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L i t u r g i c k ý
k a l e n d á r

Pondelok 28 . 5. -  Nikita, biskup; Sk 2 1 ,8 -1 4 , 
zač. 45; Jn 14, 27b-31 ; 1 5 ,1 -7 , zač. 49

Utorok 29 . 5. -  Teodózia, mučenícka; Sk 21,
26 -32 , zač. 46; Jn 16, 2 -1 3a, zač. 53

Streda 3 0 .5. -  Izák, prepodobný; Sk 2 3 ,1 -1 1 , 
zač. 47; Jn 1 6 ,1 5 -2 3 , zač. 54

Štvrtok 31 . 5. -  Hermes, apoštol; Sk 2 5 , 13-
19, zač. 48; Jn 16, 23-33a, zač. 55

Piatok 1 . 6. -  Justín Filozof a spol., mučeníci
-  Ukončenie sviatku Nanebovstúpenia;

Sk 2 5 ,1  -44 ; 2 8 ,1 , zač. 50; Jn 1 7 ,1 8 -2 6 , zač. 
57; Ostatné časti zo sviatku Nanebovstúpenia.

Zádušná sobota 2 . 6. -  Nicetor Vyznávač; Rúcho 
tmavé. Antitóny každodenné. Po vchode: „Podte 
p ok loňm e  sa ...za  večný poko j z o s n u tý c h .“ 
Tropár, S láva kondák, I teraz B ohorod ičn ík , 
prokim en, ale lu ja a pričasten o zosnutých. Sk 
28 ,1  -31 , zač. 51; 1 Sol 4 ,1 3 -1 7 , zač. 270; Jn 
21, 1 5 -2 5 , zač. 67 ; Jn 5, 2 4 -3 0 , zač. 16. 
Namiesto „Dôsto jné je “ sa spieva „N a jč is te jš ia  
Bohorodička“ . Panychída.

Nedeľa 3 .6 . - Lucillán a spol., mučeníci
-  Nedeľa Päťdesiatnice -  Zoslanie Svätého 
Ducha;
Rúcho zelené. Pred úvodným požehnaním na 
kolenách spieva raz kňaz a dvakrát veriaci „Kráľu 
nebeský.“ Antitóny a pieseň na vchod, Tropár, 
Sláva, I teraz kondák z Päťdesiatnice. Namiesto 
„Svätý Bože“ sa spieva „K to rí ste v Krista“ . Sk
2, 1 -11 , zač. 3; Jn 7, 37 -52 ; 8, 12, zač. 27; 
Namiesto „Dôsto jné je “ sa spieva „Zve lebu j“ 
a IX. irm os. Po sv. litu rg ii hneď nasleduje veľká 
večiereň s m odlitbam i na kolenách.

Pondelok 4 .6 .  -  Mitrofanés, biskup
-  Najsvätejšej Trojice;

Rúcho zelené. Antifóny a pieseň na vchod ako 
v Nedeľu Zoslania Svätého Ducha. Tropár zo 
sviatku a Trojice, Sláva kondák zo sviatku Trojice,
I teraz zo sviatku. Trojsväté. Prokimen, ale lu ja 
a pričasten najprv zo sviatku a potom  o Trojici. 
Ef 5, 8b-19 , zač. 229; 2 Kor 13, 11 -13 , zač. 
197b; M t 18, 10 -20 , zač. 75; M t 28, 18 -20 , 
zač. 116b; Namiesto „Dôsto jné je “ sa spieva 
„Zve lebu j“ a IX. irmos. Sprievod. Myrovanie.

Nasleduje voľný týždeň (voľnica). Počas liturgií 
vo všedné dni sa menlivé časti (do Ukončenia 
9. 6.) spievajú ako na sviatok Päfdesiatnice, 
okrem „Ktoríste v Krista“. Čítania sú radové. 
Liturgická farba je zelená.

Utorok 5 . 6. -  Dorotej, hieromučeník; Rim 1,
1 -7 ; 13 -17 , zač. 79; M t 4, 25; 5 ,1  -13 , zač. 10

Streda 6 . 6 . -  Besarion Divotvorca, prepodobný;
Rim 1 ,1 8 -2 7 , zač. 80; M t 5, 20 -26 , zač. 12

Štvrtok 7 . 6. -Teodot Ancýrsky, hieromučeník;
Rim 1, 28 -32 ; 2, 1 -9 , zač. 81; M t 5, 27 -32 , 
zač. 13

Piatok 8 . 6 . -  Prenesenie ostatkov sv. Teodora 
Tyrana, mučeníka; Rim 2 ,1 4 -2 9 , zač. 82; Mt 
5, 33 -41 , zač. 14

Sobota 9 .6 .  -  Cyril, alexandrijský biskup; Rim
1, 7b -12 , zač. 79b; M t 5, 4 2 -48 , zač. 15

Nedeľa 1 0 . 6 . -  Timotej, hieromučeník
-N ed eľa  všetkých svätých- 8 .  hlas;

Rúcho je biele. Evanjelium na utierni je prvé. 
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o všetkých 
svätých, Kondák z hlasu, Sláva kondák o všet
kých svätých, I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
a le lu ja  a pričasten o všetkých svätých.
Heb 11, 33 -40 ; 12 ,1  -2a, zač. 330; Mt 1 0 ,3 2 -  
33; 37 -38 ; 19, 27 -30 , zač. 38.

Pondelok 11 . 6. -  Bartolomej a Barnabáš, 
apoštoli; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce 
alebo každodenné. Tropár o apoštoloch, kondák
0 B arto lom ejovi, Sláva kondák o Barnabášovi,
1 teraz podľa predpisu. Prokimen, a le lu ja  a p ri
časten o apošto loch. Rim 2, 28 -29 ; 3, 1 -18 , 
zač. 83; M t 6, 31 -34 ; 7, 9 -11 , zač. 19; Ap.: Sk 
1 1 ,1 9 -3 0 ; zač. 28; Lk 1 0 ,1 6 -2 1 , zač. 51a

Utorok 12 . 6. -  Onufer Veľký, prepodobný;
Rúcho sve tlé . M en livé  časti z utorka, a lebo
o prepodobnom . Rim 4, 4 -12 , zač. 86; M t 7, 
15 -21 , zač. 22

Streda 13 . 6. — Akvilína, mučenícka; Rúcho 
pôstnej farby. M enlivé  časti zo stredy, alebo
0 mučenícke. Rim 4 ,1 3 -2 5 , zač. 87; Mt 7, 21- 
23, zač. 23.

Štvrtok 1 4 . 6 . -  Najsvätejšej Eucharistie; Rúcho 
svetlé. Antifóny, pieseň na vchod, Tropár, Sláva
1 teraz kondák, prokim en, a le lu ja  a pričasten
o Eucharistii. 1 Kor 11, 23 -32 , zač. 149; Jn 6,

4 8 -5 4 , zač. 23; Nam iesto „D ôsto jné  je “ sa 
spieva „Z ve le b u j“ a IX. irm os. Eucharistický 
sprievod.

Vo všedné dni až do 21.6. prvá a druhá antifóna 
je  zo sviatku a Blaženstvá. Vchod: „Poďte, ...ty, 
čo dávaš za pokrm svoje telo... “ Tropár, kondák, 
prokimen, aleluja a pričasten sú zo sviatku. 
Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Zvelebuj“ 
a IX. irmos. Rúcho je svetlé.

Piatok 1 5 . 6 . -  Amos, prorok; Rim 5 ,1 0 ,6 ,2 ;
Mt 8, 23-27 ; 9 ,1 4 -1 7

Sobota 1 6 . 6 . -  Tychón, biskup; Rim 3 ,1 9 -2 6 ; 
M t 7 ,1 -8

Nedeľa 1 7 .6 . -  M anuel, Sabel a Izmael, 
mučeníci

- 2 .  nedeľa po 50-n ic i -1  .hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je druhé. 
Prvá a druhá antifóna a vchod sú zo sviatku 
Eucharistie. Blaženstvá. Tropár z hlasu a Eu- 
charistie. Sláva kondák z hlasu; I teraz kondák 
z E ucharistie . P rokim en, a le lu ja  a pričasten  
najprv z hlasu, potom  z Eucharistie. Namiesto 
„Dôsto jné je “ sa spieva „Zve lebuj“ a IX. irmos. 
Rim 2 ,1 0 -1 6 ; M t 4 ,1 8 -2 3

Pondelok 1 8 . 6 . -  Leontín, mučeník; Rim 7 ,1  -
13; M t 9, 36-10 ,8

Utorok 1 9 . 6. — JúdaTadeáš, apoštol; Rim 7,
1 4 -8 ,2 ; M t 1 0 ,9 -1 5 ; Ap.: Jud 1 ,1-25; Jn 14, 
21 -24

Streda 20 . 6. -  Metod, hieromučeník; Rim 8,
2 -13 ; M t 1 0 ,1 6 -2 2

Štvrtok 2 1 . 6 . -  Julián Tarzský, mučeník
-  Oddanie sviatku Eucharistie;

Rim 8, 22 -27 ; M t 10, 23-31

Piatok 2 2 .6 . -  Eusébios, hieromučeník
-  Najsvätejšieho Ježišovho srdca;

Rúcho svetlé. Antifóny zo sviatku (refrén tretej 
antifóny je tropár). Všetky ďalšie časti zo sviatku 
Ježišovho srdca. N am iesto „Dôsto jné je “ sa 
spieva „Zve lebu j“ a IX. irm os. Heb 2 ,1 1 -1 8 ; 
Jn 3 ,1 3 -1 7

Sobota 2 3 .6 . — Agripína, mučenícka
-  Spolutrpiaca Bohorodička;

Antifóny predobrazujúce. Všetky ostatné časti 
zo sviatku Bohorodičky. Flp 2, 5-11; Jn 19, 
25 -27

Nedeľa 2 4 .6 . -  Narodenie sv. Jána, predchodcu 
a krstiteľa Pánovho

-  3. nedeľa po 50 -n ic i -  2. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium  na utie rn i je tretie. 
A ntifóny nedeľné. B laženstvá. Tropár z hlasu 
a N aroden ia . S láva kondák z h lasu; I teraz 
kondák  z N a ro d e n ia . P ro k im e n , a le lu ja  a 
pričasten najprv z hlasu a potom z Narodenia. 
Rim 5 ,1 -1 0 ; M t 6, 22 -33 ; Nar.: Rim 1 3 ,11b-
14, 4; Lk 1 ,1 -2 5 .57 -8 0

Vojtech Boháč 
Juraj Gradoš
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ThLic. Miroslav Dancák
vicerektor GKS biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove; 
asistent na GBF PUP

Páter Tomáš Špidlík hovorí o jednej svojej 
skúsenosti nasledovne: „Pozeral som sa na 
ikonu Nanebovstúpenia v jednom gréckom 
chráme. Bolo to tradičné byzantské zobra
zenie. Kristus v žiarivej guli, ktorú nesú 
dvaja anjeli nahor. Zrazu pristúpil ku mne 
grécky študent a pýta sa ma, čo poviem na 
túto ikonu. Čo mi hovorí. Nevedel som, 
prečo sa to pýta. Odpovedal som, že je to 
celkom obyčajná ikona, že nevidím na nej nič 
zvláštne. „A predsa je to veľmi smiešne!“ 
povedal študent. „Tak má vyzerať nebo? 
Vznášať sa v akejsi kozmickej lodi kamsi do 
priestoru?“

Uvedomil som si na základe tejto ná
mietky jednu dôležitú vec; aký nesprávny 
pojem má dnešný človek o nebi. Aké nejasné 
a nelogické sa mu zdajú všetky predstavy, 
ktorými sme mu vysvetľovali nebo, ked bol 
malý. „Blaženosť, šťastie človeka nemôže byť 
v tom, že by sa vzniesol niekam do medzi
planetárneho priestoru. Každý rozumný 
človek vie, že tu ide len o obraz niečoho 
iného, akejsi duchovnej skutočnosti. Aká je 
táto pravá realita, to si väčšina ľudí nevie 
predstaviť.“ (VE SLUŽBE SLOVA, Cyk
lus A, Matice cyrilometodéjská, Olomouc 
1992, s. 71-72)/

Moderná psychológia ukázala, že tak ako 
je dô ležitou  životnou vzpruhou túžba 
uplatniť sa, niečím sa stať, niečo znamenať, 
taktiež je dôležitá túžba človeka po ne
smrteľnosti. Človek v sebe nosí túžbu po 
nesmrteľnosti. Túži po živote. My veríme, že 
túto túžbu napĺňa večný život. Ten nám dáva 
Boh. Je to žiarivá nádej, ktorá dáva pozem
skému životu zmysel. Nanebovstúpenie sa 
v Písme označuje ako výstup do slávy (porov. 
Lk 24. 26).

Sviatok Nanebovstúpenia Pána Ježiša 
Krista je potom sviatkom radosti. Máme veľa 
dôvodov tešiť sa spolu s Kristom. Keď sme 
v láske a radosti prijali Ježiša, ktorý sa ako 
malé dieťa zjavil na zemi, o to viac sa tešíme 
spolu s učeníkmi teraz, keď vystúpil do svojej 
slávy. „ Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou 
sa vrátili do Jeruzalema “ (Lk 24, 52). A sám 
povedal: „Odchádzam - a prídem k  vám. 
Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že 
idem k  Otcovi, lebo Otec je  väčší ako ja “ 
(Jn 14, 28). Odišiel k svojmu Otcovi, aby 
spolu s Ním ako Boh a Človek vládol nad 
všetkými anjelmi a ľuďmi na veky, aby zaujal 
miesto po pravici svojho Otca.

Nikto z nás nemá skúsenosť večnosti. 
Poznáme ju len z rozprávania toho, ktorý 
prišiel z večnosti. Je ním Ježiš Kristus.

Evanjelista M atúš zachytil Ježišovo 
podobenstvo o poslednom súde. (Porov. 
Mt 25, 31-46). Neopisuje aká je večnosť, len 
nás upozorňuje na skutky, ktoré nám do nej 
bránia vojsť.

Bohatstvo múdrosti života obsiahnuté 
v Dekalógu a v Evanjeliovom posolstve 
nemôže v žiadnom prípade strácať na svojej

ak tu á ln o sti a osožnosti. P reto  je skôr 
potrebné, azda nami považované „staré“ 
hodnoty, postaviť do svetla novodobých 
prejavov, zrozum iteľnejších  dnešném u 
človeku, predovšetkým mladej generácii, 
avšak predsa len s určitou opatrnosťou, aby 
sa z pôvodného základu nič podstatné 
nestratilo.

My, ktorí sme uverili Kristovi, s túžbou 
pozeráme na večnosť, na našu pravú vlasť. 
No nestačí len pozerať. V Skutkoch apoš
tolských učeníkov po nanebovstúpení napo
mínajú anjeli: „Muži galilejskí, čo stojíte a 
hľadíte do neba?“

Viera vo večný život nepredpokladá našu 
nečinnosť. Ale skutky, ktoré nám večnosť 
približujú. Ježiš hovoril o večnom živote 
vždy v spojení s konkrétnym zameraním na 
pozemský život. Dobre vieme, že tento život 
určuje našu večnosť.

V každej dobe sa objavia iniciatívy alebo 
osobnosti, ktoré upozornia nielen na ne
zdravý stav ľudskej spoločnosti, ale ukážu 
i východiskové cesty. Obnova človeka musí 
vychádzať z pôvodného Božieho plánu. Boh 
stvoril človeka, aby stál nad všetkým stvo- 
renstvom  a aby neustále vtláčal ducha 
celému stvoreniu. Duchovný rozmer bol 
totiž na tejto zemi vtlačený iba človeku, 
a preto iba človek môže napom áhať pri 
obnove tejto zeme. Prečo nevyužívať médiá 
na šírenie toho, čo je pozitívne - v zhode 
s Dekalógom a Evanjeliom? V médiách je 
treba šíriť kultúru života a nie smrti. Prečo 
nepredstaviť v médiách verného služobníka, 
alebo služobnicu, ktorí rešpektujú m an
želskú vernosť a nerozlučiteľnosť napriek 
mnohým nástrahám? Prečo znova nepred
staviť novodobú Penelopu, ktorá napriek 
velkému počtu zvodcov, dlhé roky čaká na 
Odysea? Prečo znova a znova nepredstaviť 
osobnosť Ježiša Krista, ako toho, ktorý sa 
podstatne líši od ľanatizujúcich a zisku
chtivých politikov, od krátko svietiacich 
filmových či hudobných hviezdičiek - teda 
ako toho. ktorého sa oplatí zvoliť za centrum 
života?

Francúzsky spisovateľ Bossue hovorí: 
„Všetci ľudia trávia čas hľadaním šťastia, ale 
nevedia, kde sa ono nachádza, nemôžu ho 
sami nájsť.“ Pomôžme im ho nájsť my. 
Pomôžme im nájsť Krista. My veríme vo 
večný život preto, lebo nám to zvestoval Ježiš 
Kristus. Naša viera vo večnosť je taká velká, 
akú starostlivosť dávam e duši, ako sa 
pripravujeme na prechod z tohto života do 
večnosti.

Posilnení Ježišovým nanebovstúpením 
a radosťou učeníkov kráčajme pozemským 
životom  tak, aby sme m ali silu obísť 
a prekonať prekážky, ktoré nám zabraňujú 
vstúpiť do večnej radosti.
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Mária
Mária pre mnohých slovo ako každé 

iné, pre iných meno a pre nás kresťanov 
symbol panenstva, čistoty a materstva.

Môžeme o nej hovoriť akokoľvek, ale aj 
tak neopíšeme to, čo v skutočnosti pre nás 
znamená. V prvom rade je našou matkou, 
ktorú nám Boží syn dal na Golgote. „Keď 
Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého 
miloval, povedal matke: »Žena, hľa, tvoj 
syn!« Potom povedal učeníkovi: »Hľa, 
tvoja matka!« A  od tej hodiny si ju  učeník 
vzal k sebe“ (Jn 19,26-27).

V mnohých piesňach, bohorodiční- 
koch a akatistoch sa opisuje jej víťazstvo 
nad zlými démonmi. „Raduj sa, víťazstvo 
nad démonmi“ (Akatist -  Ikos 6, 3). 
„Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z prie
pasti ničoty“ (Akatist-  Ikos 9, 10).

Rovnako sa máme radovať aj my, ktorí 
žijeme od jej čias až podnes, ale aj tí, čo 
zomreli pred dávnymi vekmi, pretože 
dielo vykúpenia pôsobí nielen do budúc
nosti, ale aj do minulosti až po stvorenie 
sveta.

Už medzi prvými prorokmi, ktorí začali 
hovoriť ojej víťazstve, v knihách Starého 
zákona bol prorok Izaiáš, ktorý povedal 
skrze Svätého Ducha: „Preto vám sám Pán 
dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí 
syna a dá mu meno Emanuel !“(lz 7,14). 
Tak ako cez prorokov hovoril Svätý Duch. 
tak cez archanjela Gabriela, zvestoval Boh 
veľkú radosť, že prišla záchrana svetu:
,Anjeljej povedal: »Neboj sa, Mária, našla 
si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna 
a dáš mu meno Ježiš«“ (Lk 1, 30-31).

Pretože Panna Mária úplne súhlasila 
s vôľou Otca, je našou orodovníčkou, 
ktorá nás chráni a na jej príhovor sa dejú 
zázraky.

Máriino poslanie v Cirkvi je neoddeli
teľné od jej spojenia s Kristom. Priamo 
z neho vyplýva, ved ona nasledovala Je
žiša od jeho prvého zázraku v Káne Gali- 
lejskej až po jeho smrť. Ježišova matka 
prijala svoj kríž s pokorou a preto zlý 
démon sa jej nemohol a ani sa jej nemôže 
postaviť na odpor, lebo v nej nebolo 
nijakej lesti a ani kúsok nečistoty.

Našu Matku bolí, keď vidí hriechy 
svojich detí, za ktoré trpel a zomrel Ježiš. 
Ona stále prostredníctvom omilostených 
ľudí sa nám prihovára cez svoje zjavenia. 
Ona sa zjavuje na niektorých miestach až

dodnes. Stále príde a napomenie svet za 
jeho hriechy a snaží sa, aby sa aj tí naj
väčší hriešnici obrátili. No niekedy my 
ľudia, pre tvrdosť svojho srdca nechceme 
počuť jej hlas a preto aj napriek všetkým 
znameniam činíme hriech, lebo hriech je 
pre nás pohodlnejší.

Zriecť sa hriechu mnohokrát znamená 
pokoriť sa, čím vyššie stojíme na spolo
čenskom rebríčku, tým táto zmena viac 
dráždi našich bývalých „priateľov“. V ich 
myslení sa stávame zradcami, no v očiach 
Božích sme milší, lebo sme znovu na šli 
cestu obrátenia.

Mária sa spojila s Ježišovou obetou. 
Po Nanebovstúpení svojho Syna pomá
hala svojimi modlitbami pri počiatkoch 
Cirkvi. Spolu s apoštolmi a niekoľkými 
ženami ju vidíme vyprosovať svojimi 
modlitbami dar Svätého Ducha, ktorý ju 
zatienil už pri Zvestovaní. Z jej velebenia 
vieme, že povedala: „Lebo zhliadol na 
poníženosť svoje služobnice. Hľa, od tejto 
chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokole
nia“ (Lk 1,48).

Velebiť ju máme aj my a to tiež pros
tredníctvom putovania na miesta, kde sa 
Mária zjavovala a udeľovala nám svoje 
veľké milosti. Na miestach ako Fatima, 
Lurdy dodnes ľudia prežívajú zázraky 
uzdravovania, očisťovania, naplnenia Du
chom a iné. Jej prostredníctvom je spása 
bližšie a ak sa utiekame pod jej ochranu, 
ona nikdy na nás nezabudne a pri Pos
lednom súde bude určite stáť pri nás.

„Ako ťa mám nazvať požehnaná 
Bohorodička?

Nebom, pretože si nám darovala Slnko 
pravdy?

Rajom, keďže z teba vypučal Kvet 
nesmrteľnosti?

Či Pannou, lebo ťa zdobí večné 
panenstvo?

Alebo nepoškvrnenou Matkou, pretože 
si na rukách nosila večného Boha?

Pros ho za spásu našich duší.“ 
(Časoslov, Bohorodičník 1. hodinky).

Mária, pomáhaj nám na ceste živo
tom, lebo sa spoliehame na teba!

