako 60.000 pútnikmi z piatich svetadielov, 
medzi nimi početnými Filipíncami, sa 
pápež s ľútosťou vyjadril o nedávnych 
výbuchoch násilia na južnom  ostrove 
Mindanao, kde islamskí rebeli po strosko
taní mierovej dohody znovu bojujú za 
nezávislú republiku.

USA (K P/TK  KBS) - Katolícky kňaz 
Daniel Coughlin (67) bol po mesiacoch 
sporov menovaný za nového parlamentné
ho duchovného pre dom reprezentantov 
USA. Oznám il to  hovorca kongresu 
D ennis H astert vo W ashingtone. D. 
Coughlin je prvým katolíkom v tomto 
úrade od roku 1774, kedy si demokratické 
zhromaždenie USA po prvý raz zvolilo 
vlastného kňaza. Vystrieda luteránskeho 
duchovného Jamesa Forda, ktorý tu pôso
bil 20 rokov. Demokrati a republikáni sa 
mesiace sporili o kandidátovi pre tento 
úrad. Demokrati dali napriek protestom 
republikánov prednosť katolíkovi. Od 
začiatku sa v tom to úrade vystriedali 
zástupcovia viac ako 50 rôznych cirkví.

VEĽKÁ BRITÁNIA (K P/T K  KBS) - 
Britský následník trónu princ Charles sa 
v pôstnom  období vzdáva obeda. Pri 
recepcii pre európskych špičkových maj
strov kuchárov odolal lákavým lahôdkam 
studeného bufetu a vyhlásil, že počas 40 
dní pôstneho obdobia chodí iba na raňaj
ky a na večeru. Informoval o tom  britský 
denník The Times s odvolaním sa na 
hovorcu korunného princa Charlesa.

VENEZUELA (K P/TK  KBS) - Ostrú kri
tiku vlády svojej krajiny vyslovil predseda 
Konferencie biskupov Venezuely, arcibis
kup Baltazár Porras Cardozo. V  zásade 
síce neexistujú žiadne represie, avšak 
vláda prezidenta Huga Chaveza sa pokúša 
vo všetkých oblastiach pritiahnuť na seba 
moc a štát stavať nad všetko v občianskej 
spoločnosti“, povedal arcibiskup 27. 
marca v interview pre katolícku agentúru 
KNA v Bonne. Cirkev dúfa, že vláda sa 
nestane jediným aktérom v politike a so
ciálnej sfére“. Situáciu v krajine popísal 
arcibiskup ako dram atickú. C hudoba 
a nezamestnanosť neustále rastú, demo
kratická účasť občanov na systéme sa 
zhoršuje. K  vzťahu štátu a Cirkvi povedal 
arcibiskup Porres doslova. Vláda teraz 
štve proti všetkým, ktorí inak zmýšľajú. Aj 
nám nadávajú do nekvalifikovaných, igno
rantských alebo skorumpovaných, keď 
sme iného názoru.

Teologicko-katechetický inštitút

Po rozdelení SFR Juhoslávie v roku 
1991 na viacero samostatných republík, 
zostalo v SR Juhoslávii okolo 600 000 
katolíkov v šiestich biskupstvách a tiež 
v ďalších dvoch, Djakovskom a gréckoka
tolíckom Križevskom.

Väčšia časť katolíckych centrálnych 
inštitúcií a centier zostala v Chorvátsku: 
Biskupská konferencia, bohoslovecké 
fakulty a vysoké školy, redakcie a iné. Po 
čase bola založená Biskupská konferencia 
v Subotici a tak začal vychádzať časopis 
„Zvonik“. Svoju publikačnú činnosť zača
li aj gréckokatolícke časopisy „Dzvony“ 
a „Novosadski dzvony“. Takéto periodiká 
predtým vydával jedine seminár a gymná
zium v Subotici. Štúdium na vysokej 
bohosloveckej škole ešte nie je možný, 
preto bohoslovci využívajú možnosť štú
dia v týchto krajinách: Chorvátsku, 
Maďarsku, Austrálii, v Nemecku, v Ríme 
..., čo je veľmi nevýhodné kvôli vízovej 
povinnosti, spoločenskej i politickej situá
cii.

N apriek týmto závažným problémom 
sa objavili aj iné potreby, ktoré sa týkajú 
školenia nekvalifikovaných katechétov, 
hoci sa náboženstvo v Juhoslávii ešte 
v škole nevyučovalo. Taktiež formovanie 
katolíckej a kresťanskej inteligencie.

V 1966 roku rímskokatolícke biskup
stvo v Subotici založilo Teologicko-kate- 
chetický inštitút na dvoch miestach, a to 
v Subotici a v Novom Sade (lOOkm od 
seba vzdialené).

Okrem dvoch rozdielnych inštitútov 
má maďarskú a chorvátsku sekciu pre slo
vanských študentov. Dĺžka štúdia je 8 
semestrov, teda 4 roky. Zapísať sa môžu 
všetci kresťania so stredoškolským vzdela
ním. Okrem katolíkov tu študujú pravo
slávni, luteráni, kalvíni a iní. Prednášky sú 
v sobotu a v nedeľu, v rozsahu ôsmich 
hodín. Zapísaných je každoročne 60 štu
dentov.

Rektorom inštitútu je subotický biskup 
Dr. Janoš Penzeš, profesor patrológie.

