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Piatok 1 .2 . -  Predprazdenstvo Stretnutia Pána, 
Tryfón, mučeník; Rúcho svetlé. Antifóny predobra- 
zujúce. Tropár Sláva i teraz kondákz predprazden- 
stva. Proklm en, a le lu ja  a p ieseň na p rijím a n ie  
z piatku. 2 Jn 1, 1 -1 3 , zač. 75; M k 15, 22; 25; 
3 3 -4 1 , zač. 68.

Sobota 2. 2. - Stretnutie Pána so Simeonom;
Rúcho svetlé. A n tifóny  predobrazujúce. Vchod, 
tropár Sláva i teraz kondák, p rok im en , a le lu ja  
a pričasten zo sviatku. Hebr 7 ,7 -1 7 , zač. 316; Lk
2, 2 2 -4 0 , zač. 7. N am ies to  „D ô s to jn é  je “ sa 
spieva „Panenská B ohorod ička“ -  „B ohorod ice  
D iv o , u p o v a n ije  c h r is t ia n o m “ a IX. irm o s . 
Požehnanie sviečok. M yrovan ie. Vo všedné dni 
do 5. februára včítane okrem  vcho du  a č ítan í 
m enlivé časti sú zo Stretnutia. Rúcho svetlé.

Mäsopôstna nedeľa 3 .2 . -  Spravodlivý Simeon 
a prorokyňa Anna; Rúcho svetlé. Radový hlas je 
druhý, evan je lium  na utie rn i je  druhé. Antifóny  
nedeľné. V chod  nede ľný. T ropár z h lasu  a zo 
S tre tnu tia . S láva kondák m ä so p ô s tn e j nede le 
(triode), I teraz kondák zo S tre tnu tia . P rokim en 
a a le lu ja  triode . 1 Kor 8, 8 -1 3 ; 9 ,1 - 2 ,  zač. 140; 
M t 2 5 ,3 1  -4 6 , zač. 106. Nam iesto „D ôs to jné  je “ 
sa spieva „Panenská B ohorod ička “ a iX. irm os. 
Pričasten Chváľte Pána. P lesa jte s p ra vo d liv í -  
R adujtesja pravedn iji.

Pondelok 4 .2. -  Izidor Pelúzijský, prepodobný; 3 Jn
1 ,1  -15 , zač. 76; Lk 19, 29 -40 ; 22, 7 -39, zač. 96.

Utorok 5 .2 . -  Otdanie sviatku Stretnutia Pána, 
Agáta, mučenícka; M enlivé časti ako 2. februára. 
Jud 1 ,1  -1 0 , zač. 77 ; Lk 2 2 ,3 9 -4 2 ; 4 5 -7 1 ; 23 ,1; 
zač. 109.

Streda 6. 2. -  Bukol, prepodobný, biskup 
smyrnský; Rim 1 4 ,6 -9 ,  zač.113 ; M t 26, 5 7 -7 5 , 
zač. 109.

Štvrtok 7. 2. -  Prepodobný o. Partén, biskup 
lampsacký; Júd 1 ,1 1  -2 5 , zač. 78; Lk 2 3 ,1  -34a, 
zač. 110.

Piatok 8 .2 . -  Teodor Tyron, veľkomučeník; Rúcho 
červené. Antifóny predobrazujúce. Tropár o m uče
n íko v i, S láva kondák o m u če n ík o v i (zo s p o 
ločného). I teraz podľa predpisu. Prokim en, a le lu ja 
a pričasten o m učeníkovi. Ef 5 , 8 b -1 9, zač. 229; 
Jn 19, 2 5 -3 7 , zač. 61.

Syropôstna sobota 9 .2 .-  Spomienka úctyhodných 
pôstnikov; Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce 
alebo každodenné. Tropár Sláva kondák o pôstn i- 
koch, I teraz podľa predp isu . P rokim en, a le lu ja  
a pričasten o pôstnikoch. Rim 1 4 ,1 9 -2 3 ; 1 6 ,2 5 -  
27, zač. 115; M t 6 ,1  -13 , zač.16. Pôstnikom: Gal 
5 ,2 2 -2 6 ; 6 ,1 -2 , zač. 213; M t 1 1 ,2 7 -3 0 , zač. 43.

Syropôstna nedeľa 1 0 .2 .-  Charalamp, mučeník;
Rúcho svetlé. Radový hlas je tretí, evan je lium  Na 
u tiern i je tre tie. A n tifó ny  nedeľné. Tropár z hlasu, 
s láva kondák z tr io d e , I teraz podľa p redp isu .

LITURGICKÝ KALENDÁR

F - E - B - R - U - A - R
Prokim en, a le lu ja  a pričasten z triode. Rim 13,
11 b -1 4; 14 ,1  -4 , zač. 112; M t 6 ,1 4 -2 1 , zač. 17. 
Dnes je  prvá pôstna večiereň, rúcho pôstnej farby.

Pondelok 1 1 . 2 . -  Začiatok Veľkého pôstu, Svätej 
š tyrids ia tn ice , prísny pôst, Blažej, biskup, 
mučeník, celosvetový deň chorých;
Liturgická farba počas celého obdobia je pôstna, 
ak nie je  iný predpis. Menlivé časti (pondelok až 
piatok) sa berú podľa úmyslu, alebo svätému, 
alebo dňa, alebo kajúce tropáre. Čítania sa budú 
uvádzať bez menlivých častí nakoľko tie sa určia 
všade podľa úmyslu.
1 Kor 3 ,1 8 -2 3 , zač. 129; Lk 2 1 ,8 -9 ; 2 5 -2 7 ; 3 3 - 
36, zač. 105.

Utorok 1 2 .2 . -  Melet, arcibiskup antiochijský; Rim
8 ,1 4 -2 1 ,  zač. 67; M t 6 ,1 -1 3 ,  zač. 16.

Streda 1 3 . 2 . -  Martinián, prepodobný; 2 Kor 4,
1 3 -1 8 , zač. 177; M k 11, 2 2 -2 6 , zač. 51. L iturg ia  
na vopred posvätených darov: Gn 1 ,2 4 -3 1 ; 2 ,1  -  
3 Prís 2 ,1 -2 2 .

Štvrtok 1 4 . 2 . -  Odchod do večnosti Konštantína
-  Cyrila, učiteľa Slovanov; (R im  1 5 ,3 0 -3 3 , zač. 
119; M t 7, 7 -1 1 , zač. 20b); Hebr 7, 2 6 -2 8 ; 8 ,1  -
2, zač. 318; Jn 10, 9 -1 6 , zač. 36.

Piatok 15 . 2. -  Onezim, apoštol; 1 Tim  2 ,1 -7 ,  
zač. 282; Jn 1 5 ,1 -8 ,  zač. 50. Na litu rg ii vopred 
posvätených darov: Gn 2 ,2 0 -2 5 ;  3 ,1 -2 0 ; Prís 3, 
1 9 -3 4 .

Prvá pôstna sobota 1 6 . 2 . -  Teodor Tyrón, veľko
mučeník; Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva 
kondák zo spoločného o mučeníkovi, I teraz podlá 
predpisu. Prokimen, a le lu ja  a pričasten o m uče
níkovi. Hebr 1 ,1 -1 2 , zač. 303; M k 2 ,2 3 -2 8 ; 3 ,1 -5,

zač. 10; Mučeníkovi: 2 Tim 2 ,1 -1 0 , zač. 292; Jn 
1 5 ,1 7 -2 7 ; 1 6 ,1 -2 , zač. 52.

Prvá pôstna nedeľa 17.2. - Teodor, velkomučeník;
L iturg ia  sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je štvrtý, 
evan je lium  na utiern i je  štvrté. A ntifóny nedeľné. 
Tropár z hlasu a triode. Hebr 11, 2 4 -26 . 32-40;
1 2 ,1  -2 , zač. 329b ; Jn 1 ,4 3 -5 1  zač. 5. Namiesto 
„D ôs to jné  je “ sa spieva „M ilo s tip ln á  Matka“ -  
„O T eb i radujets ja, B lahodatnaja“ .

Pondelok 1 8 . 2. -  Druhý pôstny týždeň, Lev, 
rímsky pápež; Rim 1 5 ,1  -7, zač. 116; M t 1 8 ,1 0 -  
17, zač. 75.

Utorok 1 9 . 2 . -  Archip, apoštol; Gal 6 ,2 -1 0 , zač. 
214; M t 4, 25; 5 ,1 -1 3 ,  zač. 10.

Streda 2 0 .2 .  -  Lev, biskup katanijský; 2 Kor 6,
16 b -1 8; 7, 1, zač. 182b; M t 5, 2 0 -2 6 , zač. 12. 
Na litu rg ii vopred posvätených darov: Gn 4 ,1 6 -  
26; Prís 5 ,1 5 -2 3 ;  6 ,1 -3 .

Štvrtok 2 1 .2 . -  Timotej zo Symbolov, prepodobný; 1
Kor 10 ,5 -1 2 , zač. 144; M t 5 ,2 7 -3 2 , zač. 13.

Piatok 2 2 . 2 . -  Nájdenie ostatkov sv. eugénskych 
mučeníkov; Rim 1 2 ,6 -1 4 , zač. 110; M t 5 ,3 3 -4 1 , 
zač. 14. Na liturg ii vopred posvätených darov: Gn 
5, 32; 6 ,1 -8 ;  Prís 6, 2 0 -35 ; 7 ,1 .

Druhá pôstna sobota 2 3 . 2 . -  zádušná; Rúcho 
č ie rn e . A n t ifó n y  každ od enn é . Tropár, S láva 
kondák, I teraz bohorodičn ík, prokim en, alelu ja 
a pričasten o zosnulých. Hebr 3 ,1 2 -1 6  zač. 309; 
Mk 1, 3 5 -4 4  zač. 6; Zosnu lým : 1 Sol 4 ,1 3 -1 7 , 
zač. 2 7 0 ; Jn 5, 2 4 -3 0 ,  zač. 1 6 . N a m ie s to  
„D ô s to jn é  je “ sa spieva „N a jč is te jš ia  Bohoro
d ička “ -  „Spasi upova jušč ich  na ťa“ , Panychída.

Druhá pôstna nedeľa 2 4 . 2. - Prvé a druhé 
nájdenie hlavy Pánovho predchodcu a krstiteľa 
Jána; Liturg ia  sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je 
p iaty, e van je liu m  na u tie rn i je  p iate. Antifóny  
nedeľné. Tropár z hlasu a o K rstiteľovi (z utorka) 
Sláva kondák o Krstiteľovi (z utorka) I teraz kondák 
tr io d e . P ro k im e n  a le lu ja  a p r ič a s te n  tr io d e  
a o Krstite ľovi. Hebr 1 ,1 0 -1 4 ;  2 ,1 -3 ,  zač. 304; 
M k 2 ,1  -1 2  zač. 7; K rstite ľovi: 2 Kor 4 ,6 -1 5 ,  zač. 
176; M t 11, 2 -1 5  zač. 40 . N am iesto „D ôsto jné 
je “ sa sp ie va  „M ilo s t ip ln á  M a tka “ -  „O T eb i 
rad u je ts ja “ .

Pondelok 2 5 .2 . - Tretí pôstny týždeň, Taras, biskup;
Ef 4, 25-32, zač. 227; M t 5 ,4 2 -4 8 , zač. 15.

Utorok 2 6 . 2 . -  Porfýr, biskup; Flp 2 ,1 2 -1 6a, zač. 
241; M t 10, 3 2 -3 6 , zač. 38.

Streda 2 7 .2 .  -  Prokop, vyznávač; Ef 4 ,1 -1 3 , zač. 
22 4 ; M t 7, 1 -8 , zač. 20a. Na litu rg ii vopred 
posvätených darov: Gn 7, 6 -9 ; Prís 9 ,1 2 -1 8 .

Štvrtok 2 8 .2 .  -  Bažil, prepodobný; Kol 3 ,4 -1 1 ,
zač. 257; M t 7, 2 4 -2 9 ; 8 ,1 -4 ,  zač. 24.

Vojtech Boháč
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Z a č í n a m e  p ô s t

ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
titulárny kanonik; rektor GKS 

biskupa-mučeníka P. P  Gojdiča 
v Prešove; vedúci katedry liturgiky 

a pastorálnej teológie na GBF PUP

Výrok svätého evanjelia z pera sv. 
M atúša o jednej z Ježišových činností 
na púšti je znám y: „Ježiš  sa p o s til  
štyridsať d n í a štyridsať nocí“ (M t 4, 2).

Podľa príkladu postiaceho sa Ježiša 
Krista na púšti, Cirkev už v rannom  
období nariaď ovala pôsty. Nakoľko 
Pascha je „prazdnikov prazdnik, sviatok 
nad všetky sviatky“ (8. irmos utierne 
Paschy), na tento sviatok nás Cirkev 
pripravuje so zvláštnou starostlivosťou 
počas svätej štyridsiatnice-velkého pôstu.

Byzantský obrad so spomienkou na 
Ježišovo utrpenie dáva dôraz na sku
točnosť, aby kresťan vnímal a pochopil, 
že pôst je doba duchovnej prem eny 
a vnútornej obnovy. V tomto napom áha 
človeku pôst -  sebazápor tela. Doba 
pôstu je príprava k tomu, aby sme na 
jeho konci uvideli a oslávili dobrovoľné 
utrpenie Ježiša Krista, ako aj jeho slávne 
vzkriesenie. Aj bohoslužobné spevy sv. 
štyridsiatnice sa takto zamýšľajú nad 
Kristovým utrpením.

Pôvod sv. veľkého pôstu je zjavný 
a zasluhuje si hlbokú úctu. V súčasnosti 
je vnímateľný v kresťanstve. Otázka je, 
či bude mať aj budúcnosť. Kresťana 
dneška pohlcuje zrýchlený svet, nena
chádza dosť času na prehĺbenie sa, na 
náboženský zážitok. K resťan nem á 
trpezlivosť kráčať krok za krokom vpred 
v duchovnom raste, ale vyžaduje si aj

v duchovnej sfére hotové duchovné 
pokrmy. Veľakrát náboženské výrazy 
a pojmy sú mu nezrozumiteľné. V mi
nulom tisícročí posvätnú náplň a obsah 
sv. štyridsiatnice nebolo treba vykladať, 
lebo od detstva do neho kresťan orga
nicky vzrastal. Neprevládala teória a ve
da, ale zážitok a tradícia. V tomto duchu 
pôst, pokánie a askéza bol prekrásny 
sviatočný sled, k torého cieľom bolo 
preniknutie hm otného (materiálneho) 
sveta duchovnosťou, ovládanie tela 
a lepšie chápanie a najhlbšie zažitie 
udalosti Vzkriesenia.

Bohoslužobné texty pôstu  k tom u 
ponúkajú  bohatý  výber. Spoločným  
motívom všetkých veľkopôstnych textov 
však je, čo máme a čo nesmieme urobiť, 
aby duchovná p rem ena a v n ú to rn á  
obnova sa dôsledne uskutočnila.

Prvá pôstna bohoslužba je večiereň 
na syropôstnu nedeľu. Prvá stichyra 
triode hovorí, že v pôste máme urobiť 
tri veci: „Všetci v pôste zdržanlivosťou 
kroťme svoje telo. M odlitbou a slzami 
hľadajm e P án a . O d s trá ň m e  z lo b u  
svojho srdca“.

N a večierňach pôstnych nedieľ sa 
striedajú dva prokimeny, jeden z nich 
hovorí: „N eodvracaj tvár od svojho 
služobníka. Čím skôr ma vyslyš. Príď ku 
mne, zachráň m a!“ Prokimen ideovo sa 
pripája k spevom syropôstnej nedele 
o vyhnaní z raja. Zo všetkých strán  
prichádza na človeka súženie. Stojím 
pred Pánom a raz by som rád uzrel jeho 
tvár. Chcem sa zachrániť pred za tra 
tením, v čom len mi Boh môže pomôcť.

Pôstne myšlienky prokim ena nám  
predkladajú sv. štyridsiatnicu so všetkou 
telesnou a duchovnou nám ahou práve 
na duchovnej p rem ene a vnú to rnej 
obnove duše. S pokorou prosíme Pána
o pom oc, p riznajúc  si naše hriechy 
a slabosti.

Účasťou na pôstnych bohoslužbách 
z jej konkrétnej ponuky môžeme krok za 
krokom pracovať na lepšom  chápaní 
a z až ití u d a lo sti vzkriesen ia  Jež iša  
Krista.

Polnoc nesmrteľnej trpkosti. 

Nekonečnosť, pokora, hrdosti 

záškrt v tuhej duši -  bolesti 

smrteľnej, všetko sa naraz 

do srdca ti vlieva a zaraz 

miesto na útek nemáš, 

len zaplač duša, len plač 

v Pánovom náruči duša, 

bolesť, života odysea 

sa naraz nekonečne mení, 

urob len krok vpred -  radosti 

cesta je voľná pre teba 

túžba, povolanie, láska 

-  rozkladá

sa ti srdce v odumretí vôle, 

zabudni na svoje bôle 

stále vravíš mi, Pane, 

ale zabudnúť na state 

odmietnutí sa len tak dá?

Ó, bolesť smrteľná,

Čo srdce trhá vo dva kusy 

Dopraj mi žitia časy.

Hatrák Peter
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Vo svojom tradičnom vianočnom 
posolstve vyzval pápež Ján Pavol II. 
k pokoju v starých i nových ohnis
kách konfliktov vo svete a žiadal 
ukončenie násilia, nenávisti, nezná
šanlivosti a nespravodlivosti. Pouká
zal najm ä na dramatické problémy 
vo Svätej zemi a spomenul ľudí, ktorí 
zomierajú pre zimu a hlad. Súčasne 
pripomenul mnohé deti, ktoré musia 
nevinne trpieť následkam i neľud
ských konfliktov: „Zachráňm e deti, 
aby sme zachránili nádej ľudstva,“ 
vyzval doslova Svätý Otec. Potom 
po v ed a l, že tak  n ád e jn e  z a ča té  
tisícročie je teraz ohrozované tem 
nými mrakmi násilia a vojny:

,.Nikdy nesmie sväté meno Boha 
spečaťovať nenávisť! Nikdy sa ne
smieme zmieriť s neznášanlivosťou 
a násilím!“ zdôraznil Ján Pavol 11. 
a pokračoval: „Kristus sa narodil, 
aby strhol deliace múry nepriateľstva 
medzi ľuďmi a národmi a zjednotil 
ľudstvo do jednej rodiny. N árody 
túžia po globalizovanom  ľudstve, 
ktorého osud nie je určovaný hospo
dárskymi záujm am i, ale spravod-

Na poludnie na sviatok sv. Štefana 
prvomučeníka sa pápež Ján Pavol II. 
zjavil pri okne svojej pracovne, aby 
sa pomodlil Anjel Pána s pútnikmi 
na N ám estí sv. Petra.

„Útulná atmosféra svetla a radosti 
typická pre Vianoce,“ povedal Svätý 
Otec, „sa šíri aj do dnešného litur
gického  sv ia tk u ... P o k raču jem e  
v m ed itác ii o ta jo m stv e  V ianoc 
a o náročných požiadavkách, ktoré 
z toho vyplývajú.“ ... „Slová, ktoré 
hlásali anjeli v Betlehem e... rezonujú 
aj v našej dobe. Vyzývajú nás, aby 
sme sa nebáli, pretože M esiáš sa 
narodil pre nás... Jeho  narodenie 
tvorí neoceniteľný dar, ktorý, keď sa

livosťou a so lidaritou .“ Potom  sa 
naliehavo vyslovil za dialóg, stre
távanie a spoluprácu medzi kultúrami 
a náboženstvami. Súčasne varoval, 
aby sa pokrok vedy a techniky ne
zneužíval proti rešpektovaniu a napo
máhaniu ľudskej dôstojnosti. Zvolal: 

„Kristus je náš pokoj! Narodenie 
Krista znovu vracia ľuďom naspäť 
ľudskú dôstojnosť, pochybujúcim  
a bezradným  dáva opäť nádej. On 
prišiel, aby zahojil rany života a dodal 
zmysel dokonca i smrti.“

Ján  Pavol II. ďalej poukázal na 
mnohé vojny a konflikty vo svete a na 
veľké nespravodlivosti:

„Každý deň ku mne dolieha výkrik 
ľudí z m nohých častí sveta, ktorí 
p ro s ia  o sp rav o d liv é  rozdelen ie  
zdrojov a primerané odmeňovanie za 
p rácu .“ Na záver vianočného po
solstva udelil pápež Ján Pavol II. svoje 
tradičné požehnanie Urbi et Orbi - 
mestu a celj zemi. Predtým však ešte 
vyslovil vianočné želania v mnohých 
jazykoch sveta.

