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j s gréckokatolíckej cirkvi

spomínajú s no:

llP B fm inulé, na ktoré aj niektorí kresťania
dokumenty sú pre nás všetkých mementom.

:torá sa konala v chráme Svätého Mikuláša v Breste, bola dňa
8.-18. X. 1596 Únia slávnostne prijatá a proklamovaná.
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Spomienka na
minulosť
Vo februári 1949 bol zlikvidovaný kláštor
baziliánov v Prešove, v máji zrušená grécko
katolícka viceprovincia redemptoristov, kon
com šk. roku 1948/49 bolo odstránených
okolo 20 kláštorov rôznych reholí.
str. 4-5

Uzavretie BrestLitovskej únie
Oveľa väčší význam nielen v dejinách, ale
aj pre súčasnosť cirkvi zohrala únia uzavretá
v Breste litovskom v roku 1596, ktorú pozná
me ako Brest-Litovskú úniu.
str. 6

II papa buonodobrý pápež

Svoju pokornou láskou a miernosťou
ukázal všetkým, že Cirkev nie je fašistická, ani
socialistická, ani demokratická. Ukázal, že je
Kristova.
str. 10

myšlienka
mesiaca
„Ktože môže ospievať tvoju slávu, Najsvä
tejšia Panna. Kto sa opováži opísaťtvoju
velkosť, kto tvoje veličenstvo? Ty si
ozdobou človečenstva, ty si prevýšila
anjelské chóry. Ty si zatemnila svetlo
archanjelov, ty si nad tróny vyššia. Ty
si čnosťou zvíťazila nad čnosťami..."
sv. Sofrón, biskup

Deň kreslánskožidovského dialógu
Ak sa dvaja ludia chcú zblížiť, musia sa
najprv dobre poznať. Uvedená téza patrí aj
o veľkých spoločenstvách ako sú svetové
náboženstva. V doterajšej histórii bolo
vzájomné úprimné poznávanie židov a kres
ťanov zdržanlivé.
str. 11

úvodník
Milovane' sestry a bratia, milí priatelia!

RNDr. Jozef Voskár
titulárny kanonik
prodekan Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty PU
v Prešove
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Technický pokrok prináša aj do nášho života stále
viac možnosti využiť rôzne druhy automatov pre
tie najbežnejšie služby, ktoré človek pohodlne
využije v každom čase dňa. Boli to najprv pouličné
automaty na nákup cestovných lístkov hromadnej
mestskej dopravy, neskôr autom aty na nákup
rôznych osviežujúcich nápojov vo vestibuloch
verejných budov, potom telefónne automaty a dnes
už všade rozšírené bankomaty, kde si možno vybrať
finančnú hotovosť v čase naliehavej potreby. Túto
sieť rôznych automatov oceňujeme najmä v noč
ných hodinách, ked'je už všetko pozatvárané, ale aj
preto, že sú nám „nonstop“ bez čakania k dispozícii
a ušetria nám čas i nám ahu. Podľa stručného
návodu vhodíme požadovanú mincu a vypadne
nám lístok, alebo sa vysunie pohárik s limonádou,
čajom, čiernou kávou alebo zmrzlinou. Ked je
automat v poriadku, sme s jeho službou spokojní.
Lenže niekedy sa môže stať, že nastane technická
porucha a požadovaný tovar nám nevydá, ba
dokonca niekedy nevydá ani vhodené mince. Ako
sa vtedy správame? Možno sa pokúšame búchaním
na automat získať aspoň svoje peniaze späť. Ak to
nejde, začneme sa rozčuľovať a nadávať na majiteľa
a prípadne ho reklamovať. Ak sa nám to stane
častejšie, strácame postupne dôveru k takýmto
službám a riešime svoje potreby iným spôsobom.
Poruchy vznikajú však najčastejšie aj tým, že do
automatu ľudia namiesto presne určených mincí
vhadzujú gombíky, alebo kovové podložky pod
matice a chcú „oklamať“ automat a tak vlastne
ukradnúť požadovanú vec.
Lenže človek nemá vo svojom živote len potreby
materiálneho rázu. Rovnako potrebuje aj hodnoty
pre duchovný život, potrebuje pomoc v riešení
svojich životných problémov, svojich ťažkostí,
potrebuje silu a odvahu niesť svoje kríže a trápenia.
Niekedy ich potrebuje pre seba a niekedy pre iných,
pre svojich najbližších, ako ich potrebovala napr. aj
pohanská žena - sýroľeničanka. Z jej príbehu, ktorý
zažila s Ježišom, ked ho silným hlasom prosila, aby
uzdravil z posadnutosti jej dcéru, ktorá veľmi trpela,
je vidno, že Ježiš úplne mlčal a neodpovedal jej ani
jediným slovom. Ježiša vtedy dokonca oslovili
sam otní apoštoli, ktorým to bolo asi tiež ne
príjemné, že žena neprestáva kričať za nimi a prosili
ho, aby ju on poslal preč (por. Mt 15, 23). Potom
im vysvetlil dôvod svojho mlčania a žene konečne
povedal odmietavú poznámku na jej prosbu, pre

ktorú sa mohla uraziť, alebo úplne rezignovať
a odísť. Ale ona našla pohotovo v hĺbke svojho
srdca, v dôvere, že jej Ježiš naozaj môže odpovedať,
že aj šteňatám sa ujde z odrobiniek, ktoré padajú
ich pánom zo stola (por. Mt 15, 27). Z evanjelia sa
dozvedáme, že na tieto slová ženy plné dôvery Ježiš
plní prosbu a posiela ju domov.
A tu dostávame možnosť uvažovať, ako sa my
často správame, ak Boh na naše prosby nereaguje
okamžite, ako automat po vhodení mince, ked často
nás necháva akoby nepovšimnutých aj dlhý čas
a nerieši ihned naše problém y podľa našich
predstáv, nášho poznania veci alebo plánov, podľa
našich často egoistických potrieb. Boli už mnohí,
ktorí toto nedokázali pochopiť a stratili vieru, stali
sa ateistami.
Milovaní moji, zbavme sa ľalošnej predstavy, že
Boh je automat na duchovné potreby. Náš Boh je
Boh živý, je to Boh osobný, absolútne znalý nášho
problému a preto absolútne slobodný vo svojom
rozhodovaní, akým spôsobom komu, kedy a kde
poskytne svoju pomoc, aby to bolo na prospech
našej spásy. „Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul,
alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?“ (Ž 94, 9).
Ak si mi teda nebudeme tvrdohlavo presadzovať len
to svoje a nútiť Boha cez naše argumentácie „koľko som sa ja namodlil, kolko som sa naprosil
a stále nič, Boh je na moje prosby hluchý, alebo sa
zaoberá niečím dôležitejším a pod.“, tak si môžeme
byť istí, že v ňom sa nikdy nemôžeme sklamať. Ale
podmienkou všetkých našich prosieb musí byť, aby
boli pokorné, dôverné a vytrvalé. Ako príklad
takýchto modlitieb nám môže poslúžiť svätá
Monika, matka svätého Augustína, ktorá sa takmer
18 rokov v plači modlila za obrátenie svojho syna.
A vieme, čo týmito modlitbami dosiahla. Cirkev
dostala od Boha vynikajúceho biskupa a cirkevného
učiteľa.
Od velkej viery, pokory a vytrvalosti, ktoré sú
skúšobným kameňom v modlitbách každého z nás,
teda závisí pôsobnosť Božej milosti a pomoci
v rôznych ťažkostiach nášho života. Ak je pravosť
„mince“ našich prosieb zaručená týmito vlast
nosťam i, m ôžem e s isto to u očakávať Božiu
odpoveď, ktorou posunieme náš život pozitívnym
smerom k cieľu do jeho milujúceho náručia.
Prosme si teda každý deň o tieto vlastnosti
všetkých našich modlitieb a nezabudnime, že Boh
sa pre ich vypočutie rozhoduje slobodne a nie
automaticky. Boh nie je automat!
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Spomienka na minulnsf
4. septembra tohto roku si redemptoristi
pripomenuli 51. výročie posviacky chrámu
sv. Cyrila a Metoda v Stropkove. Chrám
posvätili prešovský vladyka Pavol Gojdič a
vladyka Vasiľ Hopko.
Z hľadiska náboženske'ho po
sviacka chrámu pred 51 rokmi
priniesla bohaté ovocie a bola
veľkou manifestáciou viery, ale
uskutočnila sa vo veľmi napätej
atmosfére. Hroziacim nebezpe
čenstvom bola svetská vrchnosť,
komunistický režim, ktorý už
vtedy otvorene bojoval proti
katolíckej cirkvi i všetkým demo
kratickým silám. V tom čase už
jestvovali na svete proticirkevné
zákony, zakázané boli cirkevné
spolky a bratstvá, zrušené vydá
vanie mnohých cirkevných časopisov (aj
časopisu Misionár). V plnom prúde pre
biehali politické procesy, umelo vyrábané
štátnym mocenským aparátom , predo
všetkým Štátnou bezpečnosťou (ŠtB).
Prenasledovaní boli aj rehoľníci. Vo februári
1949 bol zlikvidovaný
kláštor baziliánov
v P re šo v e .

v máji zrušená gréckokatolícka viceprovincia redemptoristov, koncom šk. roku 1948/
49 bolo odstránených okolo 20 kláštorov
rôznych reholí, predovšetkým juvenátov,
ktoré slúžili pre formáciu rehoľného doras

všetko uberalo správnym smerom, ale len
málo ľudí rozumelo, čo sa vlastne deje a aké
zmeny prichádzajú. Pre jednoduchých ľudí
to boli reformy a zmeny, ktoré im prinášali
podľa slov komunistov krajšiu a lepšiu
budúcnosť. Málokto sa však
pozastavoval nad tým, za akú
cenu! Ľudia zbedačení vojnou a
povojnovými pomermi boli radi.
že majú prácu, že si môžu zarobiť
na každodenný chlieb. Komunisti
túto situáciu veľmi dobre využili.
Podporovali a rozosievali medzi
ľuďmi presvedčenie, že ak dovolia
návrat kapitalizmu, budú žiť
znovu v obrovskej biede a vyko
risťovaní. Kŕmili ľudí strachom
z neistej budúcnosti, či z ďalšej
svetovej vojny a ako jediné správ
ne východisko ponúkali cestu socializmu
smerujúcu ku komunizmu. Podľa nich
Vatikán bol inštitúciou, ktorá v plnej miere
podporuje kapitalizmus a vykorisťovanie
robotníckej triedy a teda Vatikán bol
automaticky v ich očiach triednym nepriate
ľom, s ktorým treba za každú cenu a
všetkými dostupnými prostriedkami bojo
vať. Cirkev na čele s biskupmi bola preto
nútená vysvetľovať novú situáciu a uvádzať
veci na správnu mieru. Masovokomunikač
né prostriedky (rozhlas, televízia, tlač) však
boli v rukách komunistov a tak
Cirkvi neostávalo nič
iné, len pre-

Aj dnes sa nájdu ľudia, ba aj kresťania,
ktorí spomínajú, neraz s veľkou nos
talgiou, na staré dobré časy, ako im vtedy
bolo dobre a ako mali postarané o svoje
živobytie. Citovaný dokument svedčí o
tom, že „dobrobyt“ z čias budovania
socializmu bol veľmi draho zaplatený!
tu. Na biskupské úrady boli komunistami
dosadení tzv. zmocnenci, ktorí sa snažili čím
viac znepríjemniť život a prácu biskupom.
Ich povinnosťou bolo robiť dozor nad
činnosťou biskupských úradov a sledovať
činnosť biskupa a ostatných zamestnancov.
Ba dokonca i otvárali a kontrolovali všetku
poštu, ktorú dostával a posielal biskup a
zamestnanci biskupského úradu.
Život v tej dobe nebol jednoduchý.
Navonok sa

sviedčať ľudí osobným prí
kladom, rozhovormi, vysvetľo
vaním a váhou vlastnej autority.
Z tajného dokumentu ulože
ného v Slovenskom národnom
archíve v Bratislave (SNA, f. ÚAV
SNI; krab. č. 88) sa dozvedáme,
že podobný charakter mala aj
schôdza, ktorá sa uskutočnila 4.
septembra 1949, po slávnosti
posviacky chrámu v Stropkove.
Vladyka Pavol Gojdič počas
schôdze vysvetľoval prítomným
kňazom aktuálnu situáciu vo
vzťahoch štát-cirkev. Upozor
ňoval kňazov na fakt, že cirkev
bude prenasledovaná a že si
netreba dať nasilu vnútiť nepri
jateľné požiadavky štátu. Ten
totiž, v snahe o odlúčenie kňa
zov a veriacich od cirkevnej
hierarchie robil všetko preto,
nevyberajúc v metódach, aby
dosiahol svoje ciele. Svedčí o
tom aj nižšie podaný dokument
zo schôdze, ktorá mala dôverný
charakter a predsa sa informácie
na nej podané dostali až ku
vysokopostaveným úradníkom
slúžiacim komunistickému reži
mu. Aj to svedčí o tom, ako
dôkladne a s akou prefíkanosťou
bojovali vtedajší štátni predsta
vitelia proti cirkvi.
KAV SNF Prešov pre Ústred
ný akčný výbor SN F Bratislava.
do rúk s. Holdoša.
Posviacka grécko-katolíckej
cerkvi u redemptoristov.
Posviacka sa konala za prí
tomnosti 2 biskupov a to Pavla
Gojdiča a Dr. Vasila Hopku a
Protoijereja kanonika Dr. M iku
láša Russnáka. Grécko-katolíckych duchovných bolo počtom
do 50 a rímsko-katolíckych 1015. Veriacich mohlo byť od 15 do
20 tisíc z celého okolia. Kňazi
prišli z okresov Prešovského,
Michalovského, Sninského,
Laboreckého, Svidnického a
Stropkovského. Z duchovných
boli hostia z Čiech a Moravy.
Išlo o delegátov z provincie
redemptoristov. OlomouckýDr.
Matocha obetoval na túto cirkev
značný obnos, za čo mu bola
vyjadrená biskupom Gojdičom
zvláštna vďaka. Na počiatku
posviacky boloprivítanie v Strop
kove so slavobránou, ktorá bola
zostavená pri sekretariáte KSS,
sprievod bol od cerkvi až k slavobráne nepretržitý, z čoho sa

konštatuje veľkýpočet veriacich.
Usporiadatelia a udržiavatelia
boli stropkovskí hasiči a strop
kovskí cirkevníci vôbec. Hrala
dychová hudba z Michaloviec,
uniformovaná v hasičskej uni
forme. Na konci bohoslužieb
kázal biskup Gojdič, ktorý pri
volával veriacich k vytrvaniu
vo svojom katolíckom nábo
ženstve. Zdôraznil však, že štátu
treba dať, čom u patrí, v prípade
potreby i celý majetok, no svoju

svojho katechétu. V takomto
prípade nech vyzvú rodičov
žiakov, aby k takému katechétovi
nepúšťali svoje deti, ale aby ich
posielali do cerkvi, kde sa budú
učiť pravém u náboženstvu.
Potom bolo spomínané, že sa
pripravujú pravoslávni „baťuškovia “na uprázdnené fary, čiže
na také fary, kde duchovného
zaistia. Jeden z prítomných sa
dokonca vyslovil, že to majú byť
„enkávedisti“. Biskup Gojdič