Prorektorom maďarskej sekcie je Dr. 
Karlo Harmat, OFM (prof. cirkevných 
dejín) a za chorvátsku sekciu Mgr. Andrej 
Kopilovič (prof. dogmatiky a liturgiky). 
Profesorský zbor tvoria aj traja gréckoka
tolíci pôsobiaci v chorvátskej sekcii: Mgr. 
Roman Miz (Dejiny kresťanského Výcho
du), Mgr. Michajlo Malacko (Cirkevné 
dejiny) a pán Miron Hornjak Kuchár (psy
chológia). N aši gréckokatolíci študujú 
v každom ročníku. Teologicko-katechetic
ký inštitút Subotického biskupstva nosí 
meno sv. Alberta Veľkého. Štúdium sa 
končí odovzdávaním diplomov a slávnost
nou promóciou.

Roman Miz

HLAS Z KANAD
Bohatstvo východného obradu môže 

zveľadiť všeobecnú Cirkev. Podľa otca Mi
roslava Tataryna, profesora na St. Thomas 
More College v Saskatoone, prvým pokla
dom tohto obradu je krása. Zmysel pre 
krásu treba však dlhodobo opatrovať. 
Napríklad ikona modliacej sa Presvätej 
Bohorodičky nám  prezrádza skutočný 
zmysel materinskej lásky. N abáda nás 
vytvoriť si k nej blízky neobmedzený 
vzťah bez prílišnej doktrinálnej definície. 
Východná cirkev v priebehu stáročí učila 
a aj oslavovala Nanebovzatie (Uspenie) 
Matky Božej. Podľa profesora zoznam 
dogiem nie je príručkou pre vytvorenie 
vzťahu. Dovolávať sa krásy znam ená 
dovolať sa liturgie a sviatostí, lebo sú vlast
ne estetickým vyjadrením tohoto vzťahu.

Ďalším pokladom Východu je nezišt
ná, nesebecká láska, ktorá sa stotožňuje 
s Kristovým utrpením. Ide o poznatok tri- 
nitámej teológie, čo znamená, že sme

stvorení pre spoločenstvo.
Tretí poklad Východnej cirkvi je tradí

cia, pochopenie nášho vzťahu ku Kristovi. 
Kresťanská tradícia znamená žiť teraz 
v plnosti pravdy. Byť jej skutočným 
zástancom neznamená robiť to isté, čo sa 
v minulosti spravilo, ale pochopiť minu
losť a jej význam aj v prítomnosti.

Posledným  bohatstvom  Východu, 
ktoré prof. Tataryn ponúkol Západu, je 
vízia Cirkvi. Ikona troch osôb Najsvätejšej 
Trojice sediacich za eucharistickým sto
lom znázorňuje Cirkev, ktorá nás pozýva 
zúčastniť sa na Božskom živote pomocou 
oslavy Eucharistie. Cirkev je vzájomná 
spojitosť, nadväznosť eucharistických spo
ločenstiev s rôznymi spôsobmi celebrácie 
a sprítomnenia Ježiša Krista. Keď však 
hovoríme o Západnej alebo Východnej 
cirkvi, hovoríme o spoločnom Kresťan
stve.

Jozef E. Suchý
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SPRÁVY ZO SLOVENSKA

Stretnutie rodín v Košiciach Telgártčania v Prešove

PREŠOV (-fd-) - Po ťažkej chorobe zomre
la 9. marca 2000 v 60. roku svojho života 
sr. Zirka Pavla Bendáková, OSBM. Nebohá 
sa narodila 15. decembra 1939 v Čemigov- 
ciach na Ukrajine. Počas veľkého hladu na 
Ukrajine odišla do Brna. Natrvalo sa usadi
la v Košiciach. Do Rádu sv. Bažila Veľkého 
vstúpila v dospelosti v roku 1977. Žila 
v Košiciach, krátky čas v Prahe a v Prešove. 
Mníšsky pohreb vykonal provinciál baziliá- 
nov o. Polykarp Jacoš, OSBM 12. marca 
2000. Zádušnú sv. liturgia a pohrebné obra
dy vykonal 13. marca 2000 generálny vikár 
o. Ján Závacký v kláštornej kaplnke sv. 
Makríny v Prešove. Jej telesné ostatky boli 
uložené na verejnom cintoríne v Prešove. 
HUMENNÉ (Gymnázium sv. Jána 
Zlatoústeho, Humenné) -  Aj v tomto škol
skom roku sa uskutočnila medzinárodná 
súťaž pod názvom Európa v škole. 
Rozhodnutím Krajského úradu OŠM a TK 
v Prešove sa žiačka 2. A  triedy Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom Martina 
Stašková dňa 1. marca 2000 zúčastnila kraj
ského kola 47. ročníka aktivity žiakov stred
ných škôl. Súťažiaci reagovali na príslušné 
motto: „Prínos Slovenska k spoločenstvu 
Európanov“. Aj keď to bola náročná téma, 
predsa sa jej podarilo čo najefektívnejšie 
a najmalebnejšie reagovať na danú proble
matiku, čím sa prejavila ako nový objav 
v oblasti poézie. Počas prítomnosti 
v Združenej strednej umeleckej škole 
v Kežmarku sa na ňu doslova usmievala