T K K B S

úplne pochopí a prijme, zmení životy 
ľudí a u rob í ich schopným i evan
jeliového hrdinstva svätých."... „Toto 
posolstvo k nám tiež prichádza aj od 
prvého mučeníka sv. Štefana. Tento 
mladý diakon bol významný pre svoju 
odvahu  a neochvejnosť, s ktorou 
hlásal evanjelium svojim rodákom 
a poskytoval službu lásky chudob
ným. Jeho mučeníctvo nám  pripo
mína, že Dieťatko Ježiš nás z rnaš- 
talky, v ktorej leží bezbranný, povo
láva, aby sme ho nasledovali krok za 
krokom ... až ku krížu, aby sme s ním 
mali účasť na triumfálnom víťazstve 
nad smrťou.“

V IS/ TKKBS

Evanjeliový heroizmus sv. Štefana
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JAN PAVOL II. VYSVÄTIL 
DESIATICH NOVÝCH BISKUPOV

Pápež Ján  Pavol II. vysvätil na 
Trojkráľovú nedeľu za nových biskupov 
desať kňazov z piatich krajín. Vysviacku 
nových biskupov koná Svätý Otec na 
sviatok Zjavenia Pána už niekoľko 
rokov. Noví biskupi pochádzajú z Ta
lianska, Portugalska, z Konga a z Fili
pín. Je medzi nimi i niekoľko nunciov. 
Vo svojej homílii pripom enul pápež 
symbolický význam  betlehem skej 
hviezdy a povedal:

„Keď ju zasadíme do jej pôvodného 
rámca, tak hviezda, ktorú pozorujeme 
nad jasličkami, sa prihovára aj duchu 
a srdcu človeka tre tieho  tisícročia . 
Prihovára sa sekularizovaném u člo
veku tým, že v ňom vzbudzuje túžbu 
jeho  života ako p ú tn ik a  na  ceste  
hľadania pravdy a absolútna.“

... „K to by netúžil po „hviezde“, 
ktorá by ho viedla na jeho cestách po 
te jto  zem i? Túto p o tre b u  pociťujú 
jednotlivci ako aj celé národy. Ježiš je 
tou to  Hviezdou a tak sa predstavuje 
n á ro d o m  bez ro z d ie lu  rasy  a leb o  
kultúry.“ ... „Takto sa zrodila Cirkev, 
ktorá sa skladá z mužov a žien, ktorí 
spolu zjednotení v Kristovi sú vedení 
Svätým  D uchom  na svojej pú ti do 
kráľovstva Otca. Prijali posolstvo spásy, 
ktoré predkladajú všetkým ľudom. Toto 
je základ misijného povolania každého 
kresťana a na jm ä biskupov, ktorých 
som  tú to  nedeľu vysvätil,“ povedal 
Svätý Otec.

K P /T K  K B S

Na teror odpovedať 
logikou lásky

Pri prvej modlitbe Anjel Pána v N o
vom roku 2002 na N ám estí sv. Petra 
vyzval Svätý O tec ľudstvo, aby sa 
nedalo odradiť ťažkosťami súčasnej 
doby a držalo sa cieľa pokoja. „V sú
časnej fáze histórie ohrozujú starosti 
a problémy cestu pokoja. Tejto cesty sa 
však nesmieme vzdať.“

So všetkou tvrdosťou potom pápež 
odsúdil m edzinárodný tero rizm us: 
„Existujú tu negatívne sily, ktoré sú 
vedené perverznými úmyslami a chcú 
urobiť zo sveta vojnové javisko. Im 
musíme odpovedať logikou spravod
livosti a lásky.“ Potom apeloval na ľudí, 
ktorí v 20. storočí zažili svetovú vojnu, 
ako aj na mladších, ktorí toho  boli 
ušetrení: „Všetci spoločne sa rozhodne 
postavte na odpor pokušeniu nenávisti 
a násilia.“

Pri slávnostnej svätej omši na Nový 
rok, ktorý slávi Katolícka cirkev ako 
svetový deň pokoja, vyzval potom  Ján

Pavol II. národy vo Svätej zemi k zmie
reniu a pokoju:

„Po prelievaní krvi m usí konečne 
duch pomsty uvoľniť cestu odpúšťaniu. 
Niet pokoja bez spravodlivosti a niet 
spravodlivosti bez odpúšťania. Židia, 
kresťania i moslimi sú vyzvaní, aby sa 
ro zh o d n e  postav ili za o d m ie tan ie  
násilia.“

Pápež tiež dôrazne odsúdil nábo 
žensky motivovaný terorizm us. „Nech 
je to  z akejkoľvek m otivácie , n ik to  
nemôže zabíjať v mene jediného a mi
lo srd n éh o  B o h a ,“ z d ô ra z n il Svätý 
Otec.

Na bohoslužbách a v C hrám e sv. 
P e tra  sa z ú č a s tn il i  aj veľvyslanci 
akreditovaní pri Svätej stolici. V pros
bách veriacich sa okrem iného modlili 
aj v arabskom  a hebrejskom jazyku za 
pokoj a odpustenie. V ďalšej prosbe sa 
veriaci modlili za obrátenie teroristov.

K P / TK  K B S
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Mons. Milan C ia u iv r, CSsR
1 0  ROKOV BISKUPOM

Snáď najcharakteristickejším znakom 
nových čias, ktoré pre našu cirkev nastali 
po roku 1989, bolo ustanovenie našich 
biskupov. Po štyridsať ročnom  provi
zóriu, keď najprv naša cirkev existovala 
katakombálne a neskôr pololegálne, po 
mučeníckej smrti blahoslaveného bis
kupa Pavla Petra Gojdiča a nie menej 
obetavej sm rti B ožieho služobn íka  
b iskupa Vasila H opku, sme svojich 
nových biskupov vítali ako novú jar.

Bolo to tak nedávno. Dnes sa tomu 
nechce ani veriť, že práve v m esiaci 
februári tohoto roku náš vladyka Milan 
C hautur oslávi 10. výročie svojej biskup
skej chirotónie. V tom čase najm ladší 
biskup katolíckej cirkvi sa čoskoro stal 
v duchu svätého apoštola Jána, ktorého 
si vybral za patróna, miláčikom veria
cich. Najprv v Prešove, kde pôsobil ako 
pomocný biskup a neskôr v Košickom 
apoštolskom  exarcháte, kde dodnes 
účinkuje ako jeh o  prvý ap o što lsk ý  
exarcha. Svojou neúnavnou mladosťou 
priniesol nielen nové myšlienky, ale aj 
celkom nový štýl práce. Svojou prav
divou skromnosťou a úprim nou bez
prostrednosťou sa stal vítaným  spo 
ločníkom mladých, starých i detí. Jeho 
čas je vyplnený ustavičnými stretnutiami 
s ľuďmi. Či je to v jeho úrade ap o š
tolského exarchu v Košiciach alebo vo 
fa rn o stiach  na územ í celého a p o š 
tolského exarchátu. Za krátky čas snáď 
niet farnosti či filiálnej obce na tom to 
teritóriu, ktoré by nebol navštívil. V jeho

pôsobení je zreteľná pastoračná línia. 
Je vidno, že pôsobil dlhé roky v pas
torácii a pozná potreby i požiadavky 
ľudí. Na druhej strane sa v jeho práci 
zračí aj duch rehoľného života, z kto
rého prišiel do služby apoštolského 
exarchu, pretože svoju prácu posvä
cuje zbožnosťou a modlitbou.

V svojej práci sa pevne drží línie 
cirkvi, ktorá práve v tom to čase nám 
východným kresťanom veľmi zdôraz
ňuje vernosť svojmu teologickému, li
turgickému i disciplinárnemu dedič

stvu. Liturgická obnova sa tak stáva 
v rámci jeho apoštolskej činnosti snáď 
najvýznamnejším dielom, ktoré započal. 
Č a s to  zd ô razň u je  n ielen  form álne  
obnovenie obradov, ale aj katechézu, 
schopnosť rozumieť a čerpať z tajom 
stiev, ktoré jednotlivé obrady tak hlboko 
predstavujú. Sám toho chce byť živým 
príkladom. V svojom oblečení, ale i pri 
sláveníbohoslužieb sa prísne pridržiava 
byzantsko-slovanskej liturgickej tradície. 
Z ároveň  však neúnavne  vysvetľuje 
jednotlivé obrady nielen počas boho
služieb, ale už dva roky aj svojimi člán
kami v časop isoch , ale aj v televízii 
a rozhlase, kde je ho vidno či počuť 
veľmi č a s to . O b novu  litu rg ick éh o  
a bohoslužobného  života vním a ako 
d ô lež itú  súčasť duchovnej obnovy 
veriacich. Práve preto nie bez zadosť
učinenia môže dnes vidieť veľký záujem
o bohoslužobný a liturgický život zvlášť 
u mladých ľudí. Už štvrtý rok prebieha 
kantorský kurz v Košiciach a Michalov
ciach. Jeho výsledok je už teraz viditeľný, 
pretože na väčšine farností ap o što l
ského exarchátu sa podaril zjednotiť 
liturgický spev.

Jeho práca však nie je sústredená len 
na územ ie A pošto lského  exarchátu. 
Pôsobí aj ako predseda Rady pre rodinu 
a mládež pri Konferencii biskupov Slo
venska. Tu jeho práca nadobúda celo
slovenský význam.

Iste, m á aj problémy. Náboženská 
ľahostajnosť a surový materializmus je

stále zreteľnejší aj na východe nášho 
Slovenska. Tieto skutočnosti často so 
sebou prinášajú ústup od náboženských 
zásad. Preto vladyka Milan stále zdô
razňuje, že toto je mravenčia práca nás 
kňazov, ktorí pôsobím e v pastorácii. 
Nielen svedectvo kazateľnice, ale príklad 
osobného života kňazov a ich rodín. Dá 
sa však povedať, že je to  aj práca 
všetkých členov nášho spoločenstva. 
Máme nielen stáť vedľa nášho vladyku 
M ilana, ale mu v jeh o  apoštolskom 
poslaní aj pomáhať.

Prajeme m u do ďalšej apoštolskej 
práce toho istého neúnavného ducha 

a pevné zdravie!

František Čitbaj

Životopis vladyku Milana:
Narodil sa 4. septembra 1957 v Snine 

v robotníckej rodine. Študoval na gym
náziu v Humennom. Detstvo prežil vo 
Veľkej Poľane. Po maturite v roku 1976 
bol prijatý na Cyrilom etodskú boho
sloveckú fakultu v Bratislave. Vstúpil do 
kongregácie redem ptoristov , kde 2. 
augusta 1974 zložil svoje prvé sľuby 
a o šesť rokov neskôr aj večné. Za kňaza 
bol vysvätený 14. júna 1981. Pôsobil vo 
fa rn o sti Borov. Z ák ladnú  vojenskú 
službu absolvlvoval v rokoch 1982-1984 
v Strašiciach a L ounách v Čechách.
V rokoch 1984-1985 bol správcom  
farnosti Medzilaborce. Pre svoju aktívnu 
prácu s m ládežou bol preložený do 
Šmigovca. Od 1 .júla 1989 bol menovaný 
za sprácu farnosti Porúbka s výpomocou 
pre pastoráciu v Hum ennom . Dňa 1. 
m ája 1990 bol kapitulou zvolený za 
viceprovinciála kongregácie redemp
toristov so síslom v Michalovciach. Dňa 
11. januára 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol
II. vymenoval za pomocného biskupa. 
Biskupskú vysviacku prijal z rúk die
cézneho biskupa Mons. Jána Hirku 29. 
februára 1992.

-red-
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Mons. Ján Gajdoš

75 ROKDV ŽIVOTA

„ „ „ . J  iJMmu cestu j. V -

Z príležitosti vzácneho životného 
jubilea Mons. Jána Gajdoša, generál
neho prešovského vikára, za účasti 
kňazov, ako aj zamestnancov biskup
ského úradu bola v piatok 11. januára
o 11.00 hod. slávená sv. liturgia.

Už v detských rokoch počul hlas, na 
ktorý odpovedal svojím  áno  a po 
úspešnom absolvovaní gymnázia v Bar
dejove sa prihlásil na teológiu s úmys
lom stať sa Kristovým kňazom. Táto 
túžba sa začala napĺňať, keď ho otec 
biskup Pavol Gojdič v roku 1947 prijal 
do kňazského seminára a trochu ne
skoršie ho ako nadšeného študen ta  
poslal na Bohosloveckú fakultu Karlovej 
univerzity v Prahe. Tam ho zastihol 
päťdesiaty rok, kedy musel opustiť spo
ločenstvo bohoslovcov  kňazského  
sem inára  a tak zača la  jeh o  o sem 
násťročná kalvária -  nútená štvorročná 
vojenská služba, osemnásť rokov m a
nuálnej práce na stavbách v Prahe a po 
celom okolí. Ale ani toto ho nezlomilo
-  zostal verný Bohu a nezvolil si ľahšiu 
cestu. Jeho charakter mu to nedovolil.

Roky v Prahe, ako spom ínal, boli 
ťažké, ale aj dnes m á d lhoročných 
priateľov a známych v Prahe a v zahra
ničí, ktorým v týchto rokoch bol osob
ným dobrým priateľom. Rok 1968 bol 
aj pre neho príležitosťou, ktorú privítal 
s radosťou a vstúpil do kňazského 
seminára v Litoméficiach, kde pokra

Preplnené hľadisko v sále M est
ského kultúrneho strediska vo Svid
níku nadšene tlieskalo  vystúpen iu  
speváckych spevoko lov , k to ré  sa 
predstavili dňa 23. decem bra m. r. na 
VII. ročníku Vianočného benefičného 
koncertu speváckych zborov. O rg a
nizátorom  podujatia bola spoločne 
s Mestským kultúrnym strediskom  vo 
Svidníku Pravoslávna cirkevná obec, 
G réckokato lícka  c irk ev n á  o b ec

čoval v teologických štú d iách . Po 
získaní absolutória bol 29. júna 1970 
na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 
vysvätený otcom  biskupom  Vasiľom 
Hopkorn za kňaza.

A tak opäť začala ťažká a zodpo
vedná p ráca  pre veľký n ed osta tok  
kňazov. 1. augusta 1970 bol poverený 
spravovaním farnosti Zubné. Po dvoch 
rokoch dostal novú dispozíciu pre 
spravovanie farnosti Ďačov, kde sa 
hneď pustil do opravy chrámu. Jeho 
osobný životný príklad ako správcu 
farnosti bol aj k rásnym  osobným  
svedectvom vzorného kňaza, ktorý 
zapaľoval srdcia mladých ľudí, ktorí 
objavili krásu duchovného povolania 
a nie je ich málo. V Ďačove pôsobil 
celých dvadsať rokov.

Ale už v roku 1973 bol menovaný za 
tajom níka biskupského úradu, kam 
denne dochádzal zo svojej farnosti až 
do roku 1990. V tomto roku sa tiež ujal 
práce ako odborný asistent Nového zá
kona a cirkevného umenia na novozalo
ženej bohosloveckej fakulte. 15. októbra 
1992 ho otec biskup Ján Hirka menoval 
generálnym vikárom prešovskej diecézy 
a 4. januára 1994 ho Svätý Otec Ján 
Pavol II. menoval za Monsiňora.

K tomto krásnemu jubileu Vám otec 
Ján vyprosujeme Božie požehnanie, aby 
Vás Boh naďalej ochraňoval a sprevá

ncert spe
a R ím skokatolícka cirkevná obec vo 
Svidníku.

Takmer tro jhodinový program  sa 
niesol v duchu ekum enického p o ro 
zum en ia  a n á ro d n o stn e j to lerancie  
rusínskych a slovenských veriacich  
troch cirkví tohoto  regiónu Slovenska. 
S repertoárom  zborových duchovných 
skladieb a vianočných kolied sa pred
stav il M iešan ý  spevácky  z b o r  pri 
gréckokatolíckej farnosti sv. Paraskievy 
vo Svidníku, spevokol N ajsvätejšej

dzal svojím požehnaním, lebo Vaše du
chovné rady a pučenia kňazom biskup
stva, v katedrále, v spovednici sú veľkým 
prínosom  a Učiteľ a Majster, ktorému 
ste zostali verný, spolu  s Presvätou 
Bohorodičkou a Vaším patrónom  svä
tým Jánom  Krstiteľom.

Na mnohaja a blahaja lita!
veriaci

j

Trojice pri pravoslávnej farnosti vo 
S v id n ík u , sp ev áck y  z b o r  E C H O  
z K rosna (Poľsko), M iešaný spevácky 
z b o r pri p ravoslávnom  chrám e sv. 
Cyrila a M etoda v H um ennom  a Pre
šovský gréckokatolícky staroslovien
sky katedrálny zbor sv. Jána  Krstiteľa.
V jeho  podan í zaznelo na záver pro
gram u m ajestátne „Sláva vo vyšnich 
B ohu.“

Peter Krajňák
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SlávnosťBohozjavenia v Presove

KOŠICE /Pavo! Kušnír/ - V nedeľu 
Svätých otcov, ktorá pripadla na 23. 
decembra, navštívil košický apoštolský 
exarcha vladyka Milan Chautur, CSsŔ 
Sečovce. Po archijerejskej sv. liturgii 
v miestnom chráme požehnal deti. ktoré 
išli koledovať v rámci Dobrej noviny.

V predvečer N arodenia Pána slúžil 
v košickom katedrálnom chráme velké 
povečerie s lítiou a potom  sa zúčastnil 
na nočných dialógoch v rádiu Lumen.

Na sviatok Zboru presv. Bohorodičky 
navštívil farnosť Trebišov. kde v miest
nom chrám e slúžil archijerejskú sv.

| liturgiu a kázal. Spieval Zbor sv. Mi-
I chala archanjela pod vedením Renáty 
. Bartkovej.

Na sviatok sv. Štefana prvomučeníka 
a archidiakona udelil v košickom kated- 

! rálnom  chrám e nižšie svätenie dvom 
b o hoslovcom  -  M arekovi H reňov i 
z Bežoviec a Martinovi Pavúkovi z Koj- 
šova. Slávnostnú atm osféru umocnil 
Katedrálny zbor sv. Cyrila a M etoda 
pod vedním Lucie Lovašovej.

Košický apoštolský exarcha vydal 
k v ianočným  sviatkom  už trad ičn e  
pastiersky list.

PREŠOV /PKr/ - K sviatočnej atm os
fére vianočných sviatkov prispel v závere 
roka v nedeľu dňa 30. decem bra pre
šovský gréckokatolícky starosloviensky 
zbor pod vedením dirigenta Františka 
Š estáka. Po večernej svätej liturgii 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa vystúpil s pásm om  vianočných ko
lied pod názvom  Betlehemský večer 
pred ikonostasom. Hosťom programu 
bola znám a speváčka rusínskych ľudo
vých piesní A nna Poráčová, rodáčka 
z Kyjova, s dcérou  A nnou . Ako sa 
vyjadril dlhoročný člen spevokolu Dr. 
Peter Krajňák, organizátori program u 
chceli predstaviť časť bohatstva, ktoré 
sa skrýva vo východných vianočných 
piesňach, spievaných našimi predkami 
už pred stáročiam i. Patria  do zlatej 
pokladnice východného obradu a vzác
neho dedičstva našich predkov. M ode
rá to r  p ro g ram u  M gr. Sergej Petrík 
povedal: „V súčasnom období v našich 
srdciach stále zaznieva radosť z výz
nam nej historickej udalosti a Božej 
milosti, ktorej sa dostalo našej grécko
katolíckej cirkvi v osobe blahorečeného 
biskupa -  mučeníka Pavla Petra Goj- 
diča, ktorý tak veľmi m iloval s ta ro 
slovienske tradície a presadzoval čistotu 
východného obradu. Veríme, že blaho
rečený vladyka Gojdič, ju tu dnes večer 
s nam i. Nech v ten to  sviatočný, via
nočný čas nás aj jeh o  o so b a  spája  
s naším novonarodeným Spasiteľom.,,

Veriaci, k to rí zap ln ili p rešovskú  
katedrálu odmenili účinkujúcich dlho
trvajúcim  p o tle sk o m  a o d c h á d z a li

OOO

L itu rg iu  S vätého  B ažila Veľkého 
s veľkým svätením  vody v nedeľu 6. 
januára na sviatok Bohozjavenia, kedy 
si gréckokatolíci pripomínajú pamiatku 
krstu  Jež iša  K rista , o 9.30 hod ine  
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa v Prešove, slúžil prešovský biskup 
M ons. Ján  H irka. Túto slávnostnú  
bohoslužbu v priamom prenose vysielal 
Slovenský rozhlas.