GRÉCKOKATOLÍCKI REDEMPTORISTI
Na Slovensku sú akoby rehoľné dvojičky, ktoré možno
rozoznať len podľa obradu, dve viceprovincie otcov Re
demptoristov. Redemptoristi latinského obradu so sídlom
v Bratislave a Redemptoristi byzantsko-latinského obradu
(gréckokatolíci) so sídlom v Michalovciach.
Dnes je na svete približne 6. 000 redemptoristov.
Počiatok gréckokatolíckych redemptoristovje v Kanade, keď
belgickí otcovia pracujúci medzi gréckokatolíckymi emigrantami prijali východný obrad.
Povzbudení úspechmi belgických redemptoristov, aj českí
redemptoristi túžia apoštoľovať medzi gréckokatolíkmi na
Slovensku. Prví dvaja, otec Trčka a Nekula prichádzajú v roku
1922 do Stropkova a nasledujú ich aj ďalší. V roku 1935 je
dokončený nádherný chrám v Michalovciach. Začiatkom roku
1946 bola zriadená samostatná gréckokatolícka viceprovincia.
Koncom roku 1949 dobudovali chrám v Stropkove, ktorý
komunisti hneď nato vzali a dali pravoslávnym. Od roku 1968
naši redemptoristi pracovali ako kňazi v diecéze a zároveň
rozširovali rady rehole. Po roku 1988 sa právna subjektivita
reholí obnovuje. Obnovený je časopis gréckokatolíckych
redemptoristov Misionár, duchovné obnovy a cvičenia.
Rehoľa je vekovo mladá, takže si oprávnene robí ambície
rozšíriť misie pre gréckokatolíkov.
Spracované podľa publikácie
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
vieru v žiadnom prípade. Potom
sa uskutočnil slávnostný obed
v hale, pod grécko-katolíckou
novou cerkvou otcov redemp
toristov. Pri obede neboli žiadne
preslovy, všetko prebiehalo
ticho. Po obede si zavolal bis
kup Gojdič farárov z okolia.
Podal im svoje direktívy a in
štrukcie. Začal s výrokom zo
života svätých a pripomenul, že
mesiace september a október
budú tvrdou skúškou pre grécko-katolícku cirkev a jej klér.
Pripomenul, ako sa majú ne
bojácne držaťpri rôznych nápa
doch. Upozornil najmä tých,
ktorí nepodpísali „ohlas že im
možno nedajú učiť v škole nábo
žen stvo a že tam dosadia

uviedol aj to, že prebehla bis
kupská konferencia, na ktorej sa
hovorilo o úprave platov du
chovných, súpisu cirkevného
majetku, katechizácii v školách
a vôbec o situácii v spojitosti
s katolíckou akciou. Duchovní,
kto rí podpísali ohlas, musia
odvolať svoj podpis na Okres
nom národnom výbore, inak
budú automaticky exkomuniko
vaní. Členovia K SČ , budú
exkomunikovaní tí, ktorí otvore
ne propagujú dialektický mate
rializmus a zamietajú kresťanské
učenie a vôbec tí, ktorí budú
akokoľvek aktívni. Čo sa týka
„ohlasu“, ten je odsúdený ako
úplne schizmatický, zúčastne
ných veriacich treba napome

núť, inak sa im odoprú akékoľvek
cirkevné služby: pohreb, spoveď,
sobáš, atď Cirkevný súpis sa
nesmie robiť vôbec, i keby to
úrad O N V urobil, kňaz nesmie
dokum ent podpísať. Odznelo
i varovanie, že všetci duchovní
budú vyzvanína prísahu vernos
ti štátu, prisahať môžu, ale iba
biskupským zborom sformova
nou formulou. Všetko, čo bis
k u p sk ý zb o r riešil, dostanú
všetci duchovní, ak nie poštou,
tak osobne. D uchovní boli
vyzvaní, aby pri každej návšteve
Prešova, navštívili i biskupstvo,
kde im bude odovzdaný odkaz
pre susedov, grécko-katolíckych
kňazov. Nakoniec ešte raz vyzval
k vytrvalosti vo svojej grécko
katolíckej viere s tým, že ak by
jeho zaistili, zostane zástupca
Dr. Hopko, ak i toho, tak Dr.
Rusnák, atď. Konečne sa vyslo
vil, že ma nádej, že Judáša
medzi nami niet, aby zradil to,
o čom sa na stretnutí hovorilo,
pri týchto slovách na mňa uprel
pohľad. S tým sa skončila dôver
ná porada, dňa 4. 9. 1949,
v Stropkove.
Oblomov
Aj dnes sa nájdu ľudia, ba aj
kresťania, ktorí spom ínajú,
neraz s veľkou nostalgiou, na
staré dobré časy, ako im vtedy
bolo dobre a ako mali postarané
o svoje živobytie. I citovaný
dokum ent svedčí o tom , že
„dobrobyt“ z čias budovania
socializm u bol veľmi draho
zaplatený! Nech tento doku
ment a tiež vyššie spomínané
skutočnosti sú pre nás memen
tom, aby sa takéto časy už nikdy
viac nevrátili a neopakovali.
o. Atanáz, ČSsR.
Ilustračné snímky: archív

Genézaa uzavretie Brest-Litovskej únie
Po veľkom cirkevnom rozkole
v roku 1054, keď došlo k pre
trhnutiu jednoty medzi Východ
nou a Západnou cirkvou boli
vždy zjavné snahy o znovuzjednotenie. Na všeobecných
cirkevných snemoch, či už v Lyone v roku 1274 alebo vo Floren
cii v roku 1439, došlo k uzavre
tiu únii, ktoré však z mnohých
príčin nemali dlhé trvanie. Oveľa
väčší význam nielen v dejinách,
ale aj pre súčasnosť cirkvi zohra

la únia uzavretá v Breste litov
skom v roku 1596, ktorú pozná
me ako Brest-Litovskú úniu.
Pre lepšie pochopenie spo
mínanej únie priblížme si jej
genézu s pomenovaním príčin,
ktoré k nej viedli. Príčiny boli
náboženského a politického
rázu. O úniu sa snažili jednak
v Ríme, ale taktiež rím sko
katolícka a pravoslávna cirkev
na území vtedajšieho Poľskolitovského štátu. Snahy pápeža
Gregora XIII. o zjednocovanie
Západu a Východu boli zrejmé
z viacerých jeho činov. Dal
napríklad preložiť katechizmus
a dekréty Tridentského snemu
do gréčtiny, ďalej zakladal v Rí
me kolégia, ako napr.: grécke,
arménske a maronické. Taktiež
poslal vyslancov na rozhovory
s patriarchom Jeremiášom II.
do C arihradu a snažil sa o
mierové sprostredkovanie medzi
Poľskom a Moskovským knie

žatstvom. Aj v samotnom Poľ nimis a potvrdil Úniu. Zároveň
sku a Litve boli zrejmé snahy o to dal na vedomie kráľovi Žig
zjednotenie. Zvlášť nadobudli mundovi III. a metropolitovi Mi
na rozsahu a dynamike záslu chalovi Rahozovi, ktorého vyzval,
hou jezuitov vo Vilne, ktorí tam aby na proklamovanie Únie zvo
zriadili univerzitu. V tom čase, lal synodu. D ňa 6. októbra,
v spomínanom meste, bola reziden vtedy podľa juliánskeho kalen
cia pravoslávneho kyjevského me dára 16. októbra v roku 1596,
tropolitu. Čo sa týka tamojšej bola zvolaná synoda
pravoslávnej cirkvi, za úniu boli do Brestu. Na nej sa
mnohí jej biskupi, ktorí si uve zúčastnili okrem spo
domovali jednak veľký nátlak na mínaného metropolitu
ich podriadenie sa Moskve a tiež títo biskupi: H. Potij
istý úpadok, v ktorom sa z Vladimírska, C. Terich cirkev nachádzala. leckij z Lucka, D. ZbiÚnia bolo rovnako po rujskij z Chelma, Jo
trebná z hľadiska nábo náš, biskup z Pinska a Herman,
ženského i politického, arcibiskup z Polocka, traja arnemožno však tvrdiť, že chimadriti a mnohí kňazi.
mala charakter iba poli
Apoštolskú Stolicu reprezento
tický.
vali: Ján Demeter Solikowski, me
Situácia sa začala tropolita ľvovský, Bernard Mameniť v prospech únij- ciejowski, biskup lucký, Sta
ných snáh, ked’27.7.1589 nislav Gomolinski, biskup chelmkráľ Žigmund III. meno ský, kráľa Žigmunda III zastu
val na uprázdnený me poval Mikuláš Kryštof Radzivill,
tropolitný stolec Micha vojvoda trocký, Leon Sapieha,
la Rahozu, ako „muža kancelár Veľkého kniežatstva
horlivého a zaangažova Litovského a Demeter Chalecki,
ného v povznesení nábo starosta brestský.
ženského života a disci
Na synode, ktorá sa konala
plíny duchovenstva“. On v chrám e Svätého M ikuláša
určil, že každý rok sa pre v Breste pod vedením m etro
tento cieľ mali konať synody a politu M. Rahozu, bola dňa 8. na prvej z nich v roku 1590 bola 18. X. 1596 Únia slávnostne
prijatá tzv. Únijná deklarácia za prijatá a proklam ovaná. Na
účasti m etropolitu a ďalších listine chýbali iba podpisy
piatich biskupov. V nej sa bisku dvoch biskupov a to Balabana,
pi zaväzovali, že budú uznávať biskupa z Lvova a Kopistinsképápeža za svoju hlavu, ale bude ho, biskupa z Przemyslu. Táto
im zachovaný východný obrad
a obyčaje. Ďalej žiadali, aby im
kráľ zabezpečil privilégia podob
;í ; : | |
H
né, aké malo rímskokatolícke
duchovenstvo.
V
ďalších rokoch nastal
' > **
skutočný zápas o uskutočnenie
:
s*,
Únie. Tak ako Únia mala svojich
podporovateľov, tak mala aj
svojich nepriateľov, zvlášť v oso
be kyjevského vojvodu Ostrožského. Únijné snahy však ďalej
pokračovali. Delegácia zastupu
júca proúnijné snahy na jeseň
...
.
1595 bola prijatá v Ríme na au
diencii u pápeža Klementa VIII.
Po prečítaní synodálneho listu
a vyznaní viery pápež vydal bulu
Magnus Dominus et laudabilis

Únia zabezpečovala zachovanie
tradície obradu a zvyklosti
východnej cirkvi, ako o tom
svedčí časť textu Brestskej únie:
„Aby pápež, ako najvyšší pastier
všeobecnej cirkvi prijal nás vo
svojej poslušnosti, zbavil nás
závislosti na carihradských pa

„..A budejedno stá

do a jeden pastier. 1
/Jn 10,16/
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triarchoch a sňal z nás všetky
kliatby a aby nám dovolil zacho
vávať obrad a zvyklosti východnej
cirkvi a nerobil zmeny v našich
cirkvách, aby sa mohli ďalej roz
víjať podľa tradícií a podaní
svätých otcov.“ Svätý Otec
Klement VIII. s tým súhlasil a
potvrdil to svojimi listinami a
privilégiami.
Spomínaná listina bola napí
saná vo vtedajšej slovanskej reči,
na veľkom pergamene. Bola
odovzdaná vo Varšave do rúk
pápežského legáta v Poľsku, kar
dinála Gaetana, Ijtorý ju osobne
doručil do Ríma.
Takto po mnohých ťažkos
tiach, ktoré uskutočnenie Únie
sprevádzali, sa naplnila vôľa
Božského Spasiteľa „...A bude
jedno stádo ajeden pastier. “/Jn
10,16/
Peter Šturák
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130. výročie založenia a 10. výročie
obnovenia Spolku $v. Vojtecha
Ako sme Vás už v minulom čísle informovali, v dňoch 13. a 14. septembra t. r. sa v Trnave
uskutočnili Jubilejné spomienkové slávnosti 130-tého výročia založenia a 10-tého výročia
obnovenia spolku sk Vojtecha.
Spolok sv. Vojtecha je dobrovoľným náboženským združením slovenských katolíkov.
Momentálne má 112 500 členov. Členmi SSV sú aj gréckokatolíci (1 %). Riadiacim orgánom je
Výbor SSV. Výbor má 25 členov, ktorých okrem predsedu a členov delegovaných za biskupstvá
volí valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Za Prešovské biskupstvo je delegovaný Mgr.
František Dancák a za Košický apoštolský exarchát Mgr. Pavol Kušnír.
Jubilejné oslavy sa začali dňa 13. septembra Vedeckým seminárom v aule Trnavskej univerzity,
počas ktorého odzneli významné referáty o práci a perspektívach SSV. Mgr. Michal Hospodár,
predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda vo svojom príhovore poďakoval SSV za jeho účinnú pomoc
pri vydávaní literatúry pre gréckokatolíkov ľ čase likvidácie cirkvi. Večer bol organový koncert v
Dóme sv. Mikuláša.
Druhý deň osláv sa začal slávnostnou sv: omšou v Katedrále sk Jána Krstiteľa, ktorú celebroval
arcibiskup metropolita Mons. Ján Sokol. Koncelebrovali predseda SS V a pom ocný biskup
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Štefan Vrablec, čestný predseda SSV emeritný biskup
Mons. Peter Dubovský a kňazi - Členovia Výboru SSV. Po nej bolo slávnostné zasadnutie Výboru
SSV v Zrkadlovej sieni Trnavského divadla za účasti otcov biskupov, členov Výboru SSV zástupcu
prezidentskej kancelárie, predstaviteľov vlády, diplomatického zboru a ďalších predstaviteľov
spoločenského života. Zasadnutie pozdravil svojím listom aj prezident SR R. Schuster. Okrem
dalších listov bol prečítaný aj pozdravný list Prešovského biskupstva.
Po skončení slávnostného zasadnutia položili účastníci vence k pamätnej tabuli A. Radlinského
a A. Hlinku na budove SSV. Popoludní otvorili výstavu Spolok sv. Vojtecha a Sväté písmo v
trnavskom Západoslovenskom múzeu.
Zo slávnostného zasadnutia Výboru S S V bol poslaný pozdravný list Svätému Otcovi a
prezidentovi SR. Bolo prijaté tiež aj vyhlásenie, ktoré tu doslovne uvádzame.
František Dancák
Pri naplnení stotridsiatich
rokov od svojho založenia si
Spolok sv. Vojtecha uvedomuje,
že za svoj vznik a svoju existen
ciu naplnenú činorodou prácou
vďačí predovšetkým P rozre
teľnosti, ktorá túto významnú
katolícku národnú inštitúciu
vložila do dejín slovenského
národa vo veľmi ťažkom období,
keď trpel a musel bojovať za
uznanie svojej reči a kultúry.
Okrem tohto obranného zá
stoja, sa Spolok sv. Vojtecha ešte
pred oficiálnym schválením, no
zvlášť po ňom, naplno venoval
upevňovaniu katolíckeho pre
svedčenia a uplatňovania duchovno-mravných zásad vo všet
kých oblastiach spoločenského
života zvlášť vo vede, kultúre
a sociálnej sfére. O tom svedčí
okolo 3.500 vydaných titulov
kníh a desiatky titulov periodík,
ktoré v celkovom náklade pred
stavujú odhadom viac ako 60
miliónov exemplárov. To všetko
sa dialo zásluhou zakladateľov