kompozícia pozostávajúca z umeleckých 
jazykových prejavov z jej vlastnej dielne. 
S prenádherným pocitom a teplým pookria
tím duši spoločne odchádzala z prítulného 
historického mestečka s ocenením prvého 
miesta, čo znamenalo postup do celoslo
venského kola. Držme jej teda všetci prsty.
BARDEJOV (Dr. A. N .) -  V rámci 
Veľkého jubilea a sviatku Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke uskutočnili grécko
katolícky farský úrad Bardejov a gréckoka
tolícky farský úrad Bardejov -  Vinbarg dňa
25. marca 2000 v Chráme sv. Petra a Pavla 
v Bardejove slávnostnú sv. liturgiu obetova
nú Za dôstojnosť ženy. Hlavným celebran- 
tom sv. liturgie a kazateľom bol Mgr. Peter 
Rusnák, správca farnosti Petrová.
PREŠOV (TK PB) -  Večné sľuby v kapln
ke sv. Makríny sestier sv. Bažila Veľkého 
v Prešove na Narcisovej ulici, zložila 25. 
Marca o 10. hodine sestra Melánia Mária 
Legnavská. Sv. liturgiu slúžil a obrady 
Profesie vykonal prešovský biskup Mons. 
Ján Hirka.
PREŠOV (TK PB) -  Tridsaťštyri gréckoka
tolíckych kňazov z prešovského biskupstva 
sa v Juskovej Voli okr. Vranov nad Topľou 
zúčastnilo exercicií, ktoré viedol otec Šte
fan Kitľan, CSsR z Kláštora redemptori- 
stov v Stropkove.
KOŠICE (GK AE) -V  Prvú pôstnu nedeľu
12. 3. 2000 navštívil košický exarcha Milan 
Chautur Zemplínsky Klečenov, ktorý patrí

do farnosti Stanča. Spolu s protopresbyte- 
rom Dušanom Semanom, Františkom Čit- 
bajom a správcom farnosti Petrom Oreni- 
čom posvätil prestol v miestnom Dome 
smútku. Archijerejskou svätou liturgiou 
začali pravidelné bohoslužby v tomto pries
tore.
KOŠICE (GKAE) -  13. 3. 2000 košický 
exarcha Milan C hautur navštívil obec 
Ložín vo farnosti Falkušovce. Za prítom
nosti protopresbytera Františka Puciho 
a otca Miroslava Labača, posvätil prestol 
v Dome smútku.
KOŠICE (GKAE) -  Vladyka Milan v pôst
nom obdobi slúži liturgie Vopred posväte
ných darov v Katedrálnom chráme Naro
denia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. 
KOŠICE (GKAE) -  V dňoch 20. -  27. 3. 
2000 košický exarcha Vladyka Milan 
Chautur navštívil Svätú Zem spolu so 
Svätým Otcom Jánom Pavlom II. Š pútnik
mi zo Slovenska tam navštívil všetky 
najdôležitejšie pútnické miesta Ježišovho 
života, smrti i zmŕtvychvstania. V Betle
heme a na Hore blahoslavenstiev spoluslú- 
žil bohoslužby so Svätým Otcom Jánom 
Pavlom II.

Stránka spracovaná podľa podkladov 
z Gréckokatolíckeho biskupstva Prešov (od 
Mareka Pribulu, diecézneho vikára pre 
masmédiá) a Gréckokatolíckeho apoštol
ského exarchátu v Košiciach (od Cyrila 
Jančišina, kancelára exarchátu).

KOŠICE (M. Hospodár) -  Medzi rozličnými subjek- 
tami pastorácie súčasnej Cirkvi popredné miesto zau
jíma rodina. Rodina je domácou cirkvou a miestom, 
kde sa realizuje vznešené povolanie človeka k láske 
a plodnosti.

25. marca na sviatok Zvestovania Bohorodičke sa 
uskutočnilo v Košiciach prvé stretnutie rodín na celo- 
exarchátnej úrovni. Samotnému stretnutiu predchád
zalo slávenie sv. liturgie, ktorú s prítomnými kňazmi 
celebroval protosynkel otec Vladimír Tomko. V  homí- 
lii vyzdvihol potrebu vernosti záväzkom v každom 
životnom povolaní, najmä v manželstve.

Program stretnutia pokračoval konferenciou, 
ktorú pripravila Komisia pre pastoráciu rodín pri 
Apoštolskom exarcháte. Prednášajúci kňazi i laici 
poukázali na riziká i východiská života súčasných 
rodín. Práve kňazské rodiny vytvárajú pred očami 
veriacich ten model kresťanskej rodiny, ktorý by mal 
byť hodný nasledovania.

Prítomní sa na záver zhodli v presvedčení, že je 
veľmi aktuálne vnášať svetlo pravdy problematiky 
dnešnej rodiny aj takýmito situáciami.

PREŠOV (TK PB) -  Posledný marcový deň v dopoludňajších hodinách nav
štívili Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove veriaci z farnosti Telgárt, aby 
pozdravili svojho otca biskupa Jána a osobne mu zablahoželali k desiatemu 
výročiu jeho biskupskej služby, ústami svojho duchovného otca Jána 
Maďorana. Pri tejto príležitosti mu odovzdali drevené krosná, symbolizujúce 
prácu mnohých žien spod Kráľovej hole, ktorých autormi sú Ján Ambróz a Ján 
Dudášak a tiež štandardu biskupa, ktorú vyhotovili Helena Ambrózova a 
Helena Gregová. Celé dopoludnie spestrili svojimi úžasnými spevmi členky 
ženskej speváckej skupiny Telgárt a časť detského zboru Telgárčok.
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P R E  M L A D Ý C H

M nohokrát si človek položí otázku: 
„Miluje ma?“ M nohokrát túto otázku 
počujeme z úst toho druhého, ktorý od 
nás chce počuť jasnú kladnú odpoveď bez 
rozmýšľania. Vtedy človek myslí len na 
seba. Jeden sa nechce sklamať a zničiť si 
svoj život, chce mať istotu. Ten druhý zasa 
nechce stratiť, čo vybudoval, chce získať 
odmenu za námahu, preto m nohokrát 
povie „Áno!“. A  to nám  stačí. Ak ozaj 
chceme védieť, či je naša láska dokonalá, 
mali by sme položiť inú otázku: „Naozaj 
milujem?“

ale preto, že ja  som vzdialený od neho. 
M edzi dvoma partnerm i nem ôže byť 
klamstvo, neistota, sebectvo. Tieto veci, či 
vzťahy, vzďaľujú každého od nájdenia pra
vej celoživotnej lásky.

