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Pondelok 1 5 . 1 0 . - Eutym, prepodobný; Menlivé
časti z pondelka alebo o prepodobnom. Rúcho
svetlé. Flp 2, 12-16a, zač. 241; Lk 6, 24-30,
zač. 25.
Utorok 1 6 .1 0 . - Longinus Stotník, mučeník;
Menlivé časti z utorka (rúcho svetlé) alebo
o mučeníkoch (rúcho červené). Flp 2 , 16b-23,
zač. 242; Lk 6, 37-45, zač. 27.
Streda 1 7 . 1 0 . - Ozeáš, prorok; Menlivé časti zo
stredy (rúcho pôstnej farby) alebo o prorokovi
(rúcho svetlé). Flp 2 ,24-30, zač. 243; Lk 6 ,4 6 49; 7 ,1 , zač. 28.
Štvrtok 1 8 . 1 0 . - Lukáš, apoštol a evanjelista;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár
o Lukášovi, Sláva kondák o Lukášovi, I teraz
podľa predpisu. Flp 3 ,1 -8 , zač. 244; Lk 7 ,1 7 30, zač. 31; Apoštolovi: Kol 4, 5-9; 14-18, zač.
260b; Lk 1 0,16 -2 1, zač. 51a.
Piatok 19. 10. - Joel, prorok; Menlivé časti
z piatku (rúcho pôstnej farby) alebo o prorokovi
(rúcho svetlé). Flp 3, 8-19, zač. 245; Lk 7, 3135, zač. 32.
Sobota 2 0 .10. - Artem, veľkomučeník; Menlivé
časti zo soboty (rúcho svetlé) alebo o veľkomučeníkovl (rúcho červené). 2 Kor 1 ,8 -1 1 , zač.
168; Lk 5, 27-32, zač. 20.

Piatok 2 6 . 1 0 .-D e m e 
ter, veľkomučeník; Rú
cho červené. Antifóny
predobrazujúce. Tropár
o veľkomučeníkovi, Slá
va kondák o veľkomuče
níko vi, I teraz podľa
predpisu. 2 Tim 2 ,1 -1 0,
zač. 292; Jn 15,17 -2 7;
16, 1 -2, zač. 52; Ze
metraseniu: Mt 8, 2327, zač. 27.
Sobota 2 7 .1 0 .-Nestor,
mučeník; Menlivé časti
zo soboty (rúcho svetlé)
alebo o mučeníkovi (rú
cho červené). 2 Kor 3,
12-18, zač. 174; Lk 6 ,1 10, zač. 22.
Nedeľa 2 8 . 1 0 . - Paraska z Ikónia, mučenícka
- 21. nedeľa po 50.-nici - 4. hlas;
Rúcho svetlé. Radové evanjelium na utierni je
desiate. A n tifó n y nedeľné. Tropár z hlasu
a o mučenícke, kondák z hlasu, Sláva o muče
nícke, I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu a potom o mučenícke. Gal
2, 1 6 -2 0 , zač. 203; Lk 8, 5 -1 5 , zač. 35;
(Mučenícke: 2 Kor 6 ,1 -10, zač. 181; Lk 7, 3649, zač. 33).

Pondelok 2 9 .1 0 . - Anastázia Rímska, muče
Nedeľa 2 1.10 . - Hilarion Veľký, prepodobný
20. nedeľa po 50.-nici - 3. hlas;nícka; Menlivé časti z pondelka (rúcho svetlé)
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je deviate. alebo o mučenícke (rúcho červené). Kol 2 ,1 3 Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva kondák 20, zač. 255; Lk 9 ,1 8-22 , zač. 43.
z hlasu, I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu. Gal 1 ,1 1 -1 9 , zač. 200; Lk Utorok 3 0 .1 0 .—Zenobios a Zenobia, mučeníci;
Menlivé časti z utorka alebo o mučeníkoch. Kol
7 ,1 1 -1 6 , zač. 30.
2, 20-23; 3 ,1 -3 , zač. 256; Lk 9, 23-27, zač. 44.
Pondelok 2 2 .1 0 . - Aberkios, biskup, apoštolom
rovný; Menlivé časti z pondelka alebo o biskupovi. Streda 3 1.10 . - Stachls a spoločníci, apoštoli;
M enlivé časti zo stredy alebo o apoštoloch
Flp 4,10-23, zač. 248; Lk 7, 36-50, zač. 33.
(rúcho pôstnej farby) Kol 3, 17-25; 4 ,1 , zač.
Utorok 2 3 . 1 0 . - Jakub, apoštol; Rúcho červené. 259; Lk 9, 44-50, zač. 47.
Antifóny predobrazujúce. Tropár o Jakubovi,
Sláva kondák o Jakubovi, I teraz podľa predpisu. Štvrtok 1 . 1 1 . - Kozma a Damián, divotvorcovia,
lekári a nezištníci; Menlivé časti o svätých. Kol
Kol 1 ,1 -2 ; 7-11, zač. 249; Lk 8 ,1 -3 , zač. 34;
Apoštolovi: Gal 1 ,1 1 -1 9 , zač. 200; Mt 13, 54- 4 ,2 -9 , zač. 260; Lk 9,49-56, zač. 48a; Lekárom:
1 Kor 12, 27-31; 13,1-8a, zač. 153; Mt 1 0,1;
58, zač. 56.
5-8, zač. 34b.
Streda 2 4 . 1 0 . - Aret a spoločníci, mučeníci;
Menlivé časti zo stredy alebo o mučeníkoch. Kol
Piatok 2 . 1 1 . - Akindyn a spoločníci, mučeníci
- Pamiatka zosnulých;
1 ,1 8-23 , zač. 251; Lk 8, 22-25, zač. 37.
Menlivé časti za zosnulých. 1 Kor 15, 47-57,
Štvrtok 2 5 .1 0 . - Marcián a Martýr, mučeníci; zač. 163; Jn 6, 48-54, zač. 23; (alebo z dňa:
Menlivé časti zo štvrtka (rúcho svetlé) alebo Kol 4 ,1 0 -1 8 , zač. 261; Lk 1 0 ,1 -1 5 , zač. 50).
o mučeníkoch (rúcho červené). Kol 1, 24-29;
2 ,1 -7 , zač. 252 a 253; Lk 9 ,7 -1 7, zač. 41 a 42.
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Sobota 3 .1 1 .—Akepsim a spoločníci, mu
čeníci; Menlivé časti zo
soboty alebo o muče
níkoch. 2 Kor 5,1-1 0a,
zač. 178; Lk 7 ,1 b-10,
zač. 29.

Nedeľa 4 .1 1 .—Joanik
Veľký, prepodobný
22. nedeľa po 5
n ic i- 5 . hlas;
Rúcho svetlé. Radový
hlas je piaty. Radové
evanjelium na utierni je
jedenáste. A ntifóny
nedeľné. Tropár z hlasu,
Sláva kondák z hlasu,
I teraz podľa predpisu.
Prokimen, alelujaa pri
časten z hlasu. Gal 6,
11-18, zač. 215; Lk 16,
19-31, zač. 83.
Pondelok 5 . 11. —Galaktion a Epistéma, mu
čeníci; Menlivé časti
z pondelka /rúcho svet
lé/ alebo o mučeníkoch /rúcho červené/. 1 Sol
1 ,1 -5 , zač. 262 ; Lk 10, 22-24, zač. 52.
Utorok 6. 11. - Pavol, biskup; Menlivé časti
z utorka alebo o biskupovi /rúcho svetlé/. 1 Sol
1 ,6 -1 0 , zač. 263; Lk 11,1-10 , zač. 55.
Streda 7 . 1 1 . - 33 meliténskych mučeníkov;
Menlivé časti zo stredy alebo o mučeníkoch
/rúcho červené/. 1 Sol 2 ,1 -8 , zač. 264; Lk 11,
9-13, zač. 56.
Štvrtok 8. 11. - Zbor archanjela Michala
a ostatných beztelesných mocností; Rúcho svetlé.
Antifóny predobrazujúce. Tropár o anjeloch, Sláva
kondák o anjeloch, I teraz podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten o anjeloch. Hebr 2,
2-10, zač. 305; Lk 10,16-21, zač. 51a.
Piatok 9 .11. - Matróna, prepodobná; Menlivé časti
zpiatku/rúcho pôstnej farby/alebo o prepodobnej
/rúcho svetlé/. 1 Sol 2, 9-13; 14-20, zač. 265
a 266; Lk 11,14-23; 24-26, zač. 57 a 58.
Sobota 1 0 . 1 1 . - Erast a spoločníci, apoštoli;
Menlivé časti zo soboty alebo o apoštoloch
/rúcho svetlé/. 2 Kor 8,1 -5, zač. 1 85 ; Lk 8 ,1 621, zač. 36.

Nedeľa 1 1 .1 1 .- Menas, Viktor a Vincent, mučeníci
23. nedeľa po 50.-nici - 6. hlas;
Radový hlas je šiesty, radové evanjelium na
utierni je prvé. Rúcho svetlé. Antifóny nedeľné.
Tropár z hlasu, sláva kondák z hlasu, I teraz podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu.
Ef 2,4-10, zač. 220; Lk 8, 26-39, zač. 38.
Vojtech Boháč

Milované sestry a bratia!

RNDr. Jozef Voskár

titulárny kanonik,
prodekan GBF PUP

Keď francúzsky cisár Napoleon po
svojich m ocenských a vojenských
víťazstvách dosahoval vrchol svojej
slávy, nabral odvahu v prítom nosti
svojich najbližších spolupracovníkov
povedať, že on m usí byť raz taký
slávny ako Kristus. Vtedy mu jeho
pobočník odvetil: „Áno pane, určite
b u d ete, ale s jed n o u m alou p o d 
m ienkou, že sa ako K ristus dáte
ukrižovať a na tre tí deň v stan ete
zmŕtvych.“ Nato Napoleon zvážnel,
lebo videl, že podmienka nie je vôbec
malá a je pre neho absolútne nesplni
teľná. A táto pravda platí o každom
kráľovi či cisárovi, cárovi či prezi
dentovi, ktorý by si chcel robiť nárok
na „božskú“ úctu a slávu tak, ako si
na ňu robili mnohí panovníci starého,
ale aj súčasného sveta. Tá totiž patrí
výhradne iba Kristovi - Kráľovi.
Na otázku, ktorú dal Pontský Pilát
Pánu Ježišovi - „Si židovský kráľ?“,
odpovedal kladne, ale s jasným vy
svetlením, že jeho kráľovstvo nie je
z tohoto sveta (porov. Jn 18, 33-36).
Je to kráľovstvo Božej lásky, ktorou
sa svet buduje, zjednocuje, m ení
a udržiava podľa Božieho plánu spásy.
Je to kráľovstvo bez akéhokoľvek
násilia, teroru, strachu a dobyvačných
prostriedkov, aké na udržanie svojich
kráľovstiev používajú mocnári tohoto
sveta. Boh - Láska chce a túži vládnuť
cez slobodné rozhodnutie každého
ľudského srdca, ktoré nedobíja n á 
silím, ale obetovaním seba ako vrchol
ným prejavom Božej lásky na z á 
chranu hriechom zničeného človeka.
Až budem vyzdvihnutý od zeme, všet
kých pritiahnem (porov. Jn 12, 32).
Byť vyzdvihnutý pre Ježiša ako Kráľa
kráľovstva, ktoré nie je z tohoto sveta,
neznam ená vyzdvihnutie na zlatý
kráľovský trón, neznam ená dať si
položiť na hlavu zlatú korunu, n e
znam ená vziať do rúk zlaté žezlo
a zlaté jablko a dať sa obliecť do
skvúceho zlatom pretkávaného krá
ľovského rú ch a, ale je d n o zn a č n e
znamená vystúpiť potupený s tŕňovou
korunou na trón kríža, so žezlom
železných klinov a s kopijou otvore
ným srdcom, z ktorého prúdi zachra
ňujúca krv a voda. Také je kraľovanie

K ristovo, kraľovanie z kríža, k ra
ľovanie, ktorém u slobodné ľudské
srdce ponúka svoj trón, aby ho obsadil
on a vyhnal z neho Satana. Jediný
skutočný Kráľ, ktorý nenecháva obeto
vať nás, aby si upevnil svoju moc
a slávu, ale ktorý obetuje seba, aby
sme aj my mohli kraľovať s ním, tak
ako to prisľúbil apoštolom pri posled
nej večeri, kedpovedal: „Vyste vytrvali
so mnou v mojich skúškach a ja vám
dávam kráľovstvo, ... aby ste v mojom
kráľovstve sedeli na trónoch a súdili
dvanásť km eňov Izraela“ (Lk 22, 2829).
O hlasovanie Božieho kráľovstva
bolo stredobodom Ježišovej misie na
tom to svete a dáva jeho tajomstvo
poznávať nie múdrym a rozumným
to h o to sveta, ale maličkým a p o 
níženým, ktorí majú pokorné srdce ako
má on. Ježiš je teda Kráľom ľudských
sŕdc, je ich pokladom , je ich p od
statn o u h o d n o to u , ktorá nás robí
účastnými na Božom kráľovstve v rea
lite to h to sveta a raz aj v realite
večnosti. Ježiš však prijíma len odpo
litizovaný titul kráľa spojený s titulom
Mesiáša, ako to predpovedali proroci.
V poslaní takéhoto kráľa je vybojovať
zápas so Satanom, s hriechom a s vlá
dou sm rti, v ktorej m al uviaznuť
padnutý človek.
Kristus je teda jediný Mesiáš a je
diný Kráľ, ktorý sa mohol tejto úlohy
zhostiť, lebo sám bol Synom Božím.
On ju raz a navždy splnil a netreba ju
už nikomu opakovať. Otec ustanovil
svojho Syna za Kráľa kráľov a Pána
pánov (por. Zj 19,16). Vrcholný prejav
Božej lásky k nám Ježiš ukázal na
tróne kríža a jeho kráľovská moc Božej
lásky nás všetkých pritiahla a vyzýva
nás ku spolukraľovaniu s ním prijatím
našich krížov, aby sme s ním mohli
kraľovať aj vo večnosti v jeho sláve.
Komu ponúkneme svoje srdce na
kraľovanie? Nikto neoľutuje, keď ho dá
Kristovi - Kráľovi, lebo jedine on nás
môže urobiť šťastnými a radostnými
ľuďmi preplnenými pokojom, spra
vodlivosťou a láskou, hodnotam i,
ktoré sú dnes najžiadanejšími v celom
svete.
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Prečo sa zlé
veci stávajú
dobrým ľuďom?
Tragické udalosti, ktoré v týchto dňoch
postihli Spojené štáty americké v sú
vislosti s teroristickými útokmi v New
Yorku a Washingtone vyvolávajú u ľudí
rôzne pocity. U jedných je to rozhorčenie,
túžba po pomste, iní sa zhromaždení na
uliciach modlia, alebo sa snažia akým
koľvek spôsobom pomôcť pozostalým
obetí a zmierniť ich bolesť. Z viacerých
úst sa však ozývajú aj otázky typu: „Kde
bol Boh? Prečo tomu nezabránil? Prečo
muselo tolko nevinných ľudí zomrieť? Nie
je to krutý Boh?“ Priznajme si, že aj my
mnohokrát zasiahnutí konkrétnou tragic
kou udalosťou v našom živote, stojíme
pred Bohom nemí, nechápajúc, prečo sa
to muselo stať práve nám.
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Nájsť odpoveď na problém utrpenia,
ktoré zasahuje tak „dobrých“ ako aj
„zlých“, sa v dejinách snažilo veľa ľudí.
„Prečo trpí spravodlivý?“, je odvekou
otázkou ľudstva. Človek zoči - voči
utrpeniu ihneď začne obviňovať Boha
z krutosti a dovoláva sa spravodlivosti.
Je však možné, že keď sa pýtame: „Ako
mi to Boh m ohol urobiť?“, je to zle
položená otázka? Najprv sa pozrime, čo
o tom hovorí Božie Slovo.
Azda najhlbším zam yslením nad
problémom ľudského utrpenia v Biblii
a možno v celej literatúre je kniha Jób. Asi
pred dva a pol tisíc rokmi žil citlivý muž,
ktorý videl, ako zbožní ľudia v jeho okolí
podliehajú chorobám, zatiaľ čo pyšným

a sebeckým sa darí. Jób, bol bohatý muž,
ktorý mal zdravie, rodinu a veľký majetok,
ale jedného dňa o všetko prichádza
a začína sa pýtať: „Prečo?“ Vtedy k nemu
prichádzajú priatelia, ktorí sa mu snažia
nahovoriť, že jeho terajšia situácia je
určite trestom za jeho hriechy alebo je tu
iste nejaký dôvod, pre ktorý musí trpieť.
Vtedy si Jób, ktorý pravdepodobne
m nohokrát hovoril rovnako ako jeho
priatelia k iným ľudom, ktorí trpeli, po
prvýkrát uvedomuje, aké sú tieto slová
prázdne, aké je nezmyselné dávať za
príčinu každého ľudského utrpenia trest
za zločiny. Tu vstupuje v biblickom
príbehu do rozhovoru Boh a prekva
pujúco nepokarhá Jóba za jeho stony
a dovolávanie sa odpovede
na príčinu jeho nešťastia,
ale Jóbových priateľov, za
ich snahu, za každú cenu
odpovedať na problém utr
penia. No nedáva Jóbovi
konkrétnu odpoveď, ale
hovorí: „Keďsom zakladal
zem, kde si vtedy bol, nože
m i povedz, keď pravdu
znáš!“ (Jób 38, 4).
Jób si uvedomil svoju
„malosť“ pred Bohom, vi
del, že mu chýba pokora
pred Pánom a až vďaka
tejto situácii uvidel, kto je
Boh a kto je on. Na konci
príbehu hovorí jednu zá
važnú vec: „Len z počutia
som dosiaľpoznával Boha,
ale teraz ho moje oko uz
relo“ (porov. Jób 42, 5).
Určite máme, každý je
den z nás, skúsenosť s tým,
ako nám mnohé trápenia
a udalosti pomohli v na
šom vzťahu s Bohom. Ak

Tzv. Biblia Pantheonu
z 12. storočia ilustruje
v dvoch radách Knihu Jób:
na hornom vyobrazení
vidíme bohatého a šťast
ného Jóba, ktorého su
sedia a priatelia uctievajú
obdivnými gestami. Dolný
rad ukazuje Jóba ožob
ráčeného, bezmocného
a pokrytého ranami, kto
réhojeho priatelia oslovujú
prázdnymi frázami a bla
hosklonnými gestami. Jó
ba chráni ruka Pána, ktorý
všetko vie a stojí nad všet
kým.
(Snímka: archív redakcie)

sme k sebe úprimní, zistíme, že ak by sme
niekedy nemali problémy, Boha by sme
už vo svojom živote ani nepotrebovali. On
nám však nebude vysvetľovať prečo, ale
ako trpieť. Pretože v skutočnosti nie Boh
je príčinou nášho utrpenia. Biblia hovorí
o Bohu ako o ochrancovi chudobných,
vdov, sirôt, ale nehovorí, ako sa z nich
siroty a vdovy stali. Príčiny je potrebné
hľadať už v prvom hriechu, keď
sa človek vzoprel voči Bohu.
Človek dostal dar slobodne sa
rozhodnúť medzi dobrom a zlom
(por. Dt 30,15-20). No vplyvom
hriechu sa niektorí ľudia roz
hodli využiť svoju slobodu na to,
aby mohli ubližovať druhým
a Boh im v tom nemôže za
brániť, iba ak by nám zároveň
vzal slobodu, ktorá nás robí
ľuďmi. On nechcel, aby náš život
bol naprogramovaný, ako je
tomu u zvierat. Preto nemôžeme
viniť Boha, za to, čo urobil
človek, ktoiý sa rozhodol zabíjať
alebo za to, že niekto dostane
infarkt, ktorýje často odpoveďou
organizmu na zlú životosprávu
a prepínanie síl.
Čo teda robí Boh, keď vidí
ľudské utrpenie? Žalmista píše:
„Svoj zrak upieram na vrchy,
príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc
mi príde od Pána, ktorý stvoril
nebo i zem“(Ž 121,1-2). Nepíše
„bolesť mi prichádza od Pána“
alebo „trápenie mi prichádza od
Pána“, hovorí „pomoc.“ Boh
nespôsobuje zlé veci, ktoré sa
nám stávajú, ale je naopak pri

kto v neho verí, ale aby
mal večný živo r (Jn 3,
16). Pochopiť niečo z tohoto tajomstva utrpenia
však môžeme až vo svet
le Kristovho vzkriesenia.
Dať úplnú odpoveď
pravený všetkým nám pomôcť, aby sme sa na otázku „Prečo trpia aj spravodliví?“,
so svojím utrpením dokázali vyrovnať. nemôžem, ale ukončila by som toto
Preto by sme sa nemali pýtať: „Bože, prečo zamyslenie slovami rabína H arolda
mi to robíš?“ Budeme sa pýtať: „Bože S. Kushnera, ktorý vo svojej knihe „Keď
pozri, čo sa mi stalo, môžeš mi pomôcť?“ sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom“ hovorí:
Najplnšou odpoveďou na utrpenie je „M ohol by som človeku, ktorý trp í
to, že Boh vie, čo znamená trpieť. „ Veď povedať, že Boh má svoje dôvody preto,
Boh tak m iloval svet, že dal svojho čo sa mu stalo, alebo, že ho Boh musí
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, veľmi milovať, alebo obdivovať jeho
statočnosť, keď ho skúša takýmto
spôsobom. No ja mu môžem len
povedať, že Boh, v ktorého ja
verím, mu jeho chorobu neposlal
a nem á žiaden zázráčný liek,
ktorý by mu odopieral. Ale na
tomto svete, kde všetci nosíme ne
smrteľnú dušu v krehkom a zra
niteľnom tele, ten Boh, v ktorého
ja verím, dáva silu a odvahu tým,
ktorí trpia bolesťou a strachom zo
sm rti...“ A my kresťania pri
pohľade na trpiaceho, ale aj
zmŕtvychvstalého Ježiša Krista
vidíme, že Boh nie je krutý a že
na nás nezabudol, aj keď máme
nejaké súženie. On sa „neteší“
z ľudského utrpenia, ale dáva silu
víťaziť nad smrťou a dokázal nám
to tým, že poslal Ježiša Krista,
ktorý víťazí nad bolesťou a utr
pením.
Už spomínaný rabín hovorí, že
raz videl na aute jeden nápis:
„Môj Boh nie je mŕtvy, toho
vášho je mi ľúto.“ To isté, s ma
ličkou obmenou si môžeme pove
dať aj my: „Môj Boh nie je krutý,
toho vášho, je mi ľúto.“

Ilustr. snímka:
L. Lehotský

Lenka Frigová
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Kresťanstvo

Q/Múdrosti

nanovo objavené

tcov púšte
Modlitba z púšte
Pane Ježišu Kriste, tvoju vôľu poslúcha
všetko tvorstvo, odpusť mi zlo, ktoré som
urobil, a daj mne hriešnikovi, aby som už viac
nehrešil. Pane, verím, že hoci si to nezaslúžim,
ty ma môžeš očistiť od všetkých hriechov. Pane,
viem, že človek súdi podľa zovňajšku, ale ty
vidíš do srdca. Pošli svojho Ducha do naj
hlbšieho vnútra môjho bytia, aby prevzal moc
nad mojou dušou a mojím telom. Bez teba
nemôžem byť spasený, s tvojou pomocou sa
však odvážim túžiť po tvojej spáse. Teraz ťa teda
prosím o tvoju spásu. Prosím ťa o múdrosť, aby
si mi podľa svojej veľkej dobroty pomohol
a ochránil ma. Všemohúci Bože, bud sprie
vodcom môjho srdca, aby som vo dne i v noci
pamätal na tvoju prítomnosť. Amen.