Sviatok Zjavenia Pána (Bohozjave
n ia ), p a tr í  k n a js ta rš ím  a zároveň  
najväčším sviatkom všetkých východ
ných cirkví. V histórii tohto sviatku na 
Výphode môžeme rozlišovať tri obdobia: 
v prvom sa slávil ako sviatok Narodenia 
Ježiša Krista, jeho krstu, pripomínala sa 
pam ia tk a  p rích o d u  troch  m udrcov  
a prvý zázrak v Káne Galilejskej. kde 
Ježiš premenil vodu na víno. V 4. storočí 
m alo  p rio ritn é  p ostaven ie  slávenie 
Kristovho narodenia. Koncom štvrtého 
storočia sa Narodenie a poklona m u
drcov oddelili a prešli na 25. december. 
Deň 6. január tak od 4. storočia zostal 
až do dnešných čias sviatkom Pánovho 
krstu. V ten to  sviatok sa konal krst 
katechum enov a posvätenie domov. 
Okolo roku 600 sa objavujú na dverách 
tri písmená C.M.B. -  Christus mantio- 
nem benedicat (Kristus nech žehná váš 
domov). Postupne sa tieto písmená na

m nohých m iestach začali čítať ako 
začiatočné písm ená mien troch m u
drcov od východu C -  G ašpar (Caspar), 
M -  Melichar, B -  Baltazár. S týmto 
sviatkom je vo východnej liturgii úzko 
spojené veiké jordánske posvätenie vody, 
ktoré siaha až do prvých storočí kres
ťanstva. K ňaz p re d n á ša  m od litby  
a prosby, čítajú sa state zo Svätého 
písma a voda sa svätí trojitým žehnaním 
rukou ponorenou  vo vode, trojitým 
žehnaním  s horiacou sviecou, a dý
chaním na vodu. Obrad posvätenia sa 
končí trojitým ponorením kríža do vody. 
Voda sa svätí na pamiatku krstu kate
chum enov a pokrstenia Pána Ježiša 
v Jordáne. Veriaci prítom ní na boho
službách si potom túto posvätenú vodu 
odnášajú do svojich domovov. Rovnako 
sa táto voda používa pri rôznych boho
službách, vysluhovaní sväteniu a pri 
udeľovaní sviatosti krstu. Dodnes sa 
zachovala tradícia svätenia domov a tak 
v tom to období kňazi vo farnostiach 
navštevujú svojich veriacich, požehná
vajú vodu posvätenou pri obradoch ich 
domovy, modlia sa a prosia o pokoj, 
ochranu anjelov a Božie požehnanie pre 
všetkých obyvateľov domu.

Marek Pribula
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Prosba o p o m o c
V regióne východného Slovenska už 

9 rokov pôsobí Hum ánna organizácia 
zdravotne postihnutej mládeže (vnú
torne, telesne postihnutých a vozičká- 
rov) so sídlom vo Svidníku. Od roku 
2000 aktívne spolupracujeme so Špe
ciálnou základnou školou v Bardejove, 
kde sme si vzali pod patronát 14 detí, 
ktoré sú našimi členmi. Aktívne tiež 
spolupracujeme s Detským domovom 
vo Svidníku, kde máme patronát nad 5 
chovancami. Vekové členstvo v orga
nizácii je pre deti od 5 -  15 rokov a pre 
mládež a dospelých od 15 -  45 rokov. 
Humánna organizácia Z P M (V P aT P ) 
vo Svidníku je dobrovoľným občian
skym združením, ktoré združuje osoby 
vnútorného, telesného p o stih n u tia  
a vozičkárov každého druhu a stupňa, 
ich rodičov a rodinných príslušníkov, 
priaznivcov a priateľov, trvalo zdravotne 
postihnutých. Členskú základňu máme 
v týchto mestách a ich okolí: Svidník, 
Stropkov, Bardejov, Prešov, Košice, 
Rožňava, Moldava nad Bodvou, do jej 
činnosti sa zapájajú aj mnohí rodičia či 
príbuzní. Fungujeme vyložene na báze 
sponzorských finančných príspevkov -  
darov, milodarov a podľa našich mož
ností a schopností sa tiež zameriavame 
na poradensko -  informačnú a sociálnu 
činnosť, ale aj na poskytovanie vzájom
nej pomoci človeka človeku. Finančné 
prostriedky sa používajú na akcie, 
podujatia v priebehu roka, úhrady faktúr 
cez účet. m ateriálno -  technické -  
finančné zabezpečenie chodu organi
zácie. Hlavnou náplňou našej činnosti 
je organizovanie rôznych športovo - 
kultúrnych a spoločenských podujatí 
a akcií, ktoré vedú k in teg rácii so 
zdravými spoluobčanmi, pravda, ak sú 
na to finančné prostriedky. N aším  
zámerom je, aby sa zdravotne postihnutí 
dostali mimo domóva, neboli izolovaní 
a necítili sa o sam elí m edzi štyrm i 
stenami, lebo aj oni sú ľudia a majú 
právo na dôstojnejší a pestrejší život. 
Podľa našich m ožností a schopností 
pomáhame pri riešení ich sociálnych, 
ekonomických, duchovných a spoločen
ských záujmov, potrieb vyplývajúcich zo 
špecifík ich zdravotného postihnutia.

Pre vašu informáciu uvádzame či
nnosti, ktoré naša organizácia vyko
náva:

- kultúrne, spoločenské, športové 
a zábavné podujatia

- spoločenské zábavy a plesy
- šachové turnaje, výstavy, výlety, 

„štefanské zábavy“, „M ikuláša“
- liečebno -  rehabilitačné pobyty
- liečebno -  rekreačné pobyty
- rekreačno -  poznávacie výlety
- relaxačno -  odpočinkové výlety
- rekondičné pobyty
Cieľom činnosti HO ZPM  (VP a TP) 

vo Svidníku je združovať zdravotne 
hendikepované osoby, riešiť ich opráv
nené potreby a požiadavky a podľa 
našich m ožností a schopností, v spo
lupráci s príslušnými inštitúciami, sme
rovať k pracovnej integrácii so zdravými 
spoluobčanmi a zapojenia týchto osôb 
do všetkých spoločenských štruktúr.

Táto činnosť je však závislá od výšky 
finančných príspevkov na účte.

M ožno aj vďaka vám, vašej pomocnej 
ruke pre zdravotne hendikepované deti 
a mládež, ktorú jej môže dať každý, kto 
s láskou, ochotou a nezištnosťou v srdci 
prispeje tým, ku ktorým bol osud menej 
zhovievavý, budeme môcť zmierniť ich 
utrpenie.

N aša  o rg an izác ia  so síd lom  vo 
Svidníku nie je n apo jená  na štá tny  
rozpočet, nie je zisková, nie je zárobkovo 
činná a všetky p o d u ja tia  sú závislé 
od finančných sponzorských príspevkov
-  darov ľudí dobrej vôle. V zložitých 
sociálno -  ekonomických podmienkach 
na východe Slovenska by sm e bez 
pomoci sponzorov a milodarov museli 
našu činnosť obmedziť alebo zrušiť. Ak 
by však došlo k zániku tejto organizácie, 
natíska sa nám otázka: „Kde sa potom 
majú tieto zdravotne hendikepované 
osoby združovať?“

Predstavitelia tejto organizácie, sami 
zdravotne hendikepovaní, vykonávajú 
tú to  činnosť bezplatne v teréne, bez 
nároku na finančnú odmenu.

Ubezpečujeme vás, že váš humánny 
čin je zo strany výboru, ako aj jej členov, 
vysoko vážený.

ĎAKUJEM E!
Sláva Bohu na výsostiach

a na zem i pokoj ľuďom dobrej vôle!
Miroslav Fečík

Svoje finančné dary môžete posielať 
na č. ú. 4419407/5200.

z koncertu naplnení hlbokým umelec
kým a duchovným zážitkom.

STROPKOV /M arek Pribula/ - Pred 
osem desiatim i rokmi pozval košický 
biskup A ugustín Fischer Colbrie re- j 
dem p to ris to v  obidvoch katolíckych ; 
obradov, aby pracovali medzi naším  j 
ľudom. Ponúkol im bývalý františkánsky I 
kláštor v Stropkove. Prví dvaja členovia 1 
tejto rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa 
S tan islav  Nikoilaj N ekula a b lah o 
slavený M etod Dominik Trčka prišli do 
S tropkopva 21. decem bra 1921. Pri 
príležitosti 80. výročia príchodu re- 
dem ptoristov do Stropkova v kláštor
nom  ch rám e  sv. C yrila  a M eto d a  
v Stropkove prešovský diecézny biskup 
M ons. Ján Hirka slúžil o 10.00 hodine j 
ďakovnú sv. liturgiu.

O L O M O U C  /re d /  - K abinet pro 
studium filosofie stfedovéku a renesan- | 
ce pfi Katedre filosofie FF U P v O lo
mouci v spolupráci s N adací Svetový 
étos (C entrum  Prokopios v Sázavé) 
u sp o ria d a l p o d  z á š tito u  p redsedu  
Parlamentu CR Petra Pitharta v dňoch
13.-14. 11. 2001 m edzinárodnú konfe
renciu na tém u K usánus, je h o  dílo  
v minulosti a jeh o  odkaz budoucnosti.

M ikuláš K uzánsky  (1401-1464) 
kardinál, filozof a diplomat, bol člove
kom, ktorý sa usiloval o pokoj, porozu
menie a jednotu medzi kresťanmi. Na 
jeho myslenie podstatným  spôsobom 
vplývalo osobné oboznámenie sa s teo
lógiou a tradíciou východnej cirkvi.

Referáty boli zamerané na tri tem a
tické okruhy:

1. výsledky bádania a nové interpre
tácie posledných 20 rokov

2. vzťah českých mysliteľov ku Kuzán- 
skemu od 15. storočia do dnešných dní

3. význam Kuzánskeho diela v úsilí
o svetový étos

Na konľerencii odznel príspevok Dr. 
Pavla D ancáka z Katedry kresťanskej 
filozofie Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty v Prešove pod názvom Docta 
Ignorantia and  the Presence o f  the 
A b se n c e  as a P re su m p tio n  o f  the  
Worldwide E thos ( Učená nevedomosť 
a prítom nosť neprítomného ako pred
poklad svetového étosu), v ktorom bolo 
predstavené myslenie M ikuláša Kuzán
skeho ako príspevok k prijatiu ľudskej 
situovanosti vo svete, v ktorom nám nie 
je súdené poznať veci definitívne vy
čerpávajúcim  spôsobom , no napriek 
tom u poznanie zostáva em inentnou 
charakteristikou, ba spôsobom  života 
človeka, čo je nevyhnutné reflektovať pri 
uvažovaní o mravných predpokladoch 
ľudského konania.

0 2 0
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BODRUŽAL /jv/ - Dátum 1. január 
sa spravidla spája so začiatkom občian
skeho roka.

V Bodružali má však aj iný význam.
V tento deň sa tu okrem domácich zišli 
veriaci z 5 dedín- filiálok, aby spolu 
oslávili sviatok patróna  bodružalskej 
farnosti - svätého Bažila Veľkého.

V eriacich od ú čas ti na o d p u s te  
neodradil ani veľký mráz a sneh, typický 
pre tú to  p o d k a rp a tsk ú  oblasť, ani 
vzialenosf, ktorú museli m nohí zdolať 
pri ceste zo susedných dedín pešo.

„Kresťan m usí byť pripravený zdo
lávať prekážky, ktoré prináša každo
denný život,, uviedol o.i. vo svojej homí- 
lii správca farnosti o. Juraj Voroňák.

Tvrdé životné podmienky zoceľujú 
charaktery - m ožno aj preto je viera 
tamojších farníkov taká pevná.

VELATY /jm / - Tohto roku pripadá 
dvesté výročie od ukončenia výstavby 
Gréckokatolíckeho chrámu zasväteného 
Narodeniu Presvätej Bohorodičky vo 
Veľatoch. Správca farnosti o. Andrej 
S lodička a farská ra d a  sa rozhod li 
vyhlásiť rok 2002 za  ju b ile jn ý  rok 
chrámu.

Na otvorenie jubilejného roka zavítal 
do farnosti vladyka M ilan C hautur, 
ktorý pri tejto príležitosti celebroval 
archijerejskú svätú liturgiu. Koncele
brovali protopresbyter o. D ušan Seman 
z Trebišova a ďalší štyria kňazi. Slávnosti 
sa zúčastnili aj piati bohoslovci. Okrem 
farského spoločenstva na slávnosť prišli 
aj veriaci susedných farností. Čestným 
hosťom bol starosta obce pán Ján Cap. 
Počas svätej liturgie spieval chrámový 
zbor pod vedením  pani Porubcovej.
V hom ílii vladyka M ilan povzbudil 
veriacich a vysíovil uznanie zak lada
teľom a dobrodincom tohoto pekného 
chrámu.

Po svätej liturgii sa vladyka Milan 
stretol s účinkujúcimi kňazmi, boho
slovcami, starostom  a členmi farskej 
rady na spoločnom obede. Počas obeda 
odpovedal na m nohé otázky, k toré 
zaujímajú veriacich farnosti. Správca 
farnosti o. Andrej Slodička informoval 
vladyku Milana o plánovaných akciách, 
ktoré budú uskutočnené počas ju b i
lejného roka.

CEJKOV /K. P orh inčáková/ - Aj 
takéto koledy zneli v nedeľu 16. d e 
cem bra v kultúrnom  dom e v Cejkove. 
Zišli sa tu folklórne skupiny z Novo- 
sad u , M ich a lian , C erhova , H ran e , 
Cejkova a deti zo Sečoviec, aby v pred
vianočnom čase, plnom zhonu, zastavili 
cválajúci čas a tešili sa na príchod  
narodenia Mesiáša.

Vianočné pastorále pripravili Regio
nálne osvetové stredisko v Trebišove
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Vianoce v Ĺutine
Naše najväčšie pútnické m iesto 

neožíva iba na odpusty  a fatim ské 
soboty, ale jej obyvatelia  aktívne 
prežívajú celý liturgický rok. Bez
p rostred n o u  prípravou na slávenie 
K ristovho  príchodu  na zem bola 
sviatosť zm ierenia, k torú  s láskou 
v y slu h o v a lo  6 kňazov  S a b in o v 
ského d ekaná tu . Veriaci s čistým 
s rd c o m  sa  z ú č a s tň o v a li  n a  sv. 
liturgiách, veľkom povečerí. M lad í *— 
s deťmi sa zapojili do „D obrej n o 
v in y “ a s n ad šen ím  sp iev a li, h ra li 
a v inšovali nielen v našej obci, ale
i v su sed n o m  O lejn íkove. Výťažok 
poslali na zrealizovanie projektov pre 
n ú d zn y ch  v A frike. Ani d o sp e lí sa 
nedali zahanbiť. V spolupráci s člen
mi farskej rady obnovili dávnu tra d í
ciu koledovania. Prekrásnym i p ies
ňam i i „žičeniam i“ rozohriali srdcia
i duše  Ľ u tinčanov. V ykoledovanou 
sum ou podporili cirkevnú pokladňu. 
N a sviatok Z boru  Presvätej B oho
rodičky  sm e d o s ta li pod  strom ček  
veľké prekvapenie K oncert - n a  život.

P o čas  k rá tk eh o  času  sa p o d a rilo  
n á šm u  d u c h o v n é m u  o tco v i M gr. 
Petrovi M ilenkýmu založiť a nacvičiť 
hudobno -  spevácku skupinu. Nechý
bajú  v nej gitary, syntetizátor, bicie 
a je m n ý  spev . J e d n o tl iv é  p iesne 
spája lo  duchovné slovo. Nezabudli 
ani na starosloviensku koledu. Naším 
m ladým  pred p á r m esiacm i sa asi 
n esn ív a lo , že m ajú  také h u d o b n é  
nadanie.

Vďaka Ti Pane, za všetky velké diela, 
ktoré konáš v našom  živote.

-CM -

Ščesce, zdravje, pokoj svati vinšujeme van!
Regionálne osvetové stredisko v Tre

bišove si aj v minulom roku pre reali
záciu p o du ja tia  V ianočné pastorále  
zvolilo dve obce Nižný Žipov a Cejkov.

V nedeľu 9 decem bra  2001 ožili 
ľudové zvyky: tradície na M ikuláša, 
Luciu, príprava štedrovečerného stola, 
chodenie koledníkov, vinšovačov a Bet
lehemcov v kultúrnom dome v Nižnom 
Žipove.

„Dzeci, dzeci, ja  som Mikuláš, mod- 
lice še očenáš?“ ... zaznelo na javisku 
v podaní detského folklórneho súboru 
Pávička zo Sečoviec. Príprava štedro
večerného stola bola zverená tentokrát 
domácim Zipovčanom. Keď bol ozdo
bený „jezulanok“ a zavesený nad stôl 
ako kedysi, rodina zasadla za štedro
večerný stôl a požívala sviatočné jedlá
-  kozáre a bobalky ako v minulosti.

Po večeri začali prichádzať do domu 
„v inšovač i“ a ko ledníci -  dedinské 
fo lk ló rn e  sk u p in y  zo  Z em plínskej 
Teplice, Z em p lin sk éh o  K lečenova, 
Ú p o ra , Breziny, N ového Ruskova, 
Nižného Zipova a Dargova.

Zazneli pekné koledy „Nebo i žem
ľa...“, „Češme še šicky ľudze...“, „Ej 
slama, slam a...“ a ďalšie. Medzi kole
dam i sa striedali pekné vinše, ktoré 
vyjadrovali radosť z narodeného Ježiška 
a prian ie  všetkého dobrého  členom 
rodiny. Divákov pobavili aj cigánky so 
svojimi deťmi, ktoré sa snažili z domác
nosti aj niečo potiahnuť.

Keď v izbe na jav isku  zaspievali 
členovia Tepličanu, Klečenovčanky, 
Breziny, R uskovčanky, Z ipovčana. 
J a rin y  a D ub ín , vystried a li ich tri 
skupiny Betlehemcov z Breziny, Zemp
línskej Teplice a Dargova. Na veľmi 
dobrej úrovni predviedli betlehemské 
hry, ktoré sú pre dnešné deti vzácnejšie 
a lákavejšie ako hocijaká rozprávka 
z te lev ízie . N eču d o , že tie menšie 
obdivovali klobúky ozdobené farebnými 
s tu h am i, ale „ S ta ré h o “ v kožuchu 
a baranici sa báli.

Záver patril hymne Vianoc - Tichej 
noci. So sviecami v rukách za hlaholu 
zvonov nastúpili všetci účinkujúci na 
javisko a z hrdiel sálou znelo: „Tichá 
noc, svätá noc...“

K. Porhinčáková
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Aktivity vo Varhaňovciacli za podpory 
Nadácie Franza leckenbauera

Bola to udalosť v jednu novembrovú 
sobotu, ked sa v kultúrnom dome vo 
Varhaňovciach dialo niečo nezvyčajné! 
Zavítalo k nám divadlo. Veľmi sa na 
tento deň tešili najmä Rómovia, malí aj 
veľkí. Predstavenie „Jagalo kam iben“ 
(Plameň lásky) v podaní divadla RO- 
MATHAN z Košíc, bolo nielen očaká
vané, ale aj zožalo veľký úspech. Toto 
divadlo je p ro fesioná lne  a ponúka 
p redstaven ia  pre dospelých  i deti.

Nečudo teda, že na príbeh lásky Mirikľi 
a Bikhala si deti budú pamätať veľmi 
dlho.

V decembri sa deti našej farnosti 
zapojili do „Dobrej noviny“. Posolstvo 
dobrej zvesti v ianočných  sviatkov 
roznášalo po rodinách a dom ácnos
tiach vo Varhaňovciach 40 detí. Boli 
rozdelené na tri skupiny, z ktorých boli 
dve rómske, a s veľkou radosťou a elá
nom navštevovali príbytky v našej obci, 
či už v dedine alebo v dvoch rómskych 
osadách. Deti veľmi oslovila myšlienka, 
ktorá na Slovensku existuje už sedem 
rokov a jej kolískou je Hnutie spolo
čenstiev detí „eRko“. Zatúžili aj oni 
pomôcť svojim kam arátom  v Afrike, 
ktorým chýbajú aj tie najzákladnejšie 
veci: vzdelávanie a lekárska starostli
vosť. Pripravili si aj veľmi k rásny  
program, ktorý určite zanechal na tvári 
každého človeka ra d o s tn ý  úsm ev. 
Nedbali na nám ahu, veď tro jdňové 
„turné“ po obci s 20. minútovým pro
gramom v každej domácnosti dá zabrať.

Okrem toho si aj pre práve naro 
deného Ježiška pripravili darček, ktorý 
mu ponúkli v m iestnom  chrám e 25.

decembra, za prítom nosti duchovného 
o tca  a rodičov. Jasličkovú slávnosť 
s piesňam i, scénkam i a vinšam i pri
prav ili deti od  tých n a jm en ších  -  
štvorročných, až po najstarších pätnásť
ročných. S tá lo  ich to  veľa nám ahy  
a času, ale nikto z nich to neľutoval, veď 
vedia, že pre Ježiša sa oplatí podstúpiť 
ešte oveľa viac ťažkostí. A tiež vedia, že 
Jež iš  ich p o čas  sk úšok  p ro g ra m u  
mnohým obohatil.

O deň neskôr si pre malého Ježiška 
pripravili takéto pásm o aj rómske deti. 
Vystúpili s ním v kultúrnom dome, ktorí 
vyzdobili vlastnoručne pripraveným i 
ozdobam i. Sam ozrejm e, že nechýbal 
ani krásne vyzdobený stromček, vinše 
a koledy, piesne a básničky. Deti aj 
rodičia mali veľkú radosť, a veru sme sa 
pri niektorých vystúpeniach aj dosýta 
nasmiali. Po programe boli pripravené 
hry a súťaže, kde sa deti p o riad n e  
vyšantili. O súťažiacich ani o smiech 
nebola núdza. Milej slávnosti sa zúčast
nilo asi päťdesiat detí a dvakrát viac 
mládeže a dospelých.