Ozajstná láska sa najprv dáva. Dáva 
všetko, čo má. Jej vzorom je nazaretský 
muž -  Ježiš. V ozajstnej láske nejde 
v prvom rade o mňa, ale o toho druhého. 
Ide o to, či ja  ho naozaj milujem, či som 
ochotný celý svoj nasledujúci život stráviť 
po boku tohto človeka. Či ho poznám 
natoľko, že by som mu bez váhania zveril

Naozaj milujem toho človeka, ktorý 
stojí pri mne? Alebo mi je prijemný ten 
pocit, keď ma niekto láska a stará sa 
o mňa? Ide mi o toho druhého, alebo
o naplnenie seba? Nie som v tom to „vzťa
hu“ sebcom? Toľko otázok o jednej čnos
ti, o jednom cite -  o láske. Ale tento cit je 
to jediné, čo nás robí podobným Bohu - 
v dávaní i prijímaní, v spolutvorení nové
ho života.

Nie! Je potrebné spoznať, čo si o mne 
myslí ten druhý, či opätuje moje city. Ale 
oveľa dôležitejšie je pravdivo poznať svoje 
city. Ak cítim, že ma láska „núti“ niečo 
robiť, že ma núti klamať tomu druhému
o sebe, tak je niečo v neporiadku. Práve 
preto často hľadáme lásku, pravú lásku, 
tak veľmi dlho. Nie je to preto, že ten 
pravý partner do života je tak vzdialený,

všetko, čo mám, celý svoj majetok, pocity, 
myšlienky, tajomstvá, svoj život, jednodu
cho seba bez toho, že by mne samotnému 
niečo zo m ňa zostalo. Láska sa potom 
stáva úplným opakom slobody - stáva sa 
závislosťou na tom druhom. Nie, to nie je 
otroctvo. Láska nikdy nemôže budovať na 
niečom podobnom  ako je otroctvo. Ona 
buduje na absolútnom  odovzdaní sa 
navzájom.

Veľmi často sú k sebe dvaja ľudia milší, 
rozprávajú o tom  druhom krásne veci 
a príbehy, ktoré spolu prežili -  to je zami
lovanie. Ale mnohokrát tieto vzťahy kon
čia, keď ten druhý odhalí celého seba -  
zverí sa do mojich rúk úplne celý so svoji
mi tajomstvami a v tej chvíli nie som 
schopný toho, ktorého som pred chvíľou 
tak „miloval“, prijať. Pritom sa na ňom  nič

nezmenilo -  je rovnako vysoký, pekný, 
vzdelaný, inteligentný, láskavý... Len sa tni 
otvoril -  vložil do nášho vzťahu pravdu, 
ktorá ma natoľko prekvapila, že som si 
nevšimol jeho lásku, ktorú mal ku mne. 
Zveril seba samého, svoju lásku do môjho 
rozhodnutia. A práve v tomto okamihu sa 
stal podobným tomu nazaretskému mužo
vi, ktorý zveril celý svoj život do rúk tých 
druhých. Stále bol niekto, komu dôvero
val, komu veril. A mnohí ho aj sklamali, 
ale on neprestal veriť. Zveril svoj život do 
rúk Márie, potom Jozefa, pôrodnej babi
ce, pastierov, zveroval ho deň čo deň do 
rúk apoštolov, potom sa zveril do rúk 
predstaviteľov Boha na zemi, Rimanov
i svojho vyvoleného ľudu. Podstúpil riziko, 
že ho odvrhnú. Jedni ho prijali, iní zabili.

To je  obraz aj našej lásky. Ak sa zverím 
tom u druhému, ak vložím do jeho rúk 
seba samého, potom len preto, lebo tomu 
človekovi bezvýhradne dôverujem. Na
opak, ak iný urobí toto veľké gesto lásky 
voči mne, nemôžem ostať bezcitným ego
istom, mysliacim len na to, čo z toho 
vyplýva pre mňa. Lebo v tej chvíli o mne 
možno povedať: „Nemiluje!“. Ak doká
žem bez výhrad, pochybností, neistoty 
a všetkého klamstva prijať toho druhého, 
ktorý sa mi odovzdal, do svojho života, 
vtedy „naozaj milujem“.

Vtedy odpoveďou na otázky týkajúce 
sa môjho vzťahu s niekým druhým bude 
moja láska k tom u druhému. Potom 
budem  celou svojou bytosťou milovať 
toho druhého, budem schopný denno
denne položiť aj svoj život za jeho život. 
Budem schopný mu odpúšťať čokoľvek 
a kedykoľvek, stačí, ak povie „Prepáč!“. 
Nebudem myslieť najprv na seba, na svoje 
pocity, city, pohodlie, ale na toho druhé
ho. Budem si všímať jeho správanie, 
budem chcieť naplniť jeho život šťastím. 
Každá bolesť, smútok, strach toho druhé
ho ma bude prenasledovať dovtedy, kým 
to nezmizne z nášho života, lebo to už 
nebudú životy dvoch ľudí, ale náš život. 
Môj vzťah sa pre mňa stane miestom 
obety, dávania sa i miestom prijímania, 
miestom Kalvárie i Večeradla.