M. Kašperek 
Ilustr. snímka: archív



Atentát na pápeža
V stredu 13. mája 1981 popoludní sa 

Námestie sv. Petra v Ríme ozývalo 
spevom a modlitbou štyridsaťtisíc pút
nikov z celého sveta. Vo vzduchu bolo cítiť 
napätie. Všetci čakali na Svätého Otca. 
Napätie sa naraz zhmotnilo do ohrom
ného burácania. Biele auto, v ktorom stál 
60 ročný pápež Ján Pavol II., sa pomaly 
blížilo k prvým pútnikom. V dave bolo 
vidieť niekoľko poľských vlajok. Pápež sa 
v duchu na chvíľu preniesol domov, do 
svojej rodnej slovanskej vlasti, ktorú pred 
necelými troma rokmi opustil, aby si 
zasadol na pápežský stolec. Prvý pápež 
slovanskej krvi. Možno už rozmýšľal, že
o päť dní bude o rok starší. Toto jeho tiché 
blúdenie po rodnej zemi naraz prerušili 
tri výstrely...

Zacítil prudkú bolesť a zapotácal sa. 
Jeho tajomník monsignor Stanislaw 
Dziwisz z rodného Poľska a komorník 
Angelo Gugel, ktorí stáli za ním, ho 
v poslednej chvíli zachytili. Nová sneho
biela sutana s krásne vyšívaným cingulom 
dostala ďalšiu ozdobu -  krv. Bola to jeho 
krv, ktorá toto biele rúcho menila znovu 
na červené, ktoré nosil predtým. O pár 
minút všetky svetové tlačové agentúry 
Hlásili: „Na pápeža Jána Pavla II. bol 
spáchaný atentát. Svätý Otec je ťažko 
ranený.“

Do neďalekej Polikliniky Agostina 
Gemelliho sa rútilo auto záchrannej 
služby. Pacient, ktorý v ňom ležal sa ti
chým hlasom plným bolesti a dôvery 
v Boha modlil: „Mária, matka moja.“ Aj 
v tejto chvíli plnej bolesti myslel mladý 
pápež na spásu. Monsignor Dziwisz sa 
stal spovedníkom, ktorý v mene Boha 
odpúšťal hriechy ťažko ranenému ná
mestníkovi jeho Syna. Potom pápež upa
dol do hlbokého bezvedomia.

Krátko po pol šiestej začal hlavný 
chirurg Francesco Crucitti svoju snáď 
najviac sledovanú operáciu. Milióny kres
ťanov rôznych cirkví sa v tej chvíli spájalo 
s Francescom, aby svojou modlitbou 
pomohli zdáme vykonať tento chirurgický 
úkon. Boj o život Jána Pavla II. trval viac 
než päť hodín. Ukázalo sa, že strela 
vypálená z browningu zo vzdialenosti 
šiestich metrov prerazila hrubé aj tenké 
črevo. Chýbal len kúsok a projektil by 
roztrhal aortu. Pápež bol však zachrá
nený.

Vraha zadržala mladá rádová sestra 
z Bergama, ktorá stála vedľa neho. Hneď 
všetko priznal. Má 23 rokov, je turecký 
občan, volá sa Ali Agca. Sympatizant 
tureckej extrémnej pravicovej organizácie 
Siví vlci tvrdil, že ho najala bulharská 
štátna bezpečnosť, no neskôr výpoveď 
odvolal. Odvtedy vyhlasuje, že išlo o jeho 
vlastný nápad. Keď sa v rokoch 1985 - 
1986, keď sa konal v Ríme veľký proces 
s údajnými bulharskými iniciátorm i 
atentátu, Agca svoju výpoveď odvolal a 
vyhlásil: „Som Ježiš Kristus“. Vymýšľal 
nové a nové verzie. Ich počet dosahoval 
pomaly stovku. Pár rokov pred týmto 
pojednávaním má Agcu vo väzení zvlášt
nu návštevu. Bez svedkov sa porozprával 
s tým, ktorému chcel zobrať život. Pápež 
mu pri odchode z väzenskej cely požehnal 
a odpustil mu. 13. júna 2000 Agcu po 
predchádzajúcom súhlase Svätého Otca 
omilostili a vydali do Turecka. Tu si 
odpykáva trest desať rokov za spoluúčasť 
na inom zločine - vražde tureckého 
novinára.

Kto stál za týmto činom? Ani dnes to 
nevieme presne určiť. Máme len skromné 
informácie. Je zrejmé, že pápež bol tŕňom 
v očiach komunistických režimov. V Mos
kve sa 5. novembra 1979 zišla osemčlenná 
skupina sekretariátu Ústredného výboru 
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, 
aby vypracovala návrh, ako postupovať 
proti Vatikánu, kde sídli „poľský“ pápež. 
Z návrhu vzišiel tajný dokument, ktorý 
schválilo predsedníctvo strany. Agentom 
KGB nariadili, aby využili všetky mož
nosti poškodiť politiku nového pápeža: 
„Pokiaľ to bude nutné, aj dodatočnými 
opatreniami, ktoré idú ďalej než obvyklé 
dezinformácie a diskreditácie.“

Pokyny agentom vydal vtedajší šéf 
KGB Jurij Andropov, budúci sovietsky 
prezident. Jeden zo šifrantov Viktor 
Semjonov, ktorý prebehol na Západ, 
dosvedčil, že sa v pokynoch nariaďovalo 
„priblížiť“ sa k pápežovi: „V reči KGB 
znamenalo slovo priblížiť - likvidovať.“ 
Akcia však musela prebehnúť tak, aby na 
KGB alebo iné komunistické tajné služby 
nepadlo podozrenie. Bolo potrebné nájsť 
vhodného vraha.

Sudca Rosario Priore, ktorý súdil aj 
Agcu v lete 2000, poskytol rozhovor 
nemeckému magazínu Focus. „Dostali

sme po roku 1989 informácie o atentáte 
z Prahy, Berlína a Sofie - nie však z Mos
kvy,“ hovorí sudca, ktoiy je presvedčený, 
že za atentátom stála bulharská štátna 
bezpečnosť. Agca podľa Prioreho nepoz
nal tých, ktorí za atentátom stáli. „Boli 
by neschopní, keby sa s atentátnikom 
priamo stretli. Myslím, že vytvorili sieť 
falošných stôp a informácií, aby sa na 
nich neprišlo.“

Spracoval Juraj Gradoš

Nesúd nás
Nie slovami len samochvály, 
kritiky, ktorá špiní česť, 
treba nám dialógy viesť 
a nad stratenou mocou žialiť.

Do sŕdc sa ľudí iba skutky 
priezračné, čisté zapíšu.
Sú našich istôt pevné skrutky. 
Ich tichý príboj, mušlí šum

i pokoj vnesie, úsmev do dní, 
čo prežiarené prosbami
o zrná na chotároch rodných, 
keď neraz stačí okamih

a telá polí rozvlnené 
búrkou sa chvejú, nárekmi.
Ty, Pane, vtedy ku nám preriekni. 
Daruj národom tejto zeme

svoj pokoj, svoju lásku, ticho 
a do sŕdc silu tvojich slov 
a plní dobrých úmyslov 
budeme čakať na tvoj príchod.

Tým, čo nás občas pošpinili, 
odpusť a nesúd priprísno 
ich reči plné výmyslov.
Kiež by sa zo tmy prebudili.

Ferdinand Vokál

s lo v o  - n -12 /2001  • 5



Vážení čitatelia, situá
cia dnešných kresťanovje 
zložitá. Ovzdušie dnešnej 
spoločnosti je výslovne 
antikresťanské, čo si uve
domujeme všetci. Jednou 
z príčin, že kresťanstvo 
nie je evanjeliovým kva
som je aj to, že sme stratili 
veľmi dôležité puto s Bo
žím slovom. Mnohí z nás 
berú knihu Svätého pís

ma do rúk, ale nevedia v nej čítať o sebe. Preto od 
dnešného čísla začneme uverejňovať niektoré 
kapitoly z knihy Kresťanstvo nanovo objavené, 
od poľského kňaza o. Alfréda Cholewinského. 
Jeho úvahy môžu byť pomocou pre všetkých nás.

O. Alfréd Cholewinski, S. J., sa narodil 3. mar
ca 1936vBydgošti. Vroku 1951 vstúpil do novi- 
ciátu jezuitov. Vyštudoval filozofiu v Krakove, teo
lógiu vo Varšave. Kňazské svätenie prijal 5. 
augusta 1962 a večné slúby zložil 15. augusta 
1975.

Špeciálne sa venoval bibliku. ktoré študoval 
vLubline (1964-1967) a v Ríme (1968-1973) 
a štúdiá ukončil doktorátom. Písmo sväté pred
nášal na jezuitskej teologickej fakulte „Bobola- 
num“ vo Varšave a na Pápežskom biblickom in
štitúte v Ríme, spájajúc pri tom prácu profesora 
s pastoráciou.

Zomrel na srdcový infarkt 26. januáral 988 vo 
Varšave.

Nad jeho smrťou smútil aj svätý otec. V jeho 
mene poslal arcibiskup Eduardo Martinez So- 
malo, substitut Štátneho sekretariátu, o. Stanis
lavovi Opielovi, provinciálovi jezuitov do Varšavy 
telegram tohto znenia:

„Jeho Svätosť, Ján Pavol II. vyslovuje účasť 
na zármutku a bolesti, nad smrťou o. Alfréda 
Cholevinského, duchovného syna sv. Ignáca. Do 
večnej Božej odmeny odišiel horlivý kňaz. ktorý 
svoj život i schopnosti zasvätil nadšenému pre
hlbovaniu Božieho slova, nachádzajúc v ňom in
špiráciu v horlivej pastoračnej službe, ktorej sa ve
noval najmä v neokatechumenátnych spoločen
stvách. Svätý otec sa modlí za večnýpokoj zosnu- 
tého a všetkým zarmúteným zo srdca žehná. “

Kniha, Kresťanstvo nanovo objavené, ktorá 
vyšla v roku 1989 vo Varšave, vznikla ako záznam 
42 príhovorov o. Alfréda vo Vatikánskom rádiu 
v rokoch 1976 až 1985. V tejto knihe boli prí
hovory7 podelené na kapitoly, ktoré nesú nasle
dujúce názvy:

Starý zákon v rukách kresťana (8)
Život prvých kresťanov (8)
Hovoria knám  proroci Starého zákona (5) 
Úvahy o živote kresťana v konfrontácii s poli

tickou mocou (9)
Kresťanstvo nanovo objavené (12)
Jednotlivé príhovory však názvy nemali a tak 

si Redakcia dovolila pre potreby nášho časopisu 
označiť ich nejakým charakteristickým titulkom.

Veríme, že nasledujúce výklady o. Alfréda 
zaujmú našich čitateľov svojou hĺbkou, svetlom, 
poznaním situácie človeka i lásky Boha, ktorého 
slovo nikdy netratí na aktuálnosti v živote Cirkvi 
a ľudstva.

nanovo objavené

Či aj rozumieš tomu, čo čítaš?
So Svätým písmom je to tak, ako 

s nejakým obrazom, vrcholným die
lom umenia. Každý, kto sa naň díva, 
môže si klásť rôzne otázky. Naprí
klad: Na akom plátne je namaľovaný? 
Aký druh farieb je na ňom použitý? 
Akou technikou je namaľovaný? Kto 
ho namaľoval? Kedy vznikol? Koľko 
ráz počas svojho jestvovania bol 
obnovený a čo naň bolo doplnené? 
Sú to všetko otázky dôležité, ale 
nevyjadrujú tú najvlastnejšiu pod
statu, pre ktorú stojíme pred umelec
kým dielom. Každé umelecké dielo 
totiž pozýva k jednému: kontemplo- 
vať ho a nadchnúť sa jeho výpoveďou. 
Otvoriť svoje vnútro a naplniť sa 
obsahom, ktoré nám chce odovzdať.

Podobne je to aj so Svätým pís
mom! Záujemca oň sa môže pýtať: 
Ako vzniklo? Za akých okolností? Kto 
a prečo ho počas dejín dopĺňal? Akú 
úlohu od počiatku plnilo? Akým štý
lom sú písané jednotlivé state? Aký

je ich literárny pôvod? Sú to všetko 
otázky, ktoré majú zmysel, naviac 
majú vzťah k plnému pochopeniu 
Biblie a nemožno ich, najmä pri našej 
kritickej mentalite prehliadať, jednako 
však nejdú k podstate. Jediným totiž, 
a poviem pravdivým prístupom k Pís
mu je ten, ktoiýje vyjadrený v otázke: 
Čo mi Boh v tomto slove, ktoré teraz 
čítam, chce povedať? Tento prístup 
je totiž prístupom viery, že Biblia 
obsahuje večne aktuálne Božie slovo 
dané Čirkvi (čiže konkrétne nám 
veriacim) na jej putovaní dejinami. 
Slovo, ktoré je pre Cirkev svetlom, 
ktoré osvecuje a pokrmom, ktorý sýti. 
Naše príhovory budú mať za cieľ 
odhaliť práve tento rozmer Písma, 
aby sme videli jeho nikdy nepres
távajúcu aktuálnosť a spojenie s na
ším životom. Nebudeme v ňom hľa
dať nejaké uspokojenie intelektu, 
ktorý túži rozšíriť iba svoje vedomosti 
o Biblii a poznať odpovede na útoky 
nepriateľov ohľadom jej Božského

Starý zákon v rukách krestána

6 • 11-12 /2001  - s lo v o



pôvodu. Chceli by sme pomôcť tým, ktorí 
túžia čítať Písmo, ako živé Božie slovo 
a doteraz sa im nedarilo vojsť do jeho 
„živých tkanív“ a znechutene ho vždy 
odložili bokom, lebo im nič nehovorilo. 
Pretože naozaj jestvuje akási tajomná 
prekážka, ktorá nás oddeľuje od Biblie 
a robí z nej čosi cudzie, niečo, čo nevieme 
dať do súvisu s naším konkrétnym živo
tom.

Pristavme sa chvíľu pri tomto znepoko
jujúcom odhalení. Kde je jeho pôvod? 
Pretože niet času na širokú a vyčerpá
vajúcu analýzu tohto javu, sústredíme sa 
len na jeho tri príčiny.

Prvá pochádza z toho, že nám ani len 
na um nezíde, že Sväté písmo by mohlo 
a malo byť pre nás knihou života. Navykli 
sme si dávať ho do vzťahu k dávnym deji
nám v Izraeli, so životom Ježiša z Naza- 
retu. s prvotnou Cirkvou. A to všetko sa 
nenávratne pominulo. Pri našom povrch
nom náboženskom vzdelaní síce nejasne 
chápeme, že Biblia tvorí akýsi základ 
našej viery (odtiaľ sa rodí náš nepokoj, 
keď niekto atakuje jej Božský pôvod 
a pravdivosť), ale pri tom všetkom spo
kojne leží doma na poličke, pokrytá pra
chom, nepochopená a nečítaná. A v koľ
kých domoch vlastne je? Mnohí si myslia, 
že je to normálne a bolo by veľmi ťažké, 
aby to bolo ináč. Z toho istého dôvodu, 
pre ktorý sa nám nechce čítať historickú 
knihu, ktorá nám hovorí napríklad o Cha- 
murapim - veď načo mi to bude? - nebe
rieme do rúk ani Bibliu.

A druhá? Všeobecne sa ľuďom zdá, že 
najvážnejším problémom v súvislosti 
s Písmom je to, či udalosti, ktoré sú 
v ňom. sú naozaj historické. Všetko 
ostatné sa nám zdá druhoradé. A v tomto 
smere predkladá Biblia mnohé ťažkosti. 
Preto si myslíme, že prijať za historickú 
pravdu všetko z Písma nás zosmiešňuje. 
Podľa nás, je lepšie tieto otázky prehliadať 
a Písmom, ako celkom sa nezaoberať. 
Tento prístup je mylný. Naša precitli
venosť na to, či Biblia potvrdzuje histo
rické fakty - a beda jej ak nie - spôsobuje, 
že jej zmysel pre nás ostáva zapečatený. 
Je pravdou, že skutočná história hrá 
v Písme určitú rolu. Veď Biblia predsa roz
prava o udalostiach cez Božiu prítomnosť 
v ľudských dejinách - a tie sú v základoch 
jednoznačne historické. Jednako Sväté 
písmo nie je učebnicou dejepisu, ale his
tóriu interpretuje. Poukazuje však na jej 
hlboký rozmer dostupný iba viere. To 
spôsobuje, že hoci mnohé udalosti sa 
mohli stať, ich podanie je neraz veľmi 
vzdialené kritériám historickej vedy. Bib
lickí autori, v súlade s kultúrou ich doby, 
používali také literárne druhy, ktoré sú 
nám veľmi cudzie a v našom ponímaní 
hraničia s rozprávkou. Pre krátkosť času 
sa nemôžeme týmto problémom zaoberať

s ktorou sa musí ustavične porovnávať. 
Lebo každý náboženský život, ktorý sa 
nerodí a nerozvíja tak, ako v Biblii, nie je 
životom, o aký ide v kresťanstve, a ktorý 
Boh túži uskutočniť v človekovi! Lebo 
Boh tak, ako konal a spasil v Izraeli, tak 
konal v živote, v smrti a v zmŕtvychvstaní 
Ježiša, tak konal v živote prvotnej Cirkvi 
a tak isto túži konať aj v nás, ktorí sme 
iba predĺžením tých istých dejín spásy, o 
ktorých svedčí Biblia.

Možno, že teraz už trochu pochopíme, 
aké dôležité je pre kresťana ustavičné

širšie, ale myslím si, že to bude stačiť na 
to, aby sme sa k Biblii priblížili inou 
cestou než doteraz. Našou prvou otázkou 
v prístupe k Písmu nesmie byť: Co v tom
to úryvku, ktorý som prečítal alebo počul, 
je historické a čo nie? Ale: Čo mi chce 
Boh týmto slovom povedať? Zhrňme túto 
druhú príčinu a pamätajme: Biblia nie je 
učebnicou histórie, ale Božím slovom 
uprostred histórie. A toto slovo je adre
sované každému človeku - mne aj tebe!

3. Najvážnejšia príčina, pre ktorú 
zostáva Písmo pre nás zapečatené však 
leží ešte hlbšie. Aby sme to 
pochopili, pripomeňme si 
známu, ale častokrát zabú
danú pravdu: Biblia, hoci 
prijímame, že jej prvotným 
autorom je Boh, „nespadla 
z neba“. Vznikla uprostred 
života Božieho ľudu - najprv 
Izraela a potom prvotnej 
Cirkvi. Obe tieto spoločen
stvá vznikli naozaj Božím 
zásahom do ľudských dejín 
a túto istotu prežívali vďaka 
sústavnej skúsenosti Bo
žieho konania. Toto zjavenie 
sa Boha v historických uda- Odpočinok zajatcov a starostlivosť o nich pri deportácii do 
lostiach formovalo vieru Iz- Babylonu (na stéle v parížskom Louvri).

čítanie Písma. V Božom pláne je ono,raela a neskôr aj Cirkvi. Izraeliti, apoš
toli a prví kresťania poznávali Boha podľa 
toho, čo urobil v ich životoch. Biblia je 
takto potvrdením a ohlasovaním ich skú
senosti viery. Izrael a neskôr Cirkev opísali 
iba to, čo prežili a zakúsili. Na nich, 
prvých poslucháčov Písma, to malo taký 
účinok, aký u mladého zamilovaného 
chlapca vyvolá list, ktorý kedysi sám 
napísal svojej milovanej. Pn jeho usta
vičnom čítaní, rozihrajú sa v ňom všetky 
struny jeho bytia. Samozrejme v prípade, 
ak sa v liste naozaj odráža jeho vlastné 
svedectvo lásky. Tento obraz nám pomôže 
pochopiť, prečo Biblia nič nehovorí nám. 
Ak sa totiž list nejakého zamilovaného 
dostane do rúk iného, ktorý nezakúsil 
podobnú lásku, tak tento preň ostáva 
mŕtvym písmom!

Tu musíme priznať jeden všeobecný 
jav: Biblia je pre mnohých veriacich 
a praktizujúcich katolíkov mŕtvym pís
mom, nič im nehovorí! Táto skutočnosť 
vážne bije na poplach. Položme si otázku: 
Nebude to z nedostatku tej skúsenosti 
otcov, z ktorej sa potom zrodilo Sväté 
písmo? Nebude to tým, že naša nábožen- 
skosť sa v dôsledku mnohých aj historic
kých činiteľov vyvíjala iným, nie biblickým 
smerom?

Priznajme, že my neprežívame vieru 
ako biblický Abrahám, kráľ Dávid, alebo 
Mária Ježišova matka, či Pavol z Tarzu. 
A preto náš život nie je spoločnou cestou 
so Svätým Písmom. Boh dal Cirkvi 
Písmo, ako záväznú a večnú normu viery,

zaiste že nie jediným, ale nezastupiteľným 
a nutným prostriedkom budovania auten
tického kresťanského života v nás. V 2. 
Liste Timotejovi čítame: „Celé Písmo je 
Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, 
na usvedčovanie, na nápravu a na vý
chovu v spravodlivosti, aby bol Boží člo
vek dokonalý a pripravený na každé dobré 
dielo“ (3,16). Čirkev opakuje to isté, keď 
v Koncilovej konštitúcii Dei verbum ho
vorí: „V slove Božom je toľká sila a účin
nosť, že ono je oporou a životnou silou 
pre Cirkev a pre jej dietky posilou vo viere, 
pokrmom pre dušu a čistým, nikdy nevy- 
sychajúcim prameňom duchovného ži
vota. “

Naše príhovory sú pokusom, aby 
v skromnej a malej miere zbúrali bariéiy, 
ktoré nás oddelújú od Svätého písma, aby 
sa stalo naším každodenným pokrmom, 
milovanou knihou, po ktorej dychtivo 
siahneme a čítanie ktorej bude budovať 
a rozvíjať našu viera.

Peter Rusnák

Autor používa v knihe biblické citáty 
z tzv. Biblie Tisícročia, Varšava 1971. 
Keďže na Slovensku nie je k dispozícii, 
použili sme citáty zo slovenského pre
kladu Písma svätého (SÚSCM Rím 
1995). Na miestach, kde sa však tieto texty 
odlišovali, preložili sme striktne poľský 
text nachádzajúci sa v tejto knihe. (Pozn. 
prekl.)

s lo v o  - 11 -12 /2001  • 7



M IM J IB M . MI1IIJ BUZNHO
Celými dejinami ľudstva, od stvorenia 

sveta až do tejto chvíle, tiahne sa hod
vábna niť, ktorá miestami natrhnutá, ale 
predsa stále živá, robí zázraky, prekonáva 
neprekonateľné, dokáže nemožné. Táto 
hodvábna niť sa volá „láska“.

Rozoznať skutočnú lásku od tej, ktorú 
v rôznych podobách ponúka dnešný svet, 
je zdá sa nemožné. Svet vraví: „Zháňaj 
majetok, budeš šťastný; buďpôžitkár, do
siahneš uspokojenie; neodopri si žiadnu 
príležitosť na sex, to ťa naplní.“ Áno, ale 
to všetko je iba chvíľkové naplnenie, ktoré 
končí stavom, v akom sme boli predtým. 
Môžeme byť šťastní bez aut a lietadiel, ale 
nikdy nie bez skutočnej lásky. Bez nej je 
život prázdny a nenaplnený.