0 živote v kélii
Jeden brat v skíte si išiel pýtať poučenie od
abbu Mojžiša a starec mu povedal: „Choď
a zotrvaj vo svojej kélii. Tvoja kélia ťa všetko
naučí.“
Abba Ján dal túto radu: „Byť vo väzení
znamená sedieť v kélii a stále pamätať na Boha.
To je zmysel slov: Bol som vo väzení a Boh ma
navštívil‘ ( porov. Mt 25, 36).
Jeden brat sa opýtal abbu Pimena: „Ako sa
mám správať vo svojej kélii, na mieste, kde
žijem?“ On odvetil: „Správaj sa, ako keby si bol
cudzinec, a kdekoľvek budeš, neočakávaj, že
tvoje slová budú mať nejaký vplyv. Tak budeš
v pokoji.“
Toto m iesto bolo nazvané Kellia, pre
množstvo kélii rozložených v tejto pustatine.
Tí, čo už začali svoje cvičenie v Nitrii a chcú žiť
viac utiahnutý život, zbavení vonkajších vecí,
prichádzajú odtiaľ sem. Tu je totiž úplná púšť
a kélie sú oddelené od seba tak veľkou vzdia
lenosťou, že nik nedovidí na svojho suseda ani
nemôže počuť žiaden hlas. Žijú osamote vo
svojich kéliách, je tam úžasné ticho a veľký
pokoj. Len v sobotu a nedeľu sa stretávajú
v chráme a vidia sa tvárou v tvár ako ľudia, ktorí
sa vrátili do neba.
Abba Hilarion prišiel z Palestíny do hôr, aby
videl abbu Antona. Abba Anton mu povedal:
„Vitaj, fakľa zobúdzajúca deň.“ Abba Hilarion
povedal: „Pokoj s tebou, maják dávajúci svetlo
celému svetu.“
-int-
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S tarý zákooi v rukách kresťana
Dnes to bude text z Knihy sudcov. Galaád a vrátilo sa z ľudu dvadsaťdvaJe to časť príbehu o Gedeonovi. Toto tisíc mužov, kým desaťtisíc zostalo.
rozprávame nás prenesie do 12. - 11.
Pán všakpovedal Gedeonovi: »Ešte
storočia pred Kristom, kedy zväz 12 je ľudu priveľa. Zaveďich k vode! Tam
kmeňov Izraela, z času na čas, viedli ti ich preosejem. O kom ti poviem:
charizmatickí vodcovia, nazývam Sud , Tento pôjde s tebou, ‘ten nech s tebou
covia. Zjavovali sa najmä vtedy, keď ide! Ale každý okom tipoviem:,Tento
Izrael, či už celý alebo jednotlivé s tebou nepôjde, ‘ten nepôjde s tebou!«
kmene, bol sužovaný útokmi sused Nato priviedol ľud k vode a Pán pove
ných národov. Gedeon bol jedným dal Gedeonovi: »Každého, kto líže
z takýchto Sudcov. Boh ho poslal, aby vodu jazykom, ako pes líže, postav
vyslobodil Izrael z moci Madiánčanov osve, a takisto každého, kto si k pitiu
prikľakne.« A tých, čo lízali z ruky
a Amalekitov.
„Keďsa všetci Madiánčania, Ama- ústami, bolo tristo mužov. Ostatnýľud
lekiti a synovia východu zhromaždili, si kľakol na kolená, aby sa napil vody.
prešli Jordán a utáborili sa na Jez- Tu povedal Pán Gedeonovi: »S tristo
reelskej rovine, na Gedeona zostúpil mužmi, ktorílízali, vás chcem vyslobo
Pánov duch. Zatrúbil a zvolal Abieze- diť a Madiánčanov dať do tvojej ruky.
rovcov, aby šli za ním. Potom rozposlal Všetok ostatný ľud nech sa vráti, každý
poslov do celého Manassesa a vyzval do svojho domova ¡«Najprv si vzali od
ich, aby ho nasledovali. Vyslal poslov ľudu potravu a trúby do rúk. Potom
aj do Asera, Zabulona a Neftaliho prepustil všetkých Izraelitov, každého
do jeho domova. Ponechal si iba tých
a aj oni im vyšli v ústrety.
Jerobál, čiže Gedeon, včasráno vstal tristo mužov. Madiánsky tábor bol pod
so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, ním na rovine.
Rozdelil tristo mužov na tri zástupy
a utáborili sa pri prameni Harad. Madiánsky tábor bol severne odtiaľ,pň úpätí a všetkým dal do rúk trúby a prázdne
džbány a do džbánov fakle. A povedal
pahorku More, na rovine.
Tu vravel Pán Gedeonovi: »Ľudu, im: »Hľaďte na mňa a robte takisto!
ktorý je s tebou, je príliš mnoho, keď Ja sa priblížim až celkom k táboru
mám dať Madiánčanov do jeho ruky! a ako ja urobím, tak robte aj vy! Keď
Veď by sa potom Izrael vychvaľoval zatrúbim - ja a všetci, ktorí budú so
proti mne: , Vlastnou rukou som si po mnou - trúbte aj vy okolo celého tá
moholľ Vyhlás teda pred ľudom, aby bora a volajte: Za Pána a za Ge
to počul: ,Kto je bojazlivý a nesmelý, deona!«
Gedeon so sto mužmi, ktorí boli
nech sa vráti!‘« Tak odišlo z pohoria
s ním, priblížúi sa celkom až k táboru,

kde začínala prostredná stráž, len čo
postavili stráže. Tu zatrúbili a roztríeskali
džbány v rukách. Hneď sa ozývali trúby v
troch zástupoch a rozbíjali sa džbány. V
ľavej ruke držali fakle a v pravej ruke trúby
na trúbenie. Prítom kričali: »Meč za Pána
a za Gedeona!« Zostali stáť okolo tábora,
každý tam, kde bol. Ale tábor sa celý roz
víril: kričali a utekah. Kým oni trúbili na
tristo trúbach, Pán obrátil meč jedného
proti druhému v celom tábore. A tak tábor
utekal až do Betsety a Serery, až k AbelMehuly pri Tebate. Tu zvolali „izraelské
mužstvo z NeftaMho, a Asera a z celého
Manassesa a prenasledovali Madiánčanov“(Sdc 6,33-35; 7, 1-8; 16-23).
Táto, sama o sebe drobná a nie veľmi
významná epizóda v dejinách Izraela, bola
momentom, kedy sa človek znova mohol
presvedčiť, že Boh - ako hovoria žalmy - je
Bohom, ktorý vyslobodzuje, ktoiý zachra
ňuje pred smrťou. So zvláštnym dôrazom
je v tomto rozprávam poukázané na pod
statnú črtu Božieho vykúpenia: zadarmo
daný dar! PríbehoGeďeonovije akoby zre
žírovaný práve so zretelom na tento fakt.
Boh zredukuje počet izraelských bojov
níkov na úplne symbolickú hŕstku: z 32 000
na 300! Atej prikáže, aby sa postavila zočivočinepriatelovi „početnému, ako kobylky“
(Sdc 7, 12). Týmto Boh zobral Izraelovi
akúkolvek nádej na víťazstvo. A predsa ho
Izrael dosiahol, nie však vlastnými silami.
Tých 300 bojovníkov nemá navyše ani meč
v rukách! Ich jedinou úlohou bolo, rozbiť
džbány, trúbiť na rohy a volať: „Za Pána
a za Gedeona!“
Tento zadarmo daný Boží zásah, ktorý
je v tejto udalosti opísaný s takým nadše
ním, je všeobecnou črtou každého vyslo
bodzujúceho Božieho zásahu opísaného
v Biblii. Najviac ju vidno v tom najväčšom:
vyslobodení z Egypta a obsadení Zasľúbe
nej zeme. Egyptské otroctvo bola situácia,
ktorú žiadna ludská moc nemohla zmeniť.
Židia boli jednoducho bezbrannými
otrokmi. Ako bezplatná pracovná sila boh
pilierom celej egyptskej ekonómie. Nebolo
nijakej nádeje, že by faraón reagoval na
Mojžišovu výzvu: „Prepusťmôj ľud!“ (Ex
5, 1). Kruh otroctva sa nedal prelomiť.
A predsa bol zničený! Kto to urobil? Boh!
On vyviedol svoj ľud z „domu otroctva“.
Môžeme sa pýtať: vari m vôbec nepôsobil
človek? Ale áno: ako nedôverčivý, šomrajúci, ustavične nespokojný a stále túžiaci
po návrate „k egyptskému cesnaku a ci
buli“(Num 11,5). Vo vyslobodení z Egypta
bolo velmi veľa faktov, ktoré Izraelovi zdô
razňovali: „Boh vás vyslobodil zadarmo!“
Tak to bolo napríklad v udalosti pred
Červeným morom. Len čo ľud vyšiel, už sa
dostal do situácie, ktorá bola ešte zúfalejšia, ako predošlá. Faraón oľutoval, že
prepustil ľud a so svojou armádou sa pustil
do jeho prenasledovania. Dostihne ho na

brehu Trstinového mora, ktoré je jedným
zo zálivov mora Červeného. Pre Izrael od
bila hodina zániku. Pred ním vody mora,
za ním faraónove vojsko. Ako sa v takej
situácii zachová človek? - „Nehovorili sme
ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli: Nechaj
nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom!
Veďlepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako
zomrieťna púšti!“(Ex 14,12). Ako vidíme:
neverí a zúfa si. A čo urobí Boh? Prelomí
obkľúčenie, ktoré zviera bezmocného člo
veka. Otvára cestu uprostred mora a pre
vedie svoj ľud. Tie isté vody, ktoré sú preň
spásou, pre faraóna stanú sa hrobom. Bib
lia vydáva svedectvo: „ Takto Pán v ten deň
vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov“(Ex 14,
30). Izrael v nadšení vyzná: „Moja sila
a moja udatnosťje Pán, on sa mi stal spá
sou... Faraónove vozy ajeho vojsko zmietol
do mora... Tvoja pravica, Pane, vyniká m o
cou...“(Ex. 15,2.4.6). Obrovský počet uda
lostí, od zrútenia sa múrov Jericha, ktoré
Izrael ani nedobýjal iba sedem ráz obchá
dzal a oni padli na hlas trúb, až po víťazstvá
Makabejcov na prahu novozákonnej doby
- to všetko sú fakty, ktoré svedčia o jedinom:
Boh vyslobodil Izrael zadarmo! Žalm to
vyjadruje slovami, ktoré nepripúšťajú po
chybnosť:
„ Ty si svojou rukou vyhnal pohanov
a našich otcov si usadil, zničil si národy,
a našich otcov si rozmnožil. Veď nie svo
jím mečom získali krajinu, nepomohlo im
vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje ra
meno... lebo si ich miloval... Nespoliehal
som sa veru na svoj luk, ani môj meč ma
nezachránil. Ty si nás zachránil pred utlá
čateľmi a zahanbil si tých, čo nás nená
v i d e l i Z 44, 3-4.7-8).
Teraz urobme malé odbočenie. Spo
meňme si na naše úvahy o historickosti
Bibhe v jednej z prvých tém. Vidíme, že
naše závery vôbec nie sú ohrozené skutoč
nosťou, či niektoré z uvedených faktov spô
sobujú ťažkosti historickej kritike. Ich teolo
gický obsah a posolstvo, ktoré nám majú
zvestovať, totiž vôbec nespočívajú v tom,
či sú alebo nie sú v striktnom zmysle histo
rické. Biblia má byť pre nás Božím slovom
so všetkým, čo je v nej napísané. Historické
kritériá boh v dnešnom prípade literárne
tak podané, aby tým viac vyniklo podanie
Božieho vyslobodenia, ako bezplatného
daru! A teraz sa vráťme k našej téme.
Všetko, čo Starý zákon obsahuje je pre
nás posolstvom, obrazom, prototypom eko
nómie spásy, ktorá bola definitívne zavŕšená
v Ježišovi Kristovi, a do ktorej sme my, kres
ťania povolám. Starozákonné udalosti nám
chcú povedať jedno: Božia spása je za
darmo. Tak ako Boh zachránil bez účasti
človeka Izraelitov z ruky Madiánčanov. ako
vyslobodil svoj ľud z Egypta, ako ich vovie
dol do Zasľúbenej zeme, tak zadarmo, bez
našich zásluh vyslobodzuje nás z otroctva
hriechu a vovádza do kráľovstva svojho

milovaného Syna. Svätý Pavol hovorí:
„Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale
sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou,
vykúpením v Kristovi Ježišovi1(Rim 3,23).
Na čom spočíva toto bezplatné vykúpenie?
Najprv na tom, čo pre nás vykonal Ježiš
Kristus. Jeho smrť, zmŕtvychvstanie a nane
bovstúpenie sú výlučne dielom Božím.
V nich, Božou mocou a láskou, bol zničený
náš hriech, zničená jeho moc nad nami
a nám daná možnosť vojsť do nového života.
Života, ktorý je večný a začína sa pre nás už
tu na zemi, nikdy neskončí a ani smrť ho
nemôže zničiť! Toto je, teologickým termí
nom povedané, objektívna fáza nášho vy
kúpenia. Táto je od začiatku až do konca
výlučne Božím dielom! V nej sme my, tými
obdarovanými.
Ale v tomto bode sa bezplatný Boží dar
vykúpenia nekončí. Nastupuje subjektívna
fáza našej spásy. To znamená vnútorné
uskutočnenie v nás. Hoci tu začína pole pô
sobnosti aj pre človeka, vo svojom výcho
disku a podstate je to takisto Božie dielo.
Pripomeňme si z minulého príbehu, že táto
subjektívna fáza vykúpenia spočíva na
vnútornom obnovení človeka. Ezechiel ho
voril o výmene nášho srdca kamenného za
živé. Toto vykoná duch Jahveho v nás. Táto
úžasná existenciálna udalosť sa spája s krs
tom, pretože on sa v novozákonnej termi
nológii nazýva narodením sa z vody
a z Ducha, novým stvorením, vzkriesením
z mŕtvych, obriezkou srdca. Prítomnosť tejto
novej skutočnosti je v človeku tak rukolap
ným faktom ako smrť, zmŕtvychvstanie
a nanebovstúpenie Ježiša Krista. Stretá
vame sa s najhlbšou a najradikálnejšou
zmenou, aká sa môže uskutočniť na úrovni
ľudského bytia. A táto zmena, ako sme
povedali, je takisto od počiatku do konca
dielom Božím, jeho darom. Aby sa človek
stal kresťanom, musí najskôr vstať z mŕt
vych, znova sa narodiť, znova byť stvorený.
Predstavme si: vari sa mŕtvola môže ako
koľvek pričiniť o svoje vzkriesenie? Alebo ten,
čo nejestvuje, môže mať nejaký vplyv na
svoje narodenie alebo na to, aby jestvoval?
Nie! Iba ktosi iný, kto má takúto moc, môže
to urobiť! Tak je to s naším uvedením do
kresťanského života, ktoiý je dielom Božím
v nás a jeho darom. Počujme s akou nád
hernou jednoduchosťou to vyjadril svätý
Pavol v Liste Efezanom: „Spasení ste mi
losťou skrze vieru; a to nieje z vás, je to Boží
dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi
Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil
Boh, aby sme ich konali“(2, 8n).
Tu sa nám môže natískať otázka: Dobre,
a kde je tu účasť človeka, v čom spočíva
jeho spolupráca s Bohom? I na túto otázku
nám odpovie Starý zákon.
nabudúce.
Peter Rusnák
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U krajinskí

mučeníci

20.

stm o č ia

Krv mučeníkov bola a je semenom nových kresťanov.
Noví blahoslavení; Sluhovia Boží Ukrajinskej Gréckokatolíckej cirkvi; Obrad
beatifikácie podľa latinského obradu prvý raz slávený počas východnej liturgie
Jedným z hlavných bodov programu
návštevy Jeho Svätosti, pápeža, Jána
Pavla II., na Ukrajine bolo vyhlásenie
nových blahoslavených. Stalo sa tak
počas východnej liturgie, na ktorej sa
zhromaždilo jeden a pol milióna veriacich
(Hipodrom vĽvove, 27. júna 2001). Bolo
to najväčšie zhromaždenie, aké kedy
spievalo byzantskú liturgiu. Ako sme
o tom písali skôr, bola to sv. liturgia
byzantsko-ukrajinského obradu, ktorej
predsedal sám Svätý Otec, Ján Pavol II.,
a jej hlavným celebrantom bol Jeho
Blaženosť, kardinál Ľubom ír Huzar,
hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
(UGKC). Podlá slov o. Borisa Gudzjaka,
rektora Ľvovskej bohosloveckej akadémie
(LBA), beatifikácia mučeníkov bola
zavŕšením polstoročného obdobia prena
sledovania cirkvi na Ukrajine. UGKC od
príchodu boľševikov na západnú Ukrajinu
stála v opozíci k sovietskej vláde. To
poznačilo osudy miliónov ľudí, biskupov
a kňazov, ktorí spolu so svojimi príbuz
nými a blízkymi boli likvidovaní alebo
deportovaní na sever Ruska.
Akt beatifikácie sa uskutočnil po
Malom vchode. Postulátori a biskupi,
z ktorých diecéz pochádzali kandidáti
predstúpili pred Svätého Otca a oficiálne
ho požiadali, aby zapísal do radov
blahoslavených nových sluhov božích:
7 biskupov, 7 eparchiálnych kňazov,
7 rehoľných kňazov (jeromonachov),
3 rehoľné sestry a 1 laika. Potom biskupi
prečítali ich krátke životopisy. Následne
Svätý Otec mocou svojej apoštolskej
autority vyhlásil ukrajinských mučeníkov
za blahoslavených. Zároveň stanovil dni,
kedy sa bude sláviť ich liturgický sviatok:
biskupa Čameckého a ďalších 24 spolumučeníkov ako aj o. Emiliána Kovča 27. júna; biskupa Teodora Romžu 1. no
vembra; a sviatok Sr. Jozafáty 20. novem
bra. Nato ľud zaspieval mohutné: „Amiň.
Amiň. Amiň“. Počas toho, kým chór
spieval veličanija novým blahoslaveným,
na pódium boli vynesené ich ikony
a umiestnené okolo oltára.
Čo vlastne znamená beatifikácia? Pred
podpísaním únie, podľa východného
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zvyku vyhlasovali za svätých vždy miestne
cirkvi (eparchie). Vo východných cirkvách
sa na západe rozšírené termíny „beati
fikácia“ a „kanonizácia“ nepoužívali.
Východ pozná termín „glorifikácia“ -

svätorečenie svätého, alebo „pričíslenie“
osoby do zástupu svätcov. Vo väčšine
jazykov sa používa pre daný akt slovo
„kanonizácia“; do slovenčiny sa to
prekladá ako svätorečenie, čo je zvlášt
nosťou, lebo je to jazykovo identické
s východnou tradíciou. Na západe sa
udomácnil zvyk kanonizovať svätcov, po
dôkladnom posúdení čností ich života,
v ktorých museli dosiahnuť hrdinský
stupeň. V súčasnosti je prax taká, že
v Ríme musí prebehnúť proces v Kon
gregácii pre kauzy svätých po ukončení
jeho diecéznej fázy.

