


T o n e

(9{um 6, 24-26)
■  I  -

Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 
6:30-6:45
30.4. L Slovo do dňa
1.5. -S lo v o  do dňa
2.5. -  Slovo do dňa
3.5. -  Slovo do dňa
4.5. -  Slovo do dňa
5.5. -  /1 2 :30 / Program pre deti 

-/12:45/Základy biblického učenia
7.5. - Slovo do dňa
8.5. - Slovo do dňa
9.5. -  Slovo do dňa
10.5. -S lo vo  do dňa
11.5. -S lo vo  do dňa
12.5. - /1 2 :30/ Program pre deti 

-/12:45/Základy biblického učenia

ASTRA 10.906 GHz v. pol. zvuk 7.38 MHz 
13:00-13:30
30.4. -  Myšlienky a názory
1.5. -  Pre malých i veľkých
2.5. - Trochu drahý telefón /p ríbeh/
3.5. -  Ozveny života
4.5. -  Kresťan včera a dnes
5.5. - Ešte raz
6.5. -Výchova v rodine I.
7.5. -  Myšlienky a názory
8.5. -  Pre malých i veľkých
9.5. - Šetri! /príbeh/
10.5. -  Ozveny života
11.5. - Kresťan včera a dnes
12.5. - Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy
13.5. -  Výchova detí II.-príbehmi a ko

munikáciou

1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
30.4. -  V rodinnom kruhu
1.5. -  Pokoj Vám
2.5. - Ako mám získať večný život?

/príbeh/
3.5. - Poznanie a viera
4.5. - Nad listami poslucháčov
5.5. - Pohotovostný lekár zasahuje -

9. časl/25
6.5. - Zachariáš 6.-8. kapitola
7.5. - V rodinnom kruhu
8.5. - Pokoj Vám
9.5. - Nedoporučená zásielka /príbeh/
10.5. -  Poznanie a viera
11.5. -  Cesta k radosti
12.5. - Pohotovostný lekár zasahuje

10. časť/25
13.5. -Zachariáš 9.-10. kapitola

V sobotu o 12:30-13:00 hod. vysielame na 
frekvenciách 9 490 (31 m) a 7 380 kHz (41 m).

9{echcem, nechcem!
Velmi sa vzpieral Pane.

9{p Pán žehnájeho fcofy! 
Čo je  fudsf(é chcenie 
Bez síoBody a ‘Božej vôle? 
Pán chráni jeho l<rofy! 
9{enechápadnúť a aJ(aj, 
pomôže vstať.
Mj síaBosť dvíha na trón, 
piedestálpofyry.

Pán ul(ázaíjasnú tvár! 
‘Kto môže vidieť Pána 
a nezomrie?

Pán nech ti je  miíostivý!
Od narodenia do dnešných dní 
dostávaš milosť za milosťou. 
‘Dať milosrdenstvo Bfížnemu. 
(Dávať, nie Brať!

Pán naplní tvoje dnipoí̂ gjom!

On všet/qjch a všetko požeh
náva
dáva život, /(torý neumiera.

Pavol Dolinský

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC MÁJ:

• Aby sa ženám, ktoré sú medzi utečencami, dostalo pomoci 
a úcty, a tak aby našli potrebnú silu prekonávať násilie a utrpenie.

• Aby naliehavý problém dnešnej mestskej kultúry podnietil 
veriacich pre novú misijnú horlivosť v mestách.

Slovenský rozhlas - náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05-22:00 
Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo -  národnostno-etnické vysielanie Prešov: gréckokato- j

: líčka sv. liturgia; v máji z farnosti Stropkov g

Rádio Vatikán
i

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

I 05:25-05:40; 19:45-20:00 -  slovensky 
05:10-05:25; 19:30-19:45 -če sky

Rádio LUMEN
92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice; 94,4 
Košice; 9 7 ,8  S tredné  Považie; 102 ,9  
Pohronie, Tatry; 103,3 M ichalovce; 104,5 
Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

Nabudúc e
Príhovor o. Jozefa Miňa; o. František Dancák; Povedať Bohu áno - jezuitskí 
dobrovoľníci; Recenzia na novú knihu - Ľudia a démoni

41 m (KV)
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Ak by niekto uskutočnil na ulici anketu s otázkou: 
Čo pre vás znamená viera? - domnievam sa, že v prípade 
veriacich by sa dočkal nasledovných odpovedí: viera je 
pre mňa súhrnom právd, ktoré učí katechizmus, pre 
iného súhrnom etických noriem, najmä Desatora, pre 
ďalšieho chodením do chrámu, súčasťou výchovy 
a rodinnej tradície atd. Tieto odpovede nie sú v zásade 
chybné. Ale nevystihujú pojem viery, ako nám ho 
predkladá na mnohých miestach učebnica viery- Biblia.

Typickým príkladom pre skúsenosť objavenia živej 
osobnej vieiy je veľkonočné stretnutie Ježiša Krista 
s apoštolom Tomášom. Nemožno tvrdiť, že by práve 
apoštol Tomáš nejako v poznaní Ježiša zaostávál. Patril 
do zboru dvanástich, tri roky chodil s Ježišom a počúval 
jeho slová, videl jeho neobyčajné skutky. Ale pri stretnutí 

apoštolov so vzkrieseným Pánom vo velkonočnú nedelú, ked sa apoštoli stali po Márii 
Magdaléne prvými a najdôležitejšími svedkami Vzkrieseného, chýbal. A na ich osobne 
dosvedčenú výpoveď viery: „Videli sme Pána“, reagoval svojou vlastnou logikou: ,Ak 
neuvidím..., neuverím“ (Lk 20,25). Kristus v takej dôležitej otázke akou je vzkriesenie 
nedovolil, aby ani jeden apoštol pochyboval. O osem dní sa znova stretol s apoštolmi 
a Tomáš bol medzi nimi. Sám vzknesený Pán iniciatívne prichádza k Tomášovi, aby 
mu bez známky hnevu pomohol prekonať pochybnosti a uveriť vo vzkriesenie. Bolo 
potrebné toto živé osobné stretnutie, ktoré spôsobilo v Tomášovom živote plné 
a bezpodmienečné prijatie faktu Ježišovho vzkriesenia. Od tejto chvíle sa „neveriaci“ 
Tomáš stáva naplno veriadm a nadšeným svedkom Ježiša Krista až po svoju mučenícku 
smrť.

Vráťme sa k spomenutej ankete s otázkou: Čo pre vás znamená viera? V zmysle 
evanjeliovej udalosti stretnutia Ježiša a Tomáša pre nás kresťanov je viera osobným 
stretnutím a prijatím živého, vzkrieseného Ježiša Krista. Bez viery sa nemožno páčiť 
Bohu. Ale uveriť vo vzkriesenie je také potrebné ako uveriť, že vôbec Boh existuje. Či 
nám v týchto povelkonočných dňoch neznejú často slová apoštola Pavla: ,Ale ak 
nebol Kňstus vzkríesený, potom je máme naše hlásanie a máma je aj naša viera “ (1 
Kor 15, 14). Významný ruský mysliteľ VI. Solovjov k tomu dodáva: „Hlavným 
predmetom kresťanskej nádeje je vzkriesenie z mŕtvych. Iba to dáva skutočný zmysel 
práci a obetiam tohto života.“

V histórii boli pokusy vyhnať Boha z lúdskej duše a nahradiť ho bôžikom v rozličnej 
podobe. No Boha nemožno pochovať nijakou ľudskou silou, ani systémom. To 
dosvedčuje aj nasledujúca skúsenosť. V bývalom Sovietskom zväze sa uskutočnila 
dvojhodinová prednáška o tom, že Boh nejestvuje. Po jej skončení sa rečník opýtal 
publika, či má niekto otázku alebo nejakú poznámku. Na to jeden človek vstal a povedal 
nahlas: „Christos voskrese“. Ľudia bez ohľadu na opatrnosť a možné dôsledky 
spontánne nahlas odpovedali: „Voistinu voskrese“. A touto odpoveďou zotreli všetky 
argumenty vyrieknuté proti existencii Boha.

Sú za nami časy, ked veriť v Boha a verejne ho vyznávať patrilo až na výnimky 
k bežnému všeobecnému prejavu lúdskej pospolitosti. Postaviť sa s nezáujmom 
k otázkam viery by bolo v tých časoch čosi zvláštne a neobvyklé. Životný štýl lúdí sa 
zmenil. Dnes si musíme viac ako inokedy vybojovať zápas o svoju kresťanskú vieru 
každý sám. Aj dnešný človek túži po živom Bohu, no súčasne sa zdráha niečo urobiť 
pre prijatie viery v plnosti. Nechápe, že živá viera- to je poznanie súhrnu náboženských 
právd, ktoré vplývajú na život a vzbudzujú kult. Ak niektorý z týchto troch aspektov 
nerozvíjame, viera nie je úplná a tratí svoju silu. Pre mnohých ľudíje dnes už nepriatelom 
viery nie protináboženská ideológia, ale osobná lenivosť, či nezáujem prijať Ježiša 
Krista do svojho života a s ním premieňať svoje zmýšľanie i konanie. Človek tvrdí 
o sebe, že veri, a pritom sa jeho život v zásadných oblastiach nestotožňuje so životom 
a nárokmi Ježiša Krista. A ak je postihnutý okolnosťami života, ktoré nečakal a sú pre 
neho nepnjemné, je schopný na Boha aj nadávať. Táto schyzofŕénia nás neteší lebo 
bez opravdivej viery nemôže človek naplno realizovať svoju lúdskosť a dosiahnuť večnú 
spásu. Nikoho, kto vážne hladí na budúcnosť sveta, nemôže tešiť jeho postupné 
odkresťančovanie. A tak vlastne väčšina veriacich zlyháva, ostávajúc na polceste 
budovania viery, alebo uspokojujúc sa len s prirodzenou potrebou Boha bez 
nadprirodzenej dimenzie.

Súčasný pápež nás učí, že hodnota viery sa nedá porovnávať s nijakým dobrom, 
a to ani s dobrom morálnym. (Prekročiť prah nádeje, s. 169). Každýz nás ľudí-bytostí 
obdarených rozumom a slobodnou vôlou -  sme povinní hľadať Boha, ktorý k nám 
prichádza rôznymi cestami. A ak sme ho poznali a stretli, nič nám nebráni z hĺbky 
srdca ho aj milovať a tak dovoliť svojej viere vzplanúť vždy novým jasom.

ThLic. Michal Hospodár, ml.
člen redakčnej rady
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Pastiersky list biskupov Sloven
Milovaní bratia a sestry!
Veľkonočné sviatky nám sprítomňujú 

vykupiteľské dielo Kristovo -  jeho umuče
nie, smrť a zmŕtvychvstanie. Kristus nám 
umožnil žiť znova ako Božie dietky 
a otvoril nám nebo, ktoré prvotným 
hriechom bolo pre ľudí zatvorené. Jeho 
vykúpenie sa však vzťahuje aj na pozem
ské skutočnosti človeka a do istej miery 
umožňuje pôvodný vzťah človeka k nim. 
Dobre tomu rozumieme, keď povieme, že 
vykúpil medziľudské vzťahy, manželstvo 
a rodinu, lebo tu najviac cítime potrebu 
a silu Kristovej milosti.

No nie menej je potrebný aj nový 
vzťah človeka najmä k životnému prostre
diu, ktoré je hriechom tiež ohrozené.

Skončilo sa druhé tisícročie kresťan
stva slávením milostivého jubilejného 
roku 2000 so všetkými jeho liturgickými 
sláveniami a ostatnými duchovnými

aktivitami, ktoré nám dobrotivý Boh 
doprial prežiť a ktoré nám Cirkev s velkou 
láskou pripravila a ponúkla. Veľký du
chovný zážitok, ktorý sme mali možnosť 
získať, by mal byť pre každého z nás 
prameňom pevnejšej viery, istejšej nádeje 
a väčšej lásky k Bohu, ku všetkým ľudom 
a k celému stvorenstvu, ktoré je Božím 
darom pre nás. Tretie tisícročie by malo 
byť podľa nášho Svätého Otca Jána 
Pavla II. tisícročím civilizácie lásky a my 
doňho práve vstupujeme. A pri tomto 
slávnostnom vstupe chceme, my Vaši 
pastieri, zaujať postoj k veľmi závažným 
a aktuálnym otázkam našej pozemskej 
existencie a to predovšetkým k morálnym 
a etickým princípom životného prostre
dia, ku rešpektovaniu vzťahov stvorenstva 
ku prostrediu, známych pod odborným 
názvom ekologická problematika, ktorá 
na nás vo svojich negatívnych dôsledkoch 
hrozivo dolieha.

Našou úlohou však nie je Vám vykres
ľovať katastrofické 
scenáre zámku ži
vota na Zemi 
v dôsledku ekolo
gickej krízy, ktorá 
má svoje korene 
v amorálnom ko
naní človeka. Sú 
na to iné odborné, 
politické, či ekono
mické inštitúcie, 
ktoré nás cez mas
média informujú
o k a ta s tro fach , 
ktoré doliehajú na 
človeka zo znečis
tených vôd, riek 
a morí, zo znečis
teného ovzdušia, 
ktoré už dnes na 
mnohých miestach 
Zeme ohrozuje sa
motný ľudský ži
vot, z otrávenej či 
zasolenej pôdy, zo 
smrtiacej zložky 
slnečného žiare
nia, ktoré už nie je 
schopná poškode
ná ozónová vrstva 
zeme zachytiť, 
z klimatických 
zmien vyvolaných 
nadmerným vyru
bovaním lesov po 
celom svete, ako aj 
globálnym otepľo

vaním povrchu Zeme, sprevádzanými 
obrovskými záplavami na jednej strane 
a veľkými suchami na druhej strane.
Z hromadenia odpadkov všetkého druhu, 
ktoré robí našu Zem postupne jedným 
velkým smetiskom, z nukleárnych a che
mických katastrof spôsobených nedosta
točnou odbornosťou a zodpovednosťou 
tých, ktorí v danej oblasti pracujú (Černo
byľ, havária na Tise a pod.) a nakoniec
i miznutie stále väčšieho počtu rastlin
ných a živočíšnych druhov z povrchu 
Zeme.

Cirkev cíti povinnosť zaujať stanovisko 
k danej situácii a upozorniť predovšetkým 
na pravdy viery o stvorenstve a o vzťahu 1 
človeka k nemu. My, ako Vaši duchovní 
pastieri cítime povinnosť upozorniť Vás, 
že tu ide výslovne o problém morálny, 
ktoiý zaväzuje každého človeka a zvlášť 
kresťana vo svedomí. Našou povinnosťou 
je zdôrazniť Vám, že všetko, čo Boh stvoril, 
stvoril z lásky k nám a že všetko stvorens- 
tvo je vlastne „zhmotnenou1" Božou 
láskou, ktorá je dobrom pre nás. A videl 
Boh, že to je dobré -  čítame v knihe 
Genezis. Vieme tiež, že „Boh stvoril 
človeka na svoj obraz“ (Gn 1, 27), preto 
je človek nadradený voči ostatnému 
stvorenstvu, ale aj po stránke biologickej 
stojí na vrchole stvorenstva. To však nijako 
nespochybňuje biologickú zviazanosť 
človeka s ostatným stvorenstvom, aj 
Božie zjavenie nás poúča, že Boh postavil 
človeka uprostred stvorenstva, aby ho 
spravoval a strážil: „I vzal Boh človeka 
a umiestnil ho v raji Edenu , a by ho  
obrábal a strážil“ (Gn 2, 15).

