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L i t u r g i c k ý
k a l e n d á r

Pondelok 12.11. -  Jozafát, hieromučeník; Rúcho 
červené. Antifóny predobrazujúce alebo každo
denné. Tropár o mučeníkovi, sláva kondák o mu
čeníkovi, I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten o mučeníkovi. Hebr 4, 14- 
16; 5, 1-10, zač. 311; Jn 10, 9-16, zač. 36. 
Radové dňa: 1 Sol 2, 20; 3 ,1 -8 ,  zač. 267; Lk
11, 29-33, zač. 59.

Utorok 1 3 .1 1 . -  Ján Zlatoústy, biskup; Rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce alebo každo
denné. Tropár o biskupovi, Sláva kondák o bisku
povi, I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten o biskupovi. Hebr 7, 26-28; 8 ,1 -2 , 
zač. 318; Jn 10, 9-16, zač. 36. Radové dňa: 1 
Sol 3, 9 -13 , zač. 268; Lk 11, 34-41 , zač. 60.

Streda 1 4 .1 1 . -  Filip, apoštol; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce alebo každodenné. 
Tropár o apoštolovi, Sláva kondák o apoštolovi, 
I teraz podľa predpisu. 1 Sol 4 ,1 -1 2 , zač. 269; 
Lk 11, 42-46, zač. 61; Apoštolovi: 1 Kor 4, 9 -  
16a, zač. 131; Jn 1, 43-51, zač. 5.
Zajtra začína predvianočná doba pokánia 
fiiipovka. Liturgická farba vo všedné dni je  
pôstna, okrem sviatočných okruhov.

Štvrtok 1 5 .1 1 . -  Gurias a spoločníci; 1 Sol 5,
1-8, zač. 271; Lk 11, 47-54; 1 2 ,1 , zač. 62.

Piatok 1 6 .1 1 . -  Matúš, apoštol a evanjelista;
Antifóny predobrazujúce, alebo každodenné. 
Tropár o apoštolovi, Sláva kondák o apoštolovi,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pri
časten o apoštolovi. 1 Sol 5, 9-13; 24-28, zač. 
272; Lk 12, 2-12, zač. 63; Apoštolovi: 1 Kor 4,
9-16a, zač. 131; Mt 9, 9-13, zač. 30.

Sobota 1 7 .1 1 .-  Gregor, biskup; Menlivé časti 
zo soboty, alebo o biskupovi. 2 Kor 11,1 -6, zač. 
191; Lk 9 ,1 -6 , zač. 40.

Nedeľa 1 8 .1 1 . -  Platón a Roman, mučeníci 
-  24. nedeľa po 50.—nici -  7. hlas;

Rúcho svetlé. Radový hlas je siedmy, evanjelium 
na utierni je druhé. Antifóny nedeľné. Tropár 
z hlasu, sláva kondák z hlasu, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. 
Ef 2,14-22, zač. 221; Lk 8,41-56, zač. 39.

Pondelok 1 9 .1 1 .-  Abdiáš, prorok; Menlivé časti 
z pondelka alebo o prorokovi. 2 Sol 1,1 -10, zač. 
274; Lk 12,13-15; 22-31, zač. 65.

Utorok 2 0 .1 1 .  -  Predprazdenstvo Uvedenia 
Presvätej Bohorodičky do chrámu; Rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce, alebo každodenné. 
Tropár z predprazdenstva, sláva i teraz kondák 
z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten

z utorka. 2 Sol 1 ,10-12 ; 2 ,1 -2 , zač 274b; Lk
12, 42-48, zač. 68.

Streda 21.11. -  Uvedenie Presvätej Bohorodičky 
do chrámu; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazu
júce. Tropár, Sláva i teraz, prokimen, aleluja, 
pričasten zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a IX. irmos. Myrovanie. Hebr 9, 
1 -7, zač. 320; Lk 10,38-42; 11,27-28, zač. 54. 
Do 24. novembra včítane, menlivé časti okrem 
čítaní sú ako 21. novembra.

Štvrtok 22.11. -  Filemón a spoločníci, apoštoli; 2
Sol 2,13-17; 3,1 -5, zač. 276; Lk 13,1 -9, zač. 70.

Piatok 2 3 .1 1 . -  Amfiloch a Gregor, biskupi; 2
Sol 3, 6-18, zač. 277; Lk 13, 31-35, zač. 73.

Sobota 24.11 . -  Katarína a Merkúr, veľkomuče- 
níci; Gal 1,3-10, zač. 199; Lk 9 ,37-43a, zač. 46.

Nedeľa 25.11. -  Kliment, pápež, hieromučeník; 
Peter, hieromučeník 
-  Nedeľa Krista Kráľa;

Rúcho svetlé. Všetky menlivé časti z Nedele 
Krista Kráľa. Kol 1 ,12-20 , zač. 250; Jn 18, 33- 
37, zač. 59.
Alebo: 25. nedeľa po 50.- nici a Oddanie sviatku 
Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu; Hlas 
8, Ev. na utierni je 3. Ef 4 ,1 -6, zač. 224; Lk 10, 
25-37, zač. 53.

Pondelok 2 6 .1 1 . -  Alypios Stípnik, mučeník;
Menlivé časti z pondelka alebo o mučeníkovi. 1 
Tim 1 ,1 -7 , zač. 278; Lk 14,12-15, zač. 75.

Utorok 27.11. -  Jakub Perzský, mučeník; Menlivé 
časti z utorka alebo o mučeníkovi. 1 Tim 1, 8- 
14, zač. 279; Lk 14, 25-35, zač. 77.

Streda 28.11. -  Štefan Mladší, mučeník; Menlivé 
časti zo stredy alebo o mučeníkovi. 1 Tim 1 ,1 8 - 
20; 2, 8-15, zač. 281; Lk 15 ,1 -10 , zač. 78.

Štvrtok 2 9 .11 . -  Paramon a Filumen, mučeníci;
Menlivé časti zo štvrtku alebo o mučeníkoch. 1 
Tim 3 ,1 -1 3 , zač. 283; Lk 16 ,1 -9 , zač. 80.

Piatok 3 0 .1 1 . -  Andrej Prvopovolaný, apoštol;
Antifóny predobrazujúce alebo každodenné. 
Tropár o apoštolovi, kondák o apoštolovi, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o apoštolovi. 1 Kor 4, 9 -16a, zač. 131; Jn 1, 
35-51, zač. 4. Radové dňa: 1 Tim 4, 4-8; 16, 
zač. 285; Lk 16,15-18; 17 ,1 -4 , zač. 82.

Sobota 1 .1 2 . -  Nahum, prorok; Menlivé časti zo 
soboty, alebo o prorokovi. Gal 3 ,8 -12, zač. 205; 
Lk 9, 57-62, zač. 49.

Nedeľa 2 .1 2 . -  Habakuk, prorok; 
-  26. nedeľa po 50. -  nici. - 1 .  hlas;

Rúcho svetlé. Radový hlas je prvý, radové evan
jelium  na utierni je štvrté. Antifóny nedeľné. 
Tropár z hlasu, sláva kondák z hlasu, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. 
Ef 5, 8b-19, zač. 229; Lk 12,16-21, zač. 66.

Pondelok 3 .1 2 . -  Sofoniáš, prorok; Menlivé časti 
z pondelka alebo o prorokovi. 1 Tim 5,1-10, zač. 
285c; Lk 17, 20-25, zač. 86.

Utorok 4 .1 2 . -  Barbora, veľkomučeníčka; Ján 
Damaský, prepodobný; Tropár o mučenícke 
a prepodobnom, kondák o mučenícke, Sláva 
kondák o prepodobnom, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten najprv o muče
nícke, potom o prepodobnom. 1 Tim 5,11-21, 
zač. 286; Lk 17, 26-37; zač. 87; Mučenícke: 
Gal 3, 23-29; 4, 1-5, zač. 208; Mk 5, 24-34, 
zač. 21.

Streda 5 .1 2 . -  Sáva Osvietený, prepodobný;
Antifóny predobrazujúce. Tropár o prepodobnom, 
Sláva kondák o prepodobnom, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o prepo
dobnom. 1 Tim 5, 22-25; 6 ,1  -11 a, zač. 287; Lk 
18,15-17; 26-30, zač. 90; Prepodobnému: Gal 5, 
22-26; 6,1 -2, zač. 213; Mt 11,27-30, zač. 43,

Štvrtok 6 .1 2 . -  Mikuláš, biskup a divotvorca;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár
o biskupovi, Sláva kondák o biskupovi, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
o biskupovi. Myrovanie. Hebr 13, 17-21, zač. 
335; Lk 6 ,1 7-23 , zač. 24.

Piatok 7.12. -  Predprazdenstvo Nepoškvrneného 
počatia Bohorodičky; Antifóny každodenné. 
Tropár, kondák z predprazdenstva. Prokimen, 
aleluja a pričasten z dňa. 2 Tim 1, 1-2; 8-18, 
zač. 290a; Lk 19,12-28, zač. 95.

Sobota 8 .1 2 . -  Nepoškvrnené počatie Presvätej 
Bohorodičky; Rúcho svetlé. Prikázaný sviatok. 
Antifóny predobrazujúce. Tropár, kondák zo 
sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku. 
Namiesto „Dôstojne je “ sa spieva Zvelebuj a IX. 
irmos sviatku. Myrovanie. Flp 2 ,5-11, zač. 240; 
Lk 10, 38-42; 11, 28-28, zač. 54

Do 15. decembra včítane, menlivé časti okrem 
čítaní sú ako 8. decembra. Liturgická farba je 
svetlá.

Nedeľa 9 .1 2 . -  Patapios, prepodobný 
- 27. nedeľa po 50. -  nici -  2. hlas;

Rúcho svetlé. Radový hlas je druhý. Evanjelium 
na utierni je piate. Antifóny nedeľné. Tropár 
z hlasu a zo sviatku, Sláva kondák z hlasu a zo 
sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten najprv 
z hlasu, potom zo sviatku. Namiesto „Dôstojne 
je “ sa spieva Zvelebuj a IX. irmos sviatku. Ef 6,
10-17, zač. 233; Lk 12,16-21, zač. 66.

Vojtech Boháč
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P. ThDr. Ján Babjak, S J
vedúci Centra spirituality 

Východ - Západ 
Michala Lacka v Košiciach

V sobotu, 13. októbra 2001, vo večerných 
hodinách rýchlik na trati Poprad - Košice, 
iba niekoľko kilom etrov za Popradom , 
v zákru te prudko zab rzd il a následne 
zastavil. Cestujúci sa zvedavo obzerali, 
vykláňali sa z vlaku a navzájom sa pýtali: 
„Čo sa to stalo?“ Odvážnejší išli kvlak- 
vedúcemu a dozvedeli sa, že vlak práve 
prešiel ženu, ktorá ležala na koľajniciach. 
Či bola živá na koľajniciach, či mŕtva, to sa 
už asi nikto nedozvie. Vyhasol pozemský 
život človeka, iste zbytočne. Ľudia zostali 
šokovaní. Veru, každá smrť poznačí človeka, 
najviac však jeho vlastná.

Mesiac november je dušičkový mesiac. 
Navštevujem e cintoríny, prinášam e na 
hroby našich  drahých a blízkych kve
ty, zapaľujeme sviečky a modlime sa za 
spásu ich duší. Zaiste vo svojich spo
mienkach pobudneme s našimi drahými, 
ktorí už nie sú medzi nami.

Mnohí ľudia mesiac november neobľu
bujú, lebo býva pochm úrny, sychravý 
a ponurý a túžia, aby bol čím skôr za nimi. 
Chceli by ho doslova preskočiť, vymazať 
z kalendára. Ako by sa ho báli. Lenže aj 
tento mesiac má svoje čaro a predovšetkým 
hĺbku. Príroda sa ukladá na zaslúžený 
odpočinok. Vydala svoje plody a cez zimu 
sa pripraví, aby sa znova na ja r prebudila 
k novej kráse, k novému životu.

Mesiac november a odpočívajúca príroda 
nám ponúkajú veľmi dôležitú tému na me
ditáciu o našom ďalšom, záhrobnom, večnom 
živote. Ved pozemský život nie je celý život 
človeka, je to iba začiatok nášho večného 
života, iba jeho nepatrný, ale veľmi dôležitý 
úsek. Viera nás učí, že máme nesmrteľnú dušu 
a náš život pokračuje aj po našej telesnej 
smrti. Večný život je našou realitou a mali by 
sme sa naň tešiť. Sv. Pavol v liste Korinťanom 
napísal: „Veď vieme, že keď sa tento stánok, 
náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha 
príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom 
v nebi“ (2 Kor 5, 1).

Boh je večný, aj čo sa týka minulosti 
a budúcnosti. Nem á počiatok  a nem á 
koniec, stále bol, je a bude večne. Mojžišovi 
sa predstavil slovami: „Ja som, ktorý som !“ 
(Ex 3, 14). To znam ená stálu  aktívnu 
a dynamickú Božiu prítomnosť v dejinách 
vyvoleného národa i celého sveta. Kniha 
prísloví hovorí o Bohu ako o živote: „Kto 
nájde mňa, nájde život“ (Pr 8, 35). Áno, Boh 
je život, večný život, ktorý ponúka aj svojim 
stvoreniam anjelom a ľudom.

Človek sa nemôže rovnať s Bohom. My 
sme tu neboli stále, ani nemáme svoj život 
sami od seba, ako Boh. Napríklad pred 
dvesto rokmi nikto z ľudí, ktorí dnes žijú, 
nežil. Všetci vieme o svojom počiatku, pri 
vlastnom počatí. Ale zaujímavé je to, že už 
nikto z nás nem á koniec. Čo sa týka 
budúcnosti, sme veční. Hoci každý z nás 
okúsi vlastnú smrť, sme už veční, lebo

každému, koho Boh povolal k životu, dal 
večný život.

Otázka znie: „Aký bude môj život večný?“ 
Odpoveď je jednoduchá: „Môj život večný 
bude taký, aký si zaslúžim . “ A čím si 
zaslúžim život večný? Svojím pozemským 
životom, svojimi skutkami a tiež medzi
ľudskými vzťahmi. Evanjelista Matúš nám 
jasne pripomína Ježišove slová: „Ak chceš 
vojsť do života, zachovávaj prikázania “ (Mt 
19,17). Inými slovami to znamená žiť v láske 
a priateľstve s Bohom a ľuďmi, žiť v milosti 
Božej posväcujúcej. Katechizmus katolíckej 
cirkvi to tiež potvrdzuje: „Tí, čo zomierajú 
v Božej milosti a v priateľstve s Bohom a sú 
dokonale očistení, žijú naveky s Kristom. Sú 
navždy podobní Bohu, lebo ho vidia «takého 
aký je», «z tváre do tváre»“ (KKC 1023).

Prem iestnim e sa v duchu o niekoľko 
desiatok rokov dopredu, do situácie, ktorá 
bude našou realitou po našej smrti. Telo 
bude odpočívať v hrobe na cin toríne. 
Možno niekoľko dni na hrobe budú zažaté 
sviece. Slzy blízkych sa však skoro osušia. 
Naše nenahraditelňé miesto v práci zaujme 
iný. Koniec koncov, toto nás už ani zaujímať 
nebude. Ale čo bude s našou nesmrteľnou 
dušou? Hlavnú skúšku pozemského života 
budeme mať za sebou, ale s akým výsled
kom? Vžime sa do situácie, v ktorej sa 
pravdepodobne vtedy budeme nachádzať. 
Budete namietať, že to predsa nemôžete 
vedieť. Je to pravda, nevieme to s istotou 
do budúcna povedať. Ale to, v akom stave 
sa nachádza teraz moja i tvoja duša, to 
vieme povedať. Žijeme v m ilosti Božej 
posväcujúcej, alebo žijeme v ťažkom hrie
chu? Sme spokojní s terajším svojím stavom 
duše, alebo nie sme s ním spokojní? Bu
deme s takým stavom duše spokojní aj po 
stretnutí s Ježišom Kristom pri osobnom 
súde? Uvedomme si, že to bude pre nás stav 
už definitívny a nikdy nezmeniteľný, bude 
to už naša večnosť.

Kresťan, ktorý žije podľa Evanjelia chápe 
smrť ako prichoď ku Kristovi a ako vstup do 
večného života. Večný život znamená život 
s Bohom po smrti, ktorý daruje Kristus tým, 
ktorí v neho veria (porov, Rim 6, 23). Preto 
dobre vieme, že nie to je podstatné, kde 
a akou smrťou zomrieme, ale podstatné je to, 
či budeme pripravení na stretnutie s Kristom.

Začal som tragédiou pri Poprade. Počú
vame v živote o rôznych tragédiách, je ich 
v živote veru dosť. Ozajstná tragédia je však 
to, keď človek nedosiahne svoj večný cieľ 
nebo, keď premárnil svoj pozemský život 
a odmietol v konečnom dôsledku aj svojho 
najväčšieho dobrodincu Boha. Preto myslieť 
na smrť a na večný život je radostné 
a pozitívne myslenie, ktoré nás kresťanov 
zároveň pripraví na stretnutie s večným 
Bohom, naším Nebeským Otcom. Žime 
v m ilosti Božej posväcujúcej, aby sme 
dosiahli svoj večný cieľ, „veď naša vlasť je 
v nebi“ m  3, 20).
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Novembrové zamysleoie
Zjednocujúcou náplňou počiatočných 

novembrových dní, ale aj celého mesiaca, 
je spomienka na zosnulých. Smrť je 
posledná pravda pre pána i žobráka 
a všetci sa pred jej majestátom raz musíme 
skloniť. Veriaci človek však ani tu neklesá, 
lebo verí, že cez smrť ako cez bránu 
završuje pozemskú púť k svojmu posled
nému cieľu, k Bohu.

V tichom zamyslení nad odchodom 
našich drahých do večnosti a zmyslom 
nášho života sa nám možno vynorí z hlbín 
duše otázka: Naozaj až skutočnosť smrti 
dokáže ľudí zblížiť a navzájom zjednotiť? 
Či pre nás veriacich Kristus nezanechal 
vrchol svojho duchovného závetu práve 
túžbu po jednote, keď vo veľkňazskej 
modlitbe vrúcne prosil Boha Otca ...aby 
všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne 
a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby 
svet uveril, že si ma ty poslal (por. Jn 17, 
21). Všetci túžime po zjedno
tení s Bohom pri smrti a za
búdame, že k Bohu nás vedie 
zjednotenie s každým člo
vekom už tu na zemi. Nejde 
tu o zjednotenie formálne, ale
o zjednotenie v pravde a láske.
Taký je odveký Boží plán 
s ľudstvom, ktorý Spasiteľ 
potvrdil svojím všeobecným 
vykupiteľským dielom. Boh, 
ktorý je len jeden pre mŕtvych, 
je takisto len jeden pre živých.
Z toho vyplýva, že my, ktorí 
sme sa narodili z Boha a poz
náme Boha, tvoríme ako jeho 
synovia a dcéiy najväčšiu ro
dinu ľudstva -  Cirkev. Z es- 
chatologickej perspektívy 
rozlišujeme trojaký stav Cirkvi
-  putujúcu, trpiacu a oslá
venú, ale vždy je to jedna 
Cirkev. Tí, ktorí boli pripočí
taní k oslávenej cirkvi v nebi 
už nepotrebujú našu pomoc, 
jasne vidia Boha a sú s ním 
zjednotení nerozlučiteľnými 
zväzkami lásky. Oni duchov
ne pomáhajú nám, pútnikom 
do večnosti. A my -  putujúci
-  zase máme možnosť po
máhať cirkvi trpiacej v očistci 
svojimi modlitbami a dobrými 
skutkami obetovanými za du
šičky. V tom je tajomná vý
mena duchovných dobier 
medzi údmi Kristovho tela

a tým realizujeme kresťanský zmysel 
spomienky na zosnulých.

Vráťme sa opäť na zem k nám, ktorí 
žijeme v polarizovanom svete, a žiaľ, aj 
v polarizovanom náboženskom prostredí. 
A spýtajme sa samých seba: Čo sme 
urobili, aby ľudia vzdialení od Boha videli 
našu lásku a jednotu ako presvedčivé 
znamenie a uverili? Vždy bola potreba 
a zavše sa aj našli tí, ktorí celý svoj život 
pracovali a modlili sa za zjednotenie 
všetkých kresťanov v láske a v pravde. 
Jednou z najvýznamnejších postáv pra
vého unionizmu sv. Jozafát Kuncevič, 
OSBM, ktorého pamiatku narodenia pre 
nebo slávime 12. novembra. Jozafát sa 
narodil vr. 1580 vo Vladimíri, v dnešnej 
západnej Ukrajine. Pochopil, že pravá 
Cirkev je len jedna. V ťažkej situácii po 
podpísaní Brest-litovskej únie (v r. 1596) 
pridal sa na stranu únie s Rímom a stal sa

jej nadšeným obhajcom. Jeho svätý život, 
cirkevné postavenie a dušpastierske 
úspechy ho urobili nenávideným v očiach 
neprajníkov. Pri nepokojoch za svoj postoj 
veľa vytrpel a nakoniec sa stal mučeníkom 
za jednotu.

V jeho duchovných šľapajách išiel 
vladyka Pavol P. Gojdič, OSBM, jeho 
pomocný biskup Dr. Vasiľ Hopko i proto- 
igumen Metod D. Trčka, CSsR, a mnohí 
ďalší. V zložitej situácii pre Grécko
katolícku cirkev v roku 1950 zostali verní 
svojmu svedomiu i viditeľnej hlave Cirkvi 
až po cenu vlastného života. Tak do
svedčili, že aj navonok deklarovaná 
jednota Cirkvi je dôležitá a nesmie sa 
ľahkovážne zaprieť. Dr. Vasil Hopko si pri 
biskupskej vysviacke zvolil za svoje heslo 
Kristove slová: Da vsijedino budut, a celý 
život ich ako biskup naplňoval. Keď konci
pujem tieto riadky sme v polovičke ok

tóbra, ale keď sa dostanú k čitate
ľom, už dvaja z menovaných budú 
Svätým Otcom uznaní a slávnostne 
vyhlásení za blahoslavených v Rí
me, kde v Chráme sv. Petra od 
r. 1949 sú uložené telesné pozo
statky sv. Jozafáta. Aj v tomto 
spojení udalosti beatifikácie s Rí
mom, kde je hrob prvého pápeža 
Petra, jeho nástupcov a zástupov 
svätých, vidíme nie náhodu, lež 
zámer Božej prozreteľnosti, ktorá 
všetko riadi k dobrému.