BEATIFIKÁCIA A KANONIZÁCIA.
Vráťme sa však k slovu beatifikácia. Do
slovenčiny sa prekladá ako - vyhlásenie
za blahoslaveného. Beatifikácia je sláv
nostná deklarácia, ktorá sa odohráva
počas sv. liturgie (sv. omše). Noví bla
hoslavení sa potom považujú za svätých
v miestnej cirkvi, ale ešte nie sú zapísaní
do zoznamu svätých univerzálnej cirkvi.
Ten, kto už bol beatifikovaný, je už navždy
zapísaný do liturgického kalendára
miestnej cirkvi. Podľa dávneho zvyku sa
títo svätci zobrazujú na ikonách, ktoré sú
potom predložené úcte; veriaci sa pred
nimi modlia, zapaľujú sviečky. Podobne
relikvie „blahoslavených“ bývajú pred
kladané k verejnej úcte veriacim. Spra
vidla neskôr, podľa m ožnosti bývajú
„blahoslavení“ kanonizovaní, teda vyhlá
sení za svätých. Týmto spôsobom sa
rozširuje ich úcta z miestnej cirkvi na celú
katolícku cirkev vo svete.
Nahliadnime na chvíľu do Katechizmu
katolíckej cirkvi, čo hovorí na túto tému:
„Keď Cirkev svätorečí (kanonizuje)
niektorých veriacich, čiže keď slávnostne
vyhlasuje, že títo veriaci hrdinsky prakti
zovali čnosti a vo svojom živote boli verní
Božej milosti, uznáva moc Ducha svä
tosti, ktorý je v nej a udržiava nádej
veriacich tým, že im ich dáva za vzor a za
orodovníkov. Svätci a svätice boli vždy
prameňom a počiatkom obnovy v naj
ťažších chvíľach dejín Cirkvi. Veď svätosť
Cirkvi je tajomným prameňom a spo
ľahlivým kritériom jej apoštolskej činnosti
a jej misionárskeho zápalu“ (KKC 828).
Cirkev ako dobrá matka a učiteľka
počas svojich dvoch milénií stále pred
kladala svojim synom a dcéram príklady
svätcov, ktorí vždy v nových spoločenských
a sociálnych pomeroch odpovedali na
Kristovu výzvu k svätosti: „Vy teda buďte
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský
Otec“ (M t 5, 48). „Od Cirkvi sa (kresťan)
učí príkladu svätosti, ktorej vzor a prameň
spoznáva v Presvätej Panne Márii; svätosť
spoznáva v autentickom svedectve tých,
ktorí ju žijú; objavuje ju v duchovnej

tradícii a v dlhých dejinách svätých, ktorí
ho predišli a ktorých pamiatka sa v liturgii
slávi podľa vlastných častí na sviatky
svätých“ (KKC 2030).
„Ked Cirkev v ročnom cykle slávi
pamiatku mučeníkov a iných svätých,
ohlasuje velkonočné tajomstvo v tých
mužoch a ženách, ktorí spolu s Kristom
trpeli a spolu s nún sú oslávení, a predkladá
veriacim ich príklady, ktoré všetkých
priťahujú skrze Krista k Otcovi, a pre ich
zásluhyvyprosuje Božie dobrodenia“ (KKC
1173; porovnaj tiež II. Vatikánsky snem,
konš. Sacrosanctum Concilium, 104).

Božích UGKC. Týmito dek
rétmi Vatikán potvrdil muče
níctvo 26 kandidátov archieparchiálneho procesu, ktorý
sa zakončil v Ľvove 2. marca
2001. Ako povedal prefekt kon
gregácie pre kauzy svätých,
kardinál Jose Saraiva Martins,
ukrajinskí mučeníci „vydali
hrdinské svedectvo svojej od
danosti Kristovi a rímskemu
pápežovi počas druhej sveto
vej vojny a v nasledujúcich
rokoch, keďbola cirkev a ukrajinká hierarchia prenasledova
né komunistickým režimom“.

V tejto rubrike by sme vám chceli, drahí
čitatelia, predstaviť v krátkosti životné
Dekrétom predchádzala prí
peripetie mučeníkov, biskupov, kňazov prava dokumentácie každého
a rehoľníkov, ktorých Svätý Otec beatifi- kandidáta, ktorá obsahovala
koval vĽvove. Už 29. marca 2001 v So- životopis, správu o mučeníckej
bore sv. Jura v Ľvove bola odslúžená smrti ako aj teologickú analýzu
slávnostná bohoslužba a obrad - podlá jeho prác, ak nejaké napísal. De
procedúry Kongregácie pre kauzy svä krétom bola uznaná mučenícka
tých, ktorú reprezentoval o. Mons. Ro smrť Sluhu Božieho biskupa
berto Samo. Počas slávnosti vasilijánsky Mykolu Čarneckého, CSsR.
kňaz, o. Matej Havryliv, ČSW , držiac a ďalších 24 spolubratov - mu
ruku na Evanjeliu, zložil sľub, že doku- čeníkov: biskupov, eparchiálnych a rehoľ
mnety, ktoré dosvedčujú hrdinský stupeň ných kňazov, rehoľníkov a rehoľníc a jed
vieiy ukrajinských mučeníkov odovzdá na ného laika - kantora. Všetci zahynuli pre
spomenutú kongregáciu do Ríma.
nenávisť k viere počas komunistického
prenasledovania na Ukrajine v období
24. apríla 2001 sa za prítomnosti Jeho rokov 1935-1973. Okrem nich bola uznaná
Svätosti, Jána Pavla II., vo Vatikáne usku mučenícka smrť o. Emilijána Kovča, ktorý
točnilo vyhlásenie dekrétov mučeníctva, zahynul v koncentračnom tábore Majdanek
hrdinských čností a zázrakov 28 Sluhov (Poľsko) za svoju pomoc Židom.

čísla si priblížime podrobnejšie životné
osudy týchto mučeníkov za vieru. Sú nám
príkladom vernosti Kristovi, Katolíckej
cirkvi a nástupcovi sv. Petra, rímskemu
pápežovi.
Stanislav Gábor
(pokračovanie v budú
com čísle)

Osobitným dekrétom bol za mučeníka
uznaný Sluha Boží, nám blízky
biskup Teodor Romža z muka
čevskej eparchie. Posledným
dekrétom bol za pravdivý uz
naný zázrak, ktorý sa usku
točnil na príhovor prepodobnej
sestry Jozafáty Hordaševskej,
jedinej, ktorá nezomrela ako
mučenícka. Služobníčka Bo
žia, Sr. Jozafáťa, bola spolu
zakladateľkou kongregácie
sestier služobníc (SSNPM),
z ktorej sestry pracujú aj na
mnohých miestach v službe
našej cirkvi na Slovensku.
Od budúceho
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Učiteľ, celú noc
sme sa namáhali...
Z evanjelia počúvame veľkú sťažnosť,
ktorú apoštoli predniesli Ježišovi. Bolo to
po jednom neúspešnom rybolove na
Genezaretskom jazere. Unavení apoštoli
prali siete, do ktorých v noci nič nechytili.
Boli celí zronení a bez nálady. Tu k nim
prišiel Ježiš a povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“
(Lk 5,4). Šimon odpovedal: „ Učiteľ, celú
noc sme sa namáhah, a nič sme nechytih“
(Lk5, 5).
V týchto jeho slovách je vyjadrená
celonočná námaha, strata času, ale aj veľa
bolesti z vykonanej práce, ktorá bola
zbytočná a bez úspechu. A keď si uvedo
míme, že iybolov bol pre nich a pre ich
rodiny jediným prostriedkom živobytia,
potom sťažnosť nad nevydareným rybo
lovom bola namieste.
Možno k takému presvedčeniu alebo
podobnému názoru prídeme aj my vo
svojom živote. Koľko problémov je dnes
napr. so zamestnaním. Nejeden mal toľko
plánov: „Tak si to v živote zariadim, toto
urobím...“ A ako to dopadlo? Koľko je tu
sklamania, neúspechov, zronenia...! Koľkí
by sa tu mohli sťažovať na spôsob apoš
tolov: „Pane, tak sme sa snažili, tak sme
sa namáhali, ba priam dreli - pre seba,
pre rodinu - a teraz vidíš, ako to s nami
dopadlo...“
Všimnime si však slová, ktoré povedal
Ježiš Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu
a spustite siete na lov! “(Lk 5,4). Apoštoli
poslúchli a chytili také množstvo rýb, že
sa im trhali siete (Lk 5, 6). Apoštolov
a všetkých, ktorí boli s nimi, sa zmocnila
hrôza nad takým úlovkom rýb (5, 9).
Preto „opustili všetko a šli za ním “(5, ľ ľ).
Počujme aj my tieto Kristove slová! Vo
chvíľach neúspechov, bôľu a sklamania
načrime aj my hlbšie do Kristovej božskej
náuky, ktorá má vždy odpoveď. V Luká
šovom evanjeliu čítam e ďalej tieto
Kristove slová: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme každý deň
svoj kríž a nasleduje m a “ (Lk 9, 23).
Na pochopenie týchto Kristových slov
treba naozaj veľkú vieru a pokoru. Byť
kresťanom nikdy nebolo ľahké! Ak chceme
byť kresťania, nemáme inej cesty, len vziať
„každý deň svoj kríž“ - svoje neúspechy,
kríže a bolesti - a ísť za Ježišom.
V životopise sv. Terézie Veľkej čítame,
že raz cestovala so svojimi spolusestrami
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a na ceste sa m useli prebrodiť cez
rozvodnenú rieku. Práve uprostred rieky
sa im pokazil povoz a ona musela vstúpiť
do studenej vody. Pri tom si na kameni
poranila nohu. Bola k tomu ešte aj chorá.
Vtedy si vzdychla: „Pane, ešte aj toto?!“
Ježiš jej vnútorným
hlasom povedal: „Áno,
ešte aj toto, lebo tak
nakladám so svojimi!“
Terézia na to odpo
vedala: „Preto ich máš
tak málo!“
Taká je Božia lo
gika! Pre m nohých
nepochopiteľná, ale
pravdivá. Už apoštoli
sa sťažovali: „Pane,
ten, ktorého miluješ, je
chorý“ (Jn 11, 3).
Veľa tajomstiev je
medzi nebom a ze
mou. Medzi nimi aj
tajomstvo kríža. Ta
jomstvo všetkých ľud
ských bolestí, nezda
rov a pádov patrí ku
Kristovi a ku kresťan
stvu. Boh tak rozho
dol, že aj Mesiáš mu
sel mnoho trpieť a tak
vojsť do slávy (porov.
Lk 24, 26). Tomáš
Kempenský to vyjadril
slovami: „Lebo od tej
hodiny, čo som sa na
rodil až po smrť na
kríži, nebol som bez
bolestného utrpenia“
(O nasledovaní Krista,
III., 18, 2). Preto len
„skrze Krista a v Kristovi sa objasňuje
záhada utrpenia sm rti“ (Gaudium et
spes). Kresťanská odpoveď na otázku
o zmysle utrpenia sa nám preto plne
objasní až neskôr, pri skúmaní zmyslu
kríža Ježiša Krista. Kto myslí na Božie
veci, musí prejsť utrpením, pretože je to
nutná, Bohom ustanovená cesta k spáse
a k zničeniu zla vo svete.
Utrpenie a bolesť má však aj výchovný
cieľ. Utrpenie nás nepochybne vždy niečo
naučí a často nás vyzýva na zmenu a rast.
Ľudia sa často zmenia iba vtedy, keď je
ich bolesť dostatočne veľká. Tí, ktorí

zmenili svoj život, zmenili postoje, ktoré
boh spojené s utrpením, alebo z utrpenia
vyrástli.
Človek nemôže pochopiť teologický
zmysel utrpenia, ak vníma iba tento život
a tento svet, ktorý pozná. Prečo musí
neraz aj spravodlivý
trpieť, hovorí už sta
rozákonná kniha Jób.
Spravodlivý Jób nepri
jíma riešenie problému
nezaslúženého utrpe
nia, aké mu ponúkajú
jeho priatelia. Podľa
neho je Boh väčší a záhadnejší, jeho cesty sú
pre človeka tajom né
a jeho múdrosť nepreskúmateľná (porov. Jób
42, 2-3). Ani pre kres
ťana niet inej cesty
k zrelosti, m údrosti
a plnosti života. Všetci
sa musíme posadiť k Je
žišovým nohám a učiť
sa. Náš život musí byť
spätý s vierou a dô
verou, ktorú utrpenie
vždy vyžaduje. Aj preto,
„že utrpenia tohto času
nie sú hodný p orov
návania s budúcou slá
vou, ktorá sa na nás má
zja viť (Rim 8, 18).
Bolesť, utrpenie, žiaľ,
strach, sklamanie - to sú
skúšky, ktoré sú od pádu
prvého človeka sprie
vodcami jeho každo
denného života. Ne
uniknú im ani ľudia
dnešných čias, neunikneme im ani my,
kresťania. Kto by si chcel v tomto smere
uľahčiť, alebo ľudsky povedané dostať
„zľavu“ či „úľavu“, ten nepochopil
Kristove slová a ten nemôže byť jeho
učeníkom. A potom, ako to hovorí Tomáš
Kempenský, „nie je skutočný trpiteľ, kto
chce trpieť len toľko, koľko sa jemu vidí,
a len od koho sa jemu páči. No, pravý
trpiteľ... prijíma všetko bez rozdielu ako
z Božej ruky a má za to veľký zisk“
(O nasledovaní Krista, III., 19, 10-12).
František Dancák
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Svätý apoštol Pavol týmito slovami
zdôrazňuje dôležitosť ohlasovania evan
jelia, nie kvôli nejakej odmene, ale má na
mysli ovocie, ktoré toto ohlasovanie
prinesie v ľudských srdciach. Boh nás
všetkých vyzýva k ohlasovaniu radostnej
zvesti. Každého tam, kde žije, v prostredí,
kde pracuje. Boh nám dal schopnosti
a dary, ktoré máme rozvíjať na jeho slávu
a tiež ako prejav našej lásky voči blížnym.
Nezáleží na tom, či sme starí, a či mladí.
Každý z nás je povolaný ohlasovať Ježiša
Krista svojím životom. Niet na to výho
vorky, lebo keď nás Pán obdaril mnohými
darmi a talentami, vierou, je nutné dávať
tak, ako sme to dostali - od Pána zadarmo. Na inom mieste apoštol Pavol
hovorí: „ Veď ak hlásam evanjelium,
nemám sa čím chváhť; to je moja povi
nnosť a beda mi, keby som evanjelium
nehlásal“(1 Kor 9,16).
Ohlasovať evanjelium znamená byť
vždy pripravený ísť tam, kam nás práve
Boh posiela v konkrétnej situácii či
probléme, zaujať postoj Ježiša Krista.
Konať a hovoriť tak, ako by v danej chvíli
konal On. Vždy máme byť pripravení
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k ohlasovaniu a za každých podmienok
byť vyzbrojení Božím Slovom, ktoré je
zbraňou proti diablovi. Kresťan je človek
na cestách. Kadiaľ chodí, zvestuje Kristovu
lásku, ako uvádza sv. Pavol: „Lebo nás
ženie Krístova láska, keď si uvedomíme,
že akjeden zomrel za všetkých, teda všetci
zomreh. A zomrel za všetkých, aby aj tí,
čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho,
ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych “(2
Kor 5,14-15).
Nemáme žiť sebe, svojim plánom,
svojmu egoizmu, ale žiť pre Ježiša a jeho
evanjelium. Má nám naozaj vážne záležať
na tom, či naši blížni okolo nás poznajú
Ježiša, či sa s ním už stretli v osobnom
zážitku alebo len formálne.
Je ťažké ohlasovať, pretože neraz sa isto
stretneme s výsmechom, ohováraním či
s pluvancom rovno do tváre. Ale nerobili
to isté aj Ježišovi? Boh od nás nežiada
obrovské skutky. Túži byť zvestovaný
v maličkostiach - v úsmeve, v dobrom
slove, v návšteve chorého, v súcite s trpia
cimi, v podaní pohára vody, v dobrej rade,
túži byť zvestovaný v prejavenom záujme
o blížneho. Pán nám dáva mnoho príleži
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tosti, len treba mať otvorené nielen oči, ale
hlavne srdce. Michael Quist nám adresuje
slová: „Ak obdarúvaš s myšlienkou:
»Dostanem niečo späť?« - Nedostaneš nič.
Len vtedy, keď dávaš a nečakáš nič späť,
dostaneš všetko.“ To sa zhoduje aj so
slovami svätého apoštola Pavla, ktoré sú
uvedené hneď v úvode. Nemáme túžiť po
daroch ako po odplate za ohlasovanie, ale
je potrebné, aby sme túžili po ovocí, ktoré
Pán rozmnoží v srdciach tých, ku ktorým
nás posiela, aby sme im o ňom svedčili.
Podstatné je to, či sme zvestovali a ohlásili
svojimi skutkami Pána a nie či nás za to
budú milovať alebo nenávidieť. Dôležité
je, či to, čo sme dávali zo seba navonok,
privedie blížnych k Pánovi alebo nie.
Dôležité je to, či naši blížni uveria v Božiu
lásku, ktorá nemá hraníc. Musíme sa
naučiť nečakať odmenu, dary za našu
námahu, ale dbať o spásu blížneho. Pán
sám bude našou odmenou vo večnosti, ak
poklad, ktorý nám zveril znásobíme,
pretože: „Do domu nášho Otca sa ne
smieme vrátiť každý sám, ale všetci
spoločne.“
Terézia Pšáková

Z á k l a d p r e v y d á v a n ie s v e d e c t v a
Zo skúsenosti vieme, že každá úloha, ktorú
má človek uskutočniť, si najprv vyžaduje
splnenie určitých nutných predpokladov.
Napríklad, ak človekchce postaviť dom, musí
mať k tomu patričné vedomosti, nástroje,
stavebnýmateiiál i finančné zabezpečenie. Až
potom môže začať stavbu. Podobne to platí
aj v iných prípadoch.
Ak sme sviatosťou krstu pozvaní k evanjelizácii, teda k vydávaniu svedectva o Bohu
a spáse pred týmto svetom, tiež je nutné
naplniť určité predpoklady k tomu, aby táto
naša úloha bola úspešne zakončená. Sv.
evanjelista Marek nám tieto predpoklady
odkrýva v rozprávaní o vyslaní apoštolov na
misijnú cestu (porov. Mk 6,7-13).
Jedným z týchto predpokladovje príprava
na túto úlohu. Mnohí nasledovali Ježiša
Krista, ale on si z nich vyvolil 1ých, „ktorých
sám chcel“ (Mk 3, 13). Vytvoril tak úzke
spoločenstvo, v ktorom mohol týchto dvanás
tich apoštolov formovať, učiť a pomáhať im
pochopiť radostnú zvesť. Títo muži opustili
všetko, čo do chvíle stretnutia s Kristom, napĺ
ňalo ich život. Opustili nielen svoje rodiny

a domy, ale zriekli sa aj svojich plánov do
budúcnosti. Dobrovoľne sa „vyprázdnili“.
Uvoľnili v sebe miesto pre prijatie vznešenej
náuky evanjelia. No neboli to len vedomosti,
ktoré prijímali v tom úzkom spoločenstve
s Ježišom Kristom. Osvojovali si pomaly aj
jeho štýl života, spôsob jeho myslenia
i konania. Toto všetko tvorilo ich prípravu na
prvú misijnú cestu.
Nikto nemôže dať to, čo nemá. Úspešnosť
nášho vydávania svedectva je teda podmie
nená časom, ktorý strávime pri Ježišovi.
Nepotrebujeme tituly pred a za menom
k vydávaniu svedectva. Potrebujeme však
nutne živý a dôverný kontakt s Bohom.
Potvrdzujú to aj slová pápeža Jána XXIII.:
„Zatiaľ čo pre Cirkev je veľmi súrny vonkajší
apoštolát, tak potrebný v našich dňoch, ona
predsa pripisuje väčšiu dôležitosťkontemplácii, a to v našej dobe, keď sa priveľmi zdôraz
ňuje vonkajšia činnosť. A naozaj, opravdivý
apoštolát pozostáva práve v účasti na Kris
tovom diele. Ale táto účasť je nemožná bez
intenzívneho ducha modlitby a obety.“

Táto duchovná príprava prináša odpoveď
na otázky, ktoré si človek dáva: „Je vôbec
nutné toto vydávanie svedectva?... Ako a kde
mám evanjelizovať?... Dokážem to?...“
Odpoveď na tieto otázky nespočíva vtom,
že sa nám dostanú nejaké presné pokyny.
Duchovná príprava pre vydávanie svedectva
spôsobí, že tieto otázky nás už jednoducho
nebudú trápiť. Jednoducho budeme sa chcieť
podeliť s pokladom, ktorý sme nadobudli
v Ježišovej prítomnosti s každým, kto bude
mať záujem, nech sa naše stretnutie usku
toční kdekoľvek Nebudeme sa trápiť, či to
dokážeme alebo nie. Budeme mať istotu, že
Boh sprevádza naše konanie svojou mocou.
Veď aj apoštolov vyzbrojil mocou nad
nečistými duchmi (porov. Mk 6,7).
I ten najlepší murár nepostaví nič, ak mu
chýba stavebný materiál. Podobne aj my,
nech by sme akokoľvek túžili vydávať
svedectvo druhým ľuďom, bez duchovnej
prípravy ostaneme iba pri túžbe.A to by bola
veľká škoda.
Miion Keruľ-Kmec
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B azilika S anta M aria M aggiire
A GRÉCKOKATOLÍCI NA SlflVENSKU
V piatok, 21. septem
bra tohto roku, uplynulo
183 rokov od založenia
Gréckokatolíckeho bis
kupstva v Prešove. Bulou
Relata sem per pápeža
Pia VII. (1800 - 1823),
danou v Ríme v Bazilike
Santa Maria Maggiore
dňa 21. septembra 1818,
bolo ustanovené nové,
prešovské gréckokato
lícke biskupstvo, vygfe:-nením z mukačevského
biskupstva.
Uvedenou bulou pá
pež Pius VII. sa stotožnil
s názorom a prosbou
Františka I. (1792 - 1835), cisára ra
kúskeho a apoštolského kráľa uhorského
a českého, ktorý v zriad ení nového
biskupstva videl budúcu prospešnosť pre
pravoverné náboženstvo a veriacich
v tomto regióne.
Aké dôsledky priniesla bula a vznik
prešovského biskupstva? Od mukačevskej
gréckokatolíckej diecézy, s ústretovým
postojom a výslovným súhlasom vte
dajšieho mukačevského biskupa Alexeja
Pócsyho. bolo kánonicky oddelených 6
stolíc-Abov, Boršod, Gemer, Šariš, Spiš,
Turňa a zo Zemplínskej stolice 5 deka
nátov- humenský, hostovický, laborecký,
stropkovský a vranovský. Spolu išlo vtedy
0 193 farností s ich chrámami a filiál
kami. K tomuto základu boli pripojené
1 mužské a ženské kláštory gréckeho
obradu v tomto regióne. Vtedy dávno
slobodné kráľovské mesto Prešov bolo
ozdobené v zmysle kánonických usta
novení a apoštolskou autoritou titulom
„biskupské mesto“.
Pôvodný farský chrám, v tom čase
nazývaný vikariáťnym, bol povýšený na
biskupskú katedrálu. K nemu bola na
trvalo zriadená a ustanovená katedra
(stolec) s biskupskou hodnosťou pre
biskupa, odvtedy nazývaného prešov
ským, s biskupskými insígniami a pri
vilégiami. Súčasne bolo ustanovené, že
pre slušné ubytovanie prvého prešov
ského biskupa a jeho n ástupcov sa
prideľujú budovy pri katedrálnom chrá
me. Finančné prostriedky na opravy
budov a ich zariadenie poskytol cisár
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s príkazom, aby sa budovy stali biskup
skou rezidenciou, čo pápež Pius VII.
touto bulou potvrdil. Pre úplnosť treba
doplniť, že pri biskupstve bola zriadená
i kapitula. Pre prvého prešovského
biskupa, ktorým sa stal Gregor Tarkovič,
a jeho nástupcov, bola stanovená povi
nnosť vyznania viery, prvýkrát predpísaná
pápežom Gregorom XIII. (1572- 1588).
Názov bulyje odvodený od jej podstat
ného ustanovenia, podľa ktorého je trvalé
p latn á a nezm eniteľná zo žiadneho
dôvodu, čo platí i pre nástupcov Pia VII.
na Petrovom stolci. Žiadny dôvod alebo
príčina, hoci by bola i právna, zákonná,
nemala viesť k zrušeniu, alebo zmene
obsahu tejto buly. Ak
by sa tak nebodaj sta
lo, m ala byť ihneď
uvedená do pôvod
ného stavu. Takto sa
malo stať a dodržať
počnúc druhým dňom
po smrti Pia VII. a je
ho nástupcov. Čokoľ
vek by sa z tejto listiny
vybralo a nahradilo,
toľkokrát sa listina
musela vrátiť do pô
vodného platného sta
vu. KtokolVek by inak
listinu posudzoval
a inak uplatňoval, než
ako bola myslená, ta
kýto akt sa musí zru
šiť, zneplatniť.