Spolku sv. Vojtecha a ďalších
vynikajúcich pracovníkov i ce
lého stotisícového zástupu čle
nov - mužov a žien. Najmä však
s Božou pomocou dokázala táto
popredná inštitúcia napĺňať svoj
program mnohorozmernou ak
tivitou, ktorá celkom nezanikla
ani počas komunisticko-ateistickej diktatúry.
Na zachovaných základoch
sa mohla obnoviť a teraz takmer
v plnej šírke sa môže rozvíjať
činnosť nášho Spolku.
Doterajšie výsledky Spolku
sv. Vojtecha ho predurčujú na to,
aby pokračoval v program e
vpísanom do jeho zakladajúcej
listiny, vyjadreného slovami:
fidei et scientie - viere a vede a symbolmi dvojkríža stojaceho
na troch vrchoch nad roztvo
renou knihou dnes aj v budúc
nosti tretieho tisícročia.
Sme presvedčení, že slo 
venský národ, ale aj všetci oby
vatelia nášho štátu, naliehavo
potrebujú duchovno - kultúrnu

obrodu a mravné ozdravenie
svojho spoločenského života,
aby pozitívne ovplyvnil národy,
s ktorými hodlá vytvárať spo
ločný európsky dom.
Spolok sv. Vojtecha je tlmoč
níkom Božích právd, šíriteľom
jeho slova a nositeľom svetla
viery, ktorým chce svietiť na
cestu všetkým, čo sa podujali na
úlohu vodcov, vychovávateľov,
ale najmä rodičov v rodinách,
kde sa prirodzeným spôsobom
odovzdáva život. Nielen biolo
gický, ale aj duchovný.
Spolok sv. Vojtecha chce
naďalej slúžiť v plnom rozsahu
Cirkvi, národu a štátu. Preto
volá k spolupráci nielen Kato
lícku cirkev, ale aj ďalšie kresťan
ské cirkvi, štátne a komunálne
orgány, vedecké a pedagogické
pracoviská, rozličné organizácie
a spolky, inteligenciu jednot
livcov všetkých profesií a mlá
dež, no najm ä svoju takmer
stotrinásťtisícovú členskú zá
kladňu. Svojou prácou v tejto
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spolupráci chce na princípoch
kresťanských zásad predchádzať
príčinám nevraživosti, rozporov,
nedôvery a nejednoty, prípadne
odstraňovať ich následky vo
všetkých vrstvách našej spo
ločnosti. Najmä osobným sve
dectvom svojich členov.
Sme presvedčení, že slo
venský národ aj naďalej má byť
nositeľom cyrilometodského
dedičstva a práve v tom mu chce
Spolok sv. Vojtecha pomáhať,
lebo len v takej činnosti je zmy
sel a záruka budúcej existencie
tejto najstaršej katolíckej ce
lonárodnej inštitúcie.
Zároveň sme presvedčení, že
touto prácou sa Spolok sv.
Vojtecha zaradí na zodpove
dajúce miesto v spoločenskom
živote štátu a i legislatívne tak,
aby siatbajeho úsilí do vyoranej
brázdy na dedičnej roli, ktorú
mu pridelil Boh a ktorú mu
zveril slovenský národ, priniesla
aj stonásobnú úrodu, ktorá sa
od Spolku sv. Vojtecha očakáva.
A napokon sme presvedčení,
že ak Spolok sv. Vojtecha zos
tane verný svojmu poslaniu,
naďalej bude a aj zostane uži
točným nástrojom v Božích
rukách pri vytváraní a šírení
duchovných i hmotných dobier
v národe, v štáte, zvlášť vtedy,
keď to bude najviac potrebovať.
Nech nám v tom Pán po
máha!
Trnava 14. september 2000
Výbor Spolku
sv. Vojtecha

duchovné čítanie
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Násilie v rodine
Žena, pojem toľkokrát opísaný v básniach a rôznych literárnych či výtvarných
dielach, poukazujúc na jej telesnú a duševnú
krásu.

No žiaľ, na jednej strane je takýto prejav
obdivu a úcty, a na druhej strane sa stre
távame s realitou každodenného života,
v ktorom vystupuje žena ako objekt násilia
v rodine.
O množstve násilia, ktoré sa odohráva
priamo v rodinách, za dverami bytov a ro
dinných domov, hovorí aj štatistický prehľad
PZ SR, podľa ktorého bolo v roku 1999
zaevidovaných viac ako 13 tisíc trestných
činov spáchaných na ženách a celkovo bolo
poškodených 6 699 žien.
Kresťan si musí položiť otázku: „Prečo
je toto číslo tak alarmujúco vysoké?“
Nemožno nespomenúť významnú sku
točnosť, že násilie v rodine postihuje
spravidla aj ďalších členov rodiny, nielen
samotnú ženu. Ak nebudeme uvažovať len
0 tomto priamom násilí, ale zahrnieme doň
1 násilie nepriame, teda skutočnosť, že
v drvivej väčšine sú jeho svedkami aj deti,
môžeme si naplno uvedomiť aké trau 
matizujúce stopy môže v ich duši zanechať.
Ako nesmierne ich to musí bolieť, keď vidia
dve im najbližšie osoby, ktoré si ubližujú.
Ženy sa neraz adaptujú do roly týraných.
Sú nútené akceptovať správanie despotic
kého, samoľúbeho muža a snažia sa agre
sorovi vyhovieť, aby sa situácia ešte

koľvek- práca, priatelia, záujmová činnosť,
prednosť musí mať vzťah k žene. Čas a úsilie
musí byť vkladané predovšetkým do vzácne
ho vzťahu muža a rodiny a až potom do
ďalších aspektov života.
Buďme úprimní ku svojim partnerom
a ak sme im ukrivdili, alebo ublížili,
odprosme ich. Nebojme sa, že stratíme na
vážnosti. Ak to niekto nedokáže, je to prejav
zatrpknutosti a egoizmu. Je trestuhodné
ponižovať a ubližovať manželke a matke.

nezhoršovala. Domáce násilie je neraz
skrývané za sklá slnečných okuliarov alebo
čerpanie dovolenky, využívané na liečenie
modrín.
S nesmiernym úsilím sa snažia
udržať úplnú rodinu a neraz vo
veľmi skromných finančných pome
roch zabezpečiť to najdôležitejšie
Podľa štatistického prehľadu PZ
pre svoje deti.
SR, bolo v roku 1999 zaevi
Násilnícki muži porušili príkaz
dovaných viac ako 13 tisíc trest
Ježiša Krista: „Žite s nimi vo vedo
ných činov spáchaných na že
mí, že sú slabšou ženskou nádobou
a preukazujte im úctu ako spolunách a celkovo bolo poško
dedičkám milosti života, aby vám
dených 6 699žien.
nič neprekážalo v modlitbách.“ (1
Pt 3, 7).
„Ak niekto odmieta žiť kresťan
Kto žije čestne a spravodlivo, má v sebe
ský život, ide proti vôli nášho Pána, lásku. A kto má lásku, ten dokáže konať
ktorý v čistom jazyku hovorí, že je skutky spravodlivosti. Zime manželský život
jeho vôľou, aby ľudia boli spasení tak, aby sme sa za neho nemuseli hanbiť
a došli k poznaniu pravdy. “(1 Tim 2, pred naším Pánom. Seba i svet sa nám môže
3-4). A na inom mieste sv. Pavol dariť klamať, ale všemohúceho pána Boha
uvádza, že: „Každý m už má povin nie!
nosť milovať ženu, ako aj Kristus
„Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte
miloval Cirkev a seba samého vydal zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom
za ňu. Tak sú povinní muži milovať bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne
ženy, ako vlastné telá. Kto miluje že v úctivosti.“ (Rim 12, 9-10).
nu. seba samého miluje. “(Ef 5, 2528).
Alexander Nemec
Život manželov má byť naplnený
Ilustračná snímka: archív
láskou, úprimnosťou a dôverou. Len vtedy
dá každý z manželov
tomu druhému skutoč
O SE M KATEGÓRII PSY CH ICK ÉH O TÝRANIA
ne všetko. Nepocíti sa
motu, nebude potre
Izolácia - predstavuje izoláciu ženy od svojich príbuzných
bovať odreagovať sa
a priateľov, nesmie chodiť do práce.
od rodiny a utekať do
Vyčerpávanie a obmedzovanie - zahŕňa napr. kontrolné
pochybnej spoločnosti
telefonáty, alebo úplné zavalenie prácou.
s hanebnými rečami,
Znevažovanie a ponižovanie - ide o neustále podceňovanie
urážlivým správaním
ženy.
a hrubosťou.
Vyhrážky - napr. typu „nájdem si ťa všade, zničím ti život...“,
Aká je to láska k ro
slúžia na zastrašenie ženy.
dine a manželke, keď Demonštrácia moci - žena musí prosiť o peniaze, večer nesmie
pyšná hlava rodiny po
ísť preč z domu, nemá prístup k rodinnému účtu.
ceste z práce ide naj Vynucovanie určitých činností - znamená napr. to, že obed musí
prv do hostinca k alko
byť na stole presne o dvanástej.
holu. hracím automa
Príležitostné prejavy náklonností - v tomto prípade to znamená,
tom a potom opitý,
že priateľskosť a milotu muž používa ako stratégiu, aby si ženu
nazlostený na celý
k sebe pripútal, napr. nečakaným darom.
svet, že prehral penia
Skreslené vnímanie - je to, keď si žena myslí, že si za násilie
ze, príde domov „vy
môže sama, že nestojí za nič, alebo keď považuje obmedzujúcu
chovávať“ ženu a deti.
žiarlivosť muža za dôkaz lásky.
Ich slzy a nárek ho len
ubezpečujú, že tu je
„Milý Bože. sú chlapci lepší ako dievčatá? Viem, že si chlapec,
pánom on a tá „ban
ale pokús sa byť spravodlivý.“ (Deti píšu Bohu. Knižná dielňa
da“ ho musí počúvať.
Timotcj, Košice 1999, s. 73)
Každý muž si musí
uvedomiť, že nech je
Podľa rakúskej pedagogičky a psychologičky, členky predsta
pre neho dôležité čo
venstva siete rakústych ženských domov Renáty Eggcrovcj.
spracovala Adriana Dolinská.

životy

Július Zachariáš
1912 -1976

Narodil sa 14. apríla 1912 v početnej
učiteľskej rodine v Borši, okr. Trebišov. Po
ukončení základnej školy, absolvoval
gymnaziálne štúdiá v Košiciach. Po ma
turite nastali chvíle veľkého životného
rozhodovania sa. Podľa priania svojho otca
sa mal stať colníkom, ale symbolický sen,
v ktorom sa rútil do bezodnej priepasti
v ňom zanechal hlbokú stopu a tak sa

rozhodol stať robotníkom vo vinici Pánovej.
Toto rozhodnutie s potešením prijal aj jeho
otec.
Popri štúdiu posvätnej teológie a Svätého
písm a sa úpenlivo venoval m odlitbe.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk vladyku
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, 13. septembra
1936, v K atedrálnom chrám e sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Jeho prvou farnosťou
v pastorácii bola Vyšná Jedlová, kde pôsobil
do roku 1944. V tejto obci veriaci najprv
nejavili záujem o náboženský život. Otec
Július si uvedomoval, že jeho úlohou je
roznášať oheň Božej lásky a zapaľovať ho
v ľudských srdciach. Pri prechádzke dedinou
sa pristavoval pri svojich veriacich na kus
reči a tak si získaval ich dôveru.
Po pohrebe najbiednejšieho muža v de
dine, sa vzťah veriacich k duchovnému
otcovi náhle zmenil. Manželka zomrelého
prosila kňaza len o malý pohreb, lebo
nemala peniaze. Otec Július jej oznámil, že
pohreb bude veľký a rodina nebude platiť

Demeter, velkomučeník
26. október
„Velkého ochrancu našiel v tebe celý svet,
mučeník Demeter. Zvíťazil si nad pohanmi,
ponížil si pýchu bludára Lyeva a k svätosti
si dopomohol Nestorovi. Svätý Demeter,
pros Krista Boha, aby aj nám preukázal
svoje veľké milosrdenstvo. “(Tropár sviatku)
Svätý Dem eter sa narodil v druhej
polovici 3. storočia v Solúne. Hoci jeho otec
zastával miesto vysokého cisárskeho hod
nostára, svojho syna vychovával v kres
ťanskej viere. Demeter ako predstaviteľ
mesta neochvejne vyznával vieru v Ježiša
Krista a mnohých pohanov tak doviedol
k viere. Táto správa cisára rozhnevala a tak
ho chcel dať zavrieť do väzenia. Pretože
Demeter vedel, čo ho čaká, všetok majetok
dal svojmu verném u sluhovi Lupovi.
Nariadil mu, aby ho rozdal chudobným.
Počas vlády cisára Maximiliána sa v meste
konali hry, na ktorých velkou atrakciou bol
jeho vandalský zápasník, menom Lius. Bol
to muž neobyčajnej sily, ktorému v boji
každý podľahol. Mnoho ľudí, zvlášť kres
ťanov muselo bojovať s týmto silákom na
vysokom moste, pod ktorým bolo uložené
množstvo oštepov s hrotmi otočenými
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smerom hore. Teda každý, kto spadol
z m osta, nabodol sa na hroty oštepov
a v krutých mukách zomrel.