Pre svet materiálnych bytí a vecí 
je ich jednota prvou nadzmyslovou 
vlastnosťou. Pre nás je prvokres- 
ťanská jednota duší a sŕdc darom 
Svätého Ducha, o ktorý musíme 
denne prosiť a s ním spolupracovať. 
Pre Boha je jednota Otca i Syna
i Svätého Ducha najvyšším vyjad
rením jeho medziosobnej, neroz
deliteľnej lásky.

Pri novembrovom zastavení 
a modlitbe za duše našich drahých 
zosnulých, nezabudnime na túžbu 
Spasiteľovho srdca po jednote tých, 
ktorí v neho uverili. Náš príspevok 
k vytúženej jednote kresťanov podľa 
vzoru našich otcov je ten, aby sme 
dokonalejšie poznali svoje vlastné 
duchovné bohatstvo a nezradili ho 
a pritom uznali aj bohatstvo dru
hých. A všetko, čo robíme, robili 
s láskou, ktorá je dokonalým spo
jivom.

Michal Hospodár

‘ľície Btéeníče 
t(cie na Biéon:

Vstaňte z  fvroBov mŕtvi, 
vstaňte z  hrobov von!

Zaíahli BuBny fi(Bín 
v neviditeChosti bez hraníc 

a Bez premien 
a/(g tichom rozochvený vlas.

Je počuť Bubnovanie (en.

9í(a, vstáva všetko, čo í̂ edysi žito v nás, 
na BnBeníí(gv fUas 

a ta/Qnes/Qitočm, aí(o sme bod, 
sme nesíqitoční zas.

Z. Kalista 
(Preklad Adriana Dolinská)
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NAJLEPŠIA INVESTÍCIA
Človek, ktorý príde k nejakým penia

zom, uvažuje, ako najlepšie tieto peniaze 
investovať. Chce mať viac. Možno preto, 
aby v budúcnosti mohli jeho deti štu
dovať. Možno preto, aby si mohol kúpiť 
byt alebo dom. Možno preto, aby sa 
zabezpečil na dni staroby.
Nemožno take'mu konaniu 
uprieť múdrosť a preziera
vosť -  vzhľadom na po 
zemský život.

Evanjelium nás však vy-
— zýva, aby sme boli rovnako 

prezieraví a múdri vzhľadom 
na večný život. Spasiteľ nám 
dáva jednoduchú otázku:
„ Veď čo osoží človekovi, keby 
aj celý svet získal, a svojej 
duši by uškodil? M k  8,36)

K tejto otázke môžeme 
zaujať rôzny postoj. M ô
žeme ju letmo zaregistrovať 
tak, ako zaregistrujeme ti
tulky v novinách, ked ich 
prelistujeme. Môžeme tiež súhlasne 
prikyvovať, ako prikyvujeme pri relácií 
o zdravej výžive a potom si otvoríme 
chladničku a dáme si niečo úplne „ne
zdravé“. Môžeme sa však pri tejto otázke 
zastaviť, rozjímať o nej... a môžeme podľa 
nej zmeniť svoj život. Skúmanie tejto

otázky skutočne mení život človeka. Kto 
sa ňou vážne zaoberá, pocíti, ako sa 
rúcajú mnohé priority jeho života.

Táto otázka je výzvou kvolbe: som 
zameraný na večnosť alebo na pozemský 
život. Naučené poučky z katechizmu nás

síce nútia odpovedať správne, ale je 
potrebné urobiť si skúšku správnosti. 
Nebudeme totiž súdení z vedomosti
o náboženstve, ale z toho, ako sme tieto 
vedomosti uplatnili v živote. Kontrolná 
otázka môže znieť takto: „V akom pomere 
sú moje investície pre večný život a inves

tície pre pozemský život?“ Odpoveď na 
túto kontrolnú otázku odhalí, nakoľko sa 
staráme o svoju dušu a jej budúci večný 
život. Ale aj ked zistíme nedostatky 
v starostlivosti, môže v nás ešte stále 
vládnuť duch nerozhodnosti a ľahostaj

nosti. Skúsme prelomiť túto 
„vládu“ spomienkou na slová 
sv. Bažila Veľkého: „Čo je také 
cenné ako duša? Čo je možné 
porovnať s nebeským kráľov
stvom? Kto ti lepšie radí ako 
sám Boh? Kto ti je bližší ako 
tvoj Stvoriteľ? Vedz, že tvoja 
duša je na váhe. Z jednej 
strany tiahnú anjeli a z druhej 
diabol. Na ktorú stranu sa 
nachýli tvoje srdce? Čo v tebe 
zvíťazí? Rozkoš tela alebo 
svätosť duše? Užívanie svet
ského dobra alebo túžba po 
večnosti? Príjmu ťa anjeli 
alebo démoni, ktorí ťa chcú 
opantať?“

I tá najlepšia investícia do pozemských 
vecí sa raz pominie. No investícia do duše, 
investícia pre získanie večného života, je 
trvalá.

Miron Keruľ-Kmec

V jednej tmavej mrazivej noci sa šesť 
ľudí náhodou ocitlo na opustenom  
ostrove, každý s kúskom dreva v ruke. Na 
ostrove, stratenom v hmlách Severného 
mora, nebolo iného dreva.

Malý ohník v strede pomaly umieral 
pre nedostatok paliva.

Zima bola stále neznesiteľnejšia.
Najbližšie pri ohni sedela žena. Všimla 

si, ako plameň, čo vyšľahol z ohniska, 
ožiaril tmavú tvár prisťahovalca. Silno 
zovrela v ruke svoje polienko. Prečo hodiť 
na oheň svoje drevo, aby zohrialo le
ňocha, ktorý sem prišiel kradnúť chlieb 
a prácu?

Muž, ktorý stál vedľa nej, zbadal 
kohosi, kto nepatril do jeho strany. Nijako 
a nikdy by neobetoval svoj pekný kúsok 
dreva pre svojho politického nepriateľa.

Tretia osoba bola biedne oblečená 
a ešte viac sa zakutrala do svojho pre- 
masteného kabáta, pod ktorým skrývala 
svoje polienko. Jej sused bol iste boháč. 
Prečo by mala hodiť na oheň svoje drevo 
kvôli bohatému zaháľačovi?

Boháč, ako tam tak sedel, myslel na 
svoje bohatstvo, na dve vily, na štyri autá 
a na tučné konto v banke. Baterky v jeho 
mobile už boli vybité. Musel si chrániť 
svoje drevo za každú cenu a neprísť oň 
pre tých lenivých naničhodníkov.

Tmavá tvár prisťahovalca sa v slabom 
svetle dohasínajúceho ohňa stiahla do 
pomstivého úškrnu. Zvieral v ruke svoj 
kúsok dreva. Dobre vedel, že všetci belosi 
ním pohŕdajú. Nikdy by nebol priložil 
svoje polienko na žeravé uhlíky. Prišla 
chvíľa vypomstiť sa.

Posledný člen tejto smutnej skupiny 
bol skupáň a nedôverčivec. Ak niečo robil, 
robil to iba preto, aby niečo získal. Jeho 
obľúbeným heslom bolo: dať len tomu, 
kto dáva. Za tento môj kúsok dreva by 
museli draho zaplatiť, myslel si.

Tak tu našli všetkých stuhnutých, 
zamrznutých, každého, ako pevne zviera 
svoje drevo v ruke.

Neumreli od zimy vonku, ale od zimy 
vo svojom vnútri.

Možno aj v tvojej rodine, tvojom 
spoločenstve umiera pred tebou oheň. 
A ty zvieraš v ruke svoje polienko. Čo 
s ním urobíš?

Bruno Ferreio, 
Niekedy stačí jeden slnečný lúč
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Wtcov púšte nanovo objavené

N iek torí s tarc i hovorili: „Ak uvidíš 
mladého človeka štverať sa hore k nebu 
podľa svojej vôle, chyť ho za nohu a zhoď 
ho dole na zem. Nie je to preňho dobré.“

O abbovi Jánovi Trpaslíkovi sa hovorilo, 
že jedného dňa povedal svojmu staršiemu 
bratovi: „Chcem byť slobodný od všetkých 
starostí ako anjeli, k torí nepracujú, ale 
ustavične chvália Boha.“ Opustil svojho 
brata a odišiel do púšte. O týždeň sa vrátil. 
Keď zaklopal, jeho brat, prv než otvoril 
dvere, povedal: „Kto si?“ „Som Ján .“ Brat 
mu však odvetil: „Ján sa stal anjelom a už 
nie je medzi ľuďmi.“ Ján ho začal úpenlivo 
prosiť: „To som predsa ja .“ Ale brat ho 
nepustil a nechal ho tam zarmúteného až 
do rána. Potom otvoril dvere a povedal: „Si 
človek, preto  m usíš pracovať, ak chceš 
jesť!“ Vtedy Ján padol pred ním na zem 
a vravel: „Odpusť m i!“

Jedného dňa sa zišli obyvatelia skítu, 
aby diskutovali o Melchizedechovi a za 
budli pozvať abbu K opresa. Neskôr ho 
zavolali a opýtali sa ho na túto tému. On 
si trikrát plesol po ústach a povedal: „Beda 
ti, Kopres! To, čo ti Boh prikázal robiť, si 
nechal stranou, a chceš sa učiť niečo, čo 
sa od teba nechce, aby si vedel.“ Keď to 
bratia počuli, rozpŕchli sa do svojich kélií.

Abba Abrahám rozprával o mužovi zo 
skítu, ktorý bol pisárom a nejedol chlieb. 
Jeden brat ho prišiel poprosiť, aby prepísal 
nejakú knihu. Starec, ktorého duch bol 
zahĺbený v kontemplácii, písal bez in ter
punkcie a vynechal nejaké vety. Brat vzal 
knihu a keď chcel doplniť bodky, všimol si 
chýbajúce slová. Povedal starcovi: „Abba, 
chýbajú nejaké vety.“ Starec mu riekol: 
„Choď a rob najprv to, čo je napísané, 
potom sa vráť a ja  dopíšem zvyšok.“

Istý b ra t p rišiel k abbovi Teodorovi 
a začal s ním  hovoriť o veciach, ktoré 
dovtedy vôbec neskúsil. Preto mu starec 
povedal: „Ešte si si nenašiel loď ani si na 
ňu nenaložil náklad, a skôr ako si vyplával, 
už si dorazil do mesta. Najprv sprav svoju 
prácu, potom budeš mať rýchlosť, o ktorú 
sa snažíš teraz.“

-int-

Na úvod si vypočujme slová 
z 2. knihy Kroník: „Potom prišli 
Moabčania, Amončania a s nimi 
niektorí z  Meunejcov do boja proti 
Jozafatovi. Prišli ľudia a oznámili 
Jozafatovi: «Veľký zástup prišiel proti 
tebe spoza mora, z  Aramejska. Hľa, 
už sú v Asasontamare, t j. vEngadi!» 
Jozafat sa preľakol. Rozhodol sa 
obrátiť na Pána a vyhlásil v celom 
Júdsku pôst. Júdovci sa zhromaždili 
prosiť Pána. A j zo všetkých júdskych 
miest prišli prosiť Pána.

Vtedy na Jahaziela, syna Zacha- 
riáša, syna Banaiáša, syna Jehiela, 
syna Mataniáša, levitu z  Asafových 
synov, zostúpil uprostred zhromaž
denia Pánov duch a hovoril: «Dávajte 
pozor; všetci Júdovci a obyvatelia 
Jeruzalema, i kráľ Jozafat: Toto vám 
hovorí Pán: Vy sa nebojte a nestra
chujte pred týmto velkým zástupom, 
lebo ten boj nie je  váš, ale Boží! Ne
bojte sa a nestrachujte sa! Zajtra im 
vyjdite oproti a Pán bude s vami!»

Včasráno vstali a vyšli na púšť 
Tekue. Keď vychádzali, Jozafat sa 
postavil a povedal: «Počúvajte, 
Júdovci a obyvatelia Jeruzalema! 
Verte v Pána, svojho Boha, v jeho

prorokov a bude sa vám dariť!»“ (2 
Km 20, 1-4. 14-15. 17b. 20).

Samozrejme, že Izrael zvíťazil. 
Dokonca nemusel, ani bojovať. Pán, 
Jahve, uviedol celú nepriateľskú 
armádu do zmätku, takže sa sami 
pozabíjali. Toto rozprávanie je lite
rárne podané tak, aby jednak ukázalo 
zadarm o danú záchranu Božiu, 
a jednak poučilo, v čom spočíva spo
lupráca človeka na tejto záchrane. 
Hneď na úvod môžeme vyhlásiť: táto 
spolupráca spočíva na viere: „Počú
vajte, Júdovci a obyvatelia Jeruza
lema! Verte v Pána, svojho Boha, 
vjeho prorokova bude sa vám dariť!“

Opäť vidíme, že toto rozprávanie 
nám chce, nezávisle na tom, čo v ňom 
je, alebo nie je „historické“, povedať, 
na čom bude spočívať, ak budeme 
chcieť, naša spása. Spása, ktorá už 
nie je záchranou pred vonkajšími 
nepriateľmi, ale vyslobodením z náš
ho vnútorného zla. Človeka, nachá
dzajúceho sa v tomto otroctve, pri
rovnáva Písmo k mŕtvole, ktorej život 
je, falošným životom. Boh nás, bez 
našich zásluh, vyvádza z tohto stavu, 
aby nás zadarmo obrodil a znova 
stvoril. Jedinou podmienkou z našej 
strany, tak ako v príbehu o Jozafatovi,

Starý zákon v rukách kresťana
M i rien sa m pošití n  spravodlivosť.
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je viera. Takéto vysvetlenie sa možno zdá 
niekomu čudné. My sme si navykli chápať 
vieru, ako akt rozumu. To, že uznáme za 
pravdu, že Boh je len jeden, v troch Oso
bách, že Ježiš je pravý Boh i pravý človek, 
že vstal z mŕtvych a podobne. Pýtam sa: 
akým zázrakom by mohol mať tento úkon 
rozumu, tak vážny vzťah k našej spáse? 
Naopak, bolo by veľmi divné, keby viera 
bola práve tým. Je to veľmi zúžená 
predstava o viere a iba maličký kúsok 
toho, ako chápe vieru Biblia. Viera, ako 
sme to videli v predchádzajúcom úryvku 
z Knihy Kroník, je niečím veľmi konkrét
nym, čo na začiatku nemá nič z intelek
tuálneho vyznávania abstraktných právd 
o Bohu. Úkon viery začína v situácii, 
v ktorej sa človek cíti zničený a bezradný. 
Jozafat sa dozvedá, že susedné štáty 
vytiahli proti nemu s obrovskou armádou. 
To je jeho koniec! Nemá síl odolať, je 
stratený. Človek nasýtený, spokojný so 
sebou, človek plný sú, ktorý sa 
nikdy nenachádzal v situácii 
utrpenia a sklamania, ťažko 
uverí. Toto je negatívna pod
mienka uľahčujúca úkon viery.

A teraz, ako sa viera rodí?
Nie akákoľvek, ale tá o ktorú 
ide kresťanovi. Rodí sa z Bo
žieho slova, ktoré bolo člo
vekovi nejako zvestované. Pre 
Izrael, ktorý sa spolu so svojím 
kráľom modlí o záchranu, je to 
slovo proroka, ktorý ohlasuje 
Boží zásah: „Vy sa nebojte 
a nestrachujte, lebo ten boj nie 
je váš, ale Boží!“ Boh sa cez 
svoje slovo sám objaví na ceste 
človeka, aby zachránil jeho 
časný život. Viera, vo svojom 
prapôvodnom význame sa 
začína vtedy, keď sa človek 

’ oprie o Boha, začne s ním 
počítať, vezme vážne prísľub 
jeho zásahu a očakáva jeho 
vyplnenie. Jedným slovom: keď 
uverí Bohu. Písmo sväté ho
vorí, že v tomto úkone dostáva 
Boh od človeka najvyšší stupeň 
chvály. „ Abrahám nezapochyboval nedô
verčivo o Božom prísľúbení, ale posilnený 
vierou vzdával Bohu slávu“ (Rim 4, 20). 
To je jasné, v úkone viery si človek, nie len 
abstraktne, ale konkrétne volí Boha, ako 
jediného, ktorý ho môže zachrániť. Nie 
logika, nie dôvtip, nie sila fyzická alebo 
morálna, nie náhoda, ale iba Boh - tak 
hovorí veriaci človek. Takáto úplná 
závislosť na Bohu, ktorú voláme viera, 
vytvára v človeku priestor, v ktorom Boh 
môže rozvinúť celú svoju všemohúcnosť. 
Vtedy má voľné ruky na pôsobenie v nás. 
A jeho pôsobenie je vždy pre naše dobro 
a prospech. Jozafat, ktorý uveril, dostane, 
bez ďalšieho spolupôsobenia, ako dar

víťazstvo. Táto schéma sa v dejinách 
opakuje nespočetne ráz. Boh chcel týmto 
spôsobom vychovávať ľud Starej zmluvy, 
a dnes, keď čítame tieto biblické dejiny my, 
chce aj nás voviesť do hĺbok viery kres
ťanskej.

Negatívnym predpokladom viery, ako 
sme spomenuli je to, že najprv uznáme, 
že sa nachádzame v situácii, ktorú sme 
tak zoširoka opisovali v predošlých 
úvahách. Je to neschopnosť pravdivej, 
čiže trvalej a nezištnej lásky. Ustavičné 
hľadanie seba samých vo všetkom, 
vnútorná prázdnota, naše rozčarovanie 
a únava z naháňania sa za pseudo- 
istotami, ktoré sa skôr či neskôr ukážu 
lžou a keď sa v tejto našej vnútornej 
situácii začneme cítiť nespokojní.

Kresťanská viera sa rodí z Božieho 
slova, keď sa ohlasuje evanjelium. V ňom 
stojí pred nami Ježiš Kristus vzkriesený. 
Pán, ktorý nás môže darom svojho Ducha

vnútorne zmeniť, zrodiť, nanovo stvoriť.
V ňom sa môžeme stať novými ľuďmi. 
Ľuďmi, nad ktorými už hriech nemá moc 
a oni milujú tak, ako miluje Boh. Veria
cimi sa stávame vtedy, keď uveríme 
tomuto prísľubu evanjelia. V tom mo
mente človek verí len Bohu, svoj zrak 
upiera na neho a verí v možnosť svojej 
zmeny. To nič, že doteraz boli v našom 
živote samé rozčarovania zo stále sa 
opakujúcich hriechov, že naše sebectvo 
s nami kráča ako tieň. Teraz Boh sľubuje 
túto zmenu! Človek, tvárou v tvár tomuto 
prísľubu už nehľadí na svoju neschop
nosť, ale na moc toho, ktorý sľubuje. 
Opiera sa úplne a výlučne o neho.

To je začiatok viery! Život človeka 
vstupuje do nového rozmeru a začína mať, 
ako to nádherne povedal Starý zákon, 
spoločenstvo s Bohom a kráča s ním. 
(Mich 6, 8). Na ceste viery človek spozná 
Boha. V celej Biblii výraz „poznať Boha“ 
nikdy neoznačuje iba teoretické vedomosti
o Bohu. Poznať Boha znamená zakúsiť ho, 
presvedčiť sa, že naozaj jestvuje, miluje 
človeka, nikdy ho neopúšťa, spĺňa svoje 
prísľuby a rukolapne mení jeho mentalitu 
a staré spôsoby jednania. Viera privádza 
k takémuto poznaniu Boha. Človek, ktoiý 
verí týmto spôsobom, svedčí o tom, čo Boh 
preňho vykonal. Ako jeho život naplnil 
zmyslom a plnosťou, ako ho zmenil, ako 
nemožne' urobil možným. Kto má takúto 
skúsenosť s Bohom, je obráteným člo
vekom. Ten dovoľuje Bohu, aby v ňom 
konal svojou mocou. Najhlbšie tajomstvo 
kresťana vyjadril sv. Pavol v slovách: „ Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale 

život, ktorý teraz žijem v tele, žijem 
vo viere v Božieho Syna, ktorý ma 
miluje a vydal seba samého za 
mňa“(Gal 2, 20).

V kom teda žije a koná Kris
tus, ten miluje a koná ako Kris
tus! Tu je vysvetlenie, prečo sa 
zrelá, dospelá viera vždy prejaví 
v skutkoch lásky. Bez nich, ako 
hovorí sv. Jakub (2, 17), je viera 
mŕtva, je takou, ktorá nemá silu 
vykúpenia.

Čím je vlastne to naše „Verím 
v Boha“, ktoré odriekame pri 
svätej liturgii alebo pri ruženci? 
Odkiaľ sa vzali tie, na prvý 
pohľad, abstraktné vyjadrenia, 
ktoré náš rozum uznáva za prav
divé? Na ich začiatku stojí to 
poznanie Boha, o akom sme 
hovorili vyššie. Je to syntéza sve
dectva Cirkvi, ktorá uverila Bohu.
V čase, keď sa kryštalizovalo naše 
„Verím v Boha“, Cirkev svedčila
o tom, čo vyznávala a vyznávala 
to, čo zakúsila.

Zakončíme túto úvahu pohľa
dom na vieru, ktorú žijeme my 

kresťania 20. storočia. Vlastní naša viera 
rovnaký moment svedectva o stretnutí 
s Bohom? Je ona stretnutím  sa so 
vzkrieseným Kristom v hĺbke nášho „ja“? 
Viera iba rozumová, bude čím ďalej tým 
viac iba vierou sentimentálnej tradície 
alebo folklóru. Vierou nepostačujúcou, 
slabou, neschopnou vplývať na náš život 
a meniť ho. Bude tým, čo Písmo nazýva 
„vierou mŕtvou“. Ako prejsť od viery 
mŕtvej k živej? Nabudúce sa zameriame 
na vytýčenie cesty týmto smerom.

