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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC MAREC:

• Aby sa za angažovanej pomoci všetkých veriacich skončili drámy 
biedy a odstránila sa neznesiteľná sociálna a ekonomická nerovnosť 
vo svete.

• Aby hrdinský príklad mučeníkov a svedkov viery, ktorých sme si 
pripomenuli počas Veľke'ho jubilea, podnietil všetkých ľudí ku vzrastu 
ekumenického medzináboženského dialógu.

Slovenský rozhlas - náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18 :00-18:30  Slovo pre v e r ia c ió fip  

j i neveriacich: Rádio Slovensko: 9 :30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia) I
1 Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 22:05-22:00 
: Cesty (náboženské spektrum)

Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20 19:30 Rádio Vatikán

Rádio LUMEN

Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV) 
6 :30-6:45
5.3. - Radostná zvesť
6.3. - Slová pokoja
7.3. - Úlomky zo života
9.3. - Slovo pre rodinu
10.3. - / 1 2 :3 0 /Program pre deti 

- / 1 2:45/ Napodobňovaním 
Ježiša vpred k dokonalosti

12.3. - Radostná zvesť
13,3. - Slová pokoja
14.3. - Úlomky zo života
16.3. - Slovo pre rodinu
17.3. - / 1 2 :30/ Program pre deti 

-  /1 2:45/ Napodobňovaním 
Ježiša vpred k dokonalosti

ASTRA 11.038 GHzv.pol. zvuk 7.74 MHz
17:00-17:30
5.3. - Myšlienky a názory
6.3. -  Pre malých i veľkých
7.3. - Chceme tvoju krv/príbeh/
8.3. - Nejla - 4 .časť
9.3. -  So svetlom a za svetlom 

1. časť
10.3. - Dnešný m ilosrdný 

samaritán
11.3. - Riešenie konfliktov 

v duchu porozumenia
12.3. - M yšlienky a názory
13.3. - Pre malých i veľkých
14.3. - Aj tak mala posledné 

slovo /príbeh/
15.3. - Nejla - 3 .časť
16.3. - So svetlom a za svetlom 

2. časť
17.3. - Čas žitia, čas umierania
18.3. - Zodpovednosť kresťan

ských rodičov za nábožen
skú výchovu

1 395 kHz, 215m (SV) 22 :15-23:00
5.3. -  Sme opäť dvaja, ako žit? I.
6.3. - Haman
7.3. - Keď Ide len o peniaze 

/p ríbeh/
8.3. - Poznanie a viera
9.3. -Tradícia, alebo osobná 

viera?
10.3. -Pohotovostný lekár zasa

huje - 1 .  časť/25
11.3. - Lukáš 15.-16. kapitola
12.3. -S m e  opäť dvaja, ako žiť? II.
13.3. - Herodes Antipa
14.3. -V še tko  ide podľa plánu 

/p ríbeh /
15.3. -Poznanie a viera
16.3. -N ad listami poslucháčov
17.3. -Pohotovostný lekár zasa

huje 2. čast/25
18.3. - Lukáš 17.-18. kapitola

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz. Intelsat 325,5 East (Atlantik)

05:25-05:40: 19:45 20:00 - slovensky 
05:10-05:25: 19:30-19:45 - česky

92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice; 94,4 : 
Košice; 97 ,8  S tredné  P ova ž ie ;"T 02,9
Pohronie, Tatry; 103,3 Michalovce; 104,5 
Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer I

Nabudúce
Príhovor od o. generálneho vikára Jána Zavackého; Reportáž z vysviacky a inšta
lácie nového gréckokatolíckeho biskupa v Toronte; Eucharistia - centrum a stre
dobod kresťanského života - od o. M. Zorvana
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Znova je pred nami pôst. Pre viacerých 
nepríjemné obdobie roka. Zriekanie, obeta, 
sebazaprenie, sebadisciplína..., slová, ktoré 
neznejú v ľudských ušiach príliš radostne.

Na ulici ma zastavil jeden pán v stredných 
rokoch. Poznal ma z chrámu. Povedal mi: 
„Otče, myslím, že tohto roku môžete zrušiť 
pôstne obdobie.“ Na moje zvedavé „prečo“ 
odpovedal: „Nevidíte, ako ťažko sa dnes žije?! 
Pred rokom som si ešte mohol dovoliť jednu 
krabičku cigariet denne. Dnes na to už nemám. 
Čo mi ostáva? Nič, len pôst. A nielen štyridsať 
dní, ale ktovie dokedy. Švagriná je na tom 
horšie! Má štyri deti. Boli zvyknuté každé ráno 

na kakao. Teraz ho majú len dva-tri krát do týždňa. Postíme, otče, postíme. Aj 
v pôste aj mimo pôstu.“

Myslím, že hlas tohoto pána je hlasom mnohých dnešných ľudí: „Načo 
hovoriť o pôste, veď aj tak žijeme v ustavičnom odriekaní.“ Možno, že cítite aj 
vy, ako som pocítil ja, koľko násilia si dnes človek robí len preto, lebo musí. 
Aby sme si uľahčili túto ťažkú situáciu, nadávame, odsudzujeme, kritizujeme: 
„...ako by nám bolo dobre, keby...“

Je naozaj utrpenie nutným dôsledkom chýb v riadení a organizácii života? 
Alebo inak: Nemá pôst a zriekanie žiaden iný význam ako iba znášanie 
dôsledkov toho, čo pokazil niekto iný? Čisto ľudská odpoveďby znela: „nemá!“ 
Avšak kresťan sa s takou odpoveďou nemôže uspokojiť. To preto, lebo vie, že 
utrpeniu sa definitívne vyhnúť nemožno a trpieť ho nasilu, človeka veľmi 
zotročuje. A kresťan predsa nechce byť otrokom.

Skúsenosť nás učí, že všetko, čo je na svete, má svoj zmysel a význam.
V ľudskom živote nie je nič, čo by bolo zbytočne „navyše“. Najťažšie je rozumieť 
utrpeniu, ktoré sa nás aktuálne dotýka. Ak sa však zahľadíme na utrpenie 
s odstupom času, vidíme viaceré súvislosti, ktoré nám veľa prezradia o zmysle 
toho, čo sme prežili. V knihe Genezis sa spomína dávna udalosť potopy sveta. 
„Urob si koráb... “ (Gn 6,14) znamenalo pre Noema život poznačený na prvý 
pohľad bezvýznamnou sizyfovskou prácou. Stavať koráb na suchej zemi. Noe 
však veril, že to zmyseľmá, lebo to chcel od neho Boh. Ostatní nevideli zmysel 
jeho trápenia, smiali sa mu. Stala sa zaujímavá vec. Prišla potopa a nivočí nie 
toho, kto pracuje a zrieka sa oddychu, ale tých, ktorí si žijú spokojne a bez 
námahy s ironickým úsmevom na perách. Noemova, na pohľad bezvýznamná 
„drina“, mala svoj hlboký význam - zachránila mu život. Tento tajomný Boží 
paradox spomína aj sám Pán Ježiš: „...Čo je  u ľudí vznešené, pred Bohom je 
ohavné“ (Lk 16,15). To isté spomína aj svätý apoštol Pavol, keď píše korintským 
kresťanom: „...Čo je  u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha 
slabé, je silnejšie ako ľudia“ (IKor 1, 25). Keď píše Korinťanom druhý list, 
dáva im príklad vlastnej skúsenosti „ostňa“ utrpenia, ktoré Pavla trápilo, a na 
ktoré mu Boh odpovedá slovami: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 
prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9).

Tu kdesi je treba hľadať zmysel a význam utrpenia v živote dnešného človeka
- kresťana. Prečo mám žiť v dobe zvyšovania cien, inflácie, nedostatku práce, 
nespravodlivosti, politických šarvátok a sociálnych rozdielov? Nie preto, že 
musím, skôr preto, lebo verím, že môj nebeský Otec vie, čo robí.

Dnes sa veľa hovorí o tzv. pozitívnom myslení ako o čomsi modernom, 
hoci učebnicou pozitívneho myslenia je dvetisíc rokov staré Kristovo 
evanjelium, ktoré nás učí zdolávať i tie najťažšie prekážky, stojace nám v ceste 
za šťastím. Len človek - kresťan má tú jedinečnú výsadu využiť utrpenie, 
a premeniť ho na hodnotu a to vtedy a len vtedy, keď z neho urobí výraz dôvery 
a lásky voči nebeskému Otcovi. Zmysluplnejší význam utrpenia nám neponúkne 
nikto.

Ten pán, o ktorom bola reč na začiatku, znáša obmedzenie vo svojom živote 
bez zmyslu len preto, že musí. Človek - kresťan znáša utrpenie a bolesť 
zmysluplne, lebo chce dokázať, že má Boha - svojho nebeského Otca rád.

Noemova záchrana závisela od splnenia absurdného prikážu; život Izákovi 
zachránilo splnenie nezmyselnej Abrahámovej úlohy; Jakubova rodina prežila
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w m m  mBirmovanie ■
kresťanskej

vďaka, bezvýznamnému otrokovi Joze
fovi..., tak by sme mohli pokračovať v dl
hom zozname tých, ktorí pohli dejinami 
tohoto sveta dôverou a láskou voči Bohu
- svojmu Otcovi.

Náš Učiteľ - Ježiš Kristus tiež prežil 
život ako „tesár z Nazareta“, na ktorom 
sa ľudia pohoršujú, (por. Mk 6, 3) 
a predsa zachránil celý svet pred diablom 
a smrťou. A navyše, ako píše autor listu 
Hebrejom: „...Pretože sám prešiel skúš
kou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí 
sú skúšanŕ (Hebr 2, 18).

Pôstne obdobie, ktoré je pred nami 
v tomto roku, nie je cvičením, skôr 
realitou života, ktorú máme využiť pre 
obohatenie seba i druhých tou najvyššou 
hodnotou - hodnotou lásky.

Prajem vám všetkým, aby sme pôst 
neprežili so zaťatými zubami a zamrače
nou tvárou, ale v láske k Bohu i ľudom, 
ktorá bude dávať zmysel každému skutku 
obety a sebazaprenia, aby tí, ktorí nás 
pozorujú, mohli povedať podobne, ako 
v prvých kresťanských dobách: „Pozrite, 
ako dokážu kresťania milovať svojho 
Boha.“

ThLic. Marko Rozkoš
košický protopresbyter 

(dekan)

Na slovo prispeli:
Bohuznámy - 10 000 Sk; A. Balintová, 
Rozhanovce - 50 Sk: J. Bujňák. Nižné 
Repaše -100 Sk; M. Janošková, Košice 
-100 Sk; J. KJeban. Kúty - 100Sk;PhDr. 
E. Sirochnian, Michalovce - 100 Sk; H. 
Jacková, Banské - 300 Sk; P. Fejerčák, 
Janov - 100 Sk; M. Tremková, Stakčín - 
100 Sk; H. KoSlabová, Zemp. Jastrabie
- 100 Sk; rod. Jančišinová, Legnava - 
40 Sk; M. Varcholová, Dargov -100 Sk:
S. Kreheľ. Kvačany - 200 Sk; A. Jaka- 
bová, Hrčeľ - 80 Sk, Bohuznáma, 
Miľpoš - 200 Sk; O. Štefanková, Košice
- 48 Sk: A. Jacevičovä, Humenné - 38 
Sk; Bohuznáma, Prešov - 200 Sk; 
Jakabová. Hrčeľ- 88 Sk, J. Kovaľ. Višňov
- 100 Sk; Bohuznámy, Ďačov - 800 Sk: 
p. Teringová - 50 Sk, P. Babej, Nižné 
Repaše - 150 Sk; V. Fejerčáková, Suchá 
Dolina - 100 Sk; Bohuznámy, Sabinov
-  1000 Sk; J. Bruzda, Okružná - 40 Sk; 
Gréckokatolícky farský úrad Sečovská 
Polianka - 100 Sk; M. Dulebová, 
Bukovce - 100 Sk; Bajzova, Kráľovský 
Chlmec -  100 Sk

Všetkým darcom za štedré dary 
Pán Boh zaplať!

O sviatosti birmovania sa v Kate
chizme Katolíckej cirkvi, hneď v prvom 
článku zaoberajúcom sa touto sviatosťou, 
hovorí, že tvorí s krstom a Eucharistiou 
jeden celok sviatostí uvádzania do kres
ťanského života, ktorého jednotu treba 
zachovať, a že je veľmi dôležité veriacim 
vysvetlil potrebu prijatia tejto sviatosti.

U nás vo východnom obrade, kde sa 
jednota krstu a birmovania zachováva 
a  udeľovanie sviatosti krstu a birmovania 
sa deje v jednom spoločnom obrade, 
vzniká zvlášť potreba dôkladnejšieho vys- 

' vetlenia tejto sviatosti veriacim v každom 
veku. aby ju vedeli správne používať.

Pokúsme sa teda v tejto úvahe trochu 
: predstaviť -  priblížiť birmovanie, aby sme 

aspoň z časti pochopili veľkosť i osožnosť 
tejto sviatosti, ktorú nám Boh dáva a ve
deli, uvedomujúc si dary Svätého Ducha 
v nás. ju aj správne použiť.

Cirkev učí: „Sviatosť birmovania po
krstených dokonalejšie spája s Cirkvou 
a bohato ich obdarúva osobitnou silou 
Svätého Ducha.“ Pobirmovaní sa tak 
stávajú pravými Kristovými svedkami 
a sú povinní väčšmi šíriť a brániť vieru 
slovom i skutkom.

Voľakedy sa trochu zjednodušene 
a pod vplyvom doby hovorilo o sviatosti 
birmovania ako o povýšení kresťana do 
radov Kristových bojovníkov. Ako sa člo
vek krstom stal Božím dieťaťom, tak bir
movkou sa stal bojovníkom za Krista. 
Avšak dnes, keď mnohí mladíci dávajú 
prednosť civilnej službe pred vojenskou, 
lebo cítia v slove vojak istý druh násilia, 
by takáto predstava o birmovaní nebola 
správna. Preto Cirkev učí: „obdarení 
osobitnou silou Svätého Ducha stávajú 
sa Kristovými svedkami“. Pýtame sa, čo 
je to tá osobitná sila Svätého Ducha? Ak 
Svätý Duch, tretia božská osoba, živá 
Láska, vychádzajúca z Otca i Syna, nás 
v birmovaní obdarúva osobitným darom, 
nemôže to byť nijaký iný dar, iba dar lásky.