Táto akcia ako aj mnohé aktivity v 
roku 2001 sa mohli konať vďaka finan
čnej podpore Nadácie Franza Becken- 
b a u e ra  z L ip sk a  sp ro s tre d k o v a n e j 
p. Klausom M etschom a Gréckokato
líckou diecéznou charitou v Prešove. 
F ran z  B eck en b au er je  te d a  n ie len  
uznávaným „futbalovým kráľom“, ale 
m á aj veľké srdce pre núdznych, no 
najm ä deti a mládež v sociálne ťažkej 
situácii, za čo m u p a trí naše poď a
kovanie.

M artin Mekel

a O becný úrad v Cejkove, podujatie 
slávnostne otvoril starosta obce Cejkov 
Ladislav Slovjak.

Zvyk „Na O ndreja“ -  liatie olova, i 
hádzanie kukurice, vešanie „porvisloch“ 
predviedla mládež zo Strapca z Čer- 
hova. Sečovské deti z Pávičky sa tešili 
z jab ĺčka , o rechov  a m arc ipánu  od . 
Mikuláša. Divákom predviedli aj zvyk í 
Lucie „vimetaňe chiži huším krídlom“.

Maľovaná kasna, kolovrátok, vedro 
s vodou, štelajz, dobový stôl a stoličky. To 
všetko čakalo v izbe na javisku na príchod 
gazdu , gazdinej a deti, aby zasadli 
k štedrovečernému stolu. Gazdiná začala 
chystať na stôl sviatočné jedlá -  cesnak, 
oblátku, „kozáre zozapachoch“, bobalky, 
orechovníky a makovníky. Tomu pred
chádzal slávnostný Otče náš a krížiky 
s medom na čelo.

Po večeri začali prichádzať vinšov- 
níci, koledníci. „D ivnaja n o v in a ...“, 
„Pásli ovci pastiri.. .“ zaspievali chlapci 
a dievčatá z folklórnej skupiny Strapec. 
Spevom  n a  jav isk o  p ric h á d z a li aj 
z javiska odchádzali i ostatní účinkujúci. 
Ženská spevácka skupina Rozmarija 
z N ovosadu za tiah la  „Boh sa naro- i  

d il...“, „Vo Viflejemi novina...“. Medzi 
vinšovníkov prišla „povešelic“ aj cigánka 
s deťmi. G azda hostí „počastoval“ po
hárikom a gazdiná makovníkmi a ore- 
chovníkmi. Z H rane do Cejkovského 
kultúrneho dom u prišli dve folklórne 
skupiny -  Ondava a Hrančanka. V ich 
p o d an í zazneli koledy- „Kedi ja sn a  
hv izda...“, „Ej, slama, slam a...“. Pred
vianočnú náladu umocnil aj domáci 
Cejkovčan koledami „Neška večar do 
B etlem a...“. „Pášii ovci pastire ...“

Na záver sa všetci účinkujúci zosku
pili na  jav isk o  a sá lo u  zazn e la  už 
tradičná Tichá noc. Trombity z pásky 
da li b odku  za  pekným  vianočným  
podujatím.

KOŠICE /M . H ospodár/ - Pri príle
žitosti odovzdávania čestného dokto
rátu a zlatej medaily na UPJŠ, zavítal 
J .E . Jo z e f kard iná l Tomko 12. d e 
cem bra 2001 aj na návštevu Grécko
katolíckeho apošto lského  exarchátu 
v K o šic iach . V sp riev o d e  exarchu , 
vladyku M ilana C h au tu ra  si prezrel 
celú budovu exarchátu a pomodlil sa 
v kaplnke. V priateľskom rozhovore sa 
in fo rm o v a l o p rác i v jed n o tliv ý ch  
úsekoch riadiacej štruktúry Košického 
apoštolského exarchátu. Pri stretnutí 
mu predseda Spolku sv. Cyrila a Me
to d a  o. M ichal H o sp o d ár odovzdal 
knižný Gréckokatolícky kalendár 2002. 
na  záv e r k a rd in á l Tom ko p o p ria l 
všetkým kňazom  a laickým pracov
níkom exarchátu požehnané sviatky 
N arodenia Pána a šťastný Nový rok.
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Mali jedno srdce 
a jednu dušu.

ŽIVOT PRVÝCH KRESŤANOV
Dnes sa pozrieme na kresťanstvo 2. 

storočia očami sociológa. Povieme si
o pôvode členov kresťanských spolo
čenstiev a tiež o tom , aké povolania 
vykonávali. V tejto úvahe uvidíme, že 
kresťanstvo na  p oč ia tku  p rekonalo  
nielen obrovské rozdiely zemepisné, ale 
zrúcalo aj bariéry spoločenské, kultúrne, 
etnické, ktoré - a to už vieme aj z vlastnej 
skúsenosti - oddeľujú ľudí od seba.

Jednota, ktorá oslovuje.
Kresťanstvo sa na začiatku tešilo 

najväčšej popu larite  m edzi n a jú b o 
hejším i vrstvam i obyvateľstva Ríše. 
Prijala ho prevažná väčšina otrokov, čo 
bolo spočiatku aj príčinou posmechu 
pohanov. A rgum entovalo sa tým, že 
evanjelium oslovuje iba nevzdelaných, 
úbožiakov, otrokov, ženy alebo deti. 
Ľudia zaslepení nenávisťou chceli za 
každú cenu cirkev skom prom itovať. 
Zatvárali oči pred skutočnosťou, že od 
počiatku boli členm i cirkvi aj ľudia 
zámožní, vzdelaní a príslušníci privile

govaných vrstiev spoločnosti. Svedčia
o tom Skutky apoštolov aj listy sv. Pavla.
V 2. storočí bol tento fakt už nepopie
rateľný. Plínius ml. v liste, ktorý sme 
spom ínali m inule, sa  práve naopak  
čudu je , nad  rô zn o ro d o sťo u  členov 
kresťanských spoločenstiev. Videl v nich 
ľudí starých aj mladých, mužov aj ženy, 
otrokov aj slobodných rímskych obča
nov. Z jeho krátkeho listu vidno, že bol 
dobre oboznám ený s problem atikou 
týchto spoločenstiev. Medzi riadkami 
cítime aj jeho prekvapenie, že kresťanov 
je tak veľa a napriek tomu, že sú tak 
odlišní, v ládne m edzi nim i jedno ta . 
S niečím takým sa tento rímsky legát vo 
svete nestretol. Podrobné poznámky, 
ktoré m ám e o cirkvách v Alexandrii, 
Ríme, K artágu a Lyone, nám  takisto 
potvrdzujú túto skutočnosť.

Bývalí otroci -  pápežmi.
Členmi cirkvi v Ríme boli aj prísluš

níci cisárskeho dvora. Cisárova favoritka 
M arcia sa neskrývala so svojimi sympa

tiami ku kresťanstvu. Kresťania boli 
v pretoriánskej stráži, v bohatých patri
cijských a šľachtických rodinách, vo 
filozofických školách sofistov, medzi 
drobným i rem eselníkm i, roľníkmi aj 
otrokm i. Podobná situácia, ako sme 
spom ínali m inule, bola napríklad aj 
v lyonskej cirkvi. Z jej mučeníkov bol 
napríklad Vecius E pagot vznešeným 
mešťanom, ktorý býval v najbohatšej 
mestskej štvrti, A lexander bol lekár, 
Acius a A ttalius bohatým i kupcami 
a B landina otrokyňa. To, čo najviac 
osloví nestranného pozorovateľa vtedaj
ších kresťanských spoločenstiev je duch 
jednoty , ktorý vládol m edzi tým ito 
rôznorodými vyznavačmi Krista. Cirkev 
o d strán ila  všetky rozdiely, ktoré sa 
vytvorili počas stáročí. Každý jej člen 
dostal dušu slobodného človeka. Sve
dectvo tejto rovnosti bolo tak silné, že 
na ž iadnom  kresťanskom  náhrobku 
nenachádzame narážku na otrocký stav 
kohokoľvek. O dvoch pápežoch. Piovi 
a Kalixtovi dokonca vieme, že pôvodne 
boli otrokmi. A predsa členom najpop
rednejších rímskych rodín Korneliov- 
com a Pom poniovcotn neprekážalo 
prijímať požehnania od tých. čo mali 
vypálené znamenie otroka. Duch lásky 
a jednoty, ktorý vtedy charakterizoval 
kresťanské spoločenstvá sa neprejavoval 
iba v tom, že jediným oslovením v nich 
bolo „brat“ a „sestra“, ale tiež v postoji, 
že majetok a dobrá, ktoré niekto vlastnil 
patrili všetkým! Aj tým sa kresťania 
ostro odlišovali od pohanského okolia, 
kde bola norm álna chudoba jedných 
a blahobyt druhých. Bohatí kresťania

*

Kresťania zomierali počas bojov v arénach, mozaika z Tuniska, 2. sto r., Tripolis

Hustr. snímka: 
irchív redakcie
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dávali časť svojich príjmov do spoločnej 
pokladnice, z ktorej biskup s pomocou 
diakonov pom áhal vdovám, sirotám , 
starým, otrokom, stroskotancom, diev
čatám bez vena alebo bratom z iných 
spoločenstiev. O sto rokov neskôr, ked 
chcel cisár zabaviť túto cirkevnú poklad
nicu, diakon Vavrinec mu predložil 
zoznam 1500 mien núdznych a úbo
hých, ktorí z nej žili. Podľa Tertuliána, 
ako píše vo svojej Apológii, táto činná 
láska a jednota, boli pre neho hlavným 
dôvodom vierohodnosti kresťanstva 
a obrátenia. V mene Ježiša Krista jedi
ného darcu živo ta  zan ikali m edzi 
kresťanmi akékoľvek bariéry oddeľujúce 
ľudí. Tento jav bol tak všeobecný, že na 
konci 3. storočia Laktancius napísal: 
„Medzi nami niet otrokov a pánov, 
vlastne m ed zi nam i n ie t ž ia d n ych  
rozdielov, lebo všetci sa pokladáme za 
rovných. Otroci aj páni, velkí aj malí, 
všetci sme si rovní vdáka skromnosti a 

jednoduchosti srdca, ktoré nás zbavili 
všetkej márnomyseľnosti. “

Môže byť kresťan bankárom 
alebo vojakom?

Pozrime sa teraz krátko na vzťah 
kresťana k povolaniu a k práci. V ča
soch, ked Gréci pohŕdali fyzickou prá
cou a Apolonius z Tiany považoval za 
degradáciu zaoberať sa obchodom , 
kresťania rehabilitovali každú čestnú 
prácu! Na mnohých kresťanských ná
hrobkoch čítame pochvalu za poctivo 
vykonávanú fyzickú prácu. Dozvedáme 
sa, že ideálom kresťana vtedajších čias 
bola práca na zabezpečenie živobytia, 
bez ducha ziskuchtivosti a chamtivosti. 
Ako ináč pochopiť výčitku pohanov, že 
kresťania sú málo produktívni a nesta
rajú sa, aby zbohatli. Kresťan po svojom 
obrátení a krste zostával v povolaní, 
ktoré vykonával aj predtým. Zmenil sa 
iba jeho vzťah k práci. „Žijeme vo vašom 
svete“- napísal Tertulián v r. 197-„ sm e  
s vami na ľóre, na nám estiach , na 
trhoviskách, v kúpeľoch, v obchodoch, 
v zmenárňach. Naši sú námorníkmi, 
slúžia vo vojsku, obrábajú zem, obcho
dujú, vymieňajú s vami ovocie svojich 
umeleckých talentov a svojej práce. “ 
Ako z tohto citátu vidno, kresťanovi 
nebola žiadna práca cudzia. M ám e 
svedectvá, že medzi nimi boli lekári, 
právnici, podnikatelia, štátni úradníci, 
vojaci aj dôstojníci, učitelia aj filozofi
i remeselníci najrôznejších odvetví. 
Cirkev však poznala aj práce, ktorými 
sa kresťania jednoducho nezaoberali. 
Medzi také patril napríklad bankár alebo

úžerník. V týchto prípadoch skúsenosť 
d ik tova la  byť o p a trn ý m . K resťania 
vedeli, že je  bežné, ak sa tom u, čo 
pracuje s peniazmi nejaké prilepia na 
prsty. Horšie, ak potom  v srdci obsadia 
miesto vyhradené Bohu. Na túto tému 
nájdeme z tých čias veľa napomenutí.

Ď alším  p o v o lan ím , k to rém u  sa 
kresťania nevenovali bolo učenie filozo
fie. M noho filozofov sa totiž stalo kres
ťanmi, ale málo bolo takých ako Justín 
v Ríme alebo Panten v Alexandrii. Velké 
percento z nich, ako sa neskôr ukázalo, 
sa obrátilo iba povrchne. Neskôr svojimi 
gnostickým i špeku lác iam i oh ro z ili 
pravosť, čistotu a jednotu viery. Cirkev, 
ktorá im s velkou ochotou otvorila náruč 
sa čoskoro presvedčila, že spolužitie 
viery a filozofie nie je vždy bezkonfliktné. 
A tiež, že vedomosti sú často prekážkou 
obrátenia. „Poznanie nadúva“, napísal 
sv. Pavol a život potvrdil, že mal pravdu.

Po počia točnom  súhlase  sa pred  
Cirkvou 2. sto ročia  objavil m orálny 
problém, či môže byť kresťan vojakom? 
Bolo treba riešiť samé princípy kresťan
skej morálky. M ôže kresťan vo vojne 
zabíjať? Ako zosúladiť povolanie žold
niera s etikou Ježišovej Reči na vrchu? 
Jestvujú aj vojny spravodlivé? Mienky 
sa rôznili a nikdy sa v tom ohľade ne
vytvorila jedno tná a trvalá prax. N a
príklad v Ríme nesmel kresťan slúžiť 
v armáde, alebo keď už, tak počas vojny 
nesmel nikoho zabiť. Filozof Celsus za 
to kresťanov ostro kritizoval, lebo v tom 
videl podkopávanie samých základov 
Ríše. Napísal: „Č o by sa stalo, keby  
všetci tak rozmýšľali, alebo konali? Cisár 
by za krá tky čas zo s ta l bez obrany  
a Impérium by bolo vydané na m ilosť 
a nemilosť barbarom. “ Origenes na to 
reagoval slovami, že cisár viac potrebuje 
kresťanov ako žoldnierov.

Kresťanstvo bez kompromisov.
Aj iné práce zakazovala Cirkev svojim 

členom. Medzi také patrili všetky, čo boli 
spojené s mágiou a astrológiou. Ďalej 
cirkusové hry, povo lan ie  arch itek ta  
a um elca pohanských svätýň, alebo 
tanečníka a herca. Tieto boli totiž často- 
krát spájané s neviazanosťou a tiež 
preto, že mytológia sa brala všeobecne 
vážne. Katechumeni, ktorí mali takéto 
povolania, boli v príprave pred krstom 
postavení pred jednoznačné: alebo - 
a lebo! Táto n eú p ro sn á  požiadavka 
potom  spôsobovala, že medzi o b rá 
tenými bolo spočiatku veľa nezam est
naných. To neznamenalo, že žili v núdzi. 
Spoločenstvo vzalo na seba záväzok,

/

/

llustr. snímka: 
archív redakcie

Otrok, socha z  rímskej doby v múzeu 
v Smyrne v Turecku.

postarať sa nielen o nich, ale aj živobytie 
ich rodín. Pomáhalo im nájsť zamest
nanie alebo ich živilo zo spoločného 
majetku.

Veľa takýchto prípadov nám hovorí
o živote prvotnej Cirkvi. Potvrdzujú iba 
to , čo sme o týchto  spoločenstvách 
povedali vyššie. Učia nás, že kresťan mal 
vždy ťažkosti žiť uprostred sveta zam o
renom pohanskými bohmi. Ale súčasne 
aj vidíme, ako hlboko má kresťanstvo 
zasiahnuť existenciu človeka a ako vážne 
a bez kompromisov má byť prijímané 
a prežívané.

Alfréd Cholewinski, S.J. 
preložil Peter Rusnák
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Kardinál z  východu
„Vzory máte, máte otcov, treba ich len nasledovať a pokračovať v započatom 
diele. “ - povedal kardinál Tomko, ktorý ako sám tvrdí, keď prechádzal ako 
študent okolo michalovskej cerkvi a bola svätá liturgia, neobišiel ju.

muselo byť niečo nádherné. Teraz to 
chápem, najmä po tom, čo som videl 
nádherne zhotovený sarkofág. O. biskup 
Hirka mi povedal, že všetko vyhotovili 
naši ľudia zo Slovenska. To je ešte milšie, 
ide o ozajstnú poctu celého Slovenska 
blahoslavenému biskupovi Gojdičovi.

Otec kardinál, Vy osobne ste 
poznali blahoslaveného o. M. Trčku. 
Ako si naňho spomínate ?

Spomínam si naňho om noho živšie, 
pretože sme ho stretávali ako študenti 
na schodoch michalovského chrámu. Tá 
pekná cerkov, ktorá je vedľa redempto- 
ristického kláštora, tam sídlil aj s mými
o. redem ptoristam i, dokonca neskôr 
tam boli aj moji traja spolužiaci redemp- 
toristi. O. Trčka mal taký zvyk, že sa 
občas objavil na jej schodoch a prijal 
nás, ked sme tam išli na krátku návštevu 
cestou do školy, alebo nás „vlakárov“ 
cestou zo stanice. To mi utkvelo v pa
mäti, tak ako aj jeho osobnosť, najmä 
jeho milý, jem ný úsmev. Mal pre nás 
vždy prip ravené nejaké milé slovo. 
Všetko sú to také pamiatky a my teraz 
máme prehlásenie cirkvi, že je v nebi. To 
je čosi, čo je také osobné, že osloví 
človeka veľmi hlboko. Pre m ňa bola 
beatiľikácia tak o. biskupa Gojdiča, ako 
aj o. M. Trčku, niečím veľmi osobným.

V čom vidíte prínos beatifikácie 
pre Slovensko?

Je to posmelenie pre každého kres
ťana na Slovensku, že sa môže stať 
svätým bez toho, aby robil nejaké čudné

meno a jeho hrob mal iba identifikačné 
číslo, aby zmizol z ľudskej pam äti, je 
te raz  b lahoslavený . Keď som  videl 
o d h a le n ie  je h o  o b razu  na p rieče lí 
Baziliky sv. Petra, pred toľkým ľudom 
(vyše 100 000 ľudí), ob raz  človeka

„ Je  to posmelenie pre 
každého kresťana na 

Slovensku, že sa môže stať 
svätým bez toho, aby robil 

nejaké čudné alebo 
mimoriadne veci. “

z takého zabudnutia , priam  zničenia 
pamiatky, bol to pre m ňa silný zážitok. 
Uvedomil som si, ako si ho Pán Boh 
vyvolil, vyzdvihol, že je odrazu pred 
celým svetom  oslávený a to  priam o 
v najväčšom a najdôležitejšom chráme 
sveta. To je nesmierne silné a človekom 
to otrasie.

Tu v Prešove som pred chvíľou videl, 
že kaplnka a sarkofág, kde sú uložené 

ostatky  b lahoslaveného , sa veľmi 
pekne pripravili. Teraz chápem to, 

čo mi viacerí povedali do telefónu
i osobne, že ked sa v Prešove 

prenášali ostatky blahoslave
ného o. biskupa, že to  bola 

ďalšia apoteóza. Teraz vi
dím, že to musela byť prav

da. Žiaľ, nem ohol som 
byť prítomný, ale podľa 

toho, čo mi povedali 
očití svedkovia a dô

ležití ľudia, tak to

10. -11. decembra 2001 navštívil J.E. 
M ons dr. h. c. kardinál J o z e f Tomko 
východ Slovenska, aby si v Prešove uctil 
o s ta tk y  b la h o s la v e n é h o  m u čen íka  
biskupa P. P. G ojdiča a v K ošiciach  
p revza l na L ekárskej faku lte  U PJŠ  
čestný doktorát. Pri tejto príležitosti sme 
m u položili zopár otázok.

Vaša Eminencia práve ste sa vrátili 
od hrobu blahoslaveného o. biskupa 
Gojdiča. Čo vo Vás rezonuje po návšteve 
Katedrály sv. Jána Krstiteľa? Aké dojmy 
si od pozostatkov blahoslaveného 
odnášate?

Som šťastný, že znovu po mnohých 
rokoch som sa mohol pomodliť pri jeho 
hrobe. Pam ätám  sa ešte na návštevu 
Svätého Otca v tom to chráme a na to,

1 že sme sa do kaplnky, kde je  te lo  
uložené, mohli s ním dostať len niekoľkí. 
Teraz som ju m ohol navštíviť znovu, 
m odlil som  sa však  už pri b la h o 
slavenom.