Peter Rusnák
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Modlitba v mojom živote
Predstav si pred sebou živého Boha ako 

svojho priateľa, ktorý je nepretržite 
s Tebou. Vtedy sa modlitba stáva ra
dostnou a balzamom pre dušu po namá
havom dni.

Ranná modlitba býva väčšinou krátka, 
lebo sa ponáhľaš do školy či zamestnania, 
ale nezabúdaj aj so „zalepenými“ očami 
pozvať živého Boha do nového dňa 
a poprosiť ho o Svätého Ducha a Jeho 
sväté pôsobenie a taktiež o zjednotenie 
ľudí, ktorých stretneš v ten deň. Počas dňa 
nezabúdaj na modlitbu aj napriek upo
náhľanej dobe. Modlitba by mala byť v nás 
po celý deň. Áno, je to ťažké modliť sa 
vkuse, ale dá sa to a preto začni „strel
nými“ - krátkymi modlitbami. Boh je stále 
s tebou, aj keď si to neuvedomuješ. Je to 
tak, ako keď si zaľúbená či zaľúbený. Tá 
druhá „polovička“ Tvojho srdca je Ti 
blízka, aj keď ste od seba vzdialení triedou, 
ulicou, mestom, krajom, štátom. Stále 
myslíš na tú druhú „polovicu“ Tvojho 
srdca. Napriek vzdialenosti, ktorá medzi 
Vami je. Zaľúbený človek vidí svet krajšie, 
pestrejšie. A toto chce od nás Boh. Aby 
sme boli doň zaľúbení. A vtedy je možné 
byť neustále v modlitbe a naplno prežívať 
Božiu prítomnosť. Boh je stále s Tebou 
a chce, aby si bol - bola aj Ty stále s ním.

Večerná modlitba má byť pokojnejšia 
ako modlitba ranná či celodenná. Treba si 
na modlitbu vyhradiť čas, a tak dať Bohu 
najavo svoju lásku. Pretože milovať 
znamená mať čas na toho koho milujeme. 
Pri modlitbe predostri Bohu celý deň. 
Povedz Mu, z čoho máš radosť z uply
nulého dňa. Povedz Mu aj to, čo Ťa trápilo 
alebo zranilo počas dňa. Na konci mod
litby môžeš sa pomodliť: „Pane Ježišu 
Kriste Tvojmu nepoškvrnenému srdcu za 
obrátenie hriešnikov obetujem toto moje 
utrpenie.“

„Suchá“ modlitba je na posilnenie 
Tvojej viery v Boha. Ľahko sa nám verí, 
keď nám je dobre a máme pekný zážitok 
z modlitby. Ale viera je od slova vernosť. 
Vernosť aj keď nič necítim. Pri takejto 
modlitbe pamätaj na to, že si „suchou “ 
modlitbou vystielaš cestu do neba. Tvoja 
modlitba má už tu na zemi bohaté ovocie 
a keď Ti raz Boh ukáže ovocie Tvojej 
modlitby, budeš dojatý - dojatá v radosti.

Modli sa kým si ešte mladý či mladá 
a slúži Ti zdravie, lebo keď príde na Teba 
choroba či staroba už nebudeš mať toľko 
síl k modlitbe.

Modlitba ruženca. Možno sa Ti zdá byť 
nezáživná alebo nudná pre opakovanie

„Raduj sa...“. Predstav si, koľkokrát si 
povedia zaľúbení: „Ľúbim Ťa!“ Obidvoch 
to povzbudí a najmä ženu. Žena rada 
počuje od muža: Ľúbim Ta. A Mária je 
žena. Mária je dokonca Tvoja matka, ktorá 
stále dáva pozor na Tvoje pády. Vy
slovením „Radujsa...“¡e] hovoríš: Ľúbim 
Ťa. A Mária pri tomto vyznaní lásky Ti 
dovoľuje myslieť na Tvojich blízkych. Na 
priateľov, priateľku či priateľa, rodičov či 
súrodencov. Dovoľuje Ti myslieť na ich 
potreby či radosť, ktorú ste prežili alebo 
ešte len prežijete. Mária Tvoje prosby za 
potreby Tvojich blížnych predostiera 
svojmu synovi Ježišovi a Bohu. Ba čo viac, 
Mária Ti dovoľuje myslieť pri modlitbe na 
Tvoje potreby, starosti a radosti. A rovnako 
Tvoje potreby predostiera Ježišovi a Bohu. 
Mária dokonca kľačí na kolenách pred 
svojím synom a prosí ho o Tvoje potreby 
potrebné pre Tvoj život. Skús ešte pri 
tomto všetkom myslení na Tvojich blíž
nych a ich potreby, radosti či starosti, pri 
predstave Tvojich osobných starostí, 
potrieb, radostí, rozjímať nad tajomstvami 
ruženca. Určite sa stane aspoň jeden z nich 
blízky Tvojmu srdcu.

Modlitba Svätého písma. Tak ako 
Mária je Tvojou matkou, tak Boh je Tvo
jím octom. Boh k Tebe rozpráva cez Sväté 
písmo. Pri modlitbe sa stáva, že máš veľa 
slov a keď skončíš, jednoducho sa pre
žehnáš, a tým sa Tvoja modlitba skončila. 
Ale kedy dáš priestor Bohu, aby k Tebe 
prehovoril, aby Ti povedal mám Ťa rád?

Ľúbim Ťa dieťa moje. Tomu koho ľúbim, 
dávam priestor, aby sa mohol vyjadriť. 
Práve rozjímanie nad Svätým písmom je 
čas pre Boha, kedy Ti On povie: Ľúbim 
Ťa, a tiež to, čo od Teba chce, Jeho Božiu 
vôľu. Boh od Teba nežiada nič, čo by bolo 
nad Tvoje schopnosti. Jedna z vecí, ktorú 
od Teba žiada Boh, je viera. Viera, akú má 
malé dieťa. Dieťa neuvažuje nad tým, či 
jeho rodičia majú peniaze na jeho modrý 
bicykel. Dieťa iba s dôverou prosí o modrý 
bicykel. A pre tu jeho dôveru ten bicykel 
dostane. Niektorí rodičia si uvedomili, že 
dôvera dieťaťa s nimi hýbe. A toto chce od 
Teba Boh. Dôveru dieťaťa pri modlitbe.

Modlitba k  Ježišovi. Ježiš je Tvoj starší 
brat, ktoiýje Bohočlovek. Ježiš Ti podáva 
pomocnú ruku, keď padáš. Keď o niečo 
prosíš Boha, pros Ho v Ježišovom mene. 
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľa
dajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ 
(Mt 7, 7). A na inom mieste povedal: 
„Keby si mal vieru ako horčičné zrnko, 
vrchy by si prenášal.“ Viera je dar od Boha. 
Preto pros Boha v Ježišovom mene o dar 
viery a zároveň zaň ďakuj. Ďakuj aj za 
modlitbu, lebo modlitba je tiež Božím 
darom. Ježiš prišiel na tento svet, aby Ťa 
zmieril s Nebeským Ockom; prišiel na 
tento svet, aby Ti pod krížom dal svoju 
matku Máriu; prišiel na tento svet, aby Ti 
zoslal Svätého Ducha, ktorý v Tebe volá 
Abba Otče.

-int-
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SuíŠČINIMUČENiCI -  BISKUPI, KTORl 2IMHU PRE KlISIt
(pokračovanie z  minulého čísla)

Biskup M ykdla [Č arnecxyj]

Blahoslavený biskup Mykola Čar- 
neckyj sa narodil 14. decembra 1884 
v dedinke Semakivci, v regióne Ivana- 
Frankivska (predtým Stanislavov) na 
západnej Ukrajine. Po skončení stred
nej školy vstúpil do seminára v Stani
slavove. V rokoch 1903 -  1909 bol 
bohoslovcom Ukrajinske'ho kolégia 
v Ríme. Teologické štúdiá zakončil 
doktorátom dogmatickej teológie na 
univerzite U rbarianum  v Ríme. 2. 
októbra 1909 bol vysvätený za kňaza 
a stal sa špirituálom  i profesorom  
v kňazskom seminári v Stanislavove.

Roku 1919 vstupuje do noviciátu 
redemptoristov v Zbojiskach, neďaleko 
Ľvova. V roku 1926 ho predstavení 
poverili, aby pracoval ako misionár na 
Volyne a Polisiji, kde sa gréckokatolícka 
cirkev práve obnovovala po cárskom 
prenasledovaní z konca 19. a začiatku 
20. stor. Toto hnutie rástlo a tak ho 16. 
januára roku 1931, sv. otec, Pius XI., 
vymenoval za titulárneho biskupa le- 
bedského a apoštolského vizitátora pre 
Ukrajincov v severo-východných kra
joch Poľska (vzhľadom na hranice 
medzivojnového Poľska). Archijerejské

svätenia prijal 2. februára 1931 pred 
ikonou Matky ustavičnej pomoci, v re- 
demptoristickom chráme Sv. Alfonza 
v Ríme.

Napriek mnohým ťažkostiam, sa mu 
podarilo zorganizovať okolo 50 far
ností. V období prvej boľševickej oku
pácie ho metropolita Andrej Šeptickyj 
ustanovil za exarchu Volyne a Pidľaša; 
pápež Pius XII. toto menovanie 22. 
novembra 1941 potvrdil. 11. apríla 
1945 bol spolu s ostatným i grécko
katolíckymi biskupmi zatknutý tajnou 
políciou NKVD (neskôr KGB) a odsú
dený najprv na 6 rokov nútených prác.
V skutočnosti bol vo väzení 11 rokov 
ako neželaný „agent Vatikánu“. Počas 
obdobia vo väzení ho často prekladali 
z tábo ra  do tábora; bol vystavený 
m nhohým  fyzickým a psychickým  
utpreniam kvôli dlhým vypočúvaniam 
a neľudským mučeniam.

Od roku 1945 do roku 1956 biskup 
Mykola videl tretinu sovietskych tá 
borov a väzení, podstúpil 600 hodín 
m učenia a vypočúvania. Všetko to 
prijím al s hrdinskou trpezlivosťou 
a pokojom, modlil sa za svojich prena
sledovateľov a posilňoval spluväzňov, 
pre ktorých bol dobrým pastierom .
V tom období rozvinul v táboroch aj 
svoju tajnú dušpastiersku aktivitu. 
Biskup Mykola bol taký slabý a chorý, 
že roku 1956 ho prepustili a vrátili do 
Lvova, aby tam mohol zomrieť. V Ľvo- 
ve ešte pokračoval v svojej biskupskej 
službe, zo svojej postele riadil kata- 
kombálnu cirkev.

Biskup Mykola Čarneckyj zomrel 
v Lvove 2. apríla 1959, na následky 
mučenia a zlého zaobchádzania, ktoré 
podstúpil vo väzení. Bol pochovaný na 
cintoríne Kulparkiv. Chýr o jeho svä
tosti privádzal od začiatku, deň čo deň 
k jeho hrobu mnoho veriacich, ktorí sa 
k nemu modlili a ctili si ho ako svätého 
biskupa a mučeníka katolíckej viery.

B iskup H ryhorij (G homvšin)
Blahoslavený biskup Hryhorij (Cho- 

myšin) sa narodil 25. marca 1867 v de
dinke Hadynkivci v oblasti Temopoľa, na 
západnej Ukrajine. Po skončení kňaz
ského seminára prijal 18. novembra

1893, sviatosť kňazstva. Potom pokra
čoval v bohosloveckých štúdiách vo 
Viedni (1894 -  1899). V roku 1902 ho 
metropolita Andrej (Šeptickyj) vyme
noval za rektora Gréckokatolíckeho 
sem inára v Ľvove. Už v roku 1904.
4. apríla bol menovaný za stanislavov- 
ského biskupa (dnes Ivano-Frankivsk) 
a 19. júna toho istého roku bol vysvätený 
za biskupa. Jeho intronizácia sa odo
hrala v sobore sv. Jura v Ľvove. V roku 
1939 bol zatkntý tajnou službou NKVD; 
bol obvinený zo spolupráce s nemeckou 
okupačnou arm ádou a neskôr p re
pustený. Po druhý krát ho uväznili 
v i l .  apríla 1945 a vyviezli do Kyjeva. 
Zomrel 17. januára 1947, vo väzení 
NKVD v Kyjeve. Súdne rehabilitovaný 
bol r. 1996.

„V kijevskej väznici viedol vyšetrovanie 
vyšetrovateľ Dubok. Bol to hrozný sa
dista. Vypočúval aj mňa. Tento Dubok 
mi sám rozprával, ako dobil vladyku: „Vy, 
Chomyšin, vystupovali ste proti komu
nizmu?“ Vladyka ako vždy rozhodne 
odpovedal: „Vystupoval a budem vystu
povať!“ „O dporovali ste sovietskej 
vláde?“ „Odporoval a budem odpo
rovať! “ Nato Dubok ako šialený pochytil 
knihy napísané vladykom, ktoré ležali 
pred ním na stole a kruto nimi bil vladyku 
po hlave a kde mu prišlo.“

(Zo svedectiev o. Petra Heriluka -  
Kupčinského.)

preklad Stanislav Gábor 
(pokračovanie v budúcom čísle)

slovo - 23-24/2001 • 9



Zákonník východných katolíckych 
cirkví už 10 rokov účinný

Svojím nariadením zo dňa 1. októbra 
1990 dal Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásiť 
dňom 18. októbrom 1990 „Zákonník 
východných katolíckych cirkví” s tým, že 
určil za deň jeho účinnosti 1. október 1991
-  deň známy, významný a slávený ako 
Pokrov -  sviatok Ochrany Presvätej 
Bohorodičky.

Zákonník sa dostal do všeobecného 
povedomia pod skratkou, vytvorenou zo 
začiatočných písmen názvu v latinskom 
origináli CCEO -  CODEX CANONUM 
ECCLESIARUM ORIENTALIUM. Ofi
ciálna je i jeho ukrajinská mutácia, pod 
názvom KOJJEKC KAHOHHB CXH,n;- 
HHXIJEPKOB. K dispozícii je ešte zatiaľ 
neoficiálna mutácia česká a slovenská -  
pokiaľ ide o najbližšie okolie a rečovú 
príbuznosť.

Ak sa zamyslíme nad jeho prínosom 
a významom, zdá sa, že ho možno 
poMadať za jeden z posledných kamien
kov do mozaiky svojprávnych východných 
katolíckych cirkví -  teda i Gréckokato
líckej cirkvi na Slovensku. Čo do obsahu 
a rozsahu -  pozostáva z 1546 kánonov, 
uložených v 30-tich častiach, logicky 
zoradených po sebe.

Z hľadiska praktického významu 
stanovuje organizačné štruktúry, pojed
náva o duchovných a veriacich, o reho
liach, o obrade, tradíciách a obyčajoch. 
Za veľmi dôležitú treba nesporne pokla
dať časť, týkajúcu sa sviatosti manželstva, 
prekážok pre jeho platné uzavretie. 
Zákonník konečne vyúsťuje do časti
o cirkevnom súdnictve.

Významným je vyhlásenie Svätého 
Otca v preambule, že totiž tento zákonník 
vypracovali samotní východní katolíci, 
napĺňajúc tak želanie pápeža Pavla VI. 
(1963 -1978). Veď ak ho vypracovali oni 
sami, sami najlepšie poznali svoje 
potreby. Treba však upresniť, že Svätý 
Otec tu má na mysli rekodifikáciu a ko
nečné redakčné úpravy, vrátane postupne 
dopracovávaných schém.

Ako sa ďalej v preambule uvádza -  
tento zákonník je pokladaný za nový 
doplnok učiteľského úradu Cirkvi, ktorým 
sa konečne dopĺňa cirkevnoprávne uspo
riadanie všeobecnej Cirkvi. Celok dnes 
predstavujú tieto časti:

- CIC 1983 latinskej cirkvi, vydaný 25. 
januára 1983, účinný prvým dňom 
adventu toho istého roku (CODEX 
IURIS CANONICI)

- CCEO 1990 východných cirkví 
(vyššie opísaný) a

- Apoštolská konštitúcia 1988, ako 
spojovacia časť oboch zákonníkov CON- 
STITUTIO APOSTOLICA DE RO
MANA CURIA 1988.

Naplnilo sa tak odveké želanie rím
skych biskupov -  mať dva zákonníky, 
jeden pre cirkev latinskú, druhý pre 
východné cirkvi. Pozoruhodná a výstižná 
je i myšlienka, zopakovaná hoci v skrá
tenej forme Svätým Otcom Jánom Pav
lom II. pri jeho návšteve Prešova 2. júla

1995: „...aby Cirkev (pozn. autora 
myslené všeobecná), spojená jedným 
Duchom dýchala akoby dvoma pľúcami 
východu a západu a stala sa v láske 
Kristovej akoby jedným srdcom s dvomi 
komorami“.

Pokúsme sa o stručný historický 
exkurz zrodu zákonníka.

Siedmy ekumenický nicejský snem 
v r. 787 (za pápeža Hadriána I. 772-795) 
prehlásil do toho času existujúce, známe 
a zozbierané kánony za posvätné a potvr
dil ich v súlade so závermi carihradského 
snemu z roku 691 (za pápeža sv. Sergia L, 
687-701) za zákonník pre všetky východné 
cirkvi. Videl v nich totiž významné 
dedičstvo cirkvi Alexandrie, Antiochie, 
Arménie, Chalcedónie a Carihradu.

Významným bol postoj pápeža Le
va XIII. (1878-1903), ktorý prehlásil 
východnú liturgiu a cirkevnú disciplínu za 
„slávnu ozdobu Cirkvi a katolíckej viery 
a jej Božskej jednoty“.

Ijeho  predchodca Pius IX. (1846- 
1878) hľadal spôsob, ako oživiť obrady 
a disciplínu východných kresťanov -  no 
najmä ako zhromaždiť a zverejniť ich 
zákony.

A tak sa začala neúnavná, náročná 
práca viacerých komisií. Spočiatku šlo 
samozrejme iba o prípravné práce.

Samotná kodifikácia začala v r. 1929, za 
pápeža Pia XI. (1922-1939). Tá už bola 
v znamení cibrenia textov, odstraňovania 
nadbytočnosti a prežitkov, ktoré by 
neúmerne zväzovali, v prepracovaní 
logickej nadväznosti celého diela.

Vlastná, povedzme „ostrá“ príprava na 
kodifikáciu trvala 6 rokov. V r. 1935 
ustanovil Pius XI. novú komisiu -  
tentoraz už pre redakciu zákonníka. Táto 
komisia potom pracovala neuveriteľných 
37 rokov, samozrejme s prirodzenou 
obmenou členov.

Za Pia XII.(1939—1958) boli vydané 
prvé tri časti zákonníka. Pripravený súbor 
zákonov bol v jednom zväzku vytlačený 
v rokoch 1943-1944. Po opätovných 
kontrolách a precizovaní bol v januári 
1948 odovzdaný pápežovi. Začalo sa 
obdobie postupného vyhlasovania 
a splatňovania jednotlivých kánonov. 
Z pôvodného celkového počtu 2666 
kánonov boli v r. 1945 vyhlásené tri pätiny. 
O statné zostali odložené v archíve.
V r. 1972 ustanovil pápež Pavol VI. (1963- 
1978) komisiu pre revíziu zákonníka 
a zrušil komisiu pre redakciu zákonníka, 
zriadenú vr. 1935. Boli prijaté zásady, 
ktoré mali zaručiť:

- východnú povahu zákonníka
- právnu povahu zákonníka, t. j. presnosť 

jasnosť, záväznosť
- použiteľnosť zákonníka v nových život

ných podmienkach, t. j. jeho aktuálnosť
- stmelenie jednoty kresťanov, najmä 

východných
- nezotrvávanie na prežitom, hoci kedysi 

tradičnom....
Najdôležitejšou však bola posledná 

zásada -  zásada subsidiarity, podľa ktorej 
má zákonník obsahovať iba to, čo je 
spoločné všetkým východným katolíckym 
cirkvám a ostatné má byť prenechané 
partikulámemu právu ostatných cirkví.

Konečne v októbri 1986 bola vytlačená 
Schéma zákonníka východného cirkev
ného práva a odovzdaná pápežovi.

Posledný návrh, opravený a nazvaný 
„Zákonník východných katolíckych cirkví“ 
bol odovzdaný pápežovi 28. januára 1989 
so žiadosťou o jeho vyhlásenie. Čo 
nasledovalo -  je uvedené v úvode článku.

Čo dodať na záver? V uznaní rovnosti 
rozličností je základ jednoty. A tá je 
prazákladom  a podstatou princípu 
ekumenizmu, oživeného a živeného 
počas celého doterajšieho pontifikátu 
Svätého Otca Jána Pavla II.
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90 rokov od smrti prešovského biskupa úr. Jána Válfilm
(1837-1911)

Prešovské gréckokatolícke biskupstvo 
od svojho vzniku v roku 1818 muselo 
prekonávať mnohé ťažkosti. Jeho biskupi 
vynaložili velké úsilie, aby ho zabezpečili 
nielen materiálne, ale aby aj ducho
venstvo a veriacich viedli k duchovnému 
povzneseniu. Právom im patrí naša úcta. 
Je dôležité, aby aj m ladá generácia 
poznala týchto významných pastierov 
našej cirkvi. Medzi nich sa radí aj štvrtý 
biskup na prešovskom stolci -  Dr. Ján 
Vályi, ktorého 90. výročie smrti si tohto 
roku pripomíname.