Birmovanec potom má v sile tohto daru 
ísť, šíriť a brániť vieru, nie násilím, ale lás
kou. Opäť však vzniká otázka, ako je in 
možné, že je v Cirkvi toľko pobirm o^fí 
ných a predsa mnohokrát tak málo lásky 
medzi bratmi a sestrami? Či Svätý Duch 
nedáva každému tento dar rovnako, alebo 
či Cirkev nesprostredkuje udeľovaním 
tejto sviatosti dnes také isté dary, ako 
v prvotných apoštolských časoch? Pre 
vysvetlenie si pomôžme takýmto prirov
naním. Príde k nám niekto a obdaruje nás 
semenami napríklad veľkej kanadskej 
slnečnice. My si ich odložíme do pohárika 
do skrinky a zabudneme ich vysadiť.
V poháriku nemôžu priniesť úrodu. Ale 
keď sa nás niekto opýta, či sme také 
semená dostali, smelo môžeme povedať, 
áno. V tom semene je sila novej rastliny, 
velkej úrody a krása kvetu, ale to všetko 
sa dosiahne len starostlivým pestovaním. 
Tak je to aj s darom birmovania. Svätý 
Duch cez túto sviatosť zasieva do duše 
birmovanca semeno Božej lásky. /\k 
ono pestuje prináša nový život, k rá S P  
a plný ovocia skutkov lásky. Ak ostáva 
nepestované neprináša úrodu. Platí tu 
ešte jedna zákonitosť. Semeno zasadené 
do dobrej zeme, alebo do skalnatej, je tiež 
veľkým rozdielom.

Môžeme teda povedať, že v sviatosti 
birmovania sme dostali dar -  pečať 
Svätého Ducha, istú potenciu -  schop
nosť lásky, len je ju potrebné rozvinúť. Je 
to podobné, ako keď niekto skonštatuje, 
že človek je schopný skákať dva metre do 
výšky. My však vieme, že hoci vo všeobec
nosti to je možné, lebo mnohí športovci 
to naozaj dokážu, viac je tých čo to nedo
kážu, lebo to možno nikdy ani neskúsili, 
ani netrénovali, aby to dosiahli. Problém 
ale nie je v tom, že to väčšina nedokáže, 
ale v tom, že to neskúsili.

Ak sa nám dnes zdá sviatosť birmo
vania slabá v účinkoch Svätého Ducha -  
jeho pečate, oproti účinkom o ktorých
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sviatok
dospelosti

čítame v Skutkoch apoštolov alebo 
v apoštolských listoch, nie je to zapríči- 

Ä n e ' nedostatočným darom Svätého 
íyúcha, ale nepoužívaním, či slabým 
neodvážnym používaním týchto darov 
dnešným pobirmovaným kresťanom.

Aby sme to ešte viac skonkretizovali je 
potrebné povedať, že ide o trojakú 
schopnosť lásky a to voči Bohu -  schop
nosť prehĺbenia vzťahu s ním. Ježiš svojim 
apoštolom hovoril pri poslednej večeri 
o Svätom Duchu, ktorého mali prijať 
v súvislosti s dokonalejším poznaním 
Boha: „Ešte veľa vám mám toho povedať, 
ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, 
Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, 
lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale 
bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, 
čo má prísť. On ma oslávi, lebo z  môjho 
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má 
Otec, je moje. Preto som povedal, že 
z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 

15). Ak však je kresťan neochotný po- 
Božie slovo, nemôže Boha poznať. 

Platí tiež, že nepoznané -  nemilované, aj 
keď schopnosť na to je.

Druhou potenciou, ktorú do nás 
vkladá Boh cez svoju pečať je schopnosť 
lásky voči sebe -  schopnosť sebaroz- 
vijania a sebazdokonaľovania. Tu neostal 
naozaj Boh skúpy na dary a prostriedky 
sebazdokonaľovania. Cez prirodzené 
schopnosti človeka, ktoiými ho obdaril, 
až po nadprirodzené dary očisťovania 
a posväcovania. Odpovedzme si sami, 
ako by to bolo napríklad s lekárom, ktorý 
by prestal študovať nové a nové medi
cínske postupy a diagnózy. Za pár rôčkov 
už by nebol odborníkom. Tak je to aj 
s naším kresťanstvom. Dostali sme po
tenciu sebarozvoja, aby sme si vedeli vážiť 
samých seba, a aby sme vyplnili Ježišove 
slová: „Vy ste svetlo..., vy ste soľ...“ (porov. 
M t 5. 13-14), aby boli pravdivé i slová: 
„A neviete, že vaše telo je  chrámom 
Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého

máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho 
ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo 
svojom tele!“ (1 Kor 6, 19-20). Samo
zrejme, že sviatosť birmovania nám 
pomáha rozvíjať sa aj v našom pozem
skom živote, aby sme sa stávali odbor
níkmi vo svojich povolaniach hodní úcty, 
ale bola nám daná aj na rast duchovný, 
aby sme sa stali vznešenými nádobami 
pre večný život, ako o tom hovorí svätý 
apoštol Pavol.

Tretí rozmer Božského daru lásky, 
ktorý do nás Svätý Duch vkladá týka sa 
našich blížnych -  schopnosť darovania 
sa, obetovania a vydávania svedectva 
Ježišovi -  Pravde je tou treťou potenciou. 
Svätý Ján vo svojom prvom liste jasne 
píše o potrebe lásky k blížnym, ale aj 
o tom, že Boh je Láska a zdroj každej 
pravej lásky. Píše: „Milovaní, keď nás Boh 
tak miluje, aj m y sme povinní milovať 
jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; 
ale keď sa milujeme navzájom, Boh 
ostáva v nás a jeho láska v nás je doko
nalá. A  že ostávame v ňom a on v nás,

poznávame podľa toho, že nám dal zo 
svojho Ducha“ (1 Jn 4,11-13).

Kresťan, ktorý obdarený sviatosťou 
birmovania, dovolí rozvinúť sa tomuto 
daru v sebe, vo svojom živote, vie potom 
pravým spôsobom precítiť a pochopiť dar 
Cirkvi, do ktorej i sviatosťou birmovania 
čoraz viac vrastá, s ňou sa spája, z nej 
čerpá, aleju aj obohacuje. Ako jeden úd 
v tele sa nestará iba o seba, ale je pre 
službu celého tela, tak aj kresťan -  
birmovanec je pozvaný byť aktívnym 
údom Cirkvi pre dobro iných, ako nás
o tom poúča Sväté písmo, ale aj sám 
chápe toto tajomné telo Cirkev ako zdroj 
posily a opory vo svojom živote.

Keď toto všetko o sviatosti birmovania 
vieme, dovoľme Svätému Duchu, aby dary
-  schopnosti, ktoré do nás nezmazateľne, 
neodňateľne vkladá, lúčmi svojich milostí 
prebudil v živé skutky -  ovocie vieiy, nádeje 
a lásky. Tiež je potrebné pripomenúť, že 
ak v našej východnej Cirkvi sa udeľuje 
táto sviatosť maličkým deťom, vidme 
v tom prenádherný Boží dar, ktorým nám 
Boh napomáha pestovať pravé dobro 
v našich deťoch. Starajme sa, zvlášť ro
dičia a krstní rodičia, výchovou a vlast
ným príkladom od útleho veku v našich 
deťoch rozvíjať dar birmovania pre dobro 
ich samých i celej Cirkvi.

Ak by mal niekto ešte stále pochybnosť 
či to dokáže, ľahko ju odstráni ak s pros
bou k Svätému Duchu urobí prvý skutok 
lásky, zastaví sa a s dôverou vypočuje 
napríklad Božie slovo, alebo skúsi jeden, 
hoci aj ten najmenší sebazápor. V tej chvíli 
spozná, že Boh je pri ňom, pomáha mu, 
vedie ho. On dopredu má všetko pripra
vené -  tu na zemi i v nebi a pozýva nás, 
aby sme to v sile Svätého Ducha usku
točňovali.

slovo - ň/?nm . s



KAZDA CHVÍĽA ZIVITA 
JE JEDINEČNÁ

A k by sme sa mali zrieknuť našich 
národných kresťanských koreňov, vyschli 
by sme do tla.

Na konci roka sme pocítili, že nič 
ľudské nemá trvanie. Každá chvíľa nášho 
života je jedinečná, a nikdy sa nevráti. Náš 
čas sa náhli dopredu a tiež raz vyprší. 
Cítime, že sme ohraničení, že sme 
koneční. Vedomie svojho konca nosíme 
stále so sebou. I keď si to jasne neuve
domujeme.

A predsa nám Nový rok otvára mož
nosti života, otvára nám nové storočie 
a neslýchané nové tisícročie. Tento 
zvláštny Nový rok by mal byť pre nás 
podnetom, aby sme si celkom vedome 
položili otázku, kto vlastne sme, a kam 
sa uberáme.

Na Nový rok sme vždy v zvláštnom 
rozpoložení. Máme za sebou dvanásť 
dlhých mesiacov, ba celý doterajší život -  
prácu, plány, radosti i sklamania. Hľa
díme dozadu na množstvo podujatí i na 
množstvo úspechov i nezdarov. Potom so 
zvláštnym pocitom hľadíme do zahmlenej 
budúcnosti -  s nádejou i obavami. Akoby 
sme sa dnes rozbiehali dvoma smermi.

Za niťou života
Za niťou svojho života bežíme v duchu 

dozadu, až k začiatkom, a zasa si všetko 
premietame dopredu až po koniec. 
A nesmelo sa pýtame: Je to dobré? 
Nabrali sme v živote správny kurz? Som 
na pravom mieste a žijem pravým spôso
bom? Takýto súhrn si robíme pred Pánom 
Bohom. Pýtam sa: Žijem s Ním? Zna
mená Boh pre mňa naozaj niečo vážne? 
Je prítomný v mojom živote? Ovplyvňuje 
moje zmýšľanie a moje skutky? Kto neverí 
v Boha, robí iba vonkajšiu bilanciu -  čo 
získal, čo podstúpil, či podstúpi, či sa 
vyšvihol. Veriaci človek rozmýšľa širšie 
a hlbšie -  vidí svoj život pred Bohom. 
Preto hodnotí aj nevideteľné veci. Hod
notí sa vo svedomí, hodnotí zásluhy i viny, 
zlyhanie i prijaté Božie milosrdenstvo. 
Pochopil som trochu presvedčivejšie 
tajomstvo svojho života v Bohu? A poze
rám v tomto svete aj na svoju budúcnosť, 
ktorá sa mi otvára?

A čo budúcnosť? Ak naše roky nezly
hajú, lež majú význam na veky, potom stojí

za to, odovzdať na konci tohto roka do 
Božích rúk dobre prežitý ďalší rok -  
odovzdať dielo čo najdokonalejšie. Každý 
z nás najlepšie vie, čo mu treba posvätiť, 
kde treba byť rozhodnejším, čo treba 
odstrániť a čo zvládnuť. Zaumieflme si, že 
vo vážnych veciach nebudeme robiť kom
promisy. Kde treba hovoriť, hovorme, kde 
treba mlčať, mlčme. Buďme jednoznační 
a hovorme podľa Písma: áno -  áno, nie -  
nie. Nebojme sa začať znova. Nebojme sa 
každý deň začať znova a znova, v bez
výhradnej dôvere v Pána Boha.

Posolstvo pokoja
Dnešný nový začiatok znamená záro

veň nové odhodlanie. Znamená nové 
zmýšľanie. Preto vyznávame v tento prvý 
deň roka, že potrebujeme Božiu pomoc 
a Božie milosrdenstvo: „Bože, buď nám 
milostivý a žehnaj nám!“ (Ž 67, 1).

V prvý deň roka, storočia a tisícročia 
je sviatok Panny Márie. O Panne Márii 
zaznačilo evanjelium: „Zachovala všetko 
vo svojom srdci a premýšľala o tom“ 
(porov. Lk2,19). Premýšľala a premyslela 
všetko znova a znova. Meditovala. A žila 
z meditácie. Mala toľko vecí na medito
vanie -  na celý život. Meditovala aj
o slovách, ktoré zazneli vo vianočnej noci. 
„Pokoj ľuďom dobrej vole“ (Lk 2,14). Aj 
tieto slová premeditovala, aj tieto slová 
prežívala. Čo hovorí toto posolstvo nám?

So žiaľom zisťujeme, že takmer niet 
medzi ľuďmi pokoja. Aj cez tieto Vianoce 
boli ľudia nešťastní, aj cez tieto Vianoce 
plakali matky nad svojimi synmi a deti 
nad rozvedenými rodičmi. Aj cez tieto 
Vianoce sa ľudia nenávideli. Aj cez tieto 
Vianoce nemali pokoj hladní a tí, ktorí sa 
báli vojenského útoku alebo prepadu 
teroristov.

Ako je to možné, že ani po stáročnom 
živote s Kristom sa nepodarilo vniesť do 
sveta opravdivý pokoj? Dávajme pozor: 
Pokoj, ktorý prináša Kristus, je pokoj ľudí 
dobrej vôle. Pokoj závisí teda aj od ľudí. 
Pokoj je aj ovocím života ľudí ochotných, 
pravdivých a pokorných. Ľudí, ktorí 
prijímajú s láskou Krista -  „len On je náš 
pokoj“ (porov. Eľ 2, 14). Kristus je náš 
pokoj. Kto ho prijme s jeho náukou, s jeho 
životom, ten nachádza pokoj. Kto za
chová jeho slovo, ten nachádza a šíri

pokoj. Tým, ktorí žijú podľa neho, hovorí 
On sám -  „Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam“ (Jn 14, 21).

Ovocie života
Pokoj je teda vec Božská i ľudská. Je 

to ovocie života vo Svätom Duchu, je to 
Kristov dar, je to dar za život v Bohu. 
Pokoj si preto nemožno kúpiť za peniaze. 
Možno si ho len udržať ako dar za život 
vo viere a láske. A životom vo viere a lá tjtk  
sa možno oň pričiniť a otvoriť sa prefr 
Toto je príčina, prečo sa nám nedarí 
zabezpečiť si pokoj na zemi. Pokoj nestačí 
len odhlasovať na konferenciách. Ani 
nestačí o pokoji len rečniť. Ani nestačí za 
pokoj len hocijako pracovať.

Všimnime si, ako to na svete beží. 
Všimnime si napríklad tlač. Kde-kto 
hovorí, že pracuje za pokoj -  idealisti
i sebci, boháči i fabrikanti výbušnín. 
Všetci hovoria o pokoji, všetci pracujú za 
pokoj. Ano, aj výrobcovia výbušnín. 
A odôvodňujú svoju prácu pre pokoj tým, 
že hľadajú rovnováhu síl. Za čo však 
pracujú? Za skutočný pokoj? Za pokoj, 
ktoiýje výsledkom spravodlivosti? Alebo 
za pokoj, v ktorom krivda má zostať 
krivdou, v ktorom sa má upevniť status 
quo, v ktorom nadvláda a egoizmus 
jedných majú byť navždy nedotknuté?^! 
tomto sa všetko zvrtne. Na ú p r im n í^  
alebo pokrytectve.