nič. Pohrebná kázeň pohla srdcia veriacich
a nielenže si veľmi obľúbili svojho du
chovného otca, ale začali pravidelne
navštevovať bohoslužby.
V
roku 1944 bol poverený za správcu
farnosti Kojšov. Raz v nedeľu počas sv.
liturgie nacistické vojská obsadili dedinu so
zámerom vypáliť ju, pretože zásobovala
partizánov. Veliteľ dal vyviesť z chrámu
správcu farnosti a oznámil mu, že dostáva
k dispozícii štyri nákladné autá na vy
sťahovanie. Odpoveď otca Júliusa bola
jednoznačná: „Ja svojich veriacich ne
opustím!“ Veliteľa ubezpečoval, že veriaci
jeho farnosti sú dobrí ľudia a ak niektorí
vyhladovaní vojaci si pýtajú kúsok chleba,
dávajú im ho s pohnútkou charitatívnej
činnosti. N ato veliteľ poznamenal, aby
“charitatívne založení veriaci v Kojšove”
pripravili občerstvenie pre štáb a asi 500
vojakov. Po občerstvení veliteľ zrušil svoje
pôvodné rozhodnutie a s celým vojskom
opustil Kojšov.
Zom rel 17. októbra 1976 po dlhej
chorobe. Jeho telesné pozostatky sú uložené
na verejnom cintoríne v Košiciach.
Spracované podľa knihy:
Zostali verníII.,
od ThDr. Jána Babjaka, SJ
Spracovala Katarína Rabiková
Istý kresťanský mladík Nestor, keď videl,
koľko kresťanov Lius zabil, rozhodol sa
s ním bojovať. Skôr, ako vstúpil do arény,
šiel sa poradiť k Demeterovi, ktorý mu
povedal: „Choď. Nad Liom zvíťazíš a za
Krista zomrieš.“
Keď Nestor vstúpil do arény a prehlásil,
že chce bojovať s Liom, sám cisár ho
odhováral. Avšak, keď prehlásil, že je
kresťanom, cisára to rozhnevalo a nariadil
mu, aby bojoval. Pred bojom sa mladík
prežehnal znamením kríža a začal zápasiť.
Hoci bol malý vzrastom, zvíťazil nad
silákom Liom. Rozhnevaný cisár dal
mladíka zavrieť a sťať mečom. Len čo sa
dozvedel, že na Liovej smrti má podiel aj
Demeter, dal ho vo väzení prebodnúť
kopijami. V čase jeho mučeníckej smrti bol
pri ňom jeho verný sluha Lupus. Vzal
svätcov prsteň a v jeho krvi omočil svoj
odev. Potom chodil po Solúne a s jeho
relikviami konal zázraky. Za toto ho zajali
a sťali mečom. V noci kresťania tajne vzali
Demeterove telo a pochovali ho. Po skon
čení prenasledovania kresťanov, bol nad
jeho hrobom postavený malý chrám ,
v ktôrom sa udialo mnoho zázrakov.
V 5. storočí bol v tomto chráme uzdra
vený z nevyliečiteľnej choroby veľmož
Leontij, ktorý dal potom postaviť veľký
chrám. Pri kopaní nových základov, našli
neporušené telo mučeníka, z ktorého
vytekalo a dodnes vyteká vonné myro.
Spracovala Katarína Rabiková
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Ján XXIII., vlastným menom Angello
Giuseppe Roncalli, sa narodil v Sotto il
M onde 25. novem bra 1881. V rodine
bergamske'ho sedliaka Giovanniho Battistu
bol štvrtým dieťaťom, ale zato vytúženým,
lebo boí prvým chlapcom. Už pri jeho
narodení hrala veľkú úlohu viera v Boha. Bol
pokrstený zásluhou svojho deda, skoro hned
po narodení, ktorý bol hlboko veriacim
človekom. Rodičia sa báli chlapca pokrstiť,
lebo vonku zúrila strašná búrka. Starý otec
sa však nedal a ku krstu dotiahol aj úplne
premočeného kňaza.
Mladý študent
Jeho detstvo bolo poznačené krutou
skúškou, keď mu zomrela najstaršia sestra
na zápal pľúc. Už vtedy sa malé dieťa začalo
zaujímať o Boha a spásu duší. Kresťanská
rodina mu bola stále v tomto jeho hľadaní
nápom ocná. Od svojich šiestich rokov
navštevoval malý Angello miestnu školu pod
vedením učiteľa Donizettiho.
Od deviatich rokov za začal Angello
Giuseppe pripravovať na kňazskú cestu
štúdiom latinčiny. Počiatočnú nevôľu otca.
ktorý chcel mať zo syna sedliaka, prekonal
vďaka svojej láske k Bohu. Tvrdé štúdium
latinčiny sprevádzané aj „výchovnými
metódami minulosti“ o rok voviedlo mla
dého študenta do lavíc biskupského gymná
zia v Celane. Pre dodržiavanie kresťanských
pravidiel života ho mnohí chlapci nemali
veľmi v láske. Raz sa im podarilo krivým
svedectvom vyštvať ho zo školy, ale po
objasnení celého prípadu sa mohol vrátiť.
Keďže sa mu však štúdium veľmi nedarilo

Už rok po jeho smrti začal jeho
nástupca Pavol VI. proces bla
horečenia. Ten sa dovŕšil 3. sep
tembra 2000, kedy ho spolu s pá
pežom Piom IX. vyhlásil Svätý Otec
Ján PavolII. za blahoslaveného.
musel prerušiť štvrtú triedu. Po úmornom
doučovaní nastúpil v októbri 1892 do
biskupského seminára v Bergame. Tu sa aj
jeho študijný prospech zm enil a jeho
povolanie začalo prerastať celú jeho bytosť.
V roku 1901 začal študovať v Ríme. Bol
vybratý ako najlepší teológ z bergamského
seminára.
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V decembri tohto istého roku narukoval
do vojenskej služby na jeden rok. Aj na vojne
si zachoval svoje presvedčenie a čistý štít.
Bol ozaj výborným strelcom a priateľom,
čím pomohol nejednému vojakovi neupad
núť do hriechu. Po roku vojenčiny odišiel
späť do seminára s hodnosťou seržanta.
Ráno 10. augusta 1904 na sviatok sv.
Vavrinca prijal Angello Roncalli z rúk
titulárneho patriarchu z Konštantínopola
Mons. Capetelliho sviatosť kňazstva. Po
svojej primičnej omši ho prijal na súkromnej
audiencii pápež Pius X. Bol to jeden
z najkrajších zážitkov mladého kňaza.
Jeho túžba stať sa obyčajným kňazom sa
mu však nevyplnila. Stal sa sekretárom
novovymenovaného biskupa v Bergame. Po
jeho smrti sa utiahol do seminára v Ríme.
Na vojne
Po niekolkých mesiacoch v tichu samoty
sa rozpútalo hotové peklo - vypukla svetová
vojna. Seržant Roncalli musel narukovať.
Počas vojny pomáhal v lazarete priämo
v Bergame. Cítil, akoby mu Kristus stále
z kríža volal: „Sním ma, sním ma z kríža!“
V roku 1916 malého l.izarclislu povýšili na
vojenského kaplána a poručíka. Musel na
front. Po roku tejto služby sa znovu vrátil
do lazareta v Bergame. Zároveň začal
prednášať v gymnáziu.
V diplomatických službách
V roku 1921 vstúpil do služieb rímskej
kúrie. Precestoval celú západnú Európu.
Nakoniec ho pápež Pius XI. prijal do
diplomatických služieb a stal sa apoš
tolským vizitátorom Bulharska. V roku 1925
prijal biskupské svätenie ako titulárny
arcibiskup z Aeropolisu. O deväť rokov
neskôr sa stal pápežským legátom pre
Grécko a Turecko. Vo všetkých troch kra
jinách pomáhal, kde len mohol. Veľa si však
musel vytrpieť.
Keď v roku 1940 vstúpilo do ďalšej
svetovej vojny Taliansko. Roncali bol úplne
zničený. Počas tohto strašného obdobia
pomáhal Grékom zo všetkých síl. Zabezpečil
obilie, čím uchránil Grécko pred hlado
morom. O štyri roky neskôr ho Svätý Otec
vymenoval za nuncia vo Francúzsku.
Toto jeho poslanie bolo o to zložitejšie,
že musel hájiť Cirkev pred socialistami,
fašistam i i dem okratm i. Všetci Cirkev
odsudzovali. Jemu sa to však podarilo.
Svoju pokornou láskou a miernosťou ukázal
všetkým, že Cirkev nie je fašistická, ani

dobrý pápež
socialistická, ani demokratická. Ukázal, že
je Kristova. V decembri 1952 ho za jeho
zásluhy vymenovali za kardinála. V nasle
dujúce dni nasledovalo ďalšie prekvapenie.
Kardinál Roncalli opúšťa Francúzsko
a stáva sa benátskym patriarchom podobne.

ako jeho velký vzor Pius X. Skromný muž si
hneď získal srdcia Benátčanov. Rád cho
dieval len tak v kňazskom odeve po uliciach
a prihováral sa nielen Benátčanom, ale aj
turistom.
Po smrti pápeža sa kardinál Roncalli vy
bral do Ríma na konklávu. Po trojdňovej
konkláve. keď baldachýn nad ním zostal stáť,
kardinál bol bledší ako oltárne sviece.
Pius X. sa vrátil
Tieto prorocké slová odzneli na Svätopeterskom námestí počas udelenia po
žehnania Urbi et Orbi nového pápeža. Bol
pápežom, ktorý myslel na ľudí. Neraz sa
stávalo, že odložil prácu, aby pomohol
biednemu. Bol to naozaj svätý muž. Zomrel
3. júna 1963 jedenásť m inút pred 20.
hodinou.
Už rok po jeho smrti začal jeho nástupca
Pavol VI. proces blahorečenia. Ten sa dovŕšil
3. septembra 2000, kedy ho spolu s pápežom
Piom IX. vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II.
za blahoslaveného.
Juraj Gradoš

Deň židovsko-krestänského dialógu

Reflexia na slávenie tohto dňa v Jubilejnom roku
Medzi dôležité ciele slávenia Jubilejného
roka patrí aj vzájomné zblíženie kresťan
ských cirkví v rámci ekumenizmu a prehĺbe
nia kontaktov Katolíckej cirkvi s nekresťan
skými náboženstvami. Z nekresťanov sú
nám najbližší židia. Budovaniu ich vzťahov
s kresťanmi, kalendár Jubilejného roka
venuje 3. október.
Prečo sú v centre pozornosti z nekresťan
ských náboženstiev práve židia? Odpoveď
na túto otázku nie je zložitá. Zakladateľ
kresťanstva Ježiš Kristus bol podľa tela Žid
(národnosť) z Betlehema. Tento Kristus
miloval svoj národ, poznal jeho nábožen
stvo, čítal a nanovo interpretoval bibliu,
jednoducho jeho pozemský život bol hlboko
vsadený do národného, náboženského
a kultúrneho kontextu vtedajších časov. Pre
kresťanov je ten istý Kristus súčasne Božím
Synom, ktorý vo svojom hlásaní a živote
zjavil novú tvár Boha Otca a ľuďom určil
nový mravný zákon. Azda najvýznamnejšie
sa to prejavilo na začiatku jeho verejného
účinkovania pri vyhlásení - reči na vrchu keď Ježiš viackrát hovorí: „Počuli ste, že
otcom bolo povedané:... No ja vám hovo
rím.“ (Mt 5, 21-22). Ježiš neprišiel zrušiť
zákon, ale ho naplniť. Desatoro, dané cez
Mojžiša vyvolenému ľudu ako hlavný zákon,
bolo naturálnym náboženstvom s ideou
teokratickej vlády jedného Boha. Kristova
morálka v evanjeliách je nadstavbou Dekalógu a pozvaním k spirituálnemu nábožen
stvu, kde najdôležitejší zákon je láska.
Kristus ukázal čo je láska, ale sám sa od
vlastných súkmeňovcov lásky nedočkal.
„Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho
neprijali“ (Jn 1, 11). Skúsil, že prorok je
všade vítaný, len nie vo svojej otčine. Na
dvanástich apoštoloch - tiež židoch - založil
spoločenstvo novozákonnej cirkvi. Nakoniec
za dramatických okolností dobrovoľne
položil svoj život ako obetu Otcovi za spásu
sveta a otvoril bránu spásy pre všetky
národy.
Dlhé stáročia sa v Katolíckej cirkvi
myslelo, že k židovstvu nie je možné mať iný
postoj ako antagonistický. Až učenie DVK
v dekréte Nostra aetate, o postoji cirkvi
k nekresťanským náboženstvám, výrazne
zmenilo tento antagonizmus. V dekréte sa
odporúča vzájomné poznávanie a obapolná
úcta (b. 4). Ukazuje sa, že najdôležitejším
miestom, na ktorom sa dá viesť vzájomne
prospešný a užitočný židovsko-kresťanský
dialóg, je Sväté Písmo. Starý zákon tvorí
posvätnú časť teológie a dejín židovstva
a súčasne je východiskom pre kresťanov,

ktorí ho čítajú vo svete ukrižovaného
a vzkrieseného Krista. Jednotlivé príbehy
významných biblických postáv v posvätných
knihách sú pri typologickom výklade
Svätého písma neprekonateľnými modelmi
budovania viery a životného poučenia aj pre
súčasnú generáciu. Prís
ny židovský m o n o 
teizm us, ktorý spája
židov a kresťanov, je
naviac v Novom zákone
doplnený o zjavené ta
jom stvo Najsvätejšej
Trojice.
Nový impulz medzináboženského dialógu
dal v našich časoch pá
pež Ján Pavol II. Dňa 13. 4. 1986 navštívil
rímsku synagógu a stretol sa s hlavným
rabínom Dr. Eliom Toafľom. Toto stretnutie
bolo označené v médiách ako historické.
Ešte výraznejšie zapôsobila nedávna prosba
pápeža o odpustenie za hriechy Cirkvi
spáchané v jej ľudskej dimenzii. Pápež
vyjadril svoj odpor ku genocíde počas
poslednej vojny, ktorá postihla židovský
národ a ktorá spôsobila holokaust miliónov
nevinných obetí. Hrozný fakt holokaustu
hlboko poznačil zmýšľanie židov voči

