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Pondelok 2 5 .6 .  -  Febrónia, mučenícka; Rím
9, 18-33; Mt 11, 2-15

Utorok 2 6 .  6. -  Dávid zo S o lúna , p re -  
podobný; Rim 10,11-11,2a; Mt 11,16-20 

S tre d a  2 7 .  6 .  -  S a m s o n  P o h o s t in n ý ,  
prepodobný; Rim 11, 2b-12; Mt 11, 20-26 

Štvrtok 2 8 . 6 .  -  Kýros a Ján, nezištníci a d i
votvorcovia; Rim 11, 13-36; Mt 11, 27- 
30.12, 1-8

Piatok 2 9 .  6. -  Peter a Pavol,  na jvyšš í  
apoštol i;  Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé, 
Antifóny predobrazujúce. Blaženstvá. Všetky 
ostatné časti zo sviatku sv. apoštolov. 
Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva „Zve
lebuj“ a IX. irmos. 2 Kor 11, 21-12, 9; Mt 
16,13-19

Sobota 3 0 .  6. -  Zbor  12  apoštolov; Rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Blaženstvá. 
Všetky ostatné časti zo sviatku zboru sv. 
apoštolov. 1 Kor 4, 9-16; Mt 3, 13-19

Nedeľa 1. 7. -  Kozma a Damián, nezištníci 
-  4. nedeľa po 5 0 - n ic i  -  3. hlas;

Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je 
štvrté. Antifóny nedeľné. Blaženstvá. 
Ostatné časti z hlasu a potom nezištníkom. 
Rim 6, 18-23; Mt 8, 5-13

Pondelok 2 . 7 .  -  U loženie rúcha Presvätej  
B o h o ro d ič k y ;  Antifóny predobrazujúce. 
Blaženstvá. Všetky ostatné časti zo sviatku 
Bohorodičky. Heb 9,1 -7; Lk 10, 38-42.11, 
27-28

Utorok 3 .  7. -  H yacin t ,  m učeník;  Rim 1 4,
9-18; Mt 12, 14-16.22-30

Streda 4. 7. -  A ndre j ,  biskup; Rim 15, 7-
16; Mt 12, 38-45

Štvrtok 5. 7. -  Cyril a M e to d ,  s lovansk í  
a p o š t o l i ;  Rúcho svetlé. Antifóny pre
dobrazujúce. Blaženstvá. Všetky ostatné 
časti zo sviatku. Heb 13,17-21; Mt 5 ,14- 
19

Piatok 6 . 7 .  -  Atanáz Atoský a Sisoés Veľký, 
prepod obn í;  Rim 16,1-16; Mt 13, 3-9 

Sobota  7 .7 .  -  Tomáš z M a le y  a Akakios,  
prepodobní;  Rim 8,14-21; Mt 9, 9-13 

Nedeľa 8 . 7 .  -  Prokop, veľkomučeník  
- 5 .  nedeľa po 5 0 - n ic i  - 4 .  hlas;

Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je piate. 
Antifóny nedeľné. Blaženstvá. Ostatné časti 
z hlasu. Rim 10, 1-10; Mt 8, 28-9,1

P onde lo k  9 . 7 .  -  Pankrác, h ie rom učeník ;
Rim 16, 17-24; Mt 13, 10-23

U to rok  1 0 .  7. -  Anton Pečerský, p re 
p o d o b n ý;  Antifóny každodenné. Ostatné 
časti zo služby o prepodobnom. 1 Kor 1,1- 
9; Mt 13, 24-30

Streda 1 1 .7 . -  Eufémia, mučenícka; 1 Kor
2, 9-3, 8; Mt 13, 31-36a

Štvrtok 1 2 . 7 . -  Proklos a Hilár, mučeníci;
1 Kor 3, 18-23; Mt 13. 36-43

Piatok 1 3 . 7 . -  Zbor a rch an je la  Gabrie la;
Rúcho svetlé. Antifóny každodenné. Ostatné 
časti z pondelka. 1 Kor 4, 5-8; Mt 13, 44- 
53

Sobota  1 4 . 7 . -  A kvila, apoštol;  Rim 9,1 -
5; Mt 9, 18-26

N edeľa  1 5 . 7 . -  V la d im ír  Kyjevský, a p o š 
to lom  rovný

- 6 .  nedeľa po 5 0 - n i c i - 5 .  hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je 
šieste. Antifóny nedeľné. Blaženstvá.

Ostatné časti z hlasu. Rim 12, 6-14; Mt 9, 
1-8

Pondelok 1 6 . 7 . -  Atenogén, hieromučeník;
1 Kor 5, 9-6, 11; Mt 13, 54-58

Utorok 1 7 . 7 . -  M ar ín a  veľkomučeníčka;  
Andrej Svorad a Beňadik, prepodobní; 1 Kor
6, 20-7, 12; Mt 14, 1-13

Streda 18. 7. — Hyacint z Amastridy a Emi-  
lián, m učen íc i ;  1 Kor 7,12-24; Mt 14,35- 
15, 11

Štvrtok 1 9 . 7 . -  Makrína, prepodobná; 1 Kor
7, 24-35; Mt 15, 12-21

Piatok 2 0 . 7 ,  -  Eliáš, prorok; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce. Blaženstvá. Všetky 
ostatné časti zo sviatku proroka. Jak 5,10- 
20; Lk 4, 22-30

Sobota 2 1 . 7 .  -  S imeon, blázon pre Krista, 
prepodobný; Ezechiel,  prorok; Rim 12,1-
3; Mt 10, 37-11, 1

Nedeľa 22 .  7. -  Nedeľa sv. otcov 6 v š e o 
b e c n ý c h  k o n c i lo v ;  M á r ia  M a g d a lé n a ,  
apoštolom rovná; 

- 7 .  nedeľa po 5 0 - n i c i - 6. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je 
siedme. Antifóny nedeľné. Blaženstvá. 
Tropár z hlasu, z otcov, Márii Magdaléne; 
Sláva kondak z hlasu; I teraz kondak otcom. 
Ostatné menlivé časti najprv hlasu a potom 
otcom. Rim 15, 1-7; Mt 9, 27-35; Otcom: 
Heb 13, 7-16; Jn 17,1-13

Juraj Gradoš
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„Vzdávajme vd'aky Pánovi“, p o ču 
jeme v úvodnom dialógu anafory na eu
charistickej slávnosti denne alebo aspoň 
v nedele a sviatky, keď sme prítom ní. 
Eucharistia je vzdávaním vďaky Bohu. 
(Teda nie iba číre poďakovanie.)

Grécke slová eucharistein: (»Potom 
vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho 
a dával im, hovoriac: „ Toto je  moje telo, 
ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju 
pamiatku. “« Lk 22, 19; »Vzdával vďaky, 
lámal ho a povedal: „ Toto je  moje telo, 
ktoré je  pre vás; toto robte na moju 
pamiatku.“ « 1 Kor 11, 24) a eulogein 
(»Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobro- 
rečil, lámal ho a dával učeníkom, hovo
riac: „Vezmite a jedzte: toto je  moje 
telo. “«M t 26, 26; „Keďjedli, vzal chlieb 
a dobrorečil, lám al ho  a dával im, 
hovoriac: „Vezmite, toto je  moje telo!“« 
Mk 14,22) pripomínajú židovské dobro- 
rečenia, ktoré najm ä pri stolovaní ohla
sujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie 
a posvätenie (KKC 1328).

Počas slávenia Eucharistie prichádza 
do spôsobov chleba a vína Ježiš Kristus, 
d ru h á  B ožská o so b a . O n p rem en il 
chlieb a víno pri poslednej večeri na 
svoje telo a svoju krv. Dal túto moc aj 
apoštolom , ktorí ju  odovzdali ďalším až 
do dnešných dní v neprerušenej apoš
tolskej postupnosti. Sú to  znám e kate- 
chizmové skutočnosti, na ktoré Cirkev 
i dnes kladie veľký dôraz, pre poznanie 
základnej náuky aj o Eucharistii.

Okrem základnej náuky sa môžeme 
pozrieť ako sa k veľkému tajom stvu prí
to m n o s ti Je ž iša  K ris ta  v p re m e n e 
ných spôsoboch chleba a vína m ám e 
prib ližovať. L itu rg ia  nás aj vyzýva 
a priam  napovedá: „S Božou bázňou 
a s vierou p ristúp te .“ Pristúpiť máme 
s úc tou , pokorou , vď akyvzdávaním  
a pripravení.

Pri pristupovaní k sv. prijím aniu -  
k Eucharistii -  si treba uvedomiť, že ak 
sme dostali od Pána takýto veľkolepý 
a zázračný dar, tak máme pristupovať 
s takou úctou, ktorá patrí Zakladateľovi, 
hlavném u liturgovi, obetu júcem u sa 
Ježišovi Kristovi a skrze neho aj Nebes
kému O tcovi. Ak si to  uvedom ím e, 
budem e sa usilovať aj o to, aby naša 
eucharistická slávnosť bo la  dôsto jná  
a krásna, taká, ktorá je odrazom  na j
dokonalejšej krásy -  Boha.

K sláveniu E ucharistie  sa sm iem e 
približovať len s veľkou pokorou, rov
nako kňaz ako aj veriaci. K pokore patrí 
aj ochota  prijať ducha celej liturgie.

M ôžeme sa i v tom to poučiť od Ježiša 
Krista. Hoci sám je Boh, počas svojho 
pozem ského života zachoval tradície 
a litu rg ick é  p redp isy . Aj my m ám e 
tradíciu a predpisy, zachovanie ktorých 
od nás vyžaduje hlboko presvedčený 
v n ú to rn ý  p o sto j o tom , že nie sme 
pánm i, ale služobníkmi liturgie.

P ri s lá v e n í E u c h a r is tie  na  Zem  
zostupu je  Boh. U vedom ujúc si tú to  
sku točnosť, hneď  je nám  prijateľná 
požiadavka, že byť na slávení Eucha
ristie si vyžaduje veľkú pripravenosť zo 
s tran y  slúžiteľa -  litu rga , ako aj zo 
strany účastníkov -  veriacich. Akoby 
sme mohli prežiť stretnutie s Ježišom 
Kristom bez prípravy? V tom to prípade 
p re  n ik o h o  ž ia d n e  o sp ra v e d ln e n ie  
nemôže prísť do úvahy.

V zdávajm e vďaky Pánovi. Vďaky- 
vzdávanie je celá Eucharistia a v rámci 
nej vďakyvzdanie za sam otný nemeni
teľný dar Božieho Syna v premenených 
spôsoboch chleba a vína. Ježiš Kristus 
n ám  n a  P o sled n e j večeri z an ech a l 
„závdavok lásky“, keď ako opravdivý 
pokrm  nám  zanechal svoje telo a ako 
opravdivý nápoj svoju krv, aby sa nám  
stali pokrm om  a nápojom  pre večný 
život.

Jež iš za nás obetoval svoj život.
V Eucharistii sa tá to  obeta sprítomňuje 
nekrvavým spôsobom. M ohli by sme ho 
obísť bez vďakyvzdania? Sprítomňovať 
túto udalosť by sme nemali len slovami 
liturgie, ale s jej celým a najlepším vý
razom  a obsahovým zmyslom. Nie upo
náhľané a nedôstojne, čo je neospra
vedlniteľné. Vďakyvzdávanie nemôže byť 
povrchne vyslovené „Ďakujem“, ale skôr 
s biblickou m entalitou prejavená eucha
ristia Bohu za dielo nášho vykúpenia.

P r ib liž o v a n ie  sa  v to m to  d u ch u  
k sláveniu E ucharistie  nás disponuje 
stále k lepšiemu chápaniu skutočnosti, 
že vzdávať vďaky zn am en á  prežívať 
eucharistickú slávnosť ako aj každý iný 
liturgický úkon ako „nebo na  zem i“, 
podľa svedectva starej ruskej kroniky.

Druhý vatikánsky koncil v Konštitúcii
o litu rg ii nazýva litu rg iu  „vrcholom  
a pram eňom “ pre život kresťana.

Zo všetkých síl a svojich schopností 
treba prispieť k tom u, aby sme sa po 
výzve kňaza „Vzdávajme vďaky Pánovi“ 
na eucharistickej slávnosti zapojili do 
nebeskej liturgie Ježiša Krista.
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Srdce Ježišovo, nádei v mojej smrti...
Lekár Axel M unthe v Knihe o San 

Michele napísal: „Nijako sa netreba po
náhľať, všetci máme zaistené, že prídeme 
na koniec svojej cesty.“

Kde je však ten koniec? Človeka za
nesú na cintorín, uložia ho do jamy a na 
hrob postavia pomník. Azda v tej jame je 
koniec života človeka?

Je dosť málo známe, že český prozaik, 
dramatik a novinár Karel Čapek (1890- 
1938) bol veriaci. Jeho otec bol ateista

z presvedčenia. Pri nejakej príležitosti 
povedal Karel svojmu otcovi: „Počkaj, 
ako ti bude, ked po smrti zrazu zistíš, že 
si stále.“

Tieto slová sú pekným vyjadrením 
podstaty viery vo večný život. Lebo naozaj 
sme vždy, nikdy nezanikneme, nikdy sa 
s vlastným „ja“ nerozlúčime.

Slovo „cintorín“ (alebo „cmiter“) po
chádza z gréckeho slova „koimetéron“, 
ktoré znamená miesto spánku, spálňu. 
Tak nazývali kresťania prvých storočí 
miesta, kde ukladali svojich zosnulých. 
Ked matka pochovávala dieťa, niesla ho 
len do spálne. Verila, že raz príde deň 
vzkriesenia a dostane späť svoje dieťa.

Rovnako toto miesto voláme aj my kres
ťania, lebo si uvedomujeme jeho význam.

Na mnohých cintorínoch je na pom
níku obraz, ktorý vyjadruje zapadajúce 
slnko. Tiež slová, ktoré povedali dvaja 
emauzskí učeníci Ježišovi: „Zostaň s na
mi, lebo sa zvečerieva...“ (Lk 24, 29). 
Vyjadruje to isté, čo aj prosba svätej 
Cirkvi: „Srdce Ježišovo, nádej v mojej 
smrti, zmiluj sa nad nami.“

Ľ udia  svätého  živo ta  bo li vždy 
odovzdaní Bohu a presvedčení, že Božské 
Srdce Ježišovo bude ich oporou v hodine 
smrti... Sv. Terezka z Lisieux zomierala 
v mladom veku na tuberkulózu. Vo chvíli, 
keď veľmi trpela, jedna zo sestier jej ušti
pačne povedala: „Počkaj, už skoro si po 
teba príde smrť.“ Terezka však pokojne 
odpovedala: „Sestrička, nie smrť. Po mňa 
si príde sám Pán Ježiš.“

Keď zomierala sv. Gemma Galga- 
niová, spovedník jej položil otázku: 

„Nuž a čo teraz, Gemma?“ Hrdinská 
trpiteľka odpovedala s neobyčajným 
úsmevom: „Ach, duchovný otče; 

pôjdem k Ježišovi!“
Celkom inakšie prežívajú prí

chod smrti neveriaci ľudia, pre
tože stoja na slabších nohách 
ako je viera... Velký taliansky 
básnik moderného Talianska 

Giacomo Lopardi (1798- 
1837), ktorý často vzdy
chal o smrti vyberanými 
veršami už od detstva, 
prvý utiekol zdesený hrô
zou z N eapola postih
nutého cholerou.

Nie div, že sa tento 
strach u mnohých ozve 
volaním, ktoré zaznačil 

už prorok Izaiáš dávno pred Kristom: 
„Jedzme a pime, veď zajtra umrieme!“ (\z 
22, 13). Pri tom  všetkom však smrť je 
vážna chvíľa, ktorá rozhoduje o našej več
nosti... Sv. Klementovi z Ancyry matka 
často v mladosti pripomínala: „Syn m ôj! 
To, o čo tu ide, je večný život!“

Osudnou chvíľou pre každého človeka 
je smrť, pretože je to prechod z pozem
ského času do večnosti... Vtedy sa usku
točňuje ono definitívne rozhodnutie. Táto 
chvíľa môže byť pre dušu aj chvíľou naj
väčšej osamelosti, výčitiek svedomia, úz
kosti a strachu. Preto je v tejto chvíli tak 
veľmi potrebná prítom nosť Kristovho 
milosrdného a láskavého Srdca. Ježiš túto 
prítom nosť sľubuje všetkým ctiteľom

svojej lásky: „Stanem sa im bezpečným 
útočišťom v živote, a najmä v hodine 
smrti.“ (Jedno z Dvanástich prisľúbení 
Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš sv. M ar
gite Alacoque).

Každý z nás má v živote šancu zariadiť 
si, aký bude jeho život po smrti. Či bude 
„navždy s Pánom“ (1 Sol 4, 17), alebo 
navždy vo večnom zatratení. Pán Ježiš 
nás o tom  jasne uisťuje: „Tí, čo robili 
dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo 
páchali zlo, budú vzkriesení na odsú
denie“ (Jn 5, 29).

V tomto zmysle s vierou hovoríme, že 
Boh je našou nádejou. On je nielen našou 
oporou, pom ocníkom , ktorý nám  za 
dobrý život sľubuje večnú spásu, ale sám 
bude aj našou odm enou, našou naj
väčšou radosťou v nebi. Veď najväčšia 
odmena a radosť oslávených v nebije, že 
„budú hľadieť na jeho tvár“ (Zjv 22, 4).

Božské Srdce Ježišovo je teda pred
metom našej nádeje aj v hodine smrti. 
Úctu k nemu odporúča pápež Pius XII. 
vo svojej encyklike Haurietis aquas (Čer
pajte vodu) zo dňa 15. mája 1956, pretože 
plne zodpovedá charakteru kresťanskej 
vieiy, ktorá je náboženstvom lásky. Kto 
túži po tomto Ježišovom Srdci, túži po 
Bohu. Je to Srdce plné dobroty a láska
vosti, Srdce trpezlivé a veľmi milosrdné, 
a preto je našou oporou, naším pomoc
níkom v úsilí dosiahnuť večnú spásu. 
Preto „blahoslavení sú mňvi, ktorí umie
rajú v Pánovi, už odteraz“ (Zjv 14, 13).

František Dancák 
Ľustr. snímka: archív

Otcovia Redem ptoristi
Vás pozývajú na 

DUCHOVNÉ CVIČENIA 
PRE MLÁDEŽ

4. 7. -  7. 7. 2001

Začiatok 4.7. večer o 19.00, koniec 7.
7 .o  13.00.
Poplatok 190 Sk za jeden deň.

Prihlásiť sa môžete na adrese: 
Kláštor Redemptoristov 

Masarykova 35 
070 01 Michalovce 

alebo telefonicky: 0946 - 6422167
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M i s i o n á r 
skou prácou sv. 
Cyrila a Metoda 
sa začali v dru
hej polovici 9. 
stor. zúrodňovať 
duše našich slo

vanských predkov. Semienka krstnej 
milosti upevnene' Božím slovom a mod
litbou v zrozumiteľnej reči nachádzali 
v srdciach pripravenú, skyprenú pôdu pre 
dozretie k plnému kresťanskému životu. 
Medzi starobylými biskupstvami v stred
nej Európe sa sformovala slovanská 
cirkev byzantského obradu -  grécko
katolíci.

Základným charakteristickým znakom 
slovanskej cirkvi, vďaka solúnskym  
bratom, bolo jej napojenie na Apoštolskú 
stolicu v Ríme. Život Konštantína zazna
menáva, že pápež Hadrián II. vzal do 
svojich rúk liturgické knihy v staro - 
slovienčine, požehnal ich a položil na 
oltár v chráme Svätej Márie (Fatné), 
a spieval nad nimi svätú liturgiu (ŽK

XVII.). Toto slávnostné požehnanie  
bohoslužobných kníh pápežom môžeme 
pokladať za  začia tok  našej vlastnej 
obradovej identity, schválenej najvyššou 
autoritou Cirkvi.

Neskôr, po smrti sv. Konštantína -  
C yrila v r. 869 v Ríme, H ad rián  II. 
ustanovuje Metoda za pápežského legáta 
pre všetkých Slovanov. Je to druhý prejav 
priazne pápeža voči našim  predkom  
a potvrdenie pravovemosti východného 
teológa a právnika M etoda patriarchom 
západu. Ako sa dozvedáme zo zacho
vaných prameňov, arcibiskupa M etoda 
stála vernosť pápežovi nemálo obetí.

Nedávno si Spolok sv. Cyrila a Metoda 
pripomenul 60. výročie založenia a 10. 
výročie obnovenia svojej činnosti. Pri tejto 
príležitosti sme v ústredí spolku obdržali 
vzácny dar. Súčasný pápež Ján Pavol II. 
udelil všetkým členom Spolku sv. Cyrila 
a Metoda osobitné apoštolské požehna
nie. V zácna pergam enová listina  je 
datovaná 16. m ája 2001 a podpísaná 
J. Ex. Oscarom Rinnatom, arcibiskupom

pre darovacie  zá lež ito sti Vatikánu.
V strede listiny je podobizeň Jána Pavla 
II. ako žehná, nad ním v ornamente je 
pápežská tiara a dva prekrížené kľúče ako 
symbol Petrovho úradu. Rodina vyše 4000 
členov SSCM  tak dostáva  prvýkrát 
požehnanie najvyššej hlavy Cirkvi. Aký to 
má význam? V prvom rade toto apoštol
ské požehnanie je pre nás, všetkých členov 
spolku duchovným povzbudením. Sú
časne je i novým záväzkom v nastávajú
cej etape života spolku, aby sme svojou 
nezištnou aktivitou ešte viac prispeli 
k poznaniu našej cirkevnej histórie a z nej 
prameniaceho uvedomenia pre dnešok.