Narodil sa 22. septembra 1837 v Ovén- 
cselô v Sabolčskej župe v rodine grécko
katolíckeho kňaza. Po ukončení základné
ho vzdelania pokračoval v gymnaziálnych 
štúdiách v Debrecíne, Užhorode a vo 
Velkom Varadíne. V roku 1857 začal 
študovať teológiu v Užhorode. Ako 
nadaný študent po jej absolvovaní 
pokračoval v štúdiu vo Viedni, ktoré 
ukončil v roku 1869 zís
kaním doktorátu teo
lógie. Kňazskú vysviacku 
prijal 26. októbra 1865 
z rúk prešovského bis
kupa Jozefa Gaganca.
Ján Vályi patril v tom 
čase do mukačevskej 
eparchie, nakoľko tam 
patrila terajšia Hajdu- 
dorožská eparchia. Svätiľ 
ho prešovský biskup pre
to, lebo mukačevský bis
kupský stolec nebol po 
smrti biskupa V. Popo- 
viča (1864) obsadený.
Dušpastiersku činnosť 
vykonával iba niekoľko 
mesiacov ako kaplán 
v Sátoraljaujhelyi. Po 
ukončení už spomína
ných doktorantských štú
dií bol v roku 1870 me
novaný za prefekta v už- 
horodskom seminári 
a riaditeľa Ústavu pre 
kňazské siroty. Zároveň 
sa stal profesorom a pred
nášal cirkevné právo a de- 
iiny. Svedomité plnenie 
povinností mu prinieslo 
odmenu v roku 1873, keď 
bol menovaný za radcu 
Svätej Stolice a o päť 
rokov sa stal mukačev
ským titulárnym kano
nikom. V tejto hodnosti

po smrti prešovského biskupa Dr. Miku
láša Tótha bol menovaný za jeho ná
stupcu 11. októbra 1882. Biskupskú 
vysviacku prijal v Užhorode dňa 20. mája 
1883 z rúk biskupa Jána Pásztélyiho.

Ako prešovský biskup sa snažil spra
vovať zverený ľud Boží so všetkou hor
livosťou a skromnosťou. Pokračoval 
v budovám potrebných cirkevných štruk
túr. V roku 1886 dokončil budovu semi
nára, ktorú začal stavať v roku 1880 jeho 
predchodca biskup Mikuláš Tóth.

Prospešné boli jeho aktivity v oblasti 
školstva. Už rok po dostavaní budovy 
seminára zriadil komisiu, ktorá mala stáť 
pri založení Učiteľského ústavu v Prešove.
V roku 1888 sa začalo so samotnou 
stavbou budovy. Sam otná výuka sa 
začala až v roku 1895 po vyriešení štátnej 
podpory na platy profesorov. Vedľa 
Učiteľskej akadémie zriadil biskup Vályi 
aj internát. Jeho zásluhou bola v Prešove

otvorená aj prvá gréckokatolícka meš
tianska škola. Jeho velkou túžbou bolo 
zriadiť dievčenský internát a sirotinec. Pre 
realizáciu týchto plánov z vlastných 
zdrojov utvoril základňu v hodnote 
300 000,- korún.

Veľkej pozornosti biskupa Dr. Jána 
Vályiho sa tešil katedrálny chrám. Pod 
jeho vedením sa uskutočnila jeho ume
lecká výzdoba, boli zakúpené dva zvony 
a pre prešovskú faru bol ustanovený farár, 
nakolko dovtedy ju spravoval jeden zo 
sídelných kanonikov. Všemožne pomáhal
i ostatným farnostiam a tak napríklad 
finančne pomohol dostavať aj terajší 
gréckokatolícky chrám v Košiciach.

V jubilejnom roku 1900 biskup Vályi 
viedol púť gréckokatolíckych veriacich 
Maďarov do Ríma. Stal sa hovorcom ich 
centrálneho komitétu, ktorý žiadal 
Svätého Otca Leva XIII. o zavedenie 
maďarského jazyka do liturgie. Hoci sám 

miloval svoj národ a obrad, 
bolo mu ťažko odolávať silným 
maďarizačným tlakom zvlášť 
po vydám tzv. Apónyiho záko
nov, ktoré predpisovali povi
nnosť vyučovania jazyka už na 
základných školách. V dôs
ledku značnej emigrácie do 
Spojených štátov, ktorá pos
tihla začiatkom 20. storočia aj 
prešovskú eparchiu, biskup 
Vályi sa snažil pomôcť grécko
katolíckym veriacim v novom 
svete tým, že tam poslal nie
ktorých kňazov ako misio
nárov.

Ušľachtilé a dobré srdce 
biskupa dotíklo dňa 19. no
vembra 1911 v Prešove. Po
chovaný bol v krypte kated
rálneho chrámu. Tento veľký 
biskup spravoval Prešovskú 
eparchiu 28 rokov. Bohatý je 
výpočet jeho aktivít: dobu
dovanie seminára, založenie 
Učiteľskej akadémie, internátu, 
starostlivosť o katedrálny chrám, 
podpora chudobných farností 
a sirôt. Predovšetkým veľkým 
prínosom pre našu cirkev bola 
popri horlivej dušpastierskej 
práci, jeho neustála podpora 
cirkevného školstva a tak aj 
pozdvihnutie úrovne učiteľov 
cirkevných škôl a samotného 
duchovenstva.

Peter Šturák
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IRENA NEVICKÁ
11886 -1965]

Rozvoj kultmy Zakarpatska sa v mno
hom líšil od rozvoja okolitých národných 
kultúr. V rámci Rakúsko-Uhorska boli 
možnosti práce na tomto poli obme
dzené. Denacionalizačné vplyvy, sociálna 
zaostalosť, nedostatok škôl, nízka úroveň 
vzdelania... Niet divu, že okruh záujmov 
obyčajných ľudí sa zúžil na potreby 
potrebné k prežitiu. Aj keď tí, čo tvorili 
národnú kultúru, sa prezentovali cieľom 
„písať pre ľud“, málokto z ľudí sa ume
leckou literatúrou zaoberal. Generácia 
buditeľov sa v mnohom pričinila o kul
túrne pozdvihnutie Zakarpatska. Veľkú 
váhu prikladala najmä vydávaniu učeb
níc, kalendárov, časopisov a almanachov, 
zakladaniu kultúmo-vzdelávacích spol
kov. Centrálne miesto v období druhej 
polovice 19. storočia zaujala didaktická 
literatúra.

Väčšina buditeľov však pomaly opúš
ťala rady živých a denacionalizačné ten
dencie stále silneli. Mnoho očakávaní 
priniesol rozpad Rakúsko-Uhorska 
a následný vznik ČSR. Lenže aj napriek 
výrazným politickým zmenám zostalo 
myslenie ľudí rovnaké. Základným prob
lémom bola i naďalej sociálna zaostalosť, 
nízka úroveň vzdelania, často i analfabe- 
tizmus. K tým, ktorých úroveň vzdelania 
bola vyššia, patrili zväčša kňazi a učitelia. 
Na začiatku 20. storočia sa ťažisko tvorby 
stále viac presúva z duchovného do 
svetského umeleckého priestoru. Nezná
mym zjavom nie sú ani ženy-spisovateľky. 
Už v Duchnovičových almanachoch ich 
bolo niekolko (napr. Mária Nevická). 
Známou sa skoro stala Marijka Pid- 
hiijanka, neskôr Mykolaja Božuk-Štefuca 
a Marusja Kabaľuk-Tysjanska. V prvej 
polovici 20. storočia sa medzi ne zaradila 
dnes azda najznámejšia autorka Irena 
Nevická (Irina Nevycka, 1886-1965).

Narodila sa v Zbudskej Belej (okres 
Medzilaborce) v rodine pedagóga Pavla 
Buryka. V Sabinove navštevovala ne
meckú a maďarskú základnú školu. 
Mama jej zomrela veľmi skoro. Po smrti 
otca sa s „macochou“ presťahovali do 
Prešova, kde pokračovala v štúdiu v uči
teľskom ústave, ktoré však nedokončila. 
Ako manželka gréckokatolíckeho kňaza 
žila v Čičave a v Udole. Po nútenej 
emigrácii jej manžela do USA pôsobila 
do roku 1939 striedavo v Prešove a v Už
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horode. V spoločensko-politických uda
lostiach po druhej svetovej vojne bola 
obvinená z buržoázneho nacionalizmu, 
čo ju viedlo k tomu, aby sa literárne 
a spoločensky odmlčala. Žila zabudnutá, 
osamelá... Zomrela v roku 1965.

Ťažisko aktívnej kultúrnej a spoločen
skej činnosti Ireny Nevickej je situované 
do obdobia prevej polovice 20. storočia. 
Keďže videla zaostalosť vlastného národa 
a videla aj možné východiská, pustila sa 
do realizácie niekoľkých tvorivých pro
jektov. Úspešne sa venovala zakladaniu 
ochotníckych divadelných skupín, pre 
ktoré sama písala divadelné hry. Prispela 
k vzniku mnohých čitateľských krúžkov, 
organizovala nedeľné školy. Založila prvé 
ženské združenie Rusínok-Ukrajiniek 
a vydala jeho prvý kalendár (Kalendar 
ruských ženščyn, 1922). I. Nevická sa 
podieľala aj na vzniku prešovskej Prosvity, 
ktorej ciele sa v podstatnom zhodovali so 
zameraním Matickej slovenskej a sama 
založila v Užhorode jej ženskú sekciu.
V rokoch 1931-32 vydávala v Prešove 
noviny Slovo národa.

Žiadne pole literárnej pôsobnosti jej 
nebolo cudzie. Venovala sa poézii, próze, 
dráme i prekladu. Publikovať začala 
v roku 1911 na stránkach periodík 
Nedilja a Nauka pod pseudonymami 
Anna Novák a Anna Gorjak. Po prvej 
svetovej vojne vystúpila pod svojím 
pravým menom, alebo pod priehľad
nými značkami N-ka, ľks (žurna
listické články v Russkom slove).
V roku 1924 vyšiel v Prešove jej knižný 
debut -  rom án Pravda zvíťazila 
(.Pravda pobidyla). Ide o historický 
román z obdobia prvotnej cirkvi, 
inšpirovaný Sienkiewiczo- 
vým Quo vadis. Au 
torka sa sús
tredila na epic
kú líniu, čím 
potlačila myš
lienkový pod
text i časové 
zafarbenie, vý
razné u Sien- 
kiewicza. Pri 
jeho interpre
tácii však treba 
brať do úvahy 
fakt, že domá

ca literárna tradícia žáner historického 
románu nepoznala.

Krátke prózy spisovateľky vyšli v zbier
ke Dar (Darunok, 1929). Poviedky spája 
duchovné ladenie s výrazným morálno- 
etickým posolstvom. Autorský štýl I. Ne
vickej je poznačený jemným sentimen- 
talizmom, ktorý do popredia vysúva 
idealizáciu spolu s rozprávkovým víťaz
stvom dobra nad zlom, či patetizovaním 
osobného hrdinstva. Je autorkou niekoľ
kých divadelných hier, ktoré boli reali
zované na scénach v Prešove, v Užhorode 
a v Medzilaborciach. Knižne vyšla iba 
jedna hra v dvoch dejstvách Božia 
prozreteľnosť (Bože provydinije, 1925). 
Najznámejšie dielo L Nevickej však vyšlo 
až po jej smrti v knihách Matej Kukolka 
(.Matij Kukolka,196$) a Dobrodružstvá 
Mateja Kukolku (Pryhody Matija Ku- 
kolky, 1994).

Valéria Juríčková
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Sv. L i m á s  e v a n j e l i s t a  a j  v  P r a h e

O živote sv. Lukáša evanjelistu sa 
zachovalo málo správ. Pravdepodobne 
bol sýrskeho pôvodu a pochádzal z Antio- 
chie. Okolo roku 50 sprevádzal sv. Pavla 
na jeho druhej apoštolskej ceste a znovu 
sa pridal k sv. Pavlovi v roku 58. Šiel s ním 
do Jeruzalema, kde sa stretol s apoštolom 
Jakubom a niektorými ženami, ktoré boli 
od počiatku očitými svedkami a slu
žobníčkami slova, aj preto majú čestné 
miesto v treťom evanjeliu. Sv. Lukáš bol 
s apoštolom Pavlom na ceste do rímskeho 
väzenia a tu v Ríme sa v rokoch 6 1 -6 3  
mohol stretnúť s evanjelistom Markom. 
Ako jediný zostal v Pavlovej blízkosti pred 
jeho smrťou a práve sv. Pavol píše, že 
Lukáš bol lekárom. Potvrdzuje to aj obraz 
zo 7. storočia v rímskych katakombách 
Commodilly, kde sv. Lukáš drží okrem 
zvitku i tašku s chirurgickými -  lekár
skymi nástrojmi. Píše klasickou gréčtinou 
a živosť jeho rozprávania bola dôvodom, 
že jeho evanjelium sa stalo obľúbeným 
námetom pre kresťanské umenie. Luká
šovo evanjelium je radostnou správou
o Kristovej láske v dimenzii univer- 
zalizmu, teda nie nadarmo ho Dante 
Alligieri nazýva spisovateľom Kristovej 
nežnosti.

Prvokresťanské pramene uvádzajú, že 
sv. Lukáš žil v Bitínii, v Achajsku a tu aj 
zomrel. Sv. Gregor Naziánsky tvrdí, že bol 
umučený, podľa Calista však zomrel 
obesením na olive. Novší autori zastávajú 
názor, že zomrel prirodzenou smrťou.

Č O VŠAK HOVORIA O SV. LUKÁŠOVI 
JEHO OSTATKY?

Pozostatky sv. Lukáša boli v roku 
375, za čias cisára K onštanca II., 
prenesené (s kosťami sv. Andreja) 
z Théb, do baziliky sv. Andreja a Lukáša 
v Konštantinopole.

V rokoch 741 -  770 tu zúrilo obrazo- 
borectvo. Vtedy vraj strážca baziliky 
Urius v snahe zachrániť ostatky pred 
zneuctením, dopravil ich do Padovy. Pri 
návšteve cisára a kráľa Karola IV v roku 
1354 sa ostatky sv. Lukáša prehliadli 
a v roku 1562 sa preniesli do upravenej 
baziliky sv. Justína do Padovy.

Na ceste do Milána cisár Karol IV 
navštívil aj Padovu, kde sa poklonil 
ostatkom sv. Lukáša, ale zároveň získal 
hlavu svätca pre novopostavenú ka
tedrálu sv. Víta v Prahe. Stalo sa to 
darovacou listinou akvilejského patriar
chu Mikuláša, syna kráľa Jána Luxem- 

burgského, do ktorého provincie patrila 
Padova (6. novembra 1354). Pražskej 
katedrále sv. Víta sa hlava sv. Lukáša 
odovzdala v roku 1355. Autentickosť 
lebky sv. Lukáša dokladajú listiny a nápisy 
na jej vrchole: „S. Luca Evang“. Na 
vnútornej stene mozgovej časti lebky 
v oblasti temennej je priečny nápis: 
„Caput S. Lucae Evang. allatum a Carolo
IV padus e coenobio S. Justina...ľ354“.

Mimoriadne dobrý zachovalý stav 
ostatkov sv. Lukáša umožnila získať 
vedomosti o fyzickej osobnosti 
svätca a o jeho zdravotnom 
stave. Posledný rok dru
hého tisícročia -  jubilejný
-  sa stal rokom skúmania 
relikvií tohoto svätca.
Autenticitu kostrových 
pozostatkov, ktoré sú ulo
žené v Prahe a Padove, 
preskúmali a pripísali sv.
Lukášovi. Jeho lebka, 
uložená v Prahe, je veľmi 
zachovaná. Antropolo
gické vyšetrenie potvr
dzuje dožitý vek svätca - 
84 rokov. Šv. Lukáš mal 
dlhú a úzku lebku, úzku tvár, 
z dĺžky kostí sa odhadla výška 
tela na 165 cm. Zdravotný stav 
svätca bol mimoriadne dobrý.
Zo sérologického vyšetrenia 
analýzou DNK z kostného tka
niva sa zistilo, že sv. Lukáš bol 
nositeľom krvnej skupiny „0“. Zo 
zvislej lomnej čiary na štítnej chrupke

sa usudzuje na zlomeninu, ktorá vznikla 
ešte v tele (a nie po manipulácii s kos
trou) a pripúšťa pôsobenie mechanizmu 
obesením. Tým sa poskytol dôkaz o mu
čeníckej smrti svätca. Výborná zacho- 
vanosť relikvií svedčí o starostlivosti 
a úcte, aká bola venovaná sv. Lukášovi 
v priebehu temer 2000 rokov. Dobrý stav 
lebky svätca potvrdzuje starostlivosť 
kresťanského cisára Karola IV. o po
zostatky evanjelistu sv. Lukáša, čím 
napomohol k šíreniu viery v Európe. Tým 
prispel aj k úcte a významu akej sa 
dostalo jednému zo štyroch evanjelistov 
pri oslavách jubilejného roku 2000 
v Padove a v Prahe.

Juraj Duda

Použitá literatúra:
1. Fyzická osobnosť sv. Lukáše evan- 

gelisty, E. Vlček, in Osteologický bulletin 
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2. Fyzická osobnosť sv. Lukáše evan- 
gelisty, 2. časť, E. Vlček, in Osteologický 
bulletin, roč. 6, č. 2, s. 34-45

3. Sväté písmo pre každého 7 -8  2001, 
s. 56-61

4. Sväté písmo -  Nový zákon
5. Malýbohovédný slovník, 1963, s. 296

Lebka sv. Lukáša, snímka: archív redakcie
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Otec Metod Dl 
—  „pilier prei
Rozhovor s o. Petrom Gerberym, ľ
Otca Metoda Dominika Trčku netreba zvlášť 
predstavovať. Už sme o ňom písali viackrát 

v našom časopise. V poslednom čase sa o ňom veľa hovorí a to zvlášť s prípravou 
beatifikácie, ktorá bude 4. novembra v Ríme, kde o. Metoda D. Trčku a biskupa Pavla 
P. Gojdiča Svätý Otec vyhlási za blahoslavených. (V čase uzávierky nášho časopisu 
sa beatifikácia len chystala).

O rozhovor o našom mučeníkovi sme požiadali o. Petra CSsR z  kláštora 
redemptoristov v Michalovcich.

O. Peter, čo by ste nám v krátkosti 
povedali o mučeníkovi o. M etodovi 
Dominikovi Trčkovi?

V knihe proroka Joela sa hovorí, že 
v mesiášskych časoch, kedy Jahve vyleje 
svojho Ducha: „starci budú mávať sny“. 
Nove'ho kandidáta na oltár vnímam ako 
úžasného človeka. Už v rehoľnom semi
nári v Obofišti, neďaleko Sväté hory 
u Príbramu, zatúžil o. Metod byť apoš
tolom medzi Slovanmi východného obra
du. Po kňazskej vysviacke v roku 1909 
pracoval v podmienkach Rímskokatolíc
kej cirkvi v Čechách. Túžba za Východom 
v prvých rokoch kňazstva v ňom dozrie
vala a nový blahoslavený cítil, že Boh má 
zámer použiť ho v tomto diele. V roku 
1919 oslovil predstaveného s prosbou, že 
chce pokračovať v Ivovskej grécko
katolíckej metropole, kde už predtým 
začali apoštolát belgickí redemptoristi. 
Po dvoch rokoch ho predstavení poslali 
na východné Slovensko medzi grécko
katolíkov do Stropkova. Odvtedy sa 
celým srdcom zapojil do apoštolátu 
medzi gréckokatolíkmi v eparchiách 
prešovskej, mukačevskej a križe- 
vackej.

Keď sa v roku 1996 začínal 
proces zbierania materiálovo obe
tiach komunizmu prenasledovania, 
hľadali sa hneď materiály aj o o. 
Metodovi?

Podstatnú časť materiálov zoz
bieral o ňom o. Štefan Lazor CSsR 
(zomrelr. 1996). V roku 1996 požia-

i  dal Svätý Otec gréckokatolíckeho 
biskupa vo Francúzsku Michala 
Hrynčišina CSsR, aby zozbieral

informácie o obetiach totalitného sys
tému. Zvlášť ho oslovila osoba Metoda 
Dominika Trčku. Preto požiadal Vice- 
provinciála redemptoristov v M icha
lovciach o podrobnejšie informácie
o ňom.

ä  Odkiaľ sa čerpali tieto materiály?
Štafetu po o. Lazorovi prebral o. Ata- 

náz Daniel MandziakCSsR. S precíznos
ťou historika prešiel rôznu korešponden
ciu, navštívil štátne, oblastné a biskupské 
archívy, archívy generalátu redemptoristov 
a kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, 
súkromné archívy, navštevoval pamätní
kov s jediným cieľom -  získať čo najobjek
tívnejšie informácie o jeho osobe.

jčvAké výnimočné vlastnosti charak
terizovali o. Metoda?

Jeho osobu charakterizovala predo
všetkým cieľavedomosť. Intuitívne vedel 
v mozaike života nájsť správne kamienky 
a dať ich na správne miesto. Aj keď

pochádzal zo zámožnejšej rodiny, ľahko 
sa vedel priblížiť k tým najchudobnejším. 
Pokoj, vyrovnanosť a správna dávka 
humoru ho sprevádzali aj v ťažkých 
situáciách.

a  Vykonal nejaký zázrak?
Pri procese blahorečenia sa zo strany 

Cirkvi vyžaduje potvrdený zázrak. V prí
pade o. M etoda sa tieto svedectvá 
neskúmali z dôvodu, že o. Metod Do
minik Trčka zomrel vo väzení mučeníckou 
smrťou a mučenícka smrť zmýva všetky 
hriechy. Jeho mučenícka smrť bola po
tvrdená dekrétom Svätého Otca z 24. ap
ríla 2001 o mučeníctve o. Metoda Do
minika Trčku.

a  Vladyka P. P. Gojdič o o. Trčkovi 
povedal, že  je  „pilierom prešovskej 
eparchie Čo máme robiť m y -  veriaci, 
aby sme ho nasledovali a boli piliermi 
našej Cirkvi?

Vladyka Pavol Gojdič ho nazval „pi
lierom“ v súvislosti s jeho misijnou či
nnosťou. V čase, keď bola Cirkev napá
daná zo strany ateizácie, siekt, násilnej 
pravoslavizácie a ničené boli základné 
ľudské hodnoty ako sloboda svedomia, 
rodina, o. Metod nekompromisne odha
ľoval pôvodcov tohto organizovaného zla 
a svojím apoštolátom otváral oči tým, 
ktorí ich mali zastreté.

Aj vo veľkej stavbe je len niekoľko 
pilierov. Ostatné stavebné prvky 
musia byť naň pevne napojené. Vtedy 
má stavba súlad, je praktická a slúži 
tým, ktoríju užívajú. Všetci sme údmi 
Cirkvi. A tak ako údy v tele sú rôzne 
a navzájom si slúžia, máme si slúžiť 
aj my.