A  až vtedy pochopím, ako ma môže 
milovať Kristus. N a záver parafrázujem 
slová A nthonyho H oppkinsa z filmu 
Zoznámte sa, Joe Black: „Tak táto tvoja 
skúsenosť je len slabučným odbleskom 
pravej lásky“, ktorú k tebe má Boh.

Giorgio

16 SLOVO - ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 8/2000



S S C a M

Kraj v okolí juhotalianskeho mestečka 
Benevento je úchvatný nielen svojou prí
rodou, ale aj tým, že v neďalekej dedine 
Pietrelcino sa 25. mája 1887 narodil 
v rodine Horácia Forgioneho malý chla
pec. Pri krste dostal meno František. Už 
od šiestich rokov, ako 
to bolo zvykom u chu
dobných rodín, malý 
František vypomáhal 
na hospodárstve -  pá
sol ovce. Zároveň mu 
rodičia umožnili štu
dovať s nádejou, že sa z neho 
stane rehoľ-ník. Jeho prvým uči
teľom bol miestny vzdelaný 
roľník, druhým sa stal odpadlý 
kňaz, ktorý sa živil vyučovaním.

Nádej rodičov sa splnila, keď 
dňa 22. januára 1903 vstúpil ako 
pätnásťročný do noviciátu ku ka
pucínom do neďalekého Norco- 

( ne. Tam prijal meno Pius a 22. 
januára 1907 zložil večné sľuby.
Medzitým si doplnil vzdelanie 
v štúdiu filozofie a teológie. Jeho 
štúdium však nebolo len čistým 
prijímaním vedomostí. Bolo me
ditáciou nad Bohom a jeho lás
kou. Jeho štúdiá boli spojené aj 
s utrpením -  postami i bolesťami.
Stalo sa, že jeho teplota, ktorá 
prišla i zmizla veľmi rýchlo, dosi
ahla 48°C. Tým sa jeho utrpenie 
len začalo. Noc čo noc bol v jeho 
cele hluk, nábytok bol rozhádza
ný, všade neporiadok. Neraz sa 
stávalo, že mladý Pio mal ráno 
poškriabanú tvár a podliate oči. Často sa 
bil so samotným Satanom. Boj končil 
výbuchom, ktorý prestrašil nielen mní
chov v kláštore, ale i biskupa.

V roku 1909 ho postihla ťažká choro
ba. Lekári mu dávali maximálne mesiac 
života a keďže veľmi túžil po vysviacke, 
bola mu 10. augusta 1910 aj udelená. 
Nasledujúce roky strávil v rodnej obci, 
kde vypomáhal miestnemu farárovi. Jeho 
omše boli dlhé, aj dve hodiny, čo vadilo 
tým, ktorí neboli na takéto stretnutie 
s Bohom pripravení.

V roku 1914 vypukla svetová vojna 
s a o rok nato sa do nej zapája aj Taliansko.

Mladému kňazovi je to veľmi ľúto. Akoby 
mu nestačila jeho vnútorná bolesť, 20. 
septembra vo vinici svojich rodičov dostá
va neviditeľné stigmy. V tejto bolesti však 
nastupuje do sanitného oddielu, kde chce

— pomáhať raneným. Zdá sa však, že viac 
práce majú s ním jeho lekári. Teploty 
okolo 48°C, ba aj vyššie, sú bežné. 
Nakoniec v roku 1918 z armády odchádza 
a v zmysle posolstva Presvätej Bohoro

dičky z Fatimy a pápeža Benedikta XV. sa 
rozhodol modliť a obetovať za svet. Po 
troch rokoch, presne na deň, sa jeho nevi
diteľné stigmy ukazujú celém u svetu. 
Vtedy bol už Pio v San Giovanni Roton- 
do. D o kláštora sa začali valiť zástupy ve

riacich z okolia. Páter Pio je podrobený 
rozsiahlemu pätnásťmesačnému lekárske
mu vyšetrovaniu.

Veľa si však musel vystáť od spolubra- 
tov kňazov i biskupov, ktorí naschvál 
mylne informovali Svätá Stolica v Ríme
i pápeža. Tým získali na krátky čas (nie
koľko rokov) zväčšenie utrpenia pokojné
ho pátra. Pravda však vyšla na povrch 
a páter Pio m ohol znova spovedať, sláviť 
sväté liturgie a prijímať kajúcnikov. D o
konca pri prvej svätej omši m ohol udeliť 
pápežské požehnanie.

Nakoniec začal pôsobiť ako mních- 
kňaz v svojom kláštore San Giovanni 
Rotondo. Denne spovedával. Pri tejto svia
tosti zmierenia videl až do vnútra človeka, 
keď m u tam  svietil Boží lúč. Ľudia na jeho 
spoveď nevedeli zabudnúť. Pomáhal mno
hým ľuďom. Sú známe zázračné uzdrave
nia ľudí, ktorí o to prosili, alebo za ktorých 
sa niekto iný prihovoril. Uzdravil dokonca 
aj z rakoviny. Najsilnejším zážitkom však 
bolo vidieť tohto muža plného ľudskej bo
lesti naplneného božskou radosťou pri

modlitbe. M nohí podľahli Božej milosti 
vyžarujúcej z neho. Slobodomurári, mar
xisti, ateisti, jednoducho všetci sa v jeho 
blízkosti stali citlivejšími na Božiu pomoc 
a milosrdenstvo.