Nuž, čo mňa prekvapuje a budí vo 
mne obdiv a zároveň dô
veru  v B ožiu p ro z re 
teľnosť a lásku, je to, že 
človek, ktorého chceli 
zničiť, potlačiť jeho  
osobnosť, ponížiť, 
trestať a mučiť, člo
vek, ktorému ne
vedeli prísť na



alebo mimoriadne veci. Ja si myslím, že 
my potrebujeme trošku toho posm e
lenia, lebo si vždy myslíme, že svätí sú 
bud vysoko a daleko v nebi, alebo, že 
nemajú veľa do činenia so zemou, iba 
nutnosť jej pom áhať. P ríp ad n e  si 
myslíme, že to nie je nič pre nás.

5. novembra ste na východnej sv. 
liturgii v Bazilike Santa Mária Maggiore 
hovorili o svätosti. Ako vnímate našu 
cestu k nej?

Práve tak. že svätosť je plnenie Božej 
vôle a základného Božieho prikázania, 
zdvojeného prikázania. To, čo si vzal
o. biskup Gojdič ako svoj program : 
„Boh je láska, m ilujm e h o !“ To je 
program pre každého kresťana - milovať 
Boha a milovať blížneho. To je celé! 
Pravda v praxi to nie je také ľahké, 
niekedy sa od nás vyžaduje veľa síl 
a obety. Ale môžeme to skúsiť! V tom je 
to posmelenie pre nás všetkých. Každý 
vo svojom norm álnom  povolan í sa 
môže stať svätým.

Aký je Váš vzťah k východnému 
obradu, ku gréckokatolíkom?

Ako viete, (am, kde som sa narodil, 
sú v okolí gréckokatolíci. Moje š tu 
dentské spomienky sú spojené s grécko
katolíkmi. Kedsme niekedy prechádzali 
okolo michalovskej cerkvi a bola sv. 
liturgia, neobišli sme ju. Detské spo
mienky sa mi viažu s gréckokatolíckou 
cerkvou, ktorá bola na ceste smerom do 
Udavského. Pamätám si melódie, ktoré 
ma vždy priťahovali a práve preto som 
sa odvážil vo februári 1990 svätiť

v Prešove o. Ján a  Hirku za biskupa. 
Celá sv. liturgia bola východná. Bola to 
odo mňa poriadna odvaha, ale ako som 
počul, ohlasy boli dobré. Všetci boli 
spokojní. Uchvátili m a najmä chórové 
spevy, ktoré sú nádherné. Vždy ma ich 
počutie potešilo a nadchlo. Dodávajú 
čosi naozaj sakrálne, človek sa dostáva 
do  a tm o sfé ry  p o z d v ih n u tia  m ysle 
k Bohu.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach Vám zajtra 
udelí čestný doktorát. Prezradíte nám
0 tejto udalosti niečo konkrétne?

Dostal som pozvanie. Ako by som 
m ohol odm ietnuť?! Práve z K ošíc, 
košickej univerzity? Rád ho prijmem,
1 ked mi nejde o ten honor. Hoci si ho 
vážim, je to pre mňa najmä príležitosť 
uctiť si Košice. Najdôležitejším je však 
pre mňa stretnutie s našou „východ
niarskou“ mládežou. O to mi ide pre
dovšetkým. Najviac sa teším na stret
nutie s univerzitou a jej študentmi, ktoré 
bude síce krátke, ale o to srdečnejšie.

Viem o Vás, že pozorne sledujete 
dianie na Slovensku. Kam podľa Vás 
smeruje katolícka cirkev u nás?

Cirkev ide dobrým smerom. Práve 
teraz, keď tak človek uvažuje, čo všetko 
sa u rob ilo  zä  tých 10 rokov, m ôže 
konštatovať, že ide o úctyhodnú prácu. 
Aj tu v Prešove sme si práve prešli 
a pozreli všetko, čo sa obnovilo. Je to 
naozaj m imoriadne. Všade vidieť no
vého ducha a sú tu určité javy, ktoré sú 
naozaj potešiteľné. Myslím práve na

v z ra s t duchovných  povo lan í, nové 
sem ináre...N a Slovensku badať určitý 
návrat k viere, ktorý je vyjadrený aj 
číselne (pri poslednom sčítaní ľudu). Ja 
však myslím na tých, ktorí vieru ešte 
nenašli, čo je pochopiteľné po takom 
dlhom období, či už prenasledovania 
alebo u tláčan ia  najm ä náboženskej 
kultúry. Jc potrebné mať trpezlivosť 
a týmto ľudom m usí cirkev vyjsť v úst
rety. Nečakať, kým prídu oni. Isť k nim 
spôsobom  misionárskym. Takto vidím 
budúcnosť Cirkvi na Slovensku celkom 
pekne.

Vysvätili ste 61 biskupov, zriadili 
180 diecéz. Akýje to pocit?

Nádherný. Jednoducho stačí jedno 
slovo, aby som vyjadril túto skutočnosť. 
Nechcem k nej nič dodávať, pretože to 
je čosi, čo si nesiem v pam äti a za čo 
ďakujem Pánu Bohu najviac.

Ako kardinál stojíte na najvyššie1 
priečkach Cirkvi. Ako sa vyrovnávate 
s mierou zodpovednosti, ktorú nesiete 
za svoj príspevok Cirkvi?

Odhliadnuc od priečok, ktoré nechá
vam bokom, snažím sa chodiť po zem 
a žiť každý deň tak, ako mi ho Pán Boh 
posunie. Zodpovednosť, ktorá bola tou 
najväčšou a veľmi veľkou starosťou mi 
teraz o d p ad la , o stáva  mi však ešte 
mnoho, mnoho práce. Dokiaľ mi Boh 
dáva sily, tak každý deň preberám z jeho 
rúk a robím, čo môžem.

Čo vo Vašom živote zanechali 
najhlbšiu výpovednú stopu, ktorá sí 
stala Vašou súčasťou, ktorá do Vái 
vrástla a ďalej určovala Vaše bytostne 
dianie?

Vyplynula z tej jednoduchučkej vier\ 
mojich rodičov, našej farnosti a vzác
nych kňazov. Tam je všetko.

ä  Otec kardinál, aké je Vaše posol 
stvo pre čitateľov časopisu Slovo?

Nech sa držia svojej viery a svojhc 
nádherného obradu. Dôležité je, ab) 
pokračovali v tom smere, ktorý jasne 
naznačil blahoslavený biskup Gojdic 
a blahoslavený o. Trčka. Počúvam, že sí 
pracuje aj na procese o. biskupa Hopku 
Vzory máte, máte otcov, treba ich ler 
nasledovať a pokračovať v započaton 
diele.

ä  Za poskytnutie srdečnéhc
rozhovoru dakuje Adriana Dolinská
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sMdrosti Legenda
&tcov púšte ~  „ .. ,

n pnninňnnm 14. február - Den svatehc
O s p o lo č n o m  ž iv o te

Amma Synklitika povedala: „Musíme s roz
vahou spravovať svoje duše a zotrvávať v spo
ločenstve, nesledovať svoju vôľu a nehľadať svoj 
prospech. Sme ako vyhnanci, boli sme odlúčení 
od vecí tohto sveta a odovzdali sme sa v jednej 
viere jediném u Otcovi. Nepotrebujeme nič 
z toho, čo sme zanechali. Mali sme dobré meno 
a hojnosť jedla, tu máme málo jedla a málo 
čohokoľvek iného.“

Abba Anton povedal: „Náš život a naša smrť 
sú medzi našimi blížnymi. Ak získame brata, 
získali sme Boha, ak pohoršíme brata, zhrešili 
sme proti Kristovi.“

Bol jeden pustovník, ktorý pásol antilopy 
a takto sa modlil k Bohu: „Pane, nauč ma niečo 
viac.“ A počul hlas: „Choďdo monastiera a rob 
všetko, čo ti povedia.“ Išiel do monastiera a zos
tal tam, ale neovládal prácu bratov. Mladí mnísi 
ho začali učiť, ako má pracovať, a hovorili mu: 
„Urob toto, ty blázon“, a „urob tamto, ty hlu
pák“. Keď si to všetko vytrpel, modlil sa takto 
k Bohu: „Pane, nepoznám prácu ľudí, pošli ma 
späť k antilopám.“ A keď mu Boh dal slobodu, 
vrátil sa späť pásť antilopy.

Hovorilo sa o abbovi Teodorovi, že hoci bol 
ustanovený za diakona v skíte, odmietol vyko
návať túto službu a utekal pred ňou na mnohé 
miesta. Vždy ho starci privádzali naspäť do skítu, 
hovoriac: „Neopúšťaj svoj diakonát.“ Abba 
Teodor im hovoril: „Nechajte ma modliť sa k Bo
hu, aby mi naisto povedal, či mám konať túto 
službu pri liturgii.“ Potom sa modlil k Bohu 
takto: „Ak je to tvoja vôľa, zotrvám na tom 
mieste, ale uisti ma o tom.“ Vtedy sa mu zjavil 
ohnivý stĺp siahajúci od zeme po nebo a hlas 
mu povedal: „Ak sa môžeš stať ako tento stĺp, 
choď a buď diakonom.“ Keď to počul, rozhodol 
sa nikdy neprijať túto službu. Keď prišiel do chrá
mu, bratia sa pred ním sklonili a vraveli: „Ak 
nechceš byť diakonom, aspoň drž čašu.“ Ale on 
odmietol a vravel: „Ak ma nenecháte osamote, 
opustím toto miesto.“ Tak ho nechali na pokoji.

Keď anjel odovzdával svätému Pachomiovi 
pravidlá mníšskeho života, stanovil, že v prie
behu dňa majú vykonať dvanásť modlitieb, v čase 
zapaľovania lampád dvanásť, počas nočných 
bdení dvanásť a o deviatej hodine tri. Pachomios 
určil, že pri spoločnom  jedle pred každou 
m odlitbou sa zaspieva žalm . Anjelovi to 
zdôvodňoval tým, že majú príliš málo modlitby.

-int-

Pred desiatimi rokmi sme za čas 
lásky pokladali iba m esiac máj.
V tom to mesiaci sa už definitívne 
zbavujeme ospalosti zo zimy, vo 
vzduchu cítiť slnko a vôňu rozvíja
júcich sa kvetov. Lenže... Vďaka 
jed n ém u  kňazovi je  nielen máj 
m esiacom  zam ilovaných. Zaľú
beným teda patrí jeden konkrétny 
deň -  14. február. Kde sa však vzal

zvyk posielať svojim milým červené 
srdiečka, kvety, čokolády či iné 
drobné darčeky práve v tom to čase?

História

H istória tohto sviatku zam ilo
vaných m á hlboké korene, ktoré 
siahajú do dávnej minulosti. Cisár 
M arkus Aurélius Klaudius II. v ro
ku 268 za svojho pobytu v Ríme si 
dal predviesť zbožného kňaza Va
lentína, ktorého chytili jeho vojaci 
počas neustále  pretrvávajúceho  
prenasledovania kresťanov. Podľa 
niektorých autorov to bolo práve 
preto, lebo Klaudius bol horlivým 
zástancom manželstva, a aj napriek 
výslovnému zákazu cisára sobášil 
zam ilované páry. k toré  k nem u 
prichádzali. C isár si vraj myslel, že 
ak zruší manželstvo, zanikne zam i
lovanosť a vojaci už nebudú myslieť 
na svoje rodiny, čo ich podľa neho

oberalo o silu bojovať. Keď Valen
tína uvidel, najprv sa ho snažil 
presvedčiť milým slovom, pouka
zujúc na to ,'že  vdäka svojmu pre
svedčeniu je Valentín nepriateľom 
sam otného  cisára. Valentín však 
odpovedal uistením, že si cisára váži 
a jeho ľud miluje. Na to si jeden 
z okolostojacich sudcov všimol na 
tvári cisára zvláštny pokoj. Myslel si, 

že aj cisár nejako rozmýšľa
o k resťanstve, p re to  za 
útočil na Valentína s jasnou 
otázkou na tému rímskych 
Bohov. Valentín však ne
zaprel a vyznal Krista.

Táto smelosť sa zapáčila 
cisárovi, čo si všim ol aj 
Valentín a dúfal, že cisára 
prived ie  ku kresťanstvu 
a tak zastav í prenasledo
vanie. No to to  si všimol 
jeden z okolostojacich pre
fektov a začal poburovať 
prítomných dvoranov. Ci
sá r sa v tej chvíli akoby 

prebral. Už to bol znovu ten istý 
starý Klaudius. Valentína odovzdal 
sudcovi Asteriovi, aby sa pokúsil 
presvedčiť Valentína k odpadlíctvu, 
alebo aby nad ním vyriekol ortieľ.

Asterius si všimol, že Valentín, len 
čo prekročil prah domu, podľa starej 
obyčaje začal sa modliť za dom á
cich, ale k svojmu Bohu, nie k do
mácim bôžikom. Začal mu to vyčí
tať. Nakoniec mu povedal: „Je mi 
zverené jedno  veľmi milé dievča, 
ktoré je už vyše dvoch rokov slepé. 
Ak jej vrátiš zrak, uverím a som 
pripravený vyznať, že Kristus je 
pravý Boh a dám  ti všetko, čo si 
budeš žiadať.“ Valentín dal k sebe 
dievča predviesť a úpenlivo sa mod
lil. Na to sa dievčaťu otvorili oči 
a ono znovu videlo. Asterius spolu 
so svojou manželkou naozaj padli 
na zem a žiadali pre seba to isté 
svetlo do duše, aby mohli získať 
spásu.
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o láske
Valentína

Keď sa o tom dozvedel Klaudius. dal 
všetkých zavrieť a potom sťať. V roku 
496 pápež Gelasius vyhlásil 14. február 
za sviatok svätého Valentína.
Neskôr sa tento deň stal 
dňom zam ilovaných 
a svätý Valentín ich 
patrónom . L e
genda o svä
tom Valen
t ín o v i ,

móda, menili sa aj valentínky. Dnes už 
n eposie lam e iba pozd ravy  či p o h 
ľadnice, ale zvykneme svojich milých aj

Vyplýva to aj z toho, že valentínky -  
pozdravy, kvety alebo darčeky s týmto 
m otívom , nedávam e už iba svojim 
láskam. Valentínky sa zvyknú posielať 
alebo podarúvat aj rodičom, súroden- f 
com, priateľom S skrátka ľudom, kto

rých máme radi, kto-1 
rých si vážim e J  

a v ich spoločnosti 
sa cítime príjem

ne. V zahraničí 
napr. je zvy

kom poslať 
valen tín-

■

ku aj 
svojim obľúbe

ným učiteľom. 
Deň svätého Va

lentína teda využívame 
skôr na to, aby sme svojim 

blízkym s ktorými sa bežne 
s tre táv am e  povedali, že ich 

máme radi a že nám chýbajú, na 
čo často  zabúdam e, že sú pre nás 

veľmi dôležití. Preto nie je dôležité či 
pošleme valentínku 14. februára, dôle
žitejšie je, aby sme si spomenuli.

O zaj, už ste d o sta li valen tínku? 
Pozdrav s motívom červeného srdiečka? 
Určite sa nájde niekto, komu na vás 
záleží a chce vám to dať najavo. Lenže
-  nezabudnite či nehanbite sa ani vy 
vyjadriť niekomu svoju lásku.

Krásny Deň svätého Valentína!

redukcia

Valentínky

ktorého 
nič nezlomi
lo, ktorý miloval 
a vážil si úprimnú 
lásku, sa rozšírila prak
ticky do celého sveta.

Svätý Valentín teda dal meno poz
dravom lásky. Prvá Valentínka, blaho
želanie z lásky, sa objavila v 15. storočí. 
Z londýnskeho väzenia ju svojej m an
želke poslal Charles, vojvoda Orleánsky. 
Valentínky, ktoré sa už podobali tým, na 
ktoré sme zvyknutí dnes, sa však rozšírili 
až v 19. storočí, kedy sa totiž začali 
vyrábať a tlačiť vo väčšom množstve. 
Spočiatku mali blahoželania podobu 
papierových čipiek. Zdobili sa kúskami 
skla, strapcami alebo suchými kvetmi.
V priebehu rokov, tak, ako sa menila

n ie č ím
o b d aro v ať  -  sú to
s l a d k o s t i ,  č o k o l á d y ,
drobné darčeky... S po ločné  však 
m ajú . že sú m in im áln e  o z d o b en é  
červeným srdiečkom.

Dnes pokladám e 14. február, Deň 
svätého Valentína, za jedinečnú príle
žitosť, ako vyjadriť svojim blízkym lásku, 
p ria teľstvo , nák lonnosť či p riazeň .
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P O S O L S T V O  S V Ä T É H O  O T C A  J A N A  
P A V L A  I I .  K  S V ET O V ÉM U  D Ň U  P O K O J A

1. JANUÁR 2002
NIET POKOJA BEZ SPRAVODLIVOSTI, NIET SPRAVODLIVOSTI BEZ ODPUSTENIA

Už viac ako pätnásť storočí zaznieva v Cirkvi učenie1. Tento rok sa Svetový deň pokoja bude sláviť 
na pozadí tragických udalostí z II. septembra 
uplynulého roka. V ten deň bol spáchaný veľmi 
ťažký zločin: v priebehu niekoľkých minút boli 
zmasakrované tisíce nevinných ľudí z rôznych 
národov. Odvtedy ľudia celého sveta okúsili vedomie 
ľudskej zraniteľnosti s novou silou a začali hľadieť 
na budúcnosť s doteraz nepoznaným pocitom 
vnútorného strachu. Zoči-voči tomuto duševnému 
stavu chce Cirkev svedčiť o svojej nádeji založenej 
na presvedčení, že zlo, mystérium iniquitatis 
(tajomstvo neprávosti), nemá v udalostiach 
ľudských životov posledné slovo. Dejiny spásy 
opísané vo Svätom písme vrhajú jasné svetlo na 
celé dejiny sveta a odhaľujú, že ich neustále 
sprevádza milosrdná a prozreteľná starostlivosť 
Boha, ktorý pozná cesty, ako sa dotknúť i tých 
najzatvrdnutejších sŕdc a ako získať dobré plody aj 
z vyschnutej a neplodnej zeme.

Toto je nádej, ktorá povzbudzuje Cirkev na 
začiatku roka 2Ô02: s Božou milosťou bude tento 
svet, v ktorom sa zasa raz zdá, že moc zla víťazí, 
skutočne premenený na taký svet, v ktorom budú 
môcť byť uspokojené tie najvznešenejšie túžby 
ľudského srdca, na svet, v ktorom zavládne 
skutočný pokoj.

Pokoj: dielo spravodlivosti a lásky

2. Spomenuté nedávne hrozné krvavé udalosti 
mi privodili na um myšlienku, ktorá často vytryskne 
z hĺbky môjho srdca pri spomienke na dejinné 
udalosti, čo poznačili môj život, osobitne roky 
mladosti. Nesmierne utrpenie národov a jed
notlivcov -  medzi nimi i niekoľkých mojich priateľov 
a známych -  zapríčinené nacistickým a komu
nistickým totalitarizmom vždy ťažilo moju dušu 
a povzbudzovalo ma do modlitby. Mnohokrát som 
sa zastavil, aby som sa zamyslel nad otázkou: Aká 
cesta vedie k plnému nastoleniu mravného a spolo
čenského poriadku, ktorý je tak hrubo narušovaný? 
Presvedčenie, ku ktorému som premýšľaním 
a konfrontáciou s biblickým zjavením dospel, je, 
že narušený poriadok nemôže byť naplno znovu- 
nastolený, pokým sa nespoja navzájom spravod
livosť a odpustenie. Piliermi skutočného pokoja sú 
spravodlivosť a tá osobitná forma lásky, ktorou je  
odpustenie.

3. Možno však v súčasných podmienkach 
hovoriť o spravodlivosti a odpustení ako o zdrojoch 
a podmienkach pokoja? Moja odpoveď je, že 
možno a treba o nich hovoriť, napriek ťažkostiam,

j ktoré táto reč so sebou prinášal a aj preto, lebo sa 
j niekedy uvažuje o spravodlivosti a odpustení ako
o navzájom sa vylučujúcich pojmoch. Odpustenie 

j je však protikladom nenávisti a pomsty, nie
I spravodlivosti. Opravdivý pokoj je v skutočnosti 
dielom spravodlivosti (porov. Iz 32, ¡7). Ako 

' potvrdil aj Druhý vatikánsky koncil, pokoj je 
\ „ovocím poriadku, ktorýsdm božský Zakladateľ 

vštepil do ľudskej spoločnosti a ktorý majú
I uskutočňovať ľudia, čo túžiapo stále dokonalejšej 
\ spravodlivosti“ (konštitúcia Gaudiumetspes, 78).

svätého Augustína z Hippa, ktorý nám pripomí
na, že pokoj dosiahnutelný za prispenia všetl<ých, 
spočíva v tranquillitas oŕdinis, v pokoji poriadku 
(porov. De civitate Dei, 19, 13).