O. Trčka spomedzi grécko
katolíckych redemptoristov prišiel ako 
prvý na Slovensko a založili Váš 
kláštor v Stropkove. Akú formu mal 
jeho apoštolát?

Jeho apoštolát spočíval v osem
dňových misiách, ktoré redemptoristi 
konali po farnostiach. Jednoduchými

Redemptoristi michalovskej gréckokatolíckej vice- 
provincie s košickým apoštolským exarchom vladykom 
Milanom Chauturom, CSsR.
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iminik Trčka, CSsR. 
sovskej eparchie“
SsR. z kláštora redemptoristov v Michalovciach

Kláštor redemptoristov v Stropkove

katechézami poučoval veriacich o prav
dách viery, Božej láske a vzájomnom 
odpúšťaní.

a  Je pre Vás vzorom ako ohlasovať 
Evanjelium?

Rozhodne áno. O. Metod veľmi dobre 
chápal spojenie modlitby s evanjelizá- 
ciou. Nepremodlená evanjelizácia nepri
náša stále ovocie. Kto sa modlí má blízko 
k Bohu a cez Boha k človeku.

ä  Mladý často hľadajú vzory. Čo by 
ste o o. Metodovipovedah, aby dnešná 
mládež v ňom našla svoj vzor?

Čo má najviac trápi na postojoch časti 
mládeže, je nestálosť v rozhodovaní. 
0. Metod sa nebál budúcnosti, pretože 
cítil, že Boh je pri ňom. Je dôležité v živote 
pamätať na to, že Boh je pri nás, že má
o nás záujem. Vtedy, aj ked budúcnosť 
považujeme za neistú, skutočnosť, že Boh 
je pri nás, rozptýli každú neistotu.

Čo osobne pre Vás znamená o. 
Metod?

O. M etoda vnímam ako človeka 
s obrovskou zodpovednosťou za dar 
rehoľného povolania. Rehoľné povolanie 
je procesom, ktorý začína kdesi v útlej 
mladosti. Osobne sa veľmi stotožňujem 
s tým, že o. Metod verný prvotnému 
vnuknutiu, modlil sa a rozoznával, kde 
môže najlepšie vyplniť Božiu vôľu. 
Osobne sa mnohokrát vraciam k svojmu 
prvotnému vnuknutiu, lebo proces dozrie
vania môjho povolania tam začal. A ja sa 
tam vždy vraciam ako k prameňu -  
k miestu -  kde sa napijem „živej vody“.

¿»Kde sa naši čitatelia môžu niečo viac 
dozvedieť o o. Metodovi alebo o procese 
blahorečenia?

V televíznej relácii Dobrá zvesť bol raz 
o. Metod predstavený ako neznámy svätý. 
Aj keď ho niektorí takto vnímajú, o. Me
tod Dominik Trčka zanechal po sebe také

obrovské misijné dielo, že aj ked on ako 
misionár -  redemptorista je neznámy, 
jeho dielo bolo a je viditeľné. O. Metod 
takýmto spôsobom úžasne naplnil svoje 
poslanie. Michalovská viceprovincia 
gréckokatolíckych redemptoristov chce 
pokračovať v jeho odkaze.

Na záver: čo sa ešte nepovedalo 
a chcete to odkázať našim čitateľom?

Všímame si problémy v spoločnosti, 
v Cirkvi, vo farnostiach, v rodinách, aj 
v jednotlivcovi. V ťažkých situáciách 
mával o. Metod takýto povzdych: „Pane, 
Bože, tu ma máš!“Tento povzdych nech 
je aj nám blízky, veď všetkých nás stretá
vajú situácie, kedy sa musíme ponamáhať 
s rôznymi protivenstvami.

Modlite sa za nás misionárov.

Za rozhovor ďakuje 
Anna Ondovčíková
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Pán ti dá porozumieťvšetkému
Chcela by som vám všetkým, ktorí 

začnete čítať toto moje svedectvo, po
vedať, že len s pevnou vierou sa dá žiť 
život plný radosti, lásky a šťastia. Vtedy 
aj tie najväčšie problémy sa budú zdať 
úplne jednoduché.

Stále som si vo svojom živote uve
domovala Božiu prítomnosť, to, ako je 
Boh stále pri mne, ako sa o mňa stará... 
No prišli aj chvíle, keď som sa pýtala: 
„Prečo? Prečo, Pane, si ma práve teraz 
opustil? Prečo sa to muselo stať mne?“ 
To asi mnohí poznáte. Ale práve vtedy nás 
Pán neopúšťa, ba práve vtedy nás nesie 
na rukách, lebo už nevládzeme kráčať 
sami. A práve toto som ja  pocítila 
vo svojom živote a chcem sa s vami o to 
podeliť.

Mala som tesne pred svadbou. Život 
sa vtedy točil len okolo príprav na môj 
najkrajší deň v živote. Samé zháňania, 
vybavovačky, naháňame... Možno práve 
preto som akosi zabudla na Boha 
a odsunula ho až na „druhú koláj“. „Veď 
Pane to teraz musíš pochopiť, že mám 
toho veľa a nestíham, potom  sa ti 
budem ďalej venovať“, hovorievala som 
si. Pán čakal, len mi dal pocítiť, že On 
musí byť prvoradý a až potom všetko 
ostatné.

K sobášu som potrebovala doniesť 
krstný list, keďže som bola pokrstená 
mimo terajšieho bydliska. Zavolala som 
na farský úrad, kde som bola krstená 
a dohodla som sa s duchovným otcom, 
že na druhý deň večer o 20. 00 hod. 
môžem prísť, že po svätej liturgii to 
vybavíme. Súhlasila som. Na druhý deň 
som tam išla aj s mojím snúbencom. Na 
farský úrad sme prišli presne na do
hodnutú hodinu. Všade však bola tma 
a tak sme veľmi rýchlo pochopili, že doma 
nikto nie je. Mysleli sme si, že duchovný 
otec len niekam odbehol a vráti sa, veď 
sme boli dohodnutí. Rozhodli sme sa 
chvíľu počkať, ked už sme tu a času 
nazvyš nemáme. Lenže tá chvíľka trvala 
dlhšie. Začala som byť nervózna, pretože 
hodiny ukazovali 22. 30 hod. V hlave mi 
vírili rôzne myšlienky. „Prečo tu duchovný 
otec nie je, keď nám sľúbil, že nás počká, 
prečo to Boh takto chcel, prečo ma 
skúša...?“ Snažila som sa nájsť odpoveď 
na tieto otázky, ale máme. Nevedela som 
to vtedy pochopiť, len som ticho šomrala. 
No čo už. Rozhodli sme sa teda, že už je 
najvyšší čas ísť domov. Cestou v dedine 
sme si všimli, že pri jednom z domov stojí

auto duchovného otca. Môj snúbenec sa 
rozhodol -  aj napriek môjmu nesúhlasu, 
kedže bolo veľa hodín -  že sa pôjde opýtať 
do toho domu,' či tam  nie je. Táto 
myšlienka bola úspešná. Otec sa nám 
ospravedlnil, že na nás zabudol. Vybavili 
sme teda, čo sme mali, hoci aj s veľkým 
časovým odstupom. Bolo niečo pred 
polnocou, ked sme nasadli do auta a 
konečne sa vybrali domov. Obaja sme boli 
unavení. Náš Pán sa ale práve vtedy 
rozhodol ešte nás skúšať. Cestou domov 
sa nám pokazilo auto. Pretrhol sa klinový

remeň. Boli sme práve na pustej ceste, 
mimo mesta i dedín. Mali sme mobilný 
telefón, ale žiaľ bez kreditu a tak sme 
nemohli nikomu telefonovať. Boli sme 
bezradní. Pokazené auto, tma, polnoc, 
mimo civilizácie. „Čo teraz Bože? Veď 
sme celkom na cudzom mieste, príď nám 
na pomoc.“ Po vyslovení tejto krátkej, ale 
úprimnej modlitby sa na ceste zjavili 
svetlá. Auto, ktoré išlo okolo, nám 
zastavilo. Podali nám pomocnú ruku. Cez 
ich mobilný telefón sme poprosili du
chovného otca, aby nám pomohol. Bol 
ochotný. Odtiahol nás až domov do 
dediny.

Asi o dva dni sme cestovali do nášho 
okresného mesta. Znova kvôli nejakým 
formalitám. Cesta nám pekne a rýchlo 
ubiehala, až kým sme zrazu z ničoho nič 
zostali stáť na ceste. Túto situáciu sme 
pochopili veľmi rýchlo. V aute nám došiel 
benzín. Nemohli sme to zistiť skôr, pretože 
ukazovateľ benzínu je pokazený. Na
sledovala ďalšia výčitka Bohu: „Prečo 
Pane, ďalšia skúška? Čo chceš zistiť? 
Prečo nás toľko skúšaš?“ Nevedela som 
v tom momente nájsť odpoveď na túto 
otázku. Napadol mi však jeden výrok 
z Písma: „Pán ti dá porozumieť všet
kému“ (porov. 2 Tim 2, 7b). Práve vtedy

šla okolo naša suseda. Keď nás videla 
v odstavenom aute, zastavila. Odviezla 
môjho snúbenca domov, kde sme mali 
benzín a vrátili sa späť. Znova nás Pán 
skúšal, ale aj utvrdil vo viere v neho. 
Ukázal nám, že keď v neho budeme pevne 
veriť, všetky skúšky budú požehnané. 
Ďalšie dni ubiehali hladko. Mali sme síce 
veľa práce, ale všetko sme odovzdali do 
Pánových rúk, preto nám všetko vy
chádzalo.

Prišla nedeľa. Povedala som si, že 
nastal konečne oddych. Po svätej liturgii 

som uvarila obed, umyla riad 
a išla so snúbencom relaxovať na 
futbalový zápas. Konečne som 
vypla, odreagovala som sa a te
šila sa na svoj veľký deň „D“. 
Práve v tomto premýšľaní som 
išla vybrať nejaké veci z auta.
V tej chvíli mi zazvonil mobil. 
Niekto zháňal môjho snúbenca. 
Zabuchla som kufor a išla odo
vzdať hovor. Neuvedomila som 
si, že kľúče od auta som nechala 
v kufri. A bol ďalší problém na 
svete a tiež ďalšia skúška. Náh
radné kľúče síce existovali, ale 

u snúbenca doma a on býva 63 km. odo 
mňa. Niektorí skúsení „machri“ sa pokú
šali otvoriť auto šperhákom. Ale bol to 
len márny pokus. Tak neostalo nič iné, len 
poprosiť snúbencovho brata, aby si 
zohnal auto a doniesol nám kľúče. Trvalo 
to síce dosť dlho, ale my sme aspoň mali 
dosť času, aby sme mohli premýšľať, na 
čo nás Boh chce upozorniť.

Prebehli sme si v myli celý tento 
„strašný“ týždeň a uistili sme sa, že Boh 
nenechá svojich len tak stratených. Vždy 
nám poslal do cesty niekoho, kto po
mohol.

„Pán ti dá porozumieť všetkému“ (2 
Tim 2, 7b). A naozaj to tak je. Pochopila 
som, že stále musí byť v mojom živote na 
úplne prvom mieste Boh a všetko ostatné, 
hoci aj niečo také pekné ako je svadba, až 
potom. A tiež, že mu musím veriť, že On 
hoci dopustí skúšku na človeka, tak to len 
preto, aby sa upevnila naša viera. Každý 
z nás by si mal urobiť svoj rebríček 
hodnôt, kde na prvom mieste je napísané 
-BO H !

„Bez viery je totiž nemožné páčit sa 
Bohu. Lebo kto prichádza k  Bohu, musí 
veriť, že je  a že odmieňa tých, čo ho 
hľadajú“ (Hebr 11,6).

Mária
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Svedectvo o charakternom človeka
Národy, menšie spoločenstvá i jedinci 

potrebujú a využívajú k usmerneniu 
svojho národného, spoločenského, aj 
individuálneho osobného života určité 
vzory. Človek, zaujatý a ovládaný nega
tívnymi vodcami, viacmenej prijíma ich 
negatívnu m entalitu a postupne sa 
necháva strhnúť aj k ich zlým prejavom 
a skutkom. A naopak -  človek, upria
mený na svetlé osobnosti a nimi nad
chnutý, kráča cestou ich čestného života, 

f* Psychológovia to zhrnuli do poučky 
známej „...exempla trahnut“ („príklady 
tiahnu“). O tých pozitívnych vzoroch 
a príkladoch treba viac hovoriť. Patrí 
k nim aj Prof. Dr. Ing. Ladislav Gvozd- 
jak, ktorého nedožité 82. narodeniny sme 
si nedávno pripomenuli.

Narodil sa 19. júla 1919 v zbožnej 
gréckokatolíckej rodine vo Velkom Lip
níku a zomrel 25. júna 1998 v Bratislave. 
Rodičia boli pracovití, skromní a prak
ticky prežívali svoju vieru. Otec zabez
pečoval rodinu roľníckymi prácami 
a v zimných mesiacoch si privyrábal 
drotárstvom a výrobou rôznych ume
leckých predmetov. Tie sa stali ťa
žiskovým príjmom, keď sa rodina v roku 
1932 presťahovala do Mukačeva. Jeho 
otec dokázal svojou usilovnosťou v ne
ľahkých podmienkach uživiť osemčlennú 
rodinu a naviac umožnil všetkým piatim 
deťom štúdium na vysokých školách. Po 
vojne, v roku 1947, sa takmer celá rodina 
presťahovala do Bratislavy. Rodičia mu 
v prvom rade poskytli dobré rodinné 
zázemie a mravnú výchovu.

Ladislav túto usporiadanú rodinnú 
klímu, oživenú kresťanskými čnosťami 
aplikoval aj vo svojom živote. Už ako 
stredoškolák prejavil nesúhlas s agresiou 
a rozpínavosťou južných susedov v rám
ci pripravovanej vojny a zakrátko sa 
dostal do väzenia a neskôr prežil asi rok 
v koncentračnom tábore v Dachau. Ťaž
ké životné skúšky ho však nezlomili, 
naopak, zocelili jeho vôľu i charakter.
V roku 1948 ukončil štúdium elektro
technického a v roku 1949 aj stro j
níckeho inžinierstva a onedlho sa stal 
priekopníkom slovenskej kybernetiky. Na 
bývalej Slovenskej vysokej škole tech
nickej, dnes Slovenskej technickej univer
zite v Bratislave, kde pôsobil od roku 
1948 do roku 1990, založil viacero výz
namných vedecko-pedagogických praco
vísk, ktoré úspešne viedol nielen od
bornou erudíciou, ale aj rozvíjaním

medzinárodných kontaktov, keďže ovlá
dal päť cudzích jazykov. Bol známy svo
jimi praktickými kresťanskými zásadami 
spravodlivosti a čestnosti a tieto požia
davky kládol aj na svojich podriadených. 
Napriek svojmu významnému spoločen
skému postaveniu bol skromný a šetrný. 
Taktiež sa nehambil vykonávať manuálne 
práce v záhrade.

Bol zásadový aj v osobnom, ideovom 
a morálnom živote. Nedal sa napr. zlákať 
do KSS, pretože sa mu hnusil „judášsky 
groš“ alebo nečestne získaná kariéra, on 
sa totiž presadzoval húževnatosťou 
a čestným charakterom. Napriek zúrivej 
ateistickej mašinérii si plnil aj svoje 
náboženské povinnosti. O tom, akým 
smerom bola orientovaná výchova jeho 
detí svedčí aj skutočnosť, že pri návšteve 
svojho hospitalizovaného otca sa jeden 
z troch synov - Peter, ktorý prišiel zo 
zahraničia na návštevu, v prvom rade 
vypytoval, či bol otec zaopatrený svia
tosťami. Samozrejme, že áno, lebo on 
sám o to dbal.

Mal významné postavenie aj medzi 
súrodencami, keď zasadla „rodinná 
rada“ kvôli nejakému vážnemu roz
hodnutiu, a to nie preto, že bol najstarší, 
ale pre jeho rozvážnosť a rozhľadenosť.

Spektrum jeho životných záujmov 
presahovalo jeho profesiu. Usiloval sa 
aj o reform u juliánskeho kalendára 
s názvom „baziliánsky“. Na otázku, 
prečo mu chce dať takýto názov odpo

vedal, že z úcty k zakladateľovi význam
nej rehole baziliánov i z úcty k členovi 
tejto rehole, otcovi biskupovi Petrovi 
Pavlovi Gojdičovi.

Osobnosť pána profesora bola taká 
príťažlivá, že aj v dôchodkovom veku ho 
radi navštevovali nielen príbuzní a pria
telia, ale aj bývalí spolupracovníci. Schá
dzali sa u neho v byte asi raz za mesiac 
na rozhovory o rôznych aktuálnych 
otázkach. Boli medzi nimi nielen katolíci, 
ale aj evanjelici, Židia, ba aj bývalí 
straníci. Pôsobil stimulujúco na všet
kých, ktorí s ním prišli do styku. Riadil 
sa heslom: „Amicus Plato, sed magis 
amica veritas“ -  voľne preložené: „Pla
tón mi je priateľom, ale pravda mi je naj
väčšou priateľkou.“ Keď terajší pápež 
Ján Pavol II., okrem doteraz Cirkvou 
odporúčaných cností, veriacim i celému 
ľudstvu predkladá pre tretie tisícročie 
moderné cnosti, a to ochotu k dialógu, 
toleranciu a solidárnosť -  profesor 
L. Gvozdjak aj tieto cnosti už realizoval. 
Aj za to mu patrí naša trvalá úcta, vďaka
i spomienka.

František Kl’uska

Pozn. redakcie: Ak ste poznali pro
fesora Ladislava Gvozdjaka, môžete 
nám poslať svoje spomienky, fotografie 
a svedectvá o jeho osobe a m y ich radi 
uverejníme.

Svätyňa sa v niektorých oblastiach nazýva 
aj oltár, čo pochádza z gréckeho slova 

altaára (vyvýšený stupeň). Nazýva sa aj 
presbytériom, nakoľko je výlučné miesto pre 
biskupa a kňazov. Symbolizuje nebo, miesto 

prebývania Pána Boha, ako aj raj, t.j. 
miesto, kde žili prví ľudia v šťastí. Zároveň 

- však aj znázorňuje miesta, kde žil a pôsobil 
Ježiš Kristus. V strede svätyne je oltár -  

prestol. Za ním sa nachádza homoje 
sidališče pre biskupa a ďalšie stolce pre 

slúžiacich kňazov. Zväčša za nimi sa 
nachádza najčastejšie mozaika, alebo ikona 
znázorňujúca Presvätú Bohorodičku. Celá 

svätyňa býva bohato zdobená a jej strop je skrášlený mozaikou Krista obklopeného 
nebeskými sférami. V našich podmienkach sa na strope často nachádzali nebeské 

hviezdy. Tieto malby symbolizujú cestu Cirkvi, ktorá je v lodi cez obetu oltára 
a Bohorodičku k nebeskému spoločenstvu s Kristom.

-jg-
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S p r á v y  z p r e š o v s k é h o  b is k u p s t v a

Celá katolícka Cirkev slávila 16. október 
ako sviatok Svätého Otca Jána Pavla II. 
pri príležitosti jeho zvolenia za pápeža 
(1978), ako poďakovanie za dobrého 
pastiera a svedka viery, ktorého Cirkev 
dostala v osobe Jána Pavla II. V tento deň
o 17.00 hodine bola v konkatedrále sv. 
Martina v Bratislave slávnostná kon- 
celebrovaná sv. omša, ktorej predsedal 
Apoštolský nuncius Svätej Stolice na 
Slovensku Henryk Jozef Nowacki, ktorý pri 
tejto príležitosti adresoval prešovskému 
diecéznemu biskupovi Jánovi Hirkovi 
pozvanie ku spoločnej koncelebrácii tejto 
sv. omše spolu s arcibiskupom Jánom So
kolom. „Spoločne budeme chváliť Pána 
a prosiť o hojné požehnanie pre Svätého 
Otca, o dar zdravia, sily, lásky a svetla 
Ducha Svätého“ - uvádza sa okrem iného 
v pozývacom liste arcibiskupa Henryka J. 
Nowackého.

Seminár učitelia 
náboženskej výchovy

Metodické centrum v Bratislave a Die
cézny katechetický úrad Gréckokatolíckeho 
biskupstva v Prešove usporiadali v piatok 
19. októbra na Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulte PU v Prešove seminár 
učiteľov náboženskej výchovy základných 
a stredných škôl po názvom: „Vybrané 
kapitoly z vývinovej psychológie.“ Lek
torkou seminára bola riaditeľka Krajskej 
pedagogicko-psychologickej poradne v 
Prešove PhDr. Viera Hybenová. Cieľom 
tohto seminára, ktorý o 9.00 hodine otvoril 
prešovský biskup Mons. Ján Hirka, bolo 
oboznámiť učiteľov náboženskej výchovy 
s problematikou vývinovej psychológie 
vzhľadom na školskú katechézu.

Biskap Hirka pasvälil 
obrnený chrám

Zreštaurovaný exteriér chrámu sv. 
Lukáša evanjelistu v Hromoši z roku 1895, 
posvätil v nedeľu 21. októbra o 10.00 
hodine pri príležitosti chrámového sviatku 
prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Obec

Hromoš je filiálnou obcou farnosti Údol, 
v okrese Stará Ľubovňa.

Pastoračná komisia prešovského grécko
katolíckeho biskupstva sa zišla 8. októbra 
t.r. pod vedením svojho predsedu ThLic. 
Ľubomíra Petríka na svojom mimoriad
nom zasadnutí v rezidencii biskupského 
úradu. Prítomní členovia sa venovali 
príprave duchovnej obnovy vo farnostiach 
pri príležitosti beatifikácie služobníka 
Božieho Pavla Petra Gojdiča a rehoľného 
kňaza Metoda Dominika Trčku 4. no
vembra 2001 v Ríme.