Milovať Boha a milovať blížneho je 
hlavné prikázanie. Od neho sú odvodené 
všetky ostatné. Snád sa nám zdá, že priká
zania nás iba obmedzujú, avšak opak je 
pravdou. Ich zachovávaním sa stávame 
skutočne slobodní. Prestávame byť ot
rokmi tela, hmoty a vášne. Ak ukradneš, 
urobíš nešťastným svojho brata. A to je 
v rozpore s láskou. Podobne je to pri všet
kých prikázaniach. „Dôkaz, že človek mi
luje Boha a Krista, spočíva v skutočnosti, 
že dodržiava jeho prikázania“ -  hovorí sv. 
Bažil Velký. Mnohí svoj život obhajujú 
tým, že „veria v Boha“. Lenže viera ne
musí byť bezprostredne spojená s láskou. 
Najlepším príkladom je sám „otec lži“ -  
satan. Pozná Boha, vie, že existuje, verí 
v jeho bytie, a predsa tak strašne nenávidí 
stvorenie hodné večného života -  človeka. 
Práve táto nenávisť tvorí peklo.

Najdokonalejšou láskou je sám Boh. 
A najväčší čin lásky je: „že Boh poslal 
svojho jednorodeneho Syna na svet, aby 
sme skrze neho mali život“ (1 Jn 4, 9b). 
Veľkosť lásky spočíva v tom, že už neexis
tuje „ja“, ale „ty“.

Po ulici kráčali dvaja mládenci. Na 
chodníku si všimli sedieť žobrácku s na
tiahnutou rukou a sklopenými očami. Ľu
dia jej hádzali peniaze, ale ona ostávala 
stále strnulá a bez pohybu. Podobne uro
bil jeden z mládencov. Druhý tiež hľadal 
peniaze, ale žiaľ nemal pri sebe nič. Na 
chvíľku odbehol. Vrátil sa s malým kviet
kom, ktorý odtrhol v neďalekom parku, 
a vložil ho žobrácke do rúk. Tá zobrala 
kvet, privinula si ho k hrudi, pozdvihla 
oči, v ktorých sa zajagali slzy: „Ďakujem 
vám. Všetci mi dávajú peniaze, aby som 
prežila, a som im za to vďačná. Vy ste mi 
dali viac. Dali ste mi kúsok srdca!“

Ako málo je dnes úprimnej a nezištnej 
lásky. Ako veľmi v dnešnom svete chýba 
láska prvých kresťanov! Hrdo sa nazý
vame kresťanmi a zabúdame, že nebu
deme súdení podľa vonkajšieho významu 
našich skutkov, ale podľa velkosti lásky, 
ktorú do nich vložíme. Niekto robí navo
nok úžasné veci a predsa cíti, že tu niečo 
chýba. Niekto podá len pohár vody, ale 
jeho čin dokáže dojať. Prečo? Lebo prvý 
to robí z rôznych pohnútok, druhý do 
všetkého vkladá lásku. Boží meter je iný 
ako meter tohto sveta. Bohu sa viac páčia 
dva grajciare chudobnej vdovy, ako zlato 
pyšného boháča.

Ruka v ruke s láskou kráčajú rôzne 
čnosti. Hlavne nesúdme a neodsudzujme 
tých, ktorí sa nám nepozdávajú. Veď Ježiš 
neodsúdil nikdy nikoho a o prostitútke 
povedal: „Odpúšťajú sa jej mnohé hrie
chy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej 
odpúšťa, menej miluje“ (Lk 7, 47).

Všimnime si, čo však robila. Nielen 
milovala, ale aj ľutovala svoje hriechy!

Známy dramatik, autor najznámej
šieho diela o láske, povedal:

„Láska je cit, oveľa bohatší na obsah 
ako na slová.

Je hrdá na svoju cenu a nie na svoj 
zovňajšok.

Len žobráci vedia počítať veľkosť svojho 
imania.

Moja verná láska vystúpila tak vysoko, 
že odhadnúť jej hodnotu je 

nemožné. “

(Shakespeare: Romeo a Júlia)

Láska sa kúpiť nedá, ale môžeme o ňu 
prosiť toho, kto je láska samotná. Otvo
rme svoje srdce, aby sa ho Boh mohol 
dotknúť a vložiť doň iskierku. Ci zhasne, 
alebo sa rozrastie na krásny hrejivý pla
mienok, záleží od nás. Jedno je však isté, 
šancu máme stále. Obrátenie však nikdy 
neodkladajme na zajtra, na starobu, lebo 
môžeme „prepásť“ spásu. Žime tak, aby 
sme na konci počuli: „Žil si dobre, veľmi 
si miloval -  vstúp do neba!“

M. Kostilnik
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Abrahám, podľa sv. Justína „kresťan pred Kristom“, hostí anjelov

S iitý  mučeník 
Justín f i lm  f  
3 spoločníci

Justín sa narodil okolo roka 105 vo 
Flavia Neapolis, teda v meste posta
venom neďaleko niekdajšieho Sichemu, 
hlavného mesta Samaritánov (dnešný 
Nablus v Izraeli). Jeho rodičia, podobne 
ako prevažná väčšina ostatných obyva
teľov Flavia Neapolis, boli pohania gréc
keho pôvodu.

Justín sa vyznačoval bystrým rozu
mom, láskou k vede a horlivou túžbou po 
poznaní pravdy. Vďaka vynikajúcim ško
lám, usilovnosti a talentu sa stal jedným 
z najpoprednejších filozofov. Takmer 
dokonale sa vyznal vo všetkých výz
namných filozofických smeroch svojej 
doby, predovšetkým v náukách stoikov, 
peripatetikov, pytagorejcov a platonikov. 
Dospel však k záveru, že ani jedna z nich 
nedáva človekovi spoznať pravdu, preto 
sa jeho srdce nenapĺňalo pokojom a usi
lovne hľadal ďalej.

Keď sa raz prechádzal pri pobreží 
ďaleko za mestom a rozmýšľal, ako nájsť 
cestu k poznaniu pravdy, stretol tajom
ného starca a vstúpil s ním do rozhovoru.
Po dlhej diskusii mu starec predstavil 
kresťanské učenie a poradil mu hľadať 
pravdu v knihách svätých prorokov, nie 
v ludských dielach. „Ale predovšetkým,“ 
povedal starec, „horlivo sa modli k Bohu, 
aby ti otvoril dvere k Svetlu. Nikto nemôže 
pochopiť pravdu, ak mu nedá chápavosť 
sám Boh, ktorý ju odhaľuje každému, kto 
ho hľadá s modlitbou a láskou.“

V tridsiatom roku svojho života prijal 
Justín svätý krst a odvtedy všetky svoje 
schopnosti a bohaté vedomosti zasvätil 
ohlasovaniu Kristovho evanjelia. Bol totiž 
presvedčený, že „kto môže ohlasovať 
Pravdu, a neohlasuje, bude Bohom odsú
dený.“ Samozrejme, Justín sa sústredil 
najmä na vzdelancov. Presťahoval sa do 
Ríma a tam otvoril školu, v ktorej vyu
čoval „jedinú spoľahlivú a upotrebiteľnú 
filozofiu“ - kresťanstvo. K viere vo vtele
ného Božieho Syna priviedol mnohých 
pohanov a nemálo prispel aj k boju proti 
bludným formám kresťanstva. Samo
zrejme, získal si aj mnohých nepriateľov, 
napríklad Krescenta, ktorého pri verej
ných diskusiách zakaždým usvedčil zo 
zastavania chybných názorov a zahanbil.

Ako totiž sám píše: „Tak som zvyknutý, 
že pri svojich diskusiách hovorím vždy 
pravdu bez strachu a ohľadov, hoci by ma 
mali rozsekať v tej istej chvíli na malé 
kúsky.“

Okolo roku 155, keď cisár Antonius 
Pius (138 - 161) začal prenasledovanie 
kresťanov, Justín osobne mu odovzdal 
svoj spis Apológia napísaný na obranu 
„nespravodlivo nenávidených a prenasle
dovaných kresťanov“. Apológia urobila 
na cisára taký hlboký dojem, že pod jej 
vplyvom prenasledovania ukončil.

V Efeze diskutoval Justín aj s istým 
židom Tryfónom. Pravdepodobne ide 
o Tarfona, najslávnejšieho rabína svojej 
doby, ktorý sa často spomína v Talmude. 
Na základe starozákonných prorockých 
spisov mu Justín dokazoval pravdivosť 
kresťanskej náuky. Literárne spracovanie 
tohto dialógu, veľmi rozsiahle, je obsa
hom ďalšieho zachovaného Justínovho 
spisu Dialóg so židom Tryfónom.

V roku 161, keď na cisársky trón 
zasadol Markus Aurélius (161 - 180), 
napísal Justín ďalšiu Apológiu, ktorú 
adresoval rímskemu senátu. Okrem iného 
v nej uvádza: „Očakávam, že aj ja budem 
prenasledovaný a ukrižovaný niektorými 
z tých, ktorých som menoval, alebo Kres-

centom - priateľom hluku a vystatova
nia.“ A naozaj, keď sa Justín vrátil do 
Ríma, Krescent - cisárov radca - predo
strel proti nemu mnoho falošných obvi
není pred rímskym súdom, takže ho uväz
nili, podrobili ťažkým mukám a okolo 
roka 166 sťali. Justínove sväté pozostatky 
odpočívajú v Ríme.

Spolu s Justínom zomreli rovnakou 
mučeníckou smrťou aj ďalší ôsmi kres
ťania, pretože odmietli priniesť obetu po
hanským bohom. Dodnes sa zachovali 
úradné spisy o ich vypočúvaní a smrti.

Okrem spomínaných diel napísal 
Justín počas svojho života mnoho ďal
ších, napríklad Úvahy o duši, Žalmista, 
Usvedčenie všetkých heréz, Proti Mar- 
kionovi, Rozprava proti Grékom. Žiaľ, 
uvedené spisy sa nám nezachovali. Dobre 
však poznáme Justínovo dielo O vzkrie
sení, pretože často ho cituje vo svojich 
knihách náš prepodobný otec Ján Da
maský (liturgická pamiatka 4. decembra).

Prosme milosrdného Boha, aby daro
val svätej Cirkvi čo najviac takých vzde
laných mužov a žien, akými boli svätý 
mučeník Justín Filozof a jeho spoločníci.

Mgr. Marcel Gajdoš
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Presvätá Panna Mária, 
Bohorodička najmilostivejšia...

Prežívame mesiac máj. Mesiac, ktorý 
je charakteristický v náboženskom živote 
veriacich ako mesiac mariánskej úcty. 
Naše chrámy sa zapĺňajú viac ako inokedy 
a veriaci sa schádzajú na májové pobož
nosti -  molebeny k Presvätej Bohoro
dičke. Pannu Máriu v nich oslavujeme 
krásnymi a hlbokými titulmi, medzi kto
rými vyniká ten najdôležitejší -  Bohoro
dička.

Niekedy však zabúdame na to, že úcta 
k Panne Márii v živote Cirkvi prešla aj 
mnohými úskaliami a je zásluhou svätých 
otcov, ktorí vedení Svätým Duchom 
obhajovali opravdivú mariánsku úctu. 
Bohorodička má zvlášť privilegované 
miesto v kulte starodávnych východných 
cirkví, ktoré sa prejavuje neporovnateľ
ným bohatstvom sviatkov a hymnov.

V nasledujúcich riadkoch chceme 
podať krátky dejinný prierez mariánskej 
úcty v spojitosti s titulom Bohorodička, 
ktorý právom prináleží Panne Márii a bol 
potvrdený na Efezskom sneme, ktorého 
1670 výročie si tohto roku pripomíname.

Pannu Máriu, Matku Ježiša Krista, 
Bohorodičku si kresťania vždy uctievajú. 
Počiatky mariánskej úcty siahajú veľmi 
hlboko do kresťanského staroveku. Svätý 
Otec Pavol VI. v „Cultus marialis“ zdô
raznil jasne dôležitosť tejto úcty, ked 
povedal: „Úcta Cirkvi k blahoslavenej 
Panne Márii patrí do samej podstaty 
kresťanského kultu.“ Už v živote prvotnej 
cirkvi badať, že hlavnými piliermi nábo
ženského života bola viera v Ježiša Krista 
a úcta k Matke Božej.

Základným prameňom, ktoiý nám ho
vorí o pozemskom živote Panny Márie je 
Písmo sväté predovšetkým Nového zá
kona. Nepodáva nám síce jej ucelený živo
topis, ale pomáha nám bližšie poznávať 
tú, ktorá bola od večnosti vyvolená 
Bohom stať sa Matkou Jeho Syna. V de
jinách Cirkvi od počiatku možno zretelňe 
badať určitý vývin tejto mariánskej úcty. 
Mariánska tematika sa stala predmetom 
teologických diskusií, v ktorých cirkevní 
otcovia vysvetľovali poslanie Panny Márie 
v dejinách spásy. Medzi prvými boli: 
sv. Justín, sv. Irenej a Tertulián. Panna 
Mária je u nich nazývaná „druhou Evou“ 
a v tejto paralele pokračovali aj ďalší

otcovia napríklad sv. Augustín, ktorý 
napísal: „Skrze Evu prišla smrť, skrze 
Máriu -  druhú Evu, prišiel život a spása.“ 
Veľkým ospevovateľom Panny Márie bol 
predovšetkým sv. Efrém Sýrsky, ktorého 
môžeme smelo nazvať „mariánsky otec“. 
Tento ospevovateľ Márie píše: „Tys druhá 
po Bohu, teba len tvoj tvorca prevyšuje. 
Nijaká svätosť, nijaká dokonalosť ne
chýba. Si úplne plná Božej milosti.“ 

Svätí otcovia však jasne rozlišovali 
medzi poslaním Ježiša Krista a úctou 
k Matke Božej. Sv. Ambróz hovorí: „Má
ria bola svätyňou Boha, ale nie Bohom 
svätyne a preto iba Tomu prináleží po
klona, ktorý v tej svätyni pôsobí!“

Hoci úcta k Panne Márii bola veľká, 
ako o tom svedčia slová sv. Gregora Na- 
ziánskeho, ktorý píše: „ Kto neuznáva 
svätú Máriu za Bohorodičku je ďaleko od 
Boha“, predsa však v de
jinách Cirkvi v staroveku 
vznikol veľký klam, ktorý 
upieral Panne Márii Božie 
materstvo. Na začiatku 5. 
storočia, keď sa stal pat
riarchom v Carihrade Nes- 
tórius, začal verejne vo 
svojich kázňach upierať 
Panne Márii titul Bohoro
dička -  grécky „Theoto
kos“. Hlásal, že vraj jej 
p atrí iba pomenovanie 
„C hristotokos“, lebo je 
matkou Krista -  iba ako 
človeka, nie matkou vtele
ného Syna Božieho. Takéto 
učenie spôsobilo velký 
rozruch v celom kresťan
skom svete. Zvlášť sv. Cyril 
Alexandrijský vystúpil veľ
mi zanietene proti nespráv
nemu učeniu Nestora. Pre
tože na obidvoch stranách 
vznikli mnohé nedorozu
menia, z toho dôvodu bol 
zvolaný do Efezu v roku 
431 cisárom Teodóziom 
snem ako tretí v poradí -  
poznáme ho ako Efezský 
snem -  3. všeobecný. Na 
tomto sneme hneď na pr
vom zasadnutí otcovia pod

predsedníctvom sv. Cyrila Alexandrij
ského odsúdili nesprávne učenie Nestória. 
Veriaci ľud v Efeze s radosťou prijal 
rozhodnutie snemu, že Panne Márii 
právom patrí titul „Theotokos“, lebo je 
opravdivou Bohorodičkou a definoval 
túto pravdu takto: „Svätá Panna Mária 
je Bohorodičkou (Theotokos), lebo ona 
podľa tela porodila z Boha pochádzajúce 
vtelené Slovo.“ Efezský snem tak vošiel 
do dejín ako snem v znamení Presvätej 
Bohorodičky.

Nezabúdajme, že opravdivá mariánska 
úcta nás učí poznať úlohu Panny Márie 
v dejinách spásy a zároveň nás privádza 
bližšie ku Kristovi.

o. ThDr. Peter Sturák 
Ilustr. snímka: archív
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Biskup Hopko a väzenie

Dňa 11. mája 1947 sa uskutočnili 
konsekrácie nebohého ThDr. Vasiľa 
Hopká na pomocného biskupa v Prešove.

Keď bol vysvätený na biskupa, dostalo 
sa mu mnoho gratulácií. Medzi gratu
lantmi sa objavili aj veriaci z Blažova, 
z dediny, kde vyrástol. Tí mu do daru 
priniesli nádherný, ale veľký a ťažký kríž. 
Keď ho otec biskup Vasil Hopko zbadal, 
oprel sa o plece svojho strýčka, kňaza 
Demetera Petrenka a rozplakal sa. „Prečo 
plačeš?“ opýtal sa ho kňaz. „Veď tento 
deň má byť pre teba radostný, máš sa tešiť 
a nie plakať!” „Plačem“, prehovoril po 
chvíli: „Plačem, lebo tento kríž symbo
lizuje moje budúce utrpenie biskupa.“

A naozaj, kto pozná životné osudy 
nebohého otca biskupa, dáva mu v duchu 
za pravdu, že jeho život nebol ničím iným, 
než utrpením a ťažkým krížom. Biskupská 
mitra na jeho hlave bola síce nádherná 
a ligotavá, ale zvnútra bola tŕňová ko
runa. Niesol svoj kríž, pod ktorým trpel 
bez reptania.

Podobne ako starozákonný Jób, aj on 
si neraz kládol otázku, či život človeka na 
Zemi nie je bojom (Jób 7, 1). Odpoveď 
na túto otázku našiel v slovách sv. Pavla: 
„Bedlite, buďte pevní vo viere, budtezmu- 
žilía silní!“ (1 Kor 16,13).

Už od jesene 1948 sa začalo proti gréc
kokatolíkom v Československu prenasle
dovanie a ťažké obdobie. 28. apríla 1950 
bola vykonaná násilná likvidácia grécko
katolíckej cirkvi. Štát vydával množstvo 
nezmyselných, proticirkevných nariadení. 
Dôležité miesto v tejto „hodine veľkej 
skúšky“ pripadlo biskupom. Na Sloven
sku mal boj proti biskupom radikálny 
charakter a vyústil do vykonštruovaných

súdnych procesov. Bol to proces s „vlas- 
tizradcovskými biskupmi“ - Vojtaššákom, 
Buzalkom, Gojdičom a Hopkom, ktorý sa 
konal v Bratislave 2 - 15. januára 1951. 
Pre výstrahu všetkým ho v prenose vysie
lal aj rozhlas.

Biskupa Hopká súd osúdil na pätnásť 
rokov väzenia. Zámerom štátu bolo, aby 
sa kňazi bez svojich pastierov stali dezo
rientovanými. Najprv teda uväznili bis
kupa Petra Pavla Gojdiča OSBM. Biskup 
Vasil’ Hopko bol v izolácii pod policajným 
dozorom. Pod policajným tlakom sa ho 
snažili presvedčiť k prechodu do pravo
slávnej cirkvi. Keďže sa nepodvolil, 
18. 10. 1950 bol tiež uväznený v hlavnom 
stredisku tajnej polície v Ruzmi pri Prahe. 
Tam ho začali rôznymi väzenskými metó
dami „prerábať“. Mučili ho a správali sa 
k nemu tak, akoby ani nebol človekom. 
Zavreli ho do tmavej cely, v ktorej si tak
mer päť dní a nocí nesmel sadnúť, ani 
ľahnúť. Mohol iba stáť alebo chodiť. 
Nesmel sa ani oprieť o stenu, ani si v stoji 
zdriemnuť. Jeho celodennú stravu tvoril 
hrnček vody a kúsok tvrdého chleba. Keď 
sa jeho mučiteľom nepodarilo zlomiť ho 
a realizovať svoj plán „prevrátenia“ otca 
biskupa Vasiľa na pravoslávneho, začala 
sa druhá etapa mučenia. Dovolili sa mu 
vyspať a na druhý deň ho hodili na sa
motku, v ktorej strávil 122 dní. V cele smel 
iba chodiť a sadnúť si mohol len k jedlu.
V noci ho budili a reflektorom mu svietili 
priamo do očí, alebo ho nečakane obliali 
studenou vodou. Tú musel samozrejme 
z dlážky ihneď poutierať a ľahnúť si na 
mokiý slamník. Otec biskup sa v takýchto 
chvíľach vždy veľmi naľakal a triasol sa 
v obavách, čo bude zajtra.

Na povel musel robiť drepy. Vždy keď 
sa na dverách cely otvorilo malé okienko, 
dozorca zavelil: „Keď budem blikať sve
tielkom, budete robiť drepy! Dvadsať dre
pov!“ Otec biskup začal robiť drepy, ale 
po chvíli to boľavé nohy nevydržali a po 
desiatom drepe odpadol. Dozorca otvoril 
dvere a začal do neho kopať a biť ho. Dre
py musel robiť každú polhodinu. Každý 
deň si však mučitelia vymysleli iný druh 
týrania. Zaobchádzali s ním horšie ako 
s najväčším vrahom. Všetky tieto metódy 
svedčia, aké veľké mučenie musel prežiť.

Prežíval veľký stres vo dne i v noci, 
nevediac, čo ešte ho čaká. Zdravie mal 
podlomené. Nohy opuchnuté ako kláty, 
ktoré ho veľmi boleli. Znášal to veľmi 
ťažko. Samota sa mu zdala ako večnosť. 
Každý deň strávený v samotke ňou naozaj 
bol. A prežiť bolo treba 122 dní. Nechtom

si na stenu robil malé čiarky. Cez tento 
najjednoduchší kalendár, trpiac, si odpo
čítaval pomaly ubiehajúce dni svojho 
väzenia. Medicína hovorí, že stačí 10 dní 
nespavosti, a k tomu velké stresy, aby sa 
človek nervovo zrútil, ba aj zomrel. Otec 
biskup Hopko bol presvedčený, že toto 
utrpenie neprežije. Neskôr hovorieval: 
„To, čo som prežil, neželám nikomu na 
svete.“

Hlboká viera, umocnená mravnou 
bezúhonnosťou a veľkou sebadisciplínou 
ho však v tomto zápase s utrpením posil
ňovala. Posledné dní v samotke prežil len 
s vypätím zvyšných síl. Viackrát odpadol 
a zrútil sa na dlážku. V tom sa mu pred 
očami začali premietať čudné obrazy: 
videl svoju matku, otca, biskupa P. P. Goj
diča. Prišli po neho a chceli ho odviesť 
domov. Boli to však iba silné halucinácie 
z vypätia a vysilenia. Na 122 deň sa dostal 
do väzenskej nemocnice s úplne podlo
meným zdravím. Tu ho ošetroval a o otca 
biskupa sa dôkladne staral Dr. Kocák z 
Olšavice, ktoiy bol tiež väzňom. Hoci sa 
veľmi dobre poznali, nedali to na sebe 
vedieť.