náboženstva. V doterajšej histórii bolo
vzájomné úprimné poznávanie židov a kres
ťanov zdržanlivé. Ešte vypuklejšie sa javí
neznalosť židovstva aj z objektívnych príčin,
že synagógy na Slovensku sú väčšinou
schátrané a nie je ľahké získať priamy
zážitok zo stretnutí
židovských komunít.
Vzájomné p o zn á
vanie nie je presvied
čanie, ale hľadanie
pravdy bez predsud
kov a emócií. M ô
žeme sa tešiť, že
v súčasnosti sa medzináboženském u
dialógu venuje zvý
šená pozornosť na obidvoch stranách.
Osobitne zaujímavým prvkom pri rozví
janí vzťahov židov a kresťanov sú konvertiti
20. storočia. K najznámejším patrí nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru E Mauriac,
nedávno vyhlásená za svätú E. Steinová,
atď. Veľmi blízko ku konverzii na kato
licizmus mal napríklad filozof H. Bergson.
„Za všetkých, ktorí pochádzali zo židovstva
a našli cestu Krista, prajem svojmu (židov
skému) národu, aby ho spoznal a v neho
uveril."
Ako pozerať na židovské náboženstvo
z hľadiska spásy? Podľa učenia Cirkvi Ježiš
Kristus je jediný Spasiteľ sveta. Jeho smrťou
a zmŕtvychvstaním sme boli vykúpení. No
Božia vykupiteľská milosť sa rozlieva
tajomným spôsobom aj mimo pokrstených,
teda aj na židov. Cirkev učí, že nikoho kto
žije podľa svedomia a hľadá pravdu nemô
žeme vylúčiť so spásy. Žiaľ ešte aj dnes
v katechéze počujeme, že židia sú vydedení
z Božieho kráľovstva, čo vo svetle učenia
Cirkvi nie je pravda.
Pri tomto stručnom pohľade na vzťahy
kresťanstva a židovstva sme všetci pozvaní
v sile Kristovej lásky, odbúrať v sebe každý
prejav antisem itizm u a vidieť v židoch
našich starších bratov vo viere. Poznávaním
dejín spásy vo Svätom písme, vo svetle
učenia Cirkvi sa nám vždy krajšie odhalí
pravda, ktorú chce Svätý Duch tlmočiť aj
pre nastávajúce storočie tým, ktorí ho
počúvajú. A do tretice, pripravm e sa
pokornou modlitbou na užitočné slávenie
dňa židovsko - kresťanského dialógu a tým
aj k vzájomne úctivému spolužitiu obidvoch
náboženstiev.

Z nekresťanovsú nám naj
bližší židia. Budovaniu ich
vzťahov s kresťanmi, ka
lendár Jubilejného roka
venuje 3. október.

kresťanskej Európe a potrvá dlhý čas, pokiaľ
sa zahoja rany na tele židovského národa.
Ak sa dvaja lúdia chcú zblížiť, musia sa
najprv dobre poznať. Uvedená téza patrí aj
o veľkých spoločenstvách ako sú svetové

Michal Hospodár

naše dedičstvo
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Ruská Bystrá
Obec leží na východnom úpätí Vihorlatu, v kotline potoka Luha, v nadmorskej výške
okolo 450 m.
Najstaršia písomná správa o Ruskej Bystrej, okres Sobrance, pochádza z roku 1405
(Biztra). Tento údaj Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku II., Bratislava 1977, s. 508
nepotvrdil novší výskum historika J. Beňka v roku 1985 (in: monografia Osídlenia
severného Slovenska), ktorý vznik obce (Bisztra) stanovuje na rok 1548. Dedina vznikla
pravdepodobne na valašskom (rusínskom) práve v prvej polovici 16. storočia, na
zemplínskych majetkoch humenského panstva Drugethovcov.
Ruská Bystrá bola filiálkou starobylej gréckokatolíckej farnosti Podhoroď. V cirkevnej
správe neskôr patrila k Apoštolskej administratúre v Mukačeve, na území Československa,
ktorá bola od roku 1945 spravovaná Prešovskou diecézou.
V súčasnosti je filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Ruskom Hrabovci, ktorú spravuje
Mgr. Maroš Riník (Košický apoštolský exarchát).
Podlá starších schematizmov cirkevné matriky vo farnosti boli vedené už v roku 1817.
Pravdepodobne boli zničené počas frontových bojov v jeseni 1944 alebo po akcii „P“ v roku
1950. Zachované z rokov (1824) 1829-1852 sú uložené v ŠOBAv Prešove.
Drevený gréckokatolícky chrám v Ruskej
Bystrej s patrocíniom Prenesenia ostatkov
svätého Mikuláša biskupa, bol postavený
v roku 1730. V súpise Mukačevskej diecézy,
z í. apríla 1788, je spomenutá drevená
cerkov so 128 veriacimi. Typologicky patrí
do skupiny gréckokatolíckych sakrálnych
stavieb v okrese Snina (Hrabová Roztoka,
Kalná Roztoka a Topoľa). Architektonicky
je to trojdielna pozdĺžna stavba s poly
gonálnym (šesťuholníkovým) presbytériom
(svätyňou, oltárny priestor), štvorcovou
lodou a s otvoreným podvežím „babinca“.
Vonkajšia úprava cerkvi je pozm enená
prečnievajúcou novou strechou a je na
čelnej vstupnej strane podopretá drevenými
stĺpmi z obidvoch strán. Strecha má takmer
pravidelný valbový tvar, pripomínajúci
tradičné roľnícke domy (podľa Dr. M.
Sopoligu, DrSc.).
Tento je narušený veľkou vežou nad
„babincom “ a maličkou vežičkou nad
oltárnou časťou chrámu. Veža je obitá
vertikálnymi doskami. Vizuálne má tak
masívny tvar a vyrastá zo strechy. Kon
štrukčne je pripojená k stropu „babin
ca“. Krytá je barokovou cibuľovitou
baňou s laternou. Malá strešná vežička
nad presbytériom má barokovú cibuľku
s jednoduchým krížom. Celá chrámo
vá stavba zďaleka vyzerá mohutne, ale
jej skutočné rozmery sú miniatúrne.
Ikonostas a za ním bohato zdo- bený malý hlavný oltár s centrálnym •
motívom Ukrižovania, s barokovo
točenými stĺpmi a viničom, pochá
dzajú zo začiatku 18. storočia. Sú
dielom viacerých majstrov. Ikonostas
bol asi v širšom a vyššom objekte a tu
je sekundárne inštalovaný. Ukazujú
to rozmery ikon m iestneho radu.

Krajné museli byť umiestnené na bočné ste
ny lode. Štýlovo sú najkrajšie na ikonostase
Pripom ínajú diela zná.. „
meho okruhu rybotických
majstrov. Patrocínium
pripomína len predela
pod ikonou sv. Mi
kuláša na južnej
strane steny lo
de. Na severnej
strane je mie
sto nej iko
na sv. Pa3fjg§
raskievy
,:;i§
s a tri:l|!l
bútis ilil

ä S,

mučenice. Hlavné ikony tohto radu (Panto
krator a Hodigitria) sú v tradičnom ikono
grafickom štýle, s bohatým barokovým orá
movaním a kartušami. Rad sviatkov je vy
hotovený iným majstrom, s jednoduchými
formami bez nimbov. Z jeho dielne sú
pravdepodobne aj kráľovské dvere. Sväto
žiaru má len Kristus na ikone Poslednej
večere. Apoštoli sú vyobrazení plní nepo
koja, so živou gestikuláciou a s Judášom
vpredu. Apoštolský rad Deésis nemá
tradičné cyrilské nápisy. Niektorí apoštoli
majú západné atribúty. Napríklad svätý Ján
je zobrazený bez brady. Ikonograficky tento
rad predstavuje prechodnú etapu spojenia
byzantskej a latinskej tradície (podľa V.
Grešlíka, CSc.). V podobnom štýle je aj
vrchný rad apoštolov s kartušovou orna
mentikou a s Kalváriou v strede. Na žertveníku sa nachádza Pieta z konca 17.
storočia. Na parapete chóru je podvojná
ikona sv. Mikuláša a sv. Mikitu. V oltárnej
časti (podľa súpisu pamiatok) je aj truhla
s pomaľovanou prednou časťou z roku
1803.
Exteriér, vrátane strechy, interiér tohto
chrámu a ikonostasu, boli opravované,
rekonštruované a reštaurované do
roku 1989. V tomto chráme sa
dodnes vykonávajú liturgické
i .
obrady.
Andrej Kaputa

príbeh
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Raz som navštívil jednu svoju
známu v nemocnici, ktorá ležala
so zápalom pľúc. Uvedomil som
si, že je matkou troch detí a cho
roba, i keďnie až tak vážna, pred
sa ju oberá o silu. ktorú mohla
venovať napríklad aj svojim de
ťom. Opýtal som sa jej, či sa naviac hovoril: „Nechaj ma na
modlí za svoje zdravie. O d pokoji!“
Chcela som mu pomôcť, ale
povedala: „Samozrejme, najmä
ako? Michal ne
chcel komuniko
„Spomínam si, že som sa p o prvý vať. V tom oka
krát dovolala pom oci a múdrosti mihu som si spo
Svätého Ducha, keď som si uve menula na toho,
domila, že to nie je iba nejaká biela ktorého Ježiš na
zýva Utešiteľom.
holubička.“
Prosila som ho,
aby mi nejakým
k Svätému Duchu. Spomínam spôsobom dal vedieť, čo Michala
si, že som sa po prvýkrát dovo trápi a dal mi radu, ako mu mám
lala pomoci a múdrosti Svätého pomôcť. Č akala som a p re
Ducha, keď som si uvedomila, že mýšľala, ako asi Svätý Duch
to nie je iba nejaká biela holubič zapôsobí... Ako som tak čakala,
začala sa mi v mysli vybavovať
ka.“
Cítil som, že sa potrebuje scéna z detstva. Keď som bola
porozprávať a aj takým spô v tretej triede, učitelia nás zoraďo
sobom si skrátiť čas, tak som si vali do prvomájovej zostavy podľa
k nej prisadol a pozorne počúval. výšky a tí najvyšší boli vpredu.
Ona sa šťastne usmiala a začala Keďže som bola m enšia od
mojich spolužiakov, dali ma
rozprávať.
Bol obyčajný deň, čas, kedy celkom dozadu medzi prváčky.
deti chodia zo školy. Môj naj Cítila som sa veľmi ponížená,
starší syn M ichal sa domov zvlášť, keď na mňa ukazovali
prihnal so zlosťou. Tašku hodil a smiali sa moje spolužiačky.
na zem, vpochodoval do svojej Ako som tak rozmýšľala nad
izby a zabuchol za sebou dvere. touto historkou, napadlo mi, že
Keď neprišiel ani k olovrantu, práve takýmto spôsobom ma
urobila som to, čo by urobila Svätý Duch upozorňuje na Mi
každá matka. Opatrne som vstú chalov problém. Možno sa mu
pila do jeho izby a spýtala som stalo niečo podobné v škole, čo
sa: „Čo sa ti stalo?“ „N ič!“ ho veľmi ponížilo a teraz má
odsekol Michal tak, ako sa to strach, že nikdy „nevyrastie“.
Čakala som na chvíľu vyhra
dalo čakať od každého deväť
ročného chlapca. Ešte raz som denú na modlitby. Obvykle sme
sa ho opýtala, čo sa mu stalo. sa všetci postavili do kruhu, ale
„Nič“, odpovedal tónom, ktorý tentoraz si Michal sadol smerom

Sila Svätého Ducha
od nás. Bolo jasné, že sa k nám
nechce pridať.
Začala som svojim deťom
rozprávať o pocitoch strachu
a o tom, ako Boh chce, aby sme
sa od nich oslobodili. Potom
som im povedala: „Viete, že keď
som bola asi tak vo vašom veku,
bála som sa niečoho, o čom som
nikdy nikomu nepovedala? Keď
sa mi nebudete smiať, tak vám
o tom poviem“. V izbe zavládlo
ticho. „Mala som strach, že nikdy

o Zachejovi, ktorý musel vyliezť
na strom, aby uvidel Ježiša, ako
je to napísané vo Svätom písme.
V určitom období života, mu
sel Zachej prijať seba samého
takého, aký je, a nenechať sa ov
plyvňovať tým, čo si o ňom iní
mysleli. Dôkazom toho bolo už
to, že vo svojom nádhernom oblečení vyliezol na strom. Keď Je
žiš išiel okolo a uvidel Zacheja na
strome, videl v ňom iba jeho srd
ce, ktoré volalo: „Ja chcem vidieť
Ježiša! “ A Ježiš sám k nemu pri-

nevyrastiem. Bála som sa, že zo
stanem navždy malá!“
Peter a Ondrej, moje ďalšie
deti sa na m ňa pozreli a ich
sklamané tváre vraveli: „A to je
všetko?“ Nemohli to pochopiť.
Ale Michal zodvihol hlavu a pri
plazil sa k nám . Podľa tejto
reakcie som poznala, že Svätý
Duch mi napovedal správne.
„Mama, ty si sa bála, že ne
vyrastieš?“ Michal sa pokúšal
o úsmev. „Áno“, odpovedala
som a porozprávala im príhodu
o mojom veľkom ponížení. „Te
raz“, povedala som, „by som
mala ďakovať Bohu za to, že ma
stvoril.“
„Takže“ Michal sa pokúšal
o ľahký tón, „Peter, Ondrej a ja vy
rastieme? Sme teda normálni?“
Presvedčila som ho, že všetci
sú v poriadku a vyrastú. Usmial
sa a ja som videla, že ho Pán Boh
oslobodil od jeho strachu. Uistila
som ho, že sa za neho modlím
a ešte som mu začala rozprávať