V mene všetkých členov Spolku sv. Cy
rila a Metoda ďakujem Svätému Otcovi 
za požehnanie ako prejavu dobrorečenia, 
ktorý bude aj nasledujúcim generáciám 
pripomínať jeden z princípov spolkovej 
aktivity -  úctu a vernosť Petrovi a jeho 
nástupcom.

o. Michal Hospodár, predseda SSCM

Kom unita J án K rstite i:
Vás pozýva na svoje aktivity :

Letná evanjelizačná škola

KurzJán 02.-06.07.2001 -  pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť sedieť pri Ježišových nohách.
KurzKazatel 07.-10.07.2001 -  pre tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom ohlasujú Krista živého.
Kurz Rút 12.-14.07.2001 -  pre manželov a snúbencov, ktorí chcú znovu objaviť krásu Božieho povolania v manželstve.

Program:

Sobota: 21. júl 2001
9.30 - privítanie
10.00 - modlitba chvál 
11.30-prednáška
13.00 - obed
15.00 - modlitba chvál
15.30 - eucharistia
18.00 - modlitba za uzdravenie

Hostia kongresu: o. Sandro Bocchin - gen. predstavený KJK o. Alvaro Grammatica - predstavený oázy v Plzni a ďalší bratia a
sestiy z Talianska, Poľska a Čiech.

Zároveň vás pozývame na koncert Kapely Jordán, ktorýbude28. 6 .2001 o 18.00 v Prešove pred Divadlom Jonáša Záhorského.

Nocľah na kongres si môžete objednať telefonicky najneskôr do 5.7.2001.
Prihlásiť sa na jednotlivé kurzy môžete na adrese:

Komunita Ján Krstiteľ - Pastoračné centrum 
Jurkovičova 19, 080 01 Prešov 

tel.č. 091/ 770 39 82 e-m ail: centrumpo@koinonia.sk

Kongres Komunity Ján Krstiteľ
Miesto: Mestská hala v Prešove

Nedeľa: 22. júl 2001
9.30 - modlitba chvál
10.30 - eucharistia
12.45 - modlitba za uzdravenie 
13.15 - obed
15.00 - modlitba chvál
15.30 - videoprojekcia
16.00 - prednáška
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Kresťanstvo
nanovo objavené

Starý zákon v rukách krestána
všetka, čo sa na neho y celom Písme vzťahovalo.

íMifujeme?
Ó, 'Pani, aJ(g Ťa milujem.

Povedal si milujem?
Miluješ ma skutočne?
9^teje to ibafaloš a pretvárka, 
aby si sa dostal do neba?

Skutočne zo srdca Ťa milujem.

hovoríš ‘milujem” 
a do rtí^vrážaš ostré H£ince.
‘UýlqilQui perách "milujem'’ 
nesie sa v mojich ušiach.

To slovo milujem, 
je  viac ak, j> slovo.

“Kričím ¡(Tebe 
“Ja Ťa milujem!”
Ten vý(jil(ja od tvojho srdca, 
ako ozvena od sl(aá/ odrazí. 
yíovoríš milujem, 
a nenávidíš svojho brata.
Ja Ťa milujem, už nelqjlím, 
ale v  I&oIqi života ti to podávam.

Z  tvojich úst výlqifa
ako z  úst novonarodeného dieiaia.
Milujem?!

Milujem svet, život, 
svoj dom, auto, 
pár ludi vôfylmňa 
a psa.
Milujem peniaze, 
tie mám veSni rád.

Čo je  to lásíqi?
Milujem svoju manželku 
a deti, čo z  našej lásky sa zrodili. 
Mám ich velmi rád 
My milujeme ich 
a m i milujú nás.
Čo viac môže si čtbveky živote prial? 
Ja vás tiež milujem, 
šeptám z6ytf(gm síl 
a (gnčím svoj život na kríži.

5M teraz sa zamýšlam 
nad slovom milujem.

Chcem kričal, že Ťa milujem, 
ale po tvári mi iba slza steká.
Milujem, šeptám ticho do noci, 
milujem a beriem na plecia kríž, 
milujem a kfflkgm ticho pred oltár, 
mihjem a Tvoju smri spomínam, 
mihjem, milujem, milujem.

¡Az teraz “Pane, 
pochopil som cenu lásky.
Som hoden ‘Pane?

Vyrielqti slovo, nech počujem.
Som hluchý, nemý a slepý, 
ale aj taf(Ťa milujem.
Milujem, milujem, milujem.

‘Prečo vyriekolčlovekjnilujem, 
až potom, kedTy si zomrel na kríži?

Základným  textom, z ktorého 
budeme pri svojich biblických úva
hách vychádzať bude úryvok Starého 
zákona z Knihy Exodu:

Toto sú mená Izraelových synov, 
ktorí prišli do Egypta s Jakubom. 
Každý prišiel so svojou rodinou: Ru- 
ben, Simeon, Lévi a Júda, Isachar, 
Zabulon a Benjamín, Dan a Neftali, 
GadaAser. Všetkých duší, vlastných 
Jakubových potomkov bolo sedem
desiat duší. Jozef bol už v Egypte. 
Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé 
to pokolenie, Izraeliti sa veľmi roz
množili a rozrástli a boli takí mocní, 
že krajina bola nimi preplnená. Keď 
potom v Egypte nastúpil nový kráľ, 
k torý Jozefa nepoznal, povedal 
svojmu ľudu: „Hla, izraelský ľud je 
mocnejší a početnejší ako my. Pod
niknime niečo a šikovne zabráňme, 
aby sa ďalej nerozmnožoval a keby 
nastala vojna, aby sa azda nepripojil 
k  našim nepriateľom, nebojoval proti 
nám a potom z  krajiny neodišiel. “

I  ustanovili nad ním pracovných do
zorcov, aby ho utláčali ťažkými robo
tami: staval totiž faraónovi zásobova
cie mestá Pitom a Rameses. Ale čím 
viac ho utláčali, tým väčšmi sa roz
množoval a rozrastal takže sa Izraeli
tov priam desili. Preto Egypťania 
neľudsky hnali Izraelitov do práce 
a ich život robili neznesiteľným ťažkou 
robotou s hlinou a tehlami a rozlič
nými poľnými prácami - všetkými 
robotami, do ktorých ich násilne nú
tili.

A  egyptský kráľ rozkázal heb
rejským babiciam, z ktorých jedna sa 
volala Sefora a druhá Fua: „Keďpo
máhate Hebrejke pri pôrode, dávajte 
pozorná pohlavie! Ak je to chlapec, 
zabite ho, ak dievča, nech ostane na
žive!“ Ale babice sa báli Boha a nero
bili, ako im rozkázal egyptský kráľ; 
nechávali chlapcov nažive. A  keďže sa 
babice báli Boha, on ich obdaril 
početným potomstvom. Faraón však 
rozkázal všetkému svojmu ľudu:Pavol Dolinský
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„Každého chlapca, čo sa narodí Hebre- 
jom, hodte do Nňu, dievča nechajte žiť!“ 
(Ex 1,1-17,21-22)

Prv než sa započúvame do slova, ktoré 
nám Boh hovorí, musíme vysvetliť prečo 
sa budeme zaoberať Starým zákonom. 
Dôvodov je veľa. Najprv ten, že pre mno
hých aj praktizujúcich veriacich je úplne 
neznámy. Pre ďalších, menšie percento, 
ktorí doň nazrú je nezrozumiteľný. Pretože 
keď čítajú o vojnách a vraždách, navyše 
nariadených Bohom, pohoršia sa na tom. 
Alebo sa nedokážu „prehrýzť“ cez neko
nečné rodokmene alebo predpisy zákona. 
Podľa všeobecnej mienky je Starý zákon 
v kontexte dneška vskutku nečitateľný.

Druhý dôvod, aby sme sa zaoberali 
Starým zákonom je, že jeho poznanie je 
absolútne potrebné pre pochopenie No
vého zákona. Dejiny spásy, ako sú opísané 
v obidvoch častiach Biblie sú organickým, 
nedeliteľným celkom. Sú akoby stromom, 
ktorého korene sú Starý zákon a korunou 
Nový zákon. A je samozrejmé, že jedno 
bez druhého nemôže jestvovať: koruna 
bez koreňov a naopak.

Tretím dôvodom našej pozornosti 
Starému zákonu je jeho ustavičná aktuál
nosť. Aj v ňom sa ukrýva Božie slovo, 
večne svieže Božie posolstvo. Pre nás, 
ktorí ho čítame vo svetle zákona Nového 
je však oveľa bohatšie svojím obsahom, 
než pre Izraelitov, jeho prvých adresátov. 
Aby sa však starý zákon stal pre nás 
kresťanov aktuálnym Božím slovom, 
živou knihou, treba, aby sme sa postavili 
do zodpovedajúcej situácie. Z toho 
dôvodu si musíme uvedomiť niektoré 
súvislosti pre nás už neznáme.

Izrael, ktoiýžil v ekonómii spásy Starého 
zákona, bol svedkom Božieho konania vo 
svojej histórii. Tiež však toho, že Boh túto 
spásu smeruje k akémusi nádhernému 
vyvrcholeniu, ktoré toto dielo vykúpenia 
korunuje a zavŕši. Vedelo sa, že toto dielo 
bude spočívať na všeobecnom kraľovaní 
Boha - Jahveho, ked zničí svojich nepria
teľov a tým, ktorí ho prijmú daruje pokoj 
a šťastie. Ako to však bude zrealizované 
konkrétne, nikto nevedel. Proroci, alebo tí 
ktorí sa v myšlienkach zaoberali touto 
záverečnou fázou vykúpenia, vyjadrovali ju 
spôsobom a udalosťami, ktoré už prežili, 
napríklad: „Bude to nový východ z Egypta, 
ešte raz prejdeme púšťou, vojdeme do 
Zaslúbenej zeme, do nového Jeruzalema“ 
a podobne. Všetko to sa malo zopakovať, 
len oveľa krajším spôsobom. V tomto 
zmysle sa dávne udalosti, samé v sebe 
jedinečné a neopakovateľné, začali meniť na 
symboly a obrazy. Teológ by povedal: na 
predobraz (prototyp) vykúpenia, ktoré malo 
prísť. Toto vykúpenie sa v plnosti uskutoč
nilo v Ježišovi Kristovi. Najprv v jeho smrti 
a zmŕtvychvstaní a napokon v zoslaní Du
cha Svätého, ktoiý zmenil srdcia tých, ktorí

uverili Kristovmu slovu a vytvoril z nich 
Cirkev. Toto vykúpeme sa zakončí pri Je
žišovom druhom príchode, kedy sa jeho 
Kráľovstvo zjaví pre všetkých. Kráľovstvo, 
ktoré je teraz pred mnohými skryté.

Apoštoli a prví kresťania, ktorí toto úplné 
vykúpenie prežívali, mohli ho lepšie a hlbšie 
prežiť vlastne vďaka Starému zákonu, ktorý 
ho nedokonalým a nejasným spôsobom 
predpovedal. A naopak, vďaka tejto spáse 
sa celý Starý zákon objasnil. Každá jeho 
stránia, doteraz dvojzmyselná a hmlistá, 
hovorila zrazu o vykúpem uskutočnenom 
v Ježišovi Kristovi. Bolo pre nich nádherné, 
keď videli, že dejiny Izraela, dejiny Ježiša a 
súčasne aj Cirkvi sú fázami jednej a tej istej 
histórie spásy. Jediným zmyslom jestvo
vania Starého zákona bolo, pripraviť cestu 
Ježišovi Kristovi. Ten istý Boh, ktorý spasil 
svet v Ježišovi Kristovi, pracoval na spáse 
človeka aj v Starom zákone a jeho konanie 
malo v obidvoch prípadoch tie isté charak
teristické črty. Izraelita, ktorý na vlastnej koži 
prežil nejaké vyslobodenie od nepriateľov,

zaoberá zostavením najstarších izrael
ských dejín. Ale dopátrať sa spojenia s na
ším životom sa nám vidí veľmi ťažké.

Situácia sa nám trochu objasní, keď si 
uvedomíme, že ono dramatické posta
venie Židov v Egypte je bodom, od kto
rého sa neskôr odvíja celá reťaz udalostí, 
v ktorých Izrael spoznáva Boha a zakúsi 
jeho moc a lásku. Vyvolený ľud, ponížený 
až na samé dno otroctva volá k Bohu 
a on počuje jeho nárek. Vyvedie ich 
z Egypta, prevedie cez púšť, daruje im 
Kanaán, kde nachádzajú domov a tešia 
sa pokoju. Tieto širšie súvislosti nás pozý
vajú spoznať nášho Boha v akcii. Žatiaľ 
tento jeho zásah nemá nijaký súvis s na
ším životom, je iba historickým faktom. 
Až keď sa postavíme do situácie, ako sme 
ju opísali vyššie, t.j. keď v udalostiach Sta
rého zákona zbadáme predpoveď a náčrt 
tej spásy, ktorú chce Boh spolutvoriť 
s nami, začne text Knihy Exodus naberať 
na ak tuálnosti a už vôbec nepôsobí 
ľahostajne. Egyptské otroctvo sa zrazu

či už osobne alebo s celým národom, zažil 
ten istý zásah Boha, aký potom dosiahol 
svoj vrchol v živote Ježiša Krista a Cirkvi.

A teraz sa vráťme k prečítaném u 
úryvku Knihy Exodus. Opísané udalosti 
sa stali v 13. storočí pred Kristom. Uve
dený text je súhrnom úryvkov napísaných 
postupnev 10., 11. a 6. storočí pred Kris
tom. Hovorí nám, v čom spočívalo otroc
tvo Izraelitov v Egypte: Ťažká otrocká 
práca pri budovaní miest pre faraóna 
Ramzesa II. a snaha o zničenie života
schopnosti izraelských pokolení vydaním 
dekrétu o zabíjaní novorodených hebrej
ských chlapcov.

Ale aký význam majú tieto udalosti pre 
nás dnes? Azda pre historika, ktorý sa

stane prototypom, oveľa hlbšieho otroc
tva, v ktorom sa nachádza každý človek. 
Ale o tom nabudúce.

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 P ísm a svätého (SU SC M  Rím 
1995) Na miestach, kde sa však tieto texty 
odlišovali, preložili sme striktne poľský 
text nachádzajúci sa v tejto knihe. (Pozn. 
prekl.)
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Pokémoni na Slovensku
Už aj naša krajina sa zapojila do veľkej 

a úspešnej svetovej hry. Na mnohých 
miestach sa hovorí o „úspešnom feno
méne“.

V hlavných úlohách: - naše deti - ako 
predmety citovej a mentálnej manipulácie
- my rodičia - ako zdroj peňazí - hlavný 
hrdina - firma Nintendo a s ňou koope
rujúce firmy.

O čo ide?
Seriál Pokémon začala Slovenská tele

vízia vo februári tohto roku vysielať vo 
víkendových dňoch v čase Večer- 
níčka. Tým si automaticky za
bezpečil vysokú sledovanosť.

Hlavná myšlienka seriálu 
spočíva v tom, že hrdinovia 
seriálu získavajú pre seba 
pokém onov (skratka 
z Pocket M onsters - 
Vreckové príšery), 
ktoré medzi sebou 
bojujú . Bojové 
scény sú samo
zrejme pre deti 
najvzrušujúcej
šie. Ide o to, kto 
bude najsilnejší.

V n ad v äz
nosti na seriál 
sú už v predaji 
kartičky s poké- 
monmi - príše
ram i, ktoré sa 
deti snažia zbie
rať. Tieto kartič
ky majú magic
kú moc, ktorú 
môžu deti ovlá
dať a využívať 
(zneužívať). Aspoň tak 
sa spieva v anglickej pies
ni, ktorá sprevádza každý 
diel seriálu. Podľa informácií 
z STV už bude o chvíľu preložená
a naše deti sa dozvedia, čo vedieť 
majú...

Čo sa bude diať ďalej?
Naše deti budú chcieť mať všetko, čo 

má niečo spoločné s pokémonmi - Naše 
deti už začínajú praktizovať to, čo sa 
v seriáli naučili - získať, ovládnuť, bojovať.
- Deti budú venť tomu, že kartičky s ob
razmi pokémonov majú tú moc, ako majú 
ich vzory v televízii a podľa toho sa budú 
správať ku kam arátom , súrodencom , 
rodičom... - Firma Nintendo a s ňou

spojené firmy sa budú veľmi tešiť z dobre 
prosperujúceho obchodu (STV kúpila 
seriál za 9 miliónov SK, predá sa veľa 
nekvalitného tovaru, ktorého jedinou 
„kvalitou“ bude obrázok s pokémonom).

Čo urobíme m y - rodičia ?
Ak túžite po tom, aby vaše deti boli 

vychovávané k agresivite a k viere vo 
vymyslené klamy, nemusíte urobiť vôbec 
nič.

O všetko sa postará firma Nintendo 
a jej partneri (napr. STV, ADC Blackfire,

NOVA a iní.).Ak si myslíte, že stačí svoje 
deti usmerniť, aby seriál nepozerali, je iba 
otázkou času, kedy sa dostanú do kon
fliktu (zosm iešňovanie, ponižovanie, 
zneužívanie) s tými, ktoré seriál budú 
ďalej sledovať. Ak zdieľate názor, že tento 
seriál nepatrí na televízne obrazovky, 
v mene našich detí, neustále OPAKO
VANE VYZÝVAJTE STV K ZASTAVE

N IU  V Y SIELA N IA  TO H TO  SE 
RIÁLU!!!

Ak sa to podarí, nebudeme prví, ale 
budeme patriť medzi tie krajiny (cca 60 
krajín), kde sa to už podarilo.

Pošlite prosím túto výzvu na všetky e- 
mail adresy, ktoré máte. Veľmi účinnou 
bude aj žiadosť o prerušenie vysielania 
poslaná poštou na adresu:

Slovenská televízia 
Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 
tel.:07/65422828

Kontakt s di
vákmi na tel./odkazo- 

vač: 07/65423822
Ide tu o duševné zdravie našich 

detí a nášho národa.

Tip pre vás:
A k budeme svoje protesty posielať 

denne pomocou emailu.:
webmaster@stv.sk 

nemôžu si v STV náš protest nevšim
núť...

Ing. Stanislav Kráľ
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Pripodobní M ojžiš U horský (M ojsej U hoín]
(003? - 1043)

vára ť na hriech. No blažený Mojžiš sa ešte 
oddanejšie m odlil a postil o suchom  
chlebe a vode. Potom  strhol zo seba 
vznešené šaty, a tak ako kedysi Jozef 
(Egyptský) ušiel pred hriechom. Vtedy 
urazená žena upadla do zlosti, prikázala 
ho uvrhnúť do temnice a zaumienila si, 
že ho umorí hladom. No Pán, ktoiý živí 
všetko tvorstvo, tak ako kedysi kŕmil 
Eliáša na púšti a Pavla Tébskeho a mno
hých iných svojich služobníkov, ktorí sa 
k nemu utiekali, neopustil ani Mojžiša. 
Jeden zo sluhov tej ženy sa nad ním 
zľutoval a potajme mu prinášal jedlo. 
O statní ho prehovárali: „Brat Mojžiš! 
Prečo sa brániš ženbe? Veď si mladý a táto 
vdova žila s mužom len jeden rok. Krásou 
prevyšuje ostatné ženy, jej bohatsvo je 
nespočetné a moc veľká. Samé knieža by 
o ňu stálo a ty, zajatec a sluha, nechceš 
byť jej pánom? Bojíš sa porušiť Kristov 
zákon? Veď Kristus povedal: «Preto muž 
opustí otca i matku a pripúta sa k svojej 
manželke a budú dvaja v jednom tele.» 
Tiež apošto l hovorí: «Lebo je lepšie 
vstúpiť do m anželstva  ako horieť.» 
A o vdovách hovorí: «Preto chcem, aby 
sa m ladšie vydali, rodili deti, viedli 
domácnosť...» Ty nie si viazaný mníšskym 
stavom, ale si slobodný. Prečo sa potom 
vydávaš takým mukám? Ak umrieš, aký 
budeš mať z to úžitok? Veď aj spravodliví 
Abrahám, Izák a Jakub mali ženy. Lepšie 
je ti pokoriť sa a byť slobodný a pánom 
v tomto dome.“ No blažený Mojžiš im 
povedal: „Áno, bratia moji a moji dobrí 
priatelia, dobre mi radíte. No ja  viem, že 
je to pre mňa horšie ako hadova rada Eve 
v raji. Čo mi teraz navrhujete? Vy ma 
nútite, aby som sa podvolil žene, no 
neprijmem vašu radu. Hoci by som mal 
zomrieť v týchto úzkostiach a mukách, 
neprijmem jej lesť. A hoci m nohí spra
vodliví sa spasili so svojimi manželkami, 
ja  h riešny  s ňou  nebudem  spasený. 
N etúžim  po kráľovstve ani po moci 
v Poľskej krajine, no hľadám Nebeské 
kráľovstvo, ktoré je hore. Preto, hoci by 
som prišiel o život, neprijmem jej ponuku, 
nepodvolím sa tej žene, ale budem čier- 
norizcom (mníchom), lebo Kristus pove
dal v evanjeliu: «Každý, kto pre moje 
meno opustí domy alebo bratov a sestry 
alebo otca a matku alebo deti alebo polia, 
dostane stonásobne viac a bude dedičom 
večného života.» Mám poslúchať Krista

chodcu Jána. Ako ja môžem 
poslúchať nečistú radu ženy, 
ktorú som od svojho zrodu 
doteraz nikdy nepočúvol?!“ 
No ona mu povedala: „Zba
vím ťa istej smrti a urobím 
ťa slávnym, a pretože ne
môžem pozerať, ako hynieš, 
urobím ťa svojím mužom.“ 
Mojžiš rozhodne odpove
dal: „Vedz, že nesplním tvoje 
želanie, lebo nechcem ani 
bohatstvo ani moc, ale tú
žim po duševnej i telesnej 
čistote. A aby som nezničil 
päťročné snaženie, dobro
voľne teraz podstupujem  
muky, aby som sa vyhol več
ným mukám.“ Vtedy žena 
rozmýšľajúc zle, prišla na iný 
nápad hovoriac: „Ak ho vy
kúpim zo zajatia, pokorí sa 
mi chtiac-nechtiac.“ Hneď 
poslala k správcovi zajatcov 
a kúpila u neho prepodob- 
ného za tritisíc zlatých. Uro
biac z neho svojho sluhu, 
dala z neho zobliecť chu
dobné ošatenie a obliekla ho 
do drahocenných rúch a sý
tila ho vyberanými jedlami 
a ešte viac ho začala naho

Prepodobný Mojžiš je jedným z prvých 
kanonizovaných svätcov nášho národa. 
Pochádzal z východného Slovenska, ale 
je uctievaný aj mimo Slovenska, ba 
možno viac mimo Slovenska než u nás. 
Prinášame jeho životopis preložený z Ky
jevského paterika.