Otec biskup Hopko bol napokon odsú
dený na 15 rokov väzenia. Vo väzení prežil 
13 a pol roka. Takmer 23 ráz ho premiest
ňovali do rôznych väzení, kde vykonával 
najrozličnejšie práce: zhotovoval špend
líky, šil matrace, plátal vrecia na múku, 
robil povrazy, brúsil kľúče. Svoje utrpenie 
sám označil ako vysokú školu pokory, 
ktorá naučí človeka trpieť, pracovať, slúžiť 
a mlčať.

Otec biskup Vasil’ Hopko bol z väzenia 
prepustený v roku 1964. Mal chatrné 
zdravie. Po dlhoročnom mučení a väznení 
začal trpieť silnou nervovou depresiou, ku 
ktorej sa pridružili aj iné choroby. Vedenie 
väznice sa obávalo, aby nezomrel vo 
väzení, preto ho prepustili o rok a pol skôr. 
Zdravie otca biskupa však bolo už celkom 
podlomené.

Osobnosť otca biskupa ThDr. Vasiľa 
Hopká je príkladom pokory, svätosti a veľ
kého utrpenia a to však v nezlomnej viere 
v Krista.

Práve prebieha proces blahorečenia 
obidvoch biskupov. ThDr. Vasiľa Hopká 
a P. P. Gojdiča OSBM.

Nám všetkým zostáva modliť sa a dú
fať, že budú skoro zapísaní do zoznamu 
blahoslavených.

Juraj Bujňák 
Snímka: archív autora
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Manželia Ferdinand a Otília Vokáloví

„...Som iba človek, ktorý radšej mlčí, 
než by dal slovu padnúť na kameň.
Vy, čo ma denne stretávate cestou, 
neviete, že som o vás písal 
do svojho srdca ako do knihy...“
Slová Ferdinanda Vokála, básnika 

s jedinečným postavením majstra slova, 
ktoré nevedelo potupovať a vždy hľadalo 
vyrovnanie so sebou i tými druhými. 
Básnik so snom slobodne tvoriť, čo mu 
však bolo umožnené až ku sklonku života. 
Príslušník katolíckej moderny, ktorú si 
mnohí omylom spájajú iba s básnikmi -  
kňazmi. Básnik Vokál bol laikom, ktorý 
mal však k Bohu nesmieme blízko.

Nenápadný dom na Sabinovskej ulici 
v Prešove ma v podobe pani Otílie Voká- 
lovej prijíma srdečne. Dozrelo tu niekoľko 
generácií, ale všetko tu dýcha človekom, 
kvôli ktorému sme sa stretli; zbierky básní 
na konferenčnom stolíku, bohatá kniž
nica, fotografie,... Manželka básnika, 
ktorú on v básni „Si svetlo mojich očú“ 
opisuje ako tú, ktorá nepadá, tú, ktorá je 
tá silná, pomáha spoznávať jeho tvorbu 
každému, kto o to prejaví úprimný záu
jem. Počas niekoľkých hodín sa snaží 
slovami obsiahnuť jeden ľudský život, 
ktorého bola súčasťou.

Ferdinand Vokál /v minulosti píšuci 
pod menom Ferdiš Vokál/ sa narodil 31. 
7. 1921 v Starej Ľubovni. (V tomto roku 
uplynie 80 rokov od jeho narodenia.) Po 
maturite študoval na Filozofickej fakulte 
v Bratislave, odbor slovenský a latinský 
jazyk. Pár mesiacov prežil v Rakúsku, kde 
sa mu naskytla príležitosť študovať za 
kňaza. S nevyužitím možnosti sa nikdy 
nevyrovnal ako to opisuje v básni Príleži
tosť. Od r. 1945 pôsobil ako stredoškolský 
pedagóg na gymnáziách v Prešove a Sa
binove. Jeho činnosť pre upevňovanie 
viery v Boha bola veľmi aktívna, formou 
básní, hier s náboženskou tematikou 
a prácou s mládežou i obyvateľmi Pre-
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šova vzbudzoval nevôľu svojich nad
riadených. Nastalo preňho niekoľkoročné 
ťažké obdobie. Pani Vokálová pozname
náva, že „sledovaním ŠtB, predvolávaním 
a šikanovaním, stával sa čoraz uzavre- 
tejším. Svoje pocity vkladal do poézie, 
ktorá bola jeho velkou láskou. S týmito 
svojimi básňami sa nikomu nezdôveroval. 
Sú to rukopisy 272 básní očíslovaných 
a takmer 2000 neočíslovaných a nikam 
nezatriedených, ktoré postupne zachytá
vali aj politické, školské a medziľudské 
ovzdušie daného obdobia.“ R. 1950 bol 
umiestnený do výroby. Básne z tohoto 
obdobia sú výkričníkom a výzvou k spra
vodlivosti. Od 1. 2. 1951 bol prijatý do 
Divadla Jonáša Záhorského v Prešove, 
kde pôsobil ako lektor. Písal a prekladal 
pod pseudonymom Stanislav Lipan. 
Koncom r. 1951 ho ŠtB vysťahovala do 
Humenného, kde učil na gymnáziu. Tam 
začali ďalšie vyšetrovania, najmä kvôli 
návštevám, ktoré Vokálovci prijímali. 
Navštevoval ich hlavne Vokálov dlho
ročný priateľ František Fabian. Od r. 1955/ 
56 bol vedúcim Kabinetu sloven. jazyka 
na Krajskom pedagogickom ústave v Pre
šove. „Manžela odviedli na niekolko dní, 
po ktorých sa vrátil domov zbitý, 
v roztrhaných šatách. Nikdy nepovedal, 
čo sa dialo, spom enul iba, že bol 
vypočúvaný. Detaily mi porozprával až 
po viac než dvoch desaťročiach.“ Udávali 
ich vlastní študenti, či kolegovia. Od r. 
1956 -  1982 učil na Strednej ekonomickej 
škole v Prešove. Po r. 1989 a zriadení 
Cirkevnej zdravotnej školy sv. Bažila 
Veľkého v Prešove bol vedením školy 
pozvaný učiť latinský jazyk. Pani Vokálová 
uvádza, že: „Výborný kolektív a príjemná 
atmosféra urobili svoje. Konečne sa cítil 
v škole šťastný.“ Zomrel 8. 12. 1997.

Na pani Vokálovej vidieť, že sa jej 
nespomína ľahko. „Manžel mi vravel, aby 
som si napísala vlastný životopis, aby 
bolo vidieť, kolko sa do jedného ľudského

života môže zmestiť.“ Na manželke bás
nika sa podpísalo to, čo prežila. Mnohí 
sklamali, mnohí sa prejavili neseriózne, 
alebo sa chceli na Vokálovej tvorivosti 
obohatiť. Niektoré vydavateľstvá prijali 
rukopisy /napr. zbierky Svetlo prišlo na 
zem a Obrusom prikrytý/, ktoré však 
nikdy nevydali a nevrátili. Pani Vokálová 
nemá kópie a tak sa čitateľská verejnosť 
pripravila o dve podnetné diela. M an
želka básnika sa bojí ich zneužitia. Nau
čila sa nedôverovať, byť opatrná. „Zane
chal mi veľa rukopisov, ktoré sa snažím 
sama zostaviť a vydať. Robím to na 
vlastné náklady. Ľudom by sa mali jeho 
básne dostať do rúk...“

Básnikova cesta bola kľukatá, a preto 
aj diela, ktoré vytvoril, odzrkadľujú všetko, 
čo vnímal a intenzívne prežíval: nes
miernu bolesť, sklamania, zmysluplnosť 
hodnôt, ktorým veril, pokušenia, city, 
očakávania... Sám definoval báseň ako 
vyznávanie zo svojich pocitov. Prvýkrát sa 
s ňou stretol v ľudovej piesni, riekanke, 
pranostike, ale aj v duchovnej piesni 
a modlitbe.

Jeho tvorba svedčí o viere v nábožen
ské hodnoty a život. Pre človeka žijúceho 
v katolíckej rodine platili už od ranného 
detstva presne stanovené zákonitosti, 
ktoré rodina a obec dodržiavali a ktoré 
sa pre neho neskôr stali bezprostredným 
inšpiračným zdrojom básnických kom
pozícií. Ako napísal v zbierke Skúsenosť: 
„Básnik sa začal objavovať, alebo lepšie 
povedané, začal objavovať v sebe to 
krásne, čisté, ušľachtilé, ale aj silné, čo by 
rozozvučalo v iných zvony svedomia, 
vyburcovalo alebo uspokojilo, zohrialo, 
ukázalo krásy skryté v nás, čo by dvíhalo 
oči i srdcia k nebesiam, k Bohu.“ V tex
toch priam kričí jeho túžba po harmónii 
so sebou, i ľuďmi okolo neho. Manželka 
spomína, že: „Vo svojom živote staval 
harmóniu na prvé miesto. Veľmi túžil po 
znášanlivosti, bol nesmieme tolerantným
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človekom i vo vlastnej rodine.“ Jeho 
poézia prekvapuje čistotou a majstrov
ským vyjadrením myšlienok i pomerne 
problematických skutočností. Vyžaruje 
z nej hĺbka ducha, bohatosť životných 
skúseností, filozofia človeka - umelca, 
ktorý cez duchovnú inšpiráciu hodnotí 
roky svojho života v súvislostiach so spo
ločenským vývojom. „Osobnosť Vokála 
charakterizuje pracovné nadšenie, vytrva
losť, nádej, ale i pevná viera, že sa časy 
menia. Túto istotu nachádzal v nábožen
skom i národnom presvedčení.“ Posolstvo 
kresťanského umelca je vyznanie osobnej 
viery, svedectvom pravdivého, vnútorne 
prežitého a prijatého duchovného ká
nonu. Čas rozprávania plynie. Pani Voká- 
lová sa ponára do spomienok, ktoré jej 
nahrádzajú neprítomnosť celoživotného 
druha. „Viete je to veľmi ťažké žiť odrazu 
bez neho. Človek si za tie roky zvykne 
a nevie, ako odrazu vyplniť to strašné 
prázdno.“

Nachádza ho v rukopisoch, ktoré jej 
zanechal. Ukazuje mi zápis Vokála-peda- 
góga vo svojom študentskom pam ät
níčku. Vzal si ju ako svoju žiačku, aby 
s ňou prežil život plný utrpenia, ale
i krásy.

V básni jej necháva odkaz: “Sú štyri 
steny neraz málo. Je štyri detí neraz veľa, 
a predsa bez nich by sa zdalo, že pieseň 
by len clivo znela.

Nech každý vie, že iba spolu, keď srdce 
druhé srdce čuje, jednota v nás je a jej sila. 
Nech akýkoľvek víchor duje, nás láska 
chráni a krv v žilách.“

Človek, ktorý radšej mlčal ako by dal 
slovu padnúť na kameň. Čistota jeho 
myslenia a slov oslovuje dodnes prostred
níctvom útlych knižočiek, ktoré je ťažké 
pustiť z rúk...

Človek, ktorý chcel od života najmä to, 
aby sa mohol slobodne dotknúť krásy.

Z útulného domu odchádzam so vzác
nym darom, zbierkami Ferdinanda Vo
kála.

/Autorka ďakuje za spoluprácu a za 
venovaný čas pani Otílii Vokálovej./

Adriana Dolinská

Dosiaľ vydané zbierky a úvahy:

Zvony srdca/1991/
Skúsenosť/1993 /
Kam kráčame ? /1994/ 
Dosebavstúpenie /1995/
Na prelome tisícročí /1995/ 
Rozhovory duše /1996/
Piesne od Zamaguria /1999/
Dúha pokoja /1999/
Blízko k hviezdam /1999/

„Aby sme zostali pánmi nad sebou, žime 
v sebe“,

píše R  Plus vo svojej knihe Život s Bo
hom.

Žiť v sebe. Ostať sám so sebou. Počúvať 
zvony svojich vlastných myšlienok. Sle

dovať 
šum krvi, tlkot srdca.
Rozptýlená myseľ nemôže byť šťastná. 
Hľadá a nenachádza preto, že nevie 
zakotviť v jednom prístave.
Ide, a predsa sa vracia, odkiaľ bola 
vyšla, lebo z mnohých ciest nevie nájsť tú 
pravú.
Vidí slnko a tma ju pohlcuje.
Počúva spev a krik ju udúša.
Dvíha sa k Tebe a náruživosť ju strháva. 
Nešťastná myseľ, ktorá podlieha vláde 
slabej vôle.
Aká je tá moja? Je podobná tej?
Viem, že ju niekedy vetry zrážali, 
trhali jej tkanivo a rozleptávali bunky. 
Dnes chcem mať inú myseľ. Takú, aká 
je i moja vôľa, silnú a vytrvalú.
Aby ju búrky času nezlomili.
Aby sa stále skvela na horizonte dní. 
Dávam jej príkaz, aby vstúpila do 
záhrady môjho srdca.
Nájde tam najprv seba samu.
Potom začne túžiť po očistení, po kráse. 
Spozná, že Ty ju denne do mňa vlievaš. 
Preto Ťa nazýva lúčom sladkej nádeje.
A či ním nie si? Kto by to poprel?
Mnohí sú slepí a nevidia teplé lúče tejto 

lásky.
Mária, Hviezda ranná, zasvieť i na ich 
nebi.
Stoj pri mne i pri všetkých, ktorých 
som uzavrel do svojho srdca v túto chvíľu 
ticha, pokoja a radosti.
/skrátené/

Ferdinand Vokál

Veľkonočná smená

Severák fúka spoza Stráží.
Do šiatrov mláti pri kostole. 
Rozmýšľam: Koľko život váži, 
keď sú v ňom radosti i bôle.

Tvoje dni, Kriste, kto z nás zažil?
Kto cítil, ako pichá tŕnie?
Ako ocot smädné ústa vlaží, 
ó, preukrutné, preukrutné?!

Vo Veľký piatok aj za ženu 
dvíhal som s kňazom drevo kríža. 
Videl som, plachtu kládli na Ježiša

a plno ľudí malo smenú 
pri Jeho hrobe
a bude mať, kým nepovstaneš opäť.

Ferdinand Vokál

Do koľkých šiat sa priodievaš 
za dňa i večer, keď sa stmieva?
O noci ani nehovorím.
Sú poloprávd, hľa, plné dvory.

Máš predsa iba ústa jedny, 
tak vraví pútnik, keď je smädný, 
tak kňaz i človek jednoduchý, 
zdravý i trpiaci, i hluchý.

Na fóre slávnostne sa tebou pýši 
hocaký rečník. Na trhu tiež 
v ponukách lákavejších budeš

a v rozhovore kdekto aj hlas stíši, 
akože vraví pravdu. Tá však má byť 
úprimná v reči u silných a slabých.

Ferdinand Vokál

Z nadhľadu

Nie je to dávno. Je to dnes.
Krv z mojich rán, 
čo preboleli roky 
sa znova vracia do vén slov.

Vďačím ti, Bože, že tu nie som sám, 
že ktosi silnejší odo mňa 
mi podopiera boky 
a moje potkýnanie je len hrou

v melodráme, kde zmysel všetkému 
dávaš ty, tvoji svätí, vykúpení 
z bied našich dní a útrap, 
pod ktoré sa čas podpisuje tiež

brázdami našich úmyslov a chcení. 
Iba zem -  naša matka múdra -  
počúva vzdychy narodených.
Ty z nadhľadu vždy o nich aj dopredu
vieš.

Ferdinand Vokál

Pravda
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BISKUPOM
Rozhovor s otcom biskopom Johnooi Pazakom

A  Ste prvorodený zo sied
mich súrodencov?

Áno. Tomáš a Mária už zom
reli, Michal, Patrik a Jakub žijú.

A  Dlhší čas ste pôsobili v zá
padnej Kanade. Hoci ste praco
vali aj inde, bude Vaše pôsobenie 
tu na „Východe“ znamenať 
podstatnú zmenu?

Určite. Budem totiž v inom 
postavení ako doteraz, s iným 
cielom, poslaním a zodpoved
nosťou. Medzi inými ľuďmi. 
Mnohí ma akiste nepoznajú, ani 
ja ich. Čiže musíme sa zoznámiť.

A  Bude to zrejme, aspoň na 
začiatku činnosti, vhodný čas 
pre Vaše návštevy, cesty, diskusie, 
štúdium a poznávanie?

Z vysviacky o. biskupa Johna Pazaka

A  V našej farnosti Narodenia Pre
svätej Bohorodičky na Shaw Str. v To- 
ronte sme prijali medzi seba už aj ľudí 
z Kórey. Možno mať proti tomu ná
mietky?

Vôbec nie. Prečo by nemohli k nám 
prísť černošskí veriaci, Číňania a iní? 
Liturgia Sv. Jána Zlatoústeho v angličtine 
je tá istá ako v staroslovienčine alebo 
slovenčine. Bude však potrebne' v našich 
podmienkach upraviť anglické' ako aj 
slovenské liturgické predpisy, či texty.

A  Možno teda povedať, že sús
treďujete prvé informácie o eparehii ?

Áno. Medziiným chcem mať jasný 
obraz aj o počte našich veriacich. Usku
točniť akési „sčítanie ľudu“.

A  Bude Vašou základnou „redemp- 
toristickou“ orientáciou aj naďalej 
misionárska činnosť, styk s ľuďmi a ich 
získavame?

Určite. Otvorenosť nám pomôže. 
Každý, kto má záujem, je vítaný. Možno 
sa nám podarí v budúcnosti na tomto

A  Z príležitosti Vašej biskupskej vys
viacky rôzne časopisy uverejnili Váš 
oficiálny životopis. Vaše priezvisk) uviedli 
ako PAZAK, V niektorých slovenských 
novinách však ako PAŽAK - PAŽÁK. Aké 
je teda Vaše pôvodné meno?

Meno PAŽAK zodpovedá sloven
skému zneniu nášho mena. Povedal mi 
to svojho času môj strýko. Postupom 
času sa samozrejme „poangličtilo“.

A  Vy ste teda už tretia generácia 
emigrantských potomkov?

Áno. Môj otec Štefan sa však narodil 
užvUSA.Na Slovensku nikdy nebol. Môj 
starý otec prišiel ako emigrant do Gary, 
ľndiana. Zomrel však pred mojím naro
dením. Jeho brat, môj strýko, sa tiež na
rodil na Slovensku. On mi povedal, že 
rodina pochádzala kdesi od Humenného. 
Nikdy však presne neoznačil meno 
dediny.

A  A čo Vaša stará mama a mamička?
Dievčenské meno babičky bolo KO

PIL. Matkine HENNESSY. Jej otec 
prišiel z Írska, čiže bola Írka. 
narodila sa však už v Amerike.

Zaiste. Už som stihol navštíviť aj naše 
jednotlivé farnosti. Je to pre mňa výcho
diskový bod pre riadenie eparchie. Aj vo 
Winnipegu, kde som dlho pôsobil je slo
venská pospolitosť. Čiastočne som ju 
poznal a nadobudol isté poznatky. Možno 
aj tam sa vyskytnú v budúcnosti isté 
možnosti. Veď pôsobnosť našej eparchie 
sa vzťahuje na celú Kanadu.

A  Aké sú Vaše pastoračné ciele?
Spojiť, združovať ľudí v eparehii, aby 

sa navzájom lepšie poznali a prispieť 
k rastu eparchie. Musíme sa otvoriť, nájsť 
nové a rôzne cesty smerom ku kanad
skému obyvateľstvu.

A  To znamená, že etnicita, etnické 
farnosti strácajú svoj význam a treba 
zdôrazňovať univerzalitu, všeobecnosť 
Cirkvi? Platí to u nás aj pre byzantskú 
cirkev?

Musíme vychádzať z tejto zdedenej 
etnicity, ale súčasne sa aj otvoriť smerom 
k iným kultúram, aby sme rástli. Ich 
príslušníkov musíme poznať a aj pozývať.
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základe dospieť k vytvoreniu „kanadskej 
byzantsko-katolíckej cirkvi“ a ponúknuť 
jej veriacim aj našu pôvodnú spiritualitu. 
Veď aj svätý Otec povedal, že Cirkev musí 
„dýchať západnými a aj východnými pľú
cami“.

A  Teda nie ste pesimista ohľadom 
počtu veriacich našej cirkvi?

Vôbec nie. Ale zatiaľ musíme žiť v rám
ci týchto „čísiel“.

A  V našej katedrále Premenenia Pána 
došlo už neraz k ekumenickým stretnu
tiam, sympóziám, „liečiacim“ liturgiám 
a pod. Aký je Váš vzťah k iným vierovyz
naniam?

Ja osobne nemám vážne výhrady 
smerom k týmto ekumenickým vzťahom. 
Ťažkosti sú skôr z druhej strany. Myslím 
si, že sa môžeme stretávať a viesť roz
hovory.

A  A čo tie „liečiacie“ liturgie?
To nie je nevyhnutne ekumenická 

záležitosť. Mali by sme sa s ňou skôr 
vysporiadať v súvislosti s učením kato
líckej Cirkvi a našej východnej spirituality.

I

Povedať Bohu áno, bez známeho 
„ale“, je veľmi ťažké'. Vymeniť v sebe svoje 
ja za Kristove my a dať všetko. Takéto roz
hodnutie navyše v očiach ľudí vyzerá ako 
bláznovstvo. „Načisto si stratila rozum?“ 
neraz som počula. Môže to tak vyzerať, 
ked človek nechá veľmi dobré miesto 
v práci, sľubnú kariéru, zabehnuté aktivity, 
istoty, rodinu, priateľov a vyberie sa do 
neznáma.

S najnutnejšími vecami (Viete, že člo
vek toho až tak veľa nepotrebuje?) spolu 
s dalšími štyrmi „bláznami pre Krista“ 
nás v septembri privítal Prešov, aby sme 
nasledujúci rok prežili v komunite Jezuit
ských dobrovoľníkov (JEV -  Jesuit Volun
teers). A nielen to. Co všetko to obnáša, 
vidíme až teraz. Plnia sa Ježišove slová: 
,,A každý, kto pre moje meno opustí domy

A  V júli roku Pána 2002 sa uskutoční 
v Toronte celosvetové stretnutie mládeže 
so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. 
Zúčastňujete sa na príprave tohto stret
nutia?

Ja som biskupom len veľmi krátky čas. 
Hoci som už členom CCCB — Kanad
skej a aj Ontarijskej konferencie katolíc
kych biskupov, nie som poverený pre 
vykonávanie tejto práce. Osobne som 
však pripravený spolupracovať so sloven
skou mládežou v každom smere.

A  Pozval Vás o. biskup Ján Hirka na 
návštevu Slovenska?