šiel ešte v ten deň a priniesol spá
su jemu i jeho domu.
Dôležité teda je, aby sme sa
sústreďovali na to, čo nám Pán
dal a nie na to, čo nám nedal.
Musíme sa naplno stať tým, čím
nás Pán Boh stvoril. Musíme si
pamätať, že Boh nepozerá na
vonkajšiu krásu človeka. On ne
vidí výšku či úspechy, ale vidí
srdce.
Vtom do nemocničnej izby
vstúpila zdravotná sestra. „Už je
dávno po návštevných hodi
nách!“ - zavelila. „Ako to do
padlo?“, opýtal som sa.
„Nuž teraz má Michal štrnásť
rokov a je už naozajstný chlap.
Viem, že Boh s pomocou Svä
tého Ducha vyslyšal moje mod
litby a verím, že i teraz sa čoskoro
uzdravím!“
Pri odchode som jej poprial
skoré uzdravenie. Ona sa usmia
la a povedala: „Nezabudni na
silu Svätého Ducha!“
Adrián Kostilník

správy zo sveta

MOSKVA (KP / TK KBS) - Ruská pravos
lávna cirkev vydala pred mesiacom doku
ment Základy sociálnej náuky ruskej
pravoslávnej cirkvi a stúpila tak na úplne
panenskú pôdu a to aj z hľadiska svetového
pravoslávia. Dokument schválili na moskov
skom zhromaždení 150 biskupov pri príleži
tosti Svätého roku 12.-19. augusta. Biskupi
sa zaoberali dvomi dôležitými dokumentmi:
Základmi sociálnej náuky ruskej pravo
slávnej cirkvi a Smernicami postoja ruskej
pravoslávnej cirkvi k iným kresťanským
cirkvám. Patriarcha Alexej vyhlásil, že
biskupi tak chcú určiť smer pôsobenia cirkvi
v 21. storočí a novom tisícročí. Po prvý raz
sa ruská pravoslávna cirkev v rámci “sociál
nej diskusie” zaoberala aj otázkami ako kon
trola pôrodnosti, umelé oplodňovanie, klonovanie, génová technika a homosexualita.
VIEDEŇ (KP / TKKBS) - Kardinál Christoph Schônborn zaslal Viedenskej židovskej
obci srdečné blahoželania k sviatku židov
ského nového roku Rosh Hashana a k nasle
dujúcim sviatkom. “Nech sa splnia prosby
v žalmoch o pokoj pre Boží ľud,” píše kardi
nál v liste vrchnému rabínovi Paulovi Chaimovi Eisenbergovi a dodáva: “Nech sa na
ďalej darí aj mnohým dobrým židovskokresťanským stretnutiam, ktoré sú nám stále
znova darom.” Nový rok 5761 začal pre
židov večernými bohoslužbami v piatok
29. septembra.
VATIKÁN (VIS / TK KBS) - Dňa 28. sep
tembra celebroval svätý Otec v Chráme sv.
Petra svätú omšu na pamiatku svojich pred
chodcov Pavla VI., ktorý zomrel 6. augusta
1978 a Jána Pavla L, ktorý zomrel 28. sep
tembra toho istého roku. Pápež Ján Pavol
II. v homflii povedal: “Tento rok nadobúda
tradičné slávenie za večný odpočinok duší
mojich ctihodných predchodcov Pavla VI.
a Jána Pavla I. mimoriadny význam a po
skytuje ďalšiu duchovnú silu z tohto času
Jubilejnej milosti.”
RÍM (KP / TK KBS) - Život pápeža Jána
Pavla II. bude pre taliansku televíziu nanovo
sfilmovaný. Ako informoval rímsky denník
“II Messaggero” 27. septembra, plánuje
dcérska spoločnosť štátnej televízie RAI
produkciu hraného filmu o Karolovi Wojtylovi. Projekt patrí do série o význačných
postavách 20. storočia
VATIKÁN (VIS / TK KBS ) Dňa 26. sep
tembra na poludnie prezentovali v Tlačovej
kancelárii Svätej stolice knihu Druhý vati
kánsky koncil - prijatie minulosti a prítom
nosti vo svetle Jubilea. Túto publikáciu vydal
Centrálny výbor pre Veľkéjubileum 2000. Na
prezentácii sa zúčastnil kardinál Roger
Etchegaray, predseda Výboru a jeho sekretár
a arcibiskup Crescenzio Sepe, ako aj biskup
Rino Fisichella, podpredseda Historickoteologickej komisie Velkého jubilea 2000.
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Eucharistický kongres
v Bratislave
Na celoslovenskom Eucharistickom suplikácia vo východ
kongrese v Bratislave, v nedeľu 24. sep- nom obrade, ktorú viedol
tem bra, sa zúčastnili aj veriaci a kňazi prešovský diecézny biskup
Mons. Ján Hirka a na záver
ktorej vykonal Eucharistické
požehnanie. Po suplikácii nasledovala púť
všetkých zhromaždených (podľa odhadov
asi 100 000 ľudí) ulicami hlavného mesta
SR do konkatedrály sv. Martina.
Marek Pribula

prešovského biskupstva. Po spoločnom
zhromaždení v chráme sv. Ladislava a krátkej
duchovnej príprave pod vedením svojho otca
biskupa Mons. Jána Hirku sa vydali na púť
k Námestiu slobody, kde o 10.00 hodine
kongres vyvrcholil slávnostnou sv. omšou,
ktorú celebroval krakovský arcibiskup

kardinál J.Em. František Macharski, všetci
slovenskí biskupi a prítom ní kňazi. Po
skončení sv. omše nasledovala Eucharistická

domáce správy
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Začiatok školského roku
na Cirkevnom gpnáziu
sv. Jána Krstiteľa v M išove
Katolícke školy počas obdobia svojej
existencie preukázali svoje opodstatnenie
v súčasných spoločensko-politických pod
mienkach, charakteristických konzumným
štýlom života a krízou hodnôt. Obraz
katolíckych škôl zodpovedá danému stavu

postkomunistickej spoločnosti. Z toho
vyplývajú i ťažkosti, najmä ekonomického
zabezpečenia a ponímania katolíckych škôl
v spoločnosti. Obsah a úroveň vzdelávania
zodpovedajú štátnym školám. Na kato
líckych školách sa okrem toho venuje
zvýšená pozornosť výchove a formácii
mladého človeka v duchu evanjelia. Tieto
školy sú otvorené pre všetkých, pričom
zvláštnu pozornosť venujú najmä slabším
deťom. Práve vďaka tomu sa čoraz viac
dostávajú do povedomia verejnosti, ktorá
ich však naďalej chápe ako izolované
inštitúcie. Katolícka škola je predovšetkým
miestom stretnutia tých, ktorí sú ochotní
napriek výsmechu sveta, napriek vlastným
slabostiam, napriek pokušeniam odísť zostať, aby dali všetky sily do služieb
kráľovstva. Snaží sa byť rodinou. Miestom,
kam sa mladí radi vracajú, pretože tu našli
lásku, Božiu lásku a priateľstvo. Všetci určite
uznáte, že úlohy a nároky kladené na
katolícke školy sú nemalé. Ak sa však pripojí
nadšenie a predovšetkým Božia milosť,
všetko sa dá zvládnuť. Dôkazom toho je i 5
- ročné výchovno-vzdelávacie pôsobenie
Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa
v Trebišove. Začiatok školského roku 2000/
2001 mal v tomto prvom gréckokatolíckom
gymnáziu na Slovensku naozaj slávnostný
charakter. Dôvodov bolo hneď niekoľko: 5 ročné jubileum školy a 40 rokov peda
gogického pôsobenia riaditeľa školy PhDr.
Jána Bodnára. Spolu so študentmi a peda

gógmi školy prišli prosiť o pomoc Svätého
Ducha do ďalšieho školského roku vzácni
hostia: riaditeľ biskupského úradu v Prešove
Mons. Mgr. Ján Krajňák, biskupský vikár
pre školstvo Mgr. Július Mati; dekan GkBF
v Prešove Doc. ThDr. František Janhuba;
okresný protopresbyter Mgr. D. Seman;
protoihumen Mgr. Polykarp Štefan Jacoš,
OSBM; duchovný správca školy otec Jozef
Novák, OSBM; predstavená radu sv. Bažila
Veľkého v Sečovciach Mgr. Emília Turčaniková, OSBM.
Vážnosť chvíle potvrdili svojou účasťou
aj h o stia z MŠ SR: vedúci oddelenia
cirkevného školstva ľng. J. Hero a Ing. J.
Paráková. V homílii sa študentom i peda
gógom prihovoril Mons. Ján Krajňák, ktorý
zdôraznil význam darov Svätého Ducha
a spoluprácu každého jedinca s Božou
milosťou. Po skončení slávnostnej svätej
liturgiu vystúpil riaditeľ školy PhDr. Ján
Bodnár, ktorý zhodnotil jej päťročné
fungovanie, poukázal na dosiahnuté výsled
ky, ale odhalil aj rezervy. Zdôraznil, že na
úspešnom pôsobení katolíckej školy musia
mať podiel všetci, študenti, učitelia i celé
farské spoločenstvo.
Podakovanie za všetky obety, ktoré PhDr.
Ján Bodnár priniesol pri vzniku prvého
gréckokatolíckeho gym názia i za jeho
celoživotnú prácu na pedagogickom poli mu

v mene prešovského sídelného biskupa
Mons. Jána Hirku, Dr. H. c. odovzdal Mgr.
Július Mati. V závere slávnosti zástupcovia
MŠ SR odovzdali riaditeľovi školy ďakovný
list za jeho 40 ročnú obetavú prácu pre
školstvo.
PhDr. Valéria Leščišinová

TELGÁRT - V dňoch 23. - 24. septembra sa
v Telgárte uskutočnil 6. ročník ekumenického
ľestivalu viachlasného chrámového a ľudo
vého spevu Ozveny staroslovienčiny pod Krá
ľovou Holbu. Ide o prehliadku menších ama
térskych zborov účinkujúcich prevažne pri
bohoslužbách alebo na kultúrnych podu
jatiach. Medzi účastníkov Ozvien zavítal aj
generálny vikár prešovského biskupstva
Mons. Ján Gajdoš. Festival tak ako každo
ročne vyvrcholil, keď prostredníctvom piesní
spievaných všetkými účastníkmi zaznelo
z Kráľovej Hole Posolstvo Slovensku. V tom
to Jubilejnom roku 2000 však bol festival
m im oriadny tým, že práve v čase keď
prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka
viedol Eucharistickú suplikáciu v rámci
Eucharistického kongresu v Bratislave, sa na
rovnakej suplikácii zúčastnili aj všetci prí
tomní na tomto podujatí, odkiaľ generálny vi
kár Ján Gajdoš vykonal tiež Eucharistické
požehnanie.
PREŠOV - Slávnostné otvorenie akademic
kého roku na Prešovskej univerzite sa
uskutočnilo v pondelok 25. septembra vo
velkej zasadačke Krajského úradu v Prešove
za účasti rektora univerzity Karola Feča, zá
stupcov ministerstva školstva, dekanov, pro
dekanov a ostatných pedagógov všetkých
fakúlt univerzity. V zastúpení prešovského
diecézneho biskupa Mons. Jána Hirku sa na
tomto otvorení zúčastnil generálny vikár
Mons. Ján Gajdoš. Pre vyučujúcich a poslu
cháčov bohosloveckej fakulty slávil velký kan
celár Gréckokatolíckej Bohosloveckej fakulty
PU Mons. Ján Hirka, prešovský biskup, sláv
nostnú sv. liturgiu v katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa o 11.00 hodine, za účasti
dekana fakulty Doc. ThDr. Františka Janhubu. prodekanov, vyučujúcich a študentov.
Sv. liturgia sa začala vzývaním Svätého Du
cha spoločným spevom „Kráľu nebeský...“.
V príhovore otec biskup povzbudil študentov,
aby k štúdiu posvätnej teológie pristupovali
zodpovedne a vyučujúcich vyzval k tomu, aby
svojim poslucháčom sprostredkovali pravdy
viery a vštepovali im do srdca úctu k Bohu a
pravde.
PREŠOV - Sv. liturgiou v katedrálnom chrá
me sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slávil
otec Marek Pribula, v pondelok 25. septembra
o 18.00 hodine sa začala týždenná duchovná
obnova pred diecéznou odpustovou slávnos
ťou Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorá vy
vrcholila archijerejskou sv. liturgiou, slávenou
prešovským biskupom Mons. Jánom Hirkom. V tento deň si zároveň v Prešovskej
diecéze v rámci akcií Velkého jubilea 2000
veriaci pripomenuli jubileum rodín. Celosve
tové slávenie tohto jubilea so Svätým Otcom
sa uskutoční v Ríme v dňoch 14.-15. októb
ra, za účasti rodín. Na slávení tohto jubilea
sa zúčastní aj náš otec biskup Mons. Ján
Hirka.
-mp-

pre mladých
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Diváci za ohradou
„Prvý bod zasadania “, začína
reč vedúci sekcie futbalového
klubu s dôležitým výrazom, „sú
diváci spoza ohrady!“Pravdaže,
nie je to problém pre veľký
štadión s murovanými vysokými
ohradami a úzkymi vstupnými
bránami. Ale je tu ihrisko, ohra
dené len drôteným plotom, pred
ktorým nasadili krovie v nádeji,
že sa premení na nepriehľadnú
húšť. Skúpa pôda nie je schopná
dať viac, ako má. A tak diváci
postávajú dookola a nazerajú
pomedzi škáry, čím športovému
klubu nedeľu čo nedeľu unikajú
trojm iestne cifry vstupného.
Prečo vlastne zostávajú títo
diváci za plotom namiesto toho,
aby pokojne vstúpili medzi ostat
ných divákov? Kto vlastne sú?
Najprv sú to „náhodní divá
ci“, ktorých nedeľná prechádzka
vedie okolo ihriska. Práve dali
domáci gól a víťazné nadšenie
ľanúšikov ich vábi, aby sa na
chvíľu zastavili.
Sú aj kritickí diváci. „Oplatí
sa dať vstupné?“ Zostanú za

Niekedy stačí BYŤ
s niekým, byt pri ňom
bytostne prítomný.
plotom, môžu si zakričať, môžu
odísť, kedy chcú a pritom im
nebude ľúto, že zbytočne vyhodili
peniaze.
Nakoniec sú to zvedavídiváci.
„Niečo na tom bude, keď tomu
noviny venujú celú stranu. “A tak
si zájdu a pozrú sa aspoň spoza
plota. Chcú to najprv vidieť len
tak, zďaleka.
„Preto, “ končí vedúci sekcie
svoju analýzu, „bolo by potrebné
s takýmito ľuďmi prehovoriť.
Bolo by ich treba pozvať, ísť za
nimi a získať ich pre futbal. “
Aj po cestách a námestiach,
kadiaľ Ježiš prechádza a robí
zázraky, je mnoho divákov, ktorí
sa neodvážia prizerať sa verejne.
Nikodém príde za Ježišom v no
ci, Zachej - hlavný colník v Je-

richu, sa vydriape na strom... a
o koľkých sa evanjeliá ani nez
m ieňujú. Prečo sa toľkí báli
pridať sa k jeho nasledovníkom
verejne? Báli sa azda Ježiša?