Skutočný pokoj je  však ovocím spravodlivosti, 
mravnou čnosťou a právnou zárukou, ktorá bdie 
nad plným rešpektovaním práv a povinností a nad 
spravodlivým rozdeľovaním úžitkov i bremien. 
Kedže však ľudská spravodlivosť je stále krehká 
a nedokonalá, lebo je  ovplyvnená ľudskými 
hranicami a egoizmom jednotlivcov i skupín, musí 
sa praktizovať a v istom zmysle dopĺňať odpus
tením, ktoré uzdravuje rany a z hĺbky opäť 
nadväzuje narušené ľudské vzťahy. Toto platí tak 
pre napätia, ktoré postihujú jednotlivcov, ako i tie, 
ktoré sú všeobecnejšieho či medzinárodného 
dosahu. Odpustenie nijako neprotirečí spra
vodlivosti, lebo nespočíva v odsunutí legitímnych 
požiadaviek na znovunastolenie narušeného 
poriadku. Odpustenie má za ciel skôr tú plnosť 
spravodlivosti, čo vedie k pokoju poriadku, ktorý 
je oveľa viac ako len krehkým a dočasným poza
stavením nepriateľstva, je  uzdravením rán 
krvácajúcich hlboko v dušiach. Na takéto 
uzdravenie je  nevyhnutne potrebné oboje -  
spravodlivosť i odpustenie.

Tieto dva rozmery pokoja by som chcel objasniť 
v tomto svojom posolstve. Tohoročný Svetový deň 
pokoja ponúka celému ľudstvu a najmä pred
staviteľom štátov príležitosť, aby sa zamysleli nad 
požiadavkami spravodlivosti a nad výzvou 
na odpustenie zoči-voči vážnym problémom 
neustále sužujúcim svet, ku ktorým v neposlednom 
rade patrí aj nová vlna násilia spôsobená 
organizovaným terorizmom.

Jav terorizmu

4. Práve pokoj založený na spravodlivosti 
a odpustení je dnes napádaný medzinárodným 
terorizmom. V posledných rokoch, najmä po 
skončení studenej vojny, sa terorizmus premenil 
na veľmi rozvinutú sieť politickej, technickej 
a hospodárskej spolupráce, ktorá prekračuje 
hranice národov a chystá sa zatiahnuť do svojich 
osídiel celý svet. Ide tu o organizácie v pravom 
zmysle slova, často dotované nesmiernymi 
finančnými zdrojmi, ktoré vypracúvajú širokú škálu 
stratégií zasahujúcich nevinné osoby, čo vôbec nič 
netušia o zámeroch teroristov.

Kedže teroristické organizácie používajú svojich 
vlastných prívržencov ako nástroje proti bez
branným, nevinným ľudom, šokujúcim spôsobom 
verejne prejavujú pud smrti, ktorý ich požiera. 
Terorizmus sa rodí z nenávisti a vyvoláva izoláciu, 
nedôveru a uzavretosť. Násilie sa pridáva k násiliu, 
vytvárajúc tragickújpirálu zasahujúcu stále nové 
generácie, ktoré tak dedia nenávisť, čo rozdelila 
tie predošlé. Terorizmus je  založený na pohŕdaní 
luaským životom. Preto je nielenže základom ne
ospravedlniteľných zločinov, ale sám sa stáva 
opravdivým zločinom proti ľudskosti, lebo sa

uchyľuje k teroru ako k hospodárskej a politickej 
stratégii.

5. Preto existuje právo brániť sa pred tero
rizmom. Je to právo ako každé iné, a teda pri výbere 
cieľov a prostriedkov musí dodržiavať morálne 
a právne normy. Identifikácia vinníkov musí byť 
náležíte potvrdená, lebo trestná zodpovednosť sa 
vždy vzíahuje na osobu a nemôže byť rozšírená na 
národy, národnosti či náboženstvá, ku ktorým 
teroristi patria. Medzinárodná spolupráca v boji 
proti teroristickým výčinom musí zahŕňať aj 
osobitné nasadenie v politickej, diplomatickej 
a hospodárskej rovine, aby sa odvážne a rozhodne 
riešili situácie možného útlaku či odsúvania na 
okraj spoločnosti, ktoré môžu vyvolať teroristické 
plány. Verbovanie teroristov je  vskutku jedno
duchšie v spoločenských podmienkach, kde sa 
pošliapavajú práva a príliš dlho tolerujú neprávosti.

Napriek tomu treba jasne povedať, že jestvujúce 
neprávosti vo svete sa nikdy nesmú používať ako 
ospravedlnenie na odôvodnenie teroristických 
atentátov. Treba však zdôrazniť, že medzi obete 
radikálneho rozvratu poriadku, o ktorý sa snažia 
teroristi, patria v prvom rade milióny mužov a žien 
menej chránených pred tým, aby vydržali kolaps 
medzinárodnej solidarity. Mám na mysli zvlášť 
rozvojové národy sveta, ktoré už teraz žijú 
v podmienkach na hranici prežitia a ktoré budú 
globálnym hospodárskym a politickým chaosom 
najbolestnejšie postihnuté. Nárok terorizmu -  
konať v mene chudobných - je  teda zjavne lžou.

V mene Boha sa nezabíja!

6. Kto zabíja teroristickými atentántmi, pestuje 
pocit pohŕdania ľudskosťou a verejne dáva najavo 
beznádej, pokiaľ ide o život a budúcnosť: z tohto 
pohľadu možno všetko nenávidieť a zničiť Terorista 
je  presvedčený, že pravde, v ktorú verí, alebo 
prežitému utrpeniu prislúcha taký absolútny 
význam, že ho to oprávňuje zabíjať aj nevinné 
ľudské životy. Preto je  terorizmus dieťaťom 
fanatického fundamentalizmu, ktorý sa rodí 
z presvedčenia, že môže všetkých prinútiťprijať svoj 
pohľad na pravdu. Avšak pravda -  aj keď k nej 
človek dospeje, hoci vždy len v obmedzenej 
a nedokonalej podobe - ,  sa nikdy nedá nanútiť. 
Rešpektovanie svedomia toho druhého, v ktorom 
sa odráža podoba samého Boha (porov. Gen 1, 
26-27), umožňuje iba predkladať mu pravdu a na 
ňom potom zostáva, aby ju zodpovedne prijal. 
Chcieť druhým násilím nanútiť to, čo považujeme 
za pravdu, znamená urážať dôstojnosť ľudskej 
bytosti a v konečnom zmysle urážať Boha, ktorého 
podobu v sebe nesie. Preto je fundamentalistický 
fanatizmus radikálnym protikladom vier)’ v Boha. 
Keď sa mu lepšie prizrieme, zistíme, že terorizmus 
nerobí nástroj len z človeka, ale aj z Boha, ked 
z neho nakoniec spraví modlu slúžiacu na 
dosiahnutie vlastných cieľov.

7. Nikto z predstaviteľov náboženstiev preto 
nemôže byť zhovievavý k  terorizmu, aužvôbecnie
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a nepriznať im možnost odvolal' sa. Schopnosť 
odpúšťaťje základom každého projektu spravod
livejšej a solidámejšej spoločnosti v budúcnosti.

Naopak, nedostatok odpustenia, najmä pokiaľ § 
je  živnou pôdou na pokračovanie konfliktov, j  
predstavuje pre rozvoj ľudstva nesmierne straty. I  
Zdroje sa využívajú na preteky v zbrojení, na j  
vedenie vojen, na odstraňovanie následkov |  
ekonomických sankcií. Takto chýbajú potrebné J  
financie na další rozvoj, mier a spravodlivom. I  
Koľkými bolesťami trpí ľudstvo, lebo sa nevie'  
zmieriť, o kolko sa oneskoruje jeho rozvoj, lebo I  
nevie odpúšťať! Pokoj je  podmienkou rozvoja, no 
skutočný pokoj môže vzísť len z odpustenia.

Odpustenie -  kráľovská cesta

10. Výzva na odpustenie sa nedá ihneď pochopiť 
ani tak ľahko prijať; je to v istom ohľade paradoxné 
posolstvo. Odpustenie vždy predstavuje z krátko
dobého pohladil zdanlivú stratu, no v dlhom 
časovom horizonte zaisťuje skutočný zisk. Násilie 
je presne opačné: krátkodobo sa zdá byť ziskom, 

ale do budúcnosti pripravuje 
skutočnú a trvalú stratu. 
Odpustenie môže vyzerať ako 
slabosť; v skutočnosti však 
jeho udelenie alebo prijatie 
predpokladá preukázať veľkú 
duchovnú silu a morálnu 
odvahu. Bez toho, aby poni
žovalo človeka, vedie k pln
šiemu a bohatšiemu ľud
skému bytiu, schopnému 
zrkadliť v sebe odblesk nád
hery svojho Stvoriteľa.

Úrad, ktorý v službe e- 
vanjelia konám, ma privádza 
k tomu, že naliehavo pociťu
jem povinnosť trvať na pot
rebe odpúšťania a zároveň, 
mi na to dáva silu. Preto to 
robím i dnes, povzbudzovaný 
nádejou, že sa mi podarí 
vzbudiť jasné a zrelé úvah) 
vzhľadom na všeobecnú ob
novu v srdciach ľudí i vc 
vzťahoch medzi národm 
zeme.

1 ľ  Keď rozmýšľanie o té
me odpustenia, nemožno s 
nepripomenúť niektoré tra
gické konfliktné situácie 
ktoré už dlho živia hlbokí 
a drásajúcu nenávisť, s ná 
slednou nezadržateľnou špi 
rálou osobných i kolektív 
nych tragédií. Mám tým m 
mysli zvlášť to, čo sa deje r  
Svätej zemi, požehnanou 

a svätom mieste stretnutia Boha s ľuďmi, miesť 
života, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša, Kniežati 
pokoja.

Chúlostivá medzinárodná situácia si vyžaduj 
a znova silno zdôrazňuje naliehavosť riešenú 
arabsko-izraelského konfliktu, ktorý už trvá via 
ako päťdesiat rokov so striedavo viac či mene 
akútnymi fázami. Neustále návraty k teroristickým 
činom či vojnovým konfliktom, ktoré všetkýn 
sťažujú situáciu a zatemňujú výhľady do budúc 
nosti, musia už konečne prenechať miesti 
rozhodným rokovaniam. O práva a potreby jed 
notlivých strán sa treba náležíte postarať a musii 
byť spravodlivo urovnané, len čo u všetkých pre 
vládne vôľa po spravodlivosti a zmierení. Na tieh
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ho hlásať. To je znesvätenie náboženstva, keď 
teroristi n’hlasujú, že v mene Boha sú teroristami 
a páchajú násilie na ľuďoch. Teroristické násilie je 
protikladom viery v Boha, Stvoriteľa človeka, ktorý 
sa o človeka stará a miluje ho. Obzvlášť sa prieči 
viere v Krista Pána, ktorý učil svojich učeníkov 
modliť sa: „Odpusťnám naše viny, ako i  my 
odpúšťame svojim vinníkom" (Mt 6, 12).

NasledujúcJežišovo učenie a príklad, kresťania 
sú presvedčení, že prejavovať milosrdenstvo 
znamená naplno žiť pravdu o našom živote: 
môžeme a musíme byť milosrdní, lebo Boh, ktorý 
je milosrdná láska (porov. I  Jn 4, 7-12), nám 
preukázal milosrdenstvo. Boh ktorý nás svojím 
vstupom do dejín vykupuje a Veľkým piatkom 
pripravuje na veľkonočné víťazstvo, je  Bohom 
milosrdenstva a odpustenia (porov. Z 103, 3-4, 
10-13). Tým, ktorí ho napádali, že jedáva 
s hriešnikmi, Ježiš povedal: „ Choďte a naučte sa, 
čo to znamená:, Mibsrdensh o chcem, a nie obetu'. 
Neprišiel som volat spravodlivých, ale hriešnikov “ 
(Mt 9,13). Kristovi učeníci, pokrstení v jeho smrti

postojoch a právnych inštitútoch, v ktorých sama 
spravodlivosť nadobúda ľudskejšiu tvár

V skutočnosti je  oápustenie predovšetkým 
osobným rozhodnutím, voľbou srdca, ktorá ide 
proti spontánnemu inštinktu odplatiť zlé zlým. 
Smerodajnou pre takéto rozhodnutie je  Božia 
láska, ktorá nás prijíma napriek nášmu hriechu, 
a najdokonalejším vzorom preň je odpustenie 
Krista, ktorý na kríži prosil: „Otče, odpust ím, lebo 
nevedia, čo robia (Lk 23, 34).

Odpustenie má teda Boží pôvod a mieru. To 
však nevylučuje, že by mohlo nadobúdať hodnotu 
aj vo svetle rozumných ľudských úvah. Prvou z nich 
je tá, ktorá sa vzíahuje na skúsenosť, že keď sa 
človek dopúšťa zla, uzatvára sa do seba. Vtedy si 
uvedomuje svoju krehkosť a želá si, aby ostatní boli 
k nemu zhovievaví. Prečo potom nerobiť druhým 
to, čo si želá, aby robili pre neho? Každý človek 
v sebe chová nádej, že bude môcť odznova začať 
svoju životnú pút a nebude večným zajatcom 
vlastných chýb a previnení. Sníva o možnosti 
pozdvihnúť zrak a zamerať ho do budúcnosti, aby

a zmŕtvychvstaní, musia byť vždy ľuďmi milo
srdenstva a odpustenia.

Potreba odpustenia

S. Čo však konkrétne znamená odpustiť? 
A prečo odpustiť? Diskusia o odpustení sa nemôže 
vyhnúť týmto otázkam. Odvolávajúc sa na úvahu, 
ktorú som už raz ponúkol, a to na Svetový deň 
pokoja ¡997(Ponúkni odpustenie a prijmi pokoj), 
by som rád pripomenul, že prv ako sa odpustenie 
stane spoločenskou skutočnosťou, prebýva v srdci 
niekoho. Iba v tej miere, v akej sa presadí etika 
a kultúra odpúšťania, možno dúfať v „politiku 
odpúšťania", nachádzajúcu vyjadrenie v sociálnych

znova dokázal hľadieť s dôverou a osobným 
nasadením.

9. Odpustenie ako ľudské konanie je predo
všetkým iniciatívou jednotlivca vo vzťahu k iným, 
podobným stvoreniam. Človeku je však vlastný aj 
sociálny rozmer, vďaka ktorému nadväzuje sieť 
vzťahov, v ktorých nachádza sebavyjadrenie: nielen 
v dobrom, ale, bohužiaľ, i v zlom. Následkom toho 
je odpustenie potrebné aj v spoločenskej rovine. 
Rodiny, skupiny, štáty, samotné medzinárodné 
spoločenstvo sa potrebujú otvoriť odpusteniu, aby 
znovu nadviazali pretrhnuté zväzky, aby prekonali 
neplodné stavy vzájomného odsudzovania, aby 
zvíťazili nad pokušením vylúčiť tých druhých



Máme milosrdného Boha
Odpad izraelského národa od Boha,

o ktorom nám píše Kniha Exodus (32. 
kap.), patri k najsmutnejším stránkam 
histórie Izraela. Mojžiš vystúpil na vrch 
Sinaj, kde Boh uzavrel zmluvu s izrael
ským národom . Boh im dal Desatoro 
a ľud sa zaviazal poslúchať Božiu vôľu. 
Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní 
a nocí a mal rozhovor s Bohom. Izrael- 

, ský ľud sa ho nemohol dočkať, preto si 
urobil zlaté teľa. Tomu sa začal klaňať 
a tancovať pred ním.

Tým však izraelský národ porušil Prvé 
Božie prikázanie. Preto Boh oznamuje 
Mojžišovi: „Chod, zostúp, lebo tvoj ľud, 
čo si vyviedol z  egyptskej krajiny, robí 
zlé! Veľmi rýchlo odbočili z  cesty, ktorú  
som  im určil“ (Ex 32, 7-8).

Aká m alá  a s lab á  b o la  ich viera 
a dôvera v Boha, napriek tomu, že zažili 
toľko dôkazov Božej vernosti a dobroty: 
prechod cez Červené more, záchrana od 
h ladu  m an n o u , vyslob o d en ie  pred

milované národy sa znova obraciam s jasnou 
výzvou, aby sa usilovali o vznik novej éry vzájomnej 
úcty a konštruktívneho dorozumenia.

Pochopenie a spolupráca medzi náboženstvami

12. V tomto veľkom úsilí majú osobitnú 
zodpovednosí náboženskí vodcovia. Kresťanské 
vierovyznania a veľké náboženstvá ľudstva musia 
navzájom spolupracovať, aby odstránili sociálne 

. 2 kultúrne príčiny terorizmu, musia učiť o veľkosti 
7 dôstojnosti ľudskej bytosti a rozširovať vedomie 
?jednote ľudského rodu. Ide tu o jasne vymedzenú 
masť dialógu a ekumenickej i medzináboženskej 
spolupráce v naliehavej službe náboženstiev pokoju 
medzi národmi.

Obzvlášť som presvedčený o tom, že židovskí, 
'a'esťanskí a moslimskí náboženskí vodcovia musia 
irevziať iniciatívu verejným odsúdením terorizmu,
> ktorom odmietnu priznať tým, čo sa na ňom 
lodieľajú, náboženské alebo morálne oprávnenie
> akejkoľvek podobe.

\ 13. Ked budú náboženskí vodcovia sveta 
j .poločne svedčiť o mravnej pravde, podľa ktorej je 
vedomá vražda nevinného vždy, všade a bez 
[ýnimky ťažkým hriechom, podporia formovanie 
mravne správnej verejnej mienky. Toto je nevyh- 
lutný predpoklad na budovanie medzinárodného 
poločenstva schopného smerovať k pokoju po- 

: iadku v spravodlivosti a v slobode.
Záväzok tohto typu zo strany náboženstiev 

lemôže neviesť na cestu odpustenia smerujúcu 
: vzájomnému porozumeniu, úcte a dôvere. Služba, 
:torú náboženstvá môžu konať v prospech mieru 
í proti terorizmu, spočíva práve v  pedagogike 
idpúšťania, lebo človek, ktorý odpúšťa, alebo prosí
> odpustenie, chápe, že existuje Pravda, ktorá ho

Amalekitmi a mnoho iných. A štyridsať
dňová neprítom nosť M ojžiša stačila 
zoslabiť ich vieru a dôveru. A pretože 
človek m usí v niečo veriť, urobili si kult 
zlatého teľaťa.

Boh Mojžišovi povedal: „Videlsom, 
čo je  to za ľud. Pozri, je  to ľud nepoddaj
nej šije! Teraz ma nechaj, nech zahorí 
m ôj hnev proti nim a vyhubím ich" (Ex 
32, 9-10). M ojžiš však prosí za ľud: 
„Prečo by mal, Pane, vybúšif tvoj hnev 
proti ľudu, ktorý si ty m ohutnou silou 
a m ocnou rukou vyviedol z  egyptskej 
krajiny?!... O d lož svo j p ru d k ý  hnev  
a maj zľutovanie nad nešťastím svojho 
ľudu!“ (Ex 32,11-12). A Pán sa zľutoval. 
Dal sa uprosiť a nedopustil nešťastie, 
ktorým hrozil svojmu ľudu.

Boh je milosrdný. Až nepochopiteľne 
milosrdný. Boh nás miluje oveľa lepšie, 
než si myslíme. M iluje nás väčšou, 
božskou láskou. „On vlastného Syna  
neušetril, ale vydal ho za nás všetkých “

presahuje, a le jej prijatím dokáže prerásť sám 
seba.

Modlitba za pokoj

14. Práve z tohto dôvodu nie je modlitba za 
pokoj len prvkom nasledujúcim až po úsilí
o nastolenie pokoja -  v poriadku, spravodlivosti 
a slobode. Naopak, ona sa nachádza priamo 
v srdci tohto úsilia. Modliť sa za pokoj znamená 
otvoriť ľudské srdce Božej obnovujúcej sile. Boh so 
svojou oživujúcou silou milosti môže otvoriť cestu 
pokoju tam, kde sa zdá, že sú len prekážky 
a zátarasy; môže posilniť a rozšíriť solidaritu 
ľudskej rodiny napriek dlhým dejinám rozdelenia 
a bojov. Modliť sa za pokoj značí modliť sa za 
spravodlivosť, za vhodné usporiadanie v rámci 
národov a vzťahov medzi nimi. Znamená to modliť 
sa aj za slobodu, najmä za náboženskú slobodu, 
ktorá je základným ľudským a občianskym právom 
každého jednotlivca. Modliť sa za pokoj znamená 
modliť sa za dosiahnutie Božieho odpustenia 
a zároveň za väčšiu odvahu potrebnú pre toho, kto 
chce odpustiť príkoria, ktoré podstúpil.