Keď chceme pokoj, nepoukazujeme 
preto len na druhých. Všetci máme podiel 
na nepokoji sveta. Všetci sme určitým 
spôsobom vinní. Všetci myslíme viac na 
seba než na druhých. Všetci sme hriešni. 
A hriešni nemajú pokoja. Non ost pax 
impiis. Nik z nás nie je natolko bez viny, 
aby mal právo poukazovať prstom na 
druhých. Ba ani vodcom národov a štátov 
nemožno jednoducho pripísať celú vinu 
za rozpútanie nerestí a biedy. Vodcovia 
národov by sa často neopovážili vyhlásiť 
vojny, keby necítili, že ich ľud má lúpežné 
chute a že možno v ňom prebudiť vášne. 
Napokon, aspoň v Európe si vodcov 
štátov volia ľudia sami a dobrovoľne. 
Nemáme výhovorky.

(pokračovanie nabudúce)

Kardinál JÁN 
CHRYZOSTOM KOREC
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Sv. Alexej
(17. marec)

Narodil sa v Ríme okolo roku 370 
ako syn bohatých, no skromných rodi
čov Eufemiána a Aglaidy. ktorí sa veľa 
rokov modlili za dar dieťaťa. Od svo
jich šiestich rokov sa vzdelával 
v profánnych vedách, veľa čítal Sväté 
písmo a umŕtvoval svoje telo.

Keď dospel do mladíckeho veku, do
zrela v ňom túžba opustiť svet a všetky 
sily zasvätiť službe jedinému Bohu. 
Z tohto dôvodu dlho vzdoroval nátlaku 
zo strany svojich rodičov, aby sa oženil, 
ale napokon mu podľahol. Keď však 
večer zostal sám so svojou nevestou, 

^¡fdomil si, že má poslednú možnosť 
fflmtočniŕ svoje povolanie k zasväte
nému životu. Sňal si obrúčku z prsta, 
podal ju neveste a povedal: „Zachovaj 
to. Pán nech je s nami a nech nám svojou 
milosťou pripravuje nový život.“ S jej 
súhlasom potajomky odišiel z domu, 
nasadol na loď a odplavil sa do sýrskej 
Edessy, kde sa uchovával Pánov neruko- 
tvomý obraz. Alexej sa mu poklonil, pre
dal všetko, čo ešte mal, peniaze rozdal 
chudobným a usadil sa na schodisku 
chrámu presvätej Bohorodičky. Jedol iba 
chlieb a pil iba vodu, všetky ostatné 
almužny rozdával choiým a starým. 
Každú nedeľu prijímal eucharistiu.

Alexejovi príbuzní ho všade hľadali, 
ale neúspešne. Sluhovia, ktorých jeho 
otec rozoslal na rozličné miesta, prišli 
aj do Edessy, ale v úbohom žobrákovi 
Alexeja nespoznali. On však ďakoval Pá- 
dím za almužnu, ktorú od nich dostal. 
^ P o  sedemnástich rokoch Alexejovho 
života v Edesse prikázala Božia Matka 
kľučiarovi chrámu presvätej Bohorodič
ky: „Voveď do môjho chrámu Božieho 
človeka, ktoiý je hodný nebeského krá
ľovstva. Jeho modlitba vystupuje 
k Bohu ako voňavé kadidlo a spočíva 
na ňom Svätý Duch.“ Keď však kľučiar 
nezistil o koho ide, obrátil sa na pre
svätú Bohorodičku s prosbou o pomoc. 
Ona mu odpovedala, že tým Božím člo
vekom je úbožiak, ktorý sedí na chrá
movom schodisku. Kľučiar našiel svä
tého Alexeja a voviedol ho do chrámu. 
Vtedy sa o ňom mnohí dozvedeli, začali 
k nemu prichádzať a stále viac mu 
prejavovať svoju úctu. Svätec chcel ujsť 
pred ľudskou slávou, preto potajomky 
nasadol na loď, aby sa usadil v cilícij- 
skomTarze - rodisku svätého apoštola 
Pavla. Na mori sa však strhla búrka 
a zahnala loď na talianske pobrežie.

Alexej spoznal v tejto udalosti Bo
žiu vôľu a pobral sa do Ríma. Prišiel

do domu svojho otca a keď zbadal, ako 
v sprievode svojich sluhov vychádza 
z domu, povedal mu: „Dovoľ mne, 
biednemu a chudobnému, stáť pri 
vchode do tvojho paláca a jesť odpadky 
z tvojho stola. Boh ti to vynahradí a ak 
máš niekoho na cestách, istotne ho vráti 
do tvojho domu.“ Pri týchto slovách si 
Eufemiános spomenul na svojho syna 
Alexeja, dal postaviť prosiacemu malú 
komnatu a jednému zo sluhov prikázal, 
aby mu nosil jesť. Alexej, nikým nepoz
naný, prežil na tomto mieste ďalších 
sedemnásť rokov. Neprestajne sa postil, 
vo dne i v noci sa modlil a ponížene 
znášal urážky aj posmech sluhov svoj
ho otca. Keď mu Boh odhalil, že sa blíži 
hodina jeho smrti, zobral papyrus 
a opísal v ňom celý svoj život.

Keďv deň Alexejovej smrti slávil vte
dajší rímsky pápež Inocent I. (402 - 
417) za prítomnosti cisára Honória 
(395 - 423) svätú liturgiu, znenazdania 
zaznel hlas od oltára: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, 
a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Všetci 
prítomní padli v strachu na zem a hlas 
pokračoval: „Nájdite Božieho človeka, 
ktorý odchádza do večného života, aby 
sa pomodlil za mesto.“ Začali hľadať 
po celom Ríme, ale nezistili, o koho ide.
V piatok po celonočnom bdení sa však 
v chráme znova rozľahol hlas: „Božieho 
človeka hľadajte v Euľemiánovom do
me.“ Všetci sa tam ponáhľali, ale svätec 
bol už mŕtvy. Jeho tvár žiarila ako tvár 
anjela a v ruke pevne zvieral pergamen, 
ktorý z nej nebolo možné vybrať. Keď 
si však prítomní pokľakali a prosili 
svätca, aby roztvoril ruku, on ich 
modlitbu splnil.

Po verejnom prečítam Alexejovho 
listu sa otec, matka i nevesta spravod
livého rozplakali a poklonili jeho úcty
hodným pozostatkom. Svätcovo telo 
najprv vystavili na námestí, potom ho 
uložili do mramorovej truhly v chráme 
svätého Bonifáca. Sväté pozostatky 
nášho prepodobného otca Alexeja, Bo
žieho človeka, sa preslávili voňavým 
myrom, ktoré z nich začalo vytekať, a 
mnohými uzdraveniami.

Mgr. Marcel Gajdoš

Druhý týždeň veľkého pôstu 
Pondelok 5. 3. -  Kanón, mučeník; Rim 15,1 -6 , zač.
116; Mt 18,10-17, zač. 75
Utorok 6 .3 . -  42 amorejských mučeníkov; Gal 6,2-10,
zač. 214; M ť4, 25; 5 ,1 -1 3 , zač. 10
Streda 7. 3. -  Chersonskí mučeníci; 2 Kor 6 ,1 6b-18; 
7, 1-10, zač. 183; Mt 5, 20-26, zač, 12; Na liturgii 
vopred posvätených darov: Gn 4, 16-26; PrísI 5, 15- 
23; 6 ,1 -3
Štvrtok 8. 3. -  Teofylakt, biskup; 1 Kor 10,5-12, zač. 
110; Mt 5, 27-32, zač. 13
Piatok 9 .3 . -  40 sebatských mučeníkov; Rlm 12 ,6-14,
110; Mt 5,33-41, zač. 14; Na liturgii vopred posvätených 
darov: Gn 5, 32; 6 ,1 -8 ; PrísI 6, 20-35; 7 ,1
Sobota 1 0 .3 . — Kodrát a spol., mučeníci 

-zádušná sobota;
Rúcho tmavé. Menlivé časti ako 17. februára, okrem 
čítaní.
Heb 3 ,1 2 -16 , zač. 309; 1 Sol 4 ,13-17 , zač. 270; Mk 
1, 35-44, zač. 6; Jn 5, 24-30, zač. 16
Nedeľa 1 1 .3 . -Sofrón, biskup 

-2 .  pôstna nedeľa- 6 .  hlas;
Liturgia sv. Bažila Veľkého. Evanjelium na utlernl je šieste. 
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu; Sláva kondák z triode;
I teraz kondák podľa predpisu. Prokimen, a le lu ja  
apričasten z triode. Heb 1, 10-14; 2, 1-3, zač. 304; 
Mk 2, 1-12, zač. 7; Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva 
„M ilostiplná Matka“ -  „0  Tebi radujetsja, Blahodátnaja“ .
Pondelok 1 2 .3 . -Teofan, prepodobný; Ef 4,25-32, zač. 
227; Mt 5, 42-48, zač. 15
Utorok 1 3 . 3 . -  Nicefor, biskup; Flp 2 ,12-16a, zač. 241; 
Mt 10, 32-36, zač. 38
Streda 1 4 .3 . -  Benedikt z Nursie, prepodobný; Ef 4,1 -
13, zač. 224; Mt 7,1 -6, zač. 20a; Na liturgii vopred po
svätených darov: Gn 7 ,1 1 -24 ; 8 ,1 -3 ; PrísI 9 ,12-18

Štvrtok 1 5 .3 . -  Agapios a spol., mučeníci; Kol 3 ,4-11 ,
zač. 257; Mt 7, 24-29; 8 ,1 -4 , zač. 24
Piatok 1 6 . 3 . -  Sabius a Papas, mučeníci; Ef 5,1 -8a, 
zač. 228; Mt 6, 22-30, zač. 18; Na liturgii vopred po
svätených darov: Gn 8 ,4 -21 ; Prís 10, 31-32; 11 ,1-12 .
Sobota 1 7 .3 . -  Alexej, prepodobný 

-zádušná sobota;
Menlivé časti ako 17. februára okrem čítaní.
Heb 10,32-37, zač. 325; 1 Sol 4 ,1 3 -17 , zač. 270; Mk 
2 ,1 4-17 , zač. 8; Jn 5, 24-30, zač. 16
Nedeľa 1 8 .3 . -C y r il,  biskup 

-  3. pôstna nedeľa—Krížupoklonná—7. hlas;
Liturgia sv. Bažila Veľkého. Evanjelium na utierni je 
siedme. Antifóny sú nedeľné. Tropár z hlasu a z triode. 
Sláva; I teraz kondák z triode. Namiesto „Svätý Bože“ sa 
spieva „Tvo jm u krížu“ (až do piatku 23. marca) . 
Prokimen, aleluja a pričasten z triode. Heb 4,14-16; 5, 
1-6, zač. 311; Mk 8, 34-38; 9 ,1 , zač. 37; Namiesto 
„Dôstojné je “ sa spieva „M ilostip lná Matka“ -  „0  Tebi 
radujetsja, Blahodátnaja“ .

Vojtech Boháč
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F a t i m s k é .

tajomstva
1. pôstna nedelil

„K to  sa raz vydá za K ristom , n ikd y  
neoľutuje" (Jn 1, 43-51)

Bratia a sestry!
Iste to poznáte, aký je to dobrý pocit, ak 

máte dobrého priateľa, na ktorého sa vždy 
môžete spoľahnúť. Dobrého priateľa si vieme 
oceniť najmä vtedy, keď nám dobre poradí; 
najmä vtedy, keď sme v pochybnostiach 
a sami sa nevieme rozhodnúť. Už kedysi la
tinský básnik Quintus Ennius napísal známu 
vetu: „Amicus certus in re incerta cernitur.“ 
(V núdzi poznáš priateľa).

V dnešnom evanjeliu sa hovorí o takom 
priateľstve, ktoré pomohlo jednému človeku 
nájsť to, čo sám márne hľadal: -  istotu, že 
jeho životné snaženie má zmysel.

Tým človekom je jeden z neskorších Je
žišových učeníkov - apoštol Natanael. Jemu 
sv. Písmo pridáva ešte jedno meno, ktoré je 
pre nás známejšie, meno Bartolomej (z ara- 
mejského BarTalmai-Tolmajov syn), ktorým 
sa volal po svojom otcovi. Natanael bolo 
zrejme jeho osobné meno. Podľa tradície pat
ril medzi tých Židov, ktorí očakávali príchod 
Mesiáša. Jednoducho hľadali toho, „oktorom  
písal Mojžiš v Zákone a Proroci“  (Jn 1, 45).

Jeho priateľ Filip, ktorý sa s Ježišom stretol 
skôr, si nenechal pre seba radosť z toho, že 
našiel Mesiáša. Hneď vyhľadal Natanaela 
a zvestuje mu, že našiel toho, koho obaja hľa
dali. Natanael spočiatku váha, ale napokon dá 
na radu svojho priateľa: „Poďa uvidíš!“ (Jn 1, 
46). Akoby mu Filip povedal: „Pod, a presvedč 
sa sám! Keď ho stretneš, dáš mi za pravdu.“ 
Ako dobre urobil Natanael, že poslúchol radu 
svojho priateľa. Ježiš mu cez svoju vševedúcosť 
dal pocítiť, že je naozaj „Boží Syn, ty si kráľ 
Izraela!“ (porov. Jn 1,49). Ba čo viac: Ježiš mu 
sľubuje, že uvidí ešte väčšie veci, než to, že 
pozná zmýšľanie každého človeka. Zo Svätého 
písma vieme, že Natanael už Ježiša neopustil, 
ale stal sa svedkom velkých Ježišových slov 
a skutkov až po zmŕtvychvstanie, nanebovstú- 
penieazoslanieSv. Ducha. Podlä tradície, patril 
medzi tých, ktorí niesli evanjelium do celého 
sveta. V jeho prípade do Indie, ba nielen to, za 
evanjelium položil aj svoj život. Podľa tradície 
sa spomína, že mu zaživa stiahli kožu z tela.

Všimnime si, že na začiatku boli pochyb
nosti a na konci mučenícka smrť. No ktovie, 
ako by to bolo skončilo, keby nebolo dobrého 
priateľa, ktorý mu v pochybnostiach pomo
hol?! Vidíte, akú veľkú úlohu má v našom 
živote dobrý priateľ.

Hovorí sa: „Povedz mi, akého máš pria
teľa, a ja ti poviem, aký s i.“ Dnes je veľkým 
umením nájsť dobrého priateľa. Nie preto, 
že by nebolo ľudí, ktorí sa uchádzajú o moju 
priazeň, ale preto, že mnohí priatelia sa snažia 
človeka len využiť. A koľko je dnes takých... 
„Ja som mu veril, bol som k nemu úprimný

Pokračovanie z  minulého čísla.
Panna Mária sa zjavila okolo poludnia 

a žiadala deti, aby tam prišli o mesiac 
a aby sa modlili na česť Panny Márie ru
žencovej za ukončenie vojny. Lucia plná 
pochybností žiadala Pani o istotu, žiadala 
ju o zázrak, ktorý by videli všetci. Pani 
povedala, že ten sa stane v októbri.