Prepodobný Mojžiš bol rodom Uhor. 
Veľmi si ho vážil svätý Boris, ruské knieža, 
ktorému Mojžiš slúžil spolu so svojím 
bratom Jurajom. Juraj padol pri rieke 
Jalte v boji Borisa so Svätoplukom . 
Mojžiš, ktorý sa ako jediný v tejto bitke 
zachránil, prišiel do Kyjeva k Predislave, 
sestre kniežaťa Svätopluka. Tu sa skrýval 
pred Svätoplukom a horlivo sa modlil 
k Bohu, kým Svätopluk nebol porazený 
zbožným kniežaťom Jaroslavom. Sväto
pluk ušiel do Poľska a vrátil sa spolu 
s Boleslavom, vyhnal Jaroslava a sám 
zaujal kijevský stolec. Boleslav cestou 
späť zajal dve Jaroslavove sestry a spolu 
s bojarmi (zemanmi) aj prepodobného

M ojžiša  U horského . Viedli ho so 
spútanými rukami i nohami a dobre ho 
strážili, lebo bol krásny a zdravý telom.

Istá krásna žena v Poľskej krajine, 
majúca bohatstvo a moc, uvidiac prepo
dobného Mojžiša, zahorela k nemu hrieš
nou túžbou žiadostivosti tela a začala ho 
prehovárať úlisnými slovami hovoriac: 
„Ó, človeče! Prečo podstupuješ také 
muky v okovách, ktorých sa môžeš zbaviť, 
ak chceš?“ Mojžiš odvetil: „Tak je milé 
Bohu.“ Žena vtedy povedala: „Ak sa mi 
pokoríš, oslobodím ťa a urobím veľkým 
v celej Poľskej krajine a budeš vládnuť nad 
celým mojím krajom.“ Mojžiš však spoz
nal jej nečisté chúťky a povedal: „Ktorý 
muž poslúchajúci ženy dobre pochodil? 
Adam  poslúchol ženu a bol vyhnaný 
z raja. Samson predčiac všetkých silou, 
bol nečistými ženam i vydaný do rúk 
cudzincov. Herodes, ktorý m noho ráz 
zvíťazil, poddal sa nečistým žiadosti
vostiam, ktorými si ho žena podmanila -  

a dal sťať Kristovho Pred-
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alebo vás? To hovorí i apoštol: «Kto je bez 
ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páči 
Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, 
ako sa páčiť manželke.» A tak sa vás pý
tam, komu mám viac slúžiť -  žene alebo 
Bohu? Poznám aj toto: «Vo všetkom sa 
podriaďujte svojim predstaveným okrem 
hriechu. » A preto vedzte, že nikdy ma 
nepreľstí nijaká ženská krása a neodlúči 
ma od Kristovej lásky.“ Keď sa to dopo
čula žena, h n an á  zlou  m yšlienkou, 
prikázala posadiť blaženého na koňa 
a vodiť ho po dedinách i po m estách 
hovoriac mu: „Všetko toto je tvoje, rob 
čo chceš!“ A ľudu hovorila: „Toto je váš 
pán a môj m už.“ Všetci, k torí stretli 
blaženého, sa mu klaňali. No on, vys
mejúc sa tomuto nerozumu ženy, povedal 
jej: „Zbytočne sa nam áhaš, lebo m ňa 
nemôžeš preľstiť dočasnými vecami tohto 
sveta a nemôžeš mi ukradnúť moje du
chovné bohatstvo, ktoré je večné. Pochop 
to a nenamáhaj sa zbytočne!“ Žena mu 
povedala: „Hádam vieš, že som ťa kúpila; 
a kto ťa vyslobodí z mojich rúk? Nepri
pustím ťa živého, ale skonáš po dlhom 
mučení.“ Blažený jej s odvahou povedal: 
„Nebojím sa nijakého zla, lebo Pán je so 
mnou. Od toho času mu chcem slúžiť ako 
mních.“

V tom čase Božím riadením, prišiel 
k blaženému jeden čiemorizec -  jereomo- 
nach (kňaz a mních) zo Svätej hory 
(Athos) a obliekol ho do svätého anjel
ského mníšskeho stavu. Potom ho poučil 
o čistote telesnej i duševnej, povzbudil ho, 
aby nevydával svoje plecia diablovi 
a nebál sa tej poškvrnenej ženy a potom 
odišiel. Nikde nemohol nájsť toho čier- 
norizca. Vtedy žena, strácajúc všetku 
nádej zviesť mnícha Mojžiša na hriech, 
začala ho ťažko mučiť. Bili ho železom 
tak, že zem bola pokrytá krvou. Tí, čo ho

bili, mu dohovárali: „Pokor sa svojej pani 
a urob jej po vôli, lebo ak nie, tvoje telo 
podelíme na mnoho častí. Nemysli si, že 
sa dostaneš z týchto múk, lebo po m no
hých utrpeniach skonáš. Zachráň sa, daj 
dole m níšske rúcho , obleč si pestré 
bojarské šaty a zbavíš sa u trp en ia .“ 
Prepodobný Mojžiš im mužne odpove
dal: „Bratia, nestrácajte čas a robte, čo 
vám prikázali. M ňa už nem ôžete od
trhnúť od mníšstva a Božej lásky. Nijaké 
súženie, ani oheň, ani meč, ani rany ma 
nemôžu odlúčiť od Boha a od vznešeného 
anjelského stavu. Tejto žene, ktorá verejne 
ukazuje svoju nehanebnosť pred všetkými 
ľuďmi, sa nepokorím a jej biednu vôľu 
nesplním.“

Žena túžiac sa pomstiť Mojžišovi za 
jeho nepoddajnosť, napísala list kniežaťu 
Boleslavovi (Chrabrému): „Knieža, sám 
vieš, že môj muž padol v tvojom boji. Ty 
si mi dal možnosť vybrať si muža. Zaľú
bila som si jedného mládenca spomedzi 
cudzincov, ktorých si zajal. Dala som za 
neho mnoho zlata a striebra a zobrala 
som si ho k sebe do domu v túžbe mať 
muža. On moju ponuku neprijal. Teraz je 
postrihnutý nejakým mníchom. Ako pri
kážeš s ním naložiť?“ Boleslav jej priká
zal, aby p rišla  k nem u spolu  s ním. 
Uvidiac Mojžiša, začal ho nútiť vziať si 
ju  za ženu a nakoniec povedal: „Existuje 
ešte taký blázon, ako si ty? Zrieknuť sa 
mnohých dobier i cti a vydať sa hrozným 
mukám? Teraz vedz, že pred tebou je život 
alebo smrť.“ A žene povedal: „Tento te
bou kúpený zajatec nemôže byť slobodný, 
no ako pani s ním urob, čo chceš, aby sa 
ďalší sluhovia neodvážili odporovať 
svojim pánom.“ Náš prepodobný Mojžiš 
povedal Boleslavovi: „Čo osoží človeku, 
hovorí Pán, keby aj celý svet získal a svojej 
duši by uškodil?! Alebo za čo vymení

človek svoju dušu? Prečo mi sľubuješ 
slávu a česť, keď sám čoskoro zomrieš 
a túto ženu zabijú?“

Predpoveď prepodobného sa skutočne 
vyplnila, no ešte predtým bol m noho 
mučený. Každý deň dostal sto rán, takže 
ležal ako mŕtvy, lebo strácal mnoho krvi. 
No všetko to vydržal, lebo mu bol milší 
veniec Nebeského kráľovstva. Medzitým 
Boleslav, keďže chcel pomôcť žene, začal 
veľké prenasledovanie mníchov a všetkých 
vyhnal zo svojho vladárstva. Pán sa mu 
čoskoro pomstil za svojich služobníkov. 
Raz v noci Boleslav nečakane zomrel 
a nastal chaos v celej Poľskej krajine. Pov
stalci zabíjali biskupov a svojich bojarov. 
S nimi zabili aj tú  ženu. Prepodobný 
Mojžiš, dobiý Kristov vojak, vo svojom 
hrdinskom utrpení, ktoré sa páči Bohu, 
sa dožil 60 rokov. Päť rokov žil ako zajatec 
a osvedčil sa ako Jób. Šiesty rok mužne 
trpel za čistotu nasledujúc Jozefa (Egypt
ského). Potom žil desať rokov v jaskyni 
vo svätom mlčaní. Týmto desaťročným 
hrdinstvom zažiaril tak, ako prvý Mojžiš 
žiaril, keď na svätom Sinajskom vrchu 
dostal desať prikázaní Zákona. Preto sa 
prepodobný Mojžiš stal zaslúžene boho- 
vidcom podľa Pánovho blaženstva čistým 
srdcom -  vidieť Boha z tváre do tváre. Do 
neba sa presťahoval 26. dňa mesiaca júla, 
ešte za života prepodobného Antona 
v Kyjevsko-pečerskej lavre, dávajúc všet
kým príklad víťazstva nad klamlivými 
a nečistými pokušeniami.

Je škoda, že tento hrdinský svätec je 
u nás skoro neznámy. A práve pre dnešnú 
dobu má čo povedať svojou čistotou 
a úplným odovzdaním sa Kristovi, ocho
tou trpieť za večnú odmenu. Bolo bv veľmi 
žiadúce obnoviť a podporovať jeho ve
rejnú úctu a zvýrazniť jeho sviatok.

D. Galajda

Pozývame Vás na 3. gréckokatolícku evanjelizačnú školu, ktorá sa koná so 
súhlasom a požehnaním otca biskupa Jána Hirku, prešovského sídelného 
biskupa. Škola obsahuje tieto kurzy:

1. KURZ JÁN (9.7. -  13.7.) -  Ján vyučuje sedieť pri nohách Pána a stať sa 
Ježišovým milovaným učeníkom. Ubytovanie a strava 500,- Sk

2. KURZ RUTH (13.7. -  15.7.) -  Je len pre manželov na obnovu sviatosti 
a naučiť sa kresťansky vychovávať deti. Ubytovanie a strava 400, - Sk/os

3 . KURZ JOZUE (16.7. -15.7.) -  Jozue učí modliť sa s vierou a bojovnosťou 
dobyť Jericho tohto sveta. Ubytovanie a strava 500,- Sk

4. KURZ EMAUZY (20.7. -  22.7.) -  Učí ako si zamilovať Božie slovo. 
Ubytovanie a strava 300,- Sk

Kurzy sa uskutočnia vo farnosti Varhaňovce pri Prešove.
Prihlásiť sa môžete do 5.7.2001 na adrese:

Gréckokatolícky farský úrad Varhaňovce 65 
082 05 Šarišské Bohdanovce 

tel. 091/77 811 49 alebo 0903 142 000

Kurz sa začína vždy o 16.00 hod. príslušného dňa. Je potrebné si so sebou 
doniesť karimatku a spacák (okrem RUTH). Poplatky za ubytovanie a stravu 
môžete posielať poštovou poukážkou typu C, resp. uhradiť pri prezentácii, po 
predchádzajúcom prihlásení telefonicky alebo korešpondenčne.

Cieľom školy je konkrétne odpovedať 
na výzvu pápeža Jána Pavla II. pre novú 
evanjelizáciu.

Táto škola chce:
a) pomáhať všetkým, ktorí chcú byť 

úspešní v evanjelizačných snaženiach
b) pomáhať každému pokrstenému 

odhaliť bohatstvo svojej viery, prežívať ju 
a svedčiť o nej

Škola obsahuje kurzy, ktoré chcú od
povedať na rôzne požiadavky kresťan
ského života, počnúc primárnou potrebou 
evanjelizácie (Mk 16, 15). Metodológia
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Keby sme hľadali odpoveď na otázku, prečo 
každý živý tvor obdarený schopnosťou pohybu sa 
neraz až s matematickou presnosťou dostane všade 
tam, kde má splniť určitú úlohu a prísť do svojho 
cieľa, tak by sme museli povedať celkom jed 
noducho, že sa riadi inštinktom, že má na to nejaký 
vlastný navigačný systém, ktorý dáva záruku 
spoľahlivej orientácie. A tak žasneme napr. nad 
navigačným systémom lososov, alebo úhorov, ktoré 
prekonajú tisíce kilometrov z riek do morí a opačne, 
aby sa dostali na svoje neresiská. Žasneme nad 
presnosťou, akou vtáci migrujú zo svojich zimovísk 
do svojich hniez a využívajú ako navigačné body 
slnko a v noci hviezdy. Žasneme nad bezpečnosťou 
letu netopierov v úplnej tme pomocou echolokácie 
ultrazvukov, ktoré si sami vysielajú a odrazené 
prijímajú a fungujú ako živé radary. Žasneme nad 
presnosťou letu hmyzu na veľké vzdialenosti podľa 
pachu feromónov, ktoré vypúšťajú do ovzdušia.

Samozrejme aj človek si buduje všade okolo 
seba inform ačnú sieť rôznych dopravných, či 
turistických značiek, tabúľ, smeroviek, pomocou 
ktorých sa orientuje a tiež vkladá i do moderných 
dopravných prostriedkov navigačné systémy, aby 
jeho cesta bola bezpečná a cieľ istý. K orientácií 
lodí na mori, lietadiel vo vzduchu, či kozmických 
korábov vo vesmíre sú potrebné kompasy, alebo 
najm odernejšie  navigačné systém y riadené 
počítačmi.

Lenže človek ako jediný duchovný tvor na svete 
potrebuje ešte jeden dôležitý navigačný systém, aby 
zmysluplne prežil svoj život a prišiel bezpečne do 
cieľa, ktoiý mu Boh určil. Je to kompas evanjelia, 
ktorý sme ako národ  v srdci E urópy dostali 
prostredníctvom dvoch bratov zo Solúna, svätých 
Cyrila a Metoda, ktorých Boh svojou prozreteľ
nosťou navigoval pred 1138 rokmi na Velkú 
Moravu. Prišli dobre pripravení odovzdať Kristovo 
posolstvo radostnej zvesti -  evanjelia v zrozumi
teľnej, jasnej reči ľudu. Dostali sme takto vzácny 
poklad živého Božieho kompasu pod kormidlo 
lodičky nášho národa. Títo dvaja bratia v nesmier
nej horlivosti svojej misie po úporných zápasoch

s prekážkami „trojjazyčného bludu“ a po schválení 
staroslovienčiny ako liturgického jazyka najvyššou 
autoritou Cirkvi položili základ veľmi účinnej 
evanjelizácii strednej a východnej Európy a vybu
dovali tiež pevný fundament našej kultúre. Princíp 
ja sn o sti a zrozum iteľnosti v evanjelizačných 
aktivitách, ako aj princíp čistoty a jasnosti vzťahov 
medzi ľuďmi vo všetkých oblastiach života musia 
tvoriť základ Cyrilometodskej tradície aj dnes. Na 
tomto základe musí stáť naša kultúra, celý náš 
život sociálny, ekonomický i politický, jednoducho 
povedané, v tom spočíva identita nášho národa. 
Ak sa chceme hlásiť ku týmto Cyrilometodským 
koreňom aj v treťom tisícročí, potom  to nijako 
nemôžeme chápať tak, že budeme stavať týmto 
dvom bratom  iba súsošia po celom Slovensku 
a pestovať len akýsi mŕtvy tradicionalizmus, ale 
budeme v živej tradícii Cyrilometodských prin
cípov odovzdávať poklad viery z generácie na 
generáciu. Celý svoj život osobný i národný mu
síme usmerňovať a praktizovať podľa Božieho 
kom pasu živého evanjelia, ktoré si nesmieme 
nechať nikom u ani vziať, ani zrieďovať, ani 
prekrúcať, ani nahrádzať všelijakými filozofiami, 
či dokonca novopohanskými božstvami. Iba tak 
m ôže byť náš n á ro d  cenným  prínosom  do 
zjednotenej Európy, ktorej spolupatrónmi sú aj 
dnešní oslávenci -  sv. Cyril a Metod.

J. Voskár

kurzov vedie k aktívnej účasti členov tak, 
aby ovocím bola evanjelizácia priama, 
konkrétna a účinná.

Škola je súčasťou projektu 
K E -K A -K O :
KE -  priame a explicitné ohlasovanie 

evanjelia preto, lebo „Zapáčilo sa Bohu 
spasiť veriacich bláznovstvom ohlasova
nia“ (1 Kor 1,21) -  teda keiygma.

KA -  dary Ducha, ktoré sprevádzajú 
ohlasovanie podľa slova: „Ale znaky 
apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpez
livosti, v znameniach, divoch a mocných 
činoch“ (2 Kor 12,12) -  teda charizmy.

KO -  kresťanská komunita ako účinný 
znak prítomnosti Božieho kráľovstva na 
to, aby svet uveril -  teda koinonia (gr. koi- 
nonia -  spoločenstvo).

Škola ponúka: - letnú formačnú etapu, 
ktorá pozostáva z jednotlivých kurzov

- mobilné tímy evanjelizátorov, pre 
tých, ktorímajú záujem o spoluprácu. Na

farnosť p ríd u  ohlásiť kurzy: Filip , 
Emauzy.

Zodpovedný za školu: o. Jozef Maretta

Svedectvo účastníka 2. ročníka letnej 
evanjelizačnej školy:

„Vyrastala som v tradičnej kresťanskej 
rodine. Moji rodičia mi dali všetko, čo 
dostali oni. A ja som si myslela, že veriť 
v Boha znamená, veriť, že existuje, ísť 
v nedeľu do chrámu, ráno či večer sa 
pomodliť -  ak nezabudnem a byť dobrá. 
Na kurze Ján som sa naučila, že byť 
kresťanom neznamená byť pokrstený, ale 
byť Kristov (Sk 11, 26). Byť Jeho učení
kom. mať Ježiša za svojho Majstra, nasle
dovať Ho, mať s Ježišom vzťah založený 
na dôvere. Ja som sa rozhodla prijať toto 
pozvanie, stať sa Ježišovým učeníkom. 
Modlitba ma prestala nudiť, unavovať... 
S tala sa pre m ňa časom  stráveným  
s milovanou osobou, rozhovorom, ktorý

ma premieňa, dáva mi radosť a pokoj. 
Lebo viem, že môj Učiteľ je Pán pánov 
a Kráľ kráľov, Všemohúci. Kurz Emauzy 
mi ukázal krásu a silu Božieho slova. 
Naučil ma modliť sa s Božím slovom, stáť 
na ňom s vierou, že čo Boh prisľúbi i splní, 
lebo je verný svojmu slovu. Zistila som, 
že Božie slovo je živé a účinné aj v dnešnej 
dobe a že v ňom nájdem odpovede na 
moje otázky. Pochopila som, že Biblia nie 
je historická, zemepisná ... kniha, ale je 
to list lásky od Boha pre mňa.“

Máš pocit, že Boh je niekedy niekde 
ďaleko? Ze nemá o Teba záujem? Čítanie 
Božieho slova a modlitby sa Ti zdajú ne
záživné a nudné? Chceš prehĺbiť Tvoj 
vzťah s Ježišom? Tak Ťa srdečne pozý
vame na letnú evanjelizačnú školu. Pre
tože Boh má o Teba záujem a chce Ti dať 
oveľa viac, ako si Ty dokážeš predstaviť. 
Tak mu daj šancu dokázať Ti to.
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V er n ý  s y n  C ir k v i,  mučei

Z asluhuje si človek, ktorý spieva 
nábožnú pieseň trest? Táto otázka sa 
môže zdať smiešna, ale len dovtedy, kým 
nespoznáme, že aj spievanie náboženskej 
piesne môže byť trestne', alebo lepšie 
povedané bolo trestné a prísne trestané. 
N a vlastnej koži to pocítil m isionár, 
redemptorista o. Metod Trčka, ktorý si 
v komunistickom väzení v Leopoldove 
spieval vo vianočnom  období koledu 
a väzenský dozorca, ktorý ho počul, dal 
ho eskortovať do korekcie. Betónová 
miestnosť s malým okienkom, nevyhrie- 
vaná, so sprísneným režimom, v ktorej 
dostával stravu len každý druhý deň, 
pripravila o. M etoda o zdravie. Ani na 
lôžku si väzeň nem ohol oddýchnuť. 
Okrem toho, že bolo betónové, chladné, 
m al väzeň  len jed n u  deku na  noc 
a na sam otnom  lôžku boli špeciálne 
hrbolčeky, ktoré bolestne cítil na celom 
tele. Berúc do úvahy, že sa tam o. Metod 
dostal v zime, bol to veľmi prísny trest! 
Kto to bol redemptorista o. Metod Do
minik Trčka?