Eparchia nemala štyri roky biskupa, 
nuž tohto roku by som nemohol cestovať. 
Možno na budúci. Alebo, ak by sa vys
kytla nejaká mimoriadna okolnosť, ako 
napr. blahorečenie o. biskupa P. P. Gojdiča 
a pod.

A  Ak mládež zo Slovenska príde na 
budúci rok do Toronta, bolo by možné sa 
s ňou stretnúť aj v našich cirkevných 
podmienkach?

Je to možné. Závisí to však aj od 
celkového programu. Plánujú sa rôzne 
aktivity na mnohých miestach. Neza
budnite, bude tu mládež z celého sveta

alebo bratova sestry, alebo otca a matku, 
alebo deti, alebo polia, dostane stoná
sobne viac a bude dedičom večného ži
vota“ (Mt 19, 29). Čo som dostala? Nie, 
nešla som do tohto projektu s výčitkou, 
milý Bože, pozri, ja ti dávam toto, tak aj 
ty mne musíš niečo dať. Boh vo svojej do
brote a láske stále dáva seba bez podmie
nok, bez obchodovania. A to čaká od kaž
dého z nás. Dostala som veľké dary. Úplne 
nových ľudí, ktorých sa snažím milovať, 
aj ked im často vôbec nerozumiem a ne
chápem ich konanie. Poznávam malič
kých, odkázaných aj na moju pomoc 
a službu. Vidím skutočných kresťanov, 
svedkov Kristovej lásky, utrpenia i vzkrie
senia. Zanechala som všetko svoje „bo
hatstvo“. Boli mi dané najkrajšie a naj
vzácnejšie perly: pokoj, viera, láska, nádej
i radosť. Perly, vraj pre tento svet tak ba
nálne, trápne a bezcenné. Určite viem, že 
aj vy viete, o čom hovorím. Krista jeho 
vlastní neprijali a nechápali. My sme jeho 
nasledovníkmi. Je prirodzené, že ak sme 
neprijatí a nechápaní, sme Kristovi, ak to 
tak nie je, treba sa stíšiť, hľadať skutočné 
príčiny, prosiť Boha o silu, nebáť sa zme
niť život. Povedať absolútne áno.

a z rôznych kontinentov. Pritom Toronťo 
je nepredstaviteľne „m ultikultúrne“ 
mesto. Predbežne sa počíta, že tu bude 
asi 700 tisíc mladých ľudí. Momentálne 
sa organizujú dobrovoľníci pre jednotlivé 
programy, pre ubytovanie a pod.

A  Máte informácie o príchode mlá
deže zo Slovenska?

Zatiaľ ešte nemám žiadne informácie. 
Ale napriek tomu aj my začíname orga
nizovať dobrovoľníkov pre toto stretnutie.

A  Bude to vhodná príležitosť na 
vzájomné spoznávanie sa?

Určite. Dokonca aj pre našu eparchiu, 
aby sa tunajšia mládež zapojila do našej 
cirkvi a jej činnosti.

A  Moja posledná otázka: Máte nejaký 
neoficiálny odkaz k tomuto celosveto
vému stretnutiu mládeže?

Očakávame ich, môžu tu v Kanade 
nadobudnúť rôzne skúsenosti a rozšíriť 
svoj rozhľad. Chceme, aby sa čo i len na 
chvíľku podieľali na našom tunajšom 
živote. Príďte, privítame Vás v rámci našej 
kanadskej pohostinnosti !

S o. biskupom sa zhováral: 
ä  Jozef E. Suchý

Všetci Jezuitskí dobrovoľníci v rôznych 
krajinách, vykonávajú sociálnu službu 
úplne zadarmo. Často nám hovoria: „Ste 
normálni? V dnešnej dobe robiť niečo 
a nečakať za to peniaze?“ Vždy niečo za 
niečo. Ak nemáš, nedostaneš. Matema
tika dnešných dní. Stretávam veľa ľudí 
odkázaných len na náš štát. Nemajú nič, 
čo by mohli dať. Pre spoločnosť nie sú 
dosť zaujímaví. Nevyrobia už žiadne hod
noty. Načo do nich investovať? Stratili 
právo na trošku pochopenia, lásky, dôs
tojnosti. „Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, mne 
ste to urobili“ hovorí Ježiš.

My kresťania máme rôzne talenty 
a schopnosti. Využime ich. Buďme uži
toční sluhovia. Nezakopme svoje poklady, 
lebo príde deň s veľkým D. Treba sa 
správne orientovať, ponúkať vhodnú 
a potrebnú pomoc. Skúmať, učiť sa a hľa
dať vo svojom vnútri. V tichom Božom 
šepote.

E. Brezovská

Možno aj ty túžiš nájsť svoje hodnotné 
perly- ak máš viac ako 18 a menej ako 35 
rokov a chceš stráviť jeden rok ako 
jezuitský dobrovoľník, kontaktuj sa na 
adrese:

JEV, Ďumbierska 20, 080 01 Prešov, 
tel.: 091/77 11 861, 

e-mail: jev@nextra.sk

Absolútne áno a perly
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Tvorba duchovnej poézie, prózy a drámy
K propozíciám VI. Ročníka celoslovenskej súťaže Goraiúov literárny Prešov 2001

Malá poradňa
ČO JE 10 EUCHARISIIA?

Eucharistia je  srdcom a vrcholom  života 
Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju 
Cirkev a všetkých je j členov ku svojej obeti 
chvály a vzdávania vďaky. Je to „živý chlieb, 
ktorý zostúpil z neba.“

K1H JE VYSUIHOVATEIDM 
EIICHARISTIE?

Je n ím  sám  K ris tu s , Veľkňaz N ovej 
zmluvy, ktorý prostredníctvom služby kňazov 
prináša eucharistickú obetu. A sám je aj 
prinášanou eucharistickou obetou. Eucharis- 
tiu môžu sláviť len platne vysvätení kňazi. Iba 
oni môžu platne premieňať chlieb a víno na 
Telo a Krv Ježiša Krista. Chlieb m usí byť pše
ničný a víno z viniča.

KOĽKOKRÁT MÔŽEM PIIIJAÍ 
EilCHARISTIU?

Eucharistiu je možné prijať dvakrát denne. 
Prvýkrát je ju  možné prijať bez toho, aby bol 
č lovek účasný na cele j svätej litu rg ii. Pri 
druhom  p rijím an í je nutné byť nábožne a 
aktívne prítomný na celom  slávení Eucha- 
ristie. V našom obrade je pred prijatím  Eu- 
charistie m odlitba „Verím , Pane, a vyzná
vam ...“ , ktorá je prípravou pred prija tím  tejto 
sv ia tos ti. O bsahuje v sebe n ie len  prvky 
prípravy, ale pri úprim nej m odlitbe aj prvky 
dokonalej ľútosti. Takisto po prijím aní v na
šom obrade sa m od lí ďakovná ekténia, ktorá 
je zasa akýmsi podäkovaním za prijatie týchto 
vznešených darov. Nie je vhodné a dobré, 
aby sa veriaci človek počas m od litby Cirkvi
-  teda liturgie -  m od lil iné m od litby pred 
a po p rija tí Eucharistie. Ak si ich chce vyko
nať, čo je  chvályhodné a prospešné, má tak 
urobiť pred a po svätej liturg ii. Eucharistiu je 
potrebné prijať aspoň raz v  roku, najlepšie 
v čase Paschy.

JE KRISTUS PRÍTOMNÝ V KAŽDEJ 
ČIASTKE EUCHARISTIE?

Áno. Kristus je  prítom ný v každej omr
vinke chleba a kvapke vína. Preto je potrebné 
pred p rija tím  sv ia tosti urobiť všetko, aby 
nedošlo k je j zneucteniu. Je potrebné dbať 
na to, aby p rijím ajúceho počas prijím ania 
nič nerušilo, aby m ohol v pokoji prijať Eucha
ristiu. Preto je  potrebné otvoriť ústa a mierne 
zakloniť hlavu. Nie je dobré vyplazovať jazyk 
a prikrčiť nohy v kolenách, lebo tak človek 
počas aktu prijatia sviatosti stráca stabilitu .

-jg-

Profilovanie jednej z celoslovenských 
aktivít zameraných na poznávanie života, 
skutkov a diela nášho prvosvätca Go- 
razda -  celoslovenskej súťaže v tvorbe 
duchovnej poézie, prózy a drámy s náz
vom Gorazdov literárny Prešov vychá
dzalo o. i. aj z poznania, že ide o prvého 
po mene známeho učenca, prekladateľa 
a literáta slovenského pôvodu.

Okrem spoluautorstva na literárno
historickej pamiatke Život Konštantína 
poprední bádatelia, P. J. Šafárik, Š. 
Ondruš, E. Paulíny, K. Habovštiaková, E. 
Krošláková, ale aj ďalší mu prisudzujú 
plné autorstvo omšovej knihy Kyjevské 
listy  a najmä Života Metoda. Sú to 
fundamentálne pramene predmetnej 
proveniencie, ktoré nám pomáhajú pri 
rekonštrukcii všetkých možných oblastí 
života a fungovania spoločnosti našich 
predkov pri ich etnickom, kultúrnom 
zrode, pri prijatí krstu a napojení sa na 
evanjelium so všetkými pozitívne žela
teľnými dôsledkami.

Gorazd sa podieľal aj na prekladoch 
Knihy kníh -  Biblie, liturgických textov -  
západnej (rímskej) tzv. Petrovej liturgie 
(pôvodinu ktorej netvoril latinský omšový 
text, ale grécky preklad rímskej omše sv. 
Gregora) ako aj ďalších náboženských, 
ale aj svetských textov literárnej, práv
nickej, pedagogickej a inej proveniencie 
do staroslovenčiny -  jazyka našich 
predkov -  Slovanov.

Vyhlasovateľmi už VI. ročníka súťaže 
Gorazdov literárny Prešov sú Šarišské 
osvetové stredisko, Cyrilometodská spo
ločnosť a Gréckokatolícke biskupstvo Pre
šov; spoluvyhlasovateľmi Matica sloven
ská, Spolok sv. Vojtecha a Spolok sv. 
Cyrila a Metoda Michalovce.

Základným poslaním súťaže, ktorá 
tvorí súčast’XII. Svätogorazdovských dní 
na Slovensku je prispieť k poznávaniu 
našich národných a kresťanských prvopo
čiatkov, no predovšetkým vytvoriť plat
formu pre iniciovanie a odborné usmer
ňovanie tvorby duchovnej poézie, prózy 
a drámy na Slovensku. Dôležitým cieľom 
súťaže je poskytnúť priestor pre tvorivý 
dialóg začínajúcich s renomovanými 
autorm i venujúcimi sa nábožensky 
orientovanej spisbe. Súťaž nie je tema
ticky ohraničená. Ide v nej o literárne 
stvárnenie našich národných a kresťan
ských prvopočiatkov, histórie, tradícií -  
z nich dominantne historickej všeslo
vanskej cyrilo-metodskej a tiež novodobej 
slovenskej duchovno-kultúmej svätogo- 
razdovskej tradície a v neposlednom rade

stvárnenie aj duchovných hodnôt a pot
rieb súčasníka.

Súťažje jednokolová a uzávierka jej VI. 
ročníka je 30. septembra 2001. Vyhod
notenie súťaže za účasti ocenených auto
rov, odbornej poroty a organizátorov sa 
uskutoční do 15. decembra 2001. K  naj
dôležitejším podmienkam súťaže patria 
nasledovné: Súťaže sa môže zúčastniť 
každý občan SR, ktorému doposiaľ ne
bola vydaná publikácia knižne. Súťaží sa 
v 2 kategóriách -  žiaci ZŠ a dospelí. 
Zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 
najviac 3 poetické útvary, 1 prozaický 
útvar v rozsahu najviac 25 strojom písa
ných strán formátu A4 a 1 divadelnú hru 
v slovenskom jazyku. Prihlásené práce 
nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto 
súťaže nikde publikované a ani prihlásené 
do inej súťaže. Práce je treba zaslať v 4 
kópiách s uvedením mena a priezviska, 
dátumu a miesta narodenia, povolania 
a adresy, prípadne uviesť pseudonym. 
Obálky so súťažnými prácami a s ozna
čením Gorazdov literárny Prešov2001 je 
treba zaslať na adresu: Šarišské osvetové 
stredisko, ul. J. Borodáča 5, 081 25 
Prešov, kde je možné telefonicky získať 
dälšie informácie o súťaži na č.: 091/773 
22 27 a tel. a faxom na č.: 091/772 47 49.

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže, 
medzi ktorých treba pripočítať Gréckoka
tolícky kňazský seminár bikupa Petra 
Pavla Gojdiča v Prešove udelia víťazom 
v kategóriách vecnú cenu -  plastiku 
(autor akad. sochár Ján Leško) s názvom 
SV GORAZD PREŠOV 2001. Vybrané 
príspevky budú uverejnené v zborníku 
pod stálym názvom Gorazdov literárny 
Prešov, špecifikovaným príslušným roč
níkom, ktorý každoročne vydáva prešov
ské Šarišské osvetové stredisko. Vyvrcho
lením slávnostného vyhlásenia súťaže 
bude slávnostná bohoslužba vo východ
nom obrade, umelecký program a tvorivá 
dielňa na tému Duchovná poézia, próza 
a dráma na Slovensku.

Gorazdov literárny Prešovmá ambíciu 
aj svojou šiestou kapitolou prispieť 
k prehĺbeniu a zároveň cieľavedome 
prispieť k profilovaniu historického 
vedomia, k posilneniu národného a kres
ťanského povedomia obyvateľov Sloven
skej republiky, jej najpriamejších dedičov.

obidva príspevky zaslal Miroslav Holečko, 
autor projektu Gorazdov literárny Prešov, 
spoluautor projektu Gorazdovo výtvarné 
Námestovo a podpredseda CMS
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M i í  a M in s k í  dejiny prizmu výtvarnej palety
K propozícii VI. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže delí a mládeže zameranej na národnú históriu M m  rftr in i Hámstm.

Gorazdovo výtvarné Námestovo -  
celoslovenská výtvarná súťaž detí a mlá
deže originálnym spôsobom prispieva 
k pestovaniu novodobej närodno-du- 
chovnej a kultúmo-umeleckej svätogo- 
razdovskej tradície na Slovensku. Jej 
poslaním je približovanie života, skutkov 
a diela Gorazda, prvého po mene zná
meho slovenského učenca, pedagóga, 
teológa, diplomata a zároveň napomáhať 
k rozvoju úcty a kultu tohto svätca. 
Gorazdbol spoločníkom a spolutvorcom 
apoštolského, kultúrneho a pedagogic
kého diela spolu s byzantskými intelek
tuálmi Konštantínom-Filozofom Cyrilom 
a Metodom, ktorým položili základy 
našej viery, kresťanskej kultúrnej orien
tácie, školstva a tým aj vzdelanosti, ná
rodnej identity.

Súťaž svojím zameraním na poznanie 
a výtvarné spracovanie našich národných 
dejín, našich kresťanských a kultúrnych 
prvopočiatkov podnecuje autorov z radov 
žiakov a študentov k profilovaniu ich 
historického vedomia národného a kres
ťanského povedomia obsažnej národnej 
hrdosti a vlastenectva -  vlastného i svo
jich rovesníkov.

Vyhlasovateľmi už VI. ročníka súťaže 
sú Námestovo a Cyrilometodská spoloč
nosť Bratislava, usporiadateľmi Dom kul
túry, Rímskokatolícky farský úrad a od IV 
ročníka súťaže aj Cirkevná základná škola 
sv. Gorazda v Námestove.

Súťažné podmienky: Súťaž je jednoko- 
lová s ústredným zakončením. Môže sa 
jej zúčastniť autor žijúci v Slovenskej re
publike vo veku od 6 do 18 rokov, ktorý je

žiakom, resp. študentom akéhokoľvek 
typu základnej alebo strednej školy, 
výtvarného krúžku, pripadne je samos
tatne tvoriacim autorom.

Kategórie: prvá -  deti vo veku 6 - 8  
rokov ZŠ, ZUS; druhá -  deti vo veku 9 -  
10 rokov ZŠ, ZUŠ; tretia - deti vo veku 
1 1 -1 2  rokov ZŠ, ZUŠ; štvrtá -  deti vo 
veku 13 -  15 rokov ZŠ, ZUŠ; piata -  
študenti stredných škôl, učilíšť, ZUŠ.

Výtvarný prejav: ľubovoľný -  kresba, 
grafika, malba, plastika, kombinované 
techniky.

Formát: ľubovoľný.
Súťažné práce musia obsahovať -  

meno, priezvisko a bydlisko autora, vek, 
škola, názov práce, súťažnú kategóriu, 
meno pedagóga, ktorý žiaka odborne 
viedol, ak tomu tak bolo. Práce nemôžu 
byť zaslané do iných súťaží. Práce nebudú 
vrátené. Ocenené práce zostávajú v ar
chíve a budú využité na propagačné účely 
súťaže.

Uzávierka súťaže: Súťažné práce je 
treba zaslať do 30. júna 2001! Na adresu: 
Dom kultúry Námestovo, Štefánikova 
208, 029 01 Námestovo, kde je možné 
získať ďalšie informácie o súťaži na č. tel.: 
0846/552 22 47, fax 0846/552 22 47.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. sep
tembra 2001, výstava potrvá do 7. októbra 
2001. Sprievodné podujatia za účasti 
autorov ocenených prác a ich pedagogic
kého sprievodu sa uskutočnia v dňoch 13. 
a 14. septembra 2001.

Odborná porota posúdi výtvarné práce 
a rozhodne o umiestnení autorov a ude
lení vecných cien. V každej kategórii budú 
udelené vecné ceny a diplomy autorom 
ocenených prác. Hlavnú cenu udelí pri- 
mátorka mesta Námestovo. Výsledky 
súťaže budú zverejnené v tých médiách, 
ktoré prinesú propozície a zároveň budú 
do 31. augusta 2001 písomne zaslané 
autorom súťažných prác.

Gorazdovo výtvarné Námestovo je ži
votaschopnou súťažou, nielen nárastom 
ozajstného záujmu autorov (kým v prvom 
ročníku práce zaslali cca 150, v jubilej
nom V už asi 600 artefaktami), ale stále 
sa zvyšujúcou úrovňou súťažných prác, 
ale aj skutočnou invenčnosťou. Dôkazom 
toho sú vydarené portréty osnovateľov 
našej národnej kultúry, vzdelanosti, 
identity, svojbytnosti, vlastnej cirkevnej 
provincie, štátnej samostatnosti už v IX. 
storočí -  Cyrila, Metoda, Gorazda a ich 
spoločníkov, Pnbinu, Koceľa, Mojmíra I., 
Rastislava, Svätopluka I. a jeho synov... 
Rovnako aj nádherné sakrálne stavby, či 
zobarazenie dejov súvisiacich s našimi 
národnými kultúrnymi a kresťanskými 
prvopočiatkami, kedy sme sa vlastným 
písmom, liturgickým i literárnym jazy
kom, literatúrou, písomníctvom, škol
stvom (aj vysokým) a kultúrou ocitli na 
kultúrnej mape súdobej Európy a sveta, 
a kedy sme Európu a svet obohatili 
hodnotami tvoriacimi súčasť ich kultúr
neho dedičstva.

Čo je za ikonostasom?
Prestol sa nachádza v strede svätyne a má aj 

pomenovanie ako oltár alebo sv. trapéza.
V literatúre sa stretávame aj s názvom litur

gický žertveník. Má byť umiestnený tak, aby sa 
dalo okolo neho obchádzať, teda nemá byť 
pritlačený k žiadnej stene. Oltár má tvoriť 

spravidla kocka, ktorej štyri strany sú zhodné.
V prvých časoch kresťanstva to bol štvor- 

uholníkový stôl, v prostriedku prázdny, kde sa 
zvyčajne vkladali ostatky mučeníkov. Sväto
stánok sa v niektorých oblastiach nazýva aj 
kivot. Nachádza sa na oltári, alebo nad ním 

(napr. podoba holubice). Prechováva sa v ňom 
Najsv. Eucharistia. Symbolizuje miesto, kde 

zomrel, bol pochovaný a vstal zmŕtvych Ježiš 
Kristus. Zároveň však pripomína aj staro

zákonnú archu, do ktorej bol uložený zákon 
z hory Sinaj. Tá bola uložená vo Svätyni 
svätých jeruzalemského starozákonného 

chrámu.
-jg-
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Po stopách ve
tú ra  Babylonu chaldejcov (15 tisíc 
katolíkov) a apoštolský vikariát Alepo (10 
tisíc).

Svätého Otca vítali veriaci v sýrskom 
hlavnom meste nadšeným volaním. Táto 
nádherná atmosféra mu iste dobre padla 
po formálnom privítaní v Grécku. Tisíce 
ľudí prišli na letisko Damasku a početná 
mládež z kresťanských škôl lemovala 
cestu od lietadla k budove letiska. Po 
uvítacom prejave prezidenta Sýrskej 
arabskej republiky Bashara Al-Assada 
pápež Ján Pavol II. oslovil občianskych 
a cirkevných predstaviteľov krajiny, ktorí 
ho prišli privítať.

Pripomenul, že je v Sýrii ako „pútnik 
viery“ a pokračuje vo svojich pútiach 
k Veľkému jubileu do krajín, kde Boh zjavil 
seba a svoje spásonosné pôsobenie. Po
tom pozdravil sýrske kresťanské spoločen
stvo a povedal: „Srdečný pozdrav posie
lam všetkým prívržencom islamu, ktorí 
žijú v tejto vznešenej krajine.“ Zaželal 
pokoj v angličtine i arabčine a pokračoval: 
„Moja myseľ a moje srdce sa obracia 
k postave Šavla z Tarzu, veľkého apoštola 
Pavla, ktorého život sa navždy zmenil na 
ceste do Damasku.“ Svätý Otec zdôraznil 
„veľkolepý prínos Sýrie a okolitého re
giónu k histórii kresťanstva“. Dodal, že 
myslí tiež na velký kultúrny vplyv sýrskeho 
islamu... „Dnes, vo svete, ktorý je stále 
zložitejší a vzájomne závislejší, je potreba 
nového ducha dialógu a spolupráce 
medzi kresťanmi a moslimami,“ zdôraznil 
Svätý Otec a pokračoval: „Pri tom, ako 
svetový mier nachádza ozvenu v našich 
srdciach, ako nemyslieť na napätia a kon
flikty, ktoré už dlho ťažia región Stred
ného Východu? Tak často narastali nádeje 
v mier, len aby boh opäť zadlávené novými 
vlnami násilia. ... Ako som už verejne 
vyhlásil pri iných príležitostiach, je čas 
vrátiť sa k zásadám medzinárodného 
práva -  zrušiť získavanie územia silou, 

nastoliť právo národov na sebaurčenie, 
rešpektovať rezolúcie OSN a ženevské 
konvencie - aby som menoval len to naj
dôležitejšie.“ V závere Ján Pavol II. 
dodal: „Všetci vieme, že ku skutočnému 
mieru možno dospieť, iba ak dosiahne
me nový postoj porozumenia a úcty 
medzi národmi tohto regiónu, medzi 
prívržencami troch abrahamitských 
náboženstiev. Krok za krokom, s víziou 
a odvahou, musia politickí vodcovia 
regiónu vytvárať podmienky pre rozvoj,

GRÉCKO
V piatok 4. mája začal pápež Ján 

Pavol II. svoju 6-dňovú púť po stopách 
apoštola sv. Pavla do Grécka, Sýrie a na 
Maltu. Je to jeho 93. zahraničná cesta. 
Kvôli problematickým vzťahom k pravo
slávnej cirkvi Grécka a protestom radikál
nych pravoslávnych proti tejto návšteve 
v ostatných dňoch ako aj napätej situácii 
na Blízkom Východe je táto cesta mimo
riadne náročná.