Božie zjavenie nás tiež poúča, že 
všetko, čo jestvuje stvoril Boh skrze svojho 
Syna a pre neho. „Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko 
povstalo skrze neho a bez neho nepov
stalo nič z  toho, čo povstalo“ (in 1,1-3).
Celé stvorenstvo má teda svoj pôvod 
v Bohu a k Bohu sa skrze Krista vracia -  
„Všetko zjednotiť v Kristovi, čo je na nebi 
aj čo je na zemi“ (Ef 1, 10). O Božom 
pláne so stvorenstvom hovorí sv. Pavol 
apoštol takto: „Veď stvorenie túžobne 
očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo 
stvorenie bolo podrobené márnosti nie 
z  vlastnej vôle, ale z  vôle toho, ktorý ho 
podrobil a dal mu nádej, že aj samo 
stvorenie bude vyslobodené z otroctva 
skazy, aby malo účasť na slobode a sláve 
Božích detí. Ved vieme, že celé stvorenie 
spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných 
bolestiach až doteraz. A  nielen ono, ale
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ska k otázkam viery a ekológie
my sami, ktorí máme prvotiny Ducha, aj 
my vo svojom vnútri vzdycháme a očaká
vame adoptívne synovstvo a vykúpenie 
svojho tela“ (Rim 8, 19-23). Boh poveril 
človeka, aby nad stvorenstvom vládol 
(porov. Gn 1, 28). V biblickom, ale aj 
občianskom zmysle však vládnuť zna
mená zodpovedne spravovať a nie vyko- 
risťovať a zotročovať. Zodpovedne spra
vovať sťvorenstvo znamená rešpektovať 
jeho životné potreby a prejavy a samo
zrejme jeho životné prostredie. Ak človek 
tieto potreby rešpektuje, žije v harmónii 
s prírodou a stvorenstvo mu slúži. Ak 
však človek tieto ekologické a etologické 
potreby stvorenstva nerešpektuje, stvo
renstvo zotročuje, ničí ho a vyničením 
stvorenstva napokon ohrozuje seba 
samého. Mnohoraké spôsoby likvidácie 
stvorenstva od zamorenia prostredia 
škodlivinami, cez ľahostajnosť a nevšíma
vosť až po bezohlädné ničenie stvorenstva 
predstavujú celú ekologickú problematiku 
dneška.

Už aj otcovia II. Vatikánskeho koncilu 
pripomenuli, že očakávanie nového neba 
a zeme nás nemá viesť ku pasivite 
a nezáujmu o problémy pozemského 
života, ale naopak, má nás podnecovať 
ku zdokonalovaniu súčasného sveta, čo 
je prirodzenou úlohou človeka ako 
Božieho spolupracovníka na plnenie jeho 
plánu. A to platí aj pre vzťah človeka 
k stvorenstvu. O tomto vzťahu hovoria aj 
ďalšie dokumenty Cirkvi, najmä encykliky 
pápeža Ján Pavla II. Je to niekoľko 
článkov v encyklikách Centessimus 
annus, Solicitudo rei socialis, Evangelium 
vitae a viacero bodov listu Svätého Otca 
ku svetovému dňu mieru 1990.

Na tomto mieste je tiež vhodné pripo
menúť slová Katechizmu Katolíckej 
cirkvi: „Siedme prikázanie vyžaduje 
rešpektovanie neporušiteľnosti stvoren
stva. Zvieratá, ako aj rastliny a neživé 
bytosti sú určené pre spoločné dobro 
minulého, terajšieho a budúceho ľudstva. 
Využívanie nerastných, rastlinných 
a živočíšnych zdrojov sveta nemožno 
oddeliť od rešpektovania morálnych 
požiadaviek. Vláda nad neživými i živými 
bytosťami, ktorú dal Stvoriteľ človekovi 
nie je absolútna, je vymedzená starostli
vosťou o kvalitu života blížneho, vrátane 
budúcich generácií, vyžaduje posvätnú 
úctu ku neporušiteľnosti stvorenstva.“ (čl. 
2415): „Zvieratá sú Božie tvoiy, Boh ich 
zahŕňa prozreteľnou starostlivosťou. Už 
svojím jestvovaním ho velebia a oslavujú. 
Aj ľudia majú byť ku nim láskaví. Je

vhodné si pripomenúť, s akou ohľadupl
nosťou zaobchádzali so zvieratami svätí, 
ako napr. svätý František Asisský, alebo 
svätý Filip Néri.“ (čl. 2416).

Podľa doterajších poznatkov vedy, 
život v našej slnečnej sústave je iba na 
planéte Zem. Z toho vidieť, že život na 
zemi má osobitnú hodnotu. Je to veľký 
dar Boha Stvoriteľa daný ľudstvu na 
Zemi. Fenomén života je ako tenký obal 
na planéte Zem v hrúbke niekoľkých 
kilometrov, ktorý je krehký a porušiteľný. 
Preto bezohľadné počínanie človeka voči 
tomuto javu života je neetické, nemorálne, 
je pohŕdaním Božou láskou, je nevďač
nosťou voči Bohu Stvoriteľovi, ktorý nám 
dal stvorenstvo na Zemi ako dar. Človek 
vždy chápal svoju nadradenosť nad 
ostatným stvorením. Cirkev Kristova 
poučená Božím zjavením túto nadrade
nosť ešte zdôraznila. Veď človek bol 
stvorený na Boží obraz a má vládnuť nad 
stvorenstvom (Gn 1,26-27). Človek však, 
ktorý je ranený prvotným hriechom neraz 
zneužil svoju nadradenosť nad ostatným 
stvorenstvom a správal sa voči nemu ako 
dobyvateľ, tyran a vandal. Človek prišiel 
ku nesprávnemu presvedčeniu, že si môže 
voči stvorenstvu dovoliť všetko podľa 
ľubovôle a že nie je v tom nijaký morálny 
problém. Ale opak je pravdou. Každý 
ľudský čin, ktorým ohrozujeme svoje 
životné prostredie, ohrozujeme samot
ného človeka, jeho zdravie a život a pres
tupujeme tým piate Božie prikázanie -  
nezabiješ. A to je matéria do spovede, 
teda dôvod ku pokániu. Toto si v nasledu
júcom treťom tisícročí musíme dobre 
uvedomiť, že si musíme spytovať svedo
mie a spovedať sa aj z vlastných ekologic
kých hriechov.

A práve tu Vám chce Cirkev pomáhať 
formovať a vychovávať kresťanské ekolo
gické vedomie a svedomie. Cirkev nastú
pila do spoločného zápasu s ostatnými 
štátmi a spoločenskými zložkami o za
chovanie trvalo udržateľného rozvoja na 
našej Zemi. Nie politickými, alebo 
ekonomickými rozhodnutiami, ale aj 
výchovou k mravnému správaniu sa 
kresťanov ku stvorenstvu a jeho preven
tívnej ochrane. Ohrozením stvorenstva 
a životného prostredia vôbec ohrozujeme 
nielen seba, ale aj naše deti. Robíme to 
nielen veľkými negatívnymi vplyvmi, ale 
aj každým hoci nepatrným zlým činom 
voči prírode. Každý dobrý čin v tomto 
smere je dôležitý, vedz kvapiek pozostáva 
more.

S radosťou Vám tiež chceme oznámiť, 
že v máji tohto roku sa bude konať už 
tretie stretnutie delegátov Rady biskup
ských konferencií Európy práve na 
Slovensku, kde má zastúpenie aj naša 
KBS. Tohtoročnou témou stretnutia 
bude: „Kresťanský životný štýl a udrža
teľný rozvoj“. Pre nás kresťanov na 
Slovensku je cťou, že budeme počas 
niekoľkých dní hostiť zástupcov biskup
ských konferencií Európy, špecialistov na 
ekológiu, ktorí budú hľadať riešenie 
spomenutej problematiky z pohľadu 
kresťanstva.

Bolo by žiadúce, aby sa výsledky tejto 
konferencie začali uplatňovať aj v našich 
farnostiach. Preto vrelo odporúčame, aby 
v každej farnosti vznikla iniciatívna 
skupina, ktorá sa bude zaoberať otázkami 
kresťanského životného štýlu, ekológie 
a výchovy mládeže k správnemu vzťahu 
k stvorenstvu.

Poslaním človeka je byť, nie mať blaho 
(blahobyt, nadbytok), preto byť kresťa
nom znamená žiť pre svojich blížnych 
a nie iba pre seba. S ekologickou proble
matikou súvisí sociálna problematika 
a obe spolu vytvárajú životný štýl. 
Konzumným životným štýlom prispie
vame ku hladomorom, drancovaniu 
prírody a zániku hodnôt. Životný štýl sa 
bezprostredne dotýka kresťanstva a nielen 
teoreticky, ale aj prakticky. Co robíme 
s nadbytkom? Dokážeme sa podeliť? Nie 
sme ako evanjeliový boháč, o ktorom 
platí: „Blázon, ešte tejto noci požiadajú 
od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie 
bude?“ (Lk 12,20).

Buďme teda bohatí na dobré skutky 
a štedrosť (porov. 1 Tim 6, 17-19).

Milovaní bratia a sestry!
Z uvedených skutočností vyplýva, že 

ku ekologickej problematike musíme 
pristupovať zodpovedne podľa svojho 
najlepšieho svedomia. Stvorenstvo máme 
užívať uvážene, rešpektujúc jeho hodnotu 
a s úctou, aká patrí veľkému Božiemu 
daru. Kresťan má aj vo vzťahu ku stvoren
stvu napomáhať životu a nie smrti. Má 
pritom jasne rozoznávať Stvoriteľa od 
stvorenia. Stvoriteľovi sa klaňať a za 
stvorenstvo mu ďakovať.

Vyprosujeme Vám svetlo viery v tejto 
problematike, ako aj silu Svätého Ducha, 
Oživovateľa takto aj konať a udeľujeme 
Vám svoje apoštolské požehnanie.

Vaši biskupi Slovenska
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V našej spoločnosti prebieha medzi 
ľuďmi, ale aj cez m asmédia búrlivá 
diskusia na tému umelých potratov, ktorá 
bola nedávno vyvolaná v súvislosti 
s parlamentnými návrhmi zmien k novele 
Ústavy Slovenskej republiky.

Keďže prevažná väčšina uverejnených 
príspevkov obhajovala zachovanie zákon
nej možnosti umelého potratu, chcel by 
som ako biológ a kňaz súčasne na 
niektoré argumentácie zareagovať a po
môcť tak aspoň našim kresťanským 
matkám k upevneniu ich zodpovedného 
kresťanského postoja k otázke interupcií.

Ako najčastejší argument sa uvádzalo 
právo ženy rozhodovať o svojom tele, 
rozhodovať o tom, či si dieťa ponechá, 
alebo ho dá usmrtiť. Tu treba veľmi jasne 
povedať, že žena má naozaj právo 
rozhodovať o svojom tele, o svojom, ale 
nie o inom, hoci ho má uložené na nejaký 
čas v živom inkubátore svojho tela. Má 
právo zodpovedne a slobodne rozho
dovať spolu so svojím mužom, či má 
počať, alebo nemá počať nového človeka. 
Z 28 lunárnych dní len v dvoch môže 
počať a v 26 dňoch nie. Pri zodpovednom 
plánovaní rodičovstva je možné minima
lizovať riziko počatia mravne dovolenými 
spôsobmi. Hedonistický život tieto riziká 
samozrejme vysoko zvyšuje. Keď sa 
napriek tomu dieťa predsa počne, už nie 
je možné zasahovať do integrity jeho 
osoby. Tak ako nemožno človeka bez
trestne zabiť ako dospelého, alebo ako 
dieťa hneď po pôrode, tak ho nemožno 
ako úplne bezbranné a nevinné stvorenie 
zabiť v akomkoľvek štádiu svojho vývinu 
od okamihu počatia v tele matky. Je to 
nový človek s úplne jedinečnou gene
tickou výbavou a s nesmrteľnou dušou 
stvorenou na Boží obraz a to či vo fáze 
práve oplodnenej materskej bunky, či vo 
fáze moruly, blastuly, alebo gastruly, je to 
stále ten istý človek, ktorý už má napr. 
farbu očí zakódovanú vo svojej genetickej 
informácii, ktorá pochádza od obidvoch 
rodičov, od prvej chvíle svojho života pri 
počatí. Od okamihu počatia je to ten istý 
človek, ktorý sa búrlivo a neprerušene 
vyvíja a formuje do podoby jedinečného, 
neopakovateľného a krásneho ľudského 
indivídua, ktoré raz môže byť velkým 
vedcom, umelcom, lekárom, či kňazom. 
Tak ako žena nemôže byť „trošku te
hotná“, tak ani nič iné nemôže z oplod
nenej ženskej pohlavnej bunky vzniknúť, 
ani do troch mesiacov, ako jedinečný 
človek. Nie je to plod ani žaby, ani mačky, 
alebo psa. Nie je to ani beztvámy zhluk

buniek, ale presne organizovaný živý 
organizmus, kde každá bunka má svoje 
miesto, má svoju funkciu a kde z každej 
bunky už v počiatočnom štádiu vývoja je 
vopred určené, aký orgán, alebo úd z nej 
vznikne. Je to teda plod človeka, ktorý sa 
však nevie brániť, nevie kričať a jeho 
násilná smrť je hroznou vraždou spô
sobom krutého trhania tela po kúskoch. 
Krv týchto detí však vie volať k Bohu!

Ďalším argumentom obhajcov inte
rupcií je výrok, že zákaz interupcií je len 
„výmyslom cirkvi“, že je to len vec kres
ťanov a ich politikov. „Nás to 
nemusí zaujímať.“ Potrat ako 
vraždu chápu všetky velké 
svetové náboženstvá 
a principiálne ich ne
pripúšťajú. Moslim
ské ženy napr., ktoré 
sa riadia Koránom 
porodia všetky 
deti, ktoré počnú.
O čo skôr by to 
malo byť v kres
ťanstve! Čo je tu 
však dôležité zdô
razniť je to, že 
vražda človeka, čo 
potrat určite tiež je, 
podlieha predovšet
kým pod moc priro
dzeného mravného 
zákona, ktorý je svet
lom každému človeku 
prichádzajúcemu na svet 
a ktorý sa v každom človeku 
prejavuje ako hlas svedomia a teda ako 
Boží hlas a to bez ohľadu, či sa jedná 
o človeka veriaceho, alebo neveriaceho. 
Tento hlas jasne signalizuje každému 
človeku, ktorý potrat vykonal, alebo s ním 
súhlasil, že to nemal urobiť. Vieme však, 
že človek vo svojej slobode vie konať aj 
proti svedomiu, ktoré si na nejaký čas 
dokáže učičíkať, utlmiť, alebo otupiť, ale 
kým vina trvá a nie je sviatostné odpus
tená, svedomie plní svoje poslanie 
neúprosne ďalej. Svedectvá žien, ktorých 
svedomie hryzie celý život by určite splnili 
svoju úlohu spoločenskej kauze „inte- 
rupcie“, keby boli publikované. Tie sa 
totiž zámerne zamlčujú. „Radšej desať 
detí v náručí, ako jedno vo svedomí.“ To 
je výrok pravej kresťanskej slovenskej 
matky, akých bolo u nás v minulosti dosť. 
Hlasom svedomia sa majú riadiť tak 
veriaci, ako i neveriaci. Veriaci o to viac, 
že majú okrem toho i jasný Boží príkaz : 
Nezabiješ! A kto iný predovšetkým má

chrániť hodnotu života, ktorý je Božím 
darom, ak nie práve kresťania? Par
lamentný priestor má byť azda výnim
kou? Isteže nie, ak sa problém interupcií 
chápe ako výsostne morálny problém. 

A nakoniec je tu ešte jeden blok 
argumentácií za umelé potraty, sú to 
dôvody zdravotné a najmä sociálne.