Pracovná porada okresných dekanov 
prešovského gréckokatolíckeho biskupstva 
sa uskutočnila v stredu 10. októbra na 
biskupskom úrade pod vedením die
cézneho biskupa Mons. Jána Hirku. 
Dekani predniesli návrh obsadenia dekan
ských funkcií (prodekanov, dekanských 
spirituálov) a venovali sa prípravám na 
vizitovanie farností.

Biskop Ján Hirka v Iroave
V sobotu 13. októbra sa prešovský 

biskup Mons. Ján Hirka zúčastnil na 
slávnostnej svätej omši v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú 
pri príležitosti 50. výročia biskupskej 
vysviacky a 60. výročia reholňého života 
celebroval o 11.00 hodine biskup Mons. 
Pavol Mária Hnilica z Ríma.

Slávnosť v prešovskej
katetrále

Slávnostnú sv. liturgiu pri príležitosti 
diecéznej slávnosti Ochrany Presvätej 
Bohorodičky slúžil v nedeľu 30. septembra 
v prešovskom katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka. Tejto pamiatke je zasvätená farská 
kaplnka katedrálneho chrámu, v ktorej je 
umiestnená plastika Čiernej Madony, 
ktorá bola ochrankyňou Prešova počas

bombardovania mesta v druhej svetovej 
vojne, keď nebol zničený nijaký dom, 
v ktorom bol umiestnený portrét Panny 
Márie. Hlavným podnetom na ustano
venie sviatku Ochrany (Pokrova) Presvätej 
Bohorodičky (1. októbra) bolo videnie sv. 
Andreja Jurodivého.

Keď bol Carihrad obliehaný Arabmi 
veriaci sa zišli na celonočnom bdení vo 
Vlachemskom chráme, kde uchovávali šaty 
Presvätej Bohordičky. Svätý Andrej uvidel 
nad dverami Pannu Máriu, ako prichádza 
ku oltáru a na kolenách sa dlho modlí. 
Potom vstala a rozprestrela svoj plášť nad 
zhromaždeným ľudom. Toto videnie mal 
aj jeho žiak sv. Epifán. Tento výjav 
pochopili tak, že Bohorodička berie pod 
svoju ochranu mesto i svoj ľud. Podľa 
väčšiny historikov sa tak stalo pravde
podobne v 10. storočí za panovania cisára 
Leva VI. (886-911). Východný obrad 
vyzdvihuje popri Božom materstve Panny 
Márie a jej panenstve aj sprostredkovanie 
milostí pred Bohom. Práve táto jej výsada 
je hlboko vtlačená aj do vedomia našich 
veriacich, čo dokazuje aj to, že na území 
Slovenska je veľký počet gréckokatolíckych 
chrámov zasvätených práve Po krovu - 
Ochrane Presvätej Bohorodičky.

Biskup Hirka vysvätil ivaah 
áiakmv

V biskupskej kaplnke vo svojej rezidencii 
vysvätil v stredu 24. októbra o 15.30 hodine 
prešovský diecézny biskup Mons. Ján 
Hirka na diakonov Petra Tirpáka a Milana 
Jašíka.

Pasrnka navej fary 
vítaškanM

Novú farskú budovu v Staškovciach 
(okr. Stropkov) posvätil v nedeľu 28. 10.
o 10.00 hodine prešovský biskup Mons. 
Ján Hirka, ktorý zároveň slúžil svätú 
liturgiu pri príležitosti sviatku sv. mučeníka 
Demetera, patróna farského chrámu. 
Farnosť Staškovce patrí medzi najmladšie 
farnosti v prešovskej diecéze. Bola zriadená 
v Jubilejnom roku 2000 vyčlenením 
z farnosti Havaj. Pod správu novozria
deného farského úradu patrí tiež filiálna 
obec Makovce.

Správy na stránke: Marek Pribula

lasaiala pastoračná komisia
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ABY VŠETCI BOLI JEDNO
Čujte, čujte, na známosť sa dáva, že aj 

my, sabinovskí gréckokatolíci, sme sa 
konečne rozhýbali a vyrazili do prírody. 
Stalo sa tak v nedeľné popoludnie 7. ok
tóbra 2001 a naším cieľom sa stalo ihrisko 
SOUP Sabinov, kde sme rozložili svoje 
stany. Zámerom celej akcie bolo vytvá
ranie neformálnych vzťahov medzi veria
cimi, aby sme sa v meste nemíňali len 
s pocitom, že tohto odniekiaľ poznám, asi 
bude „od nás“, ale aby sa tento 
pocit zmenil na istotu, že toto 
je Jožko, ktorý má rád hokej 
a tamto zase Andrej -  náš malý 
technik. Takýto odkaz nám 
koniec -  koncov zanechal
i v blahej pam äti o. biskup 
Gojdič, ktorý počas svojho 
pôsobenia v Sabinove (1918- 
1920) organizoval podobné 
stretnutia pravidelne a na našu 
veľkú radosť bude v blízkej 
budúcnosti blahorečený Svä
tým Otcom Jánom Pavlom II. 
Spomienka patrila rovnako
i o. Metodovi Trčkovi, ktorý 
v našom meste v rokoch 1948-1950 
spravoval rehoľu redemptoristov.

Celú akciu sme odštartovali o 14°°hod. 
modlitbou a krátkym, ale výstižným 
príhovorom správcu farnosti o. ThDr. 
Petra Šturáka, v ktorom nám pripomenul, 
že heslo „Aby všetci boli jedno“, pod 
ktorým sa nieslo celé podujatie, nestráca 
na aktuálnosti ani v dnešnej dobe. No 
a potom sme okrem ducha, začali posil

ňovať i svoje telo. Všetci návštevníci, 
dospelých nevynímajúc, sa rozdelili do 
súťažných družstiev Srdiečok, Obláčikov, 
Hviezdičiek, Lístočkov a Kvietkov a začali 
svoju púť za čo najväčším počtom bodov, 
ktoré mohli získať na piatich stanoviš- 
tiach. Treba priznať, že beh dvojíc so 
zviazanými nohami si vyžaduje veľkú 
koordináciu pohybov a ani skladanie 
puzzle vo vetre nie je práve najľahšia vec,

ale všetky družstvá jednotlivé disciplíny 
úspešne absolvovali a s dobrým pocitom 
si podelili i pripravené ceny. Kým sa 
rozhorel oheň a vystrúhali palice na 
opekačku (také malé agape), bol v plnom 
prúde spev i tanec za sprievodu gitár 
a samozrejme futbal. Hoci sa v priebehu 
niekoľkých sekúnd vytvorila na fu t
balovom ihrisku skupina asi 40 ľudí, ktorí 
zúrivo zápasili o loptu a snažili sa dostať

ju do bránky na opačnej strane, táto 
improvizácia nebola nikomu na obtiaž, 
veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa. Z mnohých hráčov, okrem iného
i z otca Petra, sa vykľuli netušené talenty. 
Vôňa pripraveného jedla ukončila prvý 
polčas, ved svaly potrebovali energiu a ani 
prázdne žalúdky neodporovali pečeným 
špekáčikom, či slaninke. Po hostine 
nasledoval druhý polčas futbalového 

zápasu nakoniec zmierlivo ukon
čeného výsledkom 5:5.

A čo názory zúčastnených, ktoré 
sme zisťovali v malej ankete? Nuž 
výsledok bol skvelý, všetkým sa to 
páčilo! Dospelí ocenili práve vytvá
ranie nových kontaktov a úsmev na 
tváričkách svojich ratolestí, no 
a deckám sa najviac páčili súťaže, 
ceny a futbal. Zhodli sa však na tom, 
že takéto stretnutia je potrebné 
organizovať častejšie, aby malý uhlík 
tlejúci od nedele nevyhasol, ale 
založil oheň, ktorý by nás všetkých 
zohrieval. Pri rozchode si každý z nás 
odnášal domov dobrý pocit, spokoj

nosť i darčeky, za ktoré srdečne ďakujeme 
všetkým milým a ochotným podnika
teľom.

Organizátorom, darcom, sponzorom
i všetkým, ktorí si prišli spestriť nedeľné 
popoludnie ďakujeme za podporu a zá
roveň vyprosujeme mnoho milostí a po
žehnania v osobnom i duchovnom živote.

sabinovská mládež

Katolícky patriarcha v Rumunsku
(VATIKÁN) - Patriarcha Ignace Mous- 

sa Daoud, ktorý je prefektom vatikánskej 
Kongregácie pre Východné Cirkvi bol 
v dňoch 23. -  28. augusta na oficiálnej 
návšteve v Rumunsku. Počas svojho 
pobytu sa stretol ako s biskupmi grécko
katolíckej tak aj pravoslávnej cirkvi.

Stalo sa tak po prvý raz, čo patriarcha 
východnej katolíckej cirkvi ako repre
zentant východnej kongregácie (kardinál 
Daoud je emeritným patriarchom Sýrskej 
katolíckej cirkvi) navštívil Rumunsko.

Po rokoch neslobody prežíva grécko
katolícka cirkev v Rumunsku svoj východ 
z katakomb a znovuzrodenie. Vzťahy 
medzi pravoslávnou a gréckokatolíckou 
cirkvou, aj keď poznačené bremenom

minulosti sa za posledné dva roky, od 
návštevy Svätého Otca, Jána Pavla II., 
v máji roku 1999 výrazne zlepšili. Počas 
svojej apoštolskej návštevy pri stretnutí 
s patriarchom Teoktistom, Svätý Otec 
poďakoval rumunskej pravoslávnej cirvki, 
že ho ako prvá pravoslávna cirkev vo svete 
pozvala na návštevu. Nástupca sv. Petra 
zároveň nabádal obe cirkvi na bratský 
dialóg, ktorý jediný zodpovedá posolstvu 
Evanjelia. Bolo to práve Rumunsko, ktoré 
ako väčšinovo pravoslávna krajina 
pripravilo sv. Otcovi cestu aj do ďalších 
dominantne pravoslávnych krajín, ako 
Grécko, Ukrajina, alebo naposledy 
Arménsko.

Súčasťou návštevy kardinála Daouda 
bolo aj posvätenie novej gréckokatolíckej 
cerkvy v Hajeu (eparchia Oradea v Sed- 
mohradsku), v nedeľu 27. augusta, aj za 
účasti pravoslávnych. V pondelok 27. 
augusta sa emeritný patriarcha kardinál 
Daoud stretol v Bukurešti s hlavou pra
voslávnej cirkvi v Rumunsku, patriarchom 
Teoktistom.

Rumunská gréckokatolícka cirkev je 
dedičkou ÚnievTransylvániiz roku 1700. 
Dnes má 7 biskupov. V súčasnosti túto 
cirkev „sui iuris“ tvorí m etropolitná 
archieparchia Alba-Julia a Fägära§ ako 
aj 4 sufragánne eparchie: Oradea, Cluj -  
Gherla, Lugoj a Maramure§. Okrem toho 
existuje Eparchia Canton, v štáte Ohio 
v USA.

podlá EW TN  
Stano Gábor

slovo - 23-24/2001 • 19



Radosť zo spoločenstva
Už tristo rokov pred narodením Ježiša 

Krista si grécky filozof Aristoteles všimol, že 
človek sa dobre a správne môže rozvíjať len 
cez kontakt s druhou osobou, preto človeka 
nazýva animal rationale - tvor spoločenský.

Spoločenskosťje teda čosi, čo človek v sebe 
má už od kolísky. Najkrajším typom spolo
čenstva je spoločenstvo založené na láske tak, 
ako nám ho ponúka žiť náš Boh. Takýto 
spôsob prežívania ľudského života je nielen 
krásny a lahodný, ale aj obohacujúci. Dáva 
nám to, čo nie ja schopná dať ani kniha, ani 
počítač či televízna obrazovka. Tá ponúka len 
obraz či informáciu, no spoločenstvo ponúka 
viac - ponúka zážitok druhej osoby. Preto je 
spoločenstvo pre ľudský život nevyhnutné. Ak 
chýba, človek sa prestane správne rozvíjať 
a upadá. Vidieť to na viacerých ľuďoch 
dneška, ktorí sa doslova „zamurovali“ pred 
ostatnými ľuďmi vo svojich kanceláriách, 
autách či domoch s vysokými plotmi.

Aby sme sa v podobných klamlivých 
osídlach egoizmu nezaplietli aj my - kňazi, 
rozhodli sme sa vytvoriť neformálne spolo
čenstvo, ktoré by každého z nás obohatilo 
dobrom druhej osoby. Rozhodli sme sa pre 
stretnutie kňazov košického protopresby- 
terátu so svojimi rodinami pod Slanským 
hradom.

V sobotu 29. septembra 2001 sme sa zišli 
v Slanci pod hradom a nenáročnou túrou 
po lese povzbudení radosťou z teplých 
jesenných lúčov sme vyšli na Slanský hrad, 
ktorý aj keď ešte v 19. storočí vo svojej 
zachovanej veži poskytoval priestor pre 
rodovú zbierku rodiny Forgáčovcov, jasne 
svedčil o tom, čo sa stane s domom, ktorý 
ostane opustený a sám. Deti si v jeho 
zrúcaninách púšťali šarkana a my ostatní sme 
sa pokúsili aspoň na malú chvllú oživiť jeho 
zrúcaniny spevom ďakovného Akatistu.
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Veru, aj keby sa človek zamuroval do 
veľkolepého a opevneného hradu, jeho 
budúcnosť bez spoločenstva ľudí je stratená.

Poučení prildadmi z minulosti sme 
prežívali chvíle nášho spoločenstva pod 
Slanským hradom na fare v Slanskom 
Novom Meste. Ozaj nové - aby žilo ne
potrebuje stáť na vysokom kopci, dôležité je, 
aby v ňom žilo spoločenstvo dobrých ľudí. 
A to tam bolo. Miestny duchovný otec spolu 
s veriacimi cirkevného spoločenstva nás 
obohatili nielen o telesné dobrá, ale aj
o pnjemnú atmosféru, akú vie ponúknuť len 
dobrý človek.

V takejto atmosfére chutilo aj dobré jedlo 
a pohoda tiež sprevádzala futbalový zápas 
farári verzus kapláni, ktoiý sa síce skončil 
tesným víťazstvom farárov, ale zato úžitok 
z výhry patril všetkým. Ani manželky kňazov, 
ktoré mimochodom cítia potrebu spolo
čenstva možno viac ako ich manželia - kňazi, 
ktorí sú často medzi ľuďmi, sa nedali zahanbiť 
futbalovým zápolením a zabojovali si v hode 
šípkami do terča. Tri súťažné kolá rozhodli
o tom, že víťazstvo zaznamenali v radoch 
manželiek kaplánov a tak sa všetko nakoniec 
vyrovnalo.

Zapadajúce slnko bolo nám signálom, že 
je načase sa rozísť. S dobiým pocitom; 
pocitom, ktoiý sa nedá porovnať s ostatnými 
dobrami - pocitom dobra zo spoločenstva. 
Iné je čítať o spoločenstve a iné je skúsiť, čo 
spoločenstvo v skutočnosti je.

Veru, pravdu má náš Pán a pravdivo 
hľadel na ľudské potreby Aristoteles. Spo
ločenstvo je cenná devíza, ktorá sa nezískava 
kázaním o nej, ale jej prežitím. Pamätajme 
na to vždy, keď budeme váhať pomôcť pri 
vytvorení dobrého lúdského spoločenstva.

mpr

Z príležitosti 10. výročia obnovenia 
Gréckokatolíckej diecéznej charity sme sa 
zišli 15. 9. 2001 charitatívne sestry z Cha
ritatívnej služby v rodinách a zdravotné 
sestry z Agentúiy domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti Charitas s rodinnými prís
lušníkmi spoločne stráviť jeden deň mimo 
pracovných povinností -  výletom.

Deň sme začali o 9. 00 hodine svätou 
liturgiou v Chráme sv. Anny vo Vinnom. 
Takto duchovne povzbudení sme vystúpili 
na Viniansky hrad, kde sme sa pokochali 
krásou prírody a ešte krajším pohľadom 
na široké okolie.

Deň sme zakončili posedením pri ohni 
vo vinohrade pod Vinianskym hradom, 
nakolko sa už ohlásil žalúdok, ale hlavne 
nedočkavosť detí opekaním všakovakých 
dobrôt.

Spoločnou modlitbou s poďakovaním 
za krásny deň sme sa rozišli.

Henrieta Smoľáková

i/MIlHÚSMf
Obec Milhostov leží v západnej časti 

Východoslovenskej nížiny a nachádza sa 
3 km severne od Trebišova. Prvé písomné 
podklady o založení obce sa datujú od 
roku 1332. Hoci už na budúci rok naša 
obec oslávi 750—té výročie od svojho 
založenia, chýbal tu všetkým obyvateľom 
chrám. Jediný chrám, ktorý sa týči 
v strede obce je reformovaný. Veriaci 
rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho 
obradu dochádzali na slávenie Eucha- 
ristie do susednej obce. Pred dvomi rokmi 
si gréckokatolíci zriadili na miestnom 
úrade kaplnku, kde sa začali schádzať na 
slávenie sv. liturgie. Skromnosť kaplnky 
prevýšilo bohatstvo prítomných (a nielen 
gréckokatolíkov) tak, že často priestory 
pre slúženie bohoslužieb boli primalé. 
Začalo sa uvažovať o výstavbe chrámu. 
Po dlhom hľadaní vhodného priestoru, 
pozemku i plánu sa našiel na križovatke 
ulíc -  v srdci našej obce -  vhodný poze
mok na výstavbu. Svojpomocne sme dnes 
už vykopali prvé základy potrebné k za
čiatku výstavby. Obetavosť a ochota ľudí 
pomáhať pri výstavbe je znásobená túž
bou po vlastnom chráme.

Základy sú teda položené a my veríme, 
že Pán požehná tento úmysel i prácu 
a pomôže nám dokončiť započaté dielo, 
pretože: ,.A k  Pán nestavia dom, máme sa 
namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Z 127,1). 
Dúfame, že všetkým, ktorí budú pre
chádzať našou obcou bude raz náš chrám 
pripomínať, že gréckokatolíci v našej obci 
nikdy nevyhynú.

-ao-



„Kto i  srdci žije, neuniera!“ a. Aegustín Leukanič
Ak niekto poznal otca Augustína 

Leukaniča, tak vie, že v tomto čase nemal 
žiadne výročie. Zomrel v júni tohto roku 
a my, veriaci zo Sečovskej Polianky na 
neho práve teraz, v období spomienky na 
našich zosnutých, myslíme a chceme sa 
mu takýmto spôsobom poďakovať za 
všetko, čo pre nás urobil.

Otec Augustín Leukanič sa narodil 
28. 8. 1911 v Bajerovciach v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza Viktora Leuka
niča ako deviaty z jedenástich detí. Od 
roku 1916 žil s rodičmi na fare v Ko
šickom Klečenove. Študoval na gymnáziu 
vPrešove a v rokoch 1933- 1937 absol
voval štúdium teológie v Prešove a Užho
rode. Kňazské svätenie prijal z rúk otca 
biskupa Petra Pavla Gojdiča. Jeho prvou 
farnosťou bola Miková, kde pôsobil 
v rokoch 1937- 1943. Biskupom P. P. 
Gojdičom bol 1. 10. 1943 menovaný za

V sobotu 15. septembra t. r. bol vo 
farnosti Fulianka veľký sviatok. Do 
farnosti zavítal otec biskup Ján Hirka, aby 
posvätil obnovený chrám, ktorý si veriaci 
obnovili v priebehu posledných 11 mesia
cov. Postupne bola obnovená strecha 
chrámu, potom bol nanovo omietnutý

celý exteriér a nakoniec bola zavedená 
plynofikácia.

Otca biskupa privítal starosta obce 
Ing. Vančík slovanským spôsobom -  
chlebom a soľou. V mene celej obce 
vyjadril radosť zo vzácnej návštevy. Otca 
biskupa sprevádzal cerem onár b is
kupského úradu o. Jozef Urvinitka.

Posviacky sa zúčastnili a spolu s ot
com biskupom koncelebrovali sv. liturgiu 
miestny správca farnosti o. František 
Fedor, kňazi -  rodáci z Fulianky: o. Imrich

správcu novozriadenej farnosti v Se
čovskej Pohanke. Otec Augustín bol veľmi 
činný vo svojom povolaní. Pod jeho 
vedením bola postavená farská budova, 
založil miestny spevokol a v roku 1947 
bola vykonaná prestavba chrámu. V čase 
temna gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 
1950- 1968 bol otec Augustín so svoju 
rodinou na nútenom pobyte v Duchcove 
v Severných Čechách, kde pracoval ako 
sklársky robotník. Po rehabilitácii grécko
katolíckej cirkvi sa vrátil k svojim veriacim 
do Sečovskej Polianky. V roku 1975 bol 
vymaľovaný chrám a v roku 1986 bola 
postavená zvonica. Znam ená to, že 
nútený pobyt v Čechách otca Augustína 
nezlomil. Ale akoby mu dodal sily viac sa 
obetovať pre svoju farnosť, čo v sku
točnosti aj robil. Otec Augustín bol 
vzorom pre mnohých kňazov. Bol sku
točným pastierom, ktorý sa zaujíma

Marinčák, Jozef Maťejovský, Peter Borza 
a Rastislav Janičko. Pozvanie prijali aj 
o. Vincent Ďordík, bývalý správca far
nosti, ThDr. Pavol Dancák, správca 
farnosti Okružná a Ladislav Franc, 
správca rímskokatolíckej farnosti Osikov.

Prítomní boh aj zástupcovia firmy 
MANAL, ktorá realizovala exte
riér chrámu a firmy REMONZA, 
ktorá urobila ústredné kúrenie.

Keďže táto posviacka sa ko
nala v čase, keď svetom otriasli 
následky teroristického útoku 
v USA, otec biskup spolu s ve
riacimi si vo sv. liturgii spomenuli 
na obete tohto útoku. V homílii 
otec biskup poukázal na šíriace sa 
zlo vo svete a našu povinnosť 
vytvárať hrádzu proti tomuto zlu 
konaním dobra a budovaním si 
chrámu Svätého Ducha vo svo

jich srdciach.
V závere slávnosti správca farnosti 

o. František Fedor poďakoval Pánu Bohu 
za pomoc a milosť pre vykonané dielo, 
otcovi biskupovi za to, že si našiel čas 
a vykonal posviacku, kňazom za účasť, 
veriacim a zástupcom firiem za vykonanú 
prácu pre dobro farnosti a celej Cirkvi.