Svätý Otec zdôraznil, že si plní svoju 
túžbu, vyjadrenú v perspektíve Veľkého 
jubilea roku 2000, aby sa šiel osobne 
pomodliť tam, kde iniciatíva Boha pre 
spásu človeka nadobudla konkrétny 
výraz. „Po tom, čo som bol na Sione, kde 
sa Boh zjavil Mojžišovi a vo Svätej zemi, 
teraz odchádzam do niekoľkých miest 
zvlášť spojených so sv. Pavlom. Moja púť 
po stopách velkého apoštola bude návra
tom ku koreňom Cirkvi,“ povedal Svätý 
Otec.

Na letisku v Aténach privítal pápeža 
Jána Pavla II. grécky minister zahraničia 
Georgis Papandreou a predstavitelia 
katolíckej Cirkvi. Po prvý raz v novodobej 
histórii vstúpila tým hlava katolíckej Cir
kvi na grécku pôdu. Svätý Otec nepoboz
kal grécku zem, pretože si to grécka strana 
neželala. Namiesto misky so zemou po
dali pápežovi na privítame dve deti z kato
líckej školy olivové ratolesti a kvety. Potom 
odišiel Ján Pavol II. do prezidentského 
paláca, kde sa konalo oficiálne privítanie. 
Tu ho na poludnie prijal grécky prezident, 
ktorý ho do Atén pozval. Pripomenul 
historické stretnutie pápeža Pavla VI. 
a vtedajšieho ekumenického patriarchu 
Carihradu Athenagorasa I. v roku 1964. 
Povedal, že vtedy začala nová éra v dia

lógu oboch cirkví. Prezident vyjadril ná
dej, že návšteva pápeža v Aténach bude 
tomuto „dialógu lásky“ napomáhať.

Pápež Ján  Pavol II. v príhovore 
zdôraznil: „Európa sa nachádza v súčas
nosti v rozhodujúcej fáze svojej histórie. 
Napriek pádu niektorých politických 
múrov, existujú tu dodnes iné múry. Je 
potrebné ešte veľa urobiť, aby sme dospeli 
k harmónii medzi kresťanmi východu 
a západu. Katolícka Cirkev chce k tomu 
prispievať.“ V Aténach sa Svätý Otec 
večer stretol s tamojším metropolitom 
Christodoulosom a na Akropole zverejnili 
spoločne Vyhlásenie o Európe.

SÝRIA
V sobotu 5. mája po skončení svätej 

omše odišiel Ján Pavol II. na letisko v Até
nach a odletel do Damasku vzdialeného
1 320 kilometrov. Let trval dve hodiny. 
Táto jeho návšteva je ôsmou apoštolskou 
cestou do arabskej krajiny. Ján Pavol II. 
navštívil už M aroko (1985), Sudán 
(1993), Tunis (1996), Libanon (1997) 
a v roku 2000 Egypt, Jordán a Palestínu. 
Sýrska arabská republika má 16,1 milióna 
obyvateľov a okrem toho tu žije 140 tisíc 
Nomádov a 348 tisíc palestínskych ute
čencov. Kresťanov je v Sýrii 9%, pravo
slávnych veriacich 6%, katolíkov 2% a pro
testantov 1%. Existuje tu aj malá židovská 
komunita.

Katolícka cirkev tu má metropolitnú 
arcidiecézu gréckych melkitov Damasku 
(110 tisíc katolíkov), arcidiecézu sýrskych 
veriacich (6 200), arcieparchiu maronitov 
Damasku (8 tisíc) a patriarchálny exar- 
chát Damasku arménskych katolíkov 
(4 tisíc). Pre chaldejských a latinských 
veriacich je tu diecéza chaldejcov Alepo,

sufragánna
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íkÉho apoštola
na ktorý majú ich národy po toľkých 
konfliktoch a utrpeniach právo. Je 
dôležité, aby medzi týmito podmienkami 
bol taký vývoj, aby sa národy tohto 
regiónu mohli stretávať, a aby sa na 
každej úrovni spoločnosti učili a napomá
hali princípy spolunažívania v pokoji.
V tomto zmysle je moja púť tiež horlivou 
modlitbou nádeje -  nádeje, že medzi 
národmi tejto oblasti sa strach zmení 
v dôveru a opovrhovanie vo vzájomnú 
úctu, že sila uvoľní cestu dialógu a že 
zavládne úprimná túžba slúžiť spoloč
nému dobru.“

Po takmer hodinovej návšteve u pre
zidenta odišiel Svätý Otec na ekumenické 
stretnutie a slávenie liturgie slova v gréc- 
kopravoslávnej katedrále Damasku. Bola 
postavená v 2. storočí a je známa ako Al- 
Mriamiyah (Máriina). Súčasný Boží 
chrám je zasvätený Zosnutiu Panny Má
rie. Počas svojej histórie bola viackrát 
rozmetená, vypálená a zasiahnutá zeme
trasením a preto ju mnoho ráz znovu vy
budovali. Má kapacitu 600 ľudí. Na eku
menickom stretnutí s Jánom Pavlom II. 
sa zúčastnili kardináli a biskupi pá
pežského sprievodu, gréckopravoslávny 
patriarcha Antiochie a celého Východu 
Ignace I. Hazim, sýrskopravoslávny 
patriarcha Antiochie a celého Východu 
Zakka I. Iwas a predstavitelia iných cirkví 
a nekatolíckych náboženských spolo
čenstiev Sýrie.

Svätý Otec v príhovore povedal: „Me
dzi rannými cirkvami cirkev Sýrie rýchlo 
preukázala mimoriadny rozkvet kresťan
ského života. Preto Nicejský koncil prá
vom uznal primát Antiochie nad metro
politnými cirkvami tohto regiónu... Nech 
je Boh pochválený za svedectvo a vplyv 
antického patriarchátu Antiochie!... Ziaľ 

jednota význačného patriarchátu Antio
chie sa počas stáročí stratila a musíme 
dúfať, že rôzne patriarcháty, ktoré dnes 
existujú, opäť nájdu cestu, ktorá povedie 
k úplnému spoločenstvu.“

Ján Pavol II. potom hovoril o procese 
ekumenického zbližovania, ktorý sa začal 
medzi gréckopravoslávnymi a grécko
katolíckymi patriarchátmi: „Ďakujem 
Pánovi za to z celého srdca“. Potom zdô
raznil svoju túžbu, aby Zmiešaná medzi
národná komisia pre teologický dialóg 
medzi Katolíckou a pravoslávnou cirkvou 
mohla čoskoro čo najúčinnejšie pokra
čovať v práci: „Čím viac sa tento dialóg

začne dotýkať ústredných otázok, tým 
bude náročnejší. Toto nás nesmie prekva
povať, ale ešte menej to má byť príčinou 
letargie.“ Svätý Otec ďalej ocenil prehlbo
vanie bratských vzťahov medzi sýrskopra- 
voslávnym a sýrskokatolíckym patriarchá
tom a poďakoval všetkým, ktorí k tomu 
prispeli. „V priebehu času a zvlášť na 
začiatku 20. storočia arménske, chal
dejské a asýrske spoločenstvá násilím nú
tené opustiť svoje domoviny, prichádzali 
do kresťanských štvrtí Damasku, Allepa, 
Homsu a do iných častí regiónu. V Sýrii 
našli útočisko, miesto bezpečnosti a po
koja. Vzdávam Pánovi vďaku za pohos
tinnosť poskytovanú sýrskym ľudom. ... 
Iba pred niekoľkými týždňami sme s veľ
kou radosťou slávili sviatok Velkej noci 
v rovnaký deň. Pre mňa táto šťastná 
zhoda v roku 2001 bola naliehavou výz
vou Prozreteľnosti adresovanou všetkým 
cirkvám a náboženským spoločenstvám 
bez meškania sa vrátiť k spoločnému 
sláveniu sviatku Paschy, sviatku všetkých 
sviatkov, ústrednému tajomstvu našej 
viery... Avšak tento proces sa zdá byť ťažší, 
ako sa predpokladalo. Je asi potrebné 
počítať s prechodnými alebo postupnými 
etapami, aby sme pripravili mysle a srdcia 
pre zavedenie úpravy prijateľnej pre 
všetkých kresťanov Východu a Západu? 
... O niekolko týždňov budeme sláviť 
spoločne sviatok Zoslania Svätého Du
cha. Prosme úpenlivo Ducha, aby nám 
dal rásť v svätosti, pretože neexistuje 
trvalá jednota, ktorá nie je založená na 
pokore, obrátení a odpustení a preto na 
obete.“

V nedeľu 6. mája sa na štadióne 
Abbassyine v Damasku o 9.30 hodine 
začala slávnostná svätá omša, ktorej 
predsedal Svätý Otec. Koncelebrovali 
s ním katolícki patriarchovia a biskupi 
Sýrie a všetci kardináli a biskupi, ktorí 
prišli do Damasku na pápežskú púť. 
Prítomní boli aj predstavitelia pravosláv
nej cirkvi Sýrie. Eucharistia sa slávila 
rímskym obradom s účasťou všetkých ka
tolíckych obradov - arménskeho, chaldej
ského, gréckeho, latinského, m aro- 
nitského a sýrskeho. Štadión zaplnilo 
podľa odhadu asi 40 tisíc veriacich.

Po svätej omši sa Svätý Otec pomodlil 
s veriacimi Anjel Pána a potom sa odobral 
na obed do gréckomelkitského katolíc
keho patriarchátu Damasku s patriar
chami a 35 katolíckymi biskupmi Sýrie

ako aj kardinálmi a biskupmi svojho 
sprievodu. Prítomní boli aj gréckopravo- 
slávni a sýrskopravoslávni patriarchovia.

V príhovore k patriarchom a katolíc
kym biskupom Svätý Otec zdôraznil, že 
katolícka cirkev Sýrie existuje v situácii 
velkej rôznorodosti, pretože tu súčasne 
existuje niekolko cirkví sui iuris a každá 
z nich predstavuje jednu z mnohých 
veľkých a bohatých tradícií kresťanského 
východu. Pápež zdôraznil, že koordinácia 
je nevyhnutná, napriek ťažkostiam, aby sa 
zabezpečila lepšia pastoračná starostli
vosť o veriacich.“

Pápež zdôraznil, že spoločenstvo je 
v skutočnosti v prvom rade dar Boha jeho 
Cirkvi a povedal: „Toto spoločenstvo na 
rôznych úrovniach rozličných vašich 
cirkví nič neuberá cirkevnému spolo
čenstvu, ktoré existuje v rámci vašich 
jednotlivých synôd. Je skôr výrazom, ktorý 
treba neustále uvádzať do praxe a do
dávať mu nový impulz. Chcem ešte raz 
vyjadriť svoj obdiv harmónii, ktorá exis
tuje medzi kresťanmi Sýrie... Skutočné 
porozumenie, ktoré existuje medzi pat
riarchami, biskupmi a hodnostármi cirkví 
a náboženských spoločenstiev je nádher
ným svedectvom kresťanskej lásky v kra
jine, kde väčšinu obyvateľstva tvoria mos
limovia.“

Večer o 17. hod. sa pápež Ján Pavol II. 
vybral do sýrskopravoslávnej katedrály, 
kde sa stretol s kňazmi, rehoľníkmi 
a laikmi pravoslávnych a katolíckych 
cirkví. Prítomní boli aj predstavitelia iných 
kresťanských denominácií. V príhovore im 
okrem iného pripomenul: „Tu v Damasku 
učeník Ananiáš dostal vo videní pokyn, 
aby sa odobral k Saulovi, prenasledova
teľovi Cirkvi. Napriek svojim pochyb
nostiam a obavám Ananiáš poslúchol 
Pána a bez váhania oslovil nepriateľa 
kresťanov ako „brata“. Tu vidíme dva 
zásadné znaky poslania Cirkvi: odvážnu 
poslušnosť voči Božiemu slovu a ochotu 
k odpúšťaniu a zmiereniu. Dva ďalšie 
znaky nášho povolania byť učeníkmi sú - 
m odlitba a vytrvalosť pri skúškach. 
Možno viac ako kedykolVek predtým to 
budú znaky našej vernosti Bohu - modliť 
sa, niesť svoj kríž, poslúchať Božiu vôľu 
a ctiť si každého ako brata alebo sestru.“

(pokračovanie v budúcom čísle)

Podľa spravodajských materiálov
spracoval a upravil Juraj Gradoš.
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Aj Trenčiansky hrad sa hrdo pýšil
Prečo celoslovenská súťaž Jozefa 

Braneckého (jej IX. ročník) v Trenčíne 
dostala názov Studňa sa tajne s dažďom 
zhovára... sme pochopili až potom, keď 
sme si do detailov poprezerali mestečko. 
Spoločne s Martinou sme si mysleli, že 
sme niekde v zahraničí, v jednej z výz
namných západných krajín, kde dbajú
o čistotu. Na rozdiel od západu, vládla 
tu ešte stále hrejivá dobrosrdečnosť Slo
váka. Prežili sme tu iba zopár hodín, ale 
domov sa nám nechcelo. Neustále nás 
prenasledovala myšlienka, ako dokázalo 
vrchné zastupiteľstvo vychovať vlastné 
obyvateľstvo, hostí i turistov tohto  
nádherne skvejúceho sa historického 
mestečka. Nielen skoro prebúdzajúce sa 
rozospievané mesto s natešene švito
riacimi vtáčencami oznamovali našu 
návštevu, ale aj organizátori nás už netr
pezlivo čakali, ľudsky a s obdivom vítali.

V čase vyhodnotenia súťaže (27. apríla 
2001) Martina Stašková- súťažiaca (štu
dentka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom) zostávala celý čas v obrov
skom napätí. Báli sme sa, že cesta bola 
nákladná a my nezískame ani len cenu 
útechy. Ale záhadne gradujúce napätie sa 
preorientovalo opačným smerom. V poé
zii skončila prvá. Získala cenu primátora 
mesta Trenčín, medailu a množstvo 
monografických publikácií o meste a jej 
významných osobnostiach. Hrialo nás pri 
srdci, že súťažné texty vďaka publicistke 
ľng. Margity Ivaničkovej sa prostredníc

tvom intemetového časopisu Slovákov na 
celom svete dostanú ďaleko za naše 
hranice.

Prekrásnym zážitkom bol priamy 
kontakt s pracovníkmi Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Trenčíne, mesta 
Trenčín, Spolku slovenských spisovateľov 
a organizátormi Štátnej krajskej knižnice 
M. Rešetku tohto podujatia ľng. Margi
tou Ivaničkovou, Ing. Vojtechom Tichým,

básnikom a publicistom Jaroslavom 
Rezníkom -  predsedom poroty v tejto 
súťaži a prozaikom Jozefom Repkom. 
Najviac na nás zapôsobili spisovatelia 
Jaroslav Rezník (na fotografii vpravo) 
a Jozef Repko (vľavo).

Po vyhodnotení a prebratí bohatých 
morálnych a duchovných ocenení sme sa 
spoločne vybrali do Pamätnej izby pátra 
Jozefa Braneckého -  katolíckeho kňaza, 
profesora, velkého spisovateľa tren
čianskej histórie, rektora kolégia a kostola 
piaristov v Trenčíne, provinciála rehole 
piaristov na Slovensku, nositeľa Rádu

KAROL WOJTYLA PREKLADATEĽOM 
SOVIETSKEJ ARMÁDY

V talianskych médiách sa objavila doteraz málo známa podrobnosť zo 
života pápeža Jána Pavla II. Katolícky týždenník Famiglia Cristiana 
vystopoval v Rusku dnes 85-ročného bývalého dôstojníka sovietskej 
armády, ktorý po oslobodení Krakowa od nemeckej okupácie angažoval 
vtedajšieho seminaristu Karola Wojtylu do služby pre Červenú armádu a 
je celkom pravdepodobné, že mu tým zachránil život.

V občianskom povolaní profesor histórie Vasilij Sirotenko našiel Karola 
Wojtylu v januári roku 1945 spolu s ďalšími 17 tajnými seminaristami v 
kameňolome továrne Solvay v Krakove, kde pracovali ako jednoduchí 
robotníci. Sirotenko, ktorý mal záľubu v latinskej literatúre a knihách o 
Rímskej ríši, si všimol na jazyky talentovaného seminaristu Wojtylu, 
nedodržal Stalinove príkazy a zamestnal ho ako pomocného prekladateľa 
a sprievodcu po meste. Krakovskí seminaristi mali byť vlastne deportovaní 
na Sibír. Sirotenko sám bol v roku 1953 kvôli svojim postojom historika 
obžalovaný, ale nebol odsúdený, pretože Stalin krátko na to zomrel. K 
jeho 85. narodeninám  6. marca 2001 dostal penzionovaný historik 
blahoželanie z Ríma, ktoré podpísal Ján Pavol II.

KP/TKK BS

kniežaťa Pribinu a čestného občana 
mesta Trenčín, dobrodincu mládeže -  
nachádzajúcej sa na Piaristickom gym
náziu J. Braneckého, ktoré má dnes do 
400 študentov od prímy až po oktávu.

Pri odchode zo strediska činorodých 
štúrovcov nám blahoželal aj zelený vod
ník, ktoiý sa vytrvalo díval na mesto, hrad
i ľudí navôkol a usilovne sa pohrával 
s vodou vyvierajúcou priamo z jeho úst. 
Bol nádherný slnečný deň, nepršalo, 
studňa sa zhovárala iba s malými deťmi, 
šepkala slnku, hradu, holubovi usilu
júcemu sa oživiť sochy sv. Petra a Pavla 
strážiace bývalýjezuitský, teraz piaristický 
ranobarokový kostol, vysvätený k úcte sv. 
Františka Xaverského, apoštola Indie, 
pohľadom trielil k mestskej bráne a poše
pol paprsku teplulinkého slnka, aby sa 
s nami dôstojne rozlúčilo.

Z vlaku sme zazreli časť opevnenia 
Trenčianskeho hradu, smutne zakývali 
Matúšovej veži s palácom, v duchu sa 
lúčili s povestnou studňou lásky a mohut
ným Váhom. Studňa sa na chvíľu prestala 
s dažďom zhovárať, pretože bol teplý, 
slnečný deň. Dnes iba pozorovala okoloi
dúcich a pritakávala ostro číhajúcemu 
hradu, ktorý stráži mesto navôkol pred 
tými, čo by chceli mestu uškodiť. S Mar
tinou sme sa záväzne s túžbou v srdci, 
ešte raz sa vrátiť, na seba pozreli s vierou, 
že to vyjde aj v Jubilejnom X. ročníku tejto 
súťaže.

D. Weisová

NOVÁ INŠTRUKCIA 
LITURGIÁM ADTHINIIGMA

Dňa 8. mája vydali vo Vatikáne Piatu inštruk
ciu o správnom používaní konštitúcie posvätnej 
liturgie Druhého vatikánskeho koncilu Liturgiám 
authenticam o používaní domácich jazykov vo 
vydávaní publikácií o rímskej liturgii. Promul- 
govala ju Kongregácia pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí dňa 28. marca 2001.

Dokument s rozsahom 40 strán vstúpil do 
platnosti 25. apríla 2001. Úvodná časť má názov 
Velké pokoncilové inštrukcie, potom nasleduje 
celkový prehľad Piatej inštrukcie, kde sa hovorí
o volbe domácich jazykov. Ďalšia časť Preklad 
liturgických textov sa zaoberá používaním iných 
textov ako pomôcky, slovníkom a slovesným 
rodom a potom pristupuje podrobnejšie k samot
nému prekladu textu. Záverečná kapitola má 
názov Organizácia práce a komisie.

VIS/TKKBS

20 • 11 -12 /2001  - s lo v o



Mladí a Sväté písmo
V ZŠ v Orlove, v okrese Stará Ľu

bovňa, 9. máj očakávali s veľkým napätím. 
Autá a minibus privážali v tento deň 
z deviatich farností okresu mladých 
gréckokatolíckych veriacich, aby v okres
nom kole biblickej súťaže potvrdili svoju 
znalosť základného prameňa našej viery
-  biblie.

Začiatok súťaže patril privítaniu, 
pokynom a modlitbe s krátkym pro
gramom, ktorý pre účastníkov pripravili 
miestni žiaci. Potom sa 81 súťažiacich 
rozišlo do svojich tried, aby v šiestich 
kategóriách, pod dohľadom dvanástich 
kňazov a katechétov, vypracovali správne 
a rýchlo testy, hľadali citáty v sv. Písme 
a v kvíze odpovedali na otázky týkajúce sa 
mien, miest a čísel skrytých v Biblii.

Po občerstvení sa víťazom v jednot
livých kategóriách odovzdali diplomy 
a skromné ceny.

Výročia spolku sv. Cyrila 
a Metoda

Slávnostnou archijerejskou liturgiou 
v Chráme Svätého Ducha v Michalov
ciach sa začala v sobotu 12. mája spo
mienková oslava pri príležitosti 60. vý
ročia založenia a 10. výročia obnovenia 
Spolku sv. Cyrila a Metoda. Po sv. liturgii, 
ktorú slúžil apoštolský exarcha Milan 
Chautur sa uskutočnilo Slávnostné 
zasadnutie výboru Spolku sv. Cyrila 
a Metoda, za účastí pozvaných hostí 
a zakladajúcich členov spolku. Prešovské 
gréckokatolícke biskupstvo zastupoval 
biskupský vikár Pavol Repko.

-mp-

Konferencia CCEE v Badfne
Tretia medzinárodná konferencia 

delegátov európskych biskupských kon
ferencií (CCEE), sa uskutočnila v Badíne 
v dňoch 17. - 20. mája a niesla názov - 
VIERA A EKOLÓGIA. Hlavným mot
tom tejto medzinárodnej konferencie, na 
ktorej sa zúčastnili biskupi - zástupcovia 
biskupských konferencií a odborníci na 
otázky ekológie z celej Európy bolo: 
„Kresťanský životný štýl a trvalo udr
žateľný rozvoj“. Organizáciu a program 
tejto konferencie o kresťanskom životnom 
štýle prejednala Enviromentálna sub- 
komisia Konfrencie biskupov Slovenska 
na svojom mimoriadnom zasadaní dňa 
3. mája pod vedením svojho predsedu - 
prešovského biskupa Jána Hirku.