Keby sme mali k dispozícii štatistiku, 
kde lekári doporučovali matkám potrat 
k záchrane zdravia, či života matky a kde 
ho matky odmietli a dieťa nechali žiť, 
videli by sme veľmi zreteľne, ako si Boh 
osobitným spôsobom chránil aj život 
matky i dieťaťa v týchto ťažkých si
tuáciách.

A čo sa týka sociálnych dôvodov, pre 
ktoré si rodičia nemôžu dovoliť ďalšie 

dieťa je pravý dôvod ukrytý v kon
zumnom štýle života, kde druhé 

či tretie dieťa je jednoznačne 
najväčšou prekážkou tohto 

životného štýlu, ktorý 
rodičia praktizujú. Je 
to motív egoistický, 
hedonistický a mate
rialistický. Dať pred
nosť drahej dovo
lenke na Malorke, 
alebo kúpe luxus
ného auta pred 
ďalším dieťaťom je 
pre nich samozrej
mosťou a preto je 
potrat pre nich vý
hodným riešením. 
Keby bola naozaj 

pravda, že zlé so
ciálne pomery neu

možňujú rodinám prijať 
viac detí, tak by bolo v ro

dinách sociálne dobre si
tuovaných najviac detí 

a predsa je to opačne, že skôr chu
dobnejšie rodiny sú početnejšie.

Kým kresťanské matky na Slovensku 
vo velkej dôvere v Božiu pomoc prijali 
všetky deti, ktoré počali, nevymizol tento 
národ z mapy Európy ani keď nás preval
covali tatárske, či turecké vpády a prežili 
sme dve svetové vojny a mnohé epidémie 
moru a choleiy. Keby sme dali dohro
mady všetkých padlých vo vojnách, ktoré 
sa prehnali Slovenskom v jeho dejinách, 
nedostali by sme také číslo, aké tento 
národ dosiahol od platnosti interupčného 
zákona po nástupe socializmu až doteraz
-  milión tristotisíc padlých v lonách 
vlastných matiek! A ku tejto tragickej 
skutočnosti sa nemajú azda kresťania 
vysloviť v duchu Božích zákonov, aby 
tento národ prežil aj tretie tisícročie?

J. Voskár
Ilustr. snímka: L. Lehotský
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Liturgický kalendárSvätí mučeníci T im o tej a  M aura
i .  MÚ

Timotej sa narodil okolo roku 
265 v egyptskej dedinke Perapeon 
ako syn tamojšieho kňaza Pikolpa. 
Ľudia si Timoteja veľmi vážili, 
pokladali ho za svojho duchovného 
otca a často sa uňho stretávali, aby 
im čítal Sväté písmo. V tých časoch 
bolo totiž veľkou vzácnosťou, ak ho 
niekto v dedine vlastnil. Ked si 
mladého muža všimol tébsky bis
kup, ustanovil ho za čteca (prvé 
nižšie svätenie) a prepisovateľa 
bohoslužobných kníh.

Maura pochádzala z tej istej obce 
a bola známa svojou zbožnosťou. 
Ked mala sedemnásť rokov, stala sa 
Timotejovou manželkou.

Všeobecná obľúbenosť mladého 
manželského páru vyvolala u niekoľ
kých obyvateľov obce žiarlivosť, 
a tak sa vybrali za správcom tébskej 
oblasti Areiom, aby Timoteja udali, 
že je kresťan. Areios okamžite vydal 
rozkaz, aby obvineného predviedli 
pred súd a prikázal mu, aby odovz
dal posvätné knihy. On však vedel, 
že Areios ich chce zničiť, preto mu 
povedal: „Nauč sa, vladár Areios, že 
kresťanské knihy sú mi ako vlastné 
deti, lebo nimi pomáham svojim 
bratom. A ako pravdepodobne vieš, 
nijaký otec nevydá svoje deti, aby 
boli hodené do ohňa. Preto ani ja 
nemôžem vydať svoje duchovné deti 
do tvojich nečistých rúk. Tieto sväté 
knihy pomáhajú mne i kresťanom 
mojej dediny a vďaka nim nás 
strážia Pánovi anjeli, ktorí sú vždy 
pri nás.“ Na Areiovu otázku, či 
nevidí nástroje pripravené na muče
nie, odpovedal: „Co ma strašíš ako 
dieťa - nevidíš Božích anjelov, ktorí 
ma obstupujú?“ Areios preto naria
dil, aby rozžeravili kovové tyče 
a vbodli ich obvinenému do uší.
V dôsledku toho Timotejovi vytiekli 
oči a oslepol, ale napriek tomu 
zostal neoblomný. Hoci teda prišiel 
o «voje telesné oči, zrak jeho srdca 
zostal jasný. Po mnohorakých 
mukách ho zavesili dolu hlavou, do 
úst mu vložili kúsok dreva a na krk 
mu priviazali ťažký kameň. Niektoré 
mučenia síce nemali naňho nijaký 
vplyv, takže zostal nimi nedotknutý, 
ale predsa boli také velké, že sami 
ich vykonávatelia začali prosiť 
správcu oblasti, aby ich zmiernil. 
Nič však nedonútilo Timoteja vzdať 
sa kresťanskej vieiy.

Ked Areios pochopil, že muče
ním nič nedosiahne, prišiel na

myšlienku zavolať k Timotejovi jeho 
manželku. Dúfal, že pekná mladá 
žena presvedčí svojho manžela, aby 
sa vzdal kresťanskej viery a zachránil 
si aspoň holý život. Maura ochotne 
súhlasila, že pôjde za svojím man
želom a porozpráva sa s ním. Jej 
zámerom však nebolo presvedčiť ho, 
aby zaprel kresťanskú vieru, ale 
práve naopak, podporiť ho v nej. 
Navyše chcela aj ona sama získať 
povzbudenie - vedela totiž, že tiež 
bude musieť trpieť za vieru v Krista, 
ak Areia neposlúchne.

Po návšteve u Timoteja sa Maura 
odvážne priznala správcovi oblasti, 
že aj ona je kresťanka. Tieto jej slová 
rozzúrili Areia do nepríčetnosti, lebo 
úplne zmarili jeho plán. Sľúbil, že 
jej nájde za m anžela vysokého 
dôstojníka, len nech prinesie obetu 
bohom. Ked to odmietla, rozhne
vaný jej dal vytrhávať vlasy a odtínať 
prsty na rukách. Ona sa však mod
lila k Bohu, aby odpustil jej tiýzni- 
teľovi. Potom prikázal, aby ju vhodili 
do vriaceho kotla, ale Maura necítila 
nijakú bolesť a zostala nedotknutá. 
Areios začal podozrievať sluhov, že 
zo súcitu nenaplnili kotol horúcou, 
ale studenou vodou. Podišiel preto 
k Maure a prikázal jej, aby mu 
trocha vody vyšplechla na ruku. Keď 
to urobila, Areios skríkol od bolesti 
a prudko ju odtiahol. Vtedy pod 
vplyvom zázraku vyznal Boha, v kto
rého veri Maura. Žiaľ, moc diabla 
nad ním bola ešte príliš veľká, takže 
o chvíľu ju začal znova nahovárať, 
aby priniesla obetu bohom. Areios 
pokračoval v mučeniach a ľud začal 
proti tomu reptať, ale Maura im 
povedala: „Nech sa ma nikto nezas
táva. Ja mám iba jediného Zástancu
- Boha, v ktorého dúfam.“

Napokon vydal Areios rozkaz, 
aby obidvoch mladých ľudí ukrižo
vali tvárou v tvár na drevo. Bohom 
zázračne udržiavam viseli Timotej 
a M aura na krížoch deväť dní, 
pričom ďakovali Bohu, vzájomne sa 
potešovali a povzbudzovali. Na 
desiaty deň odovzdali svoje duše 
Pánovi a odišli do večnej blaženosti. 
Bolo to v roku 286 za vlády cisára 
Diokleciána (284 - 305).

Prosme Pána, aby nám na 
príhovor svätých mučeníkov Timo
teja a Maury udelil vrúcnu lásku 
k Svätému písmu, oddanosť Pánovi 
a manželskú svornosť.

Mgr. Marcel Gajdoš

Pondelok 30.4. -  Jakub, apoštol; Antifóny predobrazujúce. Vchod 
nedeľný. Tropár „Ctihodný Jozef“ a o apoštolovi. Kondák o myro- 
nosičkách. Sláva kondák o apoštolovi, I teraz kondák Raschy. Pro- 
kimen, aleluja a pričasten o myronosičkách a o apoštolovi. Sk 6, 
8-15; 7,1 -5a; 4,47-60, zač. 17; Jn 4 ,46b-54, zač. 13; Apoštolovi: 
Sk 12,1 -11, zač. 29; Lk5,1 -11, zač. 17; Ostatné podľa paschálneho 
poriadku. Menlivé časti počas ostatných dní sú ako v nedeľu
o myronosičkách. Prvý nasleduje tropár,, Ctihodný Jozef“ a potom 
ostatné. Čítania sú radové.
Utorok 1.5. -  Jeremiáš, prorok; Sk 8,5-17, zač. 18; Jn 6,27-33, 
zač. 20
Streda 2.5. -  Atanáz Velký, biskup; Antifóny predobrazujúce. Tropár 
„Ctihodný Jozef“ a o biskupovi. Kondák o myronosičkách. Sláva 
kondák o biskupovi, I teraz kondák Paschy. Prokimen, aleluja a pri
časten o myronosičkách a o biskupovi. Sk 8,18-25, zač, 19; Jn 6, 
35-39, zač. 21; Biskupovi: Heb 7,26-28; 8,1-2, zač. 318; Mt 5, 
14-19, zač. 11
Štvrtok3.5.—Teodózius Fečerský, prepodobný; Sk8,26-39,zač. 
20; Jn 6, 40-44, zač. 22; Prepodobnému: Heb 13, 7-16, zač., 
334; Mt 11,27-30, zač. 43
Piatok 4.5. -  Pelágia z Tarzu, mučeníčka; Sk8,40; 9,1 -19a, zač. 
21; Jn 6,48-54, zač. 23
Sobote 5 .5 . -  Irena, mučeníčka; Sk 9,19b-31, zač. 22; Jn 15 ,17-
27; 16,1-2, zač. 52
Nedeľa 6 .5 .—Jób, spravodlivý 

-  4. nedeľa po 50-nici -  o uzdravení ochrnutého -  3. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je štvrté. Antifóny nedeľné. 
Tropárz hlasua o spravodlivom, kondák o ochrnutom. Sláva kondák
o spravodlivom, I teraz kondák Raschy. Sk 9,32-42, zač. 23; Jn 5, 
1-15, zač. 14
Pondelok 7. 5. -  Zjavenie sv. kríža; Menlivé časti ako v nedeľu
o uzdravení ochrnutého. Sk 10,1 -16, zač. 24; Jn 6,56-69, zač. 24 
Utorok 8.5. -  Ján Bohoslovec, apoštol a evanjelista; Antifóny pre
dobrazujúce. Tropár z hlasu a o apoštolovi, kondák o ochrnutom. 
Sláva kondáko apoštolovi; I teraz kondák Paschy. Prokimen, aleluja 
a pričasten z nedele o ochrnutom a o apoštolovi. Sk 10, 21-33, 
zač. 25; Jn 7,1-13, zač. 5; Apoštolovi: 1 Jn 1,1-7, zač. 68b; Jn 
19,25-27; 21,24-25, zač. 61
Streda 9 .5 .—Izaiáš, prorok; Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša 

-  Polovica (Prepolovénije) Páfdesiatnice;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár zo sviatku (Prepolo- 
vénija) i sv. Mikulášovi. Sláva kondák sv. Mikulášovi; I teraz kondák 
zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten z polovice 50-nice asv. 
Mikulášovi; Sk 14,6-18, zač. 34; Jn 7,14-30, zač. 26. Sv. Mikulášovi: 
Heb 13,17-21, za. 335; Lk 6,17-23, zač. 24; Namiesto „Dôstojné 
je“ sa spieva IX. irmos z polovice Rafdesiatnice. Do 16. mája (vrátane) 
sa menlivé časti okrem čítaní spievajú z Polovice 50-nice.
Štvrtok 1 0 .5 . -  Šimon Horlivec, apoštol; Rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce. Tropár z Polovice 50-nice a o apoštolovi. Sláva 
kondák o apoštolovi, I teraz z Polovice 50-nice. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Polovice 50-nice a o apoštolovi. Sk 10,34-43, zač. 
26; Jn 8,12-20, zač. 29. Apoštolovi: 1 Kor 4,9-16, zač. 131; Mt 
13,54-58, zač. 56
Piatok 1 1 .5 . -  Cyril a Metod, slovanskí apoštoli; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce. Tropár z Polovice 50-nice a o apoštoloch. 
Sláva kondák o apoštoloch; I teraz kondák z Polovice 50-nice. Pro
kimen, aleluja a pričasten najprv z nedele 50-nice a potom o apoš
toloch. Sk 10,44-48; 11,1-10, zač. 27; Jn 8,21-30, zač. 30 
Sobote 1 2 .5 . -  Epifän a Germán, biskupi; Sk 12,1 -11, zač. 29; Jn 
8,31-42a, zač. 31
Nedeľa 1 3 .5 .-  Glycéria, mučeníčka 

-  5. nedeľa po 50-nici -  o samaritánke -  4. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je siedme. Antifóny predobra
zujúce. Tropár z hlasu a z Polovice 50-nice. Sláva kondák z nedele
o samaritánke; I teraz kondákz Polovice 50-nice. Prokimen, aleluja 
a pričasten z nedele o samaritánke. Sk 11,19-30, zač. 28; Jn 4,5- 
42, zač. 12; Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva IX. irmos z Polovice 
50-nice. Ostatné podlá paschálneho poriadku.

Vojtech Boháč
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Nedelä uzdravenia chorého

Ježiš p o lo ž il č loveku, kto rý  bol už 
tridsaťosem rokov chorý, otázku: „Chceš 
ozdravief?“ (Jn 5, 6). Na prvý pohľad je 
to veľm i čudná otázka. Ktorý chorý by 
nechcel byf zdravý? Ale tu má svoj h lbší 
význam. Tento chorý sa možno ani nechcel 
dostať do lie č ive j vody. Možno bol na 
duchu rovnako ochrnutý ako na tele a tak 
h ľada l u s p o k o je n ie  v tom , že čaka l 
s ostatnými využívajúc dobrotu tých, kto rí 
im zabezpečovali potraviny. Možno, že 
patril k tomu druhu ľudí, k torí záchvatmi 
m ig ré ny , ž a lú d o čn ých  k ŕčo v  a iných  
chorobných stavov ospravedlňujú chyby, 
ktoré narob ili na svo je j ceste životom . 
Preto sa Jež iš  n a jp rv  p ýta : „C hceš  
ozdravief?“ (Jn 5, 6 ). Zdá sa, že pre 
uzdravenie je podm ienkou  chc ie ť byť 
zdravý. Seneca hovorí: „Veľkou časťou 
liečby  je p rian ie  byť vy lie če n ý .“ Je to 
záležitosťou rozhodnutia sa. V iktor Hugo 
povedal, že ľuďom nechýba siia. Chýba 
im vôľa.

Spomeňme si na Zacheja. Urobil svoj 
prvý krok k spáse tým , že chcel v id ie ť 
Ježiša. Keďže bol malého vzrastu, zástup 
ľudí mu m ohol prekaziť naplnenie jeho 
túžby. Rozhodol sa urobiť niečo, čo mu 
zaiste vynieslo posmech davu. Veď pohľad 
na miestneho boháča, ktorý sa nemotorne 
škriabe na strom , nemohol vyvolať inú 
reakciu. No Zachej na to nedbá. On chce 
v id ie ť Ježiša. A Spasite ľ odpovedal na 
je h o  ro z h o d n u tie . V ten  deň ho o b 
klopovali veľké zástupy, ale Ježiša zaujal 
človek, ktorý sa skutočne rozhodol byť 
s ním -  Zachej. Preto sa pozval do jeho 
domu.