To čo sa stalo potom, nazývame fatim- 
ským tajomstvom. Lucia ho neskôr opísala 
takto: „Zdalo sa, že odraz žiaiy prenikol do 
zeme a videli sme sťa more ohňa, diablov 
a duše, ako keby boli priesvitným uhlím, 
čiernym alebo bronzovej farby s ľudským 
výzorom, ktoré sa v tom požiari vznášali 
zdvíhané do výšky plameňmi, ktoré vychá
dzali s chumáčmi dymu z nich samých, 
potom znovu padali na všetky strany, 
podobní iskrám vo velkých požiaroch, bez 
váhy a rovnováhy. Krik a stonanie od bolesti 
a zúfalstva spôsobovali hrôzu a trasenie sa 
od strachu. Diabli sa rozlišovali tým, že mali 
hrozné a škaredé črty strašných a nezná
mych zvierat; ale boli priesvitní ako rozže
ravené čierne uhlie. Boli sme prestrašení, 
takže sme chceli volať o pomoc. Zdvihli sme 
oči k Panne Márii, ktorá nám s dobrotou 
a smútkom povedala:

»Videli ste peklo, kam idú duše úbohých 
hriešnikov. Na ich záchranu Boh chce 
ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému 
Srdcu. Ak urobia, čo Vám poviem, mnohé 
duše sa spasia a nastane pokoj. Vojna sa 
skončí. Ale ak neprestanú urážať Pána 
Boha, za pontifikátu Pia XI. začne iná, 
horšia vojna. Keď uvidíte noc ožiarenú 
neznámym svetlom, vedzte, že je to velké 
znamenie, ktoré vám Boh dáva. že sa skoro 
bude trestať svet za jeho zločiny pros
tredníctvom vojny, hladu, prenasledovania 
Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa jej zabrá
nilo, prídem žiadať o zasvätenie Ruska 
a o zadosťučiňujúce sväté prijímanie 
prvých sobôt. Ak počúvnu moje prosby, 
Rusko sa obráti a bude pokoj. Ak nie, 
rozšíri svoje bludy vo svete, vyvolá vojny 
a prenasledovania voči Cirkvi. Dobrí ľudia 
budú mučení, Svätý Otec bude mnoho 
trpieť a viaceré národy budú zničené. Na 
konci moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. 
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa 
obráti a svetu sa udelí obdobie pokoja.
V Portugalsku sa vždy zachová dogma 
viery; atď. Toto však nikomu nepoviete. Ale 
Františkovi to povedať môžete.«“

Tieto dve časti fatimského tajomstva 
(prvá: vojny, hlad a tresty za hriechy; 
druhá: úcta k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie) boli doplnené tretím. To 
zostalo v tajnosti. Lucia ho opísala na 
dvadsiatich troch stranách medzi 22. de
cembrom 1943 a 9. januárom 1944. Toto 
tajomstvo zostalo utajené až do soboty 
13.mája roku 2000, keď pri blahorečení 
Františka a Hyacinty vo Fatime vatikán
sky štátny sekretár kardinál Angelo fc -  
dano predniesol v mene Svätého Otca S P  
sledujúce vyhlásenie:

„Ako viete, cieľom pápežovej cesty do 
Fatimy bolo blahorečenie dvoch pastieri
kov. Pri tejto príležitosti si Svätý Otec sú
časne želal obnoviť poďakovanie Božej 
Matke za osobitnú ochranu počas rokov 
svojho pontifikátu. Táto ochrana sa spája 
s tzv. tretím fatimským tajomstvom. Zne
nie posolstva, podobne ako pri Svätom 
písme, je náčrtom prorockej vízie bez 
akýchkoľvek priamych detailov budúcich 
faktov...

Podľa vysvetlenia dvoch fatimských 
detí, ktoré potvrdila aj sestra Lucia, obraz 
biskupa odetého v bielom, modliaceho sa 
za všetkých veriacich, predstavuje pápeža, 
ako v námahe kráčal cestou v ústrety krížu 
pomedzi telá mučeníkov -  biskupov, kňa
zov, mužov a žien, laikov. Aj on upadol 
na zem medzi nich, zdanlivo mŕtvy, pod 
výstrelom zbrane... fljL.

Pri atentáte na pápeža 13. mája 19W 
sa celkom viditeľne prejavila ochranná 
ruka Panny Márie, ktorá viedla dráhu 
strely tak, aby vytrhla Jána Pavla II. z pa
zúrov číhajúcej smrti...

Svätý Otec poďakoval vo Fatime aj za 
následné udalosti roku 1989 spojené s pá
dom komunistického režimu v Soviet
skom zväze a ostatných krajinách vý
chodnej Európy. V mnohých iných 
častiach sveta však útoky na Cirkev a kres
ťanov naďalej pokračujú. I keď udalosti 
tretieho fatimského tajomstva sa zdajú 
byť už pre nás minulosťou, výzvy Panny 
Márie na obrátenie a pokánie sú stále 
aktuálne a podávajú nám dôkaz jej mi
moriadneho záujmu a starostlivosti o 
osud ľudstva. Pre komplexnejšie pocho
penie celého fatimského posolstva vyzval 
Svätý Otec Kongregáciu pre náuku viery 
vypracovať k nemu sprievodný komentár.“

Sám Svätý Otec Ján Pavol II. na au
diencii 17. mája 2000 povedal: „Moja púť
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do Fatimy bola predovšetkým poďakova
ním sa Panne Márii za to, čo chcela ozná
miť Cirkvi cez tri fatimské deti, a tiež za 
jej ochranu, ktorú mi poskytla počas 
môjho pontifikátu. Ja som jej zasa daro
val biskupsky prsteň, ktorý mi dal kardinál 
Wyszyrtski krátko po mojom zvolení za 
pápeža.

Keďže sa mi zdá, že čas už dozrel, roz
hodol som sa zverejniť obsah tretej časti 
fatimského tajomstva. Som rád, že som 
sa mohol modliť v Kaplnke zjavenia, ktorá 
stojí na mieste, kde sa Pani prežiarená 
svetlom viackrát zjavila trom deťom a ho
vorila s nimi. Poďakoval som sa za to, čo 
nám dalo Božie milosrdenstvo na prího
vor Panny Márie v dvadsiatom storočí. 
Vo svetle fatimských zjavení udalosti 
tohto historického obdobia, ktorým sme 
prešli, dostávajú osobitnú výpoveď. Nie 
je ťažké pochopiť, koíko milosrdenstva 
Boh prejavil Cirkvi a celému ľudstvu skrze

Pannu Máriu! Za odvážne svedectvo 
Kristových nasledovníkov, ktorí mu 
zostali verní až po obetu vlastného života, 
musíme byť Pánu Bohu vďační. Rád 
ropomínam. že mnohé deti aj dospelí sa 
Wžiadosť Panny Márie z Fatimy každý 
deň osobitne obetovali, konali pokánie 
a modlievali sa ruženec. Na všetkých, čo 
jej výzvu prijali, tu spomínam a ďakujem 
za nich Bohu.“ Tak bolo vyjavené aj tretie 
fatimské tajomstvo.

Posledné zjavenie Panny Márie vo Fa
time sa uskutočnilo 13. októbra. Už deň 
predtým sa na Cova da Iria nachádzalo 
okolo tridsaťtisíc ľudí a od úsvitu sa tam 
uberali ďalšie tisíce pútnikov. Dohromady 
tam mohlo byť okolo sedemdesiattisíc 
osôb. Hodinu pred poludním začalo pršať. 
Ľudia tam však stáli. Lucia o tom napísala: 
„Vyšli sme z domu dosť skoro, lebo sme 
počítali s oneskorením počas cesty. Ľudia 
boli pntomnívo velkých zástupoch. Pršalo, 
len sa tak lialo.... Po príchode na Cova da 
Iria, do blízkosti duba, keďže ma vnútri čosi 
pobádalo, požiadala som ľudí, aby zavreli 
dáždniky a modlili sa ruženec. Krátko nato 
sme videli odblesk svetla, a hneď Pannu 
Ma'riu nad dubom.

Čo chcete odo mňa?
Chcem, aby tu urobili kaplnku na 

moju česť. pretože som Ružencová Panna 
Mária. Nech pokračujú v modlitbe ru
ženca každý deň. Vojna sa skončí a vojaci 
sa zakrátko vrátia domov.

Mám mnoho vecí, 0 ktoré by som 
Vás chcela poprosiť: o uzdravenie niekto
rých chorých a o obrátenie hriešnikov a iné.

Niektorých áno, iných nie; je pot
rebné, aby sa napravili; aby prosili o od
pustenie svojich hriechov; - a potom veľmi 
zosmutnela, - aby neurážali Pána Ježiša, 
ktorý je už aj tak veľmi pourážaný.

A keď roztvorila ruky, tie sa na slnku 
skveli; a kým sa dvíhala nahor, z jej rúk sá
lal odraz takého istého svetla proti slnku.“

Žiaľ, z celého tohto množstva ľudí, len 
pastieri videli tento zázrak. Všetci však 
boli svedkami mimoriadnych úkazov, 
ktoré zjavenie sprevádzali. Najprv bolo 
možné vidieť biely obláčik; potom Lucia 

pobádaná vnútorným hla
som zvolala: „Pozerajte na 
slnko!“ a m račná v m o
mente zmizli, dážď prestal 
a objavilo sa slnko, ktoré 
malo striebristú farbu a ne- 
oslepovalo. Odrazu sa slnko 
akoby kotúč začalo krútiť 
velkou týchlosťou, vysielajúc 
lúče každej farby všetkými 
smermi. Tento úkaz sa opa
koval až tri razy. Dav kričal: 
„Zázrak! Zázrak!“ O chvíľu 
sa slnko pohybovalo a zdalo 
sa, že spadne až na zem. Ľu
dia to nazvali „tanec slnka“. 
Tento úkaz videli aj ľudia 
mimo dediny. Všetci pútnici, 
ktorí boli predtým premok

nutí do poslednej nitky, boli suchí.
Život detí sa zmenil. Už im verili. Ale 

vrchnosť svetská i duchovná neprestávala 
znepríjemňovať život deťom i pútnikom. 
Na konci roku 1918 ochoreli František 
a Hyacinta, ako aj mnoho ďalších oby
vateľov dediny. 4. apríla 1919 raz ráno po
vedal František svojej mame: „Mama, 
pozri tam blízko dverí! Vidíš to pekné biele 
svetlo?“ Na to povedal: „Teraz ho už ne
vidím.“ To boli jeho posledné slová. Odi
šiel v tichosti k tej, ktorá mu otvorila nové 
obzory života. V roku 1952 exhumovali 
Františkove pozostatky a uložili ich do ba
ziliky.

20. februára nasledujúceho roku po 
hroznom utrpení odišla k Panne Márii aj 
Hyacinta. Stalo sa tak v nemocnici, kde 
jej pri vedomí vyoperovali dve rebrá. V ten 
deň sa stihla ešte vyspovedať a kňaz jej 
sľúbil, že Krista prijme na nasledujúci 
deň. Vtedy však už bola s ním.

Luciina cesta bola iná. 3. októbra 1928 
zložila prvé dočasné sľuby u sestier svätej 
Doroty. Stala sa žijúcim svedkom a jedi
ným priamym živým účastníkom fatim
ských zjavení.

spracoval Juraj Gradoš

1. pôstna nedeli
a on ma len využil pre svoje ciele.“ Priateľom, 
ktorý vydáva o sebe dobré svedectvo je Ježiš 
Kristus. Bartolomejovi hovorí: „Uvidíš ešte 
väčšie veci ako toto.“ Aké sú to tie väčšie 
veci? Ježiš to vystihuje, keď svojim apošto
lom povie: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí svoj život za svojich priateľov. ...Už 
vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, 
čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, 
pretože som vám oznámil všetko, čo som 
počul od svojho Otca“ (¿n 15,13-15), A čo 
oznámil Ježiš ľuďom? „Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik 
nezahynul, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život“ (Jn 3 ,16). Takto môžeme vidieť, že 
Ježišovo priateľstvo k ľuďom nie je založené 
na zneužívaní človeka. Ježiš si nič nenáro
kuje, nezneužíva našu slobodu. Chce jedno: 
nezištne nám pomôcť. Vidí, že to s čím si 
nevieme rady sami, je náš hriech. A pretože 
vidí, ako nám hriech škodí -  chce predísť 
našej smrti, preto sa položí na kríž, aby sme 
my nemuseli zomrieť. Toto sú tie veľké veci, 
ktoré chcel Ježiš ukázať Natanaelovi. Sv. Pa
vol o tom nádherne hovorí: „Veď Kristus zom
rel v určenom čase za bezbožných, keď sme 
boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spra
vodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto 
odhodlal zomrieť. Ale Boh dokazuje svoju 
lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, 
keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5, 6-8).

Na dverách istého chrámu visel zaujímavý 
obraz. Na vysokom tróne bolo vidieť Krista.
V rukách držal povraz a spúšťal ho dolu na 
zem. Na zemi bolo vidieť človeka, ktorý sedei 
na m im oriadne slabom konáriku a bolo 
zjavné, že každú chvíľku sa môže prelomiť 
a človek sa môže zrútiť do hlbokej priepasti. 
Pod obrazom bol nápis: „Zachráň sa!“ Človek 
si povie: „Ako málo stačí pre záchranu - na
tiahnuť sa a chytiť sa povrazu.“

Bratia a sestry!
Stará pravda hovorí: „V núdzi poznáš pria

teľa.“ Keď nás v živote stretne núdza, ťažkosti 
problémy, nerozhodnosť, spomeňme si vtedy 
na Natanaela, Bartolomea, ktorý sa rozhodol 
pre pravého priateľa, ktorý ho nezradil ani za 
cenu svojej smrti na kríži. Svoje priateľstvo 
ponúka aj nám... Ak v srdci cítime, že takého 
priateľa potrebujeme, povedzme mu to tak, 
ako to povedal Pavol V I.: „Ty si nám potrebný 
Pane Ježišu, náš Vykupiteľ; aby sme mohli 
poznať svoju biedu i ako sa z nej uzdraviť; 
aby sme videli, čo je dobré a čo zlé; aby 
sme mali nádej, že sa môžeme stať svätými; 
aby sme oplakali svoje hriechy a dosiahli 
ich o dp us ten ie .“ (August Berz -  Jozef 
Vrabec, srdcom k Bohu, I. diel, SÚSCM, Rím 
1989, s. 130). Amen.

Marko Rozkoš
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Slávrh časti ústavy garantujúci 
irávo na život pre každého:
1) Každý má právo na život.