-mp-

Víťazmi 1. kategórie sa stali žiaci 
z farnosti Orlov. V 2. a 3. kategórii 
zvíťazili družstvá zo Starej Ľubovne. 
Víťazmi 4. kategórie sa stalo družstvo 
z farnosti Kyjov a prvé miesta v 5. a 6. 
kategórii patrili opäť družstvám zo Starej 
Ľubovne.

Záver okresného kola patril poďako
vaniu v prvom rade Bohu a Panne Márii 
za pomoc a ochranu, potom riaditeľovi 
ZŠ v Orlove za ochotu prijať súťažiacich 
do svojich priestorov a aj všetkým ostat
ným, ktorí pomáhali pri organizácii sú
ťaže a zabezpečili dobrý priebeh. Všetci 
sa domov rozchádzali s radostným pred
savzatím -  žiť podlá toho, čo sme sa zo 
sv. Písma naučili.

Leontín Lizák

Cyrilimetaíské paúujatie 
t  Mamách

Pod záštitou Spolku sv. Cyrila a Me
toda sa v nedeľu 13. 5. 2001 v podve
černých hodinách konalo v Chráme 
Zoslania Svätého Ducha v Kráľovciach 
spomienkové cyrilometodské stretnutie 
pri príležitosti 120. výročia narodenia 
a 50. výročia zosnutia zaslúžilého kňaza, 
titulárneho dekana o. Jána Leukaniča.

Archijerejskou staroslovienskou sv. li
turgiou, ktorú slúžil vladyka Milan spolu 
s o. ThLic. M. Hospodárom, predsedom 
SSCM, o. Š. Simkom a o. J. Tomášom, 
správcom farnosti, zároveň si účastníci 
slávnosti pripomenuli pamiatku sv. Cyrila 
a Metoda (11. 5.). Po nekrológu, veno
vanému o. Jánovi, bola za veľkého počtu 
veriacich Kráľoviec a príbuzných o. Leu
kaniča odslúžená panychída za zosnu- 
tého cyrilometodského kňaza, ktorý 
v tejto farnosti pôsobil v kňazskej službe 
45 rokov. Celú slávnosť sprevádzal svojím 
spevom chrámový zbor Chryzostomos 
z Vranova n/T.

A. Lakatoš

Recepcie usporiadanej pri príležitosti 
päťdesiatého výročia narodenia biskupa 
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku, sa 
v piatok 11. mája v Evanjelickom kolégiu 
v Prešove, zúčastnil aj prešovský biskup 
Ján Hirka.

-mp-

H ni apoštolskí m cim
Poverovacie listiny odovzdal vo štvrtok 

10.5.2001 prezidentovi Schusterovi nový 
apoštolský nuncius Svätej stolice na 
Slovensku Henryk Józef Nowacki. Vo 
funkcii vystriedal Luigiho Dossenu, ktorý 
svoju misiu skončil v marci.

TKKBS

Na 37. plenárnom zasadnutí KBS, 
ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v dňoch 
9. a 10. mája sa zúčastnil aj prešovský 
diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Počas 
prvého dňa rokovania pozdravila plénum 
biskupov aj Chiara Lubichová, zakla
dateľka hnutia Focolare, ktorá bola v tom 
čase na návšteve Bratislavy.

-mp-

Na slávnosti posvätenia základného 
kameňa Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty v Nyíregháze v Maďarskej re
publike sa v piatok 18. mája zúčastnil aj 
rektor Kňazského seminára biskupa Petra 
Pavla Gojdiča v Prešove Vojtech Boháč.

-mp-

úáandámie .lanského 
plakiet

Generálny vikár prešovského bis
kupstva Mons. Ján Gajdoš 7. mája zastu
poval prešovského diecézneho biskupa 
M ons. Jána Hirku na slávnostnom 
odovzdávaní bronzových, strieborných 
a zlatých plakiet prof. MUDr. Jána 
Jánskeho. Slávnostný akt odovzdávania 
sa uskutočnil v sále Čierneho orla o 14.00 
hodine.

-mp-

Slávnostnú odpustovú sv. liturgiu pri 
príležitosti sviatku sv. Izaiáša, proroka, 
v sobotu 12. mája o 10.00 hodine v Ľu
boticiach slúžil generálny vikár prešov
ského biskupstva Ján Zavacký. Farnosť 
Ľubotice patrí medzi najmladšie farnosti 
v prešovskej diecéze, ktorá bola zriadená 
v minulom roku.

-mp-
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Nadšenie pre mariánsku 
pieseň v Sabinnve

M ay Birkmýcli sviatkov
Zmeny sviatkov by porušili zmluvu 

s Vatikánom. Zrušiť kvôli 17. novembru 
niektorý z cirkevných sviatkov, ktoré sú 
zároveň štátnymi sviatkami, by bolo 
porušením základnej zmluvy so Svätou 
stolicou. „Na tú to  skutočnosť sme 
upozornili listom prezidenta, predsedu 
vlády a predsedu parlamentu,“ povedal 
hovorca KBS Marián Gavenda. Zmluva 
s Vatikánom v článku 9 výslovne uvádza, 
že Slovenská republika bude rešpektovať 
ako dni pracovného pokoja 1. január, 6. 
január, Veľký piatok, Velkonočný pon
delok, 5. júl, 15. september, ľ. november, 
Štedrý deň, 25. a 26. december.

TKKBS

Pietny akt kladenia vencov
v Prešave

Pri príležitosti 56. výročia ukončenia 
druhej svetovej vojny sa 7. mája o 15.30 
hodine na Hlavnej ulici v Prešove usku
točnil Pietny akt kladenia vencov k Pa
mätníku osloboditeľov a Pamätníku obe
tiam gestapa. Pietny akt organizoval 
Krajský, Okresný a Mestský úrad v Pre
šove a Okresný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov. Okrem 
predstaviteľov štátnej správy a samo
správy sa tohto aktu zúčastnili aj zástup
covia jednotlivých cirkví. Gréckokatolícku 
cirkev zastupoval prešovský okresný 
dekan Igor Zimovčák.

-mp-

m n tm  vphišovskij 
m m t i i

Akadémiu ku cti Presvätej Boho
rodičky Panny Márie, pri príležitosti 
prvého výročia blahorečenia fatimských 
pastierikov Hyacinty a Františka a prvého 
výročia korunovácie obnovenej sochy 
Čiernej Madony, ktorá bola ochrankyňou 
mesta Prešov počas bombardovania 
v druhej svetovej vojne, pripravili boho
slovci Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča 
v Prešove. Slávnosť sa uskutočnila v ne
deľu 13. mája o 9.30 hodine a vyvrcholila 
slávnostnou sv. liturgiou, ktorú slúžil 
rektor kňazského sem inára Vojtech 
Boháč. Pri sv. liturgii účinkoval Zbor 
bohoslovcov sv. Romana Sladkopevca.

-mp-
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Nedeľné popoludnie 13. mája, poča
sím nejednoznačné, sa v gréckokatolíc
kom chráme v Sabinove premenilo na 
nádhernú oslavu Presvätej Bohorodičky, 
ved máj patrí nebeskej Kráľovnej celým 
obsahovým zameraním, modlitbami 
molebena a mariánskou piesňou. Ne
možno nespomenúť 84. výročie fatim- 
ského zjavenia. Jeho obsah má pre 
ľudstvo obrovský význam a ďalekosiahle 
dôsledky. Posolstvo Fatimy oslovuje 
každého, kto ho pozná, kto je ochotný 
počúvať a žiť podľa neho.

Nosná časť popoludnia mariánskej 
piesne patrila teda mariánskej piesni, ale 
ako nevzdať poctu pozemskej matke, bez 
ktorej niet života?

Sólisti, chrámový zbor a všetci prí
tomní vyspievali svoju úctu Bohorodičke, 
vypovedali svoje túžby, vrúcne prosili
o posilu v zložitých situáciách.

Veriaci nášho chrámu sú nadchnutí pre 
dianie v spoločenstve. Každé nové podu
jatie prijímajú s očakávaním a tešia sa, ak 
má originálnu réžiu a ak sa môžu zapojiť. 
Z tohto faktu sme vychádzali a preto po 
Via Dolorose v pôstnom období, posil
není slávnym Zmŕtvychvstaním, sme 
mohli ozaj radostne spievať. Ozvláštne
ním celého podujatia bol nácvik menej 
známej mariánskej piesne priamo na 
podujatí. Pieseň Nestrácaj ducha, v inter-'

pretácii p. Ing. Gabriely Šturákovej a p. 
Petra Kanuščáka, naozaj zaujala a bude 
spestrením májových pobožností.

Veríme, že mariánska pieseň v našom 
spoločenstve bude žiť a organizačne 
prerastie do festivalu, aj keď sa najprv 
musíme snažiť vylepšiť priestorové 
podmienky. Spektrum účinkujúcich (od 
predškolákov do dôchodcovského veku, 
muži i ženy) dáva tušiť, že sa možno 
oprieť o schopné deti a mládež a dospelí
-  tí musia byť vzorom.

Aj textová a hudobná zložka nezostala 
pozadu. Chrámový mládežnícky zbor si 
zakoncertoval pred chrámom a poduja
tím a spieval hodnú chvíľu i po skončení 
slávnosti.

Namieste sú slová o. dek. Petra Štu- 
ráka, keď povedal: „Ďakujeme, že spie
vate.“

Za cirkevnú radu zablahoželal našim 
matkám Ing. J. Kormoš. Odmenou pre 
účinkujúcich boli nielen kvety a nábožen
ská literatúra, ale predovšetkým povzbu
dzujúce slová kňaza, ktoré zostanú dlho 
v pamäti a zaktivizujú aj dälších.

Popoludnie mariánskej piesne možno 
uskutočniť všade, v každých podmien
kach, lebo ak spieva mariánsku pieseň čo
i len jeden človek, Mária ho počúva a je 
s ním.

M.J.

ZASADANIE SUBKOM ISIE PRE BIOETIKU
V piatok 11. mája sa v Bratislave zišla na svojej pravidelnej schôdzi pod vedením 

svojho predsedu Mons. Františka Tondru Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie 
KBS. Na programe rokovania bolo prerokovanie Smerníc o duchovnej službe v nemoc
niciach po pripomienkovaní zo strany MZ SR.

Subkomisia nanovo požiadala predsedu KBS, aby ministrovi zdravotníctva 
predložil návrh na riešenie problému s názvom Nemocnice sv. Cyrila a Metoda 
v Petržalke, nakoľko ide o nemocnicu kde sa vykonávajú aborty, čo nie je v súlade 
s názvom tejto nemocnice. V priebehu rokovania biskup F. Tondra podpísal Vyhlásenie 
k problému umelého oplodnenia, ktoré bolo vypracované na zasadnutiach tejto 
subkomisie a zverejní sa 14. mája. TKKBS

¡asadnutie Sady náčelníka Benerálne štádií Armády Sk t Prešoue
Na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky 

generálporučíka Milana Cerovského sa v zastúpení prešovského biskupa Jána Hirku 
zúčastnil biskupský vikár Pavol Repko zasadnutia Rady náčelníka Generálneho štábu 
Armády Slovenskej republiky pre styk s verejnosťou, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 
17. mája o 10.00 hodine v priestoroch Úradu Eparchiálnej rady pravoslávnej cirkvi v 
Prešove. Po príhovore náčelníka GŠ ASR Milana Cerovského nasledovala diskusia a 
tlačová konferencia. Po prehliadke priestorov Úradu Eparchiálnej rady pravoslávnej 
cirkvi sa pozvaní hostia presunuli na 34. leteckú základňu a stretnutie sa zakončilo 
pracovným obedom podávaným náčelníkom GŠ ASR.



slovo 
- 

11-12/2001 
• 

23

------ 3K .-
1. A ko často sled u jete nasledujú ce typy relácií v televíznom  vysielaní?

pravidelne často občas zriedkavo vôbec
spravodajské 4 3 2 1 0
publicistické 4 3 2 0
dokumentárne 4 3 2 1 o
vzdelávacie 4 3 2 0
náboženské 4 3 2 1 o
športové 4 3 2 1 o
zábavné 4 3 2 ] o
hudobné 4 3 2 1 o
filmy, seriály 4 3 2 1 o
telenovely 4 3 2 1 o
reklama, teleshoping 4 3 2 1 o

2. Ste: 1 veriaci
0 neveriaci

3. Ak ste veriaci, tak: 1 rímsko-katolŕk
2 grécko-katolík
3 evanjelik a. v.
4 príslušník ostatných protestantských denominácií
5 príslušník iných kresťanských spoločenstiev

4.Sledujete náboženské 1 áno
relácie na STV? 0 nie

5. Ktorá je Vaša najobľúbenejšia náboženská relácia vysielaná na STV a prečo?
(uveďte najviac tri relácie)

názov relácie prečo sa Vám páči?

7. A k sled ujete  takéto relácie, uveď te ich názov, tv stanicu  
a ako často  ich sledujete:

(uveďte najviac tri relácie)

názov relácie tv stanica ako často ju sledujete?

8. Ako často sledujete 
nasledujúce náboženské relácie?

(v každom riadku zakrúžkujte 
jednu odpoveď)

(D +-»tí ^,5 es(L) >0 

2 «

6. Sledujete náboženské relácie aj na iných 
tv staniciach ako na STV?

1
0

ano
nie

Duchovné slovo
na STV2 týždenne v nedeľu o 19.52 4 
Štúdio 2001
na STV1 týždenne v stredu o ¡9.05 4 
Dobrá zvesť
na STV2 3 x mesačne v nedeľu o 14.30 4 
Božie deti
na STV2 mesačne v utorok o 19.00 4 
Človek, rodina, spoločnosť 
na STV2 mesačne v nedeľu o 10.00 4 
Dejiny kresťanstva
na STV2 mesačne v nedeľu o 10.00 4 
Klub Nikodém
na STV2 mesačne v sobotu o 22.40 4 
Osobnosti duchovného života 
na STV2 mesačne v nedeľu o 10.00 4 
Samaritán
na STV2 mesačne v sobotu o 14.55 4 
Televízny posol
na STV2 mesačne v nedeľu o 14.30 4 
Sféry dôverné
na STV2 mesačne v stredu o 20.30 4 
Druhý dych
na STV2 v sobotu o 14.55 4
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9. Ako často sledujete nasledujúce 
náboženské prenosy?
(v každom riadku zakrúžkujte zried vôbec ne

jednu odpoveď) vždy často niekedy kavo sledujem
bohoslužby rímsko-katolícke 4 3 2 1 0
bohoslužby grécko-katolicke 4 3 2 1 0

bohoslužby evanjelické a.v. 4 3 2 1 0
zahraničné prenosy: Urbi et orbi 
zahraničné prenosy:

4 3 2 1 0

Krížová cesta z Kolosea 4 3 2 1 0
zahraničné cesty pápeža 4 3 2 1 0

10. Nakoľko ste spokojný  
s nasledujúcim i

c
o1 -Si

C
'o1
■gOhy.

c
I

c
Io

g
'S

náboženským i reláciami?
(v každom riadku zakrúžkujte
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Duchovné slovo o oC0 CZ) oc« ovo ot» Oc
na STV2 týždenne v nedeľu o 19.52 5 4 3 2 1 0
Štúdio 2001
na STV1 týždenne v stredu o 19.05 5 4 3 2 1 0
Dobrá zvesť
na STV2 3 x mesačne v nedeľu o 14.30 5 4 3 2 1 0
Božie deti
na STV2 mesačne v utorok o 19.00 5 4 3 2 1 0
Človek, rodina, spoločnosť
na STV2 mesačne v nedeľu o 10.00 5 4 3 2 1 0
Dejiny kresťanstva
na STV2 mesačne v nedeľu o 10.00 5 4 3 2 1 0
Klub Nikodém
na STV2 mesačne v sobotu o 22.40 5 4 3 2 1 0
Osobnosti duchovného života
na STV2 mesačne v nedeľu o 10.00 5 4 3 2 1 0
Samaritán
na STV2 mesačne v sobotu o 14.55 5 4 3 2 1 0
Televízny posol
na STV2 mesačne v nedeľu o 14.30 5 4 3 2 1 0
Sféry dôverné
na STV2 mesačne v stredu o 20.30 5 4 3 2 1 0
Druhý dych
na STV2 v sobotu o 14.55 5 4 3 2 1 0



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------> € .

11. O čom by ste sa radi dozvedeli viac v náboženských reláciách vysielaných na STV?

12. Čo Vám chýba v náboženských reláciách vysielaných na STV?

13. Čo predovšetkým 1
očakávate od náboženských 2 
relácií? 3

Ste:

najmä informácie
najmä rozšírenie, prehĺbenie vedomostí 
najmä duchovné posilnenie

muz
žena

Koľko máte rokov?: 
Rodinný stav:

Aké je Vaše najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie?:

Veľkosť mesta, obce, 
v ktorej bývate:

1 vydatá/ženatý
2 slobodná/slobodný
3 rozvedený/rozvedená
4 vdova/vdovec
1 základné
2 vyučený bez maturity
3 stredoškolské s maturitou
4 vysokoškolské
1 do 2 000 obyvateľov
2 .2  000- 10 000 obyvateľov
3 10 000 -  50 000 obyvateľov
4 nad 50 000 obyvateľov

Okres, v ktorom sa nachádza obec, mesto Vášho trvalého bydliska:

Vyplnený dotazník, prosím, odošlite najneskôr do 14 dní na adresu:
STV, Odbor mediálneho výskumu a informácií, Mlynská dolina, 845 45 

Bratislava. Obálku v ľavom hornom rohu označte heslom “VÝSKUM”. 24 
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Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV) 20.6. -  Dominika /p ríbeh /
6:30-6:45 21.6. -  Ozveny života
28.5. -C es ta  pútnika č .14 22.6. -A n té n y  do večnosti -  3. časť

23.6. -  Cesta hore
24.6. -  Starnutie ako výzva a šanca

29.5. -C estapú tn ika  č. 15
30.5. -  Cesta pútnika č. 16
31.5. -  Cesta pútnika č .17
1.6. -C esta  pútnika C.18
2.6. -  /1 2 :30 / Myšiak Kristofer - 1 0 . časť: 

Zlý jazyk
- /1 2 :4 5 / Nehemiáš -  5. časť

4.6. -  Nad listam i poslucháčov
5.6. - Výchova v rodine I.
6.6. - Výchova detí II. -  príbehmi 

a komunikáciu
7.6. -  Výchova detí III. pestovanie 

identity
8.6. - Paf odvážnych m odlitieb
9.6. -  /1 2 :3 0 / Myšiak Kristofer - 1 1  .časí: 

Balík klamstiev
-  /1 2 :4 5 / Nehemiáš -  6 .časf

11.6. - Obrátenie - 1  .časť
12.6. - Slová potešenia chorým a trp iacim
13.6. -  Úvahy nad Božími sľubm i
14.6. -  Pán Boh ti radí
15.6. -M o d litb a  v piesni a poézii
16.6. - / 1 2 :3 0 /Program pre deti

-  /1 2:45/ Nehemiáš -  7 .časť
18.6. -S lovo  do dňa
19.6. -S lovo  do dňa
20.6. -  Slovo do dňa

1 395 kHz, 215m  (SV) 22:15-23:00
28.5. - V  rodinnom kruhu
29.5. -P o k o j Vám
30.5. -  D om in ika /p ríbeh /
31.5. -  Poznanie a viera
1.6. -  Ako sa zmeniť -  ľ.č a s f
2.6. -  Pohotovostný lekár zasahuje

13. čast/25
3.6. -  Evanjelium podľa Jána 1. kapitola
4.6. -L e tn ice
5.6. -  Jetro
6.6. -  Výmena vnútra /p ríbeh /
7.6. -  Poznanie a viera
8.6. -  Nad lis tam i poslucháčov
9.6. -  Pohotovostný lekár zasahuje

14. časí/25
10.6. -  Evanjelium podľa Jána 2-3:21
11.6. -  Starý m ajiteľ
12.6. -Jezábe ľ
13.6. -  Zn.: tetujem  zadarmo /p ríbeh /
14.6. -  Poznanie a viera
15.6. -  Ako sa zmeniť. 8 .časť
16.6. -  Pohotovostný lekár zasahuje

15. časť/25

Slovenský rozhlas - 
náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8 :0 5 -9 :0 0  Hudba, 
ž iv o t, v ie ra ; 1 8 :0 0 - 1 8 :3 0  S lo v o  pre 
veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 
9 :3 0 -1 0 .3 0  Kresťanská nedeľa (litu rg ia ) 
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19 :50  
Frekvencia M (relácia pre m ládež); 20 :05 - 
22 :00  Cesty (náboženské spektrum ) 
Š tvrtok: Rádio Slovensko: 1 9 :2 0 -1 9 :3 0  
Rádio Vatikán
Každá tre tia  nedeľa v m e s ia c i: SRo -  
národnostno-etnické vysielanie Prešov:
gréckokatolícka sv. liturgia; v jún i z farnosti 
Svidník.

Rádio LUMEN
9 2 ,9  Prešov; 93 ,3  B .Š tiavn ica, Levice; 
94 ,4  Košice; 97 ,8  Stredné Považie; 102 ,9  
Pohronie, Tatry; 103 ,3  M icha lovce; 104,5  
Prievidza; 105 ,8  Orava; 106 ,3  Gemer

Rádio Vatikán
FM 93,3  MHz, M W  1530-A B  kHz,
SW  4 0 0 5  kH z, In te ls a t 3 2 5 ,5  E ast 

j (A tlantik) j§

1 0 5 :2 5 -0 5 :4 0 ; 1 9 :4 5 -2 0 :0 0  -  slovensky 
I  0 5 :1 0 -0 5 :2 5 ; 1 9 :3 0 -1 9 :4 5  -č e s k y

Úmysly apoštolátu 
modlitby na mesiac jún

• Aby sa každá naša činnosť 
začínala aj končila v Kristovi, 
ktorý je prítomný v Eucharistii.