Dnes sa Jež iš  pýta  nás? „C h ce š  
ozdravief?" (Jn 5, 6). Nem yslí pritom  až 
tak na naše telesné choroby, ako skôr na 
to, čo paralyzuje život našej duše. „Chceš 
ozdravief?“ {¿n 5, 6). Azda pri tejto otázke 
c ítim e, že tu nestačí form álne správna 
odpoveď. Táto otázka vyžaduje odpoveď, 
ktorá sa rodí z hĺbky duše. Z rozhodnutia 
pre život v Kristovej prítomnosti. Z obja
venej túžby duše po spáse a večnom  
živote. Ak dokážeme na Ježišovu otázku 
takto odpovedať povie i nám: „Vstaň... 
a chod!“ {Jn 5, 8).

Tak čo? „Chceš ozdravief?“  (Jn 5, 6).

Miron Keruľ-Kmec

Básnik bez domova
15-te výročie smrti Rudolfa Dilonga

1905 -  1986

„Žijeme bez ožiarených sál, bez 
veľkého publika, bez citlivého zázemia pre 
pochopenie a skromne sme sa uchýlili iba 
k  hŕstke tých, ktorým je poézia sviatočnou 
chvíľou. “ Tieto vety vyslovil slovenský 
básnik bez domova Rudolf Dilong. Obsa
hujú bezmocnú tragiku človeka, ktorý 
práve „vo svete slobodných a otvorených 
horizontov“ najprenikavejšie precítil 
situáciu človeka bez domova, bez by
tostnej zviazanosti so svojimi koreňmi.

Narodil sa 1. 8. 1905 v Trstenej. Po 
maturite vstúpil do františkánskej rehole. 
Popritom študoval na katolíckej teolo
gickej fakulte a istý čas aj na filozofickej 
fakulte v Bratislave.

Po absolvovaní teológie bol vysvätený 
za kňaza.

So zmenami povojnového politického 
usporiadania R. Dilong nesúhlasil a preto 
v ie te  1945 odišiel do emigrácie. Aj 
v zahraničí pracoval pre rozvoj slovenskej 
vzdelanosti, literatúry, redakčnej a vyda
vateľskej aktivity. Zomrel v americkom 
Pittsburghu.

Dlhé roky sme nevedeli o básnikovi R. 
Dilongovi skoro nič. Snáď len tí najzasvä- 
tenejší znalci slovenskej literatúry sa 
pamätajú na množstvo kníh, ktoré ešte 
pred odchodom do emigrácie napísal 
„básnik vo františkánskej kutni“, ako ho 
vtedy volali.

Spolu s P. G. Hlbinom patril k ve
dúcim osobnostiam katolíckej modemy.
V roku 1933 zostavil Antológiu mladej 
slovenskej poézie. Literárna história ju 
pokladá za prvé programové vystúpenie 
básnikov katolíckej modemy. Od svojho 
básnického debutu až do svojho odchodu 
zo Slovenska bol Dilong jednou z najdy
namickejších postáv súčasného lite

rárneho života. „Počujte, ako som sa stal 
básnikom,“ napísal v autobiografickom 
diele Zakliata mladosť. „Dotkla sa ma 
smrť mojej sestry Haničky, nechcel som 
napísať báseň, chcel som sa s ňou 
rozprávať akýmsi básnickým plačom, 
vždy som jej mohol veľa rozprávať, ale 
vtedy som chcel, aby si to prečítala vysoko 
z neba, pomaly, po hláske, preto i slová
i vety som pozorne ukladal, až z toho 
vznikla báseň. “ Jeho prvé básnické zbierky 
sa vyznačujú popevkovým lytmom a ľah
kým  nenúteným rýmom. Františkánska 
pokora sa v nich spája s liturgickými 
a náboženskými motívmi. Píše na základe 
vonkajších vnemov, ktoré pretvára na 
pestrofarebné impresie. Pretransformú- 
vava i tragické skutočnosti na nepatetickú 
oslavu života. Dilong dal do symbiózy 
svoje kňazské a básnické poslanie: „Preto 
som dobrým kňazom, lebo som básnicky 
založený“, uvádza v diele Zakliata 
mladosť. Zakliata mladosť i preto, že tá 
jeho bola priveľmi ťažká. Matka mu 
zomrela a macocha voči nemu pociťovala

Rudolf Dilong

‘PILŔIO VÁ Ž ‘ľ íHä

‘Bob. si na /qvUjhC Krista, on žil, 
noc preň si pretrpela. Žena, 

tvoj sen je  náchylný 
((u viere. Zrodifsa v  tebe 
Bolesti bod, bez pocfujby 
na oči tvoje preíafgné 

padalo nebo klapkami, 
í(de si to utrpenie pila.

Možno i sama seba poznáš 
na jednom pleci pod krížom, 

na jednej lavice smrti 
zacftráň mu kroky, dýcfmi 

a zastaň sa fw, 
vojdi do radnej siene, 
varovné slovo povedz, 

povedz fio srdcom, ty si žena, 
teraz máš deň ty jediná, 

ty noc si pretrpela.
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Rudolf Dilong

X ľU  Z A STA V E N IE

‘Dali ho do hrobu. “Deň nesl(gnčil, 
to, zdá sa, sníva sthJ(g v  piesku 

morskom 
apksoí^morský nemá Hronca, 
aiv niet konca íástqj. Mučivý 

deň má svoj chrbát. Smúto/Q>resne 
ide,

je  Hlasitým má ol(ná, prúdi 
a my pri tvojom hrobe, 
‘Kriste, nie sme cudzí 

%ameňom privalený, vstaneš 
a radosí rozdáš chodníkom, 

nás od bolesti stretneš, Krista 
a vstaneš z  nás, z  nás zhodíš 

f(ameň,
i my sme nežiíi už, nájdeš 

náš pohľad v  celom cintoríne.

nevraživosť. Stratil aj svoju 
sestru a snáď i preto motív 
bolesti je v jeho tvorbe viac 
než silný. Ďalšou vážnou 
skúškou bola vojna. Do har
monickej tvorby preniká dis
harmonický motív sĺz, krvi, 
vojnových lazaretov, mŕt
vych. Svoje poslanie vidí 
v odchode na front. „Ale ja 
idem na front víno dať zo 
srdca mnícha,“ píše v básni 
Odchádzam do poľa. V tom
to období vydáva Dilong 
zbierky, ktoré' sú plne' nepo
koja, smútku, bolesti nad 
stratou ľudských životov. 
Definitívne sa vzdáva impre- 
sívnej pohody a dominujúce 
sú prvky tragizmu a nad
realistickej vízie „chrbtov 
pekla“. Ale i v čiernej dobe vie 
zo seba vydať čisté tóny 
ľudského súcitu a sebaspyto- 
vanía. V poslednej zbierke 
vydanej u nás (Moja krv) za
hŕňa snahu nájsť seba ako 
človeka i básnika spred vojny, 
čo je však už nemožné. Nad 
Slovenskom visela vízia po
litického teroru, ktorú nedo
kázalo potlačiť ani nadšenie 
más. Asi vtedy sa v Dilongovi 
niečo zlomilo. V účtovaní so 
sebou účtoval vlastne s do
bou, ktorá sa pred ním vy
norila ako neprekonateľný 
vrch. Jeho ďalšia povojnová 
tvorba odráža celú škálu 
duševných záchvevov, kto
rými prechádzal slovenský

intelektuál -  kňaz v emigrácii a má okrem 
estetických hodnôt dokumentárnu cenu 
pri poznávaní emigrantského života. Je 
problémom zistiť kolko básní, článkov, 
prozaických a dramatických prác napísal 
v tejto druhej exilovej časti svojho života. 
Z jeho rozmanitej a bohatej literárnej 
činnosti poznáme na Slovensku len 
zlomok. Iba v poslednom období sa 
vďaka zásielkam Slovenského ústavu sv. 
Cyrila a Metoda v Ríme dostali k nám 
niektoré novšie vydania z Dilongovej 
tvorby. V memoároch Stretával som ľudí, 
ktoré majú podobu poetických sentencií 
autor s poetickou hravosťou i filozofickou 
hĺbavosťou hodnotí svoj pohnutý život 
kňaza, básnika a emigranta. Dilong veril 
na reálne existujúcu ľudskú potrebu viery 
a na dôležitosť nadčasovo platných hod
nôt a istôt. A nám pri stretnutí s jeho 
tvorbou nezostáva nič iné, iba uvažovať 
nad podstatou bytia, ako ju načrtol on 
a nad danosťami života, kde sa dá napriek 
všetkému vybojovať kus ľudského šťastia.

Adriana Dolinská

Nedelá o Samaritánke

„Daj sa mi napiť!" -  tieto slová, ktoré 
počula Samaritánka z Ježišových úst, sa jej 
zdali byť veľmi zvlášne, ba čudné. Akože ty? 
Ty niečo potrebuješ odo mňa? Veď je to proti 
doterajšej m ojej logike! Na všetky tieto 
pochybnosti dostáva od Ježiša nečakanú 
odpoveď: „Keby si poznala Boží dar a vedela, 
kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napif,« ty 
by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ 
Krátky rozhovor, ktorý znamenal razantnú 
zmenu v živote ženy i celého Sycharu.

Ak sa Vám to zdá byf čudné, tak máte 
naozaj pravdu. A práve zvlášnosf tohoto 
rozhovoru je v tom , čo ho robí intenzívnym, 
čo ho v lastne  prerába z m ono lógu  na 
rozhovor dvoch osôb. Akoby chcel Kristus 
tejto žene dať pocit užitočnosti, priateľstva. 
Potrebovala znovu počuť, že je potrebná, že 
nie je len tou nešťastnou hriešnicou, ktorá 
už mala päť mužov a teraz žije so šiestym 
nezákonne. Potrebovala cítiť, že niekomu na 
nej naozaj záleží. A práve toto všetko sa 
u d ia lo  v tom to  čudnom  rozhovore na 
obyčajnom mieste pri studni.

Podobne sa cítime aj my. Aj náš život je 
mnohokrát prázdny a bezútešný. Cítime sa 
opustení, nepotrební a bez priateľa, ktorému 
by na nás záležalo. Túto situáciu však chce 
zmeniť Ježiš. Takisto prichádza do tvojho 
okolia, do okolia tvojho života. Vstupuje do 
tvo jic h  všedných d n í v obyčajných s i
tuáciách. Pristupuje k tebe a prosí ťa o lás
kavosť. N ie, žeby n iečo od nás nutne 
potreboval, ale už ste určite zažili ten pocit, 
že keď ste niekomu pom ohli, bolo Vám 
lepšie. To isté robí on s nami -  prosí nás o 
pomoc na diele spásy. Chce, aby sme robili,
0 čo nás požiada. Ak počúvneme hlas srdca 
a budeme nasledovať samaritánsku ženu, 
bezútešnosť nášho života bude prežiarená 
jeho prítomnosťou. Život dostane farby, vôňu
1 chuť. Stane sa zaujím avým  a p lným . 
Budeme sa nielen cítiť, ale aj vyzerať dobre. 
Táto zmena poznačí aj naše okolie a ak 
pôjdeme ďalej, skrze sebareflexiu a pravdu, 
ocitneme sa zočí voči Bohu. Takto zmenení 
budeme zároveň jeho deťmi i partnermi. 
Staneme sa účastnými na jeho svätostí a tým 
aj p ram eňm i žive j vody. Budeme jeho 
svedkami i advokátmi, jednoducho tými, ktorí 
budú po ostatný čas svojho života hlásať 
celému svetu jedno krátke, ale o to dôležitej
šie svedectvo: „Christos voskrese Iz mert- 
vych! -  Kristus vstal z mŕtvych!“

-Í9-
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DOBRO JE SILOU, KTORÁ m
Otca doc. ICDr. Cyrila 

Vasiľa, SJ, pozná už nielen 
širšie spoločenstvo grécko
katolíkov.

V poslednom  období 
obhájil na Pápežskom vý
chodnom  inštitúte dok
torskú prácu, v roku 1999 
na Teologickej fakulte Pa- 
lackého univerzity v Olo
mouci docentskú habili
táciu, od 16. marca 2000 je 
dekanom Fakulty východ
ného cirkevného práva Pá
pežského východného inšti
tútu a najnovšie ho 30. 
novembra 2000 Svätý Otec 
Ján Pavol II. menoval za 
konzultora Kongregácie pre 
východné cirkvi.

Posledné zimné týždne 
sa o. Cyril Vasiľzdržiaval na 
Slovensku a prednášal na 
Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v Bratislave. Nav
štívil aj východné Slovensko
-  Košice, Strážske a Nižný 
Čaj. Jeho prítomnosť sme 
využili na rozhovor, v kto
rom sme mu položili nie
koľko otázok.

Ä) Ste konzultorom  
Kongregácie pre východné 
cirkvi. Aké úlohy pre Vás 
vyplývajú z tejto funkcie
i z funkcie dekana práv
nickej fakulty?

Ako už naznačuje sa
motné slovo, konzultor 
vykonáva pre potreby 
kongregácie úlohu po
radcu. Využíva sa tak 
jeho odborná kompe
tencia, ktorú poskytuje 
pre potreby orgánov rím
skej kúrie. Prakticky ide 
o vypracovanie odborných 
posudkov a hodnotení na 
požiadanie tejto kongregácie. 
Tá sa na konzultorov obracia 
so žiadosťami o posudok, či 
návrh na riešenie niektorých 
komplikovanejších prípadov, 
reagujúc tak na situácie, 
ktoré prináša život Cirkvi, ale 
aj pri príprave vlastných akti
vít, programov a dokumen
tov.

Z funkcie dekana fakulty popri riadnej 
prednáškovej činnosti zasa vyplýva 
starostlivosť o personálne a programové 
zabezpečenie fakulty, o zabezpečenie 
vzťahov s inými fakultami a univerzitami 
a v konečnom dôsledku o riešenie otázok 
spojených s celkovým vnútorným životom 
fakulty -  schvalbvanie a zabezpečovanie 
vedenia doktorských prác, organizovanie 
vedeckých aktivít fakulty atd.

ä  Celá Cirkev sa pripravovala na 
vstup do tretieho kresťanského tisícročia. 
Naša generácia už v ňom žije. Čo vás 
znepokojuje a naopak, čo teší na prahu 
tretieho tisícročia?

Pri každom pohľade na plynúci čas, pri 
nádejach i obavách, ktoré v nás tento jav 
vyvoláva, je vždy potrebné pamätať na to, 
že Boh je jedi
ným Pánom 
dejín. Pripo- 
m í ň a l o  
nám to aj 
m otto Ju 
bilea 2000 -  
„Kristus vče
ra, i dnes i na 
veky.“

Obavy, či smútok z hľadiska našich ľud
ských kritérií vyvoláva skutočnosť, že 
väčšina ľudstva ešte neprijala Krista, 
alebo o ňom ani dostatočne nepočula 
a že aj tá časť, ktorá sa hlási k jeho 
posolstvu, to neodzrkadľuje presvedčivo 
v osobnom i spoločenskom živote. Z tejto 
skutočnosti potom pram enia všetky 
prejavy egoizmu, rôznych foriem násilia, 
neúcty k ľudskému životu, sociálnej 
nespravodlivosti, neúcty k stvorenému 
svetu atd.