Jedným z ďalších prejavov svätosti 
pátra Pia bola jeho 
bilokácia (byť naraz 
na dvoch miestach), 
skrze ktorú zachránil 
aj talianskeho generá
la z prvej svetovej 
vojny, ktorý si chcel 

vziať život. Pred druhou sveto
vou vojnou začal uvažovať
o domove pre trpiacich. Jeho 
dielo prerušila svetová vojna. Po 
jej skončení sa znovu pustil do 
diela, a tak v roku 1954 otvorili 
jej prvú časť -  polikliniku. O dva 
roky je už domov dokončený. 
Stal sa útechou stovkám pacien
tov.

N a konci jeho  života sa 
znova strhla vlna nenávisti 
a závisti voči pátrovi Piovi. 
Obmedzovali ho zno-vu 
a znovu. Ale on v tichosti znášal 
všetky tieto príkoria. V roku 
1959 ho postihla ťažká choroba, 
ktorá však zmizla po návšteve 
sochy Panny Márie z Fatimy.

Jeho život však už netrval 
dlho. Niekoľko dní po 50. výro
čí jeho stigmatizovania o pol tre
tej dňa 23. septembra 1968 zlo
žil tichý páter hlavu na hruď 
a v tichosti zomrel. Okolo stoti

síc ľudí sa stretlo 26. septembra na pohre
be tohto človeka.

Kto to bol? Muž, silnejšej postavy, 
vysoký 175 cm, čiernych havraních vlasov, 
ktoré zbeleli, hnedých očí, ktorý denne 
jedával trocha zeleniny alebo syra. K  den
nej potrave patrila aj voda, veď strácal aj 
dve šálky krvi denne. N o nepohrdol ani 
pivom. Bol to Talian, teda temperamentný 
človek, ktorý sa však dokázal utiahnuť 
a sústrediť sa na svojho priateľa a Spasi
teľa -  Boha. Rád si zažartoval, no bol aj 
tvrdý k tým, ktorí mu prejavovali neprime
ranú náklonnosť alebo úctu.

Jeho posolstvo by sa dalo zhrnúť do 
niekoľkých krátkych viet: Boh je!!! Boh je 
Láska. Svätá liturgia. Spoveď -  to je 
Kristus a Otec. Výkrik o hodnote utrpe
nia. Kresťan bez lásky vlastne neexistuje!

O jeho viere a láske nám hovorí sám: 
„Láska, láska je základom a kľúčom všet
kého! Veď Boh je láska a kto žije v láske, 
žije v Bohu. Nemilovať, to je ako biť Boha 
päsťou do očí!“

spracoval Juraj Gradoš

P á t e r  P I O
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L IT U R G IA

f i U U U J E B n E B S ľ /

Veľký pondelok 17. 4. - Simeon, prepodobný 
Liturgia vopred posvätených darov: Ex 1 ,1-20; 
Jób 1,1-12; Mt 24, 3-35; Sk 10, 37-43, zač.26; 
Mt 24, 3-35, zač. 98
Veľký utorok 18. 4. -  Ján, prepodobný 
Liturgia vopred posvätených darov: Ex 2, 5-10; 
Jób 1,13-22; Mt 24, 36-51; 2 6 ,1 -2 ; Ef 1 , 1-9a; 
Mt 24, 36-51; 26, 1-2, zač. 102
Veľká streda 19. 4. -  Ján Staropustovník, pre
podobný
Liturgia vopred posvätených darov: Ex 2, 11- 
22; Jób 2. 1-10; Mt 26, 8-16; 1 Kor 2, 6-9, zač. 
126; Mt 26, 6-16, zač. 108
Veľký štvrtok 20. 4. -  Teodor Trichinas, prepo
dobný
Veľká večiereň s liturgiou sv. Bažila Veľkého. 
Ex 19, 1-19; Jób 38, 1-23; 44, 1-5; Iz 8, 4-11 
Na liturgii: 1Kor 11, 23-34, zač. 149; Mt 26, 1- 
20; Jn 13, 3-17; Mt 26, 21-39; Lk 22, 43-44; 
Mt 26, 40-75; 27, 1-2. Namiesto Cherubínskej 
piesne, pričastena a Nech sa naplnia sa spieva: 
Prijmi ma dnes. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
IX. irmos: Poďme veriaci. Strasti.
Veľký piatok 21. 4. -  Január a spoločníci, hiero- 
mučeníci
Ráno: cárske časy - kráľovské hodinky. 
Popoludní: veľká večiereň s uložením pláščeni- 
ce do hrobu. Ex 33, 11-23; Jób 42, 12-20; Iz 
52, 13-15; 53,1-12.
Prokimen apoštola. 1 Kor 1, 18-31; 2, 1-2; Mt
27, 1-38; Lk 23, 29-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 
31-37; Mt 27, 55-61
Veľká sobota 22. 4. -  Teodor zo Sykeóna, pre
podobný
Jeruzalemská utiereň. Popoludní večiereň s 
liturgiou sv. Bažila Veľkého. Parameje 15. Na 
liturgii: Ktorí ste v Krista. Rim 9, 3-11, zač. 91. 
Namiesto aleluja: Vstaň Bože. Kňaz sa prezlie
ka do bieleho rúcha. Mt 2 8 ,1 -20 , 
zač. 115. Namiesto Cherubínskej piesne: 
Zmĺkni každý človek. Namiesto Dôstojné je: 
Neplač nado mnou. Pričasten; Pán z mŕtvych 
vstal. Po zaambónnej modlitbe požehnanie lítij- 
ných darov. Nech je požehnané, a zakončenie 
liturgie.
Veľká nedeľa Paschy 23. 4. -  Juraj, veľkomuče- 
ník a trium fátor (oslavuje sa v pondelok)
Svetlé Kristovo vzkriesenie 
Rúcho svetlé. Utiereň vzkriesenia. Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho. Po úvodnom požehnaní 
Kristus slávne vstal z mŕtvych 1 -krát kňaz, 2- 
krát veriaci. Antifóny veľkonočné. Pieseň na 
vchod Na zhromaždeniach. Tropár Sláva i teraz, 
prokimen, aleluja pričasten veľkonočný. Ktorí 
ste v Kristu.