Celkom jednoznačná je
záverečná klauzula buly,
napísaná v tejto podobe:
„Teda vôbec nikomu sa ne
dovoľuje porušiť túto listinu
o
našom rozdelen
lení, vyznamenaní, zriadení,
ustanovení, vyňatí, rozpo
jení, podriadení, delení,
potvrdení, pripísaní, súhlase
a postúpení svojvoľným
dekrétom alebo odvolaním.
Nedovoľuje sa nikomu proti
tomu stavať svojou opováž
livosťou. Keby niekto pre
vzal na seba zodpovednosť
za napadnutie, vystavuje sa
nevôli všemohúceho Boha
a sv. Petra a Pavla, jeho apoštolov.“
Z uvedeného je vidieť, aký ďalekosiahly
význam bule prikladal samotný pápež
Pius VII., ako mu záležalo na jej do
držiavaní, aký vzťah a zodpovednosť mal
voči gréckokatolíkom.
Preto všetci, ktorí sa budeme môcť
zúčastniť na druhý deň po blahorečení
biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM na
sv. liturgii v Bazilike Santa Maria Mag
giore - uvedomme si nielen posvätnosť
tohto m iesta, ale i jeho výnimočný
historický význam pre gréckokatolíkov na
Slovensku.
František Pavlovskv

Úcta mučeníkov v tradícii Cirkvi
4. novembra tohoto roku nás čaká
veľká slávnosť. Svätý otec Ján Pavol II.
bude v Ríme blahorečiť dvoch našich
nových mučeníkov, o. biskupa Petra
Pavla Gojdiča, OSBM a o. M etoda
Dominika Trčku, CSsR. Prvý raz v his
tórii rímsky biskup takýmto spôsobom
pred celou Katolíckou cirkvou ocení
dvoch mužov, ktorí žili a pracovali pre
našu miestnu cirkev.
Očakávanie tejto veľkolepej udalosti
nás iste už teraz n ap ĺň a radosťou,
vďačnosťou a hrdosťou. Budeme mať
oficiálne uznaných našich mučeníkov,
ktorí trpeli za n ašu cirkev, za jej
identitu! Nachádzame sa tak trochu
v podobnej situácii, v akej boli kres
ťanské komunity po roku 313, v období,
kedy už skončilo väznenie a prenasle
dovanie kresťanov, a kedy bolo možné
už verejne vzdať úctu tým, ktorí trpeli
a položili svoje životy za vernosť
Kristovi a za vernosť Cirkvi. Áno,
v prvom rade za vernosť Kristovi, lebo
v prvotnej Cirkvi si ctili mučeníkov
práve preto, že títo svojím životom, no
hlavne smrťou osobitným spôsobom
svedčili o svojej viere v K rista. Sv.
Atanáz, alexandrijský biskup, vo svo
jom diele O vtelení Slova napísal, že
keď mučeníci idú slobodne zomrieť, je
to silným dôkazom toho, že smrť už
nemá viac svoju silu, lebo bola pora
zená Kristom, v ktorého veria. (Porov.
Atanáz, Perí tes enantropeseos tou
Logou /O vtelení Slova/, kap. 27-29.
Toto dielo bolo napísané okolo r. 335337 po Kristu.)
Úcta mučeníkov je teda v Cirkvi taká
silná preto, že oni o Kristovi nielen
hovorili a kázali, ale o svojej viere v neho
svedčili vrcholným spôsobom, a to tak,
že položili svoj život. Túžili podobať sa
svojmu Pánovi úplne. A preto, ked prišlo
prenasledovanie, neváhali zomrieť. Verili
totiž, že ak sa pripodobnia Kristovi
v smrti, tak podobne ako On vstanú
z mŕtvych. Tak ako hovorí už sv. apoštol
Pavol, jeden z prvých mučeníkov za
Krista: „Ak sme s ním zrástli a stali sa
mu podobnými v smrti, tak mu budeme
podobní aj v zmňvychvstaní“(Rim 6, 5)
Kvôli tomuto vrcholném u spôsobu
svedectva boli mučeníci od počiatkov
nazývam svedkovia, po grécky martyres,
čiže martýrí.
Hlbokú jednotu mučeníka s Kristom
si prví kresťania pripom ínali skrze
liturgiu. Pri návšteve rímskych katakomb sa môžeme od sprievodcov

dozvedieť, že ešte p o čas krvavých pripomínať život a osobnosť mučeníka.
prenasledovaní sa eucharistie slávili aj Klasickým byzantským spôsobom úcty
v katakombách, a to práve nad hrobmi nového svätého je namaľovanie (resp.
mučeníkov. Rovnako prvé kresťanské napísanie) jeho ikony. Podľa známeho
chrám y boli budované nad hrobm i vyjadrenia II. všeobecného nicejského
mučeníkov (príklad môžme nájsť opäť snemu (r. 787), pocta, ktorá sa vzdáva
v Ríme, kde okrem iných chrám ov svätému obrazu, prechádza na znázor
nachádzame Baziliku sv. Petra a Bazi neného svätého a ten, kto sa klania
liku sv. Pavla, postavené podľa tradície ikone, velebí tým bytosť na'nej zobra
nad hrobm i týchto dvoch najväčších zenú. (Porov. D ruhý nicejský snem,
apoštolov - mučeníkov). Vari to bolo D efin itio de sacris im aginibus, DS
len preto, aby sa nezabudlo, kde sú 600.) Navyše ikony svätých naznačujú
pochovaní? Určite nie. Existuje oveľa sam o tn éh o K rista, ktorý je v nich
hlbšie spojivo medzi ostatkam i m u oslávený. (Porov. Katechizmus K ato
čeníka a chrámom, spojivo, ktorému líckej Cirkvi 1161.) Nesmieme zabud
naši praotcovia v kresťanskej viere vari núť ani na cirkevné skladby ako sú
lepšie rozum eli. H rob m učeníka sa tropár, kondák a o statn é liturgické
totiž v týchto starobylých chrám och hymny, v ktorých si Cirkev pripomína
nenachádza nikde inde ako práve pod a ospevuje život a smrť m učeníka,
oltárom, pod miestom, na ktorom sa často vystihujúc jeho podobnosť Kris
pri každej eucharistii tajomným spôso tovi. Tieto hymny sa spolu s ikonami
bom sprítom ňuje Kristova obeta na navzájom dopĺňajú, tak ako sa dopĺ
kríži. A tak sa vytvára úžasná jednota: ň ajú slovo a o braz. (Porov. K a te 
medzi Kristovou smrťou a zmŕtvych chizmus Katolíckej Cirkvi 1160.)
vstaním, medzi ostatkam i mučeníka,
Mohli by sme povedať, že tvorba
ktorý sa svojou smrťou v nádeji na nových ikon a nových liturgických
zmŕtvychvstanie jedinečným spôsobom hymnov je jedným z aspektov organic
pripodobnil Kristovi a medzi eucharis kéh o vývoja východnej liturgickej
tickou o b eto u , k to rá sp ríto m ň u je tradície, o ktorom hovorí II. vatikánsky
Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie. koncil. (Porov. Orientalium EcclesiaDo tejto jednoty, do tejto účasti na rum 6; taktiež Inštrukcia pre aplikáciu
Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní sme liturgických p red p iso v C C E O 12.)
pozývaní aj my sami skrze povzbudenie Nachádzame sa tak skutočne v histo
príkladom mučeníka, no hlavne skrze rickom momente, kedy môžeme osobit
príjimanie Kristovho Tela a Krvi. Veď ným spôsobom zažiť, že naša liturgia
podobať sa Kristovi je predsa cieľom sa naozaj podobá živému organizmu,
aj nášho kresťanského života.
ktorý sa vyvíja a je schopný v duchu
V
našich byzantských chrám och,Tradície Cirkvi prijať a vyjadriť úctu
ktoré už nie sú stavané priam o nad k novým mučeníkom, ktorých tí skôr
hrobm i mučeníkov, je táto je d n o ta narodení ešte aj osobne poznali.
um ocnená ostatkami mučeníka (alebo
Blahorečenie našich dvoch nových
iného svätého), ktoré sú všité do tzv. m učeníkov je teda naozaj historická
antimensiona, štvorcovej látky, ktorá je udalosť. A to nielen pre nás grécko
na oltári. Podľa predpisov by sa bez katolíkov, ale pre celú Katolícku cirkev.
antimensiona ani nemala sláviť svätá Títo dvaja muži, o. biskup P. P. Gojdič,
liturgia. Akoby aj tým to spôsobom OSBM a rehoľný kňaz o. M. D. Trčka,
Cirkev chcela vyjadriť, že nem ožno CSsR, tým to spôsobom pred celým
plnohodnotne sláviť eucharistiu bez svetom vydajú svedectvo o našej miest
hlbokej jednoty so všetkými svätými, nej cirkvi, o vernosti nástupcovi sv.
ktorí nás už predišli na našej ceste a p o što la P etra a hlavne o vernosti
k nebeském u O tcovi a svietia nám K ristovi, za ktorého položili svoje
príkladom svojho života a smrti. Po životy. V duchu Teruliánových slov, že
dobne je to aj v rímskom obrade, kde krv mučeníkov je semenom kresťanov,
sa podľa ustanovení liturgických kníh verím e, že svedectvo (m artýrium )
zachováva stará tradícia ukladať do týchto dvoch blažených povzbudí aj
pevného o ltá ra ostatky m učeníkov m nohých z nás k podobnej vernosti
alebo iných svätých. (CIC, kán. 1237 Kristovi, našej miestnej cirkvi i Svä
§2.).
tému Otcovi.
Okrem úcty relikvií sa postupom
stáročí vyvinuli aj iné spôsoby ako si
Marcel M ojzeš
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B eATIFIKÁCIA - ÚSPECH AUBD POZVANIE?
Po rokoch nádejí, modlitieb a úsilia sa
konečne splnila túžba našich veriacich.
Ako oznámil o. biskup Mons. Jan Hirka
na tohtoročnom odpuste v Ľutine, 4.
novembra 2001 sa dočkáme blahorečenia
našich dvoch mučeníkov, v blahej pamäti
otca biskupa Sluhu Božieho kyra Pavla
P. Gojdiča, OSBM a rehoľného kňaza
(redemptoristu) o. Metoda Trčku, CSsR.
Podľa pripravovaného programu účast
níkov slávnosti prijme aj Svätý Otec Ján
Pavol II. na osobitnej audiencii.
Je to snáď aj symbolické, že táto správa
prišla v dňoch, keď si pripomenieme 90té výročie kňazskej vysviacky biskupa
Gojdiča (27. augusta 1911) a v roku,
v ktorom si pripomíname 115 rokov od
narodenia o. M etoda Trčku, prvého
gréckokatolíckeho redemptoristu micha
lovskej viceprovincie.
Naša miestna cirkev sa teda môže
pochváliť tým, že dvaja jej verní synovia
budú zapísaní do zoznam u blahosla
vených univerzálnej cirkvi. Je to radosť
nielen pre všetkých tých, ktorí sa svojím
dielom pričinili o úspešný priebeh a za
končenie procesu beatifikácie, ale všet
kých našich veriacich, našej miestnej
gréckokatolíckej cirkvi, a našej prešovskej
eparchie. Znam ená to, že títo dvaja
mučeníci sa budú môcť u nás uctievať ako
svätci, budú im môcť byť zasvätené
chrámy, kaplnky, školy, internáty. Zároveň
obohatia zástup beatifikovaných spo
medzi baziliánov a redemptoristov.
Sluha Boží biskup kyr Pavel (Gojdič)
zomrel ako mučeník v Leopoldovskej
väznici 17. júla 1960, keď naša cirkev
v očiach komunistického režimu oficiálne
vôbec nejestovala. Mučenícka smrť je
zaiste veľká milosť božia. Je potrebné nám
teda v prvom rade ďakovať Bohu za to,
že obdaroval našu prešovskú cirkev takým
mučeníkom, ktorý nepodľahol nátlaku
mocných tohto sveta a vydal svedectvo
vernosti katolíckej cirkvi a nástupcovi sv.
Petra, rímskemu pápežovi. Zároveň sa
k takému mučeníkovi m ožno utiekať
v rôznych potrebách a pre jeho zásluhy
je možné vyprosiť si tú alebo onú milosť.

História. M ožno stojí za zmienku
krátky pohľad do minulosti, ako vôbec
proces beatifikácie biskupa Gojdiča začal.
Začiatok procesu bol oficiálne vyhlásený
r. 1986 vUniontowne (USA), na Hore sv.
Makriny, kde sa od roku 1934 konajú
tradičné púte amerických gréckokatolíkov
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organizované tamojšími sestrami baziliánkami. 1. septembra 1986 počas 52.
odpustu metropolitný arcibiskup Štefan
J. Kociscko v spolupráci s biskupmi
Byzantsko - rutenskej metropolie Pittsburgu Andrewom Patakim a Michaelom
J. Dudickom v USA inauguroval Kauzu
beatifikácie biskupa Romžu a jeho
spolubratov biskupov, Pavla Gojdiča,
Vasil’a Hopku a Alexandra Chiru. Všetci
títo biskupi boh prenasledovaní, väznení

postúpiť tieto kauzy tam, kde spomínaní
biskupi žili a zomreli. Sídelný biskup
mukačevskej eparchie Ivan Semedi prijal
proces biskupa Romžu a biskupa Chiru,
kým náš sídelný biskup prešovský, Ján
Hirka, proces biskupov Gojdiča a Hopku.
Prvý zo štvorice mučeníkov bol už
beatifikovaný. 27. júna tohto roku v Ľvove
Svätý Otec, Ján Pavol II., medzi inými
mučeníkmi beatifikoval aj Sluhu Božieho
biskupa - mučeníka kyra Teodora Romžu.

a zomreli ako mučeníci za vieru počas
komunistického režimu.
Hoci teda títo štyria biskupi pracovali
v diecézach mimo USA - v mukačevskej
(dnes Ukrajina) a prešovskej (Slovensko)
- žiadosť o beatifiakáciu Svätej stolici bola
iniciovaná kúriou v Pittsburgu, pretože
naše miestne cirkvi v strednej a východnej
Európe žili vtedy za ateistického režimu
v katakombách. Napriek snahám a mod
litbám zodpovedných, kvôli nemožnému
postupu k archívnym dokumentom ne
bolo možné proces úspešne zavŕšiť.
Pád komunistického režimu v roku
1989 priniesol náboženskú slobodu a ob
novu cirkevnej hierarchie v Prešove a Mukačeve. Takto bolo možné roku 1996

Pozvanie do Ríma. V poslednom
období sa akty beatifikácie odohrávajú
často v krajinách odkiaľ blahoslavení
pochádzali, v čase keď tam Svätý Otec
príde na apoštolskú návštevu. Takto
to bolo aj naposledy v ukrajinskom
Ľvove, kde bolo beatifikovaných 30
blahoslavených (prevažne mučení
kov).
Keď však tentoraz akt beatifikácie
bude v samotnom Ríme, pred nami
stojí pozvanie ísť na beatifikáciu do
Ríma. Sam ozrejme, prvé čo nám
napadne je, že to bude drahé, cesta
bude náročná a dlhá, je to čas keď
nosíme kvety na hroby našich zosnu
lých, je to ďaleko v cudzej krajine.
Keď žiaľ do Ľvova prišli snáď len 3
autobusy z východného Slovenska,
kiež by na beatifikáciu do Ríma prišlo
od nás 30 alebo aj 300 plných auto
busov. Ukážme svetu, že naša miestna
cirkev je tu, žije, rozvíja sa, že je
duchom omladnutä po rokoch prena
sledovania, a že ma v sebe veľký poten
ciál.
Predovšetkým naše cirkevné školy
by mali zorganizovať svojich zveren
cov na pút do Ríma. Naše cirkevné
chóry a spevokoly (jeden z nich nesie aj
názov biskupa P. P. Gojdiča), ktorých je
v poslednom čase neúrekom, by mali
zaznieť pri beatifikácii. Ukážme aj našou
prítomnosťou, že si vážime odkaz a de
dičstvo nášho biskupa - mučeníka. Ved
keby bol on podpísal prestup na pravo
slávie, ktohovie, aká by dnes bola tvár
našej cirkvi.
Biskup Gojdič neopustil jemu zverené
stádo a radšej zvolil väzenie, mučenie
a smrť, ako prestup na pravoslávie. Teraz
my neopusťme nášho biskupa - mučeníka
a príďme na jeho beatifikáciu do Svätého
mesta.
Dovidenia v Ríme priatelia!
Stanislav Gábor