Narodil sa 6. júla 1886 vo Fiýdlante 
nad Ostravicí ako siedme dieťa v rodine 
Františky Štérbovej a Tom áša Trčku. 
Najprv navštevoval m iestnu školu vo 
Frýdlante a potom v Místku. Šiestu triedu 
gymnázia končil v rokoch 1902/03 na 
súkromnom gymnáziu redemptoristov 
v Červenke. Toto bol prvý krok v ústrety 
rehoľnému a kňazskému životu v Kon
gregácii redemptoristov, kde v auguste 
1904 zložil rehoľné sľuby a v júli 1910 sa 
stal kňazom.

Počiatočné roky jeho kňazského života 
boli poznačené prvou svetovou vojnou. 
Prežil ich v Čechách, kde pôsobil ako 
misionár v Prahe, na Sväté Hore, v Plzni 
a Brne. Celý ten čas dozrieval ako človek, 
kresťan, rehoľný kňaz. V tom čase v jeho 
vnútri silnela myšlienka zasvätiť svoj život 
cyrilometodským ideálom a zjednoteniu 
Slovanov v katolíckej Cirkvi. Bola to Božia 
vôľa, lebo ako sa ukázalo neskôr, spolu s o.

Nikolajom Stanislavom Nekulom ako prvý 
redemptorista pražskej provincie prijal 
v r. 1919 východný obrad a celý život 
pracoval na poli Únie, za vernosť ktorej 
napokon položil aj svoj život.

Jeho prvé stretnutia s kresťanmi vý
chodného obradu siahajú už do dôb štúdia 
vOboŕišti, kde si v roku 1906 študenti- 
redem pto risti založili „Jedno tu  za 
obrá ten ie  a z jednoten ie  Slovanov 
v Katolícke] Cirkvi“, a ktorej členom sa stal 
aj Dominik. Velehradské unionistické 
kongresy, na ktorých sa zúčastňovali 
redemptoristi, ideály jednoty ešte viac 
posilňovali. Keď spolubratia z belgickej 
provincie začali pracovať medzi grécko
katolíkmi najprv v Kanade a v 1913 aj 
v Haliči, cyrilometodské ideály dostali kon
krétnu podobu aj v pražskej provincii. 
Počas prvej svetovej vojny niektorí jej 
členovia pôsobili medzi Slovanmi ako 
„poľní kuráti“ v Poľsku, na Ukrajine, 
v Chorvátsku či v Slovinsku. Snáď v kaž
dom  kláštore pražskej provincie boli 
otcovia, ktorí sa duchovne i materiálne 
starali o utečencov. Podobne pôsobil aj o. 
Trčka. Svatohorské kroniky sú zdrojom 
informácií o tomto pôsobení medzi ute
čencami Chorvátmi, Slovincami, Rusínmi, 
ktorým  ako m isionár na Sväté H ore 
vysluhoval sv iatosti, katechizoval 
a všemožne pomáhal. Silu do práce čerpal 
z modlitby pred Svatohorskou Pannou 
Máriou, ktorej bol veľkým ctiteľom. Svedčí 
o tom aj fakt, že keď ho o. provinciál poveril 
prácou medzi gréckokatolíkmi, prišiel pred 
svojím odchodom do Haliča na Svätú 
Horu, aby sa Svatohorskej Panne Márii 
poďakoval za dobrodenia a dary a poprosil 
o ochranu a požehnanie pre misiu, ktorou 
ho poverili predstavení.

Jeho misia na Haliči však trvala len 
krátko, dva roky. Bol to však veľmi dôležitý 
čas, lebo tam si ešte viac zamiloval vý
chodný obrad a všetko s tým súvisiace. Tu 
tiež prijal meno M etod ako znak, že aj on 
chce svojím životom pokračovať v diele 
slovanských apoštolov, sv. Cyrila a M e
toda. V decembri 1921 bol v Stropkove 
založený prvý kláštor redemptoristov na 
Slovensku, v ktorom pôsobili redemp
toristi obidvoch obradov -  západného 
a východného. O. M etod sa stal zástup
com rektora domu a o tri roky aj jeho 
predstaveným . So spolubratm i konal 
misie medzi gréckokatolíkmi v prešovskej, 
križevackej a mukačevskej eparchii, hlá
sajúc Božie slovo a zakladajúc cirkevné

bratstvá Matky Ustavičnej Pomoci a Svä
tého Ruženca. V roku 1931 sa mohli gréc
kokatolícki otcovia presťahovať do no
vého kláštora v Michalovciach. O. Metod 
bol predstaveným do júla 1932, kedy už 
vyčerpaný prácou a starosťami pri budo
vaní michalovského kláštora sa stiahol do 
Stropkova. Tu pomáhal pri pastorácii, 
v meste, i v okolitých farnostiach, ale pre
dovšetkým si upevňoval svoje podlomené 
zdravie. Keď sa v roku 1934 vrátil do Mi
chaloviec stal sa ekonóm om  domu.
V marci 1935 ho Kongregácia pre vý
chodné cirkvi vymenovala za apoštol
ského vizitátora sestier baziliánok v Pre- 
šove a Užhorode.

V júni 1936 sa stal znova predsta
veným v michalovskom kláštore a zostal 
ním až do apríla 1942. Pod jeho vedením 
sa kláštor stal ozajstnou baštou duchov
ného života na Zemplíne. Jeho ihumen 
hýril aktivitou. Dokončil Chrám Zoslania 
Svätého Ducha, pomohol založiť kláštor 
Sestier Služobníc v Michalovciach, snažil 
sa založiť nový kláštor redemptoristov, 
ktorý by slúžil ako rekolekčný dom a tak
tiež dom v Chuste, v Užhorodskej epar
chii. N ezanedbával ani misijné dielo 
redemptoristov, i keď na misie už kvôli 
zdraviu nechodil, mal stále otvorené oči 
pre najviac opustené duše. To bol dôvod, 
prečo sa pokúšal v Michalovciach založiť 
spolok pre slúžky, ktoré takýmito dušami 
boh. Mnohé jeho plány však prerušila 
druhá svetová vojna.

Za Slovenského štátu to redemptoristi 
nemali ľahké, lebo mnohí otcovia boli 
českej národnosti a ako takí boli považo
vaní za nepriateľov. Aj o. M etod ako 
predstavený v Michalovciach bol často 
predvolávaný na úrady, kde ho niektorí 
obviňovali z „čechizácie“, iní zasa z „uk- 
rajinizácie“. Keď ho 9. apríla 1942 oslo
bodili od úradu ihumena, uľavilo sa mu, 
lebo už nem usel verejne vystupovať 
a mohol sa stiahnuť do ústrania. Čhodil 
aj na niekoľkotýždňové výpomoci zná
mym farárom a častokrát menil miesto 
svojho pobytu . V M ichalovciach sa 
zdržiaval málo a ak aj bol v kláštore, 
verejne neslúžil. Z toho častého cesto
vania v októbri ťažko ochorel, takže lekár 
mu zakázal vychádzať vonku. Po uzdra
vení aj naďalej praktizoval nútený „túlavý 
spôsob života“. Počas tohto obdobia však 
pomáhal akýmkoľvek spôsobom všetkým, 
ktorí ho o to prosili. Takto napríklad po
máhal aj židom, pretože u farára Teodora
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ík, o. Metod Dominik Točka, G S s R
11886-1959]

Prišlaka v Krajnej Bystrej im vybavoval 
krstné listy.

Po prechode frontu sa o. Metod vrátil 
do Michaloviec, kde sa v októbri 1945 stal 
opäť predstaveným. Vzťahy s úradmi sa 
trochu zlepšili a on ako skúsený misionár 
a dlhoročný predstavený mohol na tomto 
poste veľmi dobre pomôcť viac rozvinúť 
apoštolské dielo medzi gréckokatolíkmi. 
Keď bola v decembri 1945 založená 
a v marci 1946 promulgovaná nová gréc
kokatolícka viceprovincia, so sídlom 
v Michalovciach, o. M etod sa stal jej 
prvým predstaveným. Pod jeho vedením 
sa gréckokatolícki redemptoristi vrátili do 
Stropkova, kde postavili Chrám sv. Cyrila 
a Metoda a založili kláštor v Sabinove. 
Napĺňal sa plán o vlastnej formácii no
vých pokolení redemptoristov, pretože 
Sabinov mal byť m iestom  noviciátu 
a hladal sa vhodný objekt pre juvenát, 
vtedy dočasne umiestnený v M icha
lovciach. Aj apoštolát sa rozvíjal slúbne, 
o čom svedčí počet misií a publikácií. 
Toto všetko však ukončila červená dikta
túra. Najprv v r. 1949 násilne zrušila 
Michalovskú viceprovinciu redem pto
ristov a počas barbarskej noci z 13. na 14. 
apríla 1950 obsadila kláštory a rehoľníkov 
internovala v koncentračných táboroch. 
O. Metod, ktorý vtedy pôsobil v Sabinove, 
bol internovaný do Podolínca, odkiaľ ho 
viackrát vzali do vyšetrovacej väzby, do 
povestného „leopoldovského mlyna“. 
Podľa svedectiev spoluväzňov, počas 
vyšetrovania a súdneho procesu všetko 
znášal statočne a vyrovnane, a každú 
vinu a zodpovednosť bral na seba, aby tak 
zabránil prenasledovaniu spolubratov. 
Štátny prokurátor ho na súdnom pojed
návaní 21. apríla 1952 obvinil zo spolu
práce s vladykom Gojdičom, že rozširoval 
jeho ilegálne protištátne pastierske listy 
a dával skrze svojich predstavených 
v Prahe tajné informácie do Ríma. To 
navrhoval kvalifikovať ako zločin vele
zrady a vyzvedačstva. Na základe „usved
čujúcich materiálov“, teda obyčajného 
listu spolubrata a vykonštruovanej his
torky o pokuse o útek do zahraničia s fa
lošným pasom, ktoré sa našli v kláštore, 
bol o. Metod odsúdený na 12 rokov 
utrpenia vo väzniciach! Tento kríž prijal 
s nádejou a dôverou Boha, ktorý dávajúc 
kríž, dáva aj silu niesť ho.

O. Metod prešiel cez väzenie v ľlave 
a na Mirove, aby nakoniec v apríli 1958 
skončil v Leopoldove, kde vyhasol jeho

plodný život. Dlhé roky väzenia ho však 
nezlomili. Z jeho korešpondencie prí
buzným  je zrejm á túžba po slobode 
a viera, že sa to raz naplní, ale zároveň je 
viditeľná aj odovzdanosť do Božej vôle, 
vďaka ktorej, ako to sám tvrdil, je ešte stále 
nažive. Zdravotný stav sa v Leopodove 
zlepšil a o. Metod mal nádej, že zostáva
júcich päť rokov trestu s Božou pomocou 
prežije. Vianoce 1958 sa stali pre neho 
poslednými. V tom to posvätnom  čase 
lásky a pokoja si nôtil koledu, pri spievaní 
ktorej ho počul spom ínaný väzenský 
dozorca. Hneď ho zahlásil predstaveným 
a o. M etod, pretože spievanie bolo vo 
väzení zakázané, putoval do korekcie. 
P rih liadajúc na to, že už bol starší, 
chorľavý a všetko sa to  uskutočnilo  
v zimnom čase, dalo sa očakávať, že to 
pre neho nedopadne dobre. Tak sa aj 
stalo. Dostal zápal pľúc a vysoké horúčky. 
Privolaný lekár konštatoval, že je potrebné 
previezť ho do nemocnice, čo kompetentní 
nechceli v žiadnom prípade dovoliť, am 
napriek upozorneniu lekára, že oni za to 
ponesú zodpovednosť, ak sa mu niečo 
stane. Až na ďalší deň o. M etoda pre
miestnili nie do nemocnice, ale len do 
samotky s drevenou podlahou. Väzeň mo
hol dostať aj dve deky. To však pre o. M e
toda nemalo veľký význam. Podľa očitých 
svedkov do cely prišiel už len 
zomrieť. Jeho Stvoriteľ a Pán si 
ho napokon povolal k sebe 23. 
marca 1959, práve v deň, keď 
pred 13 rokmi prijal dekrét, 
ktorým  bol ustanovený  za 
protoiuhumena michalovskej vi- 
ceprovincie.

Lekár, ktorý o. Metoda v Leo
poldove ošetroval, vo svojom 
svedectve spomína, že keď sa 
ospravedlňoval o. Metodovi, že 
mu nemôže pomôcť, ten mu 
odpovedal, že sa na nikoho 
nehnevá a že všetkým odpúšťa.
Podľa tohoto lekára to bolo veľké 
svedectvo viery, že aj v takomto 
momente, vediac, že je v nebez
pečenstve smrti, odpustil.

O. Metod Dominik Trčka bol 
hneď na druhý deň po smrti 
pochovaný na väzenskom cin
toríne. Rodina sa v apríli 1959 
pokúšala previezť jeho telesné 
pozostatky do rodného Frýd- 
lantu, ale vtedajšie úrady im ro
bili prekážky a nakoniec sa im to

nepodarilo. Až po obnovení činnosti 
gréckokatolíckej cirkvi v r. 1968 mohli 
redemptoristi požiadať o prevezenie teles
ných pozostatkov o. Trčku z leopoldov
ského väzenského cintorína do Micha
loviec. Exhumácia telesných pozostatkov 
sa uskutočnila 16. októbra 1969. Pohrebné 
obrady boli vykonané 17. októbra 1969 
a hoci pohreb nem ohol byť patrične 
zorganizovaný, jednako mnoho veriacich 
a kňazov sa prišlo rozlúčiť s týmto zná
mym misionárom, ktorý pre Krista a Cir
kev podstúpil mučenícku smrť.

Dnešný svet potrebuje viac svedkov 
živej viery ako učiteľov. Redemptorista o. 
Metod je tým žiarivým príkladom viery 
v Ježiša Krista, čo potvrdil svojím živo
tom  a mučeníckou smrťou. Aj Cirkev 
uznala jeho svedectvo viery, lebo po zako
nčení diecéznej a rímskej fázy beatifikač- 
ného procesu, bol koncom apríla 2001 
pred pápežom Jánom  Pavlom II. prečí
taný dekrét, ktorým ho Cirkev uznala za 
mučeníka. Teraz už iba očakávame, kedy 
ho Svätý Otec slávnostne vyhlási za 
blahoslaveného. Ale už dnes s istotou 
môžeme povedať, že máme nového pros
tredníka a zástupcu u Boha.

Otec Metod, pros Boha za nás hrieš
nych!

o. Atanáz, CSsR
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Prešovská eparchia

A n d r e j k o  A le 
xander, nar. 24.5. 
1977 vo Svidníku, 
vysviacka 1. 7. 
2001 v Prešove, 
prim ície 8. 7. 
2001 vo Svidníku.

H r o m o  Ján, nar. 
10.10.1977 vHu- 
mennom, vysviac
ka 30. 6. 2001 v 
Prešove, primície 
15. 7. 2001 v Ha- 
žíne nad C iro- 
chou.

B a k a  Rastislav,
nar. 6. 1. 1978 
v Košiciach, vy
sviacka 1.7. 2001 
v P rešove, primí
cie 15. 7. 2001 
v Šar. Štiavniku.

G avaľa Peter, nar. 
31.8. 1977 v Hu- 
m ennom , vy
sviacka 30. 6. 
2001 v Prešove, 
prim ície 8. 7. 
2001 v Humen- 
nom.

J a n iCko  R astis
lav, nar. 22. 4.
1977 v Prešove, 
vysviacka 1. 7. 
2001 v Prešove, 
prim ície 8. 7. 
2001 vo Fulianke.

C h a n á t h  Pavol, 
nar. 10. 5. 1978 v 
Prešove, vysviac
ka 30. 6. 2001 v 
Prešove, primície 
15.7.2001 v Bar
dejove.

K o s t il n ík  Mar
tin , nar. 27. 5. 
1978 v Hum en- 
nom , vysviacka 
30.6.2001 v Pre
šove, primície 8. 
7. 2001 v Medzi
laborciach.

M e k e l  Martin, 
nar. 17. 5. 1974 v 
Brezne, vysviacka 
30. 6. 2001 v Pre
šove, primície 8. 
7.2001 vTelgárte.

S e m a n  Pavol, nar. 
26.6. 1978 v Pre
šove, vysviacka 1. 
7.2001 v Prešove, 
prim ície 8. 7. 
2001 v Ľutine.

V a šk o  Peter, nar. 
25. 6. 1978 vo 
Vranove nad Top
ľou, vysviacka 1. 
7.2001 v Prešove, 
primície 8.7.2001 
v Hlinnom.

Prichádza k nám s radosťou a dobrou vôľou -  nie je to ale elektrónkový mozog. Preto sa n 
ako sa volám. Je určite iný, ako jeho predchodca -  ale každý človek má svoje silné a slabé s 
všetkých -  ale čaká tiež na spoluprácu. 

Je to  kňaz, ktorý potrebuje našu modlitbu. 
Daj, aby zvestoval svoje slovo vhod i nevhod, bez obáv pred ľuďmi a nestranne, v stálej s! 

aby nám tvoje učenie približoval aj svojím  životom. Daj mu fantáziu a dobré nápady a nov 
a lásky. Daj, aby tu bol pre nás všetkých, ale nech tiež nie je sklamaný vo svojom očakávaní
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Košický apoštolskí exarchát

C ipka Dušan, 
nar. 15. 10. 1977 
v Trebišove, vy
sviacka 1.7.2001 
v Košiciach, pri- 

» mície 8. 7. 2001 
vo Vojčiciach.

Č i n t a l a  Peter,
nar. 24. 9. 1977 
v Trebišove, vy
sviacka 1. 7. 2001 
v Košiciach, pri
mície 8. 7. 2001 
v Úpore.

G e c e j  M arcel, 
nar. 28. 2. 1977 
v Stropkove, vy
sviacka 1.7.2001 
v Košiciach, pri
mície 8. 7. 2001 
v Košiciach.

H a v r il a  Jozef, 
nar. 11. 10. 1976 
v Sečovciach, vy
sviacka 1.7. 2001 
v Košiciach, pri
mície 15. 7. 2001 
v Zempl. Teplici.

J urko  Patrik, nar. 
16. 6. 1978 v Tre
bišove, vysviacka 
1.7.2001 v Koši
ciach, prim ície 
15. 7. 2001 v Ka- 
zimíri.

L a c h  Milan, SJ,
nar. 18. 11. 1973 
v Ľubici, vysviac
ka 1. 7. 2001 v 
Košiciach, primí
cie 7. 7. 2001 v 
Ľubici.

L u k áC Jozef, nar. 
17. 7. 1977 v Se
čovciach, vy
sviacka 1.7.2001 
v Košiciach, pri
mície 8. 7. 2001 
v Kuzmiciach

K r a jň á k  Michal,
nar. 16. 5. 1977 v 
Gelnici, vysviacka 
1.7. 2001 v Koši
ciach, prim ície 
15. 7. 2001 v Zá
vadke.

judem vzrušovať, keď sa ma to piatykrát opýta, 
ánky Čaká na naše podnety a je tu pre nás, pre

be tvojej pravde a tvojmu pokoju. Pomáhaj mu, 
myšlienky, aby nás posilňoval v jednote viery 

vašej spolupráce.
Alfonso Pereira

M u s z k a  Tomáš, 
nar. 14. 11. 1975 
v Trebišove, vy
sviacka 1.7.2001 
v Košiciach, pri
mície 8. 7. 2001 
v Trebišove.

F a biSík  Jozef. nar. 
1.7. 1977 v Koši
ciach, vysviacka 
1. 7. 2001 v Koši
ciach, primície 8. 
7. 2001 v Rozha
novciach.
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S t a r o st a  Vladi
mír, nar. 9. 10. 
1977 v Spiš. No
vej Vsi, vysviacka 
1. 7. 200Í v Koši
ciach, primície 8. 
7. 2001 v Spiš. 
Novej Vsi.



Mala som 
tuberkulózu

Malá poradňa
ČO SÚ 10 ODPUSTKY?

Odpustky sú v mysliach mnohých 
lúdí, hlavne nekresŕanov, spojene' s pe
niazmi a mocou Cirkvi. Pre historika sú 
jedným z hýbateľov vzniku reformácie. 
Pre kresťana sú však jedným z prejavov 
Božej milosti. Odpustky sú odpustenie 
časného trestu pred Bohom za hriechy, 
ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. 
Získať ich môže každý náležíte pripra
vený veriaci v Krista za istých a stano
vených podmienok pomocou Cirkvi, 
ktorá ako služobníčka vykúpenia (svo
jou) mocou rozdáva a aplikuje poklad 
zadosťučinení Krista a svätých. O d
pustky delíme na čiastočné alebo úplné 
podľa toho, či oslobodzujú od časného 
trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. 
Odpustky sa môžu získať pre seba, alebo 
aplikovať za zosnulých.