Sk 1, 1-8, zač. 1; Jn 1, 1-17, zač. 1. Namiesto 
Dôstojné je: Anjel zvestoval. Osvieť sa. 
Namiesto Požehnaný ktorý. Videli sme, Nech sa 
naplnia, Nech je požehnané. Sláva i teraz sa 
spieva Kristus slávne. Požehnanie paschálnych 
jedál.
Svetlý pondelok 24. 4. -  Sáva Stratilat, mučeník 
Juraj, veľkomučeník
Rúcho svetlé. Okrem poriadku tropárov, proki- 
mena, aleluja, pričastena a čítaní všetko, ako 
včera: Pieseň na vchod Na zhromaždeniach. 
Tropár Kristus slávne. Dobrý boj si bojoval. 
Sláva Boh ťa obdaril. I teraz Až do hrobu. 
Prokimen zo svetlého pondelka a o mučeníkovi, 
podobne aleluja a pričasten.
Sk 1,12-17; 21-26, zač. 2; Sk 12,1-11, zač. 29; 
Jn 1, 18-28, zač. 2; Jn 15, 17-27; 16, 1-2, zač. 
52. Sprievod okolo chrámu. Myrovanie.

Počas celého svetlého týždňa menlivé časti sú 
ako v nedeľu Paschy, okrem prokimena a číta
ní.

Svetlý utorok 25. 4. -  Marek, apoštol a evanje
lista;
Sk 2, 14-21, zač. 4; Lk 24, 2-35, zač. 113

Svetlá streda 26. 4. - Bažil, biskup, hieromuče- 
ník
Sk 2, 22-38, zač. 5; Jn 1, 35-51, zač. 4
Svetlý štvrtok 27. 4. -  Šimon, hieromučeník 
Sk 2, 38-43, zač. 6; Jn 3, 1-15, zač. 8

Svetlý piatok 28. 4. -  Jason a Sosipater, apoš
toli
Sk 3, 1-8, zač. 7; Jn 2, 12-22, zač. 7
Svetlá sobota 29. 4 . - 9  kyzických mučeníkov 
Sk 3,11-16, zač. 8; Jn 3, 22-33, zač. 11
Nedeľa o Tomášovi 30. 4. -  Jakub, apoštol 
Druhá nedeľa Päťdesiatnice
Rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Po 
úvodnom požehnaní Kristus slávne vstal z 
mŕtvych. Antifóny nedeľné. Vchod nedeľný. 
Tropár, Sláva kondák o Tomášovi, I teraz kon- 
dák Paschy. Svätý Bože. Prokimen, aleluja, 
pričasten z nedele o Tomášovi.
Sk 5, 12-20, zač. 14; Jn 20, 19-31, zač. 65 
Ostatné veľkonočným poriadkom.

Vojtech Boháč

Z  m y š t i é n o h  n a  k a ž d ý  t i e ň

Veľký piatok
„Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho 

z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho 
vyviedli, aby ho ukrižovali“ 2Jt SI)

Dánsky básnik J. Jakobsen opisuje 
v jednej novele scénu ukrižovania Ježiša 
Krista, v závere ktorej píše:

„Tu videl Boží Syn, že ľudia neboli 
hodní vykúpenia. Vytrhol nohy cez hlavič
ky klincov, zaťal päste a odtrhol ich, zosko
čil dolu, roztrhol svoje rúcho s hnevom 
kráľa a vystúpil do neba. Kríž zostal stáť 
prázdny a dielo vykúpenia nebolo nikdy 
dokonané...“

Iste by to tak bolo, keby bol Ježiš ako 
my. Ale on zostal na kríži až do konca.
V jeho srdci horela Božia láska a tá nehľa
dí iba na prítomnosť. „Boh tak miloval 
svet...“ (Jn 3, 16).

„Čo je láska, poznali sme z toho, že on 
položil za nás svoj život“ (1 Jn 3, 16).

Veľkonočná nedeľa - Pascha
„V ňom bol život a život bol svetlom ľudí... ľ

(Jn 1, 4)
Starší manželia boli na dovolenke 

v ďalekom exotickom štáte. Keď sa vrátili, 
priatelia a známi sa ich pýtali: „Tak čo, ako 
bolo?“ Manželia odpovedali: „Výborne! 
Mali sme šťastie, že nás sprevádzal výborný 
sprievodca. Bez neho by sme len máločo 
videli a spoznali.“

Mať spoľahlivého sprievodcu sa vždy 
oplatí. A to nielen na dovolenke v nezná
mej krajine...

Ježiš Kristus je jediným sprievodcom 
v našom živote. Vyhlásil to o ňom nielen sv. 
Ján, ale aj sám Ježiš o sebe povedal, že je 
Božím svetlom, ktoré je útechou všetkých 
tvorov od stvorenia sveta: „Ja som svetlo 
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť 
vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 7, 
12).

Tomášova nedeľa
„Videlisme Pána“ ( jn 20  25)
Nad bránou veľkolepej katedrály sv. 