Na druhej strane však veriaci kresťan 
berie vážne aj Kristove slová o horčičnom 
semienku, o zrne, ktoré klíči a prináša 
úrodu, pretože bolo zasiate do dobrej 
zeme, o tom, že Božie kráľovstvo je už 
medzi nami (porov. Lk 17, 20). A preto 
sa môžeme všetci oprávnene tešiť, ked 
pozorujeme tajomné pôsobenie Božieho 
Ducha v ľudoch a v situáciách, teda vždy, 
ked vidíme dozrievať toto ovocie Ducha: 
lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, 
dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. 
A dobro, aj ked nie je také nápadné 
a nevypína sa, ani sa nevystatuje, je 
nakoniec tou rozhodujúcou silou, ktorá 
pomáha ľudstvu napredovať a prekonávať 
prekážky na ceste dejinami.

A  V susednej mukačevskej gréckoka
tolíckej eparchii veriaci očakávajú 
blahorečenie biskupa-mučeníka Teo
dora Romžu. U nás sa v rámci die
cézy dovršuje proces na blahorečenie 
biskupa P. P. Gojdiča. Aký je ďalší 
postup príprav na blahorečenie? 

Proces blahorečenia sa 
riadi predpismi 

apoštolskej 
konštitúcie 

D i v i n u  s 
Perfectionis 

Magister z roku 
1983. Tá určuje, že po 

ukončení skúmania kan
didáta na diecéznej úrovni, 

ktorá sa tiež riadi detailnými predpismi 
a musí spĺňať predpísané požiadavky, 
sa všetky akty zasielajú do Ríma na 
Kongregáciu pre kauzy svätých, kde 
je pre každú kauzu určený relátor 
a prom ótor viery. Tí pripravujú 
správu (tzv. Positio), ku ktorej potom 
teologickí konzultori kongregácie 
pripravia svoje hodnotenie. Posudky 
konzultorov spolu s uzávermi pro
mótora viery sa potom predložia k 
posúdeniu kardinálov a biskupov -
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členov kongregácie, ktorí svoju mienku 
predstavia pápežovi. Oficiálne nariade
nie, týkajúce sa kultu Božích služobníkov, 
je vo výhradnej kompetencii Svätého 
Otca.

A  Posledné obdobie bolo pre vašu 
vedeckú prácu ozaj plodné. Byzant vydal 
vaše dalšie dielo: Gréckokatolíci. Dejiny
-  osudy- osobnosti. Vydavateľstvo Dobrá 
kniha v sérii Dialógy zasa dve odborné 
publikácie: Patriarchálne cirkvi v Kódexe 
kánonov východných cirkví a Kanonické 
pramene byzantsko-slovanskej katolíckej 
cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej epar- 
chii, v porovnaní s Kódexom kánonov 
východných cirkví. Akými otázkami sa 
teraz zaoberáte vo svojej vedeckej práci?

Vedecká práca zahŕňa pedagogickú 
činnosť, organizovanie vedeckých konfe
rencií, resp. účasť na nich a konkrétnu 
publikačnú činnosť.

Okrem riadnej odbornej činnosti 
spojenej s vyučovaním cirkevného práva 
a vedením doktorantských prác na Pápež
skom inštitúte ma Kongregácia pre 
východné cirkvi menovala za tajomníka 
Medzinárodného sympózia k 10. výročiu 
vstupu do platnosti Kódexu kánonov 
východných cirkví, ktoré sa bude konať 19.
-  23. novembra vo Vatikáne. Okrem 
prípravy príspevkov na túto konferenciu

je s tým spojených aj nemálo orga
nizačných povinností.

V decembri tohto roku sa plánuje 
v Ríme konferencia s pracovným názvom 
„Medzinárodnoprávne vzťahy Katolíckej 
cirkvi a štátov strednej a východnej 
Európy: skúsenosti a perspektívy“, na 
ktorú som už prisľúbil príspevok a spolu
prácu pri jej organizovaní.

V ďalšej perspektíve sa rysuje doplnené 
vydanie práce o hierarchickej štruktúre 
východných cirkví a cirkevnoprávny 
kom entár ku kánonom  východného 
kódexu o sviatostiach. Keďže ide o maté
rie, ktoré prednášam v Ríme, je potrebné 
pripraviť tieto publikácie v taliančine.

A> Vieme, že so záujmom sledujete 
nábožensko-kultúmu činnosť Spolku sv. 
Cyrila a Metoda. Ste aj jeho členom. Ako 
sa pozeráte na prácu tejto ustanovizne 
a na čo by sa mala sústrediť v súčasnom 
období?

Životaschopnosť každého ľudského 
spoločenstva sa prejavuje aj rôznoro
dosťou aktivít a foriem, ktorými dokáže 
vnútorne oživovať jednotlivé oblasti. 
Spolok sv. Cyrila a Metoda je jedným 
z indikátorov životaschopnosti našej 
Gréckokatolíckej cirkvi, prejavom nášho 
spojenia s cyrilometodskými koreňmi 
nášho kresťanstva a kultúry a výrazom

snahy o aktualizovanie duchovného 
posolstva solúnskych bratov v dnešnej 
dobe.

S naším Spolkom sv. Cyrila a Metoda 
spolupracujem napríklad aj pri pláno
vanej medzinárodnej konferencii k 180. 
výročiu nášho prvého cirkevného histo
rika Joannikija Juraja Baziloviča, ktorá by 
sa mala konať 2 0 .-2 1 . októbra v Koši
ciach. Výskum života a diela tejto zaují
mavej a podnetnej osobnosti našich dejín 
je mojou srdcovou záležitosťou, a preto 
sa veľmi teším, že Spolok sv. Cyrila 
a M etoda pripravuje Bazilovičovi aj 
odhalenie pamätnej tabule v jeho rodnej 
obci v Hlivištiach.

Rast aktivít spolku a ich kultúrna 
úroveň ma napĺňajú radosťou a ešte viac 
nádejou, že tento trend bude pokračovať. 
Spolok je predovšetkým organizáciou 
angažovaných a duchovne i kultúrne 
zrelých laikov a práve rozvinutie tohto 
rozmeru je nádejou pre budúcnosť našej 
cirkvi. Pomoc a podpora kňazov je 
potrebná práve na vytvorenie priestoru 
pre činnosť laikov, ktorá je aj v tomto 
prípade aplikovaním prianí vyslovených 
Svätým Otcom v encyklike Christifideles 
laici.

Za rozhovor ďakuje P. Kušnír 
Snímka: archív redakcie

Dedina ľudstva
Ak by sa celá populácia zeme mala vtesnať do malej dediny, 

kde žije 100 obyvateľov, pričom by sa malo zachovať pomerné 
zastúpenie, v dedine by to vyzeralo asi takto:

národnostné rozloženie: 55 Ázijčanov, 21 Európanov, 14 
obyvateľov Ameriky a Austrálie, 8 Afričanov.

V dedine by žilo 30 belochov.
Z konfesijného hľadiska by tam bolo 30 kresťanov.
Ďalej by tam bolo 89 heterosexuálov, 11 homosexuálov; 6 

ľudí by vlastnilo všetok majetok; 6 by bolo z USA; 80 by žilo 
v dome, ktorý nezodpovedá štandardu; 70 by nevedelo čítať; 
50 by bolo podvyživených; jeden by zomieral, jedna žena by 
bola tehotná, jeden by mal vysokoškolské vzdelanie a jeden by 
vlastnil počítač.

Takto presne vyzerá výskum Philipa M. Hartera, lekára 
z Nemocnice pri Stanfordskej Univerzite.

Na celý tento výskum sa dá pozrieť aj takto:
Ak žiješ v peknom byte, máš dosť jedla a vieš čítať, si členom 

veľmi úzkej skupiny.
Ak máš k tomu aj počítač, si členom elitnej skupiny.
Ak sa ráno zobudíš a budeš viac zdravý ako chorý, si 

šťastnejší ako celý milión ľudí, ktorý neprežije tento týždeň.

Pokiaľ si nebol vo vojne, nezažil osamelosť väzenia, utrpenie, 
mučenia alebo naozajstný hlad ... si na tom lepšie, než pol 
miliardy ľudí tohoto sveta.

Pokiaľ môžeš chodiť do chrámu na liturgiu a nemusíš sa 
obávať poníženia, zatknutia, mučenia alebo smrti, si šťastnejší 
ako miliarda ľudí, ktorí nemajú to šťastie.

Pokiaľ máš jedlo v chladničke, oblečenie na sebe, strechu 
nad hlavou a kde spať, si bohatší, než 75% obyvateľov tejto 
planéty.

Ak máš dokonca peniaze v banke, vo svojej peňaženke a 
sporíš, patríš medzi 8% najbohatších ľudí sveta.

Pokiaľ máš ešte rodičov si veľmi vzácny prípad.
Ak držíš hlavu hore s úsmevom na tvári a si skutočne vďačný, 

si požehnaný, pretože väčšina ľudí má tú možnosť, ale nerobí 
to.

Ak držíš niečiu ruku, objímaš niekoho, alebo sa dotýkaš jeho 
ramena, si požehnaný, pretože dokážeš ponúknuť hrejivý a 
liečivý dotyk.

Ak čítaš túto správu, si požehnaný dvakrát, pretože na teba 
niekto myslel, a čo viac, si ešte požehnanej ší než dve miliardy 
ľudí, ktorí vôbec nevedia čítať.

Prajem ti krásny deň, spočítaj si svoje požehnania a podaj 
túto správu ďalej, aby si aj ty pripomenul všetkým ostatným, 
akí sme požehnaní.

-int-
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Malá poradňa

ČO JE TO BIRMOVKA?
Záhadná postava

Nočnou tmou uháňal britský rýchlik, ktorý viezol kráľovnú Viktóriu. Jeho silné 
reflektory zrazu osvietili záhadnú postavu v čiernom odeve, ako stojí v koľajisku a máva 
rukami. Rušňovodič zabrzdil a vlak sa prudko zastavil. Keď vlakvedúci čaty vystúpil, 
aby zistil, kto ich to zastavil, po záhadnej postave nebolo ani stopy.

Len čo prešli po trati o niekoľko metrov ďalej, užasli. Pred ich očami sa otvárala 
hlboká priepasť.

Kým robotníci opravovali most a vymieňali koľajnice, rušňovodič si prezeral 
lokomotívu. Na spodnom ráme jedného z reflektorov objavil veľkého mŕtveho moľa. 
Napadlo ho, že krídla moľa prilepí na jeho sklo. Potom šiel späť do svojej kabíny, 
zapálil reflektory a ich žiara mu znova premietala záhadnú postavu. Moľ vletel do 
reflektora len niekoľko sekúnd predtým, než by došli na miesto, kde bol zrútený most. 
V hmle vyzeral ako príšerná postava mávajúca rukami.

Keď potom túto podivuhodnú udalosť porozprával kráľovnej Viktórii, povedala: 
„Som presvedčená, že to nebola náhoda. Bol to spôsob, akým nás Boh zachránil 
pred nešťastím.“

Áno, Boh nás niekedy zachraňuje predivným spôsobom. Iste aj spôsob, akým 
vypočul jednoduchú modlitbu dvoch zúfalých mužov z Bornea, bol veľmi nezvyčajný. 
Myslím, že po prečítaní ich príbehu budete so mnou súhlasiť, že keď Božie deti majú 
nejaké problémy, nie je ani také dôležité, ako ich modlitby vypočuje, ale prečo ich 
vypočuje. Viete to? Pretože nás má rád!

Neobyčajné kanoe

Sviatosf birmovky je druhou iniciačnou 
sviatosťou a vo svojej podstate je vyliatím 
darov Svätého Ducha na pokrsteného člena 
Cirkvi. V obrade tejto sviatosti je potrebné 
brať ohľad na znak pomazania a duchovnú 
pečať. Slová, ktoré pri tomto úkone vyslovuje 
kňaz sú toho nalepším svedectvom: „Pečať 
daru Svätého Ducha. Amen.“ Ako olej sa tu 
nepoužíva bežný olej, ani posvätený olivový 
olej, ale špeciálne myro. To svätí na Veľký 
š tv rtok  počas litu rg ií  v doobedňa jš ích  
hodinách samotný biskup. V niektorých 
východných  c irkvách  je  to to  sväten ie  
vyhradené patriarchovi. Birmovku v našom 
obrade u detí môžu udeľovať aj kňazi, 
v západnom je to len biskup. Tým, že myro 
svätí biskup, je akoby spoluúčastný na 
udeľovaní tejto sviatosti. Počas slov kňaza: 
„Pečať daru Svätého Ducha“ kňaz maže 
svätým myrom čelo, oči, nos, uši, ústa, prsia, 
ramená, ruky a nohy. Ide o podstatné časti 
ľudského tela, čím sa má zvýrazniť, že ide
o sviatosf posväcujúcu celého človeka. Svia
tosť birmovania sa udeľuje po modlitbe epik- 
lézy (zvolávaní Svätého Ducha na pokrstené
ho). Veriaci sa tak včleňuje do ekleziálneho 
spoločenstva s biskupom a so všetkými 
veriacimi.

PREČO JE U NÁS KRST SPOJENÝ 
S BIRMOVKOU?

Táto sviatosť spolu so sviatosťou krstu 
a Eucharistiou tvoria jeden celok známy pod 
názvom iniciačné sviatosti. Cirkev v prvopo
čiatkoch svojich dejín udeľovala tieto svia
to s ti spo lu . V n iek to rých  východných  
cirkvách sa táto prax udržala doteraz, inde, 
kde udeľujú krst a birmovku malým deťom, 
umožňujú im prijímať aj Eucharistiu. V našej 
cirkvi sa krst a birmovka udeľujú spolu, 
v prípade dospe lých katechum enov sa 
udeľuje aj Eucharistia. Sviatosť birmovania 
sa tu chápe ako dovŕšenie krstnej milosti, 
veď pokrstených „s v ia to s f b irm ovan ia  
dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich 
obdarúvava osobitnou silou Svätého Ducha, 
takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi 
povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom." 
Tým sa pokrstení stávajú viac podobní 
Kristovi, ktorý bol p lný Svätého Ducha. 
Zároveň sa akoby umocňoval znak krstu, keď 
sa krstenec stal Božím dieťaťom, teraz sa 
stáva posväteným veriacim. Pečať navyše 
umocňuje právo Svätého Ducha na pokrs
teného, ktorý je ňou označený.

iV-

Keď som bol v Bomeu navštíviť pas
tora Elama Sigana a jeho manželku, v ich 
dome slabo svietila malá olejová lampa. 
Osvetľovala len malý okruh okolo nás. Za 
nami bola záhadná, tmavá noc.

Poprosil som ho, aby mi rozprával 
o tom, ako to bolo, keď pracoval s Young- 
bergovcami medzi „divochmi Bornea“.

Lampa slabo blikala a pastor Sinaga 
mi rozprával túto zaujímavú príhodu:

Pasang bol veľmi zlý človek. Bol to 
kmeňový čarodejník, ktorý tvrdil, že má 
moc nad chorobami i životmi všetkých 
ľudí v džungli. Keď sme tam začali našu 
misijnú prácu, veľmi sa nahneval, lebo si 
myslel, že mu chceme podryť autoritu 
a ohroziť jeho činnosť.

Preto robil všetko možné, aby nám 
našu prácu znemožnil. Vo svojej zúrivej 
nenávisti a zlobe sa neprestajne snažil 
pobúriť proti nám ľudí. Krátko po našom 
príchode jeho žena ťažko ochorela.

Pasang ju chcel vyliečiť sám a robil 
všetko, čo vedel, ale nič jej nepomáhalo. 
Napokon ju v zúfalstve doviedol na našu 
misijnú stanicu. Ošetrili sme ju a ona sa 
čoskoro uzdravila. Ak si myslíte, že tým 
jeho priateľstvo voči nám ochablo, veľmi 
sa mýlite. Zdalo sa totiž, akoby tohto 
čarodejníka posadol sám diabol, lebo sa 
k našej misii správal ešte horšie a haneb- 
nejšie než predtým.