Otec dal na verejné účinkovanie
len tri roky, nepovažuje napr.
večer so Zachejom za stratu. Iste
tam neviedli filozofické roz
hovory o teologických otázkach.

Alebo sa báli rečí ľudí, ich kritiky Zachej však pocítil, že Ježiš si ho
a súdu?
všíma osobne, záleží mu na ňom
Sv. apoštol Pavol v 1. liste a na túto osobnú lásku nemohol
Korinťanom hovorí, že „sme sa odpovedať inak ako ochotou
stali divadlom pre svet anjelov k rovnakej láske. Niekedy stačí
i ľudí. “ (ľ Kor 4, 9). A má prav BYŤ s niekým, byť pri ňom
du. Svet sa na nás pozerá. Všíma bytostne prítomný a potom hoci
si nás v škole, v práci, na ihrisku, aj mlčať, alebo rozprávať sa o
na ulici, v obchode,.... Len tak, počasí, ale predovšetkým BYŤ
spoza ohrady; bez toho, aby sa pri ňom s ochotou k porozu
k nám pridal. Niekto to robí azda meniu.
len náhodne, len preto, že je nás
Druhá skutočnosť, zrejmá u
spolužiak, sused či kolega. Iný Ježiša Krista, je, že vždy vníma
zas kriticky skúma všetky naše predovšetkým dobré jadro člo
pohnútky, aby mohol škodo veka. Neprezentuje vlastné pos
radostne povedať: „Pozrite, je toje za každú cenu. Reš
veriaci, a správa sa horšie ako pektuje ľudskú individua
ateista!“ A iste je mnoho tých, litu. Nezahanbuje! Je takt
čo k nám zakukujú tak trochu zo ný! Rešpektuje osobnú
zvedavosti. Počuli už veľa o slobodu; a rešpektuje ju
Bohu, o tom, že je Láska, že je v plnom zmysle slova, bez
dobrý... ale chcú si nás najprv súdu.
poobzerať len tak zďaleka, bez
A nakoniec je tu ešte
záväzkov. O tom všetkom, samo jedna dôležitá skutočnosť:
zrejme, všetci vieme. Ale aká je Ježiš sa neusiluje dosiah
naša reakcia?!. Jedni z nás chcú nuť všetko naraz. V prí
za každú cenu ísť a „prehovárať pade Zacheja by sme veľmi
divákov za ohradou“, aby sa radi čítali: Zachej predal
pridali. A iní sa zase v „ne všetko, čo mal! Zachej na
veriacom prostredí“ stiahnu do krížovej ceste! Zachej na
svojho individualizmu a neho misijných cestách! Evanje
voria nič. Pozrime sa však, ako liá však neuvádzajú nič
sa správa Ježiš Kristus.
podobné. P odstatné je
V prvom rade má pre tohopovedané, hoci nám sa to
druhého čas. Hoci mu nebeský zdá málo. Rozhovory s

„divákmi spoza ohrady“ sú
zrnom na siatie a nie do automa
tu vhodené mince. Lieky pôsobia
spravidla pomaly, jedy okamžite.
Veľa sme dosiahli, ak si nás
okolie váži pre naše životné
presvedčenie. Dosiahli sme veľa,
ak niekto vedľa nás pocíti, že mu
skutočne rozumieme a vážime si
ho. Ze ho neodsudzujeme len
preto, že jeho životný štýl je iný
ako náš. Svätý Don Bosko vy
chovávateľom radil, aby sa sna
žili získať si lásku svojich cho
vancov. Potom ich už veľmi ľahko
naučia milovať toho, kto je
v centre ich života.
Ak sú okolo mňa ľudia, ktorí
pri stretnutí so mnou pociťujú
bariéry, moje kresťanstvo je ako
skleníková kvetinka - síce pekné,
ale krehké, slabé, bez schopnosti
obstáť v skutočnom živote.
A teraz sa skúste, milí pria
telia, v najbližších dňoch roz
hliadnuť okolo seba a všimnúť si
tých, ktorí stoja za ohradou
v tom vašom prostredí.... a zač
nite napríklad úprimným ús
mevom.
Ak si aj ty kedysi „stál za ohra
dou“ a dnes už bez rozpakov
stojíš „v centre diania“, napíš
nám na adresu našej redakcie a
my tvoj príbeh radi uverejníme v
rubrike Svedectvo.
Valéria

kalendár

Slovo 117

Odpustenie
Náš život je dnes plný medzi
ľudských komunikačných problé
mov, rozporov, hádok. Je to
doma, v práci, na ulici a potreb
né je však len jedno, aby sme

Liturgický kalendár
Pondelok 1 6 .1 0 .- Longinus, stotník,
mučeník; M enlivé časti z pondelka
(rúcho svetlé) alebo o m učeníkovi
(rúcho červené). Fil 1,1 -7, zač. 235;
Lk 4, 38 -4 4 , zač. 16
Utorok 1 7 .1 0 . - Ozeáš, prorok
M enlivé časti z utorka alebo o pro
rokovi. Fil 1, 8 -1 4 , zač. 236; Lk 5,
12-16, zač. 18

Pápež odpúšťa svojmu
atentátnikovi
dokázali odpustiť tým, ktorí nám
chtiac, či nechtiac ublížili.
Odpúšťať. Ustavične odpúš
ťať. Toto je jedno z dôležitých
Ježišových prikázaní a vo veľkej
miere súvisí s prikázaním lásky
k blížnemu. Odpustenie však
neznamená zabudnutie, alebo
obavu pozrieť sa pravde do tváre.
Nie je to ani slabosť, ktorou
dokazujeme, že máme neustále
pred niečím strach, čo nám ešte
môže spôsobiť uskutočňovaťeľ
bezprávia. Nespočíva ani v tom,
že zľahčujeme to, čo je závažné,
alebo že označíme za dobré to,
čo má v skutočnosti úplne iný
dopad.
Odpustenie je úkon vôle a jas
ného poznania, ku ktorému sme
dospeli nenásilne. Spočíva v pri
jatí brata a sestry takých, akí sú,
napriek zlu, ktoré nám spôsobili.
Prijímať ich podobne, ako Boh
prijíma nás napriek našim chy
bám. Odpustenie spočíva v tom,
že sa snažíme utvoriť nový a ni
čím nezamedzený vzťah k tomu
druhému.
V nás je totiž vždy podve
dome vyhľadávanie chýb toho
druhého, ale pred tým nás va
roval už samotný Ježiš, keď nás
vyzval, aby sme nevyberali skalu
z oka blížneho, kým nevyberieme
brvno zo svojho.
Odpustenie, je základnou
podmienkou každodenného šťast
ného života doma, v školách, na
pracovisku. Je potrebné takto žiť,
aj keďje to ťažké a vyžaduje si to
naše pevné odhodlanie. Pokú
sime sa takto žiť?
Peter Hatrák

Zmyšlienok na každý deň

Streda 18. 10 . - Lukáš, apoštol
a evanjelista; Rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár o apoštolovi; Sláva: kondák
o apoštolovi; I teraz: podľa predpisu.
P ro k im e n , a le lu ja a p rič a s te n o
apoštolovi. Fil 1 , 12-20a, zač. 237;
Kol 4, 5 -1 1 .1 4 -1 8 , zač. 260; Lk 6,
4 6 -4 9 ; 7, 1, zač. 28; Lk 1 0 ,1 6 21, zač. 51
Štvrtok 1 9 .1 0 . - Joel, prorok; Rúcho
svetlé. M enlivé časti zo štvrtku alebo
o prorokovi. Fil 3 ,1 -8 , zač. 244; Lk
7 ,1 7 -3 0 , zač. 31
Piatok 2 0 .1 0 . - Artem, velkomučeník
M enlivé časti z piatku alebo o m u
čeníkovi. Fil 3, 8-19, zač. 245; Lk
7, 31 -3 5 , zač. 32
Sobota 2 1 .1 0 . HilarionVelký, prepodobný; Menlivé
časti zo soboty
alebo o prepodobnom. 2 Kor 1, 811, zač. 168; Lk
5, 27-3 2 , zač. 20
Nedeľa 2 2 . 1 0 . Aberkios, biskup
- 1 9 . nedeľa po
5 0-nici — 2. hlas
Rúcho svetlé. Ra
dové e vanjelium
na utierni je ôs
me. A ntifóny ne
deľné. Tropár z hlasu; Sláva: kondák
z h la su ; I teraz: p o d ľa p re d p isu .
Prokimen, aleluja a pričasten z hla
su. 2 Kor 11, 31-3 3 ; 1 2 ,1 -9 , zač.
194; Lk 6, 31-3 6 , zač. 26
Pondelok 2 3 .1 0 . - Jakub, apoštol
Rúcho svetlé. A ntifóny predobrazu
jú c e a le b o k a žd o d e n n é . Tropár
o apoštolovi; Sláva: kondák o apoš
to lo v i; I te ra z: p o d ľa p re d p is u .
Prokimen, aleluja 1; Gal 1 ,1 1 -1 9 ,

18. nedeľa po ZSD

zač. 200; Lk 6 ,2 4 -3 0 , zač. 25; M t
13, 54-5 8 , zač. 56
Utorok 2 4 .1 0 . - Aret a spoločníci,
m učeníci; M e n livé časti z utorka
(rúcho svetlé) alebo o mučeníkoch
(rúcho červené). Fil 2 , 16 b -2 3 , zač.
242; Lk 6, 3 7 -4 5 , zač. 27
Streda 2 5 .1 0 . - Marcián a Martýr,
m u č e n íc i; R úcho p ô stn e j farby.
M enlivé časti zo stredy alebo o m u
čeníkoch. Fil 2 ,2 4 -3 0 , zač. 243; Lk
6, 4 6 -4 9 , zač. 28
Štvrtok 2 6 .1 0 . - Dem eter, veľkom učeník; Rúcho červené. A ntifóny
predobrazujúce alebo každodenné.
Tropár, Sláva, kondák o veľkom učeníkovi; I teraz: podľa predpisu. Pro
kim en, aleluja a pričasten o veľkomučeníkovi.2 Tim 2 ,1 -1 0 , zač. 292;
Jn 1 5 ,1 7 -2 7 ; 1 6 ,1 -2 , zač. 52
Piatok 2 7 .1 0 . - Nestor, mučeník
Rúcho pôstnej farby. M enlivé časti
z piatku alebo o m učeníkovi. Fil 3,
8 -1 9 , zač. 245; Lk 7, 31-3 5 , zač.
32
Sobota 2 8 .1 0 . - Paraska z Ikónla,
mučenícka; Rú
ch o č e rv e n é .
A n tifó n y p re d 
obrazujúce ale
bo každodenné.
Tropár, S lá va ,
ko n d á k o m u 
čenícke; I teraz:
podľa predpisu.
P rokim en, a le 
luja a pričasten
o m u č e n íc k e .
2
zač. 168; Gal 3,
23-2 9 ; 4, 1-5,
zač. 208; Lk 5,
27-3 2 , zač. 20;
M t 15, 2 1 -2 3 ,
zač. 62
Nedeľa 2 9 .1 0 . - Anastázia, m u
čenícka
- 20. nedeľa po 5 0 -n ic i - 3. hlas
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na
utierni je deviate. A ntifóny nedeľné.
Tropárz hlasu; Sláva: kondákz hlasu;
i teraz: podľa predpisu. Prokim en,
aleluja a pričasten z hlasu. Gal 1 ,1 1 19, zač. 200; Lk 7 ,1 1 -1 6 , zač. 30
Vojtech Boháč

“Keďraz stál pri Genezaretskom jazere,
tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť
Božie slovo.” (Lk5, 1).
Velký ruský spisovateľ F. M. Dostojevský v posledných dňoch svojho života si
dal čítať zo Svätého písma... Podobne aj
švédsky spisovateľ A. Strindberg. Zomrel
s Bibliou na prsiach... Existujú spoľahlivé
správy, že robotníci v Rusku si za bývalé
ho režimu tajne zaobstarávali Sväté pís
mo, aby mohli aspoň doma čítať toto Bo
žie posolstvo ľudom. Okrem velkého rizika
stalo ich to jeden priemerný mesačný
plat... Ako čítame a počúvame Božie slovo
my? Ako obstojím e pred Bohom, ak
nemáme záujem o Božie slovo? Pozrime
sa na tých z evanjelia pri Genezaretskom
jazere, ako sa tlačili okolo Ježiša, pretože
chceli počuť Božie slovo. Sú pre nás
veľkým príkladom počúvania Božieho
slova.
Svätý evanjelista Lukáš

“No neradujte sa z toho, že sa vám
poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú
vaše mená zapísané v nebi. ” (Lk 10,20).
Vo Weiglovom dome mládeže v Essene sú v predsieni veľkými písmenami
napísané tieto slová: “Aby oči tvoje v noci
i vo dne boli otvorené nad tým to do
mom ...” (3 Kr 8, 29). Farár Weigle, ktorý
dal napísať tieto slová, vedel, že na ten
dom sa bude pozerať mnoho ľudských
očí, priateľských i nepriateľských. Budú
ho chváliť, ale aj posudzovať. Ale na týchto
očiach nezáleží. Záleží na tom, aby na
tento dom boli upreté oči Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista... Na to myslel aj Spasiteľ,
ked počúval správy o ich apoštolských
úspechoch, o ktorých natešení hovorili.
Pochválil, no tiež upozornil: Oveľa dôleži
tejšie je, ak ich mená budú zapísané
v nebi... Nielen ich, ale aj naše. Nerobme
teda nič len pre ľudskú chválu (porov. Mt
6, 2), aby nás ľudia obdivovali, ale pre
Božiu slávu. A nemusí o tom každý vedieť.
Hlavné, že o tom vie Boh. “ On vidí aj
v skrytosti” (Mt 6, 4; 6).
19. nedeľa po ZSD

“Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak
robte aj vy im !" (Lk 6, 31).