Pavla v Londýne možno čítať tieto slová: 
„Čitateľ! Ak hľadáš pomník, pozri sa 
vôkol!“

„Videli sme Pána“, povedali apoštoli 
neprítomnému Tomášovi. Neuveril. Až sa 
sám o tom presvedčil...

I nám hovorí svätá Cirkev: Videli sme 
Pána. Videli sme ho očami tých prvých, 
ktorí nám to dosvedčili svojím životom
i smrťou... Vidíme ho v prírode, tejto veľkej 
Božej knihe, ktorá je mohutným pomní
kom Božej všemohúcnosti.

„Svet je veľká a slávna Božia kniha“ (sv. 
Gregor Bohoslov).

-fd-

18 SLOVO ■ ČASOPIS GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI - 8/2000



O Z N A M Y
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Časopis pre každého z  Vás- oso 01 Prešov

Stačí si ho objednať len za 6 0  Sk na celý rok  
a m ať zaujím avé č ítan ie  každý štvrťrok. @wd)i 
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B L A H O Ž E L A N I A
Dňa 18. apríla 2000 sa doží

va 70 rokov Helena Ňachajová 
z Ruskej Novej Vsi. Všetko naj
lepšie, veľa zdravia a Božieho 
požehnania jej prajú deti s rodi
nami.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

25. apríla 2000 sa dožíva o. Juraj Zimovčák, 
správca farnosti Drienica, 60. rokov. Všetko naj
lepšie, zdravie, šťastie, hojnosť Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky mu prajú vďač
ní veriaci z filiálnej obce Červená Voda.

Mnoho rokov, šťastných rokov!

PLOCHA CB FARBA
1 / 1  5 . 0 0 0  1 0 . 0 0 0
1 / 2  3 . 0 0 0  6 . 0 0 0
1 / 4  2 . 0 0 0  4 . 0 0 0
1 / 8  1 . 5 0 0  2 . 5 0 0

SKÚSTE TO U NÁS!
Pri štvornásobnom opakovaní 

piate ZADARMO!

Éá
i GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV farnost N O V Ý RUSKOV 

usporiada

II. ROCNIK CYKLISTICKEJ T U R Y  T R EB IS 0 V S K EH 0  PR 0T0PRESBYTERATU

\  L  A p

v.o.s.

O D  Družba, Letná 6 
064  01 Stará Ľubovňa

tel. 0963/43 242 25
V0  dodávateľ

výpočtovej a kancelárskej techniky 
ekonomického softwaru firmy MSP  
kancelárskych a školských potrieb 

značkových hodiniek I-W-IU1«

zenit - partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť 

.V c /é  7/'.■■¿'■y p.ip'ijnn'tj >.3 ccz :ľ,K ,!e -

I n g .  J á n  Q c p i r i s k

daňový poradca  
audítor
ekonomický, účtovný 
a organizačný poradca

S ta rá  Ľu b o vň a  
B u d o va te ľská  20

te ľ/ fa x : 0 963 /43  249  80 
m obil: 0 905  207  416
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všetky druhy va 
doskami), špirál 
zatváracou špiň

’F-írffWfšŤššň

ružová 22, prešov, tehlfax: 091-77 11 407, e-mai

VYDAVATEĽSTVO

te l. / fa x :  00421 93 5  47 2  93 64, 47 2  93 65

Navštívte snami v Jubilejnom roku 2000

ASSISI
Termín:

LA SALETTE - FATIMA - GARABANDAL - LURDY - NEVERS
Termín: 09.-19. mája 2000 - účasť Svštóho Otca n  Fátime

03.-13. októbra 2000 CENA: 8 . 4 5 0 , - S k
jŕ . r  ..
RIM - SAN GI0VANNIR0T0ND0

01,06. máj 2000 CENA: Š S j Q g f
04.-09. september 2000

MEDUG0RJE - ASSISI - RÍM
Termín: 07.-15. september 2000

PÚTE DO MEDUG0RJA
Termín: 26.04.-03.05.2000 10.07,17.07.2000 

24.05,30.05.2000 29.07,07.08.2000 
20.06-27.06.2000 16.08,23.08.2000

KRAKOW - Kláštor Božieho milosrdenstva

TURIN - SASTIN
CE..: 6.701

mm

Termín: 29,30.04.2000 '' :
Informácie na adresách a telefónnych číslach:
BÚCHALA T0UR BÚCHALA T0UR
Slovenská 5, 085 01 Bardejov Duklianska 64, 087 01 Giraltovce
Tel./fax: 0935-472 93 64-5 Tel.: 0936 - 736 41 11
e-mail: buchala@po.psg.sk www.buchalatour.sk

A U T O M O N T prmasa

jarne rano prmasa úsmev 
jarná snežienka prináša úsmevir

SKODA prináša úsmev
do 3 0 . apríla  voz id lá  OCTAVIA a OCTAVIA com bi už od 377 000,- Sk
úsmev prináša JARNÝ LÍZING OCTAVIE

Prešov. Levočská 10 9 , te l. / fa x :  091 7 7  15 5 0 6  *  HANUŠOVCE n .T . , Počekanec 16, te l.: 09 31  4 4  50 4

AUTO

z á r u k u  2 ro k y
členskú kartu A U TO M O N T C LIEN T CLUB
NEPRETRŽITÚ POMOC NA CESTÁCH - 0905 901 248

3-ročný lízlng OCTAVIE s nulovým navýšením už pri 30% akontácii 
garancia výšky a počtu splátok v prípade zmeny kurzu koruny 

uzavretie zmluvy na počkanie 
zostatková hodnota 10%

mailto:buchala@po.psg.sk
http://www.buchalatour.sk