Aby panoval duch

Boží

V katedrálnom chrám e prešovskej žívať odkaz nebohého, ktorý má byť 4. spevokolu z Vranova nad Topľou, roz
eparchie svätého Jána Krstiteľa spí novembra t. r. Svätým Otcom Jánom nášala prekrásne melódie liturgie. Všetci
spánkom pokoja jej nebohý, blahej Pavlom II., spolu s ďalšími, vyhlásený za oslavujeme Pána Boha, Stvoriteľa neba
pamäti, otec biskup Peter Pavol Gojdič, blahoslaveného, aby nám slúžili za i zeme i tej krásy, ktorej sa dotýkame
OSBM, vyznávač a mučeník za vieru príklad vo viere a v kresťanskom živote. svojimi očami. Otec biskup Mons. Ján
a vernosť hlave všeobecnej Cirkvi. Už za Počas slávnosti n a m ňa zapôsobilo Hirka nás poučuje, aby sme boli verní
svojho života požíval mimoriadnu úctu viacero momentov. Už samotná dedinka, svojej viere, aby sme ju dokazovali
vzhľadom na svoj život a blahodárne ktorá je obklopená lesmi, ktorá z vtáčej skutkami a nedali sa zviesť na cestu
účinkovanie v eparchii, ako i na rôznych perspektívy vyzerá, ako hniezdo, kde nevery. Nech nám v tom slúži za príklad
postoch, ktoré zastával. Táto sa však prichádzajú na svet deti a postupne nebohý otec biskup Pavol, ktorý po
priamo znásobila, keď prišiel rok 1950 odchádzajú do sveta za prácou a povo chádza z tejto utešenej dedinky. Prítomní
a bolo potrebné vydať svedectvo. V ťaž laním. Odtiaľ teda pochádzal aj nebohý posielajú srdečný pozdrav Svätému
kých časoch likvidácie gréckokatolíckej otec biskup Gojdič. Tu prišli, dňa 15. júla Otcovi Jánovi Pavlovi II. do Ríma
cirkvi v ČSR sa v plnej miere osvedčil, ako t. r. stovky veriacich a kňazov, zo všetkých a vopred sa tešia na stretnutie s ním pri
hrdina viery, ochotný i zomrieť za vieru strán eparchie, aby si pripomenuli jeho oslavách blahorečenia. Záverečný sprie
a vernosť jednej, svätej, apoštolskej svätý život a hrdinskú smrť. Chrám je na vod k rodnému domu vyjadroval ducha
a všeobecnej Kristovej Cirkvi a jej vidi návrší, no rodný dom je v údolí. Odtiaľ plnú myšlienku a odhodlanie spĺňať
teľnej hlave, Svätému Otcovi, nástupcovi teda chodil mladý Pavol do chrámu. Tu želania a odkaz nebohého otca biskupa,
svätého Petra apoštola, ktorému sám Pán jeho mladá, nábožná duša priamo hltala hrdinu vier}' a mučeníka. Spomínam si na
Ježiš zveril najvyššiu moc vo svojej Cirkvi Božie Slovo, ktoré donieslo obdivuhodný Ježišove slová: „Ja som svetlo sveta. Kto
slovami: „Pas moje baránky, pas moje úžitok.
mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách,
ovce!“ (por. Jn 21, 15-17). Nebohý celé
Dňa 15. júla t. r. sa z dvora rodného ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12).
roky prežil a zomrel v najťažšom väzení domu rodiny Gojdičovej pohol mohutný Pristupuje ku mne tamojšia ženička so
v Leopoldove, s bratmi, politickými väz sprievod, na čele ktorého je mládež, viac slovami: „Bol naozaj svätým človekom!
ňami, tzv. „zločincami“, ktorých ateistický než stovka seminaristov so svojimi pred Poznala som ho osobne.“ Odpovedám
režim odpísal zo spoločnosti ako nežia stavenými, cirkevní hodnostári so svojím podobne: „Aj ja som ho takého poznal.“
Verím, že tí, čo sa zúčastnili tejto
ducich. V roku 1968 len čo to bolo možné, otcom biskupom Mons. Jánom Hirkom
sa vrátil, hoc aj mŕtvy, do svojej niekdajšej a veriacimi. Z vhodného priestranstva slávnosti, prinesú do svojich domovov
katedrály k veriacim, od ktorých bol pred chrámom moderná zvuková tech a farnosti radostnú zvesť o svojom niek
násilne odvedený a odsúdený na doži nika po celom údolí, vďaka chrámovému dajšom biskupovi, hrdinovi a mučeníkovi
za vieru a Cirkev, že sa budú
votie. Pri jeho hrobe - sarkofágu
denne vidieť veriacich, ako so
snažiť o to, aby duch Boží pa
noval v ich srdciach, rodinách
zloženými rukami predkladajú
prosby nebohému, aby ich pre
i v celej krajine. Duch viery,
dostrel nebeskému Otcovi. Takto
nádeje a lásky k Bohu, lásky
k blížnemu, ktorého máme mi
telesne mŕtvy, fakticky medzi
lovať, ako seba samého. Duch
nami duchovne žije, ako dôkaz,
vernosti Cirkvi. Duch jednoty
že telo možno zabiť, ale dušu
a pokoja. D uch vzájom ného
a ducha, ktorého reprezentoval,
odpúšťania, aký má byť medzi
nie. Celý svoj život zasvätil službe
Božej a nesmrteľným dušiam,
bratmi. Duch nadšenia za spásu
vernosti a láske ku Kristovej
nesmrteľných duší. Duch detinstva, ktorý sa podriaďuje príka
Cirkvi, pre dobro ľudu, z ktorého
pochádzal. Náplň jeho života
zom Božím, lebo vie, že Otec
veľmi pekne vystihol básnik Svenimi sleduje len naše dobro, aby
sme, ako hovorí Pán Ježiš „maä
toslav Weigel slovami, „aby v na
život a mali ho v hojnosti! “(por.
šich srdciach, rodinách a krajine
panoval duch Boží." Túto večne
Jn 10,10). Verím, že otec biskup
aktuálnu myšlienku rozviedol
Pavol Gojdič i ostatní, čoskoro
vyhlásení za blahoslavených,
v otcovskom príhovore otec bis
budú vyhlásení za svätých a bu
kup Mons. Ján Hirka. na celodiedeme ich vzývať, aby nám vy
céznom stretnutí kňazov a ve
prosili milosť, ako hovorí sv.
riacich, dňa 15. júla t. r. v Rus
apoštol Pavol: „Dobrý boj bo
kých Pekľanoch, rodisku nebo
jovať a vieru zachovať“ (por. 2
hého, pri príležitosti spomienky
Tim 4,7).
na 41. výročie jeho smrti.
Ďakujem Pánu Bohu za mi
llustr, snímka:
ThDr. Jozef Šesták
losť, že som sa mohol zúčastniť
archív redakcie
tejto slávnosti a duchovne pre-
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Metod Dominik Trčka, CSsR
(1886-1959)
nový patrón a ochranca našej miestnej Cirkvi
Rok 2001 je pre redemptoristov časom kňazi sotva stačia vyspovedať ctiteľov pfítomen. Méh jsm e též svého advokáta.
veľkých udalostí. V tomto roku spolu- Bož. Srdca, M atky B. a sv. Jozefa. Za to Po výslechu svčdku p. soudce pfečetl vý
bratia Tomáš a Gorazd zložili večné sľuby, všetko pa trí vďaka požehnanej m isio rok, že totiž P. Metodej Trčka je od obža
loby osvobozený. I v úrade státního
Jozef a Peter zložili prvé sľuby, začala sa nárskej práci oo. redemptoristov.“
Najväčšou udalosťou tohto roka je zastupitelstva uznali, že obžaloba ne
výstavba kláštora v Starej Ľubovni,
ktorého patrónom bude mučeník o. Me určite úspešne dokončený beatifikačný obsahuje žádnýprotištátni čin.“
Druhýkrát bol postavený pred Štátny
tod Dominik Trčka, traja spolubratia za proces mučeníka redemptoristu Metoda
čali pôsobiť v chorvátskom meste Vuko- Dominika Trčku. Prešovský vladyka Pavol súd v Bratislave 12. apríla 1952. Hlavné
var, ktoré je dodnes poznačené dôsled Gojdič, sám rehoľník bazilián, vedel oce verejné pojednávanie proti Metodovi
niť prácu a pôsobenie rehoľných spolo Dominikovi Trčkovi yiedol predseda
kami vojny.
Tento rok je aj časom významných čenstiev vo svojej eparchii a často sa senátu Pavol Korbuly. Členmi senátu boli
výročí. Na september pripadá 70. výročie o nich vyjadroval pochvalne a s uznaním. dvaja sudcovia z povolania: Dr. Štefan
posviacky kláštora a kláštornej kaplnky O o. Trčkovi, protoihumenovi redempto Breier a Jozef Pavelka a dvaja sudcovia
redem ptoristov v M ichalovciach (7. ristov sa vyjadril, že je „pilierom prešov z ľudu Jozef Jankovič a František Čerseptember 1931 a 17. september 1931), skej eparchie. “ To, že ním skutočne bol, venka a zapisovateľkou bola Olga Ambróna výstavbe ktorých má najväčšiu zásluhu dokázal aj svojou vernosťou Kristovi zová. Predseda senátu o 13°° hod. otvoril
o. Metod Dominik Trčka. Na december a katolíckej Cirkvi. Jeho celoživotné úsilie pojednávanie. Po ňom prokurátor Dr.
pripadá 80. výročie príchodu redemp slúžiť Božiemu ľudu, posilňovať zápas Pavel Winter predniesol obžalobu. Obvi
toristov na Slovensko (21. december 0 mravnú i národnú obrodu, posilňovať nil o. Metoda zo „zločinov“ velezrady
1921). Prví redemptoristi, medzi nimi aj katolícke povedom ie medzi grécko a vyzvedačstva, pričom použil „staré
o. Trčka, prišli do Stropkova, kde založili katolíkmi, mnohokrát podceňovanými tak známe metódy a dobre zaberajúce argu
kláštor a odtiaľ chodili na misie nielen po zo strany rímskokatolíkov ako aj pravo menty“ teda snahu o štátny vojenský
prešovskej, ale aj užhorodskej. križevackej, slávnych, bolo korunované mučeníckou prevrat a nastolenie kapitalizmu, spolu
košickej či spišskej diecéze. Keď redemp smrťou v leopoldôvskej väznici. Muče prácu a pomoc benderovcom, šírenie ile
toristi oslavovali 25-ročné jubileum níckej smrti predchádzalo dvojnásobné gálnych dokumentov, špionáž pre Vatikán,
príchodu na Slovensko, prešovský vladyka obvinenie a nespravodlivé postavenie a to s cieľom, aby predstavil obža
Pavol Gojdič OSBM v poďakovaní za ich pred súd, pretože spolupracoval s vla- lovaného ako nebezpečného zločinca.
prácu napísal v časopise Misionár tieto dykom G ojdičom a bol verný Bohu Hoci tieto obvinenia boli vykonštruované
v hlavách vyšetrovateľov slúžiacich komu
slová: „(...) Pracovali a pracujú s rovna 1katolíckej Cirkvi.
kou láskou medzi všetkými gréckokato
V novembri 1940 vydal vladyka Gojdičnistickému režimu, od roku 1948 pre nich
líkmi, bez ohľadu na to, či sa hlásia obežník pri príležitosti sčítania ľudu bolo v desiatkach politických procesov
k národnosti rusínskej alebo slovenskej. v Slovenskom štáte, počas ktorého sa zá odsúdených stovky nevinných ľudí. Podľa
Ich 25-ročná činnosťjasne svedčí o tom, roveň zisťovala národnostná príslušnosť formulácií v obžalobe je zjavné, že aj
že ozaj mali vždy na zreteli slová svätých obyvateľov. Z dôvodu propagácie tohto o. Metod sa stal obeťou propagandy. Bol
horlivcov pre spasenie duší: „Da mihi obežníka bol michalovský ihumen o. Trč zaradený do skupiny nepriateľov štátu,
animas, cetera tolle! - Daj m i duše ka spolu s o. Teofilom Čelústkom predvo ktorých bolo potrebné za každú cenu
a ostatné si nechaj!“- Ale pridržiavali sa laný na políciu. Aj keď bolo jasné, že ich zničiť a tak dať odstrašujúci príklad tým,
aj výroku veľkého pápeža Leva X III, že z ničoho nemôžu obviniť, už 24. januára ktorí by sa skutočne pokúšali zvrhnúť
Cirkev Christova - katolícka si neželá, aby 1941 bol o. Metod obžalovaný, ako to za kom unistický režim. Podľa intencií
všetci bolilatiníkmi, ale to, aby všetci boli písal kronikár, že: „Dával otcúm, kten vyšetrovateľov sa mal stať spolupracovní
katolíkmi („non ut omnes fíant latini. sed, chodípo misiích instrukce, aby poučovali kom vladyku, baziliána Pavla Gojdiča,
ut omnes fíant catholici“). Tým si získali lid o tom, že se p ň sčítaní lidu mají gr.- odsúdeného v procese s biskupmi a re
plnú dôveru i celé srdcia všetkých kňazov kat. hlásit za Rusíny. Též, že pŕemlouval demptoristu o. Jána Mastiliaka odsúde
i prostého ľudu. Ľud ich zahrňuje láskou fr. Jozafata, abyse hlásil za Rusína, ačkoli ného v tzv. Monsterprocese s desiatimi
a vďačnosťou za mnohé milosti a útechy, je Ukrajinec.“ 21. februára 1941 sa konal vybranými rehoľníkmi, čo prokurátor
akých sa stali účastníkmi prostredníc v Michalovciach súd. Michalovský kro náležite zdôraznil. Spojitosť s týmito
tvom oo. misionárov. Všetci sme sa nikár o tejto veci píše: „Obžaloba proti dvomi osobami mala pravdepodobne
presvedčili, že sú ozaj naši misionári. Keď o. Ihumenovi byla podána v tom smyslu, navodiť dojem nebezpečnosti tak obžalo
sa rozhliadneme po našej diecéze, ktorú že činil nátlak na své podané, aby pra vaného ako aj „trestnej činnosti“, ktorú
oni za 25 rokov svojej činnosti takmer do covali ve smyslu článku p. biskupa - že prevádzal. Napojenosť na cirkevnú hierar
posledného kútika preorali, zasiali, totiž cogr. -katolík toRusín - a pakže činil chiu a jej „špiónov“, ktorí odovzdávali
vidíme, že naši veriaci sú verní Cirkvi nátlak na fr. Jozafáta, aby p ň sčítaní se tajné informácie nepriateľom štátu, teda
Christovej, Cirkvi vselenskej, t.j. katolíckej hlásil za Rusína, ačkoh je Ukrajinec. Za Vatikánu, pom áhala dotvoriť dojem
i svojmu obradu gréckoslovanskému, že svédky byli volani o. Kozelský, o. Fiala, nebezpečnosti celej skupiny a nevyhnut
sú uvedomelými gréckokatolíkmi, že naše o. Čelustka, o. Arvaj a fr. Jozafat. Všichni nosť jej likvidácie.
O. Trčka na svoju obhajobu povedal,
chrámy v nedeľu a vo sviatok-až na malé i s o. ihumenem se dostavili na okresní
výnim ky-sú preplnené zbožným ľudom, soud. Pro lidi to byla ovšem trochu že sa necíti byť vinný z trestných činov,
že pred Veľkou nocou a pred Vianocami sensace, když pred soudnísíní čekalo pčt z ktorých bol obžalovaný, pretože ako
takmer všetci veriaci pristupujú k svätým mnichu. Každýze svčdku byl volán zvlášť, rehoľník mal zakázané miešať sa do
sviatostiam a že na prvé piatky a nedele o. ihumen p fez celí prelíčení soudní byl politických vecí. Viackrát dostal otázku,
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prečo sa jeho výpoveď nezhoduje so zá
pisnicami spísanými počas vyšetrovania
na Štátnej bezpečnosti. Ako odpoveď
uviedol, že Jeho výpovede sú dosť skres
lené, že on tak nevypovedal a zápisnicu
preto podpísal, lebo bol na samotke. “
Pastiersky list vladyku Gojdiča síce
odovzdal jednému kňazovi, ale nevedel,
že tento list je „závadný“, teda zakázaný
komunistickým režimom. Ani v korešpon
dencii s redemptoristami o. Mastiliakom
a p. Suchomelom žiadne protištátne
informácie neposielal, pretože tvrdil, že
to, čo napísal „bolo také štátne tajomstvo,
o ktorom všetci ľudia v Michalovciach
rozprávali, takžeja som si vôbec nemyslel,
že týmto sa dopúšťam nejakého trestného
činu.“Po obhajobe nasledovalo dokazo
vanie trestnej činnosti, kde prokurátor
prečítal niektoré state z výpovede a z roz
sudku vladyku Gojdiča ÓSBM a potom
mali záverečné slovo prokurátor, obhajca
a obžalovaný.
Po 20. minútovej porade senát Štát
neho súdu jednohlasne schválil rozsudok
vo veci obvineného M etoda Dominika
Trčku. V rozsudku sa hovorilo, že je vinný
z trestných činov, z ktorých ho obviňoval
prokurátor „a trestá sa za to: Podľa § 1
ods. 2 zák.č.231/48 Sb. s ohľadom na
ustanovenia § 1 8 Trz. a so zreteľom na
ustanovenia §§ 96, 99 zák.čl.V/1878
s použitím § 91 zák.čl.V/1878 na 12
/dvanásť/rokov odňatia slobody, ako trest
hlavný. “Ako vedľajšie tresty dostal peňa
žitý trest vo výške 20 000 korún, ktorý
mohol byť po nezaplatení nahradený
dvojmesačným väzením, konfiškáciu
celého majetku a stratu občianskych práv
na desať rokov. „ Vzhľadom na závažnosť
a počet poľahčujúcich okolnosti Štátny
súd obvinenému vymeral trest s použitím
§ 91 zák.čl.V/1878 a to blízko najnižšej
výmery trestnej sadzby primerane jeho
vine, pričom vzal do ohľadu nebezpečnosť
osoby obvineného a ním spáchaného
trestného činu pre spoločnosť, keďže
v osobe obvineného ide o reakčného
kňaza, ktorý sa dopustil dvoch ťažkých
protištátnych trestných činov a preto súd
je toho názoru, že uložený trest je pot
rebnýk tomu, aby obvinenému bolo zab
ránené v ďalšej trestnej činnosti.“ Pojed
návanie bolo skončené o 1415hod. a o. Trika
bol odvedený späť do väzby.
Dva roky v internácii a vyšetrovacej
väzbe, vykonštruované obvinenie i proces,
rok v Ilave, päť rokov na Mirove, takmer
rok v Leopoldove ho nezlomili. Napriek
vysokému veku a rozmanitým chorobám,
žiadna jeho žiadosť, či žiadosti jeho
rodiny o amnestiu alebo skrátenie trestu
neboli nikdy vypočuté. Jedna zo zamiet
nutých odpovedí bola zdôvodnená takto:
„Výchovný účel trestu nebol doteraz do
siahnutý“. O. Metoda tieto slová určite
boleli a znamenali, že aj naďalej musí
zostať vo výkone nespravodlivého trestu.

Pre nás sú však svedectvom, že roky minik Trčka a o. Ján Mastiliak. Beatifiutrpenia ho nezlomili, že sa nedal prevy kačný proces sa začal len v prípade o. Me
chovať komunistickým režimom a zostal toda. Po zakončení diecéznej a rímskej
verný hodnotám a zásadám, ktoré žil fázy beatifikačného procesu, bol koncom
a hlásal. A za toto musel pykať.
apríla 2001 pred pápežom Jánom Pav
Podľa svedectva redemptoristu o. Jána lom II. prečítaný dekrét, ktorým ho Cirkev
Mastiliaka, spoluväzňa z Leopoldova, sa uznala za mučeníka. Dňom blahorečenia
o. Metod so svojím spoluväzňom z cely sa stane 4. november 2001 a slávnosť sa
rozprával o tom, „ako sa za jeho detských uskutoční v Ríme (podrobnejšie infor
čias oslavovali Vianoce v jeho rodisku na mácie o živote a pôsobení o. Metoda, ako
Valašsku a pritom tichučko zaspieval aj aj o slávnosti blahorečenia sa nachádzajú
krásne nápevy - koledy“. Dozorca tento aj na internetových stránkach www.
„zločin“ hneď využil a o. Metoda udal na redemptoristi.nfo.sk a www.trcka.nfo.sk).
veliteľstve. O. Metod za trest putoval do
Táto udalosť je pre našu miestnu Cirkev
korekcie, kde dostal zápal pľúc a vysoké možnosťou duchovnej obnovy a návratu
horúčky. Ani na naliehanie ošetrujúceho k pravým kresťanským hodnotám, ktoré
lekára, MUDr. Antona Neuwirtha, ktorý žili a hlásali naši pastieri vladyka Pavol
bol taktiež politickým väzňom, veliteľstvo Gojdič OSBM a vladyka Vasiľ Hopko za
väznice chorého nepovolilo preložiť do výdatnej pomoci miestneho kléru a rehoľ
väzenskej nemocnice. Jediným ústupkom níkov i reholhíc pracujúcich a pôsobiacich
bolo, že bol preložený do samotky, čo však v prešovskej eparchii. V otcovi Metodovi
už nezabránilo tomu, aby choroba ne Dominikovi Trčkovi, protoihumenovi
mala smrteľné následky. O. Metod Domi redemptoristov, mučeníkovi, naša miestna
nik Trčka zomrel 23. marca 1959, odpúš Cirkev dostane vzor kresťana, rehoľníka
ťajúc všetkým, ktorí mu spôsobili utrpenie a kňaza, vzor, ktorýje hodný nasledovania.
a boli príčinou jeho smrti.
V ňom Cirkev vyzdvihne na oltár jeho
Bol pochovaný na väzenskom cinto osobné zásluhy, ale aj docení úsilie a prácu
ríne v Leopoldove. Rodinní príslušníci generácií m isionárov redemptoristov
chceli jeho telesné pozostatky previezť do a s nimi aj rehoľný život ako jednu z foriem
rodného Fiýdlantu, čo im však vtedajšie kresťanského života. V ňom získavame
úrady nepovolili. Podarilo sa to až jeho nového patróna a ochrancu, ktorý sa bude
spolubratom v októbri 1969. Jeho telo prihovárať za Cirkev, za eparchie, za
exhumovali, previezli do Topolian, kde bol farnosti, za každého jedného z nás.
17. októbra pohreb, po ktorom ho pocho
O. Metod, prešiel si utrpením, ktoré
vali na mestskom cintoríne v Michalov Ťa očistilo a zjednotilo s utrpením Ježiša
ciach. Tam odpočívalo až do 17. septem Krista. Pomôž aj mne hriešnemu prijať
bra 2001, keď bolo znova exhumované, svoj každodenný kríž a niesť ho na moju
aby mohlo byť 10. novembra slávnostne vlastnú Golgotu, aby som sa aj ja raz
uložené do sarkofágu bočného oltára mohol tešiť so všetkými svätými i s Mat
v Chráme Sv. Ducha v Michalovciach.
kou Pána z prítomnosti Božej v Nebes
V roku 1996 bol započatý proces kom kráľovstve. Amen.
zbierania materiálov o obetiach komunis
tického prenasledovania, ku ktorým boh
o. Atanáz, C.Ss.R.
pripočítam aj redemptoristi o. Metod Do