Kor
1, ľudia
8 -1 1 ,nie sú dnes naklonení
Mnohí
konať dobro. Prostriedky, ktoré vytvárajú
verejnú mienku (tlač, rozhlas, televízia),
väčšinou upozorňujú na zápornejšie
stránky dnešných ľudí - násilie, povaľačstvo, drogy... Ale napriek tomu, je dosť
takých, ktorých slová a skutky smerujú
k čestnému a pokojamilovnému životu.
O nich sa v novinách nedočítame, pretože
nerobia škandály, ich život nie je zaují
mavý. “ Dobro nebudí rozruch” , napísal
raz Aldo Moro v rozhovore, ktorý priniesol
denník Giorno. “Je oveľa ťažšie všimnúť
si a zdôrazniť to, čo stojí na strane dobra,
čo je pravdivé a prináša harmóniu, než
to, čo také nie je - ľudí, stojacich mimo
pravidiel, spôsobujúcich problémy člove
ku a spoločnosti...” Kristove slová z Reči
na vrchu, ktoré ktosi nazval “zlatým pra
vidlom” , majú preto večnú platnosť. Ak
budeme podľa nich žiť, budeme pôsobiť
na dobro v človeku a môžeme dosiahnuť
velké veci.

oznamy/relax
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BLAHOŽELANIE
M ons. Vasiľ Prokipčák, titl.
kanonik, na odpočinku
v Chmeľovej - 6.10. - 60 rokov
ordinácie.
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ROZLÚČKA S DIRIGENTOM
Dňa 21. septembra t. r. sa na
slávnostnom posedení zišli členo
via prešovského katedrálneho
zboru so svojím dirigentom Ga
brielom Mirossayom, ktorý ozná
mil ukončenie svojho aktívneho
dirigovania tohto spevokolu. Na
tomto rozlúčkovom podujatí bol
prítomný aj biskupský vikár otec
Pavol Repko a otec Igor Zimovčák,
dekan prešovskej farnosti. Ako
povedal otec Pavol Repko: „Pán
M irossay výrazným podielom
prispel k skrášľovaniu a propagácii
nášho obradu nielen v sídle pre
šovského biskupstva, ale aj pri
cirkevných a kultúrno-spoločenských akciách v zahraničí.“ Za
členov spevokolu sa pánovi Mirossayovi poďakoval Dr. Peter
Krajňák. Zdôraznil, že pán Mi
rossay bol zakladateľom zboru
v roku 1968 a spevokol dirigoval
vyše 30 rokov. Zároveň viedol a vy
chovával členov spevokolu k láske
k svojmu východnému obradu
a staroslovienskému liturgickému
spevu.
(-kraj-)
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katolíci, dejiny - osudy osobnosti.
Sme presvedčení, že aj
Spolok sv. Cyrila a Metoda je táto publikácia bude plniť
náboženským, kultúmo-výchov- jedno zo základných usta
ným spolkom gréckokatolíkov novení stanov nášho spolku
v Slovenskej republike. Dňa 4. - rozvíjať a upevňovať cir
mája v budúcom roku uplynie od kevné sebauvedomenie gréc
jeho založenia 60. rokov a dňa 2. kokatolíkov. A iní sa môžu
marca desať rokov od jeho obno o nás, ktorí sme priamymi
venia. V súčasnosti má spolok dedičmi sv. Cyrila a Metoda
štyritisíc členov, z nich je takmer vo viere a obrade, mnoho
stovka zakladajúcich členov.
dozvedieť.
Každý člen spolku dostáva po
Časť nákladu tejto vzác
zaplatení členského knižný gré nej publikácie sa dostane aj
ckokatolícky kalendár a podielo do predaja jednotlivým
vú knihu. Ňou je na rok 2001 záujemcom.
publikácia o. doc. ICDr. Cyrila
Výbor spolku
Vasiľa, SJ, z Ríma: G récko
ČLENSKÁ PODIELOVÁ KNI
HA NA ROK 2001

S úsmevom na zaver
Pratínedžer s pratínedžerkou sedia pred jaskyňou. Ona
hovorí:
- Povedz mi niečo, čo mi ešte nikto nikdy nepovedal.
- Internet. -

Firma

Hanák

Ponúka:
- elek trifik áciu zvonov na princípe elektrom agnetu
K ontakt:

Firma Hanák
tel.: 0938-742 3745
mobil: 0905 754 948

Dnešné otázky:
1. Ktoré výročie posviacky chrámu Sv. Cyrila a Metoda
si pripomenuli redemptoristi?
A-6L; B-51.; C-101.
2. Za vlády ktorého cisára zomrel Sv. Demeter?
A-Maximiliána; B-Lupusa; C-Lia
3. Ktorý pápež sa nazýva „dobrý pápež“?
A-Pavol VI.; B-Pius IX.; C-Ján XXIII.
4. Kedy je deň kresťansko-židovského dialógu?
A-3. 10.; B-13. 10.; C-30. 10

€ 5 1

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom
zasielajte na adresu redakcie s označením: súťaž so slovom
G u ? do 2 1 .10.2000. alebo ich doručte do schránky na Hlavnej 1
■ S jE v Prešove.
Výherca získa audiokazetu Tebe, Pane.
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Vydavateľstvo Byzant bolo v roku
ku sv. Vojtecha v Tmavé. N a úvod neniam neprajníkov.
V tejto novej situácii, aj ked 1999 prijaté do Zväzu katolíckych
dovoľte krátku reminiscenciu.
Aké velké bolo nadšenie veriacich sám obmedzovaný štátnym apa- vydavateľstiev Slovenska v Brarátom,pred
významnou
i
aktivistov
desiatimi mierou
rokmi, po- tislave. V našich slovenských podked sme po desaťročiach likvi- mohol práve SSV v Trnave. Prvú mienkach žijeme katolíci v dichoNASl JUBILANTI
dácie, či čiastočného útlm u útlu m odlitebnú knižku: Sv. tómii, teda v prekrývaní obidvoch
liturgia Jána Zlatoústeho vydal katolíckych obradov. Máme spoV
septembri tohto roku si spolkovej činnosti na Slovensku
významné životné jubileum pri- mohli slobodne zvolať obno- pre gréckokatolíkov v náklade ločný cieľ-poznať Krista a účinne
pomínajú títo naši členovia:
vujúce Valné zhromaždenie a vy- 50 000 ks. V ďalšom období SSV slovom i písmom šíriť jeho evanjeVeronika Baranišinová zo týčiť nové úlohy v nových pod- vydal každoročne knižný kalen- lium aj v treťom tisícročí. Aká bude
Sečovskej Polianky, Paulína Die- mienkach. Ale vráťme sa k téme, dár, drobnú formačnú literatúru naša spolupráca v budúcnosti?
nešová zo Slivníka, Jozef Hakoš ktorá znie: Spolupráca Spolku a modlitebnú knižku Chváľme Verím, že pri dobrej vôli nájdeme
z Lesného, MUDr. Dušan Kos- sv. Cyrila a Metoda so Spolkom Boha. Osobitnú pozornosť si aj spoločnú niť pre spoluprácu pri
tovčík z Vranova n /T - Lomnice, sv. Vojtecha. Od apríla roku zaslúži vydávanie časopisu Slo- pozdvihnutí človeka k obrazu
Mária Lisoňová z Košíc, Jarka 1950, ako je znám e Grécko- vo, ktorý vychádzal v SSV od a podobe Božej. Bolo by pekným
Medzibrinská z Nacinej Vsi, katolícka cirkev bola protizá- ľebruára roku 1969 až do roku gestom a verím, že aj vzájomným
Štefan Pristáš zo Sečovskej konne zrušená a boli jej zabraté 1999, neskôr i Blahovistnik. Tieto obohatením, ak by sme podpísali
Polianky, o. Mgr. Peter Rusnák všetky nehnuteľnosti. Likvidácii prejavy bratskej pomoci a spolu- v príhodnom čase zmluvu o spoz Prešova, Ing. Mikuláš Sigeti zo sa nevyhla ani v povojnových práce zostanú natrvalo zapísané lupráci medzi našimi spolkami,
Žiaru nad Hronom a M ária rokoch sľubne sa rozvíjajúca v našich novodobých dejinách Konkrétne o výmene vydávaných
Timková z Košíc.
činnosť SSCM so sídlom v Mi- a aj pri tejto príležitosti za všetko kníh, publikácií, organizovaní
úprimne ďakujeme.
väčších podujatí, atd.
Ján Dudlák zo Starej Ľubov- chalovciach.
Skutočná sloboda po roku
Kresťanskému náboženstvu
ne, Helena Macalová zo Spišskej
Obdobie obnovenia činnosti
Novej Vsi, Ing. Vladimír Molča- Gréckokatolíckej cirkvi v r. 1968 1989 priniesla vznik nových nechýbajú ani učenci, ani čnostní
nyi z Košíc a Anna Rošková zo bolo pre všetkých veriacich vydavateľstiev a ich neustále ľudia, ani púte, knihy, obrady,
Záhora.
veľkým darom a potešením . trieštenie. Tento trend do určitej manifestácie. Ale bohužiaľ, veľmi
Mikuláš Danko z Vranova n/ Súčasne treba konštatovať, že miery zasiahol aj katolícke vydá- často chýba tomu všetkému to
T. - Čemerného, Michal Hatrák v oblasti obnovy cirkevných vateľstvá. Spolok sv. C yrila podstatné a to je opravdivá láska,
zo Zemplínskeho Jastrabia, Ing. štruktúr a náboženskej tlače bola a Metoda založil vlastné vydava- Nech nám Kristus zapáli oheň
Andrej Kohút z Košíc, Jozefína Cirkev na svoju činnosť nepripra- teľstvo Byzant s. r. o. Košice, lásky v našich dušiach pre dobro
nás a našich blížnych,
Mažová zo Strážskeho a Marta vená. Nemali sme budovy, nema- v ktorom každoročne vydáva
Michal Hospodár
Struňáková z Vranova nad Top- li sme žiadne vydavateľstvo, knižný kalendár, podielovú kniPredseda SSCM
ľou.
museli sme čeliť rôznym obvi- hu, liturgickú a inú literatúru.
Marta Curmová z Budkoviec,
Juraj Ivan zo Sadov nad Tory
sou, Michal Kica z Koňuša,
Mária Kmecová z Vranova nad
Topľou - Lomnice, Mária SimPostupne od nás odchádzajú kňazi, ktorí presťahovať so Spišskej Novej Vsi, kde pracoval
ková z Hrabovčíka, Mária Špon- v rokoch 1950- 1968 prežili prenasledovanie našej v poľnohospodárskom nákupnom podniku ako
táková zo Stretavy, Helena Vasi- cirkvi a p o roku 1968 niesli ťažké brem eno adm inistratívny pracovník. V roku 1968 po
lišinová z Fijaša a Alžbeta Zub- zodpovednosti za povolenú, ale nie rehabilitovanú obnovení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa
ková z Vranova nad Topľou - cirkev.
vrátil k svojim veriacim do Nižných Repáš. Po
Lomnice.
Dňa 14. júla tohto roku, v Košiciach, odovzdal roku pôsobenia v Repašoch, bol ustanovený za
Mária Beľušová z Malých svoju dušu Stvoriteľovi v 84. roku života, po správcu farnosti Trnava pri Laborci a od apríla
Ozoroviec, Anna Činčárová z šesťdesiatich rokoch kňazskej služby otec Alexej 1970 za správcu farnosti Brezina, v okrese
Vranova n/T - Čemerného a Má Miroššay. Pochádzal z kňazskej rodiny. Narodil sa Trebišov. Tu pôsobil ďalších 26 rokov. Vo filiálnej
ria Luptáková z Košíc - Šace.
27. 6. 1916 v Kremnej, okr. Stará Ľubovňa. Po obci Kazimír sa ako zakladajúci člen Spolku sv.
Otec Ladislav Labanič z Ko skončení gymnaziálnych štúdii vMukačeve, ho Cyrila a Metoda pričinil o rozšírenie úcty k našim
šíc.
vtedajší mukačevský biskup Alexander Stojka vierozvestcom - neskorším patrónom košického
Všetkým jubilantom vypro vyslal na teologické štúdia do Olomouca. Kňazskú exarchátu. Pod jeho vedením bol v roku 1992
sujeme hojnosť Božích milostí.
vysviacku prijal z rúk otca biskupa Pavla Gojdiča, vybudovaný chrám sv. Cyrila a Metoda.
Na mnoho rokov, šťastných OSBM, 16. júna 1940, v katedrálnom chráme sv.
Do dôchodku odišiel vo svojich 80-tich
rokov.
Jána Krstiteľa v Prešove.
rokoch, v roku 1996 do Košíc, kde ešte podľa
Jeho prvým kňazským pôsobiskom boli Nižné svojich možností vypomáhal pri pastorácii.
SPOLUPRÁCA SPOLKU
Repaše
na Spiši, kde pôsobil v rokoch 1940-1950.
Pohrebné obrady v katedrálnom chráme
SV. CYRILA A METODA SO
sem veľmi rád prichádzal na chvíle oddychu otec Narodenia Presvätej Bohorodičky odslúžil 19.
SPOLKOM SV. VOJTECHA
Príhovor na vedeckom semi biskup Pavol Gojdič. V Nižných Repašoch otca júla 2000 košický exarcha Milan Chautur za
Alexeja zastihol aj rok 1950. pretože zostal verný účasti vyše päťdesiatich kňazov a velkého počtu
nári o Spolku sv. Vojtecha:
Veľmi srdečne Vás pozdra svojej cirkvi, zaistili ho a internovali do Hlohovca veriacich aj z predchádzajúcich miest pôsobenia
vujem a ďakujem p. riaditeľovi a Podolínca. Začiatkom decembra 1951 bol spolu otca Alexeja. Druhý Kristov príchod očakáva na
Dr. Hankovičovi v mene výboru s manželkou a tromi deťmi deportovaný do Amoltíc verejnom cintoríne v Košiciach. Otec Alexej bol
v severných Čechách, kde so svojimi oltárnymi verným Kristovým nasledovníkom, vzorom obety,
SSCM za pozvanie na tento
seminár pri príležitosti 130-tého spolubratmi o. Edm undom Gulovichom a o. modlitby a vernosti gréckokatolíckej cirkvi.
BLAZENYJ POKOJ, VIČNAJA PAMJAŤ!
výročia založenia a 10-tého Júliusom Županom pracovali v tehelni. V roku
1956,
včase
politického
„odm
äku“
sa
mohol
Pavol Kušnír
výročia obnovenia činnosti Spol-

ZA OTCOM ALEXEJOM MIROŠŠAYOM
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obsahujúci vysokovýkonný farebník
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farebnice, priame filmové vlhčenie.
na
j
s max. rozlíšením 3385 dpi
5
a s max. rozmerom osvitu
M
457 x 1200 mm
3
•24 hodín denne
VYDÁVATECSTVO

vydavateľstvo michala voška, ružová 22, prešov, tel./fax: 0 9 1 - 7 7 1 1 407, e

vmv(avadiui