Aby proti nám podnietil nenávisť 
celého okolia, rozširoval o našej práci lži 
a ohováral nás na každom kroku.

Jedného dňa sa Pasang v sprievode 
ďalšieho Dayaka, člena patriaceho 
jednému z niekoľkých domorodých kme
ňov v Borneu, zrazu objavil na našej 
misijnej stanici. Naliehavo nás žiada 1: 
„Chceme sa stať kresťanmi. Naučte 
môjho priateľa a mňa, čo máme robil 
Povedzte nám, čo môžeme a čo nes
mieme, ako aj všetko ostatné, čo máme 
vedieť.“

Sprvu sa pastor Sinaga obával, že je 
to zákerná pasca, veď predsa tento zlý 
človek sa nemôže tak zrazu zaujímať o to, 
ako sa stať kresťanom. Pasang však tvrdil, 
že po tom túži a prosil ich, aby ho naučili, 
ako má správne žiť.

Brat Sinaga mu povedal: „Najprv sa 
musíš naučiť modliť. To je oveľa dôle
žitejšie, než všetko ostatné. O tom si 
povieme neskôr. Dnes večer ťa naučím 
modliť sa.“

A tak brat Sinaga týchto dvoch domo
rodých Dayakov naučil prvú modlitbu. 
Bola celkom jednoduchá. V Ježišovom 
mene prosil Boha, aby ich viedol, ochra
ňoval a zachoval od zlého. Asi po dvoch 
hodinách sa obidvaja vedeli už sami 
pomodliť.
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Potom im povedal: „Teraz choďte 
domov a príďte zase inokedy. Potom si 
povieme viac. Nezabudnite si opakovať 
modlitby či už cez deň. alebo v noci.“

Domorodci sa na svojom malom člne 
vydali na cestu domov. Rieka bola v tme 
veľmi nebezpečná. Plávali v nej veľké 
a zákerné krokodíly, ktoré často prevracali 
malé lode. Domorodci veslovali krátku 
vzdialenosť dolu riekou Tatau a potom 
hore ramenom rieky Anap. Konečne došli 
k riečke, ktorá vtekala do ich dediny. Zistili 
však, že povodeň ju zmenila na prudký 
príval a oni s ním museli bojovať zo 
všetkých síl. Čoskoro boli z veslovania 
takí vyčerpaní, že už nevládali.

Aby ich prúd vody nestrhol späť, 
pridŕžali sa konárov stromu, ktoré viseli 
nad vodou. Vzápätí ich však zachvátila 
ďalšia hrôza. Pri pohľade na vrchol 
stromu zistili, že je to ten, na ktorom sa 
pochovávajú mŕtvi. Domorodí Dayakovia 
totiž v konároch veľkých stromov stavajú 
malé domčeky a do týchto nezvyčajných 
„hrobov“ ukladajú svojich mŕtvych. Tento 
strom ich bol plný. My vieme, že mŕtvych 
ľudí sa netreba báť, lebo tí už nemôžu 
nikomu ublížiť. Títo poverčiví muži 
džungle si to však neuvedomovali. Verili, 
že sa okolo tohto miesta zdržujú zlí 
duchovia. Keď teda zistili, že sa držia 
pohrebného stromu, strašne ich to 
vylákalo. Báli sa tam zostať, no neodvážili 
sa vrátiť späť do rieky plnej krokodílov. 
Príval vody bol taký prudký, že nemohli 
veslovať proti prúdu a zostať celú noc 
v džungli plnej divých zvierat a hadov 
bolo tiež nebezpečné. Ocitli sa v zúfalej 
situácii. Vtom Pasang zvolal: „Čo keby 
sme sa pomodlili, ako nás to dnes večer 
naučili na misijnej stanici? Možno to 
pomôže. Možno nás Boh vypočuje 
a pošle nám pomoc!“

Ked sa každý z nich pomodlil, zrazu 
sa ich kanoe začalo pohybovať a nakoniec 
prudko vyrazilo proti prúdu rozvodnenej 
rieky. Vyhýbali sa veľkým skalám a pňom 
stromov. Nikdy predtým neplávali tak 
rýchlo. Kanoe sa zrazu nečakane zasta
vilo v bahne pri brehu práve pred ich 
dedinou!

Myslím, že títo dvaja muži boli prví 
ľudia, vlodke ktorých veslovali anjeli! 
Nesmiem však zabudnúť na to najdôle
žitejšie. Po tejto skúsenosti sa Pasang 
celkom odovzdal Pánu Ježišovi a spolu 
so svojou manželkou sa stali vernými 
kresťanmi. Ako predtým páchal zlo, tak 
obrátený úprimne konal dobré skutky 
a stal sa veľkou oporou pre našu misijnú 
stanicu.

Z knihy Muž za riekou a iné príbehy;
Advet-Orion, Vrútky, 1. vydanie, 1999

Aké rúcho nosí diakon pri liturgii?
Diakonské rúcho pozostáva z niekoľkých častí. 
Spodným odevom je stichár, niekedy zvaný aj 

podriznik. Je to tunika z rovnej látky, častokrát 
rôznofarebná. Je výrazom odevu Ježiša Krista, 
ktorý mu utkala Presvätá Bohorodička. Stichár 
je zviazaný pojasom, ktorý pripomína zásteru, 

ktorou bol Kristus prepásaný pri poslednej 
večeri, keď umýval apoštolom nohy Znamená 

ochotu v Božej službe a bedlivosť nad hriechom.
Zvyčajne sa robí z tej istej látky ako stichár. 

Ďalšou časťou odevu diakona, ktorá ho odlišuje 
od subdiakona je orár. Pochádza z gréckeho 
slova horae (čas) alebo araios (tenký, úzky).

Obidve pôvodiny sa týkajú priamo orára, 
nakolko ním dáva diakon vedieť slúžiacemu, 
kedy je čas konať úkon a zároveň je to opis 

orára, nakolko ide o dlhý úzky pás látky, ktorý sa 
kladie na ľavé rameno diakona a prechádza pod 

pravou rukou späť na ľavé rameno. Diakon 
predstavuje serafínov a cherubínov.

-jg-

Povzbudzovali
„Napokon, bratia, radujte sa, zdokona

ľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, 
rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh 
lásky a pokoja bude s vami“ (2 Kor 13, 
11).

Ak chceme niekoho obdarovať, jedným 
z najkrajších darov, aký môžeme dať -

a celkom zadarmo -  je 
povzbudenie. Povzbude
nie je niečo, čo všetci 
potrebujeme a budeme to 
potrebovať vždy. Manžel 

potrebuje povzbudenie od svojej man
želky, manželka potrebuje povzbudenie 
od svojho manžela. Deti potrebujú 
neustále povzbudzovanie od svojich ro
dičov. Všetci potrebujeme povzbudenie 

od Boha. Sväté písmo čítame, aby 
sme sa povzbudili. Každý k životu 
potrebuje povzbudenie a tí, ktorým 
sa dostáva, dostávajú odvahu, ktorá 
vedie k úspechu. Povzbudenie dáva 
životu energiu a zápal.

Povzbudenia nie je nikdy dosť. 
Pomáha ľuďom objaviť seba sa
mých, vydať sa na správnu cestu, 
uskutočniť to, čo sa zdá niekedy 
nemožné.

Problémom našej doby je, že 
nedokážeme používať povzbudivé 
slová. Veľa sĺz vytieklo len preto, že 
sa ničíme zlými slovami. Slová 
podceňovania, výsmechu, neprav
divé slová plné zloby zničili už 
nejeden život. Také slová nikomu 
nepomohli dostať sa z chýb svojho 
života. Slová povzbudenia to však 
dokážu.

Istý výtvarník povedal, že jeho 
umeleckú dráhu odštartovala poch
vala učiteľky na hodine výtvarnej 
hodiny v druhom ročníku.

Koľkým osobnostiam môžeme 
slovami povzbudenia pomôcť 

odštartovať my?

Miron Keruľ-Kmec

slovo - 9/2001 • 13



POSOLSTVO JANA PAVLA II.
PH PRÍLEŽITOSTI M SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŽE

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme každý deň svoj kríž 
a nasleduje m a“ (Lk 9, 23).

Milí mladí!
1. Keď sa na vás s radosťou a láskou 

obraciam pri tomto našom pravidelnom 
každoročnom stretnutí, zároveň si pred 
očami i v srdci uchovávam pôsobivý 
obraz veľkej „brány“ na priestranstve pri 
Tor Vergata v Ríme. V ten večer, 19. au
gusta minulého roku, na začiatku vigílie 
XV svetového dňa mládeže, keď som ruka 
v ruke s piatimi mladými z piatich 
svetadielov prekročil jej prah pred tvárou 
ukrižovaného a vzkrieseného Krista, 
akoby som spolu s vami všetkými sym
bolicky vstúpil do tretieho tisícročia. 
Chcem tu z hĺbky srdca vyjadriť úprimnú 
vďaku Bohu za dar mladosti, ktorý cez 
vás zostáva v Cirkvi i vo svete (porov. 
homília pri Tor Vergata 20. augusta 
2000).

sfíímkB

S dojatím chcem Bohu poďakovať aj 
za to, že mi dovolil sprevádzať mladých 
celého sveta počas posledných dvoch 
desaťročí práve skončeného storočia 
a ukazovať im cestu, ktorá vedie ku 
Kristovi, ktorý je „ten istý včera i dnes 
a naveky“ (Hebr 13, 8). No zároveň mu 
ďakujem za to, že mladí sprevádzali a te
mer podopierali pápeža na jeho apoštol
ských cestách po krajinách celého sveta.

Čím bol XV svetový deň mládeže, ak 
len nie časom zvlášť vyhradeným kon
templácii tajomstva Slova, ktoré sa pre 
našu spásu stalo telom? Či to vari nebola 
mimoriadna príležitosť sláviť a hlásať 
vieru Cirkvi a plánovať obnovené kres
ťanské nasadenie s pohľadom spoločne 
obráteným na svet, ktorý očakáva Slovo 
prinášajúce spásu? Skutočné plody 
Jubilea mladých sa nedajú vyčísliť štatis
ticky, ale jedine skutkami lásky a spra
vodlivosti, každodennou vernosťou, ktorá 
je taká cenná, hoci často málo viditeľná. 

Zveril som vám, drahí mladí, 
a najm ä tým, ktorí sa priam o 
zúčastnili na tomto nezabudnu
teľnom stretnutí, úlohu ponúknuť 
svetu takéto dôsledné evanjeliové 
svedectvo.

2. Obohatení o prežitú skúse
nosť, vrátili ste sa do svojich domo
vov a k svojmu obvyklému zamest
naniu a teraz sa chystáte sláviť na 

diecéznej úrovni 
spoločne so svojimi 
pastiermi XVI. sve
tový deň mládeže. 
Pri tejto príležitosti 
by som vás chcel vy
zvať, aby ste sa za
mysleli nad požia
davkami, ktoré kladie 

Kristus na toho, kto 
chce byť jeho učeníkom: 

„Kto chce ísť za mnou, “ 
hovorí „nech zaprie sám 

seba, vezme každý deň 
svoj kríž a nasleduje 

m a“ (Lk 9, 23). Ježiš 
nie je Mesiášom 

triumfu a moci. 
Veď neoslobo
dil Izrael spod 
rímskej nad
vlády a 
nezaistil mu 
p o l i t i c k ú  

... slávu. Ako

opravdivý Pánov služobník uskutočnil 
svoje mesiášske poslanie v solidarite, v 
službe, v ponížení až po smrť. Je 
Mesiášom, ktorý sa vymyká akýmkoľvek 
schémam a senzáciám, ktorého nemožno 
„pochopiť“ logikou úspechu a moci, ktorá 
sa používa vo svete ako kritérium 
hodnotenia plánov a činností. Ježiš 
prišiel, aby plnil Otcovu vôľu, a zostáva 
jej verný až do konca. Takto uskutočňuje 
svoje spásne poslanie pre tých, ktorí v 
neho veria a milujú ho - nie slovami, ale 
skutkami. Ak je láska podmienkou, aby 
sme ho nasledovali, obeť preveruje 
pravosť tejto lásky (porov. Salvifici 
doloris, č. 17-18).

3. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme každý deň svoj kríž a 
nasleduje m a“ (Lk 9, 23). Tieto slová 
vyjadrujú radikálnosť volby nepripúšťa
júcej váhanie a zmenu názoru. Je to tvrdá 
požiadavka, ktorá ohromila samotných 
apoštolov a počas stáročí odradila mno
hých mužov a ženy od nasledovania 
Krista. No práve táto radikálnosť priniesla 
aj obdivuhodné plody svätosti a muče
níctva, ktoré posilňujú Cirkev pri jej 
putovaní v čase. Ešte i dnes tieto slová 
znejú ako pohoršenie a bláznovstvo 
(porov. 1 Kor 1, 22-25). Napriek tomu 
práve s nimi sa treba porovnávať, lebo 
cesta, ktorú vytýčil Boh svojmu Synovi, 
je rovnaká ako tá, ktorú musí prejsť jeho 
učeník, čo sa rozhodol nasledovať ho. 
Nejestvujú dve cesty, ale len jedna: tá, 
ktorou šiel Majster. Učeníkovi nie je 
dovolené vymýšľať si inú. J ežiš kráča pred 
svojimi a od každého žiada, aby robil to, 
čo robil on sám. Hovorí: neprišiel som, 
aby som sa dal obsluhovať, ale aby som 
slúžil; kto chce byť ako ja, musí byť 
sluhom všetkých. Prišiel som medzi vás 
ako ten, ktoiý nič nemá; môžem teda od 
vás žiadať, aby ste zanechali akékoľvek 
bohatstvo, ktoré vám bráni vojsť do 
nebeského kráľovstva. Prijímam, že mi 
odporujú, že ma odmieta väčšina môjho 
národa; preto môžem žiadať aj od vás, 
aby ste prijali to, že vám budú odporovať 
a napadať vás zo všetkých strán. Inak 
povedané, Ježiš požaduje, aby sme si 
odvážne zvolili rovnakú cestu ako on; 
zvolili si ju predovšetkým „vo svojom 
srdci“, lebo v akej vonkajšej situácii sme, 
nezávisí od nás. Od nás však závisí, či 
chceme, nakoľko je to možné, poslúchať 
Otca ako Ježiš a či sme ochotní prijať až
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do dôsledkov plán, ktorý má pre každe'ho 
z nás.

4. „Nech zaprie sám seba.“ Zaprieť 
sám seba značí vzdať sa vlastného plánu, 
ktorý je často obmedzený a malicherný, 
aby sme prijali Boží plán: toto je cesta 
obrátenia nevyhnutná pre kresťanský 
život, ktorá priviedla apoštola Pavla k 
tvrdeniu: „ Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Krístus“ (Gal 2, 20). Ježiš nežiada, aby 
sme sa vzdali života, ale aby sme prijali 
novosť a plnosť života, ktorú môže dať 
len on. Človek má v hĺbke svojho bytia 
zakorenený sklon k tomu, aby „myslel 
sám na seba“, aby seba postavil do centra 
svojich záujmov a všetko meral podľa 
seba. Kto však ide za Kristom, odmieta 
toto zahladenie sa do seba a nehodnotí 
veci podľa vlastného prospechu. Prežitý 
život posudzuje podľa rozdávania a 
nezištnosti, nie na základe toho, čo 
dosiahol a vlastní. Ved pravý život sa 
prejavuje darovaním samého seba a toto 
je plodom Kristovej milosti: je to jestvo
vanie v slobode a v spoločenstve s Bohom 
a bratmi (porov. Gaudium et spes, č. 24). 
Ak sa v živote nasledovanie Pána stáva 
najvyššou hodnotou, potom  všetky 
ostatné hodnoty dostanú vzhľadom naň 
svoje správne miesto a význam. Kto sa 
zameriava len na pozemské dobrá, 
napriek zdanlivému úspechu prehrá: smrť 
ho zastihne s množstvom vecí, no s 
nenaplneným životom (porov. Lk 12, 13- 
21). Voľba teda spočíva medzi byť a mať, 
medzi plným životom a prázdnym bytím, 
medzi pravdou a lžou.