Ako má vyzerať ikooostas?
Samotný ikonostas tvorí päť radov ikon. Prvý spodný rad ikon predstavuje
výjavy zo Starého Zákona (vyhnanie z raja, potopa, obetovanie Izáka, prechod
cez Červené more, udelenie Zákona Mojžišovi a medeného hada na púšti).
Druhý rad tvoria ikony sv. Mikuláša, Presv.
Bohorodičky, Krista Učiteľa a ikona chrá
mového sviatku. Tretí rad je tvorený z ikon
sviatkov Pána a Bohorodičky - Narodenie
Bohorodičky, Obetovanie, Narodenie Ježiša
Krista, Bohozjavenie, Stretnutie, Zvestovanie,
Vstup do Jeruzalema, Vzkriesenie, Nanebo
vstúpenie, Zoslanie Sv. Ducha, Premenie
a Uspenie. Štvrtý rad ikon tvoria ikony
apoštolov, ktoré v strede predeľujú ikony
Poslednej večere a Krista Pantokratora Vševládcu. Posledný rad je tvorený ikonami
prorokov. Na vrchole ikonostasu sa nachádza
ikona kríža s Presvätou Bohorodičkou a Já
nom Evanjelistom.
-jg-
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S právy z prešovského biskopstva
ného stretnutia bola formácia boho
slovcov v nasledujúcom akademickom
V
nedeľu 23. septem bra v Telgárte roku. V kňazskom seminári je v súčasnosti
vyvrcholil siedmy ročník ekumenického 94 bohoslovcov, z toho 69 z prešovského
festivalu viachlasného chrám ového biskupstva a 25 z košického exarchátu. Do
a ľudového spevu Ozveny staroslovien- prvého ročníka nastúpilo v utorok 11.
činy pod Kráľovou Hoľou. Ide o prehliad septembra osem bohoslovcov za prešov
ku menších amatérskych zborov účinku ské biskupstvo a štyria bohoslovci za
júcich prevažne pri bohoslužbách alebo exarchát. Bohoslovci ostatných ročníkov
na kultúrnych podujatiach. Medzi účast nastúpili do sem inára 16. septembra
níkov Ozvien zavítal aj generálny vikár a nový formačný rok v seminári začnú
prešovského biskupstva Ján Zavacký. spoločnými duchovnými cvičeniami.
-mpV nedeľu pri sv. liturgii, ktorú slávil o 8.30
hod. vo farskom chráme Najsvätejšej
Trojice v Telgárte, účinkovali všetci
účastníci Ozvien a to tak, že každý
jednotlivý liturgický spev spieval iný zbor.
Pracovná porada okresných dekanov
Festival tak ako každoročne vyvrcholil,
ked prostredníctvom piesní spievaných prešovského gréckokatolíckeho biskup
všetkými účastníkmi zaznelo Posolstvo stva pod vedením diecézneho biskupa
Mons. Jána Hirku sa uskutočnila v pries
Slovensku.
-mp- toroch biskupského úradu v Prešove vo
štvrtok 13. septembra 2001 o 9.30 hodine.
Programom tejto pracovnej porady boli
správy o dôležitých udalostiach a záleži
tostiach jednotlivých dekanátov, návrhy
dekanských funkcií, dekanské vizitácie vo
farnostiach a príprava slávnosti beatifi
Slávnostnou svätou liturgiou, ktorú
kácie biskupa Petra Pavla Gojdiča a Me
v pondelok 24. septembra o 11.00 hodine
toda Dominika Trčku v Ríme.
v prešovskom katedrálnom chráme sv.
-mpJána Krstiteľa v Prešove slúžil prešovský
biskup Mons. Ján Hirka, sa na Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulte Prešov
skej univerzity v Prešove, pre pedagógov
a viac ako tristo študentov, začal nový
akademický rok 2001/2002. GBF PU
Dňa 29. augusta sa v našej farnosti
poskytuje vzdelanie v odboroch katolícka
Humenné - Pod Sokolejom uskutočnil
teológia a učiteľstvo všeobecnovzdeláva
futbalový turnaj gréckokatolíckej mlá
cích predmetov v kombinácii náboženská
deže. Zúčastnili sa ho tieto družstvá:
výchova a etická výchova. Od obnovenia
farnosť Humenné mužstvo „A“ a muž
činnosti bohosloveckej fakulty v Prešove
stvo „B“, Dubník, Hažín n./ Cirochou
v roku 1990 promovalo na tejto fakulte
a domáci zo Sídliska Pod Sokolejom.
spolu 670 absoloventov z toho 220
Celý program sa začal sv. liturgiou na
bohoslovcov. Táto fakulta, ako prvá
Sídlisku Pod Sokolejom o 9. 00 hod. Po
katolícka teologická fakulta v bývalej
sv. liturgii sa začal už spomínaný futba
ČSFR, umožnila teologické štúdium aj
lový turnaj systémom každý s každým.
laikom - rovnako mužom aj ženám,
O víťazovi turnaja rozhodli až pokutové
formou denného štúdia.
kopy - vyhralo dom áce m užstvo zo
-mpSídliska Pod Sokolejom. Celý turnaj sa
niesol v znení hesla: „Všetci hráme za
jedného - Ježiša Krista“, ktoré zaznelo aj
v homílii pri sv. liturgii. A v tomto duchu
vyhralo každé zo zúčastnených družstiev.
Po skončení turnaja nechýbalo občerstve
V piatok 14. septembra sa prešovský nie, torta - futbalové ihrisko a zákusky,
diecézny biskup Mons. Ján Hirka stretol ktoré pre nás upiekla známa cukrárka
s predstaveným i G réckokatolíckeho z Jasenova.
Gréckokatolícki mladí zo Sídliska Pod
kňazského seminára biskupa Petra Pavla
Gojdiča, pod vedením rektora Vojtecha Sokolejom sa zabávali a športovali aj 1.
Boháča. Hlavnou témou tohto pracov 9. 2001, kedy sa stretli po sv. liturgii
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v „kameňolome“, kde celý deň prebiehali
rôzne súťaže a opekanie pri ohníku. Na
záver poprial o. Anton Uhrín všetkým
žiakom veľa úspechov v novom školskom
roku a stretnutie ukončil záverečným
požehnaním.
Miroslav Chalachan

Priečelie Kaplnky povýšenia sv. Kríža
v Šarišských Michaľanoch zdobí zobra
zený populárny mučeník tretieho storočia
sv. Florián s jeho typickými atribútmi
protipožiarneho ochrancu. Obraz bol
posvätený pred odpustovou svätou
liturgiou v poslednú letnú nedeľu 16.
septem bra 2001 správcom farnosti
v Sabinove o. ThDr. Petrom Šturákom.
Svätú liturgiu slúžil a kázal o. ThDr. Ján
Babjak, SJ, za účasti asistencie dvoch
bohoslovcov.
Hoci bolo daždivé počasie, veriaci
zaplnili všetky priestory vo vkusne
upravenom interiéri barokovej kaplnky
z roku 1736 v staršom miestnom rene
sančnom kaštieli, ktorú gréckokatolíci
majú pre bohoslužobné účely k dispozícii
od roku 1993.
Pavol Kušnír

Dňa 30. septembra 2001 sa v Ladomírove konala odpustová slávnosť. Na tejto
slávnosti nám generálny vikár Ján Závacký posvätil nový ikonostas, bohostánok a prestol.
Cerkev v Ladomírove nemala ikonos
tas od r. 1995 a až teraz sa nám ho poda
rilo zrekonštruovať a to a | vďaka sponzo
rovaniu Ing. M ichala Sipa a zbierok
miestnych farníkov. Rekonštrukcia sa
začala ešte za pôsobenia o. M. Hricika.
Náš terajší duchovný otec M. Kostilník
pokračoval v započatom diele a postaral
sa o jeho dokončenie.
Veľká vďaka patrí našim obom duchov
ným otcom, sponzorom a všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o re
konštrukciu ikonostasu. Ďakujem Pánu
Bohu za to. že nám poslal takých obeta
vých ľudí, ktorí sa pričinili o to, že náš
chrám má konečne ikonostas.
Nám už len ostáva sa modliť za to, aby
náš chrám nebol nikdy prázdny.
Monika Berezňaninová

II Davidove panychída po 170 rokoch
V dejinách si pripomíname milénia
i celkom malé výročia a vždy to závisí od
toho, akým m edzníkom sú v živote
národov, štátov a jednotlivcov. A veru
mnohým ušli tie udalosti z leta 1831, teda
pred 170 rokmi prepukla velká cholerová
epidémia a súvisela s roľníckym povsta
ním. Zachvátila celý Zemplín, Šariš, Spiš,
Abov a Gemer - spolu 160 obcí a meste
čiek. Východným Slovenskom sa šíril
strach, bolesť, bezmocnosť. Plnili sa
cintoríny, väznice, trestalo sa za účasť
v povstaní „proščavy“ prútm i /80/,
palicami /70/, korbáčom /60/ rán. Bití boli
muži, ženy aj deti. Štaturiálne súdy
odsúdili a nechali popraviť za účasť
v povstaní 119 osôb, najviac na Zemplíne
- 64. Cholera si nevyberala, zomierali
deti, mladé matky a otcovia, často niekoľkí
z rodiny. Nevedela sa príčina, nebolo

účinných liekov, ľudia zom ierali do
niekoľkých hodín, inkubačná doba bola
iba 1-5 dní. „Choleriční“ boli pochová
vaní do spoločných hrobov, bez kňaza
a často aj bez zaopatrenia, pretože domy,
kde boli chorí, boli izolované.
Toto všetko si mohli vypočuť Davidovčania, ktorí dňa 23. septembra 2001 prišli
do Božieho chrámu, aby sa zúčastnili
nedeľnej sv. liturgie a boli účastníkmi
nezvyklej panychídy po 170 rokoch.
V tejto zemplínskej obci zomrelo v roku
1831 97 obyvateľov, z toho 47 na choleru
/úradné záznamy v matrike s označením
cholera/. Je predpoklad, že ich bolo 70,
/pri iných menách je označenie dyzen
téria/. V auguste 1831 cholera zasahuje
v plnej sile. Dnešní Davidovčania nachá
dzajú v zoznam och mŕtvych svojich
predkov, majú slzy v očiach, keď sa hovorí

o sm rti troch m aloletých detí Petra
Čeremšáka v jeden deň. Davidovčania
nevedia, kde sú ich hroby - tehelňa - starý
cintorín? Vedia však, že ich predkovia tu
žili a zomierali a že im, aj keď po 170
rokoch, vzdali potomkovia poslednú
poctu - panychídou.
Hrobové ticho počas vystúpenia PhDr.
M argity Jachymovej a zaslzené oči
prítom ných svedčia o účinku tohto
podujatia.
Keď sa akcia pripravovala, nič nedá
valo tušiť, že sa bude konať vo chvíli, keď
nesmiernu bolesť budú prežívať ľudia na
druhej strane zemegule. Človeka, najmä
kresťana však sprevádza kríž.
Duchovný otec ThLic. Martin Jurašek
urobil všetko, aby akcia bola dôstojná
s hojnou účasťou veriacich.
-dav-
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Dňa 23. 9. 2001 veriaci našej farnosti
v Bežovciach navštívili Litm anovú,
pútnické miesto, kde sa zjavovala Panna
Mária. Išli sme pozdraviť našu nebeskú
matku a poďakovať sa jej za všetky
milosti, ktoré nám neustále vyprosuje od
svojho Syna. Hoci nám počasie neprialo,
neklesali sme na duchu
a cestou v autobuse sme
po modlitbe svätého ru
ženca chválili nášho Pá
na mládežníckymi pies
ňami, ktoré spieval náš
novovzniknutý zbor mla
dých. Ten vznikol práve
pri príležitosti sviatku
Narodenia Presvätej Bo
horodičky.
Po výstupe na horu
Zvir sme sa najprv po
klonili Bohorodičke na
mieste, kde sa zjavila
a prosili sme ju, aby nás
naďalej ochraňovala ako
svoje deti. Potom nasledovalo slávenie sv.
liturgie, ktorú slúžil o. Vlastimil Balužik,
správca našej farnosti a o. Marek Pejo,
správca farnosti v Lekárovciach. V homílii nám o. Vlastimil zdôraznil Máriinu
pokoru v jej živote a pripomenul nám, aby
sme s takou istou pokorou prijímali naše
životné kríže. Vyzýval nás, aby sme sa
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dotýkali Boha s takou vierou a istotou,
ako žena z evanjelia, ktorá sa dotkla
obruby Ježišových šiat a uzdravila sa.
Po eucharistickej hostine sme oslavo
vali Máriu molebenom, počas ktorého
m nohí pristúpili k sviatosti pokánia.
Potom sme sa občerstvili vodou z litmanovského prameňa a vy
dali sa na spiatočnú
cestu, ktorú sme si opäť
spríjemnili spevom na
oslavu nášho nebeského
O tca. Veď práve On
nám dožičil navštíviť
toto krásne mariánske
pútnické miesto. Večer
sme sa unavení, pre
m očení dažďom , ale
najmä naplnení Božou
m ilosťou a pokojom
vrátili domov s vedo
mím, že máme večnú
orodovnicu u Boha,
ktorá nás nikdy neo
pustí.
Vďaka Ti preblahoslavená nebeská
Matka za Tvoje vrúcne modlitby a milo
srdenstvo Tvojho milujúceho srdca, lebo
skrze Teba sa približujeme k nekonečnej
láske Kristovej.
Mária Halajčíková

i

Hyzdia obraz človeka
Pápež Ján Pavol II. odsúdil fanatizmus
i terorizmus, ktoré hanobia Božie meno,
a zároveň zdôraznil, že katolícka cirkev
rešpektuje pravý islam. „Chcem opako
vane zdôrazniť rešpekt katolíckej cirkvi
voči islamu, voči pravému islamu, islamu,
ktorý sa prihovára Bohu, ktoiý sa stará
o biednych,“ povedal v Astane na stret
nutí s kazašskými intelektuálmi 25. 9.
Najvyšší predstaviteľ rímskokatolíckej
cirkvi sa s nimi stretol v tretí deň svojho
pobytu v tejto stredoázijskej, prevažne
moslimskej republike bývalého Soviet
skeho zväzu. „Pripomínajúc chyby minu
losti - vrátane tej najbližšej - by mali všetci
veriaci zjednotiť snahy s cieľom zabez
pečiť, že Boh sa nikdy nestane rukojem
níkom ľudských am bícií,“ povedal.
„Nenávisť, fanatizm us a terorizm us
znesväcujú Božie meno a hyzdia obraz
človeka,“ dodala hlava katolíckej cirkvi.
Počas rannej omše v Astane pápež vzdal
hold obetiam sovietskych perzekúcií.
Vyzval kňazov, mníchov a mníšky, aby
obnovili katolícku cirkev v postkomunistickej Strednej Azii a varoval ich pred
agresívnym získavaním pre novú vieru.
Pápež hom íliu predniesol v poľštine
a nemčine - jazykoch, ktorými hovorí
väčšina katolíckeho kléru v oblasti,
a zároveň jazykoch katolíckych exulantov
z čias Sovietskeho zväzu.
TASR/TK KBS
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D uchovné cvičenia kňazov
Pestrý program liturgického dňa obohatil
aj o. Špidlík prednáškou o liturgii v cirkvi.
Vďaka Bohu za všetky milosti a dary.
Vďaka aj o. redemptoristom za poskyt
nutie vhodných podmienok na zotavenie
tela a posilu duše.

Čo je duchovný život? Touto otázkou
začali 23. septembra tohto roku duchovné
cvičenia v Michalovciach, pre kňazov
Košického apoštolského exarchátu. Exercície viedol o. Tomáš Špidlík, SJ, z Ríma,
uznávaný odborník na východnú kresťan
skú spiritualitu (duchovnosť). O. Špidlík
je autorom viacerých kníh, emeritným
profesorom na Pápežskom východnom
inštitúte a neúnavným exercitátorom.
V roku 1995 dával exercície vo Vatikáne
pre Svätého Otca a rímsku kúriu. Bohat
stvo jeho celoživotného poznávania
východnej duchovnosti je uložené v jeho
knihách: Spiritualita kresťanského vý
chodu, Ruská idea, Pram ene svetla
a O modlitbe, ktoré sú preložené a tak
dostupné aj slovenskému čitatelovi.
Vo svojich prednáškach exercitátor
kládol záldadné otázky duchovného ži
vota a odpovedal na ne zo zorného uhla
východných Otcov, ktorých často citoval,
cez pohľad stredovekej scholastiky až po
súčasnú pokoncilovú teológiu. Prvý deň
bol venovaný téme modlitby od jej naj
jednoduchších foriem až po kontempláciu
a mystiku. Ďalšie dni exercitátor rozobe
ral témy Cirkev, povolanie, história vykú
penia, večný život atď O. Špidlík zdôraz
ňoval, že mnohé vieroučné pravdy sa
nedajú vysvetliť ľudským intelektom,
a preto ich otcovia a učitelia duchovného
života vysvetľovali rôznymi obrazm i
a symbolmi. Aj z toho dôvodu je symbo
lika na kresťanskom Východe taká bohatá
v literatúre i v liturgii.
Duchovných cvičení sa s 36 kňazmi
zúčastnil aj vladyka M ilan C hautur,
CSsR ktorý predsedal liturgickej mod
litbe a sláveniu Eucharistie. Práve pri
modlitbe sme si uvedomili skutočnosť, že
poznanie východnej duchovnosti je ne
úplné bez duchovnej skúsenosti života
v nej. A duchovnú skúsenosť nachádzame
najmä v modlitbe. Štyri dni duchovných
cvičení boli ako štyri okná, ktorými
zasvietilo svetlo nového poznania seba
samého a krásy Boha v našich srdciach.
Posledný piaty deň bol liturgický a zúčast
nili sa na ňom všetci kňazi exarchátu.
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Pri osobnom stretnutí som o. Špidlíkovi odovzdal nový Gréckokatolícky
kalendár, ktoiý ho potešil i zaujal. On mi
ukázal cirkevnoslovanský liturgikon, ktorý
mu voľakedy na Velehrade venoval o. Ján
Murín. Pre čitateľov SLOVA ochotne
odpovedal na tieto otázky:

Gréckokatolícka farnosť Zoslania
Svätého ducha v Košiciach bola na
sviatok Povýšenia sv. kríža svedkom milej
slávnosti. Pred kaplnkou na Ovručskej
ulici č. 14 vladyka Milan spolu s novým
správcom farnosti o. Martinom Matim
za účasti mnohých veriacich posvätil kríž.
Ten veriaci vyhotovili svojpomocne.
Nový kríž je dobrým znamením pred
plánovaným začiatkom výstavby nového
chrámu.
Anna Štofová

mmt

V
sobotu 22. septem bra 2001 sa
v priestoroch Teologickej fakulty Trnav
ä ) Mohli by ste definovať pojem
skej univerzity konala „Konferencia
východná spiritualita a vymedziť pojem
o pastorácii mládeže“. Zúčastnili sa na
východná spiritualita?
Spiritulita je život v Svätom Duchu. nej pozvaní hostia, absolventi a noví
študenti diaľkového doplňujúceho štúdia
Svätý Duch je jeden, ale inkarnuje sa
pastorácia mládeže na Teologickej fakulte
v ľudskom prvku. Tak rozhšujeme grécku,
latinskú i slovanskú duchovnosť. Niektoré Trnavskej univerzity, ktoré sa realizuje
v spolupráci so Združením Ageus a Na
pravdy sú hlbšie objavené na Východe
dáciou J.M urgaša. Absolventi dvoj
a in é na Západe. Sam otná teológia
ročného štúdia z radov laikov, kňazov
Svätého Ducha je lepšie prepracovaná na
a rehoľníkov prezentovali na konferencii
Východe.
svoje záverečné práce. Príspevky vychá
Ä) Žijete v Ríme. Ako sa v Ríme dzali z vlastných skúseností pri reali
prejavuje to, čo pápež nazýva dvomi zovaní konkrétnych projektov pre mládež
pľúcami Cirkvi?
na úrovni diecéz, farností a reholí.
Vjačeslav Ivanov, ruský pravoslávny
Vyvrcholením programu bola sláv
básnik, keď zložil v Ríme vierovyznanie nostná svätá omša, ktorú celebroval
a stal sa katolíkom, povedal: „Teraz m ô Mons. Milan Chautur, predseda Rady pre
žem dýchať obidvoma stranami pľúc.“ rodinu a mládež. Otec biskup v prítom
Tento výrok si osvojil aj pápež a často ho nosti dekana Teologickej fakulty Doc.
opakuje. Za poslednú dobu sa prejavuje RNDr. L. Csontosa SJ, PhD. odovzdal
záujem o Východ aj v Rúne. O moje knihy absolventom štúdia certifikáty a povzbu
je veľký záujem, dávam kurzy o východnej dil ich k rozvíjaniu získaných vedomostí
v každodennom živote.
duchovnosti atď.
Stanislava Prítrská/TK KBS
Čím na vás zapôsobil krátky pobyt
medzi gréckokatolíckym kňazstvom na
Slovensku?
Európa vymiera. Vy ste mladá cirkev.
V Ríme je priemerný vek rehoľných sestier
65 rokov. Podľa informácií o. biskupa,
Na pozvanie eRka - H nutia kres
priemerný vek kňazov exarchátu je 35
rokov. Táto skutočnosťje potešujúca a pre ťanských spoločenstiev detí a v spolupráci
s Konferenciou biskupov Slovenska Cirkev nádejná.
Sekciou pre mládež navštívil Slovensko v
Ako môže Gréckokatolícka cirkev dňoch 28.septembra až 5.októbra 2001
na Slovensku dnes napomôcť ekume- J.E. M ons. G abriel Zubeir Wako nizmu najmä s pravoslávím?
arcibiskup diecézy Chartúm na severe
Príkladom, Mávne príkladom. A tak že
Sudánu. Prišiel, aby vydal osobné sve
dokážeme žiť východnú duchovnosť. To
dectvo o situácii vo svojej ťažko skúšanej
je hlavné. Teologické diskusie sú v ekukrajine, ktorá sa zmieta v dlhotrvajúcej
menizme až za prežívanou vierou.
občianskej vojne, a priblížil nám život
kresťanov, žijúcich v podmienkach islam
Ä) Za rozhovor poďakoval
ského práva - šarie.
Michal Hospodár