GO JE TO TREST ZA HRIECHY?
Mnoho kresťanov si myslí, že ak sa 

vyspovedajú, automaticky sa všetko 
zmaže a je tak ako by ani nezhrešili. Toto 
ich vnímanie vychádza z nedokonalosti 
poznania hriechu a jeho následkov. 
Ťažký hriech nás pozbavuje spolo
čenstva s Bohom a tým nás robí aj nes
chopnými večného života. Tento stav vo
láme „večný trest“ za hriech. Ale každý 
hriech má za následok nezdravé pripú
tanie sa k stvoreniam a prináša so 
sebou „časný trest“. Trest nie je pom
stou Boha za hriech ale za jeho následky. 
Dalo by sa povedať, že je liečením, 
niekedy aj bolestivým, od hriechu.
V sviatosti zmierenia sa odpúšťa, ak je 
vykonaná správne, večný trest, ale časný 
trest zostáva. Ten sa dá odstrániť 
pokorným prijímaním trápení a skúšok 
každého druhu.

ČO JE TO POKLAD ZADOSŤUČINENÍ?
Týmto pokladom sa chápu duchovné 

dobrá veriacich. Je to nekonečná a nevy
čerpateľná hodnota, ktorú majú v Bohu 
zadosťučinenia a zásluhy Ježiša Krista 
obetované za to, aby celé ľudstvo bolo 
oslobodené od hriechu a dosiahlo spo
ločenstvo s Otcom. P atrí tu  aj ne
smierna, nezmazateľná a stále nová 
hodnota, ktorú majú pred Bohom mod
litby a dobré skutky preblahoslavenej 
Panny M árie a všetkých svätých. 
A keďže kresťania sú spojenív Cirkvi ako 
údy jedného tela, dochádza medzi 
jednotlivými údmi k výmene týchto do
bier. Tu sa nerozlišuje či veriaci už do
siahol nebeskú vlasť, alebo si odpykáva 
viny v očistci, alebo ešte putuje na zemi. 
Táto výmena je založená na  láske 
veriacich a Boha.

-jg-

M artina Ghini je veľmi aktívna žena, 
ktorá neúnavne pracuje. Býva v Miláne 
a m noho rokov pôsobila ako m ódna 
návrhárka a neskôr sa stala majitelkou 
obchodu. Jej manžel je známym talento
vaným maliarom. Poznal som ju v, roku 
1985.

Práca.
„Narodila som sa v oblasti Emilia“, 

začala rozprávať, „a moje detstvo z mno
hých rozličných dôvodov nebolo veľmi 
veselé. Ked som mala deväť rokov, začala 
som pracovať, aby som si zarobila na 
živobytie. Bola to  veľmi ťažká doba. 
M usela  som  sa prispôsobiť rôznym  
pracovným podmienkam. Počas vojny 
som pracovala v jednej boloňskej far- 
biami. Vodná para a výpary kyselín boli 
zdraviu veľmi škodlivé. V roku 1945 mi 
moja priatelka našla pracovné miesto 
v tkáčskych závodoch. Ihned  som sa 
presťahovala do hlavného mesta Lom- 
bardska. Mala som veľa plánov do budúc
nosti, ale nem ala som finančné pros
triedky. Musela som si nejako pomôcť. 
Jedla som málo, šetrila som na teplo 
a pracovala som od rána do večera. 
Pretože som bola „nová“ dávali mi tie 
najťažšie práce. Bola som zamestnaná pri 
balení, čo vyžadovalo značnú fyzickú silu. 
Trpezlivo som znášala všetky ťažkosti 
v nádeji na lepší zajtrajšok, ale môj 
organizmus to nevydržal. Na konci roku

1945 sa objavili prvé problémy. Opúšťali 
ma sily, kašlala som a k večeru sa objavili 
teploty M ala som sa liečiť, ale bála som 
sa, že prídem o prácu, preto som aj naďa
lej pracovala. Bola som presvedčená, že 
je to obyčajné nachladnutie, ktoré skôr 
alebo neskôr zmizne. Ale každý nový deň 
sa môj zdravotný stav zhoršoval a kašeľ 
silnel. Jedno ráno sa pri záchvate kašlä 
objavilo krvácanie. Zľakla som sa a ihneď 
som utekala k doktorovi. Bolo však ne
skoro.

Na pľúcach boli tiene.
D oktor m a poslal k špecialistovi. 

Podrobne ma vyšetrili. Na róntgene boli 
známky obojstrannej pokročilej pľúcnej 
tuberkulózy. „Ihned musíte ísť do nemoc
nice“, povedal mi profesor. Nasledujúci 
deň s profesorovým doporučením som 
išla do nemocnice Litta v ulici Sforza, ale 
nebolo tam voľné miesto. Povedali mi len, 
aby som prišla zajtra. Keď som tam prišla 
nasledujúci deň, tak mi oznámili, že sa 
stav nezmenil. To sa opakovalo každý deň 
po celý mesiac. Samozrejme, že môj 
zdravotný stav sa zhoršoval veľmi rýchlo. 
Keď sa konečne pre mňa uvoľnila nemoc
ničná posteľ, bola som taká slabá, že som 
sa sotva držala na nohách.

Liečba nebola úspešná.
Môj zdravotný stav bol veľmi vážny; 

organizmus nereagoval na žiadne lieky.
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Bol nutný chirurgický zákrok. Podrobila 
som sa ôsmim operáciám , ale bez
úspešne. Bola som prevezená do nemoc
nice v Garbagnate, ale ani tam sa zdra
votný stav nezlepšoval. Nemohla som 
prijímať potravu. V hrudnej dutine sa 
objavila tekutina, ktorú neustále odstra
ňovali. Nemohla som už ani ležať, pretože 
ležiac som sa dusila. Vysoké teploty ne
ustupovali. Veľmi som chudla: zo 65 kg 
na 46 kg. Vo sne som uvidela nejakého 
rehoľníka.

Po dvoch rokoch utrpení som, podľa 
vyjadrenia lekárov, nemala žiadnu nádej. 
Čakalo sa len na moju smrť. Cítila som, 
že život mi uniká. Raz večer profesor, 
ktorý ma liečil, povedal mojej sestre, aby 
ma pripravili na posledné pomazanie 
a upovedomili mojich príbuzných, pre
tože čoskoro zomriem.

Aj keď som tieto slová počula, vôbec 
som na ne nereagovala. Bola som taká 
slabá a taká unavená utrpením, že som 
čakala na smrť ako na vyslobodenie. Ale 
práve tej noci sa stal zázrak. Ako som sa 
už skôr zmienila, len zriedka sa mi 
podarilo zaspať. Nemohla som ležať, 
pretože by som sa udusila, a tak som stále 
sedela podopretá štyrmi alebo piatimi 
vankúšmi. Keď už únava bola neúnosná, 
tak som si občas zdriemla, ale prevažne 
som vôbec nespala. Práve vtedy cez takéto 
driemoty, som mala videnie. Nebol to sen, 
som si tým istá. Zdalo sa mi, že sa 
nachádzam v blízkosti môjho rodinného 
domu, na lúke, na ktorej som sa v detstve 
často hrávala. Lúka bola plná kvetov. Po 
nej sa prechádzal nejaký rehoľník s bra
dou. Usmieval sa. Postavil sa predo mňa 
a povedal mi: „Neboj sa. Modli sa k Bohu 
a budeš zdravá!“ Zodvihol ruku a po
žehnal mi. Potom zopakoval túto vetu 
pokojným hlasom a okuzľujúco sa na 
mňa usmial. Toto videnie a slová, ktoré 
som počula, ma voviedli do plného vedo
mia. Myseľ bola úplne čistá. Začala som

premýšľať o tom, čo sa stalo a ako mám 
chápať to, čo som videla a počula. Túžila 
som o všetkom povedať sestre Ambrogii, 
ale bolo ju  ťažké nájsť uprostred noci. 
Trpezlivo som čakala do rána. V duši som 
cítila akúsi zvláštnu radosť, nezvyčajnú 
energiu, chuť k hovoru, ktorú som nemala 
už niekoľko posledných mesiacov. Keď 
som zbadala sestru Ämbrogiu, hneď som 
zvolala: „Sestra, mohli by ste mi priniesť 
trochu kávy?“ Pozrela sa na mňa s úža
som. Niekoľko posledných týždňov som 
nič nechcela prijímať, pretože všetko, čo 
som zjedla, zase som vyvracala. „Dajme 
jej kávu“, povedala druhej rehoľnici a po
tom ešte pokračovala: „Úbohé dievča, to 
je jej posledné želanie.“ Sestra Ambrogie 
nariadila, aby mi priniesli kávu a s údivom 
ma pozorovala, ako som ju pila celkom 
bez problémov.

Choroba zmizla bez stopy.
Potom som jej rozprávala o mojom 

videní. Sestra ma trpezlivo počúvala až 
do konca, ale potom potriasla hlavou, ako 
by chcela povedať, že som asi mala halu
cinácie pred smrťou. O jedenástnej som 
poprosila, aby mi priniesli upečené jablko, 
ktoré som zhltla bez problémov. Sestra 
ma pozorovala so stúpajúcou zveda
vosťou. Okolo poludnia mi priniesli list. 
Bol od priateľa, ktorého som poznala ešte 
v práci. List mi poslal zo San Giovanni 
Rotondo. Napísal, že akonáhle sa dozve
del o mojom ochorení, ihneď sa vydal na 
cestu k o. Piovi, aby mi vyprosil milosť 
uzdravenia. V liste bola taktiež fotografia
o. Pia. Keď som sa ňu pozrela, skamenela 
som. „To je ten rehoľník, ktorého som 
videla v nočnom videní!“ zvolala som 
nahlas. Zavolala som sestru Ambrogiu 
a ukázala som jej fotografiu môjho noč

ného hosťa. „To je otec Pio“ -  povedala 
a od toho okamihu ma začala brať vážne. 
Potom to všetko povedala lekárom. Tí 
prichádzali ku mne zo zvedavosti a po
zorne ma sledovali. Cítila som sa veľmi 
dobre. Začala som normálne jesť. Moje 
sily sa obnovovali a začala som priberať 
na váhe. Profesori si nemohli vysvetliť 
náhle zlepšenie môjho zdravotného stavu. 
O niekolko dní som vstala z postele a cho
dila. Každým dňom som silnela, až ko
nečne som sa vrátila medzi zdravých. 
Prepustili ma z nemocnice. Keď som sa 
lúčila s profesorom, radil mi, aby som 
dávala na seba pozor, neunavovala sa, 
vyvarovala sa chladu a ďalekých ciest. 
„Pokiaľ sa sem už nechceš nikdy vrátiť, 
musíš sa riadiť mojimi radami“, dodal.

Po návrate domov som začala znovu 
pracovať na plné obrátky. Cítila som sa 
veľmi silná a túžila som dosiahnuť ús
pechy v práci. Na začiatku som sa vrátila 
do pletiarskych podnikov, ale po určitom 
čase som už pracovala pre seba.

Uzdravenie bolo úplné.
O niekoľko rokov neskôr som  sa 

dozvedela, že podľa práva môžem dostá
vať invalidný dôchodok. Podala som si 
žiadosť. Keď som sa dostavila na kon
trolné vyšetrenie, lekári v komisii sa ma 
priam o spýtali, či si z nich nerobím  
srandu - moje pľúca boli úplne zdravé. 
Trikrát som sa odvolala a priložila som 
k odvolaniu mnoho lekárskych vyšetrení 
z obdobia ochorenia. Všetko bezvýsledne, 
pretože rôntgenové vyšetrenie neukázalo 
ani najmenšie stopy po chorobe, pre ktorú 
som bola len krôčikom od smrti.

Renzo Allegri, Zázraky otca Pia, 
preložil Juraj Gradoš

Táto časť svätyne má rôzne pomenovania 
(napr. proskomidijník, predloženije, trapéza 

predloženija), ale u nás sa jednoznačne 
zaužíval výraz žertvenník pre prípravu 

obetných darov. Na ňom sa pripravujú dary 
pred svätou liturgiou a tu sa začína aj veľký 

vchod. Nakoľko počas proskomídie sa 
pripomína narodenie, smrť i utrpenie Ježiša 

Krista, predstavuje žertvenník Betlehem, 
jasle i Golgotu. Nemá na ňom chýbať kríž 
a rozprestretý iliton. V nietoiých chrámoch 

sa nad žertvenníkom nachádza ikona 
Narodenia Pána, inde sa zobrazuje Kristus 

®  v Getsemanskej záhrade. Na žertvenníku 
majú počas bohoslužby horieť sviece. Po 
ukončení prijímania veriacich, resp. na 

konci liturgie kňaz (alebo diakon) požíva 
sväté daiy práve na tomto mieste.

-jg-
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Pápež v mešite
SÝRIA (pokračovanie)
Večer 6. m ája m al Svätý O tec na 

programe návštevu Veľkej mešity Oma- 
yyad a tak sa stal prvým pápežom v his
tórii, ktorý navštívil moslimskú mešitu. 
Pri príchode ho privítal veľký mufti Sýrie, 
šejk Ahmad Kuftaro. M ešitu postavili 
v 8. storočí po dobytí Damasku Arabmi 
na zvyškoch budov vrátane katedrály 
Damasku, zasvätenej sv. Jánovi Krsti
teľovi. M ešita bola pôvodne pokrytá 
mramorovými a zlatými mozaikami, ktoré' 
boli najväčšími mozaikami v histórii - na 
ploche 4 tisíc m 2. Zobrazovali podľa 
ikonografie islamu domy, paláce, vege
táciu a prúdy vody, ale žiadne ľudské 
bytosti. Časť týchto mozaík bola zničená 
počas stáročí a ďalšia časť zasypaná 
vrstvou opadaného muriva a bola znovu 
objavená v roku 1928.

M ešita má p riesto r pre zh rom až
ďovanie, modlitby a kázne v piatok ako 
aj komplex posvätných  p riesto rov  - 
modlitebňu, ďalšie miestnosti a niekolko 
škôl Koránu a arabskej epigrafie, ktoré sa 
nazývajú madrasa. Modlitebňa zničená 
požiarom  v roku 1893 bola  zrekon
štruovaná podľa originálneho nákresu.
V tejto miestnosti sa nachádza pamätník 
hrobky sv. Jána  Krstiteľa, m iesto, na 
ktorom podľa tradície cisár Teodózius 
pochoval kostru tohoto svätého.

Svätý O tec ako je zvykom si vyzul 
topánky, navliekol si biele papučky a vstú
pil do mešity. V mauzóleu sv. Jána Krsti
teľa zotrval niekolko minút v modlitbe.

Po opustení posvätnej uzavretej časti 
mešity sa Ján Pavol II. stretol s miestnymi 
predstaviteľm i m oslim ov na nádvorí 
m ešity a povedal im: „N aše dnešné 
stretnutie v mešite Omayyad bude signa
lizovať naše rozhodnutie napom áhať 
medzináboženský dialóg medzi K ato
líckou cirkvou a islamom. Tento dialóg sa 
v posledných desaťročiach dostal do 
pohybu a dnes sme vdáčníza cestu, ktorú 
sme už spoločne prešli.... Je dôležité, aby 
moslimovia a kresťania spoločne pokra
čovali v skúmaní filozofických a teologic
kých otázok, aby dospeli k objektívnejším 
a rozsiahlejším znalostiam o viere toho 
druhého. Lepšie vzájomné chápanie na 
praktickej úrovni určite povedie k novému 
spôsobu prezentácie našich dvoch ná
boženstiev nie v opozícii, ako sa to až

príliš často stávalo v minulosti, ale v part
nerstve pre dobro ľudskej rodiny.“ Na 
záver Svätý Otec zdôraznil: „Pozitívne 
skúsenosti medzi kresťanmi a moslimami 
musia posilniť naše spoločenstvá v nádeji 
pokoja a negatívne skúsenosti by nemali 
dostať priestor na podrývame tejto nádeje. 
Za všetky obdobia , keď m oslim ovia 
a kresťania urážali jeden druhého sa 
musíme snažiť o odpustenie Všem o
húceho a musíme si ponúkať odpustenie 
aj navzájom.“

V pondelok  7. m ája  slávil pápež 
Ján  Pavol II. súkrom nú svätú om šu 
v apoštolskej nunciatúre v Damasku. 
O 9.30 hod. odišiel na návštevu starého 
a veľmi malého kostola sv. Pavla pri Pa
mätníku sv. Pavla v Damasku a následne 
sa odobral do gréckopravoslávneho 
chrámu v meste Quneitra na Golánskych 
výšinách. Pamätník sv. Pavla bol darom 
pápeža Pavla VI. kresťanom v Damasku. 
Skladá sa z jaskyne, kde podľa tradície 
Šavol z Tarzu spadol z koňa a obrátil sa, 
z hosťovského dom u a k lášto rného  
am bitu. Pam ätník je zverený františ
kánom Kustódie Svätej zeme. V blízkosti 
je kaplnka sv. Ananiáša, prvého biskupa 
Damasku, údajne vybudovanej na mieste 
jeho domu, kde pokrstil Šavla. Kostol 
Pamätníka sv. Pavla, zasvätený Pavlovmu 
obráteniu, bol posvätený v roku 1971.

Svätý Otec sa tu krátko pozhováral 
s rehoľníkmi a laikmi, ktorí ho prišli 
pozdraviť a vyslovil zvláštne pozdravy 
františkánom, ktorí sa starajú o pamätník 
a kostol. Pápežova návšteva v Quneitre 
sa konala krátko po 11. hod. Quneitra 
znamená po arabsky „malá kolonáda“. 
Počas tzv. 6-dňovej vojny v roku 1967 toto 
mesto na Golánskych výšinách okupoval 
Izrael a v zmysle dohody s OSN bolo 
potom  evakuované. Predtým, ako ho 
opustili, izraelskí vojaci zničili všetky 
budovy, ktoré ešte stáli. Mesto je zámerne 
ponechané tak, ako ho Izrael odovzdal 
jednotkám OSN. Dnes je pod kontrolou 
rakúskeho kontingentu jednotiek OSN. Vo 
veľmi zničenom  gréckopravoslávnom  
kostole sa Svätý Otec pomodlil za mier 
na Blízkom Východe. Po chvíli meditácie 
a prečítan í m odlitby za pokoj, ktorú 
osobne zložil, Ján  Pavol II. požehnal 
a zalial olivový stromček, ktorý zasadil 
v Z áh rad e  p ria teľstva Q uneitry , tri

kilometre od mesta. Pôvodní obyvatelia 
m esta  Q u neitra  ho vrelo privítali 
a odovzdali mu darčeky vlastné i od 
miestnych detí.

Vo svojej modlitbe sa pápež Ján Pa
vol II. modlil: „Blahoslavení tí, čo šíria 
pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi,“ 
začal Svätý Otec svoju modlitbu. „Z tohto 
miesta, tak znetvoreného vojnou, chcem 
pozdvihnúť svoje srdce a svoj hlas v mod
litbe za pokoj vo Svätej zemi a vo svete. 
Pravý pokoj je dar od Boha. Naša otvo
renosť voči tomuto daru si vyžaduje obrá
tenie srdca a svedomie poslušné jeho 
Zákonu. Pane,... modlíme sa k tebe za 
národy Blízkeho Východu. Pomôž im 
strhnúť hradby nepriateľstva a rozdelenia 
a spoločne budovať svet spravodlivosti 
a solidarity. Modlíme sa za občianskych 
vodcov v tomto regióne, aby sa snažili 
uspokojovať oprávnené očakávania 
svojich národov a vychovávali mládež so 
zmyslom pre spravodlivosť a pokoj. Veď 
ich k tomu, aby veľkodušne pracovali pre 
spoločné dobro , rešpektovali nena
rušiteľnú dôstojnosť každého človeka 
a základné práva, ktoré majú svoj pôvod 
v podobe a obraze, ktoré Stvoriteľ vložil 
do každej jednej ľudskej osoby. Milosrdný 
Otec, nech veriaci nájdu odvahu nav
zájom si odpúšťať, aby rany minulosti boli 
zahojené a neboli už dôvodom ďalšieho 
utrpenia v súčasnosti.“ Na záver svojej 
modlitby pápež povedal tri razy Saalam!
- Pokoj! Vyslovil aj slová vďaky medziná
rodným silám, ktoré sú tu umiestnené.

D ňa 7. m ája popoludní predsedal 
Svätý Otec stretnutiu s viac ako dvoma 
tisíckami mladých ľudí, ktorí naplnili 
gréckomelkitskú katedrálu Damasku 
a sledovali túto udalosť aj na veľkej obra
zovke pred chrámom. Na stretnutí sa 
zúčastn ili patriarchov ia  a katolícki 
biskupi Sýrie, predstavitelia všetkých 
katolíckych obradov -  arménskeho, chal
dejského, gréckeho, latinského, maro- 
nitského a sýrskeho -  i kardináli a biskupi 
pápežského sprievodu. Prítomní boli aj 
zástupcovia pravoslávnych cirkví Sýrie.