Všetko na česť a slávu Otca, Syna
i Svätého Ducha!

Kvetá Rindošová

o svoje stádo. Vedel vždy poradiť. Lebo 
žil telom aj srdcom so svojimi veriacimi. 
Mal veľmi rád deti, o čom svedčilo aj 
množstvo miništrantov pri nedeľných sv. 
liturgiách. Veľmi sa modlil za kňazské 
povolanie. Nestalo sa, aby z jeho farnosti 
niekto odišiel do seminára, kým tam 
pôsobil. Po roku 1990, keď otec Augustín 
odišiel na zaslúžený odpočinok, vstúpilo 
do kňazského seminára celkom do roku
2000 šesť mladíkov. Určite je to aj jeho 
zásluhou. Aj keď už bol otec Augustín na 
odpočinku, stále spomínal na svojich 
veriacich a dával ich pozdravovať tým, že 
sa za nich stále modlí.

My, veriaci Sečovskej Polianky sa mu 
chceme týmto poďakovať a sľúbiť, že tak, 
ako on bol s nami telom i dušou, tak my 
na neho neustále myslíme.

Večná mu pamiatka!
Vďační veriaci

Dňa 6. 10. 2001 sa vLutine veriaci 
z humenského dekanátu zúčastnili fa- 
timskej soboty. Svätú liturgiu celebroval 
generálny vikár o. Ján Závacký, o. dekan 
Vladimír Capcara spolu so 6 kňazmi a 9 
bohoslovcami. Pred sv. liturgiou mladí zo 
zboru sv. Terezky z Humenného viedli 
modlitbu sv. ruženca a tiež spestrili 
spevom sv. liturgiu. Slávnostnú homlliu 
predniesol generálny vikár o. Ján Zá
vacký. V nej vyzval veriacich k príprave na 
veľkú udalosť v dejinách cirkvi -  na 
blahorečenie našich otcov, biskupa 
Gojdiča a otca Trčku, aby sme účasťou 
v Ríme a modlitbami podporili tento 
veľký dar pre cirkev. Na záver sa veriaci 
pomodlili moleben k Matke Božej. Pre 
všetkých veriacich to bol nádherný 
duchovný zážitok pod ochranou našej 
Matky na oslavu jej Syna Ježiša.

veriaci z  Humenného

Gymnázium Jána Bosca so sídlom 
v pútnickom mestečku Šaštín -  Stráže, 
ktoré zriadila Slovenská provincia Sale- 
ziánov don Bosca oslavuje už 10. výročie 
svojho pôsobenia. Gymnázium patri me
dzi tie cirkevné školy, ktoré obnovili vý
chovnú a vzdelávaciu činnosť a nadvia
zalo na tradíciu saleziánskeho gymnázia.

TKKBS

Fulianka má obnovený chrám
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Slovom Božím, modlitbami a posvä
tením bolo dňa 1. októbra v Bratislave 
otvorené Centrum pre štúdium siekt, 
odborné informačno-poradenské pra
covisko Ekumenickej rady cirkvi v SR so 
špecifickým zameraním na problematiku 
deštruktívnych kultov, siekt a nových 
náboženských smerov. Slávnosti sa 
zúčastnil predseda Konferencie biskupov 
Slovenska biskup František Tondra, 
generálny biskup ECAV na Slovensku 
a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR 
Július Filo, tajomník Ekumenickej rady 
cirkví v SR Ján Oslík, predseda Eku
menickej spoločnosti pre štúdium siekt 
Ondrej Garaj, tajom ník KBS Cyril 
Jančišin a hovorca KBS Marián Ga- 
venda. Centrum pre štúdium siekt bude 
poskytovať poradenstvo nielen cirkvám 
a inštitúciám, ale aj širokej verejnosti 
v čase stanovených konzultačných hodín.

Dôležitou súčasťou práce centra bude 
aj príprava seminárov a prednášok 
určených odbornej, ale i laickej verejnosti, 
prevádzkovanie vlastnej internetovej 
stránky (www.sekty.sk) a vydávanie 
štvrťročníka Rozmer -  časopisu pre 
kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý 
vychádza už štvrtý rok. Centrum spolu
pracuje okrem teologických fakúlt aj 
s tuzemskými odbornými a akademic
kými inštitúciami a s podobne oriento
vanými zahraničnými centrami a redak
ciami pôsobiacimi v Českej republike, 
Poľsku, Rakúsku, Nemecku a ďalších 
európskych krajinách.

ebach/TK KBS

m m

(MOSKVA) Katolícky arcibiskup 
v Moskve Tadeusz Kondrusiewicz počíta 
s návštevou pápeža Jána Pavla II. v Mos
kve v budúcom roku. Pre rímsky mesačník 
Inside the Vatican arcibiskup Kondru
siewicz povedal: „Som si istý, že pápež 
v budúcom roku navštívi Rusko.“ Arci
biskup zdôraznil, že dokonca ani mos
kovský patriarcha Alexej II. návštevu 
pápeža v zásade nevylučuje. „Myslím, že 
odpor patriarchu proti tejto návšteve stále 
viac polavuje. Pripomínam, že ešte pred 
rokom sotva niekto považoval za možnú 
návštevu pápeža na Ukrajine a v Kazach
stane.“

Medzitým sa zväčšuje pravdepo
dobnosť návštevy pápeža v Bielorusku na 
budúci rok. Apoštolského nuncia v Min
sku Ivana Jurkoviča prijal pápež Ján 
Pavol II. 15. októbra na audiencii.

Znovuzvolený bieloruský prezident 
Alexander Lukašenko sa pred poľskými 
novinármi nedávno vyjadril o možnosti 
návštevy pápeža v jeho krajine obozretne 
optimisticky.

KP/TK KBS

PÁPti JÁN P M l II. - s im

Dňa 16. októbra slávil Svätý Otec 23. 
výročie svojho zvolenia na pápežský 
stolec. Biely dym zo Sixtínskej kaplnky 
oznamujúci zvolenie kardinála Karola 
Wojtylu, krakovského arcibiskupa na 
Petrov stolec, uvideli veriaci o 18,18 hod. 
dňa 16. októbra 1978. O 18,45 hod. 
kardinál Pericle Felici oznámil, že nový 
pápež si zvolil meno Ján Pavol II. 
a o 19,15 hod. prvý poľský pápež v histórii 
Cirkvi sa objavil na strednom balkóne 
Baziliky sv. Petra. Iba šiesti pápeži, 
vrátane sv. Petra, mali dlhší pontifikát ako 
pápež Ján Pavol. Boli to:

Pius VII. (23 rokov, 5 mesiacov, 6 dní), 
Adrián I. (23 rokov, 10 mesiacov, 24 dní), 
Pius VI. (24 rokov, 6 mesiacov, 7 dní), Lev 
XIII. (25 rokov, 5 mesiacov), Pius IX. (31 
rokov, 7 mesiacov, 21 dní) a sv. Peter 
(údaje neznáme).

VIS/TK KBS

š m ľ t  SIM M  TI f  HODÍN V MUNIlí 
IHOKU 2003

Štvrté svetové katolícke stretnutie 
rodín sa bude konať vo filipínskom 
hlavnom meste Manila v januári 2003. 
Oznámil to predseda Pápežskej rady pre 
rodinu kardinál Alfonso Lopez Trujillo na 
Synode biskupov v Ríme.

Predchádzajúce stretnutia sa konali 
v roku 1997 v Rio de Janeiro a v rámci 
Svätého roku v Ríme. Tam sa konalo aj 
prvé svetové stretnutie rodín s pápežom 
v roku 1994.

KP/TK KBS

Stopätnásťtisícová rodina členov 
Spolku svätého Vojtecha dostala v týchto 
dňoch tradičný kalendár Pútnik sväto- 
vojtešský a podielovú knihu Boli soľou
i svetlom. Podielová kniha približuje 
čitateľom životné osudy štyroch z množ
stva mučeníkov totalitného režimu. 
Životopisné štúdie M ichal Buzalka 
napísal Róbert Letz, Pavol Gojdič - Peter 
Šturák, Ján Vojtaššák -  Ján Zentko

a Setra Zdenka - Anton Habovštiak. 
Kniha Boli soľou i svetlom je významným 
prameňom spoznania hrdinov, ktorých 
Katolícka cirkev pripravuje na blaho
rečenie.

Oba knižné tituly sú tiež vo voľnom 
predaji. SSV zasiela knihy aj na dobierku 
(ssv.@ssv.sk alebo SSV, 917 85 Trnava).

dr.Bohumil Chmelík, SSV/TKKBS

ZMDNDIIf RADY PRÍ R0DIN0
m m  m

Vo štvrtok 11.októbra sa konalo 
zasadnutie obidvoch sekcií Rady pre 
rodinu a mládež (RpRaM) -  sekcie pre 
rodinu a sekcie pre mládež. Problematika 
pastorácie rodín a mládeže má spoločné, 
aj špecifické časti. Prvýkrát od vzniku tejto 
rady sa konalo spoločné zasadnutie, aby 
sa uvažovalo o prepojení pastorácie 
mládeže a rodiny. Košický exarcha Milan 
Chautur upozornil na to, aby sa pasto
rácia mládeže venovala aj príprave 
mladých ľudí pre životné povolanie, 
ktorým je pre mnohých povolanie do 
manželstva. Spoločné rokovanie malo 
bohatý program, ale asi najdôležitejším 
bodom bola prednáška otca J.Šelingu -  
Príprava mladých na prijatie sviatosti 
birmovania. Model tejto prípravy je 
postavený na animátoroch -  laikoch, ktorí 
by sa mali podieľať na spolupráci s kňa
zom vo farnosti. Animátormi tejto 
prípravy by mali byť mladí ľudia -  
rovesníci birmovancov, alebo manželia, 
rodičia, ktorí by mali vedieť odpovedať 
mladým ľuďom na otázky o viere a jej 
uplatňovaní v živote. Veľmi stručne bola 
predstavená metóda, ako podávať pravdy 
viery animátorom, aj birmovancom. 
K takejto príprave sú potrebné aj po
môcky -  učebnice, ktoré by mali byť 
v dohľadnej dobe k dispozícii pre záujem
cov -  kňazov aj laikov, ktorí by sa chceli 
venovať pastorácii mládeže a rodín. 
Ďalším veľmi dôležitým bodom zasa
dania bolo prerokovávanie otázok sú
visiacich s celosvetovým stretnutím 
Svätého Otca s mládežou, ktoré sa bude 
konať v júli budúceho roku v Toronte. 
Vzhľadom na to, že sa toto stretnutie 
uskutoční na americkom kontinente, je 
potrebné premyslieť mnoho otázok 
súvisiacich so zabezpečením cesty mla
dých ľudí zo Slovenska na toto celo
svetové podujatie.

Začiatok aj záver zasadnutia rady 
patril modlitbe, ktorou účastníci prosili
o božiu pomoc pre svoje rozhodnutia, aj 
pre zlepšenie pastorácie rodiny a mládeže 
na Slovensku.

Pavol Hric/TK KBS
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SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

NAŠI JUBILANTI

V novembri t. r. si významné životné 
jubileum pripomínajú títo naši členovia:

Mária Geciková z Nového Ruskova, 
Andrej Kocák z Trebišova, Štefan Koľ zo 
Žakoviec a Alžbeta Pšáková z Micha
loviec.

Helena Ducárová z Hrabovčlka, Teré
zia Hudová zo Zbudze, Ing. Viktor Jeník 
z Košíc, Júlia Kuliková z Michalian, 
Magdaléna Semková zo Sobraniec, 
Mária Oršulová z Košíc a zakladajúci 
člen Ing. Boris Voroňák z Humenného.

Verona Danková z Hriadok, Anna 
Dudoková z Trebišova, Beranrdína Ku- 
ročková z Košíc, Margita Rosochačová 
z Michaloviec a Justína Zeleňáková 
z Vranova nad Topľou.

Alžbeta Hotovčinová zo Strážskeho, 
Mária Kašajová z Úbreža, Mária Kiššová 
z Michaloviec, Ján Krišš z Abranoviec, 
Juraj Lešo z Bunkoviec, Juraj Macik 
z Hlivíšť, Mária Malá zo Strážskeho, 
Anna Sabová z Vranova nad Topľou 
a Andrej Sokira z Kazimíra.

Michal Antoš z Brusnice, Michal 
Babjak z Pustého Čemerného, Alžbeta 
Brincková z Levoče, M ichal Copak 
z Ruskoviec, Anna Čačková z Pozdišo- 
viec, Verona Kachmanová zo Zbehňova, 
Michal Kurilec zo Svidníka, Anna Tká- 
čová z Vysokej nad Uhom a Zuzana 
Zubková zo Sačurova.

Mária Galajdová z Čertižného, Irena 
Hricová z Prešova a Edita Pribulová 
z Prešova.

Všetkým jubilantom  vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí Na mnoho rokov, 
šťastných rokov!

DVAJA JUBILANTI

V novembri t. r. si významné životné 
jubileum pripom ínajú dvaja rodáci 
z Humenného:

Akademický maliar 
MIKULÁŠ KLIMCÁK

Hoci sa v roku 1950 presťahoval do 
Bratislavy, nezabúda na svoj rodný kraj. 
Podstatnú časť svojej rozsiahlej tvorby 
venoval počiatkom kresťanstva u nás -  
pôsobeniu sv. Cyrila a Metoda na Velkej 
Morave. Počas svojho plodného života 
vytvoril množstvo umeleckých diel v roz
ličných technikách. Sú to obrazy, gobelíny, 
art-protisy, kapiseré, ale najmä svojrázne 
ikony, v ktorých je pečať jeho umeleckého 
vnímania.

Na východnom Slovensku sa pre
zentoval v našich gréckokatolíckych 
chrámoch v Bačkove, Lutine, Sedliskách
i v rodnom Humennom, ktorému venoval 
aj ikony pre tamojšiu kalváriu. Ochotne 
a rád prispieval svojím dielom do nášho 
Slova i Gréckokatolíckeho kalendára.

Akademický maliar Mikuláš Klimčák 
je od 3. valného zhromaždenia sv. Cyrila 
a Metoda jeho čestným členom.

Pri príležitosti jeho životnej osem
desiatky vyjadrujeme mu úprimnú vďaku 
a privolávame Na mnoho rokov, šťast
ných rokov!

Ing. BORIS VOROŇÁK
Svoje životné jubileum oslávi v kruhu 

najbližších i známych ďalší rodák z Hu
menného -  Ing. Boris Voroňák.

Je verným a hrdým gréckokatolíkom 
hoci pracuje v podnikateľskej sfére, vždy 
si nájde čas pre chrám, pre Cirkev, pri 
zabezpečovaní rozličných nábožensko- 
kultúrnych podujatí. Je zakladajúcim 
členom Spolku sv. Cyrila a Metoda a kde 
len môže napomáha jeho činnosti. Vďační 
sme mu aj preto, že nezabúda ani na našu 
tlač a jeho hodnotné snímky sú najmä 
v časopise Slovo i v Gréckokatolíckom 
kalendári.

Pre Gréckokatolícku cirkev vychoval 
syna -  kňaza Juraja.

Pri príležitosti jeho životnej šesťde
siatky jemu i jeho najbližším vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí Na mnoho rokov, 
šťastných rokov!

Výbor spolku

NÁŠ GRÉCKOKATOLÍCKY 
KALENDÁR 2002

V týchto dňoch expedujeme do jed
notlivých dekanátov (protopresbyteriá- 
toch) Gréckokatolícky kalendár 2002. 
Z dekanátov sa dostanú na jednotlivé 
farské úrady.

Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda 
dostanú vo svojich farských úradoch 
okrem kalendára aj členskú podielovú 
knihu Otvárači bráničiek od Jozefa 
Červínku. Pritom si vyrovnajú členské 80 
Sk.

Pre ostatných záujemcov je cena 
kalendára 50 Sk.

Pripomíname, že kalendár je vhodným 
darčekom pre vašich synov, dcéry, pria
teľov, známych i vaše rodiny a známych, 
ktorí žijú za hranicami našej vlasti.

Výbor spolku 

BLAHOŽELANIE

Drahému dedkovi Ing. Borisovi Voro- 
ňákovi k šesťdesiatke vyprosujú Božie

požehnanie, zdravie a lásku vnúčatká 
Jurko a Alenka -  Viktória s celou rodinou.

VEDECKÁ KONFERENCIA PRI 
PRÍLEŽITOSTI 180. VÝROČIA 

SMRTI J. J. BAZILOVIČA

Dňa 20. októbra 2001 sa uskutočnila 
vedecká konferencia, ktorú inicioval 
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalov
ciach. Konferenciu organizačne zabezpe
čilo Centrum Východ-Západ Michala 
Lacka v Košiciach v spolupráci so Spol
kom sv. Cyrila a Metoda v Michalov
ciach. Dopoludňajší program konferencie 
za hojnej účasti zúčastnených moderoval
o. Michal Hospodár, predseda spolku 
a popoludňajší program moderoval o. Dr. 
Cyril Vasiľ, S J, z Ríma. Na záver konfe
rencie bola diskusia, v ktorej vystúpili 
viacerí účastníci. Z prednášok, ktoré 
odzneli na konferencii sa plánuje vydať 
zborník.

Michal Hospodár

srn  smi en sa obáv/í m

Zástupca Svätej stolice pri OSN 
arcibiskup Renato Martino varoval 
pred tým, že by sa v budúcnosti mohli 
vyskytnúť ešte väčšie teroristické útoky 
ako boh tie z 11. septembra. V prího
vore na zhromaždení OSN povedal, 
že súčasný vývoj so stále viac zbra
ňami a stále väčšou chudobou pove
die ešte k väčšej tragédii, ako bola tá 
z 11. septembra. „Teraz sú potrebné 
účinné kroky na odstránenie zbraní 
hromadného ničenia a na vykorenenie 
masovej chudoby v mnohých častiach 
sveta. Keď globálna nespravodlivosť 
potrvá, zažije ľudstvo v budúcich 
desaťročiach rast konfliktov.“

Zdôraznil, že vinníkov terorizmu 
treba potrestať, ale cieľom nášho ko
nania musí byť spravodlivosť nie 
pomsta. „V žiadnom prípade sa obe
ťami smrti a ničenia nesmú stať ešte 
ďalší nevinní civilisti.“

Delegát Vatikánu žiadal presnú 
analýzu príčin nového terorizmu, kto
rého spoločným menovateľom je ne
návisť. „Chudoba vo svete nie je síce 
dôvodom útokov, ale treba uznať, že 
globálna nespravodlivosť nie je zluči
teľná s globálnou bezpečnosťou. So
ciálna nespravodlivosť a neznesiteľné 
životné podmienky sú živnou pôdou, 
na ktorú terorizmus čaká.“

KP/TKKBS
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Posviacka základného kameňa farského úradu v Zamutnve
„Proste a dostanete! Hľadajte a náj

dete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, 
kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto 
klope, tomu otvoria!“

I tieto slová môžu charakterizovať 
gréckokatolíckych veriacich jednej z naj
väčších obcí na východnom Slovensku, 
Zamutov, ktorí mnoho rokov čakali a pro
sili o kňaza, ktorý by žil medzi nimi. Boh 
vyslyšal naše modlitby a 1. februára 2000 
najdôstojnejší otec biskup Ján Hirka zriadil 
farnosť Zamutov s filiálnou obcou Čaklov 
a 5. júla 2000 poslal medzi nás o. Slavomíra 
Krajňáka ako prvého správcu našej novo- 
vzniknutej farnosti. Ako nová farnosť 
stojíme pred úlohou postaviť budovu 
farského úradu. S Božou pomocou i pomo
cou veriacich sa tento sen začal plniť a dňa

Veriaci Ondavskorakovskej farnosti sa 
nedávno radovali z postavenia nového 
chrámu, ktorý v nedeľu 5. augusta 2001 
slávnostne posvätil najdôstojnejší otec 
biskup Mons. Milan Chautur. Nedeľa 
7. októbra, a tiež niekoľko dní predtým, 
boli zase dôvodom k radosti veriacich, 
lebo v tomto chráme slávili prvú odpus
tovú slávnosť Presv. Bohorodičky -  Och
rankyne. Odpustovú slávnosť sme začali 
v pondelok 1. októbra, kedy do našej obce 
na večernú sv. liturgiu zavítal košický 
apoštolský exarcha a povzbudil veriacich 
na ceste za Kristom pod ochranou Panny 
Márie. Vo štvrtok sme si pri sv. liturgii 
vypočuli pekný príhovor o. M ateja 
Babčáka, rímskokatolíckeho farára z Niž
ného Hrušova. V piatok sa nám tiež pri 
sv. liturgii prihovoril o. Gabriel Ragan, 
vicerektor rímskokatolíckeho kňazského 
seminára z Košíc a v sobotu pri večiemi 
so sv. liturgiou sme počúvali o. Mareka 
Kovala, gréckokatolíckeho farára z Veľkej 
Trne. V nedeľu bol bohatý duchovný 
program za hojnej účasti veriacich zo 
širokého okolia. Pri slávnostnej sv. liturgii, 
ktorú spoluslávilo päť kňazov, sa pri
hovoril o. Ján Kmec, gréckokatolícky farár 
z Trnavy pri Laborci.

Z odpustovej slávnosti sa zhromaž
dení veriaci rozchádzali s túžbou v srdci: 
byť chrámom Božím, aby v nás býval Boh 
tak, ako v Panne Márii -  pod srdcom
i v srdci.

Zároveň boli veriaci pozvaní na 
obnovu misií, ktorá bude v Rakovci nad 
Ondavou v dňoch 21. až 25. novembra
2001 za účasti otcov redemptoristov. 
Veríme, že tieto misie budú ďalším 
dôvodom k potešeniu našich sŕdc.