Všetky tieto dôvody ma viedli k tomu, aby som 
pozval predstaviteľov svetových náboženstiev na 24. 
januára nastávajúceho roka do Assisi, mesta 
svätého Františka, spoločne sa modliť za pokoj. 
Chceme tým ukázať, že pravé náboženské cítenie 
je  nevyčerpateľným zdrojom vzájomnej úcty 
a porozumenia medzi národmi: veď v ňom sa 
nachádza najúčinnejší protijed proti násiliu 
a konfliktom. V týchto časoch vážneho znepo
kojenia sa ľudská rodina potrebuje rozpamätať na 
spoľahlivé dôvody našej nádeje. Práve o nich by 
sme chceli v Assisi svedčiť, prosiac všemohúceho 
Boha, aby nás urobil nástrojmi pokoja-podľa

(Rim 8, 32). Je to dobrota voči telesnej
i duševnej ľudskej biede, z ktorej rád 
a ochotne pom áha. V m ilosrdenstve 
ukazuje Boh svoju veľkomyselnosť, 
ochotu odpustiť aj najťažšie hriechy, 
a trpezlivosť, keď hriešnikov netrestá 
hneď ale volá ich k pokániu a ponúka 
im svoju milosť. Preto Sväté písm o 
neoslavuje žiadnu Božiu vlastnosť tak I 
často, ako práve Božie milosrdenstvo 
k hriešnikom. Naozaj „milostivý a m i
losrdný je  Pán, zhovievavý a dobrotivý 
nesmierne“ (Ž 102, 8).

Božie milosrdenstvo a odpustenie je 
veľmi zreteľné už v Starom zákone, kde 
Boh neraz odpúšťa a sľubuje odpustenie 
izraelském u ľudu. „Hoci proti Bohu 
dlho hrešili a urážali ho, on to milosrdne 
znášal. A keď sa k nemu obracali, rád 
ich prijímal, a keď sa znovu od neho 
odvracali, on ich neopúšťal, ale cestou 
p rorokov ich volal, aby sa k nem u

sugestívneho vyjadrenia pripisovaného samému 
svätému Františkovi.

15. N iet pokoja bez spravodlivosti, niet 
spravodlivosti bez odpustenia- to je to, čo chcem 
týmto posolstvom oznámiť veriacim i neveriacim, 
ľuďom dobrej vôle, ktorým na srdci leží dobro 
a budúcnosť ľudskej rodiny.

Niet pokoja bez spravodlivosti, niet spra
vodlivosti bez odpustenia- to chcem pripomenúť 
tým, ktorí majú v  rukách osudy ľudských spolo
čenstiev, aby sa vždy vo svojich vážnych a ťažkých 
rozhodnutiach nechali viesť svetlom toho, čo je 
z pohľadu spoločného dobra skutočným dobrom 
pre človeka.

Niet pokoja bez spravodlivosti, niet spravod
livosti bez odpustenia -  toto napomenutie 
neprestanem opakovať tým, ktorí pre ten či onen 
dôvod pestujú v sebe nenávisť, túžbu po pomste 
a ničiacu zlosť.

V tento Svetovýdeňpokoja nech stúpa zo srdca 
každého veriaceho ešte vrúcnejšia modlitba za 
každú z obetí terorizmu, za ich tragicky zasiahnuté 
rodiny a za všetky národy, ktoré sú stále zraňované 
a otriasané terorizmom a vojnou. Nech nie sú 
vylúčení zo svetelného lúča našej modlitby ani tí, 
ktorí ťažko urážajú Boha a človeka týmito 
nemilosrdnými skutkami: nech vstúpia do seba 
a uvedomia si zlo, ktoré páchajú, a nech ich to 
privedie k tomu, aby upustili od akéhokoľvek 
úmyslu páchať násilie a hľadali odpustenie. Nech 
ľudská rodina dokáže nájsť v týchto búrlivých 
časoch skutočný a trvalý pokoj, ten pokoj, ktorý 
sa môže zrodiť, len keď sa stretne spravodlivosť 
s milosrdenstvom!

Vo Vatikáne 8. decembra 2001 
Ján Pavol II.
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navrátili“, hovorí sv. Makar Egyptský, 
pustovník (+390).

V Novom zákone sa Božie m ilo
srdenstvo najlepšie a najkrajšie prejavilo 
pri vtelení Božieho Syna za účelom 
vykúpenia ľudského pokolenia. Sv. Ján 
to vyjadril slovami:

„Veď Boh tak m iloval svet, že  dal 
svojho jednorodene'ho Syna, aby neza
hynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný ž iv o r  (Jn 3, 16).

O velkej Božej dobrote a láske k ľu
dom píše aj sv. Pavol v Liste Títovi. 
Zdôrazňuje, že Boh nás nespasil „pre 
spravodlivé skutky ktoré sme 
m y konali, ale zo  svo jho  
milosrdenstva“ (Tít 3, 5).

Boží Syn nám toto Božie 
milosrdenstvo veľmi pekne 
priblížil v podobenstve
o márnotratnom synovi. Syn, 
ktoiy premárnil otcov maje
tok vstupuje do seba a ho
vorí: „ Vstanem, pôjdem k ot
covi...“ (Lk 15, 18). Vstal 
a šiel. (Lk 15, 20). „Ešte bol 
ďaleko, keď ho zazrel jeho  
otec, a bolo m u ho ľúto.
Pribehol k nemu, hodil sa mu 
okolo krku a vybozkával ho. “
(Lk 15, 20). Syn si uve
domuje svoju vinu a vyznáva 
ju. A otec mu odpúšťa. Pre
čo? Lebo „bolo m u ho ľúto“
(lk  15, 20).

Vráťme sa ešte raz k roz
hovoru M ojžiša s Bohom.
M ojžiš p rosí za svoj ľud 
a argumentuje to Božím slo
vom, Božím prísľubom. O d
voláva sa na A brahám a,
Izáka, na Božích priateľov: „Spomeň si 
na svojich služobníkov Abraháma, Izáka 
a Izraela, ktorým si na seba sam ého  
prisahal a prisľúbil: «Rozmnožím vaše 
potomstvo ako hviezdy na nebi...»“ (Ex 
32, 13). Ako potom splníš svoj sľub? 
Preto mal Mojžiš úspech. Boh nepo
trestal ľud.

Toto platí pre každú prosebnú m od
litbu. Čím opravdivejšie budeme prosiť, 
čím jasnejšie sa budeme modliť o to, čo 
Boh sám prisľúbil, tým istejšie budeme 
vypočutí.

Sám Ježiš učil svojich apoštolov, aby 
sa na neho odvolávali. Pred svojou 
smrťou to povedal takto: „A urobím  
všetko, o čo budete prosiť v m ojom  
mene“(Jn 14,13). A neskoršie mnohým 
omilosteným dušiam  sa zveril, ako

pôsobí na nebeského Otca odvolanie sa 
na Kristovu poslušnosť a lásku na kríži.

Je preto nutné, aby sme vo svojich 
modlitbách neustále volali k Božiemu 
milosrdenstvu. 1 keby na tom to svete 
zvíťazilo bezprávie, i keby si dnešné 
ľudstvo pre svoje hriechy zaslúžilo novú 
„potopu“, utiekajme sa k Otcovej láske. 
Pre Krista Ukrižovaného, pre jeho rany 
na kríži, vyprosujme Božie milosrden
stvo pre seba a pre celý svet.

Spisovateľ František Kubka v Knihe
o knihách píše o tom, ako v Rusku roku 
1915 dovolil náčelník, aby zajatci mohli

navštevovať nedeľné a sviatočné boho
služby. Aj F. Kubka chodil počúvať spev 
staroslovienskej liturgie. Svoje dojmy 
opísal slovami: „Stál som v byzantsko- 
ruských chrám och obklopený zlatými 
ikonami, kadidlom a kľačiacimi, po pás 
klaňajúcimi sa ľuďmi, a mal som radosť 
v srdci. Dojímalo ma slovo pri každej 
bohoslužb: «Jako blah i čelovikoľubec 
Boh jesi...»“ (Lebo Kristus, náš pravý 
Boj, ...je dobrý a miluje nás.).

Táto nesmierna Božia láska k človeku 
žiari od jasličiek betlehemského Dieťaťa 
a zaplavuje celý svet. Preto aj sv. Augustín 
(+430), keď zomieral, s radosťou volal: 
„Máme milosrdného Boha!“ Táto Božia 
vlastnosť má byť obrazom Božieho života 
v nás. M á byť podstatou nášho kres
ťanského života, pretože podľa Pánových

slov práve milosrdní a láskaví dosiahnu , 
milosrdenstvo (Mt 5, 7).

Istý muž. ktorý dvadsať rokov ne
vstúpil do chrámu, sa so slzami v očiach 
vyznal kňazovi:

„Mám ruky poškvrnené krvou. Stalo 
sa to v čase ústupu v Rusku. Každý deň a 
um ieral n iek to  z našich . H lad  bol |  
strašný. Povedali, že nemáme vstupovať 
do izby bez nabitého samopalu, máme 
byť pripravení strieľať kedykolVek. Tam, f 
kam som vstúpil ja, boli len dvaja ľudia
-  s ta re c  a svetľov lasá d ievčina  so ■ 
sm utnými očami. «Chleba! Dajte mi 

chleba!» kričal som. Diev
čina sa zohla. Myslel som, 
že chce zo b rať  nejakú 
zbraň. «Strieľaj!» rozhodol 
som sa. Padla mŕtva. Keď 
som sa k nej priblížil, v ru
ke d rža la  skyvu chleba. 
Z abil som  štrnásťročné 
dievča, k toré mi chcelo 
ponúknuť kúsok chleba. 
Začal som  piť, aby som 
zabudol, ale nedá sa. Môže 
mi Boh o d p u s tiť ? “ (KN 
1999/21)

„Ak budú vaše hriechy 
sťa šarlát, budú obielené 
ako sn eh ...“, hovorí Boh 
skrze proroka Izaiáša (Iz 1,
18). V tom to duchu hovorí 
aj sv. Terézia z Lisieux:
„I keby som spáchala všet
ky hriechy, šla by som, so 
srdcom skrúšeným, a vrhla 
by som sa Ježišovi do ná
ru č ia .“ P rečo?  P re tože  
„n ie t h riech u , k torý  by 
prem ohol Božie m ilosr

denstvo“ (ct. Nifont).
Jednou z mnohých apoštoliek dôvery 

v Božie m ilosrdenstvo je sv. Faustína 
Kowalská, ktorej sa zjavil Ježiš a po
vedal jej: „Ľudstvo nenájde pokoja, 
pokiaľ sa s dôverou neobráti k môjmu 
milosrdenstvu.“

„Boh je  láska; a kto  ostáva v láske, 
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ň o m “ (1 
Jn 4, 16). Preto v mene Ježiša Krista, 
ukrižovaného a vzkrieseného, pozdvih
nime svoje hlasy, aby sa aj v tomto úseku 
dejín ešte raz prejavila táto láska, ktorú 
Boh m á. O to  p rosm e na príhovor 
Presvätej Bohorodičky, M atky m ilo
srdenstva, ktorá „jeho m ilosrdenstvo  
z  pokolenia na pokolenie“ nepretržite 
hlása (Lk 1, 50).

František Dancák
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Z j a v e n ie  
v  M e d ž u g o r í

r (pokračovanie z  minulého čísla)

Druhý deň

N asledujúci deň, štvrtok 25. jú n a  
1981, sa po práci na tabakových poliach 
a pri statku, stretli Ivanka, M irjana 

; a Vieka a rozprávali medzi sebou o vče
rajšom zážitku. Potom sa rozhodli, že

I ̂ sa znovu prejdú tým smerom, či ešte raz 
‘neuvid ia  niečo zv láštne . P o tom  sa 
: rozprávali s Ivanom  a jeh o  s traším  
priateľom, či nechcú ísť s nimi. Ivan

i  súhlasil, ale jeho priateľ odmietol. K nim 
: sa pripojili aj malý Jakov a Marija.

Keď deti prišli pod kopec Crnicu, 
, nebo ožiaril blesk a znovu uvideli toto 

ji zjavenie. Keď boli všetci pospolu, všimli

si, že ich zjavenie rukou volá k sebe. 
Rýchlo prekonali 200 metrov prudkého, 
tr'nim a kamením obsypaného kopca. 
Blesk a beh detí spozorovali aj dospelí 
v dedine a asi 15 sa ich rozhodlo ísť na 
kopec. Na vrchole kopca deti padli na 
kolená a videli nevýslovnú krásu. Pani 
stála na nejakom žiariacom  obláčiku 
uprostred troch kríkov. Oni boli tak 3 
až 4 m etre od nej. To, čo videli, si 
nepredstavovali ani v tých najfantastic
kejších snoch a predstavách. Ich oči 
naplnili slzy. Chceli sa nejako odvďačiť 
tom uto zjaveniu a tak sa začali modliť 
tých pár modlitieb, ktoré poznali: Otče 
náš, Raduj sa a Sláva O tcu. Počas 
modlitby si všimli úsmev na tvári tej 
pani, ktorú vnímali ako Pannu Máriu.

Po krátkom tichu sa ozvala Ivanka, ktorá 
nedávno stratila svoju matku. Chcela 
vedieť, kde je -  ako dopadla na osobnom 
súde. Táto pani povedala, že jej mamka 
sa má dobre a že je už s ňou. Marija 
a Jakov odpoveď nepočuli. M irjana 
požiadala zjavenie, aby im dalo dôkaz 
o svojej pravosti, ale ono na jej prosbu 
nereagovalo. N ásledne sa jej niekto 
opýtal, či príde znova. Zjavenie prikývlo.
O chvílku sa zjavenie prihovorilo deťom: 
„Budte s Bohom, moji anjeli“ a zmizlo.

Deti obstúpili dospelí a začali sa ich 
vypytovať. Všetci síce videli, že deti 
hovoria ústam i, ale hlasy nepočuli. 
M irjana sa chcela pozrieť, koľko je 
h od ín . Ale hodinky sa jej zm enili. 
Ručičky boli v poriadku, ale ciferník, 
ktorý je pevne pritlačený dvoma kruhmi, 
bol poo točený  o 180 stupňov. Táto 
správa sa začala rýchlo šíriť po okolí.

Tretí deň

V piatok 26. júna bolo cítiť vo vzdu
chu napätie z tajom ného očakávania. 
Do Bijakoviči sa zišlo vyše dvetisíc ľudí. 
Keď sa po 17. hodine deti vybrali na 
kopec, nešli už cez tŕnie, ale po dlhšej 
ceste. Naraz zbadali tri blesky, ktorých 
žiara končila nad miestom  zjavenia. 
Rozbehli sa. Už nešli po ceste, ale cez 
vápencové skaly a tŕnie, ale nikto z nich 
sa ani trochu nezranil. Zdalo sa, ako by 
im narástli krídla. Utekali vyššie, než 
zvyčajne a našli tam to, čo očakávali. 
Tajomná pani žiarila radosťou. Naraz 
Ivanka a M irjana unavené rýchlym 
behom odpadli a zjavenie zmizlo. Keď 
sa ostatným deťom podarilo prebrať obe 
d ievčatá  z m dlôb, začali sa modlil 
a  z javen ie  sa v rá tilo . N araz Vieka 
zob ra la  svätenú vodu a tak, ako jej 
povedala  jej babka, pokropila ňou 
zjavenie. Ľudia sa totiž báli, aby zjavenie 
nebolo z pekla. Vieka hovorila: „Ak si 
Panna M ária, zostaň s nami! Ak nie si, 
choď od nás preč!“ Tajomná osoba 
s úsm evom  na tvári sa počas tejto
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Vickinej ceremónie ani nepohla, pričom 
jej dievča dôkladne skropilo celé šaty.

Nato sa v izionári spo lu  s ľuďmi 
pomodlili sedemkrát Otče náš. Raduj sa 
a Sláva Otcu. Túto form u m odlitby 
zaviedli v ich krajine františkáni. Zja
venie sa s nimi pomodlilo všetky m od
litby m im o Raduj sa B ohorodička 
a navyše si vyžiadalo aj vyznanie viery. 
Na kopci zavládla radostná nálada. 
Ivanka sa znova pýtala na svoju mamku 
a pani jej povedala, že jej odkazuje, aby 
počúvala svoju babičku. M irjana sa 
spýtala na svojho milovaného dedka, 
ktorý tiež zom rel. N araz  M irjane 
napadla otázka, ako sa volá tá tajomná 
pani. Zjavenie povedalo: „Som blaho
slavená Panna Mária.“ Deti sa jej pýtali, 
prečo sa zjavuje tu a im. Boli plné 
pochybností: „Sme predsa ako všetci 
ostatní, nie sme ničím zvláštni.“ Pani 
povedala, že nikdy nevyhľadáva tých 
najlepších.

Hlavné posolstvo

Deti žiadali ešte od panej znamenie, 
aby im ľudia uverili. Pani na to však 
nereagovala. Ale na otázku, či znova 
príde, súhlasne kývla hlavou. Potom sa 
pomodlili a rozlúčili sa. Ľudia sa pohli 
späť do dediny a deti kráčali vpredu. 
Zrazu nevýslovná sila ťahala Mirjanu 
doľava a tam sa jej znovu zjavila Pani. 
Povedala jej: „Mier, mier. nič iba mier. 
Je po trebné, aby sa ľudia zm ierili 
s Bohom aj medzi sebou. Je potrebné 
veriť, modliť sa a postiť, ľutovať svoje 
previnenia a obrátiť sa k Bohu!“ Keď 
ostatné deti dobehli k Mirjane. nemohla 
hovoriť. Mysleli si, že jej je zle, ale 
v dedine im všetko povedala. Návštev
níci boli celí dychtiví po informáciách 
zo zjavení. A domorodí obyvatelia boli 
zasa štedrí a radi sa podelili s tým. čo 
mali doma.

Štvrtý deň

Tento deň bol plný mnohých prekva
pení. Do M edžugorja sa vrátil otec 
Zovko. ktorý v predchádzajúcich dňoch 
viedol exercície pre členky f ra n tiš 
kánskeho rádu v kláštore Ivanic v sever
nom Chorvátsku. Po príchode sa vybral 
hneď za svojím kaplánom , aby mu 
ozrejmil tieto udalosti. Ocitol sa vo 
veľkých rozpakoch. Na jednej strane 
deti, ktoré tvrdia, že sa im zjavuje Božia 
Matka, na druhej pochybnosti. Deti 
nepoznal, komunistom už dlhý čas ležal 
„v žalúdku“, ba uvažoval aj tom, či nejde

o dielo sam otného diabla. Tieto všetky 
možnosti ho sužovali.

Deti zatiaľ prežívali svoj osud ináč. 
P opoludní si pre nich prišla polícia 
a odviezla ich do Čitluku na policajnú 
stanicu. Tam začal prvý výsluch. Pýtali 
sa, ako prebiehalo zjavenie v uplynulých 
dňoch. Z aujím alo  ich, ako vyzerala 
Božia M atka a čo hovorila . Všetko 
dôkladne zaprotokolovali, aj keď takýto 
protokol ešte nikdy nerobili. Dokonca 
sa pokúsili zmiasť deti, ale tie trvali na 
svojich predchádzajúcich výpovediach. 
Potom deti zažili dôkladné psychiatrické 
vyšetrenie v m iestnom  zd rav o tn o m  
stredisku. Jed n a  dok to rka dokonca 
odm ietla  spolupracovať, lebo m ala 
pochybnosti o zmysle prehliadky.

N ajprv sa pýtali Ivana viac než 
hodinu, ale on väčšinou mlčal. Potom 
nasledovala M irjana, Vieka a ostatní. 
Celé toto vyšetrovanie sa skončilo po 
piatej hodine. Vieka rýchlo stopla taxík 
a išli do Bijakoviči. Ivan sa trošku zdržal 
v Čitluku s príbuznými. Keď deti prišli 
domov, rýchlo sa napili vody a utekali 
na Podbrdo, kde už bolo vidieť veľké 
m nožstvo ľudí. Deti nevedeli, kde sa 
dnes zjav í P a n n a  M ária , p re to  sa 
dohodli, že keďju niekto spozoruje, dá 
to  vedieť osta tným . M arija  a Jakov 
zostali dole pri ceste. Práve oni spozo
rovali záblesk svetla a rozbehli sa hore 
ako vietor. K nim  sa p rida li dvaja  
františkáni, ale nepodarilo  sa im ich 
dohoniť. O statní vizionári si tiež všimli 
záblesk svetla a prišli na miesto zjavenia. 
Marija a Jakov ich tam už našli v spo
ločnosti Matky Božej. Dav sa hrnul za 
nimi a tlačil na nich, ale meistní obyva
telia  deti uch rán ili. V ten deň deti 
položili Matke Božej veľa otázok a dos
tali na nich odpovede. Boli radi. Ich 
radosť však zmizla, keď niekto stúpol na 
závoj z odevu M atky Božej, k torý  
splýval až na zem. V tej chvíli zjavenie 
zmizlo.

Deti sa začali modliť a M ária  sa 
znovu objavila.