2) Nikto nesmie byť pozbavený života.

3) Úmyselné ukončenie nenarodeného 
udského života sa nepripúšťa. Právo matky 
ía liečbu smerujúcu k záchrane jej života sa 
iritom zaručuje.

4) Trest smrti sa nepripúšťa.

5) Nie je porušením práv podľa odsekov 
a 2 tohto článku, ak bol niekto pozbavený

:ivota v súvislosti s konaním, ktoré podľa 
:ákona nie je trestné.

K vyhláseniu Deklarácie 
práv počatého dieťaťa

V tomto roku si pripomenieme 10. 
výročie schválenia Dohovoru o právach 
dieťaťa. Pri tejto príležitosti sme sa 
rozhodli zverejniť Deklaráciu práv poča
tého dieťaťa, ktorou chceme doplniť tento 
Dohovor o články jasne deklarujúce 
detské práva aj pre deti pred narodením, 
od momentu počatia. Deklarácia práv 
počatého dieťaťa vychádza z najlepších 
právnych tradícií, ktoré, najmä po II. 
svetovej vojne, vyústili do medzinárodno
právnej úpravy ľudských práv. Na pôde 
Organizácie spojených národov je to 
najmä prijatie Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv z roku 1948, Medzinárod
ného paktu o hospodárskych, sociálnych 
a kultúrnych právach a Medzinárodného 
paktu o občianskych a politických prá
vach z roku 1966 (vyhláška č. 120/1976 
Zb.), Deklarácie práv dieťaťa z roku 1959 
a Dohovoru o právach dieťaťa z roku 
1989 (vyhláška č. 104/1991 Zb.) a v Eu
rópe je to najmä prijatie Dohovoru Rady 
Európy o ochrane ľudských práv a základ
ných slobôd z roku 1950. Táto právna 
tradícia vychádza najmä z rímskej právnej 
kultúry a prirodzeného práva. Text Dekla
rácie práv počatého dieťaťa sa skladá 
z preambuly a 18 článkov. Deklarácia 
používa na pomenovanie človeka pred 
narodením (nenarodené dieťa) pojem 
počaté dieťa. Tento pojem používa 
slovenský i český právny poriadok v dru
hej vete článku 7 ods. 1 Občianskeho zá
konníka ako preklad starorímskeho pojmu 
nasciturus.

V situácii, keď sú u nás i vo svete 
masovo porušované ľudské práva, najmä 
právo na život, si uvedomujeme naliehavú 
potrebu skutočnej solidarity všetkých ľudí 
dobrej vôle.

Deklarácia práv počatého dieťaťa
Preambula
Nezabúdajúc na to, že život každého 

z nás začal naším počatím, keď sme sa 
z jednej bunky, oplodneného ľudského va
jíčka, vyvinuli až do súčasnej podoby, 

vzdávajúc velkú vďaku svojim matkám 
a otcom za to, že nám dali šancu žiť, 

uznávajúc preambulu Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv OSN, že „uzna
nie prirodzenej dôstojnosti a rovných a 
neodňateľných práv všetkých členov 
ľudskej rodiny je základom slobody, 
spravodlivosti a mieru vo svete“,

konštatujúc, že „porušovanie ľudských 
práv a pohŕdanie nimi viedlo k b ar
barským činom urážajúcich svedomie 
ľudstva...“

veriac, „...v základné ľudské práva, 
v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, 
ako aj v rovné práva žien a mužov...“ 
v spravodlivosť pre všetkých, právny štát 
a demokraciu, vyzývame na všeobecné 
„uznávanie a zachovávanie ľudských práv 
a základných slobôd najslabších zo 
slabých, tých, ktorí nemajú svoj hlas.“ 

Pretože podľa preambuly Deklarácie 
práv dieťaťa a Dohovoru o právach 
dieťaťa prijatých Valným zhromaždením 
OSN „dieťa z dôvodu svojej fyzickej a du
ševnej nezrelosti potrebuje osobitné 
záruky a starostlivosť, vrátane primeranej 
právnej ochrany, pred i po narodení,“

podľa Listiny základných práv a 
slobôd i Ústavy Slovenskej republiky je 
„ľudský život hodný ochrany už pred 
narodením“, a v duchu zásady klasického 
rímskeho práva „nasciturus pro iam nato 
habetur, quotiens de commodo eius 
agitur“ - (narodiť sa majúci /počatý/ sa 
má pokladať za už narodeného, kedy
koľvek ide o jeho prospech), i zásady in 
dubio pro vitae- v prípade pochybností 
sa máme rozhodovať v prospech ľudského 
života, ktorý je vždy dobrom, ^

vyhlasujeme túto deklaráciu 
všetkým ľudom dobrej vôle, štátnym 
orgánom a mimovládnym organizáciám, 
aby bola poskytnutá počatým deťom 
spravodlivá právna ochrana a ich rodi
čom potrebná pomoc a poradenstvo:

I. Každá ľudská bytosť má právo na 
život od počatia po prirodzenú smrť.

Článok 1
(1) Každá ľudská bytosť je od mo

mentu počatia po smrť rovná v dôs
tojnosti a právach. Od momentu počatia 
má každý právo na právnu ochranu. 
Prijímanie právnych predpisov i všetko 
konanie i nekonanie má slúžiť v prospech 
záujmov a práv počatého dieťaťa.

(2) Všetkým počatým deťom sa majú 
zaručovať bez akejkofvej diskriminácie 
práva a ochrana zo strany vlastnej rodiny, 
spoločnosti a štátu bez ohľadu na ich vek,
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Právo každého 
na život ]e od Boha

zdravotný a psychický stav, pohlavie, 
rasu, národný a sociálny pôvod, prís
lušnosť k národnostnej menšine alebo 
etnickej skupine, náboženstvo, majetok, 
rod alebo iné postavenie.

Článok 2
Každá ľudská bytosť má právo na 

¿jyot. Toto právo sa má chrániť zákonom 
Jrmomentu počatia po prirodzenú smrť.

II. Počaté dieťa má právo narodiť 
sa, mať svoju matku, otca a rodinu

(2) Počaté dieťa má právo na ochranu 
pred vykonávaním overovania medicín
skych poznatkov na človeku. Počaté dieťa 
má právo na ochranu pred využitím 
svojich orgánov a tkanív na tran s
plantácie. Počaté dieťa má právo na 
ochranu pred klonovaním, genetickými 
alebo inými m anipuláciam i a pred 
každým využitím s obchodným, priemy
selným, vedeckým alebo iným cieľom.

Článok 3 
Počaté dieťa má právo narodiť sa. 

Má právo byť prijaté a milované.

Článok 4 
Počaté dieťa má právo byť splo

dené v manželstve jedného muža 
a jednej ženy. Má právo byť počaté 
a nosené v lone svojej matky.

Článok 5
Počaté dieťa má právo na harmonický 

život v rodine založenej na trvalom man
želskom zväzku jednej ženy a jedného 
muža.

Keďže zákon o zákaze interupcií nenašiel také 
pochopenie, ako by sme si žiadali, chceme svoj 
postoj vyjadriť tichým protestom a to pripnutím 

si bielej stužky.

Tá symbolizuje nevinnosťpočatého dieťaťa 
a symbol úcty a oslavy života.

% Článok 6
Počaté dieťa má právo, aby sa na jeho 

záujmy prihliadalo pri vzniku, ako aj pri 
prípadnom zániku manželstva

m. Počaté dieťa má právo na ochranu 
zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti

Článok 7
(1) Počaté dieťa má právo na ochranu 

zdravia, najmä právo na poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti a právo byť 
pacientom.

(2) štát má „zabezpečiť vhodnú zdra
votnícku starostlivosť matkám v období 
pred i po narodení dieťaťa“

Článok 8
(1) Počaté dieťa má právo na zacho

vanie telesnej, genetickej a duševnej 
nedotknuteľnosti.

Článok 9
(1) Počaté dieťa má právo na za

chovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti.
(2) Počaté dieťa má právo na dôstojný 

pohreb.

IV. Počaté dieťa má spôsobilosť na 
práva

Článok 10
Počaté dieťa má spôsobilosť na práva.

Článok 11
(1) Počaté dieťa má právo na náhradu 

škody, v prípade ak mu bola spôsobená 
ujma na zdraví.

(2) Počaté dieťa nemôže byť nikdy 
považované za škodu.

Článok 12
Počaté dieťa má právo dediť.

Článok 13
Počaté dieťa má právo byť obdarované.

Článok 14
Počaté dieťa má právo na plnenie 

z poistnej udalosti, ktorou je smrť 
poisteného.

V. Počaté dieťa a jeho matka majú 
právo na osobitnú starostlivosť a pomoc

Článok 15 
Počaté dieťa má právo vyrastať a roz

víjať sa v zdraví, má právo na primeranú 
výživu.

Článok 16 
Počaté dieťa a jeho matka majú právo 

na osobitnú starostlivosť a pomoc.

Článok 17 
Matka počatého dieťaťa má právo na 

ochranu v pracovných vzťahoch a zodpo
vedajúce pracovné podmienky.

Článok 18 
Matka a otec počatého dieťaťa majú 

právo na poradenstvo a pravdivé infor
mácie o živote počatého dieťaťa.

Dňa 20. novembra 1999 sme si pripo
menuli 10. výročie schválenia Dohovoru 
o právach dieťaťa, ktorý nadobudol 

platnosť 2. septembra 1990, z tohto 
dôvodu sme uverejnili túto

Deklaráciu práv počatého dieťaťa 
a vyhlasujeme, že človek má právo 
na život už od svojho počatia.

Vyzývame všetkých ľudí dobrej 
vôle, menovite vládu SR, poslancov 
NR SR a štátne inštitúcie, cirkvi a ná- 
boženské spoločnosti, kultúrne 
ustanovizne a mimovládne orga
nizácie, aby zjednotili svoje sily na 

uvedenie článkov tejto Deklarácie do 
praktického života a využili všetky svoje 
možnosti v úsilí zabezpečenia ochrany 
detí od ich počatia.

Veríme, že na prahu tretieho tisícročia 
bude mať ľudstvo dostatočnú vôľu i mož
nosti vytvoriť podmienky pre prijatie 
počatého života a tak vybudovať spoloč
nosť otvorenú životu a skutočne pria
teľskú voči všetkým deťom.

V Bratislave, dňa 1.6.1999 na Me
dzinárodný deň detí

Vypracoval: JUDr. Marek Brenčič 
Signatári:
Mgr. Martin Dilong za Spoločenstvo 

života
Ing. Marián Čaučík za Hnutie kres

ťanských spoločenstiev detí eRko
PhDr. Viera Záhorcová za Združenie 

na pomoc ľudom s mentálnym postih
nutím v SR

MUDr. Jozef Mikloško za Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar

K tejto deklarácii sa pripája 
aj redakcia časopisu SLOVO.
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DO ZAZRACNEJ 
VODY ZÁZRAKOM

Malá poradňa

KEDY SI MÔŽEM ZMENIŤ OBRAD?

Obrad si môže zmeniť veriaci ien 
vtedy, keď mu to dovo ľu je  jeho 
právo -  v našom prípade CCEO. 
Z ák ladnou  p o d m ie n k o u  zm eny 
obradu je dovŕšenie 14. roku života, 
čo je v cirkevnom ponímaní dospe
losť. O prechodoch do inej cirkvi 
(zmene obradu) hovorí CCEO v ká
none 31: „N ikto nesmie ktoréhokoľ
vek veriaceho nahovárať akýmkoľvek 
spôso bom  k p rechod u  z je d n e j 
cirkvi svojho práva do in e j.“ Kánon 
32 CCEO hovorí o tom , že takýto 
p rechod m usí byť vykonaný len 
s dovo len ím  A pošto lske j s to lice . 
Ináč je neplatný. Tento súhlas sa 
predpokladá, ak ide o prestup do 
inej cirkvi, ktorá má na tom istom 
území vlastnú eparchiu, a biskupi 
oboch eparchií písom ne súhlasia 
s prechodom. Okrem tohto spôsobu 
sa dá zmeniť obrad ešte pri sviatosti 
manželstva.

AKÁ MÔŽE BYŤ ĽÚTOSŤ?

Katechizmus katolíckej cirkvi nás 
učí, že ľú tosť je  m edzi úkonm i 
ka júcn ika  na prvom  m ieste . Ak 
ľútosť pochádza z lásky k Bohu, 
nazývame ju dokonalou, lebo je to 
ľútosť z lásky. Takáto ľútosť odpúšťa 
všedné hriechy a dokonca dosiahne 
aj odpustenie smrteľných hriechov, 
ak zahŕňa pevné predsavzatie pristú
piť k sviatostnej spovedi, len čo to 
bude možné. Nedokonalá ľútosť je 
tiež Božím darom. Rodí sa z uvažo
vania o hriechu alebo zo strachu 
pred večným  zatratením  a iným i 
trestam i, ktoré hrozia hriešnikovi. 
N e dokona lá  ľú tosť n ed os ia hne  
odpustenie ťažkých hriechov, ale 
m ôže v y v o la ť v n ú to rn ý  p roces  
vedúci k sviatosti zmierenia, kde je 
možné dosiahnuť toto odpustenie.

- jg -

Posledné chvíle zájazdu Fatima -  
Lurdy sme mali možnosť stráviť ponára
ním sa do zázračnej vody. Bolo niečo 
okolo druhej hodiny popoludní. Na 
miesto ponárania sme spolu so spoluse- 
diacimi -  Jankou a Majou prišli ako 
posledné z posádky nášho autobusu. 
Netrúfam si odhadnúť, koľko tam bolo 
ľudí. ale pohľad na rady zaplnené stov
kami žien nás trochu odrádzal. Veď sme 
mali iba dve hodiny. Nechápavo sme na 
seba pozreli a usadili sa do posledného 
voľného radu. Prešla dobrá polhodina 
a rad sa vôbec neposúval. Nastúpila 
nervozita a diablovi sa darilo narúšať 
našu rovnováhu. Začala som reptať proti 
Bohu: „Prečo Pane nechceš, aby sme tam 
išli?“ Janka bola presvedčená, že sa do 
vody už nedostaneme, jedine zázrakom. 
Majka zase sedela ako bez duše. Spoloč
nou modlitbou sme začali prosiť Boha, 
aby nám ak je to Jeho vôľa, dal silu 
a pomohol. Ešte som rozjímala, keď sa 
čakajúci postavili a posunuli asi o takých 
desať radov dopredu. Od údivu sme 
s otvorenými ústami pozreli na seba. 
Nervózny šofér autobusu prišiel k nám 
s pripomienkou, že: „O pár minút odchá

dzame!“ Samozrejme, že sme sa ho 
snažili upokojiť a uistiť, že dôjdeme 
načas. Konečne, po dvoch hodinách 
čakania nás usadili do prvého radu. Mráz 
nám behal po chrbte a neubránili sme sa 
ani slzám dojatia. V kabínkach sme sa 
po jednom pripravili a zabalili do pla
chiet. Vytúžený ľadový kúpeľ vo vode 
s 2°C sa mohol začať. Po modlitbe: 
„Raduj sa Bohorodička Panna Mária...“ 
ma dve sestričky previedli cez vodr 
k soche Panny Márie. Voda bola ta®« 
studená, že mi vyrazila dych. Pri vychá
dzaní z bazénu, predniesli sestričky 
takúto prosbu: „Panna Mária Lurdská 
a sv. Bernardeta, orodujte za nás.“ 
Prekvapilo ma, že po ľadovom kúpeli mi 
vôbec nebola zima a telo som mala suché. 
Zdalo sa mi, že nohy mám veľmi ľahké. 
Ten krásny pocit sa slovami nedá opísať, 
musí to človek zažiť. Táto skúsenosť mi 
ukázala, akú veľkú moc má spoločná 
modlitba. Znovu sa potvrdili Ježišove 
slová : „Lebo kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja 
medzi nimi“ (Mt 18, 20).