F. Rakovský

7. októbra, kedy v chráme 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 
slávime odpustovú slávnosť, nás 
navštívil najdôstojnejší otec 
biskup Ján Hirka a posvätil nám 
základný kameň farského úradu.
Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj 
okresný dekan vranovského 
dekanátu o. Michal Kučera, 
kňazi z okolitých farností 
a množstvo veriacich. Program 
odpustovej slávnosti spestril aj 
náš mládežnícky zbor pod 
vedením Mgr. Martiny Tiňovej.

Otcovi biskupovi i všetkým zúčastne- chceme prosiť Božiu Matku o jej ochranu 
ným patrí úprimná vďaka. Hlavne však a pomoc.
chceme poďakovať Bohu za jeho milosti veriaci zo Zamutova
a požehnanie a tiež takýmto spôsobom

Univerzitné centrum v Žiline, 
Konferencia biskupmi Slnvenska 

a Miestny odbnr Matice sinvenskej 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, Šaštfn -  Stráže (Trnavskýkraj), 

Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu, 955 01 Topolčany (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

(Žilinský kraj),
Základná škola Andreja Kmeťa, Andreja Sládkoviča 24,966 81 Žarnovica

(Banskobystrický kraj),
Základná škola Š. Mnohela, Sucháňová 3522,058 01 Poprad (západnéčasti 

Prešovského a Košického kraja),
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, ul. Duchnovičova, 066 01 Humorné

(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 sauskutočnív Žiline d ň a  12. j a n u á r a  2 0 0 2  (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.
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Rádio TWR Slovakia
9.12. - Kráľ sa narodil I.

1 395 kHz, 215m (SV) 22:15-23:00
12.11. - V rodinnom kruhu
13.11. - Matúš
14.11. - Stav srdca
15.11. -  Poznanie a viera
16.11. -  Antény do večnosti - 3. časť
17.11. - Ktosi tretí
18.11. - 5. kniha Mojžišova 8. - 9. kapitola
19.11. -V ro d in n o m  kruhu
20.11. - Melchisedek
21.11. -  Hra s mocou
22.11. -  Poznanie a viera
23.11. -  Antény do večnosti -  4. časť
24.11. - Darované životy
25.11. - 5. kniha Mojžišova -1 0 .-1 1 . kapitola
26.11. -V ro d in n o m  kruhu
27.11. -  M ichol
28.11. - Pochybnosti
29.11. -  Poznanie a viera
30.11. -  Antény do večnosti - 5 .časť
1.12. -  Sú v živote chvíle..
2.12. - 5. kniha Mojžišova -1 2 .  kapitola
3.12. - Tri darčeky
4.12. -  Mojžiš
5.12. - Odpustenie
6.12. - Poznanie a viera
7.12. - Antény do večnosti - 5.časť
8.12. - Dôverujme v moc Ježiša Krista
9.12. -5 . kniha Mojžišova - 13.-14. kapitola

6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV)
6:30-6:45
12.11. - Cesta Pútnika - 34. časť
13,11 - Cesta Pútnika - 35. časť
14.11 - Cesta Pútnika - 36, časť
15,11 - Cesta Pútnika - 37. časť
16,11 - Cesta Pútnika - 38. časť
17.11 - /1 2:30/ Program pre deti 

- /1 2 :4 5 / Exodus -1 6 .  časť
19.11 - Slovo do dňa
20.11 - Slovo do dňa
21,11 - Slovo do dňa
22.11 - Slovo do dňa
23,11 - Slovo do dňa
24,11 - /1 2 :30/ Program pre deti

-  /1 2 :45/ Exodus -1 7 .  časť
26,11 - Nie je advent ako advent
27.11 - Rozhovor s jubilantom
28.11 - Úvahy nad Božími zasľúbeniami
29.11 - Úvahy nad Božími radami
30.11 - Hudobno-poetický advent 2001
1.12. - /1 2:30/ Program pre deti

- /1 2:45/ Exodus -1 8 . časť
3.12. - Slovo do dňa
4.12. - Slovo do dňa
5,12. - Slovo do dňa
6,12. - Slovo do dňa
7.12. - Slovo do dňa
8.12. - /1 2:30/ Program pre deti

-  /1 2:45/ Exodus -1 9 .  časť

ASTRA 10.906 GHz v. pol. zvuk 7.38 MHz 
13:00-13:30
12.11. - Myšlienky a názory
13,11. -  Pre malých i veľkých
14.11. - Pozbierané 23.žalmy
15,11. - Ozveny života
16.11. - Kresťan včera a dnes
17.11. - Kúsok od Édena
18.11. - Kresťanstvo v rodine
19.11. - Myšlienky a názory
20.11. - Pre malých I veľkých
21.11. - Väzenie pýchy
22.11. - Ozveny života
23.11. - Kresťan včera a dnes
24.11. - Sloboda v Kristu
25.11. - Kresťanstvo v rodine
26.11. - Myšlienky a názory
27.11. - Pre malých i veľkých
28.11. - Smäd
29.11. - Ozveny života
30.11. - Kresťan včera a dnes
1.12. - Dobrá správa
2.12. - Veríte na anjelov?
3.12. - Myšlienky a názory
4.12. - Pre malých i veľkých
5.12. - Stav srdca
6.12, - Ozveny života
7.12. - Kresťan včera a dnes
8.12, - Márnotratný syn

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

Obsahy niektorých relácii:
Cesta Pútnika /1 2. - 16 . 11 ./ Putovanie Kres
ťana do Nebeského mesta - alegória 
Stav srdca / 1 4. 1 1 ./ Odpustenie, horkosť 
a odpor
Antény do večnosti /1 6 .1 1 ., 2 3 .11., 3 0 .11.,
7 .1 2 ./  Vznik, začiatky a práca TWR vo svete 
Ktosi tre tí / 1 7. 1 1 ./  Ktosi tre tí príde a 
pozdvihne. Boh použije aj malého a slabého. 
Darované životy / 2 4 . 11./ Chorá prosila, Pán 
ju vypočul. Bola uzdravená telesne, potom 
duchovne
Pochybnosti /2 8 . 1 1 ./ Pochybnosti Jána 
Krstiteľa
Sú v živote chvíle... /1 . 12./ 0 ťažkých chvíľach
v živote, ktoré viera premení na víťazstvo
Tri darčeky /3 . 1 2 ./ Najväčším darom, aký
môžeš dať Pánu Ježišovi je tvoje srdce
Odpustenie /5 . 12./ Policajt zastaví svojho
kňaza -  katechétu na ceste
Dôverujme v moc Ježiša Krista /8 . 12./ Zo
špiritistu sa stal veriaci kresťan
Kráľ sa narodil I. / 9 . 12 ./ Význam narodenia
Ježiša Krista pre minulolsť

Slovenský rozhlas - 
náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, 
ž ivo t, v ie ra ; 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 
Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05- 
22:00 Cesty (náboženské spektrum) 
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 
Rádio Vatikán
Každá tre tia  nedeľa v m esiaci: SRo -  
národnostno-etnické vysielanie Prešov:
gréckokatolícka s v. liturgia; v novembri 
z farnosti Snina

? Rádio LUMEN
j 92,9 ŕŕešflv ;, 93,3 B.Štiavnica, Levice: 

94,4 Košice; 97,8 Stredné Považie; 102.9 
Pohronie, Tatry; 103,3 Michalovce; 104,5 
Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

Rádio Vatikán
l FM 93.3 MHz, MW 1530-AB kHz,
i SW 4 0 0 5  kHz, In te lsa t 3 2 5 ,5  East 
j  (Atlantik)

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

Úmysly apoštolátu mod
litby na mesiac december

• Aby sa kresťania oslobodili 
od takých kultúrnych väzieb, 
ktoré im prekážajú uznávať dôs
tojnosť a práva iných.

• Aby kresťansky humaniz
mus osvecoval evanjeliovými 
hodnotami kultúry Ázie.
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Redakcia časopisu

slovo
vyhlasuje

fotografickú súťaž
v tém ach :

A. človek
B. príroda
C. sakrálna stavba a liturgia

sn ím ky  zasielajte do konca decembra 2001
na adresu: SLOVO

R 0 . Box 204  
0 80  01 Prešov 

Podmienky súťaže:
1. Sútaže sa môžu zúčastn iť len amatéri.
2. Rozm er sn ím ky má byť m in im álne 9 x 13 cm .
3. Zaslané sn ím ky m ôže redakcia  uverejniť.

-V ÍŤ A Z I BUDÚ ODMENENÍ -

S P O M Í N A M E

Dňa 5. októbra 2001 odovzdala svoju dušu 
Stvoriteľovi naša drahá manželka, mamka, svokra, 
babka, sestra, švagriná a príbuzná Mária Hrušková 
rod. Juhásová. Za dôstojnú rozlúčku patrí Pán Boh 
zaplať otcovi Vladimírovi Skybovi, otcovi Rastislavovi 
Bakovi, bohoslovcom z kňazske'ho seminára, členkám 
zo spoločenstva svätého ruženca. Z celého srdca 

ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary príbuzným, priateľom, 
známym a všetkým, ktorí zmiernili náš veľký zármutok a odprevadili našu 
drahú zosnulú na jej poslednej ceste dňa 9. októbra 2001 na cintoríne 
v Prešove.

Odpočinutie večné daj jej Pane!

Manžel s deťmi a celá smútiaca rodina

v i a n o č n á  s ú t á ž  s  P t T R O U
Kupón 3
Dnešné otázky:

1. Koľko rokov uplynulo t.r. od prijatia kňazskej vysviacky biskupa Dr. Jána 
Vályiho?
A-136; B-146; C-156
2. Pozostatky sv. Lukáša pre katedrálu sv. Víta v Prahe získal cisár: 
A-Konštantín; B-Karol VI.; C-Karol IV
3. Koľko hodín mučenia a vypočúvania podstúpil biskup Mykola Čameckij? 
A-600; B-6000: C-60

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu 
redakcie s označením: vianočná súťaž do 21.11.2001. alebo ich doručte do 
redakcie na Hlavnej 3 v Prešove. Nezabudnite pripísať Vašu spätnú adresu.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo vianočnom čísle.
Vyžrebujeme 10 výhercov, ktorí získajú M C  Christos Raždajetsja v hodnote 
256,- Sk
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Co tak si už teraz predplatiť SLOVO na rok2002?
S L O V O  pre každého

Využite možnosť predeplatiť si SLOVO za 270 Sk

a to už * 1 4  b U  d l l  každý

Individuálne predplatné na celý rok: 15% zľava =  30B Sk 
Hromadné predplatné nad 10 ks na celý rok: 25%  zľava =  270 Sk 
Uhraďte čím skôr priloženou poštovou poukážkou a môžete každý mesiac 
vyhraíBožie slovo - Sväté Písmo.

Vfhercaza október bude známy už v nasledujúcom čísle!

Michalovská viceprovincia rehole redemptoristov
Vás pozýva na Ďakovnú archijerejskú sk Božskú liturgiu 

v Chráme Sv. Ducha v Michalovciach

10. novembra 2001
za účasti J.E. Mons. Henryka J. Nowackého, apoštolského nuncia na Slovensku, biskupov, 

rehoľných predstavených, kňazov a štátnych predstaviteľov.

Program slávnosti:
8.30 Príchod na mestský cintorín
9.00 Slávnostné prenesenie relikvií blahoslaveného o. Metoda D. Trčku, CSsR do Chrámu Sv.
Ducha _
10.30 Ďakovná archijerejská Sv. Božská Liturgia

Hlavný celebrant vladyka Milan Chautur CSsR, košický apoštolský exarcha 
Homília J.E. Mons. Henryka J. Nowackého apoštolského nuncia na Slovensku,

Prešovské gréckokatolícke biskupstvo
Vás pozýva na Slávnosť prenesenia relikvií 

biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM

17, novembra 2001
za účasti J.E. Mons. Henryka Nowackého, apoštoslkého nuncia a Slovensku, 

cirkevných hodnostárov, biskupov ako aj štátnych predstaviteľov.

Program:
10.00 Ďakovná Archijeresjká sv. Liturgia (v Mestskej hale v Prešove), hlavný celebrant J. E. 
Mons. Ján Hirka, prešovský biskup
12.00 Moleben k blahoslavenému biskupovi P P Gojdičovi
12.30 Sprievod mestom s prenášaním relikvií blahoslaveného biskupa P P Gojdiča do katedrály 
sv. Jána Krastiteľa
13.00 Uloženie relikvií v kaplnke P P Gojdiča

B L A H O Ž E L A N I E

K 50.-tému výročiu sobáša Jozefa 
a Márie Ficových, všetko najlepšie, 
veľa Božích milostí, pevne' zdravie 
a ochranu Presvätej Bohorodičky 
vyprosuje syn s rodinou, vnukovia 
a vnučky.

Na mnoho rokov, šťastných rokov.

CK Trinity
H la vn á  45

TRIWITY 040 01 Košice
11 U - 1 f.1 tel./fax: 055/62 528 20
Vás srdečne pozýva na pútnický zájazd

I Z R A E L  11.»»O ,- Sk + 120,- USD
6 . 12, -  13. 12. 2001

V ían o c e  v B etIeNeme s účasíou

NA polNOČNEj SV. OMŠÍ
24 . 12 . - 31 . 12.  2001

11.990,' Sk t 140,- USD
V ian o c e  v R ím e
22 . 12 . - 27 . 12.  2001

6.200,' Sk
SilVESTER v R íme
29 . 12 . - 3 . 1 .  2002

5.« 90,' Sk
SilVESTER V IsiANbulE
28 . 12 . -  1 . 1. 2002

18.500,' Sk
OkRuh TiiREckoM
15 . 2 . -  22 . 2 . 2002

24.500,- Sk
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ČERVÍNKA Jozef: OTVÁRAČI BRÁNIGIEK
Byzant s. r. o. Košice, Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2001.

Stodvánasťstránková kniha publicistických reportáži 
akoby nadväzovala na osem dielov publikácie Zostali verní 
od ThDr. Jána Babjaka. Pokiaľ o. Ján Babjak sprítomňoval 
osudy ľudí, ktorých totalitný režim posielal za brány väzníc 
a pracovných táborov, Jozeľ Červínka nám umožňuje 
stretávanie s ľuďmi, ktorí otvárajú bráničky svojich sŕdc, 
rozdávajú úsmevy, radosť a lásku, dokážu „odpúšťať 
nepriateľom, pomáhať núdznym“.

Knihu 23 príbehov jednoduchých ľudí citlivo otvára úvod
ným láskavým príhovorom o. Jozef Tóth, ktoiý sa o nich vyjad
ruje, že „žijú v skrytosti ako pramene studní, bez reklám a ob
divu verejnosti a ich postoj a vzťahy k  ľudom a veciam sú 
vzorom, ako by sa mal uberať tento svet v malom i velkom“.

Publikácia zaujímavých a pútavých reportáží o jednoduchých ľuďoch, pevných vo 
viere, ktoiých vyhľadával a navštevoval majster reportáže, autor duchovných statí 
v rozhlase či televízii Jozef Červínka, vyšla pod redakciou Mgr. Pavla Kušníra, s gra
fickou úpravou Karola Neupauera a výstižným návrhom obálky Ing. Michala Tótha.

Reportáže hovoria o ľuďoch dobrých, hlboko veriacich, čestných, obetavých 
a oddane slúžiacich Bohu, milujúcich aj tento chaoticky svet, veci a vecičky, otvá
rajúcich sa ľudom, vďačným Všemohúcemu a Láskavému za každý dar života.

Hrdinovia reportáži tvoria protipól ľudom, ktorí majú v spoločenskom živote 
dominantné postavenie, ale často sú v skutočnosti sebci, závistlivci, klamári, mysliaci 
len na svoje osobné blaho.

V takomto podvodníckom, kriminálnom, zločineckom svete žijú skromne a čestne 
aj dobrí, láskaví a priateľskí lúdia, žijú ako diamanty, skvosty, ako rýdze zlato, často 
v chudobe, ale bohatí na lásku vo svojom srdci, ktorú ochotne rozdávajú okolo 
seba, jednoducho „modelovanípodľa Božieho obrazu“.

Z knihy na nás sála dych dobrého sveta, ku ktorému by mali smerovať naše 
kroky, naše činy a cnostné skutky by ho mali napĺňať. S takými ľuďmi nás zoznamuje 
aj Jozef Červínka. S neobyčajnou citlivosťou a nezvyčajnou nežnosťou, krehkosťou 
a príznačnou poetickosťou stvárňuje na prvý pohľad prosté príbehy ľudí, ktorí ani 
v tvrdých životných podmienkach, počas tvrdého presadzovania ateizácie, za krutého 
prenasledovania a likvidácie všetkého, čo zaváňalo náboženstvom a vierou 
v trojjediného Boha, nezakolísali v základných pravdách a zostali verní svojmu 
presvedčeniu a odkazu solúnskych bratov.

Postavy týchto reportáži sú ľudia pevnej viery v Krista, nášho Spasiteľa, akých 
nám autor približuje jemnou psychologickou kresbou, odhaľuje ich charaktery, 
názoiy a činy i lásku, ktorou milujú Boha aj blížneho a tým otvárajú srdcia aj svojmu 
okoliu „a cez tieto svoje malé bráničky sa posúvali a posúvajú k  mohutnej bráne 
večnosti“.

Pestrá mozaika príbehov ľudí z rôznych častí slovenskej zeme vytvára bohatú 
škálu zložitých životných osudov, ktoré sú spojené neviditeľným putom Božích 
zámerov. Sú zdôraznením známej pravdy, že láska k Bohu povznáša človeka cez 
úskalia, strasti a bolesť k nadobudnutiu nového druhu poznania, ktoré spočíva 
v priblížení sa, ba splynutí s cieľmi, stanovenými Stvoriteľom.

Jeho plodom je nezištnosť v konaní, sebaobetavosť, schopnosť vcítiť sa do stavu 
osamelých starých ľudí, do rozpoloženia nemocných, ale i mobilizácia duševných 
a fyzických síl pri výstavbe svätostánkov, spojenej neraz s obrovskými nárokmi na 
psychickú koncentráciu.

Vonkajší rámec pochmúrnosti je odsunutý do úzadia a silou kresťanského ducha, 
osvetľujúceho aj najtmavšie zákutia psychiky človeka, aby sa napokon vynorili 
z čiernych priepastí do jasavého svetla Božieho milosrdenstva, v ktorom sa tran
sformuje zármutok na tiché vďakyvzdanie oslavujúce Pána času, priestoru a všetkých 
bytostí.

Nech predkladaná kniha Otvárači bráničiek je svedectvom statočnosti, zrkadlom 
čistého srdca a dobroty i prameňom, ktoiý ponúkame pre každého, kto sa chce 
napájať zo žriedla pokory, citovej zrelosti a duševnej rovnováhy.

Knihu odporúčam všetkým, ktorí v pochybnostiach hľadajú zmysel svojho žitia 
a začínajú chápať, že len dobrotou srdca možno poľudšťovať tento rozkolísaný, 
narušený svet a vystupovať ku vytúženej odplate vo večnosti.

PhDr. Ernest Sirochman

Každé spoločenstvo má svoje smutné
i radostné obdobie. Naše spoločenstvo 
gréckokatolíckych veriacich na celom 
Slovensku sa dnes raduje, lebo sme dostali 
od Boha veľký dar-dvoch mučeníkov, ktorí 
práve v období temna dokázali byť žiaria
cimi pochodňami pre tisícky ďalších muče
níkov. Práve vďaka týmto svedkom viery 
našich otcov dnes naša cirkev žije a vydáva 
svedectvo tomuto svetu.
Aké je  to svedectvo? Je to svedectvo života. 
Dnes svet snáď netúži po ničom viac ako 
po pokojnom živote. A práve my sa mô
žeme stať svetlom pre iných, ako boli a sú 
našim svetlom životy otca biskupa Gojdiča 
a rehoľného kňaza Trčku. Bez toho, aby už 
počas svojho života žiarili Kristovým svet
lom, dnes by neboli povýšení k úcte na 
oltári. Bez každodenného žitia Krista by sa 
nestali vodcami tisícok ľudí. Bez Krista by 
ich slová a činy nemali takú silu a razancii • 
ako majú aj dnes po štyridsiatich rokoch 
A v tomto kontexte musíme naozaj byť 
vďační práve Bohu za tento vzácny dar. 
Byť vďačný len ústami a nie životom, je 
veľmi ľahké. Povedať Bohu, či človeku „Ďa
kujem!“ je  naozaj veľmi jednoduché. Ale 
prejaviť túto vďačnosť aj životom, to si už 
vyžaduje aj trochu odvahy a viery. Otec 
Pavol i otec Metod našli v sebe túto odvahu 
a vieru. Ak aj my chceme byť vďační Bohu, 
musíme urobiť to isté: s odvážnym srdcom 
plným viery sa vrhnúť do Božieho náručia, 
do jeho života a povedať „Ďakujem!“. Ďaku
jem za dar týchto dvoch svedkov Ježiša 
Krista, ďakujem za to, že môžem v srdci 
nosiť ich odkaz, ďakujem ti Bože za lásku, 
ktorú mi prejavuješ každý deň. A v tejto 
každodennej Božej prítomnosti plnej Otcov
skej lásky žiť svoj jednoduchý život pre 
Boha, pre blížneho a v neposlednom rade 
aj pre seba.
Ak by sme takto nepochopili ich odkaz a žili 
si naďalej len svoj život bez ohľadu na dru
hých, ich mučenícka smď by pre nás bola 
len prázdnym gestom. Bola by úplne zby
točnou, podobne ako smď ich učiteľa Ježiša 
Krista. Ak sa však cítime byť nositeľmi ich 
odkazu a myšlienok, Ježiš Kristus sa stáva 
aj naším učiteľom a vodcom. Stáva sa však 
aj naším bratom a skrze neho vstupujeme 
do rodinného spoločenstva s oboma muče
níkmi. A tak, ako to býva v naozajstných 
kresťanských rodinách, aj tu si súrodenci 
vypomáhajú, ako môžu. Ak sa staneme 
skrze náš život v Bohu bratmi a sestrami 
týchto dvoch velikánov našej cirkvi, milosti 
z ich mučeníckej smrti a kresťanského ži
vota sa stanú prameňom požehnania pre 
nás, stanú sa prameňom našej odvahy a sily 
kráčať v Ježišových stopách každý deň.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
šéfredaktor
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