Po pozdrave J. B. Gregoire III. La- 
hama, gréckeho melkitského katolíckeho 
patriarchu sa recitovali litánie a preho
vorili mladí lúdia. „Hoci patríte k rôznym 
kresťanským vyznaniam,“ povedal potom 
Svätý Otec, „všetko, čo si želáte, je počuť
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hlas jedného Pána a spoločne sa vydať 
na cestu k nemu. Nech je vaša prítomnosť 
tu. znamením vášho záväzku pracovať 
spoločne v Kristovej milosti pri napo
máhaní úplnej viditeľnej jednoty medzi 
všetkými kresťanm i!“ ... K ristus vás 
povoláva a vzbudzuje vo vás túžbu urobiť 
váš život niečím vznešeným a nádherným, 
rozhodnutie nasledovať vysoké ideály, 
odmietnutie uspokojiť sa s priemernosťou 
a odvahu stavať si úlohy s trpezlivosťou 
a vytrvalosťou. Aby ste boli schopní 
reagovať na toto volanie, snažte sa 
neustále rásť v blízkosti Pána, životom 
prostredníctvom modlitby, účasti na 
svätej omši a sv iatosti zm ieren ia ... 
Nemôžete sa nazývať veriacimi, pokiaľ 
neuvediete svoju vieru do praxe.“

Potom Ján Pavol II. vyzval mládež: 
„Neobávajte sa vziať si čas na úvahy so 
staršími ľuďmi, aby ste mohli seriózne 
uvážiť rozhodnutia, ktoré máte urobiť, 
rozhodnutia, ktoré znamenajú počúvať 
Ježiša Krista ako vás pozýva nasledovať 
ho po náročnej ceste odvážneho sve
dectva o hodnotách, pre ktoré sa vyplatí 
žiť a pre ktoré sa vyplatí dať aj život -  
hodnotách ako sú pravda, viera, ľudská 
dôstojnosť, jednota, pokoj a láska.“ 
„Vyzývam vás dnes hlásať Ježiša Krista 
s odvahou a vernosťou najmä všetkým 
mladým ľudom vašej generácie... Keď 
budú vaši mladí súčasníci vidieť váš 
spôsob života, mali by sa čudovať, čo je 
vašou inšp iráciou  a zdro jom  vašej 
radosti.“ Pápež Ján Pavol II. potom ešte 
zdôraznil: „Budúcnosť kresťanstva vo 
vašej krajine závisí na lepších vzťahoch 
a užšej spolupráci medzi cirkvami a ná
boženskými spoločenstvami tu prítom
nými... Posilňujte tie veci, ktoré vás 
spájajú... Vaša krajina je poznamenaná 
družnosťou medzi všetkými časťami 
spoločnosti.“

Na konci príhovoru Ján Pavol II. 
požiadal mládež, aby vydávala svedectvo 
o „evanjeliu lásky“ a budovala „civilizáciu 
lásky“ a dodal: „Hovorím to s veľkou 
nádejou a nesmiernou dôverou!“ Po 
tomto príhovore Svätý Otec prešiel po 
nám estí pred katedrálou na „papa- 
mobile“ zdraviac mládež a odobral sa do 
nunciatúiy, kde strávil noc.

V utorok 8. mája slávil Ján Pavol II. 
súkromnú svätú omšu na apoštolskej 
nunciatúre a o 10.15 hod. odišiel na le
tisko v Damasku, kde sa s ním 
rozlúčil sýrsky prezident a politickí 
a náboženskí predstavitelia krajiny.
Po vyjadrení vďaky sýrskej vláde, cir- 
kvám a ľudu, ktorí umožnili jeho 
pút, svätý Otec odletel na Maltu.

MALTA
V stredu 9. mája v posledný deň 

svojej jubilejnej púte po stopách

ap ošto la  národov, Svätý Otec slúžil 
slávnostnú svätú om šu, počas ktorej 
vyhlásil troch nových blahoslavených. Ide 
o prvých troch Malťanov. Slávnosti na 
najväčšom námestí Malty, ktorá sa začala 
o pol desiatej, sa zúčastnilo viac než 200 
tisíc veriacich. Vo svojej hom ílií Ján  
Pavol II. okrem iného povedal: „Drahí 
bratia a sestry, s velkou radosťou som sa 
vrátil na tento ostrov, ktorý mal rád svätý 
Pavol, apoštol národov a vždy aj Petrov 
námestník. Touto návštevou končím svoju 
jubilejnú púť, ktorá sleduje ducha dejín 
spásy od zeme Abrahámovej, cez Sinaj, 
kde nám  Boh dal Desatoro, až po Svätú 
zem, v ktorej sa udiali veľké udalosti 
nášho  vykúpenia. Teraz, po stopách 
svätého Pavla, som sa vrátil, sem medzi 
vás, m ilí obyvatelia M alty. P ríchod  
apoštola Pavla na vaše pláže bol veľmi 
dramatický. Svätý Lukáš nám opísal túto 
dramatickú cestu i beznádej posádky ako 
aj cestu júcich , keď loď n a raz ila  na 
plytčinu, a stroskotala, (por. Sk 27, 39- 
44). Počuli sme ich svedectvo: Keď sme 
sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov 
sa volá M alta (Sk 28, 1). Vďaka Božej 
Prozreteľnosti M alta prijala evanjelium v 
prvých dňoch kresťanstva. Nech oslavujú 
Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky 
v prospech ľudí. (Ž 107, 15). „Tu pri 
Floriánskej obilnici, pri o ltári obety 
Pánovej, sa k vám pripája rímsky biskup, 
aby s vami vzdával chválu a vďaku Naj
svätejšej Trojici za vaše svedectvo evan
jeliu počas stáročí. Verní svätému Pavlovi, 
vášmu otcovi vo viere, ste sa stali zná
mymi v živote Cirkvi pre váš misionársky 
zápal. M alta má veľkolepé kresťanské 
dedičstvo, na ktoré ste právom hrdí, no 
toto dedičstvo zaväzuje aj k veľkej zod
povednosti“ (por. Lk 12,48).

Po skončení svätej omše 
Ján Pavol II. zavítal na 
návštevu m ariánskej 
svätyne v H am rune.
V tichu chrám u sa 
pomodlil pri hrobe 
blahoslaveného 
Giorgia Precu.

Ján  Pa- Sj 
vol II. p o 

tom menovite poďakoval všetkým, ktorí 
sa pričinili o poriadok a o úspešný prie
beh jeho návštevy. „Buďte verní svätému 
Pavlovi, vášmu otcovi vo viere na týchto 
ostrovoch. O staňte pevne zjednotení 
s Petrom a všeobecnou Cirkvou. Týmto 
spôsobom zostanete navždy verní Kris
tovi. M alta je stredom oblasti Stredo
zem ného m ora. M áte teda jedinečné 
povolanie budovať mosty medzi národmi 
tejto oblasti, medzi Afrikou a Európou. 
Budúcnosť m ieru vo svete závisí od 
posilnenia dialógu a porozumenia medzi 
kultúrami a náboženstvami. Pokračujte 
vo svojej tradícii pohostinnosti i vo 
svojom úsilí na národnom  i medziná
rodnom  poli v mene slobody, sp ra 
vodlivosti a pokoja. Na konci mojej 
jubilejnej púte slávnostne zverujem pod 
láskavú ochranu Všemohúceho Boha 
národy a miesta, ktoré som navštívil. Na 
m iestach spojených s dvetisíc rokmi 
narodenia Spasiteľa som dúfal a prosil 
za veľkú obnovu viery medzi kresťanmi. 
Chcel som povzbudiť veriacich a všetkých 
ľudí dobrej vôle, aby bránili život, aby 
pomáhali rešpektovať dôstojnosť každej 
ľudskej osoby, aby chránili rodinu pred 
početnými hrozbami dneška, aby otvorili 
svoje srdce chudobným osobám, i tým 
ktorých svet zneužíva, aby sa zasadzovali 
za medzinárodný poriadok, ktoiý by sa 
zakladal na rešpektovaní práva a na 
solidarite voči menej šťastným. Toto je tiež 
úlohou a ideálom, ktoiý nechávam vám, 
milovaní obyvatelia Malty.

V Skutkoch apoštolov svätý Lukáš 
píše, že Malťania si nás veľmi uctili, a ked 
sme odchádzali, dali nám, čo sme potre
bovali (Sk 28, 10). Takú istú duchovnú 
skúsenosť som mal aj ja. Odchádzam 
a vo svojom srdci ďakujem Pánu Bohu 
za vás všetkých. Ďakujem, Malta. Nech 

vás Pán Boh všetkých žehná.“ Ján Pa
vol II. sa potom  vo večerných ho

dinách vrátil do Ríma.

Podľa spravodajských 
materiálov 

spracoval a upravil 
Juraj Gradoš.
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Historický deň macedónskych 
gréckokatolíkov

Vyhlásený apoštolský omoM v Strumici
Tohtoročný prvý máj zostane v pamäti 

všetkých macedónskych gréckokatolíkov
-  Macedóncov katolíkov. V tento deň bol 
v Strumici vyhlásený samostatný Apoš
tolský exarchát a prvý apoštolský exarcha 
Joakim Gerbut. Taktiež bol vyhlásený 
(povýšený) miestny chrám v Strumici na 
katedrálu -  matku všetkých m acedón
skych katolíckych chrámov.

1. máj 2001 bol uskutočnením a zreali
zovaním  dekrétu z 11. jan u ára  2001, 
ktorým Svätý Otec Ján Pavol II. zriadil 
exarchát a menoval prvého exarchu.

Z dejín macedónskych katolíkov vieme, 
že v roku 1859 vstúpili do jednoty s kato
líckou cirkvou v Kukuši. V 19. a 20. stor. 
mali svojich biskupov: J. Sokolského, N. 
Izvorova, L. M ladenova a E. Šanova. 
Patrili pod rímskokatolícke biskupstvo 
vSkopie a od roku 1923 boli súčasťou 
Križevského biskupstva. Potom od roku 
1972 bol pre toto územie ustanovený 
Apoštolský vizitátor. Vladyka Dionýz 
Njarady často navštevoval týchto veria
cich, ktorí na neho stále spomínajú s lás
kou.

Slávnosti v Strum ici sa zúčastnilo  
množstvo veriacich zo všetkých macedón
skych eparchií, s kvetmi a zástavam i 
v rukách -  emblémom nového exarchátu, 
ktorý potvrdila vláda Macedónska. Na 
tran sp aren to ch  bolo  nap ísané: „Do 
nového milénia s novým exarchátom,

novým exarchom a novou katedrálou.“ 
Celé toto stretnutie pom áhala usm er
ňovať aj polícia, ktorá zablokovala dve 
ulice, p retože dav ľudí nebol iba na 
námestí, ale aj na týchto uliciach.

O 10,00 hod. smerovala celá procesia 
z eparchiálnej rezidencie na námestie a do 
cerkvi. Medzi viac ako 20-timi kňazmi boli 
aj dvaja z nášho vikariátu v Juhoslávii -
o. Ladislav Rac a Roman Miz. Za nimi 
dalej kráčali šiesti biskupi: C. Stojanov 
zo Skopie, L. Džudžar pomocný biskup 
Mukačevsko-užhorodského biskupstva 
z Ukrajiny, emeritný biskup M. Stratiev 
z Bulharska, K. Projkov, exarcha zo Sofie 
v Bulharsku, S. Mikloš z Chorvátska 
a novovymenovaný exarcha Joakim Ger
but a na konci Jeho Excelencia Edmund 
Farchat apoštolský nuncius pre Slovinsko 
a Macedónsko. Tejto slávnosti sa zúčast
nili: adm inistrá tor rímskokatolíckeho 
biskupstva Safa v Albánsku D. Džerdži, 
rímskokatolícky biskup z Prizrenu Marek 
Sopy a generálny vikár „skadranského 
nadv ladyčestva“ v A lbánsku Lucian 
Augustín a o. Leopold Rochmes, gene
rálny vikár Beogradskej rímskokatolíckej 
arcidiecézy.

Je potrebné spom enúť ešte dvoch 
kňazov: Mons. L. Lamža z Kongregácie 
pre Východné cirkvi v Rusku a Andrej 
Petroviča Vaskova z Bulharska.

V chráme procesiu čakali ďalší hostia: 
m etropolita za Európu Macedónskej 
pravoslávnej cerkvi Gorazd, hadži Jakub, 
zástupca Islamskej jednoty, zástupca 
evanjelicko-metodistickej cirkvi, pred
staviteľ (Židovskej jednoty), D. Naumov, 
minister pre náboženské otázky v Mace
dónsku, (horodonačaľnik - primátor) 
Strumici, riaditeľ nemocnice v Strumici, 
ex. A. Miloševič R. Gorvatský, ex. Ami- 
džič, R. Big, predstavitelia dobročinných 
organizácií, rehoľníčky a ostatní hostia. 
Celú slávnosť doprevádzal svojím spevom 
chrám ový zbor spolu so speváckymi 
mládežníckymi zbormi z iných miest.

Po prečítaní evanjelia nuncius Ed- 
m ond F archat p reč íta l ustanovenie 
exarchátu v latinskom jazyku a vladyka 
Joakim Marián Ristov v macedónskom. 
Po zaambónnej modlitbe nasledovalo 
menovanie vladyku Joakima Mariána 
Gerbuta za exarchu, ktoré bolo čítané 
v jazyku latinskom  a macedónskom. 
Potom vladyka Edmond uviedol vladyku 
Joakim a na biskupské kreslo. Počas 
čítania dekrétov prítomní veriaci s pot
leskom prijali tieto ustanovenia a takýmto 
spôsobom sa poďakovali. Otec biskup 
Cyril Stojanov prečítal krátky dejinný 
prierez z histórie macedónskych katolíkov 
žijúcich na tom to území. Slávnosť sa 
ukončila za spevu „M noho rokov“ 
a s procesiou sa vyšlo von z chrámu do 
budúcnosti...

Vyhlásenie sam ostatného apošto l
ského exarchátu v M acedónsku bolo 
príležitosťou stretnúť sa a porozprávať 
s kňazmi, rehoľnými sestrami a biskupmi, 
ako aj spoznať ich život vo farnos- 
tiach.Vieme, že samotná minulosť nie je 
príliš radostná, skôr smutná. Zvláštne 
a tvrdohlavé riadenie niektorých cirkev
ných predstaviteľov spôsobilo, že zo 60 
farností a 100 000 veriacich za čias 
biskupa Lazara Mladenova v 1888 roku, 
zostala iba desatina. A tých 10 000 viac 
ako 100 rokov čakali a dočkali sa, aby so 
začiatkom 3. tisícročia sa začal nový život 
vo vlastnom exarcháte -  s vladykom Joa- 
kimom Herbutom a biskupom Cyrilom 
Stojanovom, ktorým úplne dôverovali.

Dnes v piatich farnostiach (Strumica, 
R adovo, B ohdane, Gevgelia a Nová

M aala) a v jednom sam ostatnom  duš- 
pastierstve (Skopje) žije okolo 10 000 ma
cedónskych katolíkov. Teda nie gréckoka
tolíci, ale macedónski katolíci. Môžeme 
ich nazývať aj katolíkmi východného 
alebo byzantského obradu. Všetky tieto 
farnosti sú obsadené mladými kňazmi, 
m edzi ktorým i sú doktori a m agistri 
teológie. Dnes v teologickom inštitúte 
študuje 18 bohoslovcova 22 gymnazistov
-  seminaristov a približne 44 kandidátov.
V m inulom roku z 8 študentov ôsmej 
triedy odišlo študovať do seminára a se
minárneho gymnázia sedem chlapcov.

Na otázku, ktorú sme položili vlady- 
kovi Cyrilovi: „Co bude s toľkými kňaz
m i?“ nám  povedal, že kňazov nebude 
nikdy veľa. N iektorí kňazi potrebujú  
kaplánov, je potrebný riaditeľ „Charity“,

dalej redaktori rôznych periodík - novín, 
kníh a iných publikácii; taktiež katechéti, 
administratívni (pracovníci) pripravení 
a ochotní pomôcť všade tam, kde sú pot- 
rební kňazi. Medzitým sa pripravuje otvo
renie nových farností. M nohé rodiny 
v dedinách, kde žije 600, 100, 200 alebo 
300 rodín sa vracajú späť do svojej cirkvi 
(a to aj vďaka kňazovi Gregorovi Ange- 
lovi, ktoiý je na dôchodku). Do budúc
nosti p lánujú  postaviť nové chrámy 
a opraviť tie, ktoré navštevujú v súčas
nosti.

Ešte v tomto roku sa plánuje začatie 
stavby novej katedrály v Strumici, v novej 
farnosti v Radové a ešte v jednej dedine.

Medzi veriacimi v Macedónsku pôso
bia rehoľné sestry Najsvätejšej Eucharis- 
tie („Eucharistianky“) v piatich monas-
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tieroch: v Strumuci, Radové, Novej 
Maali, Hevheli a Skopie. Je medzi nimi 
jedna lekárka, taktiež akademická m a
liarka, niekoľko profesoriek a dirigentka.

Otec Zoran Stojanov, ktorý pôsobí 
v Radové, vydáva časopis „Svetlina“. 
Nakolko Božskú liturgiu slúžia v m a
cedónskom jazyku otec P. Tašev pripravil 
veľký modlitebník „Žriedlo života“, ktorý 
obsahuje všetky bohoslužobné úko
ny, menlivé časti na sv. liturgiách v nedele 
a sviatky, ako aj náboženské piesne.
V macedónskom jazyku bolo vydané 
taktiež Evanjelium, Trebnik, (Služob
ník)...

Vo farnosti Radovo sme zažili niečo 
úžasné! (jeden zázrak). Je to dedina 
vzdialená asi 12 km od Strumice, kde žije 
okolo 1 000 ľudí. Všetci sú katolíkmi 
byzantského obradu. Odtiaľ pochádza 17 
reholmčiek a niekoľko kňazov. Od roku 
1945 tu pôsobil o. D. Tašev a mladší kňaz 
G. Angelov. Dnes je v Radové kňazom 
Zoran Stojanov, brat otca biskupa Cyrila 
Stojanova, ktoiý ju prevzal po jeho usta
novení na biskupa. V tejto farnosti je 
postavená nová pastoračná miestnosť pre 
mládež ako aj pre všetkých veriacich. Pri 
chráme sú priestory, ihriská, pre rôzne 
druhy športu a iné športové aktivity.

Veľmi povzbudzujúce pre všetkých 
veriacich je plný chrám mladých, nielen 
na svätých liturgiách, ale aj na modlitbe 
sv. ruženca - každý deň. V Radové sa 
pripravujú postaviť nový chrám, pričom 
terajší by mohol byť prevezený do múzea. 
Vo farnosti je jeden kandidát do kláštora 
otcov baziliánov.

Príspevky zaslal Roman Miz.

Gréckokatolícky kňaz, kanonik Nicefor 
Petrašovič, sa v týchto  dňoch  dožil 
krásneho jubilea 60-tého výročia vys
viacky na gréckokatolíckeho kňaza.

Oslávenec Nicefor Petrašovič, spolu so 
svojimi bývalými veriacimi, s o. Mgr. 
Š tefanom  Ó szom , gr.-kat. dekanom , 
ďalšími kňazm i dekanátu , ako aj za 
prítomnosti miestnych kňazov rímsko
katolíckej, reform ovanej cirkvi a ich 
veriacich, oslávil svoje výročie „diaman
tovej“ vysviacky.

Po sv. liturgii ako je zvykom, nasledoval 
príhovor oslávenca ako aj jednotlivých 
zástupcov cirkví i veriacich, počas ktorých 
sa prítomným kotúľali slzy radosti, ale aj 
bolesti. Otec Nicefor, prežil počas svojho 
kňazského života tak ako mnoho našich 
kňazov ťažký život.

Posledným miestom jeho pôsobenia 
bola farnosť Príbeník, ku ktorej patri aj 
Kráľovský C hlm ec, kde v m iestnom  
gr.-kat. chráme sa konala slávnostná sv. 
liturgia v slovenskom, maďarskom i sta
roslovienskom  jazyku, podľa želania 
veriacich. (Podľa Schematizmu 2000, s. 
88 pôsobil - v Pribeníku 1992-1995,1995- 
1996 v Kráľovskom Chlmci, 1996-1997 
v Ubli a od roku 1997 bol výpomocným 
v Humennom.)

Hoci je oslávenec už v dôchodkovom 
veku, vždy bol a je „zapálený“ a neúnavný 
pre svoju gréckokatolícku cirkev. Od 
vykonávania jeho kňazských povinností, 
ktoré vykonával veľmi rád, s radosťou 
a hlbokým presvedčením, ho neodradila 
ani únava, ani nepriaznivé okolnosti. 
Veriacim je známy jeho výrok „Prídem 
odslúžiť sv. liturgiu a akýkoľvek cirkevný 
obrad kdekoľvek a za akýchkoľvek pod
mienok, nech len mám komu.“ Tento 
výrok hovorí o jeho charaktere, vzťahu 
k veriacim, o prístupe k povinnostiam, 
ktoré vzal na seba pri prijatí kňazského 
svätenia.

Do ďalších dní jeho života mu prajeme 
pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie 
na „Mnohaja i blahaja lita“. Všetci sa za 
neho modlíme, aby ešte dlho pokračoval 
vo vyoranej brázde Slovanských viero- 
zvestcov sv. Cyrila a M etoda a pomáhal 
pri slúžení, utužovaní a šírení gr.-kat. 
cirkvi.

Srdečné poďakovanie za slávnostný 
a dôstojný priebeh tejto slávnosti patrí 
predovšetkým  m iestnem u správcovi 
farnosti o. Mgr. A. Vaklešovi a všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave tejto oslavy.