Renáta

llustr. snímka 
archív

J l ,
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Zachránená nd potratu

Na obrázku je Betty Smithová a jej 
dcéra Sára. V roku .1970 bola Bety na 
potrate v Los Angeles. V tom čase Betty 
nevedela, že čaká dvojičky. Jedno dieťa 
zabila potratom, ale jedno - Sára -

C'^račne zostalo nažive. Dnes spoločne 
stujú a hovoria o bolesti a utrpení 

spôsobenom potratom.

SÄRIN PRÍBEH
„Moja mama bola tehotná. Pod jej 

srdcom som žila spoločne s mojou 
dvojičkou - bratom. Bolo to pred 24 
rokmi, ale potom sa rozhodla pre potrat.

Pred potratom sme obaja boli v ma
minom živote a čakali sme až sa narodíme 
a budeme žiť medzi vami.

Je strašné pomyslieť na to, že skoro aj 
mňa zabili, ked moja mama bola na 
potrate, ale vtedy sa stalo niečo úžasné, 
bola som zachránená - prežila som. Môj 
brat to šťastie nemal. Andrej bol zabitý 
potratom a my sme ho navždy stratili.

Moja mama hlboko oľutovala tento 
potrat. Viem, že jej bolesť je neznesiteľná, 
ked niekedy pozrie na mňa a vie že môj 
’fJgiX - dvojička bol zabitý. Mama hovorí: 

ochranná ruka Všemohúceho Boha 
zachránila môj život... tak, že ma Božia 
ruka zakryla a schovala ma v jej živote 
a ochránila ma pred skalpelom smrti.

Po prežití potratu som sa narodila 
s obojstranne dislokovanými bedrami 
a mnohými ďalšími fyzickými handi- 
cepmi. Deväť dní po narodení som bola 
odovzdaná ortopedickému chirurgovi, 
ktorý mi nasadil fixácie na moje malé 
nožičky. Moja mama mala odstraňovať 
tieto fixácie kliešťami každý pondelok 
ráno a potom prísť znovu k lekárovi, aby 
mi nasadil nové.

Po šiestich týždňoch mi nasadili telovú 
fixáciu. Veľa operácií a fixácií som pod
stúpila počas nasledujúcich niekoľkých 
rokov. Na nešťastie lekár mi povedal, že 
potrebujem operáciu približne každých 5 
rokov (prosím modlite sa za mňa). Teraz 
sa pripravujem na štúdium medicíny 
a pracujem ako aktivistka Pro-life. Ďa

kujem Bohu, že ma zachránil od zabitia 
potratom, ale bolesť pokračuje pre všet
kých v našej rodine. Na pamiatku môjmu 
bratovi Andrejovi sme kúpili náhrobný 
kameň a umiestnili na cintoríne v Južnej 
Kalifornii. Môžete o ňom čítať: ANDREJ 
JAMES SMITH, DVOJIČKA SARY —
V NAŠICH SRDCIACH BUDEŠ NA
VŽDY ŽIVÝ.

Prosím, podeľte sa s týmto príbehom 
s inými, a tak pomôžete zastaviť zabíjanie 
detí a poškodzovanie rodín. Všetci potre
bujú poznať pravdu o potrate.“

Sára Smithová

Sára vám môže pomôcť zachraňovať 
deti.

POZVITE SÁRU SVEDČIŤ
Potom, ako Sára prežila potrat, stala 

sa aktivistkou hnutia Pro-life, ktorej hlas 
má veľkú váhu v boji proti potratom. 
Sárine strhujúce svedectvo láme srdcia, 
mení zmýšľanie a zachraňuje životy. Sára 
podlomila klamstvá, ktoré sa šíria pri 
agitácii za potraty a chce pomôcť zmeniť 
názor aj vo vašej spoločnosti. Je ochotná 
prísť do cirkví, na konferencie, do rádia

a televízie a urobiť rozhovory. Sára svedči 
v Amerike a chodí po svete - bola v Ríme, 
Austrálii, Mexiku a v E1 Salvadore. Ľudia, 
ktorí počuli Sáru hovoriť, nikdy neza
budnú na jej ohromujúci životný príbeh. 
Keď vidíte Sáru, vidíte tvár nádhernej 
ženy, ktorá dnes už nemusela byť nažive, 
ak by „potratár“ urobil dôkladne svoju 
„prácu“.

(Stretnutie Sáry s pápežom 
Jánom Pavlom II. v apríli 1996 v Ríme)

Použité z  Internetu (eRKo)

Na oltári počas bohoslužieb má horieť šesť sviec. Pri svätej liturgii, ktorú slávi 
biskup má ich horieť sedem. Je tradíciou východu, že na tento účel sa používa 

sedemramenný svietnik, ktorého korene siahajú až do prvého svätostánku 
postaveného Mojžišom. Od Šalamúnových čias bol starozákonný svietnik vo 
svätyni. Číslo sedem znamenalo pre Izrael plnosť -  všetko. Ďalšie svietniky sa 
nachádzajú na žertvenníku, prípadne pred jednotlivými ikonami druhého radu 

na ikonostase. Počas archijerejskej svätej liturgie biskup používa ďalšie dva 
svietniky -  dikirion (dvojsviečnik) a trikirion (trojsviečnik). Tieto sviečniky 

používa na požehnávanie a pri jednotlivých úkonoch, pričom ich drží v rukách.
-jg-
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CIRKVI KOORDINUJÚ POMOC
„Našli sme deti s vysokou horúčkou 

a slziacimi očami. Mnohé' trpia na očné 
infekcie. Nad dedinami sa vznáša preni
kavý pach rozkladajúcich sa mŕtvol,“ 
rozprávajú pomocníci indickej charity 
v oblasti zemetrasenia. Odborníci sa 
obávajú vypuknutia epidémií. Najťažšie 
postihnutou oblasťou je región Kuč 
s hlavným mestom Bhuj. „Keď sa tu mi
nulý týždeň triasla zem, mysleli si mnohí, 
že zasa, ako už pred dvomi rokmi, príde 
uragán. Deti vtrhli do budovy školy zo 
strachu pred víchricou. Ked boli v bu
dove, všetko sa zosypalo a stovky detíboli 
pochované za živa,“ opisujú udalosti pra
covníci miestnej charity. Pomoc charity 
sa medzitým naplno rozvinula. Zriadilo 
sa päť stanových miest a postihnutých 
35 000 rodín zásobujú potravinami, 
dekami atd. Avšak to nestačí. „Potrebu
jeme ešte stále stany, deky, čistú vodu, 
antibiotiká, lieky proti bolesti a dezin
fekčné prostriedky. Musíme postaviť ešte 
najmenej 50 000 stanov,“ povedal vedúci 
rakúskej charity, keď prišiel do Ahmeda- 
badu. Kresťanské cirkvi chcú svoju po
moc obetiam zemetrasenia v indickom 
štáte Gujarat skoordinovať.

„Rozsah katastrofálneho zemetrase
nia nemožno popísať slovami, presahuje 
to všetky naše predstavy,“ hovorí protes
tantský biskup Vinod K. Malaviya z Guja-

V stredu 14. februára 2001 o 14. ho
dine popoludní sa v katedrálnom chráme 
v Toronte konala vysviacka a inštalácia 
nového biskupa. Na čele eparchie do roku 
1996 stál biskup Michal Rusnák. Po ňom 
eparchiu spravoval ako apoštolský 
administrátor Ján Fecko. Teraz eparchia 
dostala veľký dar -  v poradí druhého 
sídelného biskupa redemptoristu Jana 
Pazaka. Hlavným svätiteľom bol arci
biskup -  metropolita z Winnipegu Michal 
Bzdel a spolusvätiteľmi boli: košický 
apoštolský exarcha biskup Milan Chau- 
tur a biskup Bažil Schott z Ohia zo 
Spojených štátov amerických. Na sláv
nosti bol prítomný aj arcibiskup Paolo 
Romeo, apoštolský nuncius v Kanade 
a rovnako aj prešovský biskup Ján Hirka.

ratu. „Ako boli postihnutí kresťania a kos
toly na západe Indie, možno v súčasnosti 
len tušiť. Prvá bilancia: 90% domov 
v Bhuji, Jannagare a Ahmadabade bolo 
zrovnaných so zemou. Niektoré dediny 
a malé mestá boli úplne zničené. Teda 
predpokladáme, že to postihlo aj mnohé 
kostoly a cirkevné budovy.“

Počet obetí stále nie je konečný. 
Pohybuje sa medzi 20 000 a 100 000. Isté 
je len to, že doteraz vytiahli z trosiek 
15 000 mŕtvol a desaťtisíce ľudí je stále 
nezvestných.

Kresťania v Barode a Surate napriek 
tomu unikli bez väčších zranení, iba veľmi 
vystrašení. „Sme zdraví a pokúšame sa 
koordinovať rozdeľovanie pomoci, ktorú 
sme poznášali zo všetkých častí krajiny,“ 
hlási páter jezuita Lancy Lobo zo Suratu. 
Na prednej línii bojuje biskup Gregory 
Karotemprel z Rajkotu s pracovníkmi 
svojej diecézy v najviac postihnutej 
oblasti Saurashtra, aby tým, ktorí tu 
prežili priniesol pomoc.

Biskup Godfrey de Rozario z Barody 
sa snaží do postihnutých oblastí poslať 
lekársku a personálnu pomoc. Cirkevné 
budovy na juhu Gujaratu zostali nepoš
kodené.
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Nový biskup, ktorý bude spravovať 
slovenskú gréckokatolícku eparchiu 
v Kanade, sa narodil v roku 1946 ako 
najstaršie dieťa rodičov Joanny a Štefana. 
Jeho otec rozprával východoslovenským 
nárečím a dedo pochádzal od Humen- 
ného. Jan Pazak študoval v Suffielde 
a Ottawe. Sviatosť kňazstva prijal v roku 
1972 v chráme sv. Michala v Gary v In
diane. Najskôr účinkoval ako kaplán na 
viacerých miestach, neskôr bol riaditeľom 
rehoľných povolaní vo Winnipegu, potom 
riaditeľom seminára v Toronte, nakoniec 
farárom vo farnosti sv. Jozefa vo Winni
pegu. Vyprosujeme mu všetci hojnosť 
Božích milostí a darov Svätého Ducha 
v jeho biskupskej službe.

-mp-

ĎALŠÍ KROK K EUTANÁI0
Právny a sociálny výbor belgického 

senátu schválili návrh zákona o tzv. 
testamente pacienta. Tým dostanú dos
pelí i maloletí občania možnosť písomne 
stanoviť svoje želanie, aby sa urobili 
opatrenia na ukončenie ich života -  teda 
aktívna pomoc pri umieraní. Pre prípad 
nevyliečiteľnej choroby a bezvedomia 
majú tým lekári dostať do rúk usmernenie 
ako ďalej postupovať. Testament pacienta 
nie je pre lekárov záväzný. Musí byť 
podpísaný v prítomnosti dvoch dospelých 
svedkov, z ktorých by najmenej jeden 
nemal úžitok zo smrti pacienta. Ošetru
júci lekári sú povinní dodržiavať všetky 
ďalšie články plánovaného zákona o eu
tanázii. Testament pacienta má byť 
súčasťou tohto zákona. Ďalšie usta
novenia, zákony ako beztrestnosť za 
určitých podmienok pre lekárov, ktší 
vykonajú eutanáziu, výbory senátu W  
schválili predtým.
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JÁN PAVOL //. MEHIUJE 
NÁSTUPCU PÁTRA TUCCIH0

Roberto Tucci, na celom svete známy 
ako organizátor pápežských ciest a dezig
novaný kardinál, zakrátko zloží podľa 
vlastných slov túto svoju činnosť. Pápež 
Ján Pavol II. menoval 48-ročného talian
skeho diecézneho kňaza Renata Boccardu 
za šéfa protokolu so zvláštnymi úlohami 
na vatikánskom Štátnom sekretariáte. 
Prelát Boccardo bol doteraz členom Pá
pežskej rady pre laikov, kde mal na starc^L, 
hnutia mládeže. Vo vatikánskych kruhÄ -” 
sa považuje za pravdepodobné, že v tejto 
funkcii mu v budúcnosti zveria prípravu 
pápežských ciest.

Renato Boccardo sa podieľal na orga
nizovaní úspešných svetových dní mlá
deže v Denveri, Manile, Paríži a Ríme.
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JÁN PAVOL H. PRIJAL 
P0LSHÍHU PREMIÉRA

Pápež Ján Pavol II. prijal 8. februára 
na audiencii poľského premiéra Jerzyho 
Buzeka. Po stretnutí sa novinári od 
delegácie premiéra dozvedeli, že pápež 
návštevu svojej poľskej vlasti, popri 
návšteve Ukrajiny v júni, o ktorej už dlhšie 
hovoria poľské médiá, výslovne vylúčil.

KP/TKKBS

V ys v ia c k a  nového biskhpa  
v  T oronte
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10 mm MUKAČEVSKEJ 
BRÉCKOKATOIÍCKEJ EPARCHIE

Svätý Otec navštívi Ukrajinu
Svätý Otec Ján Pavol II. v dňoch 23. -  

27. júna t. r. navštívi Ukrajinu. Pri tejto 
príležitosti vyhlási za blahoslaveného 
biskupa-mučeníka Mukačevskej eparchie 
TeodoraRomžu. V dňoch 8.- 13.januára 
t. r. Ukrajinu navštívila delegácia Svätej 
stolice na čele s o. Róbertom Tuccim 
a bola na miestach, ktoré Svätý Otec 
navštívi. Biskup-ordinár mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchie Ivan Semedi 
v mene svojom a veriacich vyjadril 

ŠM  tému Otcovi prosbu, aby biskupa- 
rmičenilía Teodora Romžu vyhlásil za 
blahoslaveného na území Mukačevskej 
gréckokatolíckej eparchie.