Hisimmemm

Arcibiskup \Vako oslávil tento rok už
svoje 60-te narodeniny. Za kňaza bol
vysvätený ako 22-ročný a ako 34-ročný sa
stal biskupom. Na čele chartúmskej
diece'zy stojí od roku 1981 a svojím
pevným postojom si vyslúžil uznanie
nielen na africkom kontinente. Sme veľmi
radi, že takýto vzácny človek prijal naše
pozvanie a prišiel medzi nás na Slo
vensko.
TK K B S

tejto príležitosti dostali do daru faximile
Pedagogiky napísanej pre privátne školy
Spišského biskupstva z roku 1820, ktorej
autorom bol Juraj Páleš.
TKKBS

mi smi
r

s p iš s k ú

m

ím

Na Teologickom inštitúte RKCMBF
v Spišskej Kapitule sa za účasti profeso
rov, predstavených kňazského seminára,
bohoslovcov, pozvaných hostí i množstva
veriacich uskutočnilo Veni Sancte slávnostné otvorenie nového akademic
V utorok 25. septembra sa na pravidel kého roka.
Svätú om šu v katedrále svätého
nom zasadnutí zišiel v Trnave Výbor
Spolku sv. Vojtecha. Rokoval pod vedením M artina celebroval spišský diecézny
svojho predsedu Mons.Štefana Vrableca, biskup Mons. prof. ThDr. František
pomocného biskupa Bratislavsko-trnav- Tondra. V homílii priblížil fenom én
globalizácie, aké prináša klady a zápory
skej arcidiecézy.
Po svätej omši sa členovia Výboru SSV pre život človeka. V ďalšej časti vyzval
venovali aktuálnym otázkam : stavu veriacich, aby zachovávali zákon a budo
členskej základne a hodnoteniu tradič vali atmosféru dobra. „Bohoslovci, raz
ného Pútnika svätovojtešského, ktorý sa bude Cirkev na Slovensku aj vo vašich
v týchto dňoch expeduje na miestne rukách. Aj v tento akademický rok si plňte
skupiny SSV ako aj jednotlivcom spolu dôsledne svoje povinnosti,“ dodal na
s podielovou knihou - životopism i záver Mons. František Tondra.
V tomto roku bude v tunajšom Kňaz
biskupov Gojdiča, Buzalku Vojtaššáka
a sestry Zdenky; rekonštrukcii budov SSV skom seminári študovať 140 bohoslovcov
vTmavé; hodnoteniu činnosti Vydavateľ zo Spišskej a Rožňavskej diecézy i rehole
ského oddelenia a schváleniu vydavateľ Lazaristov.
Spišský biskup na záver svätej omše
ských aktivít na 4. štvrťrok. Výbor sa ďalej
zaoberal aj otázkou návrhu rozšírenia pozdravil provinciála rehole Lazaristov,
týždenníka Katolícke noviny a prijal pátra Augustína Slaninku ako i celú
rehoľu, ktorá v týchto dňoch oslavuje 10.
v týchto otázkach patričné uznesenia.
Daniel Dian, člen Výboru SSV výročie založenia svojho seminára v ne
/T K K B S ďalekých Bijacovciach. Krátko predpolud
ním sa konalo slávnostné zasadnutie
Akademickej obce, na ktorom sa zúčast
nili prorektor UKv Bratislave Pavol Súra,
dekan RKCMBF Viliam Judák, predsta
1 S P IŠ S K Ú M IH M I
vení Kňazského seminára, ďalší hostia
i zástupcovia ostatných vysokých škôl.
Ministri školstva Českej a Slovenskej
Počas tohto aktu bolo promovaných
republiky Eduard Zeman a Milan Ftáčnik
71 študentov päťročného diaľkového
podpísali 25. 9. 2001 v Levoči protokol štúdia v odbore katolícka teológia.
o spolupráci oboch republík v oblasti
Dekan Viliam Judák vo svojom prího
vzdelávania mládeže, telesnej výchovy
vore pripom enul 65 rokov činnosti
a športu na roky 2002 - 2006. Spomínaný
bohosloveckej fakulty.
dokument zakotvuje pracovné kontakty,
TK K B S
medzi rezortmi a rôznymi inštitúciami.
Garantuje výmenu skúseností a približuje
rôzne možnosti vzdelávania najmä pre
študentov vysokých škôl.
Podvečer si ministri (oboch minister
stiev) so sprievodom prezreli pamiatky
V kostole svätého Štefana v Čenčiciach
Spiša: Spišský hrad, m esto Levoča
celebroval v nedeľu popoludní sv. omšu
a Žehru.
Počas svojho výjazdu navštívili aj spišský biskup Mons. prof. František
Spišskú Kapitulu, kde si v sprievode Tondra, za účasti generálneho vikára
generálneho vikára Mons. Jána Zentka M ons. Ján a Zentka, ďalších kňazov
prezreli Katedrálu sv. Martina a pamätnú a veriacich. Po svätej omši sa uskutočnila
izbu Učiteľského ústavu v Kňazskom posviacka domu Charitas svätej Rodiny.
seminári biskupa Jána Vojtaššáka. Pri
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Ako uviedol riaditeľ Spišskej katolíckej
charity Ing. Peter Maľučký, ide o jeden
z projektov, ktorý sa tentokrát venuje
telesne a duševne postihnutým po ich
odchode zo sociálnych ústavov. Pôjde
o to, aby sa títo lúdia naučili samostatne
žiť a pracovať. Ďalšie projekty sa pri
pravujú v Charitnom dome svätej Kláry
v Liptovskom Mikuláši a v Dome svätého
Damiána de Vesteur v Spišských Vla
choch. N a spom ínanej slávnosti sa
zúčastnili pracovníci charity, ako aj
rodičia nových obyvateľov tohto domu.
Spišská charita je ustanovizňou služby
blížnemu v núdzi, postavená na Kristovej
láske. Jej úlohou je slúžiť všetkým bez
ohľadu na vyznanie, príslušnosť k rase
a národnosti. Už skoro 10 rokov pôsobí
na území Oravy, Liptova a Spiša a je
jednou zo siedmich diecéznych charít na
Slovensku. Život so sebou nesie mnoho
starostí a problémov. Mnohé deti, dos
pelí, chorí a starí ľudia nevedia, nemôžu
a nedokážu riešiť spomínané problémy.
A tak charita vyzýva všetkých o pomoc
a podporu, aby sa spoločne odpovedalo
na najliehavejšie prosby o pomoc.
TKK BS

V
utorok 18. septem bra 2001 pod
vedením svojho predsedu Mons. Štefana
V rableca, pom ocného bratislavskotmavského biskupa, zišla sa na rokovaní
Liturgická komisia KBS. Zúčastnili sa jej
členovia LK KBS Mons. Rudolf Baláž,
diecézny banskobystrický biskup a pred
seda Sekcie pre sakrálne stavby LK KBS,
Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský
biskup a predseda Hudobnej sekcie LK
KBS, Mons. Vladimír Filo, pomocný
bratislavsko-trnavský biskup ako hosť,
kňazi zástupcovia jednotlivých diecéz,
ako aj zástupcovia SSV v tejto komisii.
Rokovanie komisie sa konalo v pastorač
nom centre hnutia Focolare vo Svite. LK
KBS najväčšiu pozornosť venovala otázke
prípravy nových pohrebných obradov,
obnoveniu obradov pomazania chorých,
ustanoveniu prekladateľskej komisie,
otázke uvedenia do používania nového
M odlitebníka, ktorý pripravil Mons.
Vladimír Filo a vychádza v SSV v Trnave,
ako aj novým rubrikám tretieho typického
vydania Rímskeho m isála. Patričnú
pozornosť venovali tiež obnovenému
Rímskemu misálu v slovenčine a jeho
uvedeniu do praxe. Rokovanie komisie sa
skončilo vo večerných hodinách.
TKKBS
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Cesta za poznaním...
V
snahe nájsť príklady v susedných rozšírili o gymnázium pre dievčatá, čím
európskych krajinách pre zdokonalenie sa im v roku 1962 počet tried zdvoj
práce cirkevných škôl sa v júli 2001 po násobil. Keď si to podmienky vyžadovali,
ukončení školského roku vytvoril tím pružne reagovali vytvorením štvorroč
riaditeľov gréckokatolíckych cirkevných ného gymnázia s triedami zameranými na
škôl z východu Slovenska za účasti hudbu, výtvarné umenie a prírodné vedy.
zástupcov Gréckokatolíckeho biskup Významnú úlohu tu zohráva taktiež
ského úradu v Prešove, ktorý podnikol vyučovanie cudzích jazykov, najm ä
z vlastnej iniciatívy cestu za poznaním. angličtiny a francúzštiny ale neupustilo sa
Programový i organizačný plán sa zrodil ani od vyučovania klasických jazykov.
na podnet riaditeľa cirkevného gymnázia Škola funguje ako súkromná, platí sa
v Trebišove PhDr. Jána Bodnára.
školné, nie však v plnej výške. Školu
Najväčším prvým a najvzdialenejším finančne zabezpečuje rád benediktínov,
cieľom bolo cirkevné gymnázium v dolno ktoiý potom investuje do modernizácie
rakúskom Melku. Keďže je to škola so priestorov a pomôcok, do rozvoja napr.
stopäťdesiatročnými skúsenosťami, mys športovej činnosti a divadelných projek
líme si, že má nášmu mladému cirkev tov. Takáto koncepcia priťahuje záujem
nému školstvu čo ponúknuť. V Melku sa verejnosti. O štúdium sa uchádza stále
našej malej skupiny po predchádzajúcom dostatočný počet žiakov, no prijmú len
dohovore ujal zástupca riaditeľa školy najlepších. Na rozdiel od našich škôl
pán Fasching, ktorý nám venoval celé tri vážnosti sa tu teší orgán, ktorý sa dá
hodiny zo svojho času. Z histórie Melku prirovnať k našim školským radám. Ako
sme sa dozvedeli, že to bola pôvodne sa zdá, reprezentuje otvorenosť školy voči
strategická pevnosť prvého panovníckeho verejnosti.
rodu na území Rakúska rodu BabenŠkola má momentálne 820 žiakov a 80
bergovcov, ktorí ju darovali benediktínom pedagógov. Je dostupná žiakom rôznych
z Lambachu pred viac ako 900 rokmi. vierovyznaní i bez vyznania, ale vyučova
Odvtedy tu tento rád sídli a pred 150 nie náboženstva je pre každého povinné.
rokmi založili školu. Azda viac ako Mladým sa venujú benediktíni. Napriek
história, zaujme zainteresovaného člo určitým hraniciam v správaní sa a oblie
veka stratégia a taktika, akou bola škola kam, vzťah žiak - učiteľ je založený na
vedená až do súčasnosti. Vždy sa hľadal partnerstve, dôvere a disciplíne.
vzácny súlad medzi úsilím udržať školu
Po rozlúčke v Melku nasledovala Vie
a zveľaďovať ju a zároveň snahou vyjsť deň. Popri známych pamiatkach, akými
v ústrety vzdelanostným potrebám ľudí.
sú Stefansplatzi, Hofburg a Ringu sme sa
Chlapčenské gymnázium s vyučova tentoraz zamerali na viedenské kostoly,
ním latinčiny a gréčtiny v priebehu vývoja z ktorých sme viaceré navštívili. V Bratis

lave sme si namiesto nakupovania prez
reli prezidentský palác, budovu parla
mentu zvnútra, verejnosti neprístupné
priestory bratislavského hradu a absol
vovali sme aj prijatie u viceprimátorky
Bratislavy v Primaciálnom paláci. Pro
gram naozaj nabitý, ale zaujímavý, bol
v réžii pána riaditeľa Bodnára.
Tretí deň bol sakrálny. Navštívili sme
veľa chrámov a kňazských seminárov.
Hlbokým dojmom na nás zapôsobil
Pribinov kostolík a diecézna knižnica
v kňazskom seminári v Nitre. V závere
celej cesty sme navštívili seminár v Badíne
- modernú novostavbu, v ktorej majú
budúci kňazi vynikajúce podmienky pre
prípravu na svoje budúce povolanie.
Možno si niekto položí otázku: „Aký
prínos mala táto na program bohatá
a v letnej horúčave určite nam áhavá
cesta?“ Odpoveďou je skutočnosť, že
v ľuďoch, s ktorými sme hovorili, sme
azda zanechali dobrý dojem a možno
základ niečoho, čo môžeme v budúcnosti
ako škola zúročiť. V každom prípade sme
získali mnoho podnetov pre náš ďalší
vývoj, ktoiý je neľahký aj preto, lebo ako
cirkevné gymnázium zostávame oázou
ľudskosti a vnímavosti k problémom
druhých a to aj napriek tomu, že pomaly
všade okolo nás prevláda vlčí zákon.

Bérešová
Cirkevné gymnázium
sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

Slovenský misionár už na slnbnde
Kolumbijskí únoscovia v pondelok 1.
10. už prepustili slovenského misionára
33 - ročného Pavla Sochuľáka, ktorého
v pondelok uniesli na ceste autobusom
z M edellinu do Bogoty, na slobodu.
Partizáni z Národnej oslobodzovacej
armády (ELM) misionárom oznámili, že
v zajatí nemal žiadne problémy a je v
poriadku.
Vo svete pôsobí približne 200 sloven
ských misionárov najviac ich je v Rusku.
Misionárov máme aj v Kazachstane (6),
Japonsku (4), Papue-Novej Guinei (3).
Pre ľudí sú misionári často nádejou. „Pre
cestovateľovje Latinská Amerika svetom
neobmedzených možnosti. Pre cirkev je
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podľa slov Jána Pavla II. kontinentom
nádeje“. „V Amerike žije 63 percent
katolíkov, kým v Európe iba 27 percent“,
zdôraznil misionár Spoločnosti Božieho
slova (SBS) z Misijného domu Matky
Božej v Nitre Ján Nemčík po 40-ročnom
pobyte v Argentíne. Táto krajina susedí
s Kolumbiou, v ktorej ľavicoví povstalci
uniesli 33-ročného slovenského misio
nára Pavla Sochuľáka.
N arodil sa na Orave - v Novoti.
Teológiu študoval v Bratislave a v St.
Augustín v Nemecku a krátky čas sa
zdržiaval v Misijnom dome v Nitre. Za
kňaza bol vysvätený v roku 1999. Od tej
doby pracuje ako misionár v Kolumbii.

Je jediným slovenským misionárom
v Kolumbii.
Ozbrojené skupiny sa v Kolumbii
správajú k civilistom brutálne. Na de
nnom poriadku je mučenie, vraždenie
a okrádanie ľudí, pre ktorých sú misionári
často jedinou nádejou. Katolícka cirkev
m á však v tom to teritóriu rešpekt.
G enerálny predstavený Spoločnosti
Božieho Slova v Ríme využil všetky
dostupné prostriedky, aby intervenoval za
prepustenie Pavla Sochuľáka. Vyzval tiež
všetkých, ktorí Pavla poznajú, aby sa
modlili za vyriešenie tejto neľahkej, ale
pritom nádejnej situácie.
-ond-/TKKBS

V TRADÍCII
O. METODAD. TRČKU, ČSSR
V tomto roku sme si pripomenuli 60.
výročie založenia nášho cyrilometodského
spolku. Už iba najstarší pamätníci týchto čias
SPOMIENKANA
vedia,
že túto našu nábožensko - kultúrnu
0. EMILA ZORVANA
ustanovizeň pritúlili vjej počiatkoch do svojho
Myslím, že v radoch súčasného grécko kláštora v Michalovciach naši redemptoristi.
katolíckeho kňazstva sa nenájde nikto, kto by Tam sa schádzali nadšenci cyrilometodského
nepočul o spolubratovi o. Emilovi Zorvanovi. hnutia a tam sa uskutočnilo 4. mája i histo
Ato nie len z dôvodu, že už jeho predkovia rické zakladajúce valné zhromaždenie.
Táto vzájomne obohacujúca spolupráca
i vlastný syn a další nositelia tohto mena sú
kňazmi O. Emil Zorvan bol známy, ako otec prebiehala najmä vďaka pochopeniu vte
mnohopočetnej rodiny, aktívny člen liturgickej dajšieho igumena kláštora o. M etoda
komisie, prispievateľ do našich periodík, D. Trčku, ktoiý plne chápal životodamosť
nadšený priateľ mládeže atď. Správa o jeho koreňov cyrilometodskej tradície. Ešte dávno
predčasnom odchode do večnosti mnohých pred založením spolku v čase pôsobenia
z nás, jeho spolubratov obidvoch obradov v Stropkove často navštevoval starodávny
averiacich, zasiahla nepripravených a vyvolala Velehrad a organizoval tam púte našich
otáznikyna ktoré v plnosti odpovie až dobrotivý gréckokatolíkov. Na Velehrade sa cyrilometodskí nadšenci posilňovali z duchovného
a všetko riadiaci Boh.
V nasledujúcich riadkoch by som chcel odkazu solúnskych bratov. Účastníci zakla
načrieťdo mojich spomienokna náš spoločný dajúceho valného zhromaždenia o. Metoda
úsek kňazského života a podeliť sa s nimi. D. Trčku zvolili za člena širšieho výboru
Nastúpili sme viete roku 1988 do Mi a Kláštor redemptoristovv Michalovciach bol
chaloviec, obidvaja noví, on ako farár, ja ako jedným zo zakladajúcich členov.
Otcovia redemptoristi poskytli pomocnú
kaplán. Michalovská farnosť bola v tom čase
ešte bez kláštorného chrámu o. redemp- ruku i pri obnovení spolku pred desiatimi
toristov. Farský chrám sa staval miestom rokmi. O. Štefan Lazor, CSsR bol vtedy
liturgických slávení, na ktoré prichádzali aj správcom farnosti vTopolänoch a uňho sa
ľudia z okolitých dedín. O. Emil velmi dbal schádzali členovia iniciatívnej skupiny pre
na to, aby nijaká duša, ktorá pricestovala do obnovenie činnosti spolku. Svojimi rozváž
mesta, neodišla bez duchovnej pomoci nymi slovami ich povzbudzoval do potrebnej
a úžitku. Spovedali sme často aj mimo práce na roli dedičnej. Na fare v Topolänoch
programu a povzbudzovali ľudí, že raz budú začala pod vedením o. PaedDr. Júliusa
mať kňaza. Prišla „nežná revolúcia“ a s ňou Matiho práca nad Stanovami spolku a tam
otvorenie nových možností pre pastoráciu. sa zrodila aj myšlienka vydať ešte pred
0. Fmil videl potrebu založiť vo farnostiach založením spolku známu publikáciu o. PhDr.
menšie spoločenstvá na prehĺbenie kresťan Mchala Fedora, SJ, Spolupatróni Európy ského života. Velmi rýchlo sa ujalo spolo ich odkaz na Slovensku (1990). Slávnostné
čenstvo Neokatechumenátnej cesty, ktorému bohoslužby pri príležitosti obnovenia spolku
sa nezištne venoval. Ked iniciatívna skupina 2. marca 1991 boli v chráme Svätého Ducha
obnovila činnosť Spolku sv. Cyrila a Metoda, redemptoristov v Michalovciach.
V tejto tradičnej spolupráci, pri ktorej
ponúkol priestorpre stretnutie výboru spolku,
do ktorého činnosti sa sám aktívne zapojil počiatkoch bol o. Metod D. Trčka, CSsR,
a pokiaľ boí v Michalovciach, staral sa pokračujú naši redemptoristi aj v súčasnosti.
o spolkové záležitosti a spolkovú agendu. Pri ■Viceprovinciát redemptoristov v Michalov
katechizácii mládeže hýril tolkými nápadmi, ciach je jedným zo zakladajúcich členov
ženebolomožno zakryťjeho mladého ducha. obnoveného spolku.
Mgr. Pavol Kušnír
Postupne pomohol vzbudiť a utvrdiť sa
vkňazskom povolaní viacerým mladíkom.
NAŠIJUBILANTI
Dverena fare boli vždy otvorené, ale otvorené
boli aj srdciajej obyvatelov. Každý návštevník
V októbri tohto roku si významné životné
mohol cítiť, že o. Emil s manželkou aj pri
starosti o velkú rodinu nie sú unavení ži jubileum pripomínajú títo naši členovia:
Michal Danko z Kysty, Michal Fedorcák
votom, ale stále svieži a pripravení prijať
z
Trebišova,
Agnesa Kovalová z Vranova nad
situácie, ktoré prináša každodenný život.
Vnašej spolupráci sme vždydobre vychádzali Topľou, Anna Medviďová zo Sobraniec,
pomáhali si čo oceňovali aj veriaci a tešili sa Tatiana Michalková zo Stročína, Anna
z toho. Táto vzájomná podpora ostala medzi Petriková z Čeloviec, Anna Sedlaková zo
nami aj naďalej po mojom odchode z Mcha- Svitu, Michal Serbin z Nového Ruskova
loviec a vydržala až do jeho odchodu do a Michal Zubko z Davidova.
Mária Čabinová zo Sobraniec, Ing. Boris
večnosti.
Pri tejto krátkej spomienke na o. Emila Franko z Košíc, Michal Kováč z Hatalova,
Zoivana mu súčasne ďakujem za jeho prácu Ján Leškanič z Nového Ruskova, Vladimír
preSpoloksv.Cyrilaa Metoda a v modlitbách Vansač zo Spišskej Novej Vsi.
Jolana Buffová z Nacinej Vsi, Michal
vyprosujemblažený pokoj a večnú pamiatku.
Drigan
z Trebišova, Mária Feciková z Levoče,
Michal Hospodár

Mária Ihnátová z Jastrabia, Michal Ivanič
z Vojčíc, MUDr. Andrej Kalanin z Košíc,
Zuzana Kebová z Dávidova, Mária Koko
sová z Nižného Hrabovca, Ing. Jozef Kramár
z Košíc, Anna Maďarová z Kožuchova,
Mária Tréfašová ml. z Breziny, Mária Vaňková
z Košíc a Michal Vojček z Giraltoviec.
Štefan Bajcura z Vydratie, Klára Berčová
z Košíc, Mária Dziaková z Bunkóviec, Anna
Foltinová z Nižného Hrušova, Michal
Hospodár st. z Košíc, Zuzana Hricová zo
Sačurova, Mária Mihalkaniková z Hrabovčíka, Helena Mikitová z Košíc, Alžbeta
Petrová z Petrikoviec a Mária Rinlková
z Košíc.
Anna Demjanová z Topole, Anna Galikováz Košíc, Anna Ihnaákováz Pozdišoviec,
Anna Galiková z Košíc, Mária Jevčáková
z Ložína, Michal Slivka z Kysty a Zuzana
Palčáková z Dvorianok.
Michal Juičenko z Dačova.
Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda
prispeli:
Katarína Dorková, Svinia 20 Sk, Anna
Knutová, Svinia 20 Sk Katarína Sekeráková,
Bajerovce 200 Sk’ JUDr. Jozef šuchoža,
Košice 5000 Ska Mária Volfová zo Žiaru nad
Hronom 40 Sk
Za štedré dary Pán Boh zaplať!
ZAVZÁCNYM PASTIEROM
Výbor spolku svätého Cyrila a Metoda na
zasadnutí 11. septembra 2001 v Micha
lovciach vo svojom pracovnom programe
okrem iného prejednal aj prípravu odborného
seminára, venovaného o. J. J. Bazilovičovi,
OSBM (20. októbra Košice) a odhalenie
pamätnej tabule (21. októbra Hlivištia).
Po pracovnej časti vo farskom chráme bola
odslúžená zádušná svätá liturgia za o. Emila
Zorvana, člena predsedníctva SSCM a jeho
zakladajúceho člena, s panychídou. Svätú
liturgiu slúžil o. ThLic. Michal Hospodár,
predseda Spolku, za prítomnosti viacerých
kňazov, vrátane syna zosnulého, kňaza Emila
Zorvana ml., ktorý podakoval Bohu za silu
v ťažkých chvllach.
Predseda Spolku v homílii priblížil
veriacim všestranné aktivity o. Zorvana medzi
deťmi, mládežou a dospelými, vyzdviholjeho
zásluhu na vzniku neokatechumenátnych
spoločenstiev, na organizovaní stretnutí
gréckokatolíckej inteligencie. Pripomenul, že
popri svojej tvorivej práci v liturgickej komisii
i ako redaktor časopisu Logos pripravil mno
hým cestu do kňazského a rehoľného života,
bol príkladným kňazom, vzorom pre naše
manželstvá a hlavne starostlivým otcom
svojich veriacich. S oduševnením rozsvecoval
aj tam, kde nebolo zažaté.
ES.
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Univerzitné centrum v Žiline,
Konferencia biskupov Slovenska
a Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline
usporiada v tomto roku
IX. ročník súťaže v recitovaní kresťanskej poézie a prózy pod názvom

a Slovo bolo u Boha.“
Súťaž je ponímaná ekumenicky, je určená pre všetkých kresťanov, pre katolíkov, protestantov i pre pravoslávnych.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na adresy usporiadateľov krajských kôl, a to

do konca októbra 2001
Základná škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava (Bratislavskýkraj),
Saleziáni don Bosca, Kláštorné nám. 1, Šaštín- Stráže (Trnavskýkraj),
Základná škola sv. Don Bosca, L. Fullu, 955 01 Topoľčany (Nitriansky kraj),
Základná škola sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Ul. 1. mája 7, Trenčín (Trenčiansky kraj),
Gymnázium sv. Andreja, Nám. S. Hlinku 5,034 01 Ružomberok (Žilinskýkraj),
Základná škola Andreja Kmeťa, Andreja Sládkoviča 24,966 81 Žarnovica (Banskobystrický kraj),
Základná škola Š. Mnoheľa, Sucháňová 3522,058 01 Poprad (západné časti Prešovského a Košického kraja),
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, ul. Duchnovičova, 066 01 Humenné (východné časti Prešovského a Košického kraja).
Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriach - poézia a próza - a v štyroch vekových kategóriach - mladší žiaci
(ročníky 1 - 4 ) , starší žiaci (ročníky 5 - 9 ) , stredoškoláci a dospelí.
Finále súťaže sa uskutoční v Žiline dňa 12. jan u ára 2002 (sobota) a to v budove Mestského úradu,
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina. Prezentácia sa začne o 8. 00 hod., súťaž o 9. 00 hod.