5. „Nech vezme každý deň svoj kríž a 
nasleduje ma.“ Tak ako sa kríž môže stať 
iba ozdobným predmetom, tak sa aj výraz 
„niesť kríž“ môže stať len frázou. V Ježi
šovom učení však tento výraz nekladie na 
prvé miesto umŕtvovanie a zriekanie sa. 
Netýka sa predovšetkým povinnosti 
trpezlivo znášať malé či velké každodenné 
trápenia a už vôbec nechce povyšovať 
bolesť na prostriedok, ktorým sa možno 
zapáčiť Bohu. Kresťan nevyhľadáva 
bolesť kvôli nej samej, ale hľadá lásku. 
Prijatý kríž sa stáva znamením lásky a 
úplného darovania sa. Niesť ho za 
Kristom znamená spájať sa s ním vo 
chvíli, keď prináša zvrchovaný dôkaz 
lásky.

Nemožno hovoriť o kríži bez toho, aby 
sme vzali do úvahy Božiu lásku k nám, 
skutočnosť, že Boh nás chce zahrnúť 
svojimi dobrami. Výzvou „nasleduj ma“ 
opakuje Ježiš svojim učeníkom nielen: 
Vezmi si ma za vzor, ale aj: Prežívaj so 
mnou môj život a moje rozhodnutia, 
daruj so mnou svoj život z lásky k Bohu 
a k bratom. Takto Kristus otvára pred 
nami „cestu života“, ktorú, žiaľ, stále 
ohrozuje „cesta smrti“. Hriech je tou 
cestou, ktorá oddeľuje človeka od Boha

a od blížneho, vyvoláva rozdelenie 
a rozvracia spoločnosť zvnútra. Cesta 
života, ktorá preberá a obnovuje Ježišove 
postoje, sa stáva cestou viery a obrátenia. 
Je to práve cesta kríža. Je to cesta, ktorá 
vedie k tomu, aby sme sa zverili jemu 
a jeho plánu spásy, aby sme verili, že Ježiš 
zomrel preto, aby sa zjavila Božia láska 
ku každému človekovi je to cesta spásy 
uprostred často rozdrobenej, zmätenej 
a rozporuplnej spoločnosti; je to cesta 
vernosti v nasledovaní Krista až do konca, 
neraz v búrlivých okolnostiach každoden
ného života; je to cesta, ktorá sa neobáva 
neúspechov, ťažkostí, odsunutia na okraj, 
osamotenosti, lebo srdce človeka napĺňa 
Ježišova prítomnosť; je to cesta pokoja, 
sebaovládania, hlbokej radosti srdca.

6. Milí mladí, nech sa vám nezdá 
zvláštne, že na začiatku tretieho tisícročia 
vám pápež ešte raz ukazuje kríž ako cestu 
života a opravdivého šťastia. Cirkev 
odjakživa verí a vyznáva, že iba v Kristo
vom kríži je spása. Rozšírená kultúra 
pominuteľného, ktorá prisudzuje hod
notu tomu, čo prináša potešenie a čo sa 
javí ako pekné, by nás chcela presvedčiť
o tom, že na dosiahnutie šťastia treba 
odstrániť kríž. Ako ideál predstavuje ľahký 
úspech, rýchlu kariéru, sexualitu od
trhnutú od zmyslu pre zodpovednosť 
a nakoniec bytie zamerané na vlastné 
sebauplatnenie, často bez ohľadu na tých 
druhých.

Avšak otvorte len dobre oči, drahí 
mladí: toto nie je cesta, ktorá vedie k ži
votu, ale chodník, ktorý strháva do smrti. 
Ježiš hovorí: „Lebo kto by si chcel život 
zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 
život pre mňa, zachráni si ho“ Ježiš nás 
nenecháva v pochybnostiach: „Veď čo 
osoží človekovi keby aj celý svet získal, 
a seba samého by stratil alebo poško
dil?!“ (Lk9,24-25). Pravdou svojich slov, 
ktoré znejú tvrdo, no napĺňajú srdce 
pokojom, nám Ježiš odhaľuje tajomstvo 
pravého života (porov. Príhovor k mla
dým ľudom Ríma 2. apríla 1998).

Nemajte teda strach ísť cestou, ktorú 
prešiel Pán ako prvý. Svojou mladosťou 
vtlačíte otvárajúcemu sa tretiemu tisícro
čiu znamenie nádeje a nadšenia, ktoré sú 
charakteristické pre váš vek. Ak necháte 
v sebe pôsobiť Božiu milosť, ak neo
chabne vaše každodenné úsilie, urobíte 
toto nové storočie lepším časom pre 
všetkých.

S vami kráča Mária, Pánova matka, 
prvá z učeníkov, tá, čo zostala verne pod 
krížom, z ktorého jej Kristus zveril nás ako 
jej deti. A nech vás sprevádza aj apoš
tolské požehnanie, ktoré vám zo srdca 
udeľujem.

Vatikán, 2001

Kardinál Crescenzio Sepe bol pápežom 
Jánom Pavlom II. 9. apríla 2001 menovaný 
za nového prefekta Kongregácie pre evan- 
jelizáciu národov. Nastúpil do tejto funkcie 
ako nástupca kardinála Jozefa Tomku (77), 
ktorého odstúpenie Svätý Otec v ten istý 
deň prijal.

Kardinál Crescenzio Sepe sa narodil 
v roku 1943 a pochádza z blízkosti Neapola. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1967. V služ
bách Vatikánu je od roku 1972. V roku 1993 
sa stal titulárnym arcibiskupom mesta 
Grado. Ján Pavol II. ho vo februári 2001me
noval za kardinála. Ako prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov bude mať kar
dinál Sepe na starosti misionársku oblasť 
Cirkvi ako aj menovanie biskupov pre 1000 
diecéz v Afrike, Ázii a časti Južnej Ameriky 
a Oceánie, podliehajúcich tejto kongregácii.

K P /TK K B S

Fatimská sobota v Bazilike 
lostoša Presvätej 

Bohorodičky v ľotioe
Tradičná pobožnosť prvej soboty v me

siaci - Fatimská sobota sa uskutočnila 
v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohoro
dičky v Ľutine v sobotu 7. apríla. Začala 
sa o 9.30 hodine spoločnou modlitbou 
rozjímavého ruženca, ktorú viedli boho
slovci Gréckokatolíckeho kňazského semi
nára biskupa Petra Pavla Gojdiča v Pre- 
šove. Svätú liturgiu slúžil prešovský die
cézny biskup Mons. Ján Hirka spolu 
s okresným dekanom dekanátu Vranov 
nad Topľou Michalom Kučerom a ďalšími 
kňazmi tohto dekanátu o 10.00 hodine.

-mp-

katedrále sv. Jána Krstltelá
Na Veľký štvrtok 12. apríla o 9.30 ho

dine slávil sv. liturgiu diecézny biskup 
Mons. Ján Hirka spolu so všetkými kňaz
mi prešovskej diecézy. Pri tejto slávnost
nej liturgii, ktorá sa koná na pamiatku 
ustanovenia sviatosti kňazstva posvätil 
biskup olej „myro“, ktorí sa používa pri 
udeľovaní sviatosti myropomazania (bir
movania). V rámci homílie prečítal Posol
stvo Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom 
na Veľký štvrtok. V závere predniesol 
modlitbu zasvätenia nášmu Spasiteľovi 
prítomnému v Najsvätejšej Eucharistii 
a spolu s duchovenstvom obnovil kňazské 
sľuby. Svoj pozdrav odovzdal aj všetkým 
veriacim svojej diecézy.

-mp-
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Prešovský biskup Ján Hirka sa stretol
s défini a mládežou

Tradičné každoročné stretnutie prešov
ského diecézneho biskupa Mons. Jána 
Hirku s deťmi a mládežou sa uskutočnilo 
na Kvetnú nedeľu 8. apríla. Na celodennom 
programe sa zúčastnilo okolo 900 detí 
a mladých ľudí z prešovskej diecézy. Začalo 
sa slávnostnou sv. liturgiou v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 11.45

hodine. Po svätej liturgii, ktorú slúžil 
diecézny biskup Ján Hirka, požehnal 
ratolesti - na pamiatku slávneho vstupu

V dňoch 24. marca až 1. apríla 2001 
sa uskutočnili v gréckokatolíckej farnosti 
vo Vranove nad Topľou -  Čemernom 
sväté misie.

Na misijnom kríži, ktorý je postavený 
pred chrámom Nanebovzatia Presvätej 
Bohorodičky, je napísané: „Spas svoju 
dušu“ a roky 1948 -  2001. Posledné misie 
v Čemernom boli skutočne pred 53 rokmi. 
Len veľmi málo ešte žijúcich obyvateľov 
si s dojatím zaspomínalo na významnú 
udalosť v živote vtedy samostatnej obce.

Teraz prišiel čas milosti, po dlhom 
čase, ale je tu!

Deväť dní v spoločnosti duchovných 
otcov -  redemptoristov z Michaloviec, s o. 
viceprovinciálom Jozefom Jurčenkom, o. 
Antonom Verbovským a s o. Milanom 
Zálehom, boh dňami viery, nádeje a lásky.

Ukázali, že ľudia si zachovali vieru, ale 
mnohí žijú v akomsi tichom zúfalstve, 
v strachu a mnohokrát i v bezmocnosti. 
A práve cielom misií bolo priniesť nádej 
a ukázať, že žiť sa dá v láske a porozu
mení, že problémy sa dajú riešiť v po
koji..., bez hašterenia a nenávisti. O tomto 
svedčili každý deň mladí i starí, mládež
i dôchodcovia! Nádherný pocit pri srdci 
mali stovky veriacich pri stretnutiach 
gréckokatolíkov a rímskokatolíkov, na

Ježiša Krista do Jeruzalema. Od 
14.00 hodiny sa otec biskup 
stretol s deťmi a mládežou v bu
dove Čierneho Orla. Študenti 
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom a Strednej zdravot
níckej školy sv. Bažila Veľkého 
v Prešove pripravili hodnotný 
kultúrno-duchovný program, 
v ktorom poukázali na zmysel kríža a utr
penia v živote človeka. Najväčší úspech 
medzi prítomnými zožali žiaci Základnej 
školy sv. Juraja vo Svidníku, ktoiý v di
vadelnej scénke upriamili pozornosť detí 
a mládeže na nástrahy, ktoré ponúka dnešný 
svet na jednej strane a hodnoty pravdy 
a lásky, ktoré môžeme objaviť vo Svätom 
písme. V rámci besedy, ktorá nasledovala, 
otec biskup odpovedal mladým ľuďom na 
otázky, ktoré sa týkajú zmyslu života, kríža 
a obety v živote kresťana a tiež vyzdvihol 
a dal do pozornosti velké príklady ľudí viery, 
ktorí ani v najťažších chvíľach svojho života

náuke pre deti a mládež, na stavovských 
stretnutiach mužov a žien i na stavov
skom stretnutí s Rómami. Srdcia mno
hých sa naplnili láskou pri obnove 
krstných sľubov a oči sa zarosili slzami 
šťastia i poďakovania pri obnove manžel
ských sľubov, keď i starší manželia sa 
držali za ruky a ďakovali Bohu za dar 
života, lásky, materstva či otcovstva.

Sväté misie vo Vranove nad Topľou -  
Čemernom, ale aj vo filiálkach vo Vechci 
a Juskovej Vôli boli milostivým časom 
obrátenia cez sviatosť zmierenia, eucha
ristie, ale najmä ohlasovaním živého 
Krista vo svätých liturgiách i v náuke -  
kázňach pre všetkých. Bol to čas prebú
dzania! A zdá sa, že tú to  možnosť 
posilnenia v našom živote, posolstvo 
lásky, pokoja, bratstva a milosrdenstva 
prijalo celé farské spoločenstvo vo 
Vranove nad Topľou -  Čemernom.

Úprimné poďakovanie za poučenie 
a povzbudenie vo viere patrí otcom 
misionárom -  redemptoristom, otcovi 
dekanovi Mgr. Michalovi Kučerovi, 
MUDr. Štefanovi Zahoijanovi, spevác
kemu zboru P. P. Gojdiča a všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomáhali a orga
nizačne zabezpečovali priebeh misií.

J. Nyaijaš

nezanevreli na Boha, ale práve naopak, 
často ich utrpenie k nemu ešte viac 
pnblížilo. Stretnutie sa ukončilo o 16.00 ho
dine opäť v katedrálnom chráme, kde sa 
uskutočnila pobožnosť krížovej cesty, ktorú 
pripravili študentky Cirkevnej zdravotníckej 
školy sv. Bažila Velkého pod vedením špiri- 
tuála kňazského seminára biskupa Petra 
Pavla Gojdiča o. Petra Komanického. Mot
tom tohtoročného stretnutia mládeže boli 
slová Lukášovho evanjelia: „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý 
deň svoj kríž a nasleduje m a“ (Lk 9,23).

-mp-

FATIMSKÁ SOBOTA 
V KLOKOČOVÉ

Košický apoštolský exarcha Milan 
Chautur, CSsR, v sobotu 7. apríla 2001 
slávil na známom pútnickom mieste 
Zemplína v Klokočové archijerejskú 
svätú liturgiu. Fatimskej soboty sa 
zúčastnili kňazi a veriaci predovšetkým 
trebišovského dekanátu. V homílii 
vladyka M ilan vyzval všetkých prí
tomných, aby povzbudzovali svojich 
bratov a sestry k prijímaniu sviatosti 
zmierenia, v ktorej nám Boh skrze kňaza 
odpúšťa naše hriechy. Po spoločnej 
modlitbe Molebenu k Presvätej Bohoro
dičke nasledovalo posvätenie liturgic
kých predmetov, a to kadidla, kalichu, 
diskosu, hviezdice, kópie, lyžičky a po
tom slávnostné prepustenie. V závere 
celej slávnosti poprial exarcha všetkým 
prítomným i tým, ktorí sa nemohli 
zúčastniť tejto  spoločnej modlitby 
pokojné, radostné a šťastné velkonočné 
sviatky vzkriesenia nášho Pána. Zároveň 
pozval všetkých mladých do Klokočová 
na mládežnícky odpust, ktorý sa usku
toční 1. mája 2001.

-kr-

Sväté misie vo Vranove nad Toplóu -  Čemerné
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Kalendárium
30. apríl Anastázia

1. máj Sviatok práce
2. máj Žigm und
3. máj Gal i na
4. máj Florián
5. máj Lesana
6. máj Herm ína
7. máj M onika
8. máj Ingrida
9. máj Roland

10. máj V iktória
11. máj Blažena
12. máj Pankrác
13. máj Servác

Blahoželáme!