80-té výročie pomocného 
mukačevského biskupa

Pomocný biskup Mukačevskej grécko
katolíckej eparchie Ivan Margitič sa 
v týchto dňoch dožil vzácneho životného 
jubilea -  80 rokov. Narodil sa v obci 
Boržavské (predtým Cingavi), okr. Vino-

gradovo. Po skončení gymnázia v Chuste 
začal študovať v Užhorodskom duchov
nom seminári a 18. augusta 1946 ho 
biskup Teodor Romža vysvätil na kňaza.
V rokoch násilnej pravoslavizácie bol 
odsúdený na 25 rokov väzenia. Po smrti 
Stalina bol z väzenia prepustený a v roku
1992 plne rahabilitovaný. Počas prenasle
dovania pracoval v katakombálnej cirkvi.
V roku 1987 bol neverejne vysvätený na 
biskupa. Svätý Otec Ján Pavol II. ho 5. 
januára 1991 vymenoval za pomocného 
užhorodského biskupa. Biskup Ivan 
Margitič je činný aj publicisticky.

10-té výročie obnovenia 
užhorodského chrámového 

zboru
Zbor užhorodského katedrálneho 

chrámu oslávi 10. výročie svojho obno
venia. V prvom období jeho činnosti 
roky 1830-1949 sú spojené s menom 
slávnych dirigentov -  Matezonským, 
Bokšajom, Silvajom, Hladonikom, Pe-

trašovičom a ďalšími. Posledným diri
gentom zboru bol terajší mukačevský 
biskup-ordinár Ivan Semedi.

Po štyroch desaťročiach prenasledo
vania cirkvi bol zbor obnovený v roku 
1991 pod vedením o. Michala Orosa. 
Zbor pravidelne spieva v katedrálnom 
chráme a mal doteraz 186 koncertných 
vystúpení. Je známy aj za hranicami 
Ukrajiny. V roku 1991 spieval na pá
pežskej sv. liturgii v Mária Póči a v roku 
1996 v Bazilike sv. Petra v Ríme. V roku
1993 bol účastníkom Medzinárodného 
festivalu gréckokatolíckych speváckych 
zborov v Košiciach.

Nová kaplnka v Mukačeve
Na Mitrákovej ulici v Mukačeve do

končili výstavbu kaplnky, ktorú vybu
dovala zo svojich prostriedkov rodina 
Mikolu Semčuka. Sú v nej pravidelné sv. 
liturgie pre veriacich tejto časti okresného 
mesta.

P. Kušnír

OltCElNY PROCES BlAHOREÚm KAMINÁIA
m s m s m m m

Po 12 rokoch uzavreli vo Varšave 
diecézny proces blahorečenia kardinála 
prímasa Štefana Wyszynského zosnulého 
v roku 1981. Jeho nástupca Jozef Glemp 
podpísal príslušný dekrét vo varšavskej 
katedrále 6. februára. Na slávnostnom 
akte sa zúčastnil aj poľský minister kultúry 
Kazimierz Ujazdowski. Už v októbri 
minulého roku vyhlásil poľský parlament 
rok 2001 za rok kardinála Wyszynského.

„Vďaka kardinálovi Wyszynskému 
mohla Cirkev v Poľsku prekonať nielen 
najťažšie obdobie svojej histórie, ale aj vyjsť 
z tejto skúšky posilnená,“ povedal arci
biskup Henryk Muszynski z Gniezna pri 
slávnostných bohoslužbách pri tejto 
príležitosti. Pripomenul, že kardinál 
Wyszynski slávnostne vstúpil do katedrály 
ako arcibiskup 6. februára 1948, teda 
presne pred 53 rokmi. Dodal, že základom

pastoračného programu kardinála bola 
mariánska zbožnosť. Z tejto zbožnosti 
vyrástli iniciatívy ako „Velký sľub poľského 
národa na Jasnej Gore“ a novéna (9 rokov) 
k oslavám milénia krstu Poľska.

Kardinál Wyszynski sa narodil v roku 
1901. Od roku 1948 stál 33 rokov na čele 
katolíckej cirkvi v Poľsku. Za kňaza bol 
vysvätený v roku 1924. Bol profesorom 
cirkevného práva a sociológie na kňaz
skom seminári vo Wloclawku. V roku 
1943 sa stal biskupom v Lubline. V no
vembri 1948 ho pápež Pius XII. menoval 
za arcibiskupa pre Varšavy a Gniezno 
a tým za prímasa Poľska. Hoci bol v roku 
1953 menovaný za kardinála, nesmel 
najpp/ z Poľska vôbec vycestovať.

V ťažkom období útlaku Cirkvi zacho
val kardinál Wyszynski kresťanskú identitu 
poľského národa. Na vrchole komunistic

kého prenasledovania v roku 1953 bol 
uväznený. Vo väzení vypracoval program 
obnovy náboženského života v Poľsku. 
Celoeurópske uznanie -  i keď sčasti ostrú 
kritiku vo vlasti -  mu priniesol dokument 
„Slovo poľských biskupov ich nemeckým 
bratom v biskupskej službe“. Na mimo
riadnu kritiku narazili najmä slová: „Od
púšťame a prosíme o odpustenie.“

Kardinál Wyszynski sa zúčastnil na 
všetkých zasadnutiach Druhého vati
kánskeho koncilu. Jeho cesta do Ríma viedla 
často cez Viedeň. V rokoch 1980/81 bol 
sprostredkovateľom medzi hnutím Solida
rita a komunistickou vládou. Korunovaním 
jeho života bolo zvolenie „poľského pápeža“ 
16. októbra 1978, ktorého ešte v júni 
budúceho roku privítal na poľskej pôde.

K P /T K K B S
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RÁDIO VATIKÁN OSLAVUJE 
70. VÝROČIE ZALOŽENIA

Dňa 13. februára prijal Svätý Otec per
sonál Rádia Vatikán pri príležitosti 70. vý
ročia založenia tejto rozhlasovej stanice. 
Prvé vysielanie rozhlasu na svete inaugu
roval dňa 12. februára 1931 pápež Pius 
XI. Svätý Otec podäkoval všetkým pra
covníkom Rádia počas tohto obdobia 
a pripomenul im: „Vaším prvoradým 
poslaním je šírenie náuky, slova a hlasu 
Petrovho nástupcu, cez vašu anténu obo
znamovať svet s vitalitou Cirkvi, jej cha
ritatívnymi aktivitami, s jej radosťami, 
utrpeniami, nádejami. Pri tejto jedinečnej 
cirkevnej misii i naďalej venujte všetku 
svoju energiu pre dobro celého kresťan
ského ľudu.“

„Evanjelizovať cez rozhlas znamená 
profesionálne ponúkať vynikajúce infor
mácie, ktoré sa s implicitným a explicit
ným komentárom o skutočnostiach stá
vajú každodennou katechézou napojenou

na život a skúsenosť poslucháča. 
Evanjelizácia vyžaduje neustálu snahu 
o prispôsobovanie, aktualizovanie ale aj 
solídnu ľudskú, kultúrnu a profesionálnu 
formáciu spojenú s pevnou duchovnou 
a misionárskou motiváciou.

Pápež veľmi počíta s vašou pomocou 
pri výkone svojej Petrovej služby a prosí 
vás, aby ste sa každý deň znovu stávali 
šíriteľmi pravdy, ktorá nás oslobodzuje.

Nedajte sa odradiť ťažkosťami, obme
dzenými zdrojmi a vlastnými obmedze
niami. Nedajte sa rušiť stále rapídnejšie 
sa meniacou scenériou, štruktúrami, me
tódami a spôsobmi života. Duc in altum! 
Zájdite na hlbinu! V službe vieiy a jednoty 
kresťanov,... nie ste sami. Ste v srdci Cir
kvi. Ste tiež prítomní v mojej starostlivosti 
a v mojej dennej modlitbe.“
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Spätný pohlád na Jubilejný 
rok na Charite

Vo štvrtok dňa 25. januára 2001 sa 
zišlo 51 zamestnancov Gréckokatolíckej 
charity (GKDCH) na novoročnom hod
notiacom stretnutí v priestoroch reš
taurácie TANGO na Budovateľskej ulici 
v Prešove.

Program sa začal modlitbou a prí
hovorom du
chovného správcu 
Charity o. RNDr.
Jozefa Voskára.
Následne Mgr. Da
niel Hurtuk, zás
tupca riaditeľa GK 
DCH, udelil slovo 
vedúcim jednotli
vých stredísk, ktorí 
vyhodnotili činnosť 
za rok 2000. Za 
Prešovský kraj z Charitatívnej služby v ro
dinách (Č H S R): Prešov, Stará Ľubovňa. 
Medzilaborce, Svidník, Humenné a za 
Košický kraj z CHSR: Michalovce, 
Trebišov a Sobrance ako aj za novozare- 
gistrované Agentúry domácej ošetrovateľ
skej starostlivosti (ADOS): Michalovce, 
Snina a Prešov.

Po prestávke s občerstvením z vlast
ných zásob nasledovali príspevky za 
Domov sociálnych služieb Stará Ľu
bovňa, Charitné centrum pre deti a mlá
dež v Humennom a jednotlivé zložky 
Resocializačného systému „Cesta 
k domovu“.

Popoludní infor
movala o finančnej 
situácii GK DCH 
Ing. Libuša Miháli- 
ková a zaujímavým 
pohľadom exter
ného spolupracov
níka na činnosť 
Charity prispel aj 
JUDr. Peter Kraj- 
ňák. Stretnutie 
ukončil Ing. Maroš 

Šatný, riaditeľ GK DCH, poďakovaním 
za vynaloženú námahu a osobný prínos 
a povzbudením do novéhu roka 2001.

Podobné stretnutia sa môžu stať 
impulzom k väčšej osobnej angažova
nosti a ďalšiemu rozvoju charitatívnej 
práce.

Centrum G K D C H  v Prešove

ZASADANIE REDAKČNEJ 
RADY KOMISIE PRE 

PASTORAČNÝ PLÁN PRI KBS
Pracovné zasadanie redakčnej rady 

komisie pre Pastoračný plán pri KBS sa 
konalo v pondelok 12. februára 2001 
v Bratislave. Podľa slov riaditeľa Arcibis
kupského úradu v Košiciach išlo o prí
pravu plánu pastorácie a evajelizácie na 
obdobie 5 rokov. Návrh je rozdelený do 6 
sekcií:

1. Cirkev a spoločnosť na Slovensku - 
vzťah cirkvi a štátu, otázka sociálneho 
a ekonomického zabezpečenia veriacich, 
vzťah vedy, viery, kultúry a masmédií

2. Boží ľud - úloha biskupov, kňazov, 
reholí, apoštolát laikov a hnutia

3. Pastorácia farského spoločenstva - 
ohlasovanie vo farnosti, katechéza, iiife 
gia, diakonia a chorí, misia ^

4. Rodina a výchova - manželstvo a ro
dina, mládež, pastorácia univerzitnej 
mládeže a seniori

5. Ekumenizmus a dialóg - ľudia bez 
viery, sekty, vzťah k moslimom. Židom 
a ekumenizmus

6. Zvláštne skupiny a činnosti - 
národnostné menšiny, Rómovia, pos
tihnutí, závislí, migranti a pútnici

Text záverečných redakčných prác sa 
pripraví k pripomienkovaniu biskupom na 
najbližšom stretnutí. Slávnostná pro
klamácia je v pláne najneskôr v máji 2001.

TK KBS
informovala Karolína Andreasová

PREZIDENT SR PRIJAL 
PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ 

CIRKVI
Prezident SR Rudolf Schuster prijal 

15. februára 2001 predstaviteľov katolíckej 
cirkvi na základe ich žiadosti. Predmetom 
rokovania bolo postavenie cirkvi na 
Slovensku, ich podiel a pôsobenie pri 
výchove, vzdelávaní, kultúrnom a spo
ločenskom živote. Hovorilo sa tiež o pri
pravovanom systéme financovania cirkví, 
o rokovaniach na túto tému na Mi
nisterstve kultúry i prezentovaných, resp. 
navrhovaných modeloch získavania 
zdrojov pre ich činnosť. Rudolf Schuster 
požiadal predstaviteľov katolíckej cirkvi 
o poskytnutie podkladov za účelom 
spoločného stretnutia s predstaviteľmi 
najväčších cirkvi v Slovenskej republike 
a zjednotení prístupu k tomuto problému.

TKKBS
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Kalendárium Mgr. František Dancák: Boh Jediný 
a Trojjediný

PETRA, Prešov 2000,136 strán

Mgr. František Dancák

BOH JEDINÝ A TROJJEDINÝ
DE OEO UNO £T TRINO

■.‘ydsvíífjfKVB FCTSšA

5. marec Fridrich

6. marec Radoslav

7. marec Tomáš

8. marec Alan, Aiana

9. marec Františka

10. marec Branislav

11. marec Angelika

12. marec Gregor

13. marec V las tim il

14. marec M atilda

15, marec Svetlana

16. marec Boleslav

17. marec Ľubica

18. marec Eduard

r

Blahoželáme!

OPEKANCE

8 rožkov
5 dkg m asla
5 dkg cukru
1 dcl vody
8 dkg maku

L  2  2/1 dcl mlieka
škorica, vanilkový cukor

POSTUP:

Rožky z predošlého dňa pokrájame na 
kolieska a zvlhčím e horúcim  m liekom , 
v ktorom rozpustíme maslo. Cukor skarame- 
lizujeme do hneda, zalejeme horúcou vodou, 
pridáme kúsok vanilky, škorice a spolu po
varíme a precedíme. Na miske opekance 
zmiešame s pomletým makom a polejeme 
rozvareným, skaramelizovaným cukrom.

Opekance môžeme obsypať aj postrúha
ným tvarohom, potom ich však nepolievame 

karamelovou vodou, ale pridáme viac masla. 
Potrebujeme asi 25 dkg tvarohu.