CENTRUM SPIRITUALITY VÝCHOU - ZÁPAD MICHALA LACKA V KOŠICIACH
SPOLUK SV. ČÍRILA A METODA V MICHALOVCIACH
v spolupráci s gréckokatolíckym farským spoločenstvom v Hlivištiach a Obecným úradom v Hlivištiach
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu
HISTÓRIA A HISTOGRAFIA
GRÉCKOKATOLÍKOV KARPATSKÉHO REGIÓNU
pri príležitosti 180. výročia smrti prvého historika Gréckokatolíckej cirkvi
Juraja JoanikaBaziloviča, OSBM (1742-1821)..
Konferencia sa uskutoční v sobotu, 20. októbra 2001,
v dome Božského Srdca Ježišovho na Komenského ulici č. 14 v Košiciach
so začiatkom o 9 . 00 h (Obedňajšia prestávka 12.00-14.00 h).
V nedelu, 21. októbra 2001 o 10,30 h bude v Hlivištiach
Vladyka Milan Chautur, CSsR, košický apoštolský exarcha, sláviť archijerejskú svätú liturgiu, a po nej nasleduje odha
lenie pamätnej tabule Jurajovi Joanikovi Bazilovičovi.
Program konferencie 20. októbra:
Prof. István Baán (Historické oddelenie Miškovskej univerzity) - Teofan Maurocordato, metropolita Paranoxie a apoštolský
administrátor mukačevskej eparchie v roku 1677.
ThDr. Ján Babjak, SJ (Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, Košice) - Profesor Michal Lacko, SJ, a jeho
historícké práce.
Prof. Jakov Kulič, SJ (Pontificio Istituto Orientale, Rím) - Gréckokatolíci krížievackej eparchie a ich vzťah k materskej
mukačevskej eparchii.
Barbara Lunterová (Bratislava) - Analýza textu Explicatio in Liturgiám Jurija Joanika Baziloviča.
Prof. Eugeniusz Senko, SJ (Pontificio Istituto Orientale, Rím) - K dejinám cirkevného spoločenstva karpatských Lemkov.
Mgr. Andrej Škoviera (Slavistický kabinet SAV, Bratislava) - Svätísedmopočetníci-k začiatkom kresťanstva medzi Slovanmi.
ThDr. Peter Šturák (Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity) - Michal Lučkaj, pokračovateľBazilovičovho
historického diela.
Prof. Cyril Vasiľ, SJ (Pontificio Istituto Orientale, Rím) - Bazilovič ako historiograf a duchovný spisovateľ.
Mgr. Peter Zeňuch, CSc. (Slavistický kabinet SAV Bratislava) - K problematike výskumu cyrilských pamiatok na východnom
Slovensku.
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Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV)

1 1 . 1 1 . - Kresťanstvo v rodine

Slovenský rozhlas | náboženské vysielanie

6:30-6:45
15.10. - Vďakyvzdanie
16.10. - Úvahy nad Božími zasľúbeniami
/prorok lz/
17.10. - Nový život v Kristovi
18.10. - Úvahy nad Božími radami z knihy
Kazateľa
19.10. - Hudobno-poetické ranné zamyslenie
20.10. - / 1 2 :3 0 /Program pre deti
- /1 2:45/ Exodus -1 2 . časť
22.10. - Slovo do dňa
23.10. - Slovo do dňa
24.10. - Slovo do dňa
25.10. - Slovo do dňa
26.10. - Slovo do dňa
27.10. -/1 2 :3 0 / Program pre deti
- /1 2:45/ Exodus -1 3 . časť
29.10. - Život bez Boha a život s Bohom
30.10. - Ani v samote nie si sám
31.10. - Stretnúť sa s Ježišom
1.11. - Je to vždy zlé, keď ¡e zle?
2.11. - Ani studený ani horúci
3.11. - /1 2:30/ Program pre deti
- /1 2:45/ Exodus -1 4 . časť
5.11. - Dobrý podiel /Lk 10, 42/
6.11. -Zdravé korene/Jer 17, 8/
7.11. - Pomoc z hora/Ž 1 2 1 ,1 -2 /
8.11, - Dôvody Kristovho vtelenia - 1 .časť
9.11. - Dôvody Kristovho vtelenia - 2.časť
10.11. - / 1 2:30/ Program pre deti
- /1 2:45/ Exodus -1 5 . časť

1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
15.10. -A k ú úlohu hráš v rodine? I.
16.10. - Marek
17.10, - Kolekcia 23. žalmov
18.10. - Poznanie a viera
19.10, - Ako sa zmeniť - 22.časť
20.10. - ...a depresie boli preč
21.10. - 5. kniha Mojžišova - 3-4:8
22.10. -A k ú úlohu hráš v rodine? II.
23.10. - Mária Magdaléna
24.10. - Väzenie pýchy
25.10. - Poznanie a viera
26.10. - Ako sa zmeniť - 23.časť
27.10. - Moja poslušnosť mi zachránila syna
28.10. - 5. kniha Mojžišova - 4:9-koniec
4. kapitoly
29.10. - V rodinnom kruhu
30.10. - Mária z Betánie
31.10. - Rozsiahly Infarkt /príbeh/
1.11. - Poznanie a viera
2.11. - Antény do večnosti - 1 .časť
3.11. - Môj brat, jeho syn a astrológia
4.11. - 5 . kniha Mojžišova - 5-6:19
5.11. - V rodinnom kruhu
6.11. - Marta z Betánie
7.11. - Smäd
8.11. - Poznanie a viera
9.11. - Antény do večnosti - 2.časí
10.11 - Poslanie
11.11. - 5. kniha Mojžišova - 6:20-7. kapitola

ASTRA 10.906 GHz v. pol. zvuk 7.38 MHz
13:00-13:30
15.10. - Myšlienky a názory
16,10. - Pre malých i veľkých
17.10. - Napriek očakávaniu /príbeh/
18.10. - Ozveny života
19.10. - Pred súdom
20.10. - Ježiš Kristus náš vzor
21.10. - Kresťanstvo v rodine
22.10. - Myšlienky a názory
23.10. - Pre malých i veľkých
24.10. - Návrat do svojho vlastného /príbeh/
25.10. - Ozveny života
26.10. - Obetný baránok
27.10. - Pozvanie na večeru
28.10. - Kresťanstvo v rodine
29.10. - Myšlienky a názory
30.10. - Pre malých i veľkých
31.10. - Musel by si ma zabiť /príbeh/
1.11. - Ozveny života
2.11. - Kresťan včera a dnes
3.11. - Božia ruka
4.11. - Kresťanstvo v rodine
5.11. - Myšlienky a názory
6.11. - Pre malých i veľkých
7.11. - Rozsiahly infarkt /príbeh/
8.11. - Ozveny života
9.11. - Kresťan včera a dnes
10.11 - Smäd po živote

V sobotu o 1 2:30-13:00 hod vysielame na
frekvenciách 9 490 (31 m) a 7 380 kHz (41 m).
Obsahy niektorých relácii:
Návrat do svojho vlastného /2 4 . 1 0 ./ - Po
dlhom čase sa vráti domov a veľa očakáva, no
doma je prekvapený...
Musel by si ma zabiť /3 1 .1 0 ./ - Verí všetkým
poverám, horoskopom a novinovým správam,
no nechce uveriť Bohu...
Akú úlohu hráš v rodine /1 5 .1 0 . a 2 2 .1 0 ./ Kto je šéf? Kto má na starosti financie? Kto sa
učí s deťmi? Nestačí len chcieť mať deti,
musíme mať zodpovednosť starať sa o ne.
Kolekcia 23. žalm ov/17 .1 0 ./ - Dávidov žalm,
telvízny žalm 23. kanál, heroínový žalm ...
a o ich autoroch.
Rozsiahly infarkt /31. 10. a 7. 11./ - Utrpel
infarkt a bojí sa smrti. Ako formálny veriaci sa
desí stretnutia sa s Bohom. Život sa mu zmenil
na útek...
Moja poslušnosť mi zachránila s y n a /2 7 .10./
- Príbehy o užitočnej a neužitočnej poslušnosti.
Ani v samote nie si sám / 3 0 .10./ - Kresťan ani
v samote nie je sám. Je s ním Pán Ježiš.
Je to vždy zlé, keď je zle? /1 .1 1 ./ - Starý brat
ma poučil, že nie všetko, čo je v živote zlé, je
zlé.

Nedeľa: Rádio Devín: 8 :05-9:00 Hudba,
| ž ivo t, viera; 1 8 :0 0 -1 8 :3 0 S lovo pre
veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko:
9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50
l Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:0522:00 Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30
i Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v m esiaci: SRo národnostno-etnické vysielanie Prešov;
i gréckokatolícka sv. liturgia; v októbri z far| nosti Vranov nad Topľou
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92,9 Prešov, 93.3 B.Štiavnica, Levice; j
94,4 Košice; 97,8' Stredoé Považie: 11)2,9 1
j Pohronie, Tatfy; 103,3 Michalovce; 104,5 f
« Prievidza; Í0 5 ä8 Orava; 106,3 Gemer
i

| Rádio Vatikán
FM 93,3 M Hz, MW 1530-AB kHz,
SW 4 0 0 5 kHz, In te ls a t 3 2 5 ,5 East j
(Atlantik)
U *
05:25-05:40; 1 ^:45-20:00 - slovensky
1 05:10-05:25; 19:30-19:45 -č e s k y

1

Úmysly apoštolátu mod
litby na mesiac november
• Aby nábožní a vzorní ľudia
boli našim i sprievodcam i pri
o d vážn om h lá sa n í evanjelia
Božieho kráľovstva.
•Aby sa masmédiá aktívnou
účasťou kresťanov stali nástrojmi
misijnej evanjelizácie.
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vyhlasuje

fotografickú súťaž
v tém a ch:
A. človek
B. príroda
C. sakrálna stavba a liturgia
s n ím k y zasielajte

do konca decembra 2001

na adresu:

SLOVO
R 0 . Box 204
0 8 0 01 Prešov
Podm ienky súťaže:
1. Súťaže sa m ôžu zúčastniť len am atéri,
2. R ozm er sn ím ky m á byť m inim álne 9 x 13 cm .
3. Zaslané sním ky m ôže redakcia uverejniť.
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vianočná súťaž s PETROU
Kupón 2
Dnešné otázky:
1. Koľko rokov uplynulo t.r. od založenia prešovského gréckokat. biskupstva?
A-181; B-182; C-183
2. Kedy sa začal proces beatifikácie biskupa P. P. Gojdiča?
A-1986; B-1996; C-1989
3. Odkiaľ pochádzal M. D. Trčka?
A-Michalovce; B-Topoľany; C-Frýdlant
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu
redakcie s označením: vianočná súťaž do 24.10.2001. alebo ich doručte do
redakcie na Hlavnej 3 v Prešove. Nezabudnite pripísať VaSu spätnú adresu.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo vianočnom čísle.
Vyžrebujeme 10 výhercov, ktorí získajú M C Christos Raždajetsja v hodnote
256,- Sk.

CK FRANKA
Hlavná 79,
080 01 Prešov

N E C H A JT E SI VYROBIŤ
FARSKÚ POHĽADNICU!
NAFOTÍME, VYTLAČÍME, KVALITNE...

te l./fa x : 0 5 1 /7 7 22 067, 77 20 661, 0 9 0 5 4 6 7 808

Produkčná dielňa AVE, telefón: 0905 412 322
Assisi- R ím - PAdovA - BENÁiky
14. 10. -19. 10.
28.10.-2.11.

B eatíHKácía
a

M. D.

4 2 9 0 , - Sk

P. P.

CojdiČA

T rč Iíu

FI orencí a - R ím - BENÁTky
2.11.-7.11.
4 5 9 0 , - Sk
AKCIA 3000 ks = 5800.- Sk
M o N A k o - Ľ u R d y - T u r ín

10.10.-16.10.
BLAHOŽELANIE

INZERCIA

Dňa 27. septembra 2001 sa dožil
krásneho jubilea - 70 rokov Juraj
PČOLÁRz Dúbravky. Všetko najlepšie
a najmä veľa Božieho požehnania prajú
manželka, dce'ra Mária Mrázová s man
želom, dcéra Ľudm ila Kováčiková
s manželom a vnučkou Luciou.

Ponúkam vymaľovanie obra
zov do kostolov a do domov
smútku. Výhodná cena s 10
ročnou praxou. Tel.: 056/67 98
407; m obil: 0903/662 175
Výtvarník Jozef Cichý, Nižný
Žipov285/16,076 17Trebišov

5 1 5 0 , - Sk

Nástup po celom Slovensku!

HiMijtrličlif
Kedy môžeme ísť dvakrát na sväté prijímanie?
Keď prepadneme v 3. ročníku.

slo vo - 21-22/2001 • 27

Na záver

IELCHIN Stan: ZRADA
Karmelitánskenakladatelství, KostelníVydrí, 1996.
„Telefonát, ktorý obrátil úplne naruby život
všetkých členov mojej rodiny, prišiel v nedeľu o
pol jedenástej večer. Volala naša staršia dcéra
Judita, 21 ročná študentka bostonskej univerzity.
Keď sa ozval telefón, moja žena Ethela sa
sprchovala. Sedemnásťročná Anna, naša druhá
dcéra, študentka strednej školy Walt Witmana
v Bethesde v Marylande, písala vo svojej izbe
domáce úlohy. «Ahoj, ocko. Tu je Judita. Máš
chvíľu čas?» «To vieš, že áno, Juditka. Je všetko
v poriadku?» «Mám sa dobre, ocko. Ale musím
ti povedať niečo veľmi dôležité.» Jej hlas znel
zvláštne ostro. Ozval sa vo mne varovný signál.
Čosi tu nehralo.“
Čo sa teda stalo? Telchinovci boli Židia. V rodine sa dovtedy nikto
príliš nezaoberal vierou v Boha. Keďvšak Juditin hlas v telefóne oznámil:
„... verím v Boha. Verím, že Biblia je Božie slovo, a verím . .. že Ježišje
M e s iá š nastal radikálny obrat v ich pokojnom živote. Už samotné
vyslovenie mena Ježiš bolo pre nich ako Židov nepríjemné. Konverzia
dcéry vyvolala najprv slzy, nevôlú, potom však rázne rozhodnutie spoznať
Bibliu a učenie Cirkvi natoľko, aby mohli nájsť dostatok protiargumentov
k Juditinmu rozhodnutiu. Začalo sa teda dobrodružné spoznávanie sa
s Ježišom. Ako sa skončilo? To si už musíte prečítať sami.
Avšak to, čo robí túto knihu zaujímavou, nie je len príbeh rodinnej
konverzie. Pomôžem si slovami Leonarda E. LeSourda v úvode: „Nieje
to iba dramatická rodinná história, pretože skúma i korene viery a po
dáva fascinujúcu správu o tom, čo prežívali kresťania zo židovstva
v prvých storočiach. Prečo ich toľko odpadlo od viery? Dnes, ako sa zdá,
spočíva problém skôrv tom, či môže Žid príjatJežiša za Mesiáša a zostať
Židom?“ Autor v knihe vydáva svedectvo o svojom zložitom hľadaní,
na konci ktorého skutočne pochopí, kto je Boh Izraela a kto je Ježiš
z Nazareta. Zistí, že sa dá prijať Ježiša za Mesiáša a pritom zostať verným
svojmu národu. Pred čitateľmi odkrýva málo známy fenomén
mesiánskych Židov a zároveň núti každého zamyslieť sa nad
skutočnosťou svojej viery, či jej protipólom - duchovnou vlažnosťou,
formálnosťou. V podtexte je neustále prítomná výzva k úprimnému
spoznaniu vlastnej situácie: „Poznám skutočne Ježiša Krista osobne;
naozaj verím, že je Mesiáš, môj osobný Spasitel? Poznám - ba viac poznávam verne a vytrvalo Božie slovo?“
Hoci kniha dosiaľ nevyšla v slovenčine a na našom knižnom trhu ju
ponúka Karmelitánske vydavateľstvo, český jazyk je len minimálnou
prekážkou pri čítaní. Pretože autor nás mocne vtiahne do vlastného
nástojčivého hľadania, ponúkne nám možnosť sprevádzať ho pri ňom.
Autor ponúka každému možnosť nanovo objaviť radosť z toho, že Ježiš
je Mesiáš.

-

K e ď som sa v to osudné septembrové popoludnie do
zvedel o útokoch na civilné objekty v USA, neveril som
vlastným očiam. Zdalo sa mi, že televízia vysiela nejaký
katastrofálny film, ktorých je až neúrekom. Dúfal som,
že je to tak. Ale každou ďalšou minútou som si bol istejší,
že to ôo vidím na televíznej obrazovke, je realita, ktorú
žijú ľudia v jednom z najväčších m iest sveta.
Niekto si sn áď pom yslí - tak im treba. Ale komu? Tým
ľuďom, ktorí nastúpili do práce? Upratovačkám, ochrankárom, či úradníkom? Kto z nich urobil niečo zlé tým,
kto rí im bez váhania zobrali životy? Ba ani cestujúci
v pravidelných leteckých linkách im nijako neublížili.
A predsa - dnes sú mŕtvi. A j ke ď sa štatistiky upravujú,
p o č e t n e v in n ý c h , k to rí p riš li o ž iv o t sa pohybuje
v tisíckach. Pre nás je toto číslo nepredstaviteľné, ale
ide asi o každého dvadsiateho prešovčana, či každého
šiesteho vranovčana.
A teraz sa so mnou pýtate: Prečo? Ale na toto prečo
niet odpovede. Nik nevie prečo. Nik sa k tomu neprihlásil.
A asi ani neprihlási, lebo je to niečo hrozné, neľudské
a barbarské. Také n ie čo nem ôže v z n ik n ú ť v hlave
veriaceho človeka. Len ch orý človek so skriveným
pohľadom na seba, svet i Boha môže dokázať obetovať
tisícky ľudí pre nič. A tak na otázku: Prečo?, dodnes
nemáme odpoveď.
Celý svet hľadá vinníkov. Tgjné služby pracujú naplno.
V spravodajstve máme m ožnosť sledovať aktuálny vý
voj. M ožno v čase, ke ď budete čítať tieto riadky, budú
už znám i vinníci a m ožno už budú aj potrestaní. Ale to
nie je podstatné. O p á r týždňov sa nájde iný extrémista,
ktorý unesie lietadlo a vrazí ním do iného mrakodrapu.
A zom rú ďalší? Po ňom ďalší a ďalší. Pomsta bude
reťazovou reakciou.
Ježiš Kristus nezavinil túto situáciu a predsa nám dáva
riešenie. Je staré, ale stále aktuálne a platné. Ži Boha!
Ži Boží život, lásku i pokoj! Ž i ho naplno! A k počúvneme
tento je h o hlas, ak v našich srdciach zavládne Boh,
potom sa vytvorí iná reťazová reakcia. Boh bude v našom srdci, po čase v našej rodine, neskôr na ulici, v obci,
či meste. Boh zavládne vo farnosti, v okrese, v kraji, či
krajine. Nakoniec Boh zvíťazí na kontinentoch i na celej
Zemi. Je to len otázka času a nášho odhodlania. A potom
už nebude nijaké unesené lietadlo, ani žiadny terorizmus.

-vj-

o. Mgr. Juraj Gradoš
šéfredaktor
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