Pán Boh zaplať!

gr.-kat. veriaci z  Kráľovského Chlmca

P m m  MPiistu sv. Erm in  M m n S r m m .
30. 6. 2001 sobota
1730 - Veľká večiereň
1815- o. Metod Dominik Trčka
1900- S v. liturgia (slovenská)
2030- Ďakovná pobožnosť
2100- Pásmo mladých-Apoštoli Slovanov
2230 - Akatist k Svätému Duchu
2300 -  2400 - Adorácia Najsvätejšej Eucha-
ristie

1.7. 2001 nedeľa
015 - Panychída za zosnutých dobrodincov 
530 - M odlitba sv. ruženca 
600 - Sv. liturgia (slovenská)
715- Modlitba sv. ruženca 
800 - Sv. liturgia (slovenská)
930 - Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi 
1000- Archijerejská sv. liturgia (staroslo
venská)

- spieva chrám ový zbor sv. Cyrila 
a M etoda a zbor Chryzostomos

- myrovanie a obchod okolo chrámu
Na túto slávnosť Vás srdečne pozývajú

Redemptoristi.

fedor Kolesar
Pre gréckokatolícku farnosť v N ovom Sade a všetkých gréckokatolíkov Vojvodiny, 

ako aj iných krajín je velkou stratou smrť Fedora Kolesara, novosadského advokáta, 
čestného konzula Ukrajinskej republiky v Novom Sade, člena mnohých organizácií, 
inštitúcií i spoločenstiev, velkého sponzora rôznych podujatí.

Predkovia Kolesara sa prisťahovali do Nového Sadu v roku 1797, kde jeho otec, 
dr. Peter Kolesar pôsobil ako sudca a advokát. Fedor sa narodil 24. apríla 1938 
v Kuli. V Beograde študoval právo a počas celého obdobia pracoval ako advokát 
v Novom Sade.

Najväčšiu pozornosť z jeho sponzorských aktivít si zaslúži financovanie opravy 
Chrámu apoštolov sv. Petra a Pavla v Novom Sade (pozlátenie kupol a krížov, 
mozaiky - triptichu na fasáde a rôzne iné druhy prác). Sponzoroval aj výrobu 
mozaiky - portrétu biskupa - mučeníka Teodora Romžu na katedrálnom chráme 
v Užhorode.

Za svoju prácu dostal od pápeža Jána Pavla II. osobitné požehnanie.
Fedor Kolesar zomrel 19. apríla 2001. Pochoval ho otec biskup Slavomír Miklovš 

a ďalší štyria kňazi 21. apríla v Novom Sade. Okrem siedmich rečníkov sa s ním 
na konci rozlúčili dr. Vladimír Furkalo, kňaz Roman Miz a biskup Slavomír.

Roman Miz
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„Spievajme Márii“ -  okresná prehliadka 
speváckych zborov v Slivníku

V minulom roku v apríli sa konala 
v N. Ruskove mládežnícka prehliadka cir
kevných speváckych zborov pod názvom 
„Chváľte nášho Pána“. Keďže v tomto 
roku Osvetové stredisko v Trebišove 
plánovalo prehliadku na mesiac máj, 
rozhodli sme sa pre názov „Spievajme 
Márii“.

Po úspešných okresných prehliadkach 
cirkevných speváckych zborov vr. 1996 
a v r. 1997, ktoré sa konali v Slivníku, sa 
Osvetové stredisko v Trebišove rozhodlo 
pre obec Slivník.

V nedeľu popoludní 13. mája do kul
túrneho domu v Slivníku (okres Trebi- 
šov) začala prichádzať m ládež, aby 
mariánskymi piesňami potešila prítom
ných divákov. Prevažnú časť tvorili 
m ládežnícke gréckokatolícke zbory. 
(Prihlásilo sa 7, zúčastnilo 5.)

„...nech slnko svieti, kde si ty...“ zaz
nieval spev detského gréckokatolíckeho 
zboru Cherubín z  Trebišova. Deti tohto 
zboru vystupovali aj na prehliadke cir
kevných speváckych zborov v Prešove 
„FEST 99“. „Žalm“, „Letí, letí“, „Keď 
sa raz Pán“, „Nielen v zošite“ aj týmito 
piesňami oslavovali Boha trebišovské 
deti. Vedúcou zboru je Slávka Tkáčová.

Prítomných potešil aj m ládežnícky 
zbor Šálom z  Trebišova, ktorých vedie 
Radka M lejová. Za doprovodu gitár 
spievali Márii: „Až do konca dní“, „Pieseň 
pre Máriu“, „Budem spievať“, „Mária sťa 
včera“. Spievajú na sv. liturgiách, festi
valoch a iných náboženských aktivitách.

Mládežníci zo Zemplínskeho Hradišťa „...láska je úsmev aj p lač...“ slová 
využívajú ta len t, k torý  im Boh dal piesne v podám mládežníckeho rímskoka- 
a spevom rozmnožujú lásku, ktorej je tak tolíckeho zboru Prameň lásky zo  Slivníka 
málo. Precízny spev, výborná dramatur- -  Kuzmíc, ktorý je pravidelným účastní- 
gia, prekrásne hlasy, dokonca aj staroslo- kom okresných prehliadok cirkevných 
vienčina, to všetko zvládol na výbornú zborov. Od začiatku ho vedie Ing. Mária 
gréckokatolícky zborpri chráme Nanebo- Zuskáčová. Zo svojho repertoáru  si 
vstúpenia Pána v Zemplínskom Hradišti. vybrali piesne: „Priateľ1, „Si ako slnko“, 
Zo svojho repertoáru si vybrali: „Tak čoho „Len s láskou“, „Až do konca dní“, 
sa báť“, „Jedin svjať“, „Golgotské tajom- „Vzdávam ti chválu“, 
sťvo“. Zbor vedie M artina Ferková. Milým prekvapením bola skutočnosť,

že do kultúrneho domu 
prišiel na krátky čas aj 
vladyka Milan Chautur. 
biskup Košického apoš
tolského exarchátu, kto
rý milým slovom povz
budil účinkujúcich a po
ďakoval sa organizáto
rom (Osvetovému stre
d isku v Trebišove 
a O becném u úradu 
v Slivníku) za uskutoč
nenie daného podujatia. 
Na akcii okrem miest
nych obyvateľov boli 
p rítom ní aj duchovní 
otcovia z okolia.

„Keď spievaš, dvakrát sa m odlíš“ V závere odzneli slová konferencierky: 
povedal sv. Augustín. To platilo aj pre „Ďakujem ti Bože, že si daroval talent na 
dievčatá zo  Stanče, ktorých vedúcou je krásny hlas týmto mladým ľuďom, ktorí 
Jana Borovská. Svoj cirkevný zbor pome- pod vedením svojich vedúcich ho rozví- 
novali Hosana. Na okresnej prehliadke sa jajú a oslavujú Ťa.“ 
zúčastnili po prvýkrát a v ich podaní
zazneli piesne: „Ty si Pánom mojich dní“, K. Porhinčáková, OS Trebišov
„Privítajm e P án a“, „P rečo?“, „Dnes
dávaš“.

K o m u n ita  B lah o slaven stiev
Ťa pozýva na Letné stretnutie pre mládež,

ktoré sa uskutoční v dňoch 4. - 8. júla 2001 v Dolanoch pri Olomouci v Českej republike.

Súčasťou stretnutia sú: - prednášky - liturgia - rozhovory - modlitebné večery - a iné zaujímavé aktivity.

Je potrebné vziať si so sebou karimatku, spacák a ak je možné aj stan.
Príchod je 4. 7. o 15.00 - 18.00 hod., predpokladaný záver v nedeľu o 15.00 hod.
Predpokladaná cena Sk 750,-.
Na prihlášku uveď svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, PSČ, t. č. domov, prípadne do zamestnania.

Prihlásiť sa a viac informácií môžeš získať na adrese:
Komunita Blahoslavenstiev 

Okoličné 123 
031 04 Liptovský Mikuláš 

t. č.: 0849/5526 364 e-mail: komunita@istemet.sk
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Sväté misie ve farnosti GelOvce
V dňoch 28. 4. -  6. 5. 2001 sa usku

točnili v chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky sväté misie. Tieto misijné 
dni v našej farnosti viedli otcovia redemp- 
toristi po 58 rokoch, ked posledné misie 
sa konali v roku 1943. Sväté misie sa 
uskutočnili pod vedením otcov redempto- 
ristov z Michalovskej gréckokatolíckej 
viceprovincie o. Jozefa Jurčenka -  vice- 
provinciála a o. Antona Verbovského. 
Svojou misijnou činnosťou sa snažili 
obnoviť kresťanský život a upevniť vieru 
veriacich čeľovskej farnosti. Týchto 
svätých misií sa zúčastňovali aj grécko
katolícki veriaci obcí Egreš a Plechotice, 
ako aj z ďalších susedných dedín (N. 
Žipov, Kuzmíc, Úpora, Slivníka ...).

Každý podvečer sa konali sv. liturgie, na 
kázňach boli podávané jednotlivé témy ako: 
Boh je láska, Hriech, Obrátenie, Smrť, Ježiš 
Kristus Pán, Eucharisťia, Panna M ária 
a Modlitba. Konali sa stavovské stretnutia 
žien, mužov, detí a mládeže. Otcovia 
redemptoristi navštívili starých a chorých.

Udeľovali pomazanie chorým, spovedali 
a rozdávali Eucharistiu.

Obnovili sme si krstné a manželské 
sľuby. V polovici svätých misií sa uskutoč
nila krásna večerná procesia s misijným 
krížom a ikonou Matky ustavičnej po
moci pozdĺž celej dediny, počas ktorej sme 
spievali Akatist k Presvätej Bohorodičke.
V nedelú po večiemi sa uskutočnil sprie
vod na cintorín s panychídou za našich 
zosnutých a tu pochovaných.

Tí veriaci, ktorí sa zúčastnili svätých 
misií si odniesli veľkú duchovnú podporu 
a posilu do ďalších rokov svojho života. 
Náuky, ktoré odzneli počas týchto dní 
v kázňach otcov m isionárov  o stanú  
v každom z nás dlho nezabudnuté. Sväté 
misie boli ukončené v nedeľu sv. liturgiou, 
myrovaním a posvätením misijného kríža, 
ktorý sme upevnili ku vchodu do chrámu. 
On ostáva znakom milostí sv. misií pre 
nás i ďalšie generácie. Za túto nezabud
nuteľnú a milostivú udalosť patrí úprimné 
poďakovanie otcom  redem ptoristom  
a nášmu duchovnému otcovi Dávidovi 
Zorvanovi.

Členovia farskej rady v Čeľovciach

Každoroční zázrak
Nedeľa po sviatku Nanebovstúpenia 

Pána bola v mnohých farnostiach na Slo
vensku aj slávnosťou prvého sv. prijí
mania. Bolo tomu tak i v Košiciach, vo 
farnosti na sídlisku Nad jazerom.

O. Vojtech Homyak pripravil 14 detí, 
aby mohli pristúpiť k oltáru a prijať Pána.
V husto obývanej mestskej časti sa našlo 
14 detí, ktorých rodičia nezabudli na de
dičstvo otcov.

Slávnostne vyzdobená kaplnka, nád
herné deti oblečené do slávnostných šiat, 
rozochvení rodičia a všetci príbuzní. Taký 
podobný obraz by sme našli vo všetkých 
farnostiach, odlišuje sa len v niektorých 
detailoch. Všetci prítomní sú dojatí aj ked 
medzi prítomnými detí nie je nik príbuzný, 
predsa sa všetkých dotýka krása prítom
ného okamihu -  deje sa úžasný zázrak!

Deti sa budú aktívne zapájať do ná
boženského života, berú na seba zodpoved
nosť za svoje skutky, za to, ako sa správajú.

V hĺbke srdca si všetci prítomní uvedo
mujú, že tieto deti sú nádejou a budúc
nosťou Cirkvi. Možno aj trochu neistoty 
sa do tejto nádhernej chvílky vkradne. Pri
pravili sme ich ozaj dobre? Dali sme im 
všetko to potrebné?Často je jednoduchšie 
kúpiť bohaté dary, luxusné oblečenie, pri
praviť vyberané pohostenie. Predsa je pre 
naše deti najdôležitejšie to jediné -  viera!

Tak ako to pripomenul vo svojom prí
hovore i o. Hornyak. Zapálené sviece 
v rukách detí im mali symbolicky zdôraz
niť význam viery -  svetlo nášho života.

S ozajstnou vierou v srdci nemožno v ži
vote zablúdiť, nemožno stratiť smer. Ozaj
stná viera sa nedá nikde kúpiť. Aj o tom 
je slávnosť prvého sv. prijímania.

„Neposielajte deti do chrámu, ale po
chádzajte spoločne s n im i!“, vyzýval 
prítomných rodičovo. Homyak. Spoločne 
prežívaná viera prinesie ozajstné ovocie.

Slávnosť prvého sv. prijímania možno 
v súčasnosti realizovať bez obáv, verejne, 
slobodne. Zvykli sme si na to, ako na sa
mozrejmosť. Napriek tomu je to úžasný 
zázrak, ktorý sa deje pred našimi očami. 
. Pripomína nám, že viera je Boží dar. 
Spoluúčasť všetkých farníkov zaväzuje 
k zodpovednosti, je aj výzvou k intenzív
nemu náboženskému životu. „-mape-

Dar Zem plínov
Občianske združenie Zemplínska spo

ločnosť Michalovce sprístupnila 23. mája 
2001 v zrekonštruovaných priestoroch 
Pápežského ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme výstavu Kresťanské symboly vo fo
tografii Ing. Mikuláša Jacečka.

Výstavu ako dar, bez podpory štátnych 
in š titú c ií odovzdali za p rítom nosti 
zástupcov našej ambasády v Ríme a vo 
Vatikáne na čele s veľvyslancom Jozefom 
Mikloškom.

Zároveň Blažena Dzurjaniková daro
vala spolu s ikonopiseckým spolkom sv. 
Cyrila M etoda ňou napísanú ikonu Klo- 
kočovskej Panny Márie.

Je to výstava, ktorú pripravil pán Ja- 
cečko vlani k svojmu jubileu a rozhodol 
sa tak počas svojej cesty do Ríma v minu
lom Jubilejnom roku 2000. Finančne sa 
podieľali na výstave predovšetkým autor, 
producent Ján Stašík a Fotoštúdio S Mi
roslava Serenča. Výstavu previezol Star- 
bus Sobrance pre cestovnú kanceláriu 
Domenica, ktorá zabezpečila päťdňový 
program pre našich ľudí, vrátane audien
cie u Svätého Otca ako vtedy jedinej slo
venskej výpravy, slávnostnú vernisáž 
s kultúrnym  program om  -  akordeón 
a v Pápežskom ústave v Ríme len pre nás 
konanú sv. liturgiu.

Zemplínska spoločnosť k prvému roku 
svojej činnosti darovala výstavu vo viere, 
že priblížime Slovensko a Zemplín aj tým, 
ktorí sa nemôžu dostať k nám a takto 
splácame dlh našim rodákom, ktorí často 
bez možnosti vrátiť sa na Slovensko (kar
dinál Tomko, Mons. Fúga, Boleslav Ro
man, Gorazd Zvonický) rozvíjali cyrilo- 
metodské tradície. VČurmová

m m  j m  m ih “ vo tnm su  m rn m .n
V posledných rokoch sa stalo tradíciou, že 

v mesiaci máji si uctievame nielen našu Nebeskú 
Matku - Pannu Máriu svojimi modlitbami ale 
aj naše pozem ské mamky, babky a prababky.

Obecný úrad v spolupráci s gréckokato
líckym farským úradom a Miestnym klu
bom Slovenského orla pri našej farnosti 
organizovali kultúrne popoludnie pre naše 
mamky v nedeľu, 27. mája t. r.

Po úvodnom príhovore starostu obce p. 
Vasilenka, zaplnili pódium deti našej ma
terskej škôlky. Svojím pestrým programom 
dojali poniektoré mamičky až k slzám.
V programe pokračovali členovia MK Slo
venského orla a mládež z obce. Každo
ročne ich pripravuje predsedníčka tohto 
klubu p. Haľková spolu s manželkou náš
ho duchovného otca, Mgr. Gačovou.

Sálou sa niesla pieseň „0 , Mária Matka 
Božia“ a program pokračoval. Oslava na
šich matiek vyznievala z básničiek a príbe
hov ako aj ľudových rusínskych piesní.

Záverečnou náboženskou melódiou 
„Spivajme veselo“ a niekoľkými peknými 
myšlienkami prítomným matkám, náš du
chovný otec Mgr. Jozef Gača uzatvoril prí
jemnú atmosféru v sále.

„Mnohaja lit, blahaja lit“ vyznievalo 
z úst všetkých prítomných.

Veríme, že naša Nebeská Matka -  Panna 
Mária bola a bude s nami po celý čas, nie
len v túto májovú nedeľu. Veď ona je našou 
Orodovnicou u Ježiša, našou Zástanky
ňou, Žriedlom Božej pomoci.

M. Haľková
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Kronika v la dýku Milana
23.5.2001 - V Závadke sa uskutočnilo 

rokovanie o Základnej škole so starostom 
obce a prednostom OÚ. Potom nasledo
vala archijerejská sv. liturgia na zakon
čenie obdobia po Pasche.

24. 5.2001 - V Strážskom  slávil archi- 
jerejskú sv. liturgiu s posviackou zrekon
štruovanej veže.

25. 5.2001 - V Koúušibola archijerej
ská sv. liturgia s posviackou prestola 
a bohoslužobných nádob.

26. 5. 2001 - Otec biskup Milan sa 
zúčastnil Cyklistickej túry Trebišovského 
protopresbyterátu.

27. 5. 2001 - V Egreši na odpustovú 
slávnosť Nanebovstúpenia Pána posvia- 
cal darochraniteľnicu a sedemramenný 
svietnik. Na tejto akcii boli prítomní všetci 
kňazi, ktorí tam pôsobili a veriaci z oko
litých obcí.

28. 5. 2001 -  Vladyka Milan sa stretol 
s kňazmi a laikmi -  pracovníkmi exar- 
chatného úradu na Borde.

1. 6. 2001 - V Sečovciach slávil svätú 
liturgiu.

2. 6.2001 - Vladyka Milan sa zúčastnil 
fatimskej soboty s účasťou prvoprijíma- 
júcich detí exarchátu. Svoj príhovor 
zameral práve na túto tému a popoludní 
viedol dialóg s veriacimi. Neskôr v M i
chalovciach v chráme Zostúpenia Svä
tého Ducha otcov redemptoristov slávil 
archijerejskú sv. liturgiu za účasti kňazov 
exarchátu, a zahájil tak exarchátnu od
pustovú slávnosť.

3. 6. 2001 - V Michalovciach slávil 
archijerejskú odpustovú  sv. liturgiu  
v chráme Zostúpenia Svätého Ducha

4. 6. 2001 - V Čičarovciach slávil 
archijerejskú sv. liturgia s posviackou 
zrekonštruovaného chrámu. Neskôr sa 
stretol s obyvateľmi obce na športovom 
popoludní.

GKAE

Í Í Í L  SPOLOK SVÄTÉHO 
Q g | | )  CYRILA A METODA

NAŠI JUBILANTI
V júni tohto roku si významné životné 

jubileum pripomínajú títo naši členovia: 
Antónia Baraniková z Oreského, Anna 

Dzurovčínová z Vranova nad Topľou, 
Darina Dzuijovčinová zo Zbudze, M ar
gita Hricková zo Zbudze, Marcela Kuru- 
cová zo Zemplínskeho Hradišťa a Mária 
Oláhová z Michaloviec, Anna Eleková zo 
Strážskeho, Anna Kovalčíková z Košíc, 
Gabriela Leščáková z Fulianky, M arta 
Mihaľová zo Sadov nad Torysou, Anna 
Maliňaková z Košíc, Helena Pindiaková 
z Košíc, Michal Sevka z Pichni a Mária 
Vojteková z Vranova nad Topľou.

Anna Besterciová zo Sečoviec, Anna 
Borovská z Nového Ruskova, Mária Kan- 
dráková z Vojčíc, Veronika Kramárová 
z Košíc, zakladajúci člen Prof. PhDr. Peter 
Liba z Nitry, Helena Románová zo Sir- 
níka, M ária Semanová z Jastrabia a An
na Zolotová z Nižného Hrušova. - 

Štefan Felšoci z Lekároviec, Verona 
Fedorcová z Voliče, Zuzana Gidušková 
z Cabova, Zuzana Hricová z Davidova, 
zakladajúci člen o. Mons. Eugen Ján Ko
čiš z Prahy, Irena Lešková z Košíc a Anna 
Sotáková z Bunkoviec.

Mária Bačovčinová z Lučkoviec, o. Pa
vol Cilly z Košíc, M ária Drotárová z Dl
hého Klčova, Anna Igerská zo Soli, Juraj 
Marcin z Dvorianok, Anna Vašková zN o- 
vosadu a M ária Zoľaková zo Sobraniec, 
Juraj Červeňák st. z Fulianky, Anna No- 
váková z Dúbravky a František Novák zo 
Sadov nad Torysou.

Všetkým jubilantom vyprosujeme 
hojnosť Božích milosti.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a M e

toda prispeli:
MUDr. Imrich Benický, Palín 20 Sk; 

Marta Bitterová, Nitra 20 Sk; dve bohu- 
známe z Michaloviec 40 Sk; Mária Cim
balová, Bratislava 20 Sk; o. Alojz Dlugi, Ro- 
hovce 20 Sk; Helena Fechová, Drienica 100 
Sk; Vladimír Hromjak, Továrne 20 Sk; 
Helena Jalčiviková, Zbince 20 Sk; Michal 
Kaňuk, Vyšný Hrabovec 20 Sk; o. Jozef 
Kendra, Mariánka 20 Sk; Helena Kirchne- 
rová, Žilina 20 Sk; Eugen Maščenik, 
Hatalov 20 Sk; Eva Pagačová, Bardejov 120 
Sk; MUDr. R. Podhajecký, Kežmarok 40 
Sk a Mária Prepiorová, Michalovce 100 Sk.

Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda -  
z Dlhého Klčova 20 Sk; z Fulianky 140 Sk; 
z Chmeľovej 140 Sk; z Choňkoviec 140 Sk; 
z Koňuša 120 Sk; z Lastomíŕa 60 Sk; z Prie
kopy 40 Sk; zo Šamudoviec a Vrbnice 260 
Sk a z Trnavy pri Laborci 220 Sk.

Za štedré dary Pán Boh zaplať!

PODIELOVÁ KNIHA NA ROK 2002
Podielovou knihou pre členov Spolku 

sv. Cyrila a M etoda na rok 2002 bude 
publicistické dielo novinára Jozefa Čer- 
vínku Otváranie bráničiek. Pozostáva 
z vyše dvadsať reportáží o súčasníkoch 
našej Gréckokatolíckej cirkvi.

ĎALŠIA ZAKLADAJÚCA ČLENKA
Počet zakladajúcich členov Spolku sv. 

Cyrila a M etoda sa zvýšil o Katarínu 
Paulinovú z Michaloviec.

-pk-

ÚKRAJINAOČAKÁVAJÁNAPAVLAII.
Velkonočné sviatky v Mukačevskej gréc

kokatolíckej eparchii boli o to radostnejšie, 
že sa niesli v znamení očakávanej pastoračnej 
návštevy Svätého Otca Jána Pavla H.

Počas velkonočnej nedele na sláv
nostných bohoslužbách v katedrálnom 
chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode 
b iskup-ord inár Ivan Semedi privítal 
a predstavil nového pomocného biskupa 
eparchie Mons. Juraja Džudžara, ktorého 
pápež Ján Pavol II. vysvätil 19. februára 
t. r. v Chráme sv. Petra a Pavla v Ríme.

Vo veľkonočný piatok privítali biskupa- 
ordinára Ivana Semediho a pomocného 
biskupa Mons. Juraja Džudžara v meste 
nad Lastoricou -  v Úpskom katedrálnom 
chráme v Mukačeve. Už pri privítaní zdô
raznil, že tieto velkonočné sviatky sú prvými 
v treťom kresťanskom tisícročí a vyjadril 
prosbu, aby celá eparchia sa modlila za 
šťastný príchod Svätého Otca na Ukrajinu, 
ktorý počas návštevy vyhlási za blaho
slaveného aj biskupa- mučeníka Teodora 
Romžu. Pri tejto príležitosti zavítali do Mu- 
kačeva aj arcipastien z Ľvovskej aicieparchie
-  Pavel Vasilik, Irenej Bilyk, Sofron Mudrvj, 
Michajlo Sapriga a další hostia z domova
i zahraničia. Aj v tomto meste mukačevský 
biskup predstavil svojho nového pomoc
ného biskupa Mons. Juraja Džudžara, 
ktorý na archijerejskej sv. liturgii kázal na 
slová Spasiteľa: „Pokoj vám!“

Počas tretieho veľkonočného dňa obi
dvaja arcipastieri slúžili archijerejskú sv. 
liturgiu s prítomnými kňazmi v Kaplnke 
sv. Judu Tadeáša v areáli Užhorodskej 
gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie 
Teodora Romžu. V tento deň v užhorod- 
skom zámku, kde bol svojho času semi
nár, v ktorom bol vo funkcii profesora 
a špirituálabiskup-mučníkTeodorRom- 
ža, bola pri príležitosti jeho nedožitých 
90. narodenín za účasti obidvoch arcipas 
tierov mukačevskej eparchie otvorená 
výstava. Jej exponáty sú základom expo
zície budúceho eparchiálneho múzea.

Návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. 
na Ukrajine bol venovaný aj pastiersky list 
biskupa-ordinára Ivana Semediho.

P. Kušnír
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Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m  a 41 m (KV) 6 .časť %
6:30-6:45 4 4 7 . -  Č lovek pred Bohom
25.6. Ma úteku 15.7. -  Kresťanstvo v rodine
26.6. - On vyrieši každý problém 16.7. -  M yšlienky a názory
27.6. - Mal som dve tváre j ŕ 17.7. -  Pre m alých i veľkých
28.6. Vďačnosť za prácu 18.7. -  Papierový Johny /p ríb e h /
29.6. Čas milosti 19.7. -J e ž iš  žije!
30.6. - /1 2:30/ Program pre deti 2 0 .7 í -  Ž ivotopis Izabely Kuhnovej -

- /1 2 :4 5 / Nehemiáš -  9. časť 7 .časť
2.7. -Žalm  1 1 9 ,1 4 5 -1 5 2 21.7. -  Pohoršenie, či blahoslavenstvo
3.7. -Žalm  1 1 9 ,1 5 3 -1 6 0 22.7. - Kresťanstvo v rodine
4.7. -Žalm  1 1 9 ,1 6 1 -1 6 8
5.7. -Žalm  1 1 9 ,1 6 9 -1 7 6 1 395 kHz, 215m  (SV) 22:15-23:00
6.7. - Záver 119.Žalmu 25.6. -  Úvaha 0 rukách
7.7. -/12 :30 / Program pre deti 26.6 . - Joasa

- /12.45/ Nehemiáš - 10.časť 27.6, -  Papierový Johny /p ríb e h /
9.7. - Gesta Pútnika 19,časf 28.6. -  Poznanie a viera
10.7. - Cesta Pútnika 20.5así 29.6 . -A k o  sa zmeniť -  10.časť
11.7. - Cesta Pútnika 21 .časť 30.6. - Pohotovostný lekár zasahuje
12.7. - Cesta Pútnika 22.časť 17. časí/25
13.7. - Cesta Pútnika 23 .časť 1.7. -  Evanjelium  podľa Jána 6. kapi
14.7. - /1 2:30/ Program pre deti tola

- /1 2:45/ Nehemiáš - 1 1 . časť 2.7. -  V rodinnom  kruhu
16.7. - Nad listami poslucháčov 3.7. -  Jonáš
17.7. - Sme opäť dvaja, ako žiť? I. 4.7. -  Keď je ťažké povedať nie
18.7. - Sme opäť dvaja, ako žiť? II. /poradenstvo /
19.7. - Starnutie ako výzva a šanca 5.7. -  Poznanie a viera
20.7. - Sama? 6.7. -  Nad listam i poslucháčov
21.7. - /1 2:30/ Program pre deti 7.7. -  Pohotovostný lekár zasahuje

-  /1 2:45/ Nehemiáš - 1 2 . časť 18. čast/25
8.7. - Evanjelium  podľa Jána 7. kapi

ASTRA 10,906 GHz v. pol. zvuk 7.38 tola
MHz 9.7. -  V rodinnom  kruhu
13:00-13.30 10.7. -  Jozafat /b ib lic k é  postavy/
25.6. - Myšlienky a názory 11.7. - Správne rozhodnutia

\  26.6. - Pre malých i veľkých /po radenstvo /
27.6. - Výmena vnútra /príbeh/ 12.7. -  Poznanie a viera
28.6. - Ozveny života 13.7. -  Cesta k radosti
29.6. - Antény do večnosti - 4.časť 14.7. -  Pohotovostný lekár zasahuje
30.6. - Utvrdenie a posvätenie 19. časť/25
1.7. - Kresťanstvo v rodine 15.7. - Evanjelium  podľa Jána 8. kapi
2.7. - Myšlienky a názory tola
3.7. - Pre malých i veľkých 16.7. - V  rodinnom  kruhu
4.6. - Zn: tetujem zadarmo /príbeh / 17.7. -J o z e f/b ib lic k é  postavy/
5.7. - Vláda bez korupcie 18.7. - Chvála jazyka /po radenstvo /
6.7. - Životopis Izabely Kuhnovej - 19.7. - Poznanie a viera

5. časť 20.7. - Cesta k radosti
7.7. - Vďačnosť za každodenné dary 21.7. - Pohotovostný lekár zasahuje
8.7. - Kresťanstvo v rodine 20. časť/25
9.7. - Myšlienky a názory 22.7. -  Evanjelium podľa Jána 9. kapi
10.7. - Pre malých i veľkých tola
11.7. - Chcem sa dať k lonovať/príbeh/
12.7. -  Narodený pre šťastie V sobotu 0 12 :3 0 -1 3 :0 0  hod vysielame
13.7. - Životopis Izabely Kuhnovej - na frekvenciách 9 49 0  (31 m ) a 7 3 80

kHz (41 m).

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

Ráijio LUMEN
92,9 Prešov; 93,3 B.Štiavnica, Levice;

i 94,4 Košice; 97,8 Stredné Považie; 102,9 
í Pohronie, Tatry; 103,3 Michalovce; 104,5 
í Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

Rádio Vatikán
■ i . : ,  j  \

FM 93,3 MHz, MW1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East 
(Atlantik) ;

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

Úmysly apoštolátu 
modlitby na mesiac júl

• Aby v kresťanských rodinách 
rodičia i deti čítali a prežívali evan
jelium  a tak sa stávali svedkami 
Kristovej nádeje.

• Aby katechétom a laickým mi
sionárom nechýbala potrebná dôk
ladná pastoračná formácia.
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BLAHOŽELANIE

Dňa 20. júna 2001 sa náš duchovný otec Mgr. Maroš Prejsa dožíva
25. narodenín a my gréckokatolícki veriaci z Uličského-Krivého mu zo srdca 
želáme zdravie a hojné Božie požehnanie.

Na mnohaja i blahaja lita!

Chcešzažiť modlitbu v spoločenstve. ?
Chceš sa stretnúť s rovesníkmi?

Chceš načerpal síCdo dxusieho rofe?

Tak práve pre teba tu je

BYSTRÁ 2 0 0 1
v turnusoch: I. od 30 .7 .-2 .8 .2001 pre -  9 -1 0  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 

Poplatok za I. a II. turnus je 650 Sk, za III. a IV. turnus je 870 Sk.

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

Ešte váhaš?
Chod'a prih lás sa na svojom  farskom úrade najneskôr do 1. jú la  2001 II! 

Pozor!
Po tom to term íne 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 ioformácií:
pre Prešov: o. Miroslav llko, 0931 (057) - 44 529 79 ,0 9 0 5  518 405 
pre Košice: o. Štefan Keruľ-Kmec, 0948 (056) - 67 825 02 ,0905  644 258

letná súťaž s PETROU
KUPÓN 4 °  o  o
Dnešné otázky:

1. Kedy je sviatok sv. Cyrila a Metoda?
A-4. 7.; B-5. 7.; C-6. 7.
2. Koľkých rokov sa dožil prepodobný Mojsei Uhrín?
A-43; B-80; C-60
3. Kedy sa uskutočnila exhumácia pozostatkov o. M. D. Trčku, CSsR.? 
A-16. ÍO. 1969; B-17. 10. 1969; C-23. 3. 1959

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu 
redakcie s označením: letná súťaž do 02.07.2001. 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.
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M in itest -  Som sám S úsmevom na záver
. Som sám:

a) je to moja vina, viem
b) nikto mi nerozumie
c) bolo by načase zobudiť sa!

2. Samota sa rodí:
a) v srdci
b) vinou nejakej nepríjemnosti
c) ked neviem, čo robiť

B O D O V A N I E

3. Ostatní:
a) od nich nemusím nič žiadať
b) môžem ich požiadať o pomoc
c) naháňajú mi strach

4. Najlepším prostriedkom proti samote
je:
a) priatelia, ktorí ma majú radi
b) veľa priateľov
c) dočasne odpútať pozornosť

1 2 3 4

a 7 10 4 10
b 4 7 10 7
c 10 4 7 4

Od 16 do 20 bodov
Vynikajúco, cítiš sa sám. Nemyslíš si, že by bolo načase „prebrať sa“ a začať sa 
usmievať na tých, ktorí žijú po tvojom boku a milujú ťa?

Od 21 do 30 bodov
Samotu, ktorá ťa izoluje od ostatných, treba odstrániť, zničiť. Priatelia toho dokážu 
veľa. Skús sa otvoriť a smútok nechaj doma.

Od 31 do 40 bodov
Vieš pokojne čeliť samote. A vieš aj, ako z nej vyjsť. Je teda tvojou úlohou pomôcť 
tomu, kto sa jej nevie zbaviť a presvedčiť ho o tom, že má okolo seba mnohých 
pdatelov.

(Horúce témy, E. Giordano -  T. Lasconi -  G. Boscato, 1998)

Malý Vincko bol prvýkrát v škole. Keď sa 
vrátil, povedal:
- Už tam  nepôjdem! Čítať neviem a 
rozprávať ma nenechajú.

Tak čo, Bohuško, už chodíš vyše pol roka 
do školy, vieš aspoň abecedu?
- Akoby nie! Až do sto...

V škole majú kurz prvej pomoci. Učiteľ 
sa pýta žiaka:
- Co by si urobil, keby tvoj brat prehltol 
kľúčik od bytu?
- Vliezol by som domov oknom.

- Co by ste predpísali chorému, aby sa 
dobre vypotil? -  spytuje sa profesor 
medika.
- Poslal by som ho k vám na skúšku.

Jožko, vymenuj mi zvieratá, ktoré poz
náš!
- Vôl, kôň, teľa ....
- Stačí ...bývate pri družstve?
- Nie, pri futbalovom ihrisku.

Škót v reštaurácii. Čašník:
- Ako si želáte servírovať vajíčko,
- M á spôsob servírovania vplyv na cenu?
- Nie.
- Tak si ho dám na bifteku.

Na zamyslenie:
Smutným sa hodiny vlečú, 

veselým letia.
(Don Bosco)

firm a Hanák ponúka:

-elektrifikáciu zvonov na 
princípe elektromagnetu 

-ozvučovanie 
a elektroinštalačné práce

Hanák

Hrnčiarska 789/53 
Stropkov 
091 01

;č .te l: 0938/742 37 45 
0905 754 948

ä

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV farnosť NOVÝ RUSKOV 

usporiada

III. ROCNIK CYKLISTICKEJ TURY TREBISOVSKEHO PROTOPRESBYTERATU

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 <> Sečovce o  Zbehňov o  Malé Ozorovce 
^  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 c* Lastovce o  Michaľany o  Čerhov o  Veľká Tma

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 o- Hraň o  Novosad Zemplínske Hradište
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M eno Tomislava Ivaňčica nie je slovenskej čitateľskej 
verejnosti neznáme. Azda najrozšírenejším jeho dielom je krí
žová cesta Poď za mnou. Rovnako úspešne sa na knižnom trhu 
prezentovali aj diela Bdejte a modlite sa! či Vnútorné oslo
bodenie a uzdravenie.

Kniha Za lepší svet sa svojou kvalitou jednoznačne zaraďuje 
do línie ostatných titulov tohto chorvátskeho autora. Čo však 
prináša na úrovni svojho obsahu a autorského zám eru?
V centre pozornosti stojí dnes už azda pre mnohých spro
fanizovaný pojem požehnávania. Podľa Krátkeho slovníka 
slovenského jazyka slovo žehnať znamená: 1. dávať požehnanie,
2. blahorečiť, velebiť; a slovo požehnať: 1. obdariť, zahrnúť 
priazňou, 2. dať požehnanie, blahorečiť, vzdávať chválu, vďaku, 
velebiť, dobrorečiť. Autor v štrnástich kapitolách ponúka naozaj 
m nohostranný pohľad. N eobm edzuje sa len na rozšírené 
chápanie liturgického žehnania, ale posúva jeho dopad na 
skutočne všetky oblasti našej existencie. „Byť požehnaný 
znamená byť pod Božou ochranou, byť v Božej starostlivosti 
a radosti... Zlo, ktoré prajeme alebo robíme druhým, padá aj 
na nás a šliape po nás. Preto zlo sa nemôže zničiť nenávisťou 
a zlom, ale iba odpúšťaním, želaním a konaním dobra. Človek, 
ktorý koná dobro, nemôže padnúť, nič ho nepremôže. (...) 
Tajomstvo úspešného života je v požehnaní. Tajomstvo radosti 
je v dávaní. Tajomstvo plodnej viery je v živote pre druhých. 
Tajomstvo stonásobného prijímania je v sebaodriekaní. Tak 
rastie okolo nás priestor svetla, zdravia i pokoja. Tak sa svet 
stane lepším. Boh sa nedá zahanbiť.“ (s. 26). Autor nám  na 
stránkach prvých kapitol odpovedá na základné otázky -  ako 
požehnávať a ako prijímať požehnanie. Logickým pokra
čovaním je ovocie a duchovná sila, teda cieľ požehnávania.
V ďalšej časti sa prenesieme do formálnej roviny problematiky 
(požehnávanie slovami, srdcom, gestami a mocou služby). 
Obohatením diela sú mnohé príklady biblických i liturgických 
textov. „Chcel som poukázať na velké bohatstvo kresťanskej 
viery a zázračnú možnosť, ako premeniť svet. Nie je to traktát 
o požehnávaní, ale skôr návod, ako objaviť blaho, ukryté 
v našich dušiach. M á nás nabádať, aby sme dúfali napriek 
beznádeji a robili niečo pre záchranu sveta. [Túto knihu] prijmú 
najmä tí, čo už skúsili, že Boh počúva naše modlitby a že 
rozhodujúcimi prostriedkami v boji za lepší svet sú zbrane 
ducha,“ hovorí sám autor v príhovore k čitateľovi.

Yl -

Blíži sa čas dovoleniek a mnohí z Vás si už naplánovali 
zájazd do hôr, k priehradám či starým rodičom na dedinu. 
D eti sa budú  spo ločne  s tre tá v a ť v rôznych letných  
táboroch. Ti solventnejší si už zakúpili zájazdy k moru od 
C ho rvá tska  až po  ď a leké  Japonsko , č i A ustrá liu . 
Poopúšťate svoje domácnosti a celé dni si budete užívať 
slnka a vody, či príjemného chladivého vánku v horách. 
Je to čas pre regeneráciu, zmenu doterajšieho života. 
R ýchli sa spom alia, unavení s i oddýchnu, duchovne 
pracujúci napnú svaly a tí, ktorí ich napínali celý rok ich 
nechajú oddychovať. Študenti vymenia lavice za pláže 
a školy za stany.
Je to krásny čas. Ale snáď každý po odchode na dovolenku 
už zažil ten pocit: Na niečo sme zabudli, alebo na niekoho? 
Horšie je  len to, že s i to uvedomíme až keď sa z dovolenky 
vrátime. Nie, nechcem tu spomínať všetky potrebné veci 
na túru, ani k moru. A le skúste si spomenúť, pri ktorej 
dovolenke ste pamätali aj na to, čo celý rok zanedbávate
-  na modlitbu? Cez celý rok sami seba ospravedlňujete, 
že nemáte čas, lebo nie ste jeho pánmi. Ľudia z dedín 
ráno musia skoro vstávať, aby obslúžili statok a večer 
z toho istého dôvodu neskoro líhajú. V mestách treba zasa 
vystáť už od rána zástupy v potravinách, aby deti malí 
čerstvé pečivo. A potom rýchlo do práce. Deti ráno nechcú 
vstávať a keď  ich už dostanete z postele, treba sa rýchlo 
ponáhľať do školy. Niekedy nezostane ani čas na raňajky. 
A večer?! To sme unavení, vyťažení a ustatí. Naše 
myšlienky smerujú k nočnému spánku. A modlitba sa stáva 
potom  iba m echanickým  opakovaním  vopred spamäti 
naučených slov a viet. Vtedy si všetci hovoríme: Keby som 
m al /č i m ala/ viac času, aj by som ten rozhovor chcelZ-a 
prežiť pokojnejšie, úprimnejšie a p ri plnom vedomí. Ale to 
sa nedá.
A práve v týchto chvíľach myslíte na leto, na oddych. 
Škoda, že keď  sa balíte, zabúdate na Sväté Písmo, 
modlitebné knižky, ružence, či čotky. Škoda, že ste pri 
plánovaní dovolenky nemysleli a j na oddych pre dušu, 
ktorá je  už unavená z toho nekonečného zhonu a vyčer
paná z tých narýchlo pospájaných slov v neúprimných  
a veľmi skromných modlitbách. A stačí tak málo. Miesto 
rôznych pokútnych časopisov opisujúcich ľudské slabostí 
a nešťastia iných pribaliť Písmo. Miesto jedného náhrdel
níka, či šnúrky s amuletom pribaliť ruženec, alebo čotky. 
Prečo čítať o nešťastí, keď Slnko vyhrieva telo ležiace na 
piesku? Čítajte o príjemnejších daroch, rozjímajte o múd
rosti, láske a kráse Boha. Prečo počas túry vysokohorským 
terénom počúvať rádio? Účinnejšie je  v tichosti opakovať 
slová modlitby a vnímať krásu prírody, hru farieb a tieňov 
a nádherný spev vtákov letiacich oblohou.
Ak túžite po tom, aby dovolenka doplnila to, čo chýbalo 
doterajšiemu spôsobu života, tak to treba zobrať naozaj 
v plnosti. Načerpajte nielen silu pre telo, ale i pre ducha 
a dušu. Napojte sa na prílev energie, ktorú leto dáva, no 
nezabudnite ani na zdroj tejto energie. Čerpajte rovno
merne pre každú časť svojej osobnosti. Toto je  múdrosť, 
ktorú našli už starí Gréci -  kalokagatia. Naplňte v sebe jej 
ideál -  staňte sa ideálnymi v telesnej i duševnej oblasti, 
vyrovnajte v sebe krásu tela i ducha. Vtedy sa dovolenka, 
po ktorej sa neraz vraciate unavene do všedných dní 
každodenného strádania a trápenia, stane začiatkom 
nového človeka, nového života. Života, po ktorom tak 
úporne túžite, ktorý tak vehementne hľadáte.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
šéfredaktor
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