Tá časť náboženskej náuky, ktorá nás učí v čo máme 
veriť a aké náboženské pravdy máme prijať, sa nazýva 
vierouka - dogm atika. Vierouka je všeobecná 
(základná) a zvláštna (špeciálna). Mgr. František 
Dancák vo svojej práci Boh Jediný a Trojjediný sa 
zaoberá zvláštnou vieroukou (špeciálnou dog
matikou). Práca, ktorá vyšla v náboženskom  
vydavateľstve PETRA je súborom prednášok na GBF 
PU v Prešove, kde je autor dlhoročným prednáša
teľom. Druhý vatikánsky koncil doporučuje, aby sa teologické disciplíny podávali 
vo svetle viery pod vedením učiteľského úradu Cirkvi tak, aby poslucháči čerpali 
učenie z Božieho zjavenia. Toto doporučenie Druhého vatikánskeho koncilu sa 
plne podarilo zrealizovať v práci, ktorá sa v týchto dňoch dostáva pred poslucháčov 
GBF PU a širokú čitateľskú verejnosť. Autorovi sa podarilo pútavým a jed
noduchým spôsobom predložiť zjavené pravdy tak, ako sa ony nachádzajú vo 
Svätom písme a vysvetľuje ich učením Otcov východnej a západnej cirkvi. Boh pre 
človeka ostáva stále tajomstvom. Človek môže jeho existenciu prijať, ale aj popierať. 
Mgr. František Dancák v dvoch častiach podáva náuku o Bohu. V prvej časti, 
ktorá má názov Boh Jediný, autor pre správnejšie poznanie Boha rozoberá tri 
otázky, ktoré nás v tejto časti zaujímajú. Sú to: Božia existencia, Božia podstata 
a Božie vlastnosti.

Viera v Boha v troch osobách je najzložitejšou časťou a najhlbším tajomstvom 
svätej viery a kresťanského náboženstva. Katechizmus Katolíckej cirkvi o tomto 
tajomstve hovorí: „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom 
kresťanskej viery a kresťanského života.“ (KKC 234) Toto tajomstvo, ktoré je 
prameňom všetkých ostatných tajomstiev, je predmetom druhej časti, ktorá má 
názov: Boh Trojjediný. Autor v tejto časti podáva, ako bolo zjavené tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice, ako ho Cirkev definovala ako učenie viery a nakoniec ako Boh 
Otec božskými poslaniami Syna a Svätého Ducha uskutočňuje plán stvorenia, 
vykúpenia a posvätenia.

Práca Mgr. Františka Dancáka je spracovaná precízne a vyčerpávajúco podľa 
metodológie podanej v Apoštolskej konštitúcii o štúdiu na cirkevných univerzitách 
a fakultách SAPIENTIA CHRISTIANA. Vydaním tejto práce bola obohatená 
teologická literatúra, ktorá by nemala chýbať v knižniciach poslucháčov 
teologických fakúlt, súčasných teológov a všetkých tých, ktorí chcú nájsť odpoveď 
na najdôležitejšie otázky týkajúce sa nášho života.

ThLic. Miroslav Dancák

(R. Čanaky)
G0LG0TSKÉ VÍŤAZSTVO

a G
Kráľov Kráľ vzdávame ti chválu,
F G
víťazstvo dal si nám už do rúk. 
a G
Spievame, pieseň novú hráme,
F E4 E
každý tón len pre teba znie.

F G a G
Na Golgote kvôli nám znelo z kríža: „Dokonané!“ 
F G a G
Na Golgote víťazstvo si nám dal.
F G a G
Na Golgote kvôli nám dal si telo zbičované,
F G E4 E
o tri dni však nový chrám už stál.
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Krížovku zaslal p. Komanický 
z  Humenného.
Správne riešenie sa dozviete  
v ďalšom čísle.
Správne riešenie z minule'ho čísla: 
Nech Vás sprevádza v novom 
roku „požehnanie Pána na 
každom kroku!“

Autor: -vk-

U d erm isa  
poškodil

Kolom an,
dom ácky

Zisky

Uvoľnilo

Pred ložka

Peňažný
trest

Pero

End of 
Tape, skr.

Stará
budova

R everenda

Nástrahy

D vo jh lás
ka

Farár

Č ižm a

G ershw i- 
nov hrdina

Koniec
tajn ičky

H om érov
epos

O bchodná
doložka

K oktať, po 
česky

Pom ôcky: 
O roso, 

ážiá , Asis

Plán

Zrieď oval

Skyprím

Narieka

Časti auta

Taký istý, 
predpona

Klanové

Egyptský  
boh Slnka

Šp an ie l
ske m esto

Sym bol
mieru

Stopa

Zlatá
minca

N em ecká
rieka

Ázijský
jeleň

Kto, po 
česky

Zbavujú
chlpov

Citoslovce

Čas

Predpona  
s v ý z 

nam om  
nový

Papagáj

M onu
m ent

SPZ  
Praha-zá-  

pad
Dlhá chvl- 

ľa

Japonská
lovkyňa

perál

Omdlelo

Olovo,
značka

Otravné
látky

P o n íže 
nosť

Začiatok
tajničky

Indická
tanečnica

K nižnica

miléniová súťaž s PETROU

S úsmevom 
na záver

- Chlapček, ako sa 
voláš?

- Tak ako ocko.
- A ako sa volá tvoj 

otec?
- Ako ja.
- Tak, ako sa voláte 

obaja?
- Rovnako.

- Keby bola lokomotíva 
z čokolády, čo by si z nej 
najprv zjedol?

- Kolesá.
- A prečo, Ivanko?
- Aby mi neušla.

- Všimla si si, že Ja*"*1 
nikdy nepovie o nikom^É 
zlé?

- Pravdaže, veď stále 
hovorí len o sebe.

Mali by ste si dať pre
dĺžiť pas -  hovoria ces
tujúcemu na colnici.

- Ďakujem, ale mne 
takýto formát vyhovuje...

Radí sa gazda s gaz
dinou.

- Ten náš baran je akýsi 
smutný. Nemal by som ho 
zarezať?

- Keď si myslíš, že ho to 
rozveselí...

- Ivan, prečo si nebol 
v škole? 4Éŕ- ľ í

- Lebo nám učiteirä 
včera povedala, že kto 
nebude mať dnes úlohu, 
nech sa v škole ani neuka
zuje.

KIIPÚN 4* * *

Dnešné otázky:
1. Kedy je^iiatok biskupa Nicefora?
A -1 8 .3 .;d ^ m ) C -1.4.
2. Koľko bolo fatimských tajomstiev?
A -4 ;0 ) C - 2
3. KoTto svific. má horieť pri sv. liturgii, ktorú slávi biskup? 
A-6; B-5;{1 '

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a ku
pónom zasielajte na adresu redakcie s označením: 
„miléniová súťaž“ do 17.03. 2001. alebo ich 
doručte do redakcie na Hlavnej 3 v Prešove.

Vo velkonočnom čísle uverejníme mená de
siatich výhercov, ktorí získajú vecné ceny (1. cena: 
nákup v hodnote 500,- Sk v predajni PETRA 
Prešov, 2.-5. cena predplatné časopisu Slovo na 
rok 2002,6.-10. cena spevník Duchovné piesne pre 
gréckokatolíkov.)
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(J p ï SPOLOK SVÄTÉHO 
( | | | | )  CYRILA A METODA

VZÁCNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM 
CESTNÉHO PREDSEDU SPOLKU 

SV. CYRILA A METODA

Biskup-mučeník ThDr. Teodor Romža 
od svojej vysviacky na biskupa v Kate
drálnom chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Užhorode 24. septembra 1944 až do 
odchodu do večnosti 1. novembra 1947 
v priebehu rokov 1945-1947 vysvätil 
spolu 32 kňazov. Ich osudy po pripojení 
Zakarpatska k bývalému Sovietskemu 
zväzu boli veľmi dramatické. Šiestich 
zaistila sovietska KGB a dvanástich 
o krátky čas pozbavila práva na kňazskú

á ižbu. Prvý vysvätený bohoslovec 
\dého biskupa bol trebišovský kate

chéta Jozef Knežo, ktorého ihneď po 
vysviacke 25. februára 1945 prešovský 
biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM, 
menoval na práve zriaďovanú farnosť na 
Slovensku -  do Vysokej nad Uhom.
V tejto farnosti pôsobil až do smutne 
známeho prešovského „P“ soboru v roku 
1950. Pretože odmietol prestup na 
sovietske pravoslávie, po internácii 
v Hlohovci a v Podolínci musel aj s ro
dinou odísť do vyhnanstva do českého 
Cviková a po dvoch mesiacoch do Českej 
Kamenice. Po šiestich rokoch našiel 
občianske zamestnanie v bytovom družs
tve Stavba v Košiciach a k svojim veria
cim vo Vysokej nad Uhom sa mohol vrátiť 
až po strastiplných osemnástich rokoch 
-v  roku 1968.
„  O. Jozef Knežo po povolení činnosti 

% |e j  cirkvi mal aj funkciu dekana okresu 
Michalovce a absolvoval mnohé ťažké 
rokovania so štátnou mocou i pred
staviteľmi pravoslávnej cirkvi. I napriek 
velkému pracovnému zaťaženiu a pokro
čilému veku sa po spoločenských pre
menách u nás v roku 1989 postavil na 
čelo mladších nadšencov a pomáhal 
obnoviť náš cyrilometodský spolok. Od 
znovuzaloženia Spolku sv. Cyrila a Me
toda v marci 1991, bol v dvoch voleb
ných obdobiach jeho predsedom a na 3. 
valnom zhromaždení v roku 1999 bol 
zvolený za jeho čestného predsedu.

V týchto dňoch sa dožíva v Stropkove 
vysokého veku -  85 rokov.

Žiada sa mi, aby som pri príležitosti 
tohto jubilea vyrozprával jednu z mno
hých zaujímavých epizód z jeho bo
hatého života.

Po skončení gymnázia v Užhorode, 
kde hrával futbal za slávny Rusj Už
horod, absolvoval v rokoch 1938-1945 
bohoslovecké štúdiá v Užhorode, v Olo
mouci a v Prešove. A práve v Prešove sa 
stretával s jedným so svojich rodákov 
z Iňačoviec -  Bernardom Schônbrunom. 
Odvážne spoločné prechádzky grécko
katolíckeho bohoslovca a nositeľa žltej 
hviezdy, ktorí si vzrastom a výzorom boli 
veľmi podobní, vzbudzovali pozornosť 
nielen prešovskej verejnosti, ale i gar
distov a Nemcov.

Bernard Schônbrun sa dostal do zná
meho 6. tzv. „robotníckeho“ vojenského 
prápora, v ktorom bolo dvanásť stoviek 
židovskej populácie i Rómov. Medzi 
nimi bol aj scénarista Ladislav Gros- 
mann, známy okrem iného aj scénarom 
k filmu Obchod na korze, spisovateľ 
a režisér Leopold Lahola, JUDr. Ale
xander Hirschmann, MUDr. Aladar 
Pelach a ďalší, ktorí sa svojou profe
sionálnou pomocou a službami zaslúžili 
o prežitie členov tohto práporu. Po jeho 
zorganizovaní v marci 1941 v obci 
Čemerné a po absolvovaní šesťtýžd
ňového vojenského drilu, boli jeho 
príslušníci nasadzovaní do ťažkých prác. 
Časť 6. práporu pracovala na stavbe 
letiska v Mokradi, cesty Podbanské i na 
výstavbe chaty ministra obrany generála 
Ferdinanda Catloša, v ktorej bola neskôr 
vojenská zotavovňa. Za regulačné práce 
na rieke Morave sa jej príslušníkom 
dostalo i pochvaly.

Spomínaný Bernard Schônbrun vedel 
pekne písať a kresliť. Tieto jeho vlast
nosti sa počas vojny hodili k falšovaniu 
dokladov. Keď chcel tajne opustiť prápor, 
urobil si falošné doklady na meno Jozef 
Knežo. Z jeho deväťdesiatich príbuz
ných zostali po skončení druhej svetovej 
vojny iba traja. On z vďačnosti k o. 
Jozefovi Knežovi začal od čias pobytu 
v poslednom koncentračnom tábore 
v Kuchyni pri Bratislave používať za 
svojím priezviskom Schônbrun dodatok 
Knežo.

Vo Švajčiarsku žijúci spisovateľ 
Dušan natočil o spomínanom 6. „pra
covnom“ tábore hodinový dokument.

Pri príležitosti vzácneho životného 
jubilea titl. kanonika a čestného pred
sedu Spolku sv. Cyrila a Metoda o. 
Jozefa Knežu v mene výboru nášho 
spolku a jeho členstva úprimne poz
dravujeme a vyprosujeme mu od nebes
kého Otca v jeseni jeho plodného života 
veľa pekných dní.

P. Kušnír 
Podpredseda SSC M

Gréckokatolícka bohoslovecká 
fakulta PU v Prešove 

oznamuje
záujemcom o štúdium, že termín 
zaslania prihlášok pre školský rok
2001/2002 je do 3 1 .3 .2 0 0 1 .
Študijné odbory a forma štúdia: 
Katolícka teológia
- štúdium 6-ročné denné (12 sem.) 
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predm etov:  náboženská výchova 
a etická výchova
- štúdium 5-ročné denné (10 sem.)
K prihláške je potrebné doložiť: 
maturitné vysvedčenie, rodný list, 
krstný list so záznamom o prijatí 
sviatosti birmovania, odporúčanie 
miestneho duchovného, potvrdenie 
o zdravotnom stave, životopis (2x), 
kandidáti kňazstva aj sobášny list 
rodičov.
Prijímacie skúšky budú v termíne od
11.-15.6.2001.
Prijímacie pohovory sú v písomnej 
a ústnej forme. Konajú sa z cirkev
ných dejín, katechizmu, z nábožen
ských vedomostí a zo všeobecného 
kultúrno-spoločenského prehľadu. 
Uchádzači o bohoslovecké štúdium 
zašlú prihlášku s požadovanými ná
ležitosťami prostredníctvom svojho 
správcu farnosti na adresu: 
Gréckokatolícke biskupstvo, Hlavná 
1, P.O.BOX 135, 080 01 Prešov.
Laici posielajte prihlášky na adresu: 
Gréckokatolícka bohoslovecká fa
kulta PU, P.O.BOX 212, 080 01 
Prešov.

Zbierka pre Indiu

Krízový štáb Slovenskej katolíckej 
charity po dohode s riaditeľom jed
notlivých diecéznych charít vyhlásil 

dňa 1. februára 2001 zbierku pre 
potreby blížnych postihnutých niči

vým zemetrasením v Indii; štáte 
Guajarat.

Finančné prostriedky je možné po
sielať na účet SKCH -  „Človek 

v núdzi“
Č. 10006-55615010/4900. variabilný 

symbol 999, vedený v Istrobanke 
Bratislava.

Každá materiálna, finančná i dob
rovoľnícka pomoc je koordinovaná 
v rámci medzinárodnej organizácie 

Caritas Interantionalis.
S vďakou v mene všetkých 

núdznych.
Centrum Gréckokatolíckej diecéznej 

charity v Prešove
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N e b a j  N a s e
C U Ď ZÍM  ,

a N e v y D a j  H a s  
D o z a j a T i a  
H a R O D O M

po h  a  h  s,k ý m  :

Pamätaj, blíži sa sčítanie ľudu.

Nezabudni na svoje dedičstvo a hrdo sa prihlás 
k svojmu cyrilometodskému obradu. 

Postav sa aj ty k svojim predkom 
a statočne kráčaj v ich šľapajách.