Segedínsky bravčový guláš

60 dkg bravčových rebierok
4 dkg masti
6 dkg cibule
m le tá  červená paprika, rasca, soľ, 

trochu cukru
65 dkg kyslej kapusty
1 dl ra jčiakového pretlaku
2 dl sm otany
1 lyžička hladkej m úky

\ Postup:

Na horúcej masti speníme nadrobno 
p o k rá ja n ú  c ib u ľk u , p rid á m e  m le tú  
červenú  papriku  a um yté  pokrá jané  
rebierko, ktoré osolíme a trochu posy
pem e rascou. Mäso  pražíme, až kým  
nedostane p e knú  fa rb u , p o to m  ho 
podlejeme horúcou vodou a udusíme do 
makka. Pokrájanú kyslú  kapustu dáme 
na spenenú cibuľu s masťou dusiť. Keď 
je mäkká, pridáme ju k mäsu, zalejeme 
ra jč ia k o v ý m  p re tla ko m , s m o ta n o u , 
v ktorej sme rozmiešali trochu  hladkej 
múky a všetko spolu necháme zovrieť. 
Nakoniec podľa potreby prilejeme vody, 
prevaríme a podľa chuti osladíme.

Podávam e so zem iakovou  kašou  
alebo so žemľovkou, príp. zem iakovou 
knedľou.

Niekedy

slnečný

Bruno Ferrero: 
Niekedy stačí jeden slnečný lúč
Don Bosco, Bratislaval998,69 strán

Bruno Ferrero: Vôňa ruže
Don Bosco, Bratislava 1999, 

74strán

Bruno Ferrero: 
Štyridsať príbehov z púšte
Don Bosco, Bratislava 1999,
75 strán

Bruno Ferrero: Spev svrčka
Don Bosco, Bratislava 2000, 

67 strán

Najstarším žánrom domácej literárnej tradície je iste rozprávka. Neustály boj 
dobra so zlom, víťazstvo pravdy, morálne posolstvo... to všetko sú atribúty, ktoré 
robia tento žáner nadčasovým. Veď na neveľkom priestore môže autor nenútenou 
formou ponúknuť riešenie v často sporných životných otázkach. A názornosť je 
princíp, ktorý robí rozprávku prístupnou všetkým.

Z autorskej dielne Bruna Ferrera vyšli vo vydavateľstve Don Bosco štyri zbierky 
“malých príbehov pre potešenie duše” -  ako hovorí samotný podtitul každej z nich. 
Nie sú vzájomne prepojené ani tematicky vymedzené. A každý si nájde “ten svoj” 
príbeh pre vlastné potešenie i povzbudenie. Žánrový synkretizmus (kríženie 
s bájkou, ba často aj s anekdotou) spestruje zdanlivú monotónnosť prístupu. Autor 
ponúka vlastný komentár, ale nevnucuje sa. Nepodáva definitívne stanoviská, a tak 
má každý čitateľ možnosť zaujať vlastné stanovisko. A ako hovorí komentár 
k jednotlivým vydaniam: “Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna 
na deň. Po prečítaní... nemôžeš zostať tým, kým si bol.”

-jv-

BIBLIA
C G F  G C G

l.ľste si už niečo čítal v svojej Biblii, o tom, ako ľuc 
F  G G e

viery život prežili, ako mnoho veľkých činov každý 
F  C G C

vykonal, o tom si iste rád čítaval.

2. Biblia je kniha pravdy, tiež nám hovorí, že i veľkí muži 
viery neraz chybili, práve vtedy, keď sebe príliš verili, 
tak práve vtedy sa často mýlili.

3. Peter zaprel svojho Pána, keď pri ňom stáť mal, Tomáš 
nechcel veriť tomu, že Pán z mŕtvych vstal, Pavol proti 
prvej cirkvi viedol vážny boj, tak človek koná, keď riadi život svoj.

4. Ak sa ti v mysli zazdá, že si stačíš sám, môžeš veľmi 
rýchlo spoznať svoj sebaklam, veď i veľkí muži viery.

une ferrero V Ü 3

ruže
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Láskajeobetaa... (dokon
čenie v tajničke). 
Blahoslavený J. E. de Ba- 
laguer.
Krížovku zaslal p. Koma- 
nický z Humenného.

P om ôcky: Tais 
Zá, Mayo K ozorožec Živobytie

Začiatok ta j
ničky

P ôst m oham e
dánov

Kunovitý
dravec

Autor: V.K. S pojenie
zrastením

K oniec  ta j
ničky

R úcho kňaza  

S tarožitnosť

Pookrejem
jarou

Parížska
rýchlo-

doprava

Grécke
písm eno

Teda, po  
nem ecky

M etropola
Turkm énska

Zrúbal R ieka  
v Maroku

M esto na 
Sum atre

V lákna z ľanu 

Strela

Rýchla

Sym etrály

Indický feudál

Mesto  
v  Kolum bii

Aut. systém  
riadenia

Taj. slovo  
v budhizm e

Dom ácke  
že n sk é  m eno

Dvojhláska
Am erický
sociológ

letná súláž s PETROU
KUPÓN 1 000
Dnešné otázky:

1. Kde sa narodil sv. Timotej?
A-Perapeon; B-Pikolpa; C-Pikola
2. V akej reholi bol R. Dilong?
A-františkán; B-jezuita; C-dominikán
3. Kedy bol menovaný prefekt Kongregácie pre evan- 
jelizáciu národov?
A-9. 4. 2001; B-10. 4. 2001; C-8. 4. 2001

Odpovede s vystrihnutým logom sú
ťaže a kupónom zasielajte na adresu 
redakcie s označením: letná súťaž do 
07.05. 2001. alebo ich doručte do 
redakcie na Hlav 
nej 3 v Prešove. | Ľudia

V jednom z letných 
čísel uverejníme 
mená desiatich vý
hercov, ktorí zís
kajú knihu Ľudia 
a démoni (recenzia 
v budúcom čísle.)

S úsmevom 
na záver

- Otecko, vieš o tom, že ro
dina Keľovcov skoro celá vym
rela?

- Ale, čo to táraš, prosím ťa?
- Na smútočnom oznámení 

je napísané: „Oznamujeme, že 
zomrela naša manželka, mat
ka, stará matka, svokra, teta...“

OZNAM
Otcovia jezuiti pozývajú na 

9. ročník táborov Cesta, Prav
da, Život chlapcov a mladých 
mužov, ktorí hľadajú svoje 
životné povolanie.

Ak si myslíš, že aj Teba chce 
Ježiš poslať do sveta pomáhať 
premieňať ho na ľudskejší ako 
rehoľného kňaza, či rehoľného 
brata, pozývame Ťa na niektorý 
z nasledujúcich táborov:

Ružomberok -  Vlkolínec
4. -  11.8.2001 pre 15 -  18 roč
ných a 11. -  18.8.2001 nad 18 
rokov. Prihlásiť sa možno do 
25. júla 2001 na adrese:

P Jozef Šuppa SJ,
Nám. A. Hlinku č. 56/1, 

Ružomberok 034  01,
Tel: 0848/43 21 669

2. Košiamy Briežok -  Slo
venský Raj: 4. -  11.8.2001 pre 
15 -  18 ročných a 11. - 18. 8. 
2001 nad 18 rokov. Prihlásiť sa 
možno do 25. júla 2001 na 
adrese:

P Ladislav Šofranko SJ,
Pod Kalváriou 81,

Prešov 080 01,
Tel: 091-7711056 

alebo 0907 345 652.

V tábore získaš nové du
chovné zážitky pri duchovných 
cvičeniach, vyjasníš si mnohé 
životné otázky, stretneš sa 
s mladými rehoľníkmi, spoznáš 
nových mladých ľudí, oddých
neš si pri turistike a športe.

Jezuiti
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NAŠI JUBILANTI
V máji t. r. si významné životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Mária Demetrová z Davidova Ján Koval 

zo Zemplínskej Teplice, Veronika Krištanová 
z Vranova nad Toplou, Margita Mihajlová 
z Trebišova, Imrich Palaščák z Královiec 
a Anna Štefaniková z Kračunoviec.

Ján Eko z Juskovej Vole, Anna Popovičová 
z Kusúia, Mária Sláviková z Vranova nad 
Toplou-Lomnicea WentinTkáčz Ffetrikoviec.

Mária Barbuščaková z Torysiek, Mária 
Cimbalová z Bratislavy, Terézia Demjanová 
zo Svidníka, Helena Feijaková z fíažína nad 
Cirochou, Anna. Hauzová zo Sobraniec, 
Mária Laľová z Topole, Mária Milková 
z Trebišova, Mária Rudrašková z Topole, 
Anna Románová z Trnavy pri Laborci 
a Johana Semanová z Kysty.

Anna Brodyová z Falkušoviec, Alžbeta 
Čamá zMalčíc, Margita Draguňová z Mi
chaloviec, Mikuláš Soták z Vinného. Mária 
Zelinková zo Zbudskej Belej a Mária Žebrová 
z Mchaloyiec.

Anna Čabalová z Hriadok, Anna Dan- 
ková z Hriadok, Mária Doričová z Home, 
Andrej Džubák zo Slivníka, Andrej Kopčák 
z Košíc, Ferdinand Mak z Tmavý, PhDr. Ján 
Olejník, CSc., z Michaloviec, Anton Peti 
z Kucian, JánTokárz Jastrabia nad Topolou, 
Michal Savka z Nižnej Rybnice, Emília 
Šramková z Handlovej a Júha Kučmová zo 
Zemplínskeho Jastrabia.

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

SPOLKOVÉ VÝRO&A

Dňa 12. mája tohto roku sme si na spol
kovej slávnosti vMchalovciach pripomenuli 
dve významné výročia našej cyrilometodskej 
ustanovizne. Je to 60. výročie založenia bývalej 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda a 10. výročie jej 
obnovenia pod názvom Spolok sv. Cyrila 
a Metoda. Spomenuté výročia organizovaného 
cyrilometodského hnutia v našej cirkvi si zas
lúžia, aby sme im v našom stále uponáh- 
länejšom živote venovali primeranú pozornosť.

Jednota sv. Cyrila a Metoda vznikla v ťaž
kých časoch druhej svetovej vojny 4. mája 
1941 v Mchalovciach. Jej prvoradým cielom 
bolo starať sa o náboženské, mravné a kul
túrne povznesenie gréckokatolíkov. Nadšenie, 
s akým sa predstavitelia Jednoty usilovali 
naplniť svoje ciele spôsobilo, že naši veriaci 
pochopili potrebu založenia svojho vlastného 
cirkevného spolku a hromadne doň vstupo
vali. Jednota za krátke obdobie svojho pôso
benia vydala základnú formačnú literatúru 
a gréckokatolícke kalendáre v slovenskej reči. 
Patrím ku generácii, ktorá mala a má mož
nosť ešte osobne nadviazať živé kontakty 
s významnými predstaviteľmi vtedajšieho 
cyrilometodského hnutia, akými boli o. ThDr. 
Ján Murín, o. Jozef Knežo, JIJDr. Ján Danko 
a ďalší. Ich osobné spomienky na časy 
zakladania Jednoty sú zaznamenané v našich 
knižných spolkových kalendároch.

V roku 1950 bola Jednota sv. Cyrila a Me
toda spolu s celou Gréckokatolíckou cirkvou 
násilne zmšená a jej majetokzhabaný. Nastal 
štyridsaťročný nábožensko-kultúmy pôst, 
ktoiý aj po čiastočnom obnovení cirkvi v roku 
1968 naďalej podlieha prísnej cenzúre 
štátneho aparátu. Ale tempora mutantur..., 
hovorí jedno latinské príslovie. To znamená, 
že časy sa menia podľa súradníc, ktoré určuje 
Božia prozreteľnosť a náš život sa mení v nich

podlá našej slobodnej vôle a chcenia. V slo
bodných pomeroch sa prihlásil k obnove
nému životu aj náš cyrilometodský spolok. 
Stalo sa to 2. marca 1991 na prvom obnovu
júcom valnom zhromaždení v Michalov
ciach. Nadšenie bolo veľké, ľudí tolko, že sme 
vo velkej sále Kultúrneho domu v Michalov
ciach nemali ani kde stáť. Pozdravné listy pri 
príležitosti obnovenia spolku zaslali okrem 
iných Jozef kardinál Tomko z Ríma a vtedajší 
apoštolský nuncius GiovanniCoppa. Obno
vený spiolok sa stal združením veriacich, ktorý 
po schválení cirkevnou autoritou mohol začať 
svoju činnosť. Spolok počas uplynulých 
desiatich rokov obnovil členskú záldadňu, vo 
svojom vydavateľstve Byzant začal vydávať 
spolkové kalendáre a podielové knihy, zorga
nizoval mnohé vydarené podujatia v našich 
farnostiach, inštaloval pamätné tabule 
osobnostiam cirkevného života, finančne 
podporil projekty pre mládež a cirkevný spev, 
stavby cyrilometodských chrámov a systema
ticky prebúdza cyrilometodské povedomie 
našich veriacich. Za nezištnú spoluprácu 
a pomoc pri činnosti výboru SSCM patrí 
všetkým našim priaznivcom a dobrodincom 
aj touto cestou úprimné poďakovanie.

V nastávajúcom období chceme pokra
čovať vzapočatej vyoranej brázde na poli 
nášho cirkevného uvedomenia. O to viac, že 
práve v týchto dňoch sa blíži termín celo
štátneho sčítania obyvateľstva aj s udaním 
religiozity. V takejto dôležitej otázke, akou je 
vyznanie svojej viery a obradu, by malo byť 
pre každého z nás cťou prihlásiť sa k cyrilo- 
metodskýmkoreňom.V opačnom prípade sa 
vedome vzdávame svojho vlastného du
chovného dedičstva a to je škoda nielen pre 
cirkev, ale aj hriech zapretia vieiy.

M. Hospodár 
predseda SSCM

CK FRANKA
Hlavná 79,
080 01 Prešov

tel./fax: 091/77 22 067 , 77 20 661 , 0905  467  808

Assisi -  R ím  -  PAdovA -  BENÁľky 4  1 5 0 ,-  Sk

6 .5 . -  11.5.

Fíorenci'a -  R ím  -  BENÁľky 4  1 5 0 ,-  Sk

27 .5 . - 1 .6 .

BENÁTky -  Limdy -  M í Iá n o  4  0 9 0 , -  Sk

13.5 . -1 9 .5 .

M o na c o  -  ĽURdy -  Turín  4  8 5 0 , - Sk

3 .5 . - 9 .5 . ;  2 3 .5 . - 2 9 .5 .

ĽURdy -  Fa t ím a  8  4 5 0 , -  Sk

8 .5 . - 1 7 .5 . ;  1 8 .5 . -2 6 .5 .;  2 4 .8 . - 1 .9 .  

M E d ž u q o R ÍE  1 8 0 0 ^ -  Sk

2 2 .5 . - 2 9 .5 .;  2 0 .6 . - 2 7 .6 .
2 8 .7 . - 7 .8 . - festival m ládeže

Komunita Blahoslavenstiev
Ťa pozýva na stretnutia:

Lurdy 2001 na tému: „Život s Máriou v Duchu Svätom" 
v dňoch 9 . -  14. 7. 2001 (+ 2  dni pred a 2dni po stretnutí na prepravu) 

Poplatok: Sk 5000,- +  FRF 200,- +  vreckové

Lisieux 2001 na tému: „A všetci, ktorí uverili, bo li jednej mysle a jedného srdca“ 
v dňoch 1 5 .-2 2 .  7.2001 

Poplatok: Sk 4000,- +  FRF 200,- +  vreckové

Pre účastníkov je pripravený bohatý duchovný program, ktorý je pre všetkých 
záväzný. Simultánny preklad bude zabezpečený.
Stretnutia sú veľmi náročné, preto nie sú vhodné pre deti, starších a chorých ľudí. 
Strava je zabezpečená. Poistenie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Prihlásiť sa je potrebné do 30. 4. 2001 na adrese:

Komunita Blahoslavenstiev 
Okoličné 123 

031 04 Liptovský Mikuláš 
Tel.: 0849/55 26 364, sr. Daria

e-mail: komunita@isternet.sk
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A som na to hrdý!!!