• Aby katolíckym občanom vo 
Vietname bola zaručená väčšia 
možnosť spolupracovať pri roz
voji ich vlasti s kultúrnym i, 
vzdelávacími a sociálnymi usta
novizňami.
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21.6. -  Slovo do dňa
22.6. -  Slovo do dňa
23.6. - / 1 2 :30 / Program pre deti 

-  /1 2 :45 / Nehemiáš -  8.časf

ASTRA 10.906 GHz v. pol. zvuk 7.38 MHz
13:00-13:30
28.5. -  Myšlienky a názory
29.5. -  Pre malých i veľkých
30.5. -  Nedoporučená zásielka /príbeh/
31.5. - Ozveny života
1.6. -  Deti citovo zanedbané - 2 .časť
2.6. -  Svätý Duch a ľudské srdcia
3.6. -  Sme opäť dvaja, ako žiť? II.
4.6. - Myšlienky a názory
5.6. -  Pre malých i veľkých
6.6. -  Monológ so svedomím /rozhl.hra/
7.6. -  Som s tebou aj v utrpení
8.6. -  Antény do večnosti - 1  .časť
9.6. -  Ďakovanie a chvála
10.6. -  To musím mať aj ja!
11.6. -  Myšlienky a názory
12.6. -  Pre malých I veľkých
13.6. -  Pokánie na u lic i /p ríbeh /
14.6. - Ozveny života
15.6. -A n tény  do večnosti. 2,časť
16.6. -  Učenie Biblie o hriechu.
17.6. -  Päť odvážnych m odlitieb
18.6. -  Myšlienky a názory
19.6. -  Pre malých i veľkých

17.6. -  Evanjelium podľa Jána 3 :22 -4 :42
18.6. -  Aký má byť otec?
19.6. -  Joáb
20.6. -  Chcem sa dať klonovať /p ríbeh /
21.6. -  Poznanie a viera
22.6. -  Ako sa zmeniť -  9 .časť
23.6. -  Pohotovostný lekár zasahuje 16. 

časť/25

24.6. -  Evanjelium podľa Jána 4 :43-5

V sobotu o 1 2 :3 0 -1 3 :0 0  hod. vysielame na 
frekvenciách 9 490 (31 m) a 7 380 kHz (41 m).

Obsahy niektorých relácii:
Ako sa zm eniť/p ia tky/ -  Ako bojovať a oslobo
diť sa od hriechov, ktoré nás spútavajú 
Kríza v manželstve /28 . 5 ./ -  Prečo vznikajú 
krízy? Ako riešiť krízové situácie, kde hľadať 
pom oc v krízových situáciách?
D om in ika /30 . 5 . / -  Komplexy menejcennosti 
ju dohnali k pokusu o samovraždu, a nielen 
to...
Nedoporučená zásie lka /30. 5 ./ -  Vraj vyhrali, 
ale sa nijakej súťaže nezúčastnili, výhru ne
chceli...
List z nemocnice /3 1 .5 . /  -  príbeh -  svedectvo 
Monológ so svedomím /6 . 6 ./ -  Rozhlasová 
hra. Leží v pos te li a p rem ieta  sa mu ce lý  
„drogový“ život...



obsah
Úvodník
Mária

Krestánstvo nanovo objavené

Presvätá Panna Mária,

Absolútne áno a perly

Tvorba duchovnej poézie, prózy

Národné a krestánské dejiny 
prizmou výtvarnej palety

Správy 
Dotazník STV

Recenzia
zaver

2
3
4
5
6

10
11

12
14
15
16

16

17
17
18 
20 
23 
25 
25 
28 
28

Cficešzažit modätSu v spoločenstve? 
Cňcešsa stretnúť s rovesníkmi?

Chceš načerpoí síCdo

Tak práve pre teba tu je

rofe?

BYSTRÁ 2001
v turnusoch: I. od 30.7.-2.8.2001 pre -  9-10 ročných 

II. od 3.8.-6.8.2001 pre -1 1 -1 3  ročných
III. od 6.8.-10.8.2001 pre -1 7  ročných a starších
IV. od 13,8.-17.8.2001 pre -1 4 -1 6  ročných

Čo si potrebuješ dooiest?
kartičku zdravotného poistenia +  potvrdenie o zdravotnom stave od 
rodičov +  karimatku alebo spací vak +  modlitebnú knižku +  Sväté 
Písmo +  vhodné oblečenie +  osobné a písacie potreby +  prípadne 
vlastný stan (je to potrebné uviesť v prihláške)

Ešte váhaš?
Chod’a prihlás sa na svojom farskom úrade najneskôr do 1. júla 2001!!! 

Pozor!
Po tomto termíne 100% prirážka +  bydlisko a farnosť sa musia zhodovať 
+  bude prísna kontrola veku !!! +  do Humenného sa musíš dostať 
vlastnou dopravou.

Ďalšie informácie získaš u svojho duchovného otca (gr.kat. farské úrady). 

Viac informácií:
pre Prešov: o. Miroslav llko, 0931 (000) -  44 529 79, 0905 518 405 
pre Košice: o. Štefan Keruľ-Kmec, 0948 (000) -  67 825 02,0905 644 258

Chcete, aby Vašu radosť z Krista zdieláli viacerí ? -
S  Zašlite nám spoločné fotografie i momentky formátu 10x15 z prvého svätého 

prijím ania vo vašej obci v tomto roku na adresu redakcie.
K fotogratii pripojte krátky komentár.
Môžete nám aj napísať, ako sa Vám táto slávnosť vydarila.

My urobíme všetko ostatné. > y >é ^ ( D t ) ’b  á> A Vy už len čítajte.

letná súťaž s PETROU
i  O O O

Dnešné otázky:
1. Kto zadržal pápežovho atentátnika?
A-polícia; B-kňazi; C-rádová sestra
2. Akou smrťou zomrel sv. Justín?
A-ukrižovaním; B-sťatím; C-upálením
3. Koľko rokov prežil vo väzení o. biskup V. Hopko?
A-13 a pol; B -15; C-23

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu 
redakcie s označením: letná súťaž do 21.05.2001. alebo ich doručte do redakcie 
na Hlavnej 3 v Prešove.

V jednom z letných čísel uverejníme mená desiatich výhercov, ktorí získajú 
knihu Ľudia a démoni, (recenzia v dnešnom čísle)

slovo - časopis gréckokatolíckej cirkvi ■ Vydáva  
Náboženské vydavateľstvo PETRA s cirkevným  
schválením Gréckokatolíckeho biskupstva pod č.j. 
3 3 1 7 /9 9 . ■ Šéfredaktor: Mgr. Juraj Gradoš ■ 
Cenzor: A nton M ojžiš  ■ R edaktori: A driana  
Dolinská, Ján Jalakša, PhDr. Valéria Juríčková, 
Mgr. Katarína R abiková ■ Adresa redakcie : 
SLOVO, Hlavná 3, RO.Box 2 0 4 , 0 8 0  01 Prešov, 
tel./fax: 0 9 1 -7 7 3 3 3 2 3 , e -m ail: s lo vo g rk@ n ext-  
ra.sk ■ Externí redaktori: Košice: ThLic. Michal 
H o spodár-te l./fax: 0 9 5 -6 4 2 1 7 1 2 , Kanada: Jozef
E. S uchý - e -m a il: je s u c h y @ p a th c o m .c o m , 
Vojvodina: Mgr. Roman Miz - tel./fax: 0 0 3 8 1 -2 1 -  
6 1 5 5 9 0  *  Osvit, tlač a väzba: Vydavateľstvo  
M ichala Vaška, Prešov ■ Celoročné predplatné: 
2 6 0  Sk ■ Poštovné: Slovensko: do 5 ks: 78  S k/ 
ks, nad 5 ks zadarm o , letecky: 1 1 4 4  Sk (3 4  
U S D )/k s , p o zem n e: 5 2 0  Sk (2 0  U S D )/k s  ■ 
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspev
kov. Zaslané rukopisy nevraciam e. ■ Novinové  
zásielky: 13 /V sR P /99  ■ ISSN 1 3 3 5 -7 4 9 2  
Snímka z titulnej strany: Vladim írska Bohoro
dička, archív

26 • 11-12 /2001 - s lo v o

mailto:jesuchy@pathcom.com


KONKURZ

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove vypisuje konkurz na obsadenie miesta 
riaditeľa Cirkevnej základnej školy 1. - 4. roč. (malotriednej školy) v Tichom Potoku, 
okres Sabinov.

Požiadavky:
- VŠ príslušne'ho smeru (pedagogického zamerania, odbor 1.-4. roč.).
- Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe (vo svojom odbore).

Prihlášky do konkurzu spolu s osobným dotazníkom, životopisom, fotokópiami 
dokladov a s návrhom koncepcie rozvoja riadenia uvedenej školy zašlite do 
15. júna 2001 na adresu: Gréckokatolícke biskupstvo,

Hlavná 1, 081 35 Prešov 
č. t.: 091/77228 14

Vybavuje: Diecézny školský úrad pri Gréckokatolíckom biskupstve.

Firma Hanák

-elektrifikáciu zvonov na 
incípe elektromagnetu 

-ozvučovanie 
a elektroinštalačné práce

H a ná k

H r n č ia r s k a  789/53 
S tr o p k o v  
091 01

č . t e l . ;  0938/742 37 45 
0905 754 948

VÝROČIE KŇAZSTVA

Dňa 21. júna 2001 oslávi náš 
duchovný otec Ján Kmec 20 rokov od 
kňazskej vysviacky. Pôsobil vo Vyšnom 
Nemeckom a už 15 rokov vo farnosti 
Trnava pri Laborci.

Pri tejto príležitosti mu vypro
sujeme od Ježiša, aby mu udelil 
zdravia, kňazskej statočnosti a za ten 
velký dar, že ste medzi nami nech 
Matka Božia Vás vždy ochráni.

Žite mnohé roky, 
vzácny je život Váš, 
veľkým darom dnes, 

svetu každý kňaz.

Mnohaja lit, blahaja lit 
veriaci z  Tmavý pri Laborci.

S úsmevom na záver
- Ja nemám deti. Som bezdetný. To je u 
mňa dedičné: stará mať bola bezdetná, 
aj matka bola bezdetná...
- A vy ste odkiaľ?
- Z Ružomberka.

- Mama, je dnes krásny deň?
- Prečo sa pýtaš, Karolko?
- Lebo naša pani učitelka povedala, že 
jedného krásneho dňa odíde.

- Je to červené a je to zajac. Čo je to?
- Mrkva.

- Vieš, kedy má chodec na prechode 
prednosť?
- Ked sedí v aute.

Prečo blondína pravidelne polieva 
počítač?
- Lebo chce plávať v mori informácií.

Ako zastaví indián kamión?
- Šliapne na brzdu.

I N Z E R C I A
SPOLOČNE ŽIVOTOM
38/177, Gréckokatolíčka, hľadá 

veriaceho muža primeraného veku na 
spoločnú cestu životom. Zn.: Viera, 
nádej, láska

Sl-1101

« ¡ ¡ T
CK FRANKA
Hlavná 79,
080  01 Prešov
tel./fax: 091/77 22 067, 77 20 661, 0905 467 808

FIo r e n c ía  -  R ím  -  B EN Á íky

27.5. - 1.6.

ĽURdy -  Fatíma 

2 4.8 .-1 .9 .

4 1 50,- Sk 

8 450,- Sk
MEdžuqoRÍE
20.6.-27.6.
28.7. -  7.8. - festival mládeže

1 800,- Sk

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV farnosť NOVÝ RUSKOV 

usporiada

III. ROČNÍK CYKLISTICKEJ TÚRY TREBIŠOVSKÉHO PROTOPRESBYTERÁTU

Vstup do 3.tisícročia

I. etapa 8.5.2001. štart - 7.30 hod.

Trasa: Nový Ruskov o  Sečovce o  Bačkov o  Dargov 
o  Stankovce o  Sečovská Polianka o  Albínov 
o Dvorianky o  Hriadky o  Vojčice o  Trebišov

II. etapa 19.5.2001. štart - 7.30 hod.

Trasa: Nový Ruskov o  Sečovce o  Zbehňov o  Malé Ozorovce 
o  Zemplínska Teplica o  Čelovce o  Nižný Žipov o  Stanča o  Úpor

III. etapa 26.5.2001. štart - 7.30 hod.

Trasa: Nový Ruskov o  Malý Ruskov o  Kuzmice o  Brezina 
o  Kazimír o  Lastovce c* Michaľany o  Čerhov o  Veľká Tŕňa

IV. etapa 16.6.2001. štart - 7.30 hod.

Trasa: Nový Ruskov o  Trebišov o  Veľaty o  Hrčeľ o  Kysta o 
Kašov O Cejkov o  Zemplínske Jastrabie 
o  Sirník ^  Hraň o  Novosad o  Zemplínske Hradište
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Na záverJ .  Pašteka, R. Mésároš a ko ľ: Lexikón katolíckych 
kňazských osobností Slovenska

Vydavateľstvo LÚČ, Bratislava 2000

47 členný autorský kolektív popredných 
slovenských teológov, historikov, kulturo- 
lógov a archivárov vedený autorom celého 
projektu J.Paštekom a organizačným ta
jomníkom R.Mésárošom, sa po niekoľko
ročnom úsilí prezentoval výnimočným 
lexikografickým dielom -  rozmerným Le
xikónom katolíckych kňazských osobností 
Slovenska. Osobitosť tejto knihy spočíva 
v tom, že je to vôbec prvý lexikón kato
líckych kňazov na Slovensku. Zahŕňa 2599 

rímskokatolíckych a gréckokatolíckych kňazov od stredoveku až 
po súčasnosť, ktorí sa v minulosti ale aj prítomnosti popri 
svojom základnom pastoračnom poslaní cieľavedome venovali
i ďalšej kultúrnej a humanizačnej aktivite.

V úvode slovníka možno nájsť prológ kardinála J. Ch. Korca 
a krátky predhovor redakcie. Po reprezentatívnom a informačno- 
inštruktážnom vstupe nasleduje v 1550 stĺpcoch spracovaných 
2599 abecednomenne zoradených hesiel osobností. Štruktúru 
hesla vyplňuje záhlavie s menom, základnými biografickými 
údajmi a napokon charakteristikou. Po záhlaví v samotnom 
hesle je zachytený stručný životopis. Životopisy prekvapili 
pretože sú zväčša fundované a neraz objavné. Po nich nasleduje 
nosná hodnotiaca časť, pričom sa v nej kladie hlavný dôraz na 
rozličné cirkevné a náboženské aktivity, vsadené do širšieho 
dobového kultúrno-historického, spoločensko-politického 
a literárneho kontextu. Zvláštnu pozornosť venovali autori tiež 
literárnemu dielu príslušných osobností, rovnako ich teologickej 
a duchovnej, ako i svetskej umeleckej a odbornej tvorbe, 
s anotovanou enumeráciou knižných, časopiseckých, preklado
vých, redakčných titulov a ďalších záznamov, plasticky približu
júcich ich publikačnú činnosť. Na záver hesla v bibliografickom 
doplnku je uvedená základná literatúra o danej problematike 
a osobnosti. I ked žiaľ treba uviesť, že niektorí autori v závere 
pri mnohých heslách „pozabudli“ uviesť odkazy na literatúru. 
Výnimočnosť lexikónu je i v tom, že tu nejde len o životopisné 
heslá, ale dôraz sa kladie na kulturologický aspekt. Špecifikom 
je i fakt, že sa po prvý raz spomínajú kňazi žijúci v zahraničí,
0 ktoiých sa doposiaľ muselo mlčať.

Spracovanie hesiel v lexikóne môže vyvolať /a ako ukazujú 
prvé ohlasy i vyvolalo/ rôzne polemiky, dohady a diskusie, týka
júce sa výberu osobností, ich spracovania, faktografických ne
presností, hodnotiacich záverov i bibliografických odkazov. Cel
kovo však možno hovoriť o fundovanosti autorského kolektívu 
a serióznej zodpovednej redakcii slovníka, vďaka ktorej vzniklo 
mimoriadne kvalitné, prínosné a inšpiratívne lexikografické dielo, 
obohacujúce a rozširujúce obzor slovenskej encyklopedickej
1 cirkevnohistorickej a kulturologickej literatúry o prácu prelo
mového významu. Obsahu adekvátne zodpovedá i vysoká gra
fická úroveň lexikónu. Skromná je iba obrazová časť, čo autor 
odôvodnil neochotou archívov poskytnúť daný materiál. Práca 
na lexikóne neskončila, keďže kolektív autorov chce pokračovať 
v rozširovaní databázy a v dopĺňam hesiel, ktoré im boli poskyt
nuté oneskorene.

Lexikón je literatúrou, ktorá by nemala chýbať v knižnici 
veriaceho človeka, ktorý si chce rozširovať svoje obzory 
a nachádzať motiváciu pre svoj náboženský život. Inšpiratívnych 
príkladov v diele je totiž viac než dosť. O tom, že si to tí uvedo
melejší všimli svedčí i fakt, že mi dalo poriadnu námahu zohnať 
vypredanú publikáciu v kníhkupectvách.

-ad-
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0  p á r  h od ín  n as tan e  čas, k e d y  sa  u sku to čn í sč ítan ie  ľudu  
v  S lo v e n s k e j repu b like . Ide  o  d ru h é  sč ítan ie  p o  nežne j 
re v o lú c ii v ro ku  1989, k e d y  sm e  s i vše tc i vym oh li p rávo  
s lo b o d n e  v o liť  a z o d p o ve d n e  sa  k  s v o je j vo ľbe  postaviť. 
M n o h í s i v ša k  s lo b o d u  p re d s ta v o v a li ináč. P re  n ich to 
b o la  m o ž n o s ť  v o ľb y  a v š a k  b e z  z o d p o v e d n o s t i.  A le  
s loboda , to  je  a j z o d p o v e d n o s ť  za  svo je  skutky.
P ráve  26. m á j 2001 b ude  dňom , k e ď  b u d e te  m ô c ť  znovu  
p re ja v iť  tú to  svo ju  s lobodu  a s lobodne  sa p r ih lá s iť  k  svo je j 
cirkv i, č i ná ro dn o s ti. Toto p rih lá se n ie  sk rýva  v  se b e  o su d  
c irk v i na  d lh é  roky. K e ď  sa  v  ro ku  1991 p r ih lá s ilo  ku  
g récko ka to líko m  p rib ližne  200  tis íc  veriacich, m no h í z  nás  
b o li sk la m a n í. P o d ľa  o d h a d o v  n á s  m a lo  b y ť  skoro  p o l 
m ilió n a ! K d e  b o li o s ta tn í?  N a to  je  je d n o d u c h á  odpoveď : 
U ž sa  n e c ít il i  g ré c k o k a to lík m i. D n e s  sa Vy s lob od n e  
rozhodne te , k to rý  r ia d o k  za škrtne te  vo Vašom  hárku. Toto 
ro zh o d n u tie  n ie  je  ve cou  a k tu á ln ych  poc itov, a n i túžob. 
Je  to  vec p ra v d y  a  zo d p o ve d n o s ti za  o su d  tých, ku  ktorým  
patríte . C irkev  s i tú to  p ra vd u  ve ľm i uvedom uje. S vä tý  Otec  
J á n  P a v o l II., a k o  a j je h o  p re d c h o d c o v ia , v y z ý v a jú  
k  z a c h o v a n iu  ded ičs tva , k to ré  sm e z ís k a li n ie  v las tným  
p rič ine n ím , a le  p re to , že  sm e  sa  n a ro d ili v  tej, č i one j 
rod ine , v  tom , č i ino m  kraji. P re  n á s  je  tým to  ded ičs tvom  
o d ka z  svä tých  s lova nských  a p o š to lo v  a sp o lup a tró no v  
E u ró p y  K o n š ta n tín a  C yrila  a M etoda . Tí p r ija li p o zva n ie  
na  ťažkú  a n á ro čn ú  p rá cu  v d ie le  K ris tovho  evan je lia . Pre  
n aš ich  p re d k o v  p re lo ž ili vzácne  b oh o s lu žob n é  k n ih y  i z á 
ko n n íky . V š e tk y  tie to  d ie la  v y c h á d z a jú  z  b y z a n ts k e j 
tra d íc ie  a n e s ú  je j  p e č a ť. C y r il a M e to d  p r in ie s li na  
S love nsko  sv o j ro d n ý  obrad, k to ré m u  v tlač ili p e č a ť  nášho  
ja z y k a . P rin ie s li k rá sn u  a o b d ivu h o d n ú  b yzan s tkú  liturg iu  
a je d n o tn ú  v ie ru  v/ ce le j E urópe. Ich viera, s ilná  a skúšaná  
u ž  m n o h ý m i ťa ž k o s ťa m i a p ríko ria m i, d uch o m  sam oty
1 b líz ko s ťo u  sm rti, za p u s tila  ko re n e  p rá v e  tu.
A j k e ď  u ž  za  ich  ž ivo ta  a o  to  v iac  p o  ich  s m rti e x is tova li 
ve ľké  p rík o r ia  a nebezpe čen s tvá , to to  ich  se m e n o  v  nás  
s tá le  rá s tlo  a p rin á ša lo  ovocie . N e ch cem  tu  p ís a ť  o  vypá
len ých  ch rá m o ch  i  ded inách , o p o tlá č a n í nášho  ľudu  p re  
v ie ru  v  d á v n e j i  b líz ke j m inu los ti, o  m učen íkoch  skry tých
i tých, k to rých  s i c tím e  a vážim e, o svedkoch  viery, ktorí 
ž i l i  te n to  o d k a z  s v ä tý c h  v ie ro z v e s to v  v  u rá n o v ý c h  
b a n ia c h , vo  v y h n a n s tv e  i c e lá c h  vä zn íc . T íto  vše tc i 
v y d á v a li s v e d e c tv o  svo je j p rís lu š n o s ti k  c irkv i m n o h o ra 
ký m  sp ôso bo m . N e ra z  b o li p re n a s le d o v a n í a pe rzekuo -  
vaní, a le  K ris ta  vo  svo jo m  s rd c i n ik d y  nezapre li. Ich k rv  
d n e s  p r in á š a  ovoc ie . C irke v  m o cn ie  v  duchu  i  v p ravd e  
S táva  sa n ao za js tn o u  neve s to u  svä tého  Ženícha. A  práve  
m y  sm e  p o z v a n í na  tú to  svadbu. A tak  ako p r i svadbe  sa 
tre ba  p r ih lá s iť  k  s v o je j rodine, ta k  a j Vás sa ten to  sve t 
pý ta , č i sa  p rih lá s ite  k  te j svo je j. Č i túž ite  p o  inej, a lebo  
p o  tej, do  k to re j p a tr il i Vaši p redkov ia .
P re to , k e ď  b u d e te  v yp ĺň a ť sč íta c í hárok, p a m ä ta jte  a j na  
to, že  to n ie  je  len  vec te jto  m inúty, č i to h o to  dňa, a le  že to 
o vp lyvn í o sud y  m nohých  ľu d í z  V ášho b lízkeho  i ďalekého  
oko lia . P a m ä ta jte  na  to, ž e  to to  n ie  je  len  p re ja v  Vašej 
slobody, a le  že  ide  o zo dp o ve d né  p rih lá se n ie  sa k  svojmu  
ded ičs tvu , k  o d ka zu  tých, k to r í p re  ten to  okam ih  po ložili 
svo je  trá pe n ia  i  ž iv o ty  na  n e b e s k ý  p res to l. P am äta jte  na 
to  a ro zh o d n ite  sa  sp rá vn e  a zo dp o ve d ne .

o. M gr. J u ra j G radoš  
šé fredak to r

28 • 11-12 /2001 - s lo v o