Jakov sa opýtal: „Č o si praješ od 
františkánov?“

M ária odpovedala: „Františkáni nech 
pevne veria a upevňujú vieru.“

Jakov i Marija prosili Máriu o zna
menie, aby sa skončili všetky tie reči 
a urážky, ktorým boli deti vystavené od 
tých, čo im neverili. Hovorili jej o tom, 
že niektorí tvrdia, že berú drogy. Na túto 
ich žiadosť im M ária povedala: „Moji 
anjeli, nespravodlivosť bola stále. Vy sa 
ničoho nebojte!“

Potom sa deti modlili ruženec a spie
vali piesne. Máriin pohľad sa kĺzal po 
ľudoch na hore, po lesoch a poliach 
a zastavil sa aj na Križevaci. Po modlitbe 
sa M atka s nimi rozlúčila  slovami: 
„Buďte s Bohom, moji anjeli. Choďte 
v Božom pokoji!“

Veľká časť ľudí na hore začala po 
zjavení reptať. Mysleli si, že uvidia 
nejaký zázrak, či dostanú znamenie. Iní 
prišli iba zo zvedavosti.

Ivan, ktorý sa zdržal v Čitluku, prišiel I 
domov neskôr. Rodičia mu povedali, že I 
sa už všetko skončilo, aby nešiel na horu. I 
Preto vyšiel z dom u smerom ku kopcu, I 
pokľakol si a modlil sa. V tom sa mul 
zjavila Panna M ária a bola k nem u | 
veľmi milá.

Farár Zovko si uvedomil, že musí konaťl 
radikálne. Pre toto zjavenie nemal po
chopenie a pochyboval, že by to mohlo! 
byť pravé zjavenie Matky Božej. Skôr sal 
domnieval, že celá táto vec je poriadne! 
zinscenovaná, alebo že ide o činnosti 
diabolských mocností. Znovu ho začalal 
trápiť myšlienka, že všetko naraľičilil 
komunisti. Večer zostal otec Zovko sám | 
spolu so svojím kaplánom. Dlho spoli 
hovorili o okolnostiach zjavenia a vypočuli 
si magnetofónový záznam svojho roz-f 
hovoru s deťmi. Potom odovzdal svoji 
bezradnosť do Božích rúk a p o  úprimnej 
modlitbe usnul.

spr. Juraj Gradol 
(pokračovanie v budúcom  čísle I
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Stretnutia Pána
Keď sa zahľadíš do tejto ikony, do jej vnútra, 

stávaš sa súčasťou príbehu malého chlapca a jeho 
matky. Skús prežívať toto stretnutie, ktoré je ešte plné 
emócií z  jeho narodenia a nezodpovedaných otázok 
o malom dieťati, ktoré len nedávno prišlo na svet. 
Kto to bude? Čo urobí?

Skús sa zahľadieť na postavu malého dieťaťa -  
Ježiša. Ten na ikone naozaj nevyzerá na to, žeby mal 

1 jeden a pol mesiaca. Skôr je to už dvojročný chlapec.
] Akosi rýchlo dospieva. Snaží sa rýchlo naplniť svoj 
I osud. Ale napriek tejto snahe tento chlapec pozerá 

ako každé dieťaťa na matku, lebo nevie, do čoho ide.
■ B ojí sa neznám eho a súcitne h ľa d í s nemou  
i nevyslovenou otázkou a zároveň prosbou: Musím  
i tam ísť? Nechaj ma pri sebe, tu je mi dobre v istote 
i materinského náručia.

Mária je však odhodlaná. Už nedrží dieťa v pev
nom zovretí, ale ho ponúka -  dáva ho Simeonovi.
V  tejto chvíli má odvahu aj za Ježiša. Dieťa predsa 
potrebuje materinskú pomoc -  takpovediac ho treba 
trochu posunúť dopredu. Mária sa to nebála urobiť 

' ani keď bol Ježiš už dospelým -  veď si spomeň na 
príbeh z Kány Galilejskej.

A  Simeon -  ten túžobne čaká, kedy bude môcť 
. prijať do svojho náručia „nádej Izraela“. Neodvažuje 
' sa dotknúť „Páliaceho ohňa“, ale svoje ruky skrýva 
. pod kúskom odevu. Jeho tvár prezrádza pokoru 

a napätie, či naozaj bude môcť na svojich rukách 
držať vyplnenie svojich modlitieb. Stojí zhrbený so 
sklonenou hlavou a čaká v nádeji.

A  čo Jozef? Ten akoby s Annou boli len štatisti 
v tomto príbehu. Stoja vyrovnaní po oboch stranách 

. a zdanlivo iba vyplňujú prázdny priestor. V  náručí 
Jozefa sú však dve hrdličky, či holúbky, ktoré nie sú 
zviazané, ani v klietke. Sú usalašené v roztvorenom 
Jozefovom  náručí a ochotne p r ijím a jú  svoje 

\ predurčenie vediac, že práve vďaka tomu sa stanú 
nesm rteľným i. Z íska jú  život, lebo ho stra tili. 
O ostatných holuboch a hrdličkách nevieme nič, ale

1 tieto žijú vďaka Evanjeliu. Anna však ľavou rukou 
, drží písmo -  symbol dávneho proroctva a poukazuje 
! svojou pravicou na jeho naplnenie.

Na jednej ikone sa tak stretáva túžba človeka po 
t naplnení života s odhodlanosťou prijímať Božiu vôľu.
■ Ibto všetko sa napĺňa cez odovzdávanie Krista jeden
■ druhému, lebo len K ristus je  ten, ktorý dokáže
i naplniť naše očakávania, ktorý dáva zmysel našim 
>, dňom a ponúka nám niečo viac, ako je iba tento život
■ -  ponúka nám večnosť. Jum j Gmdoš

Otázniky života
„Som v druhom  ročníku na strednej škole a stále mám v sebe 

kopec nezodpovedaných otázok. Viem, že človek by mal mať v živote 
rád. Sama túžim po  láske. Tak všeobecne. Jednoducho, aby niekomu 
na mne záležalo. N o  nikdy som  si doteraz nevedela predsta viť nejaký 
konkrétny vzťah. Z d á  sa m i to ako hľadanie niečoho, čo m i je  
vzdialené. Iste, človek sa m á vzdelávať. Preto chodím do školy. No 
zdá  sa mi, že človek by mal m ať ešte jednu školu. M al by navštevovať 
sebapoznanie a budovanie vzťahov. Píšem Vám, pretože hľadám cestu 
a nechcem zostať sama. Hlavne sa bojím, že  by som  sa uzavrela 
a život by išiel m im o mňa. Prosím, poraďte mi. “ Silvia, 16 r.

Keďže žijem s mladými, prežívam s nimi ich dni, radosti i bolesti. 
Stále viac mladých za m nou prichádza so smútkom, že nevedia, čo 
je láska, či budú niekedy schopní milovať.

„Som ako prázdna nádoba. Keby aspoň niečo v nej bolo. Niekedy 
sa nútim  sm iať v spoločnosti. Nechápem , ako m oji spolužiaci 
ľahkovážne pristupujú k  životu. A ko  keby ich nič netrápilo a pritom  
vidím, že  stratili úctu voči sebe. A  niekedy závidím  mojim rodičom, 
že  život majú už z  dosť velkej časti prežitý, že  cítia naplnenie, že 
majú zamestnanie i rodinu, že majú prečo žiť. “ Slávka, 20 r.

Obe dievčatá hľadajú vlastnú život, identitu osobnej cesty 
a prameň poznania skutočnej lásky. Ťažké je túto tému odovzdať 
ateistom . Pretože cítia priepasť prázdnoty osobnej nevery. Boh 
stvoril človeka a dáva mu seba sam ého ako tú najosobnejšiu lásku. 
Tak On sám  sa stáva naplnením  a zmyslom ľudského života. 
Uzdravuje prirodzenosť človeka zranenú hriechom, ktorý spôsobil 
odlúčenie od živého spoločenstva s Bohom a porušenie dôvery 
v Božiu lásku. Boh uzdravuje prirodzenosť človeka vyznaním svojej 
osobnej lásky. Vyznaním Božej lásky človeku je obeta Božieho Syna 
Ježiša Krista.

Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, mal veľmi dôležité poslanie. 
Osloviť človeka v najväčšej hĺbke bytia. A zvolil si úžasnú cestu 
života -  zomrieť pre iných. Zaplatil tú najvyššiu cenu, akú človek 
poznal. Dal svoj život, aby nám ukázal tú pravú tvár lásky. Že človek, 
aby sa naučil lásky potrebuje zomrieť -  zomrieť pre druhých, 
odumrieť všetkému, čo spochybňuje jeho bytie -  zomrieť egoizmu, 
aby potom  celý mohol vstúpiť do prúdu Božej prozreteľnosti.

„Myslela som  si, že  m ôj vzťah s chlapcom si budem kontrolovat 
a riadiť sama. A ž  keďsa to rozsypalo, pochopila som, že  rásť v láske 
bez Boha nie je  možné. “ Silvia, 20 r.

Boží dotyk nás prebúdza láske, dáva nám nový zmysel. Učí nás 
životu. Ľudsky je ťažké zdôvodniť cestu človeka, pretože je plná biedy, 
nedokonalosti, úbohostí, plytkých radostí. Iba Božia radosť a Božia 
múdrosť môže človeka pozdvihnúť a vyslobodiť z jeho samoty.

„Aby bola vo vás moja radosť a úplná...“
Tichá radosť prameniaca z nádherného vzťahu s Bohom, ktorý je 

denne so mnou a miluje ma, ma napĺňa pokojom a šťastím. Človek 
zakliaty sám v sebe volá po oslobodení. Kristus prichádza, aby sa 
dotkol pút ľudskej nemohúcnosti a urobil ho slobodným pre lásku.

Preto klopte na dvere srdca každého človeka.
D rahí m ladí priatelia, všetko más voj čas a svoje miesto. Boh 

dobre pozná každého z nás. Veď nás vymyslel a stvoril. Každému 
určil cestu a ponúka dokonalú školu lásky. Nebojme sa jej, pretože 
je pravdivá, radostná a oslobodzujúca.

Pavol Hudák
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Prvé a druhé nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa [24. február)

Po sťatí svätého Ján a  
Krstiteľa prišli jeho učeníci, 
vzali jeho telo a pochovali 
ho (Mt 14, 12) v samárij- 
skom meste Sebastea. Ne
bolo im dovolené uložiť 
k nemu hlavu svojho uči
teľa, lebo H erod iada sa 
bála, že v takom prípade by 
prorok mohol vstať z mŕt
vych. Hlavu dala zakopať vo 
svojom paláci na nedôs
tojnom mieste, o ktorom  
vedela iba J ana, žena Hero- 
desovho správcu Chtlzu.
Táto Jana. ktorú spomína 
svätý Lukáš vo svojom  

' evanjeliu (8, 3), ju v noci 
potajomky vykopala, ulo
žila do hlinenej nádoby 
a úctivo pochovala na Oli
vovom vrchu.

Po istom čase sa usadil 
na danom mieste mních 
menom inocent a začal 
kopať základy chrámu. Vte
dy našiel v zemi hlinenú 
nádobu a uschovával ju vo 
svojom príbytku. To, že 
v nej bola hlava svätého 
Jána Krstiteľa, pochopil 
podľa zvláštnych znamení, 
zázrakov a zjavení, ktorých sa mu 
dostalo. Ked však Inocent cítil, že sa 

( blíži jeho  smrť. znova ukryl hlavu 
svätého Jána Krstiteľa do zeme, lebo sa 
bál jej zneuctenia - kresťanstvo bolo ešte 
stále prenasledované a potupované.

Ked kresťanstvo získalo slobodu 
vdäka Milánskemu ediktu svätého cisára 
Konštantína Velkého z roku 313, dvaja 
mnísi sa vybrali na púť do Jeruzalema. 
Tam sa jednému z nich zjavil svätý Ján 
Krstiteľ, prezradil mu miesto, kde leží 
jeho hlava, a prikázal m u, aby ju  
vykopal. Ked to však mních rozpovedal 
svojmu spoločníkovi, ten to považoval 
za obyčajný sen. V ďalšiu noc sa svätý 
Ján Krstiteľ zjavil obidvom mníchom 
a povedal im: „Zobuďte sa, zanechajte 
svoju neveru i lenivosť a urobte, čo vám 
bolo zvestované!“ Na druhý deň odišli 
na označené m iesto, našli vzácnu 
relikviu a vložili ju do vreca z ťavej kože.

To bolo prvé nájdenie hlavy svätého 
Jána Krstiteľa.

Po ceste sa m nísi stretli s istým 
chudobným človekom, ktorý sa k nim 
pripojil, a dali mu niesť dané vrece bez 
toho, aby vedel, čo je v ňom. V noci sa 
Pánov Predchodca zjavil tom uto m u
žovi a povedal mu: „Zanechaj svojich 
spoločníkov a spolu s vrecom, ktoré 
držíš v rukách, od nich u teč!“ Takto 
postupoval svätý Ján Krstiteľ preto, lebo 
videl lenivosť a nedbalosť m níchov: 
najprv neverili jeho zjaveniu a potom 
dali niesťjeho úctyhodnú hlavu človeku, 
ktorého vôbec nepoznali.

Hoci svätý Ján Krstiteľ veľmi požeh
nával dom tohto muža a dal mu zbo
hatnúť, on nikom u neprezrad il, aký 
vzácny poklad vlastní, a nestal sa menej 
nábožným . Ku koncu svojho života 
odovzdal hlavu svätého Jána Krstiteľa 
svojej sestre a ona zasa inému zbož

ném u kresťanovi. Takto pre
chádzala od jedného človeka 
k druhém u, až sa dostala do 
rúk kňaza a mnícha Eustatia, 
ktorý žil v jaskyni neďaleko 
sýrskeho mesta Emessa. Spo
mínaný mních však upadol do 
a rian izm u  (podľa pôvodcu  
tohto bludu Aria mal Kristus 
iba ľudskú prirodzenosť) a po
m ocou  hlavy sv ä tého  J á n a  
Krstiteľa, ktorú držal v tajnosti, 
robil m noho  zázrakov, aby 
dokázal správnosť svojho ná
zoru. Keď sa správca mesta po 
porade s biskupom rozhodol 
vyhnať Eustatia z Emessy, ten 
zakopal hlavu svätého Ján a  
Krstiteľa do zeme vo svojej cele, 
aby sa neskôr po ňu vrátil. To 
sa však nikdy nestalo a miesto 
jej o d p o č in k u  znovu  nikto 
nepoznal.

Avšak po nejakom čase istý 
Marcel, archim andrita (pred
stavený) m o n a s tie ra , ktorý 
vyrástol na uvedenom mieste, 
dostal sériu zvláštnych zjavení, 
na základe ktorých začal kopať 
a 18. februára 452 naozaj hlavu 
našiel. Podobné zvláštne zja
venia mali nezávisle od neho aj 

archim andrita susedného m onastiera 
G ennadios, hlavný diakon emesskej 
katedrály Kyriak a jeden emesský roľník. 
Dňa 24. februára 452 ju vtedajší eme
sský biskup Urán slávnostne preniesol 
do tam ojšieho chrám u. Vtedy si však 
M alchos, jeden z kňazov, čo prišli s bis
kupom, povedal: „Odkiaľby sa tu mohla 
nabrať Predchodcova hlava?!“ a smelo 
položil na ňu svoju ruku. V tej chvíli mu 
ruka vyschla a prilepila sa k nádobe. Keď 
sa biskup začal modliť, M alchos mohol 
svoju ruku odtiahnuť, no zostal ťažko 
chorý. Neskôr bola hlava prenesená do 
novopostaveného chrám u a M alchos 
dostal dar úplného vyzdravenia.

Tieto udalosti sa oslavujú ako druhé 
nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa, 
ktorá potom začala na potvrdenie svojej 
pravosti roniť nádherne voňajúce myro, 
ktoré mnohých uzdravilo.

Marcel Gajdoš 
Ilustr. snímka: archív redakcie
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„iVie je  dobré byť 
élovehu samému“

(G n  2 ,1 8 ) .
Čo h o v o r í S v ä té  p ísm o  
o hľadaní ž iv o tn é h o  p a r tn e r a .  

I (II. časť)

„A teraz, Pane, ob
ra tiam  svoju tvár  
a svoje oči k tebe. Roz
káž, aby som odišla 
z  povrchu zeme a ne
musela už počúvať ha
nebné výčitky.... Som 
jediná dcéra svojho 
otca. On nemá syna, 
ktorý by zaujal jeho  
dedičstvo, a nemá ani 
brata ani blízkeho prí
buzného, aby som sa 
mohla statjeho man
želkou. Už mi zomrelo 
sedem mužov: načo 
mám ešte žiť?!“ (porov.
Tob3,12-13.15). Toto 
je modlitba jednej ne
šťastnej, zúfalej ženy -  
Sáry. M ala už sedem 
mužov, no všetci zom 
reli skôr ako s nimi za 
čala žiť. Túži zomrieť, 
lebo nevidí východisko 
zo svojej situácie, nemá 
nádej, že bude niekedy 
žiť v šťastnom  m a n 
želstve. N evládze už 
znášať výčitky okolia, 
k to ré  ju  p o d o z riev a  
z to h o , že ich sam a  
zabíja. M ožno ti nezom relo  sedem  
mužov alebo sedem žien, možno ti pred 
svadbou nezomrel ani jeden či jedna, 
no si rovnako nešťastný/á ako Sára. 
Túžiš žiť v manželstve, no nestretávaš 
toho pravého. Nevidíš nádej, že sa tvoj

sen splní, zúfaš si a m ožno sa ti tiež 
nechce ani žiť.

„Ale ak nechceš, aby som zomrela, 
zhliadni na mňa, Pane a zmiluj sa nado 
mnou,...“ (porov. Tob 3,15). „Ale ak 
nechceš,...“ sú slová, ktoré vyjadrujú 
túžbu zjednotiť sa s Božou vôľou. Sára

sa m odlí podobne ako Ježiš v Get- 
semanskej záhrade: „Otče m ôj. ak je 
možné, nech ma minie tento kalich. No 
nie ako ja  chcem, ale ako ty. ...ak ma 
tento kalich nem ôže m inú ta  musím  ho 
piť, nech sa stane tvoja vôľa " (porov. Mt 
26 ,3 9 .4 2 ). S á ra  nap riek  všetkém u 
ud rž iava  kontak t s Bohom , buduje 
s Ním vzťah, neprestáva sa pravidelne 
modliť. Nedovoľ, aby problém, ktorý 
v živo te  m áš, ovplyvnil tvoj vzťah 
s Bohom , nedopusť, aby ťa ovládla 
nevera a vzbura voči Nemu.

Sárina  m odlitba  bo la  v tej chvíli 
vypočutá. Boh poslal anjela Rafaela, 

abyju uzdravil, oslobodil 
od dém ona Asm odeja, 
ktorý vraždil jej mužov 
v svadobnú  noc a p ri
viedol k nej Tóbitovho 
syna Tobiáša. „ Veďpodľa 
práva patrila Tobiášovi, 
a nie tým všetkým, čo si 
ju chceli vziať“ (Tob 3, 
17).

Rafael v podobe mla
dého m uža sa ponúkne 
Tobiášovi, že mu bude 
robiť sprievodcu na jeho 
ceste do Médska, na kto
rú ho posiela jeho otec 
Tobit v majetkových zále
žitostiach. V istej chvíli 
ho upozorní na Reguelov 
dom : „ Túto noc musíme 
prenocovať u Raguela. Je 
to tvoj príbuzný a má 
dcéru, menom Sáru. ...Ty 
si zo  všetkých mužov 
jeho najbližší príbuzný, 
aby si ju dostal za ženu. 
...Je to veľmi múdre, sta
točné a dobré dievča a jej 
otec je  šľachetný človek. 
... Dnes večer budeme 
hovoriť o tomto dievčati 
a zasnúbime ti ho. Ked 
sa vydáme na spiatočnú 
cestu s Rages, vezmeme 
ho a odvedieme ho so 
sebou do tvojho domu“ 

(porov. Tob 6,10. /2-73j.'lobiášsavšak 
bojí dém ona Asmodeja, o ktorom už 
počul. Rafael mu dáva pokyny ako 
poraziť dém ona a ďalšie rady.

„Keď Tobiáš počul Rafaelove slová, 
že Sára je jeho sestrou z  príbuzenstva, 
tak sa do nej zamiloval, že k nej prilipol
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celým srdcom“ (Tob 6,19). Č o sa
prihodilo Tobiášovi hned potom , čo 
k nemu Boh prehovoril cez svojho posla 
Rafaela? Zamiloval sa do Sáry a prifnul 
k nej celým srdcom. Vieš. kde sa začína 
skutočná láska, skutočné zamilovanie? 
Pri Pánovi, v modlitbách, v čase keď sa 
s Ním rozprávaš o človeku svojho srdca 
a dovolíš mu, aby aj On hovoril k tebe.

A bola svadba... „Keďprestali jes t  
a piť, rozhodli sa ísť spať. Mladíka 
odprevadili a zaviedli ho do spálne. 
Vtedy si Tobiáš spomenul na Rafaelove 
slová, vybral z  kapsy, ktorú mal so 
sebou, rybie srdce a pečeň a vložil to 
na žeravú pahrebu kadidelnice. Vôňa 
ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel 
do končín horného Egypta. Rafael sa 
hneď odobral za ním, dal ho tam do 
okov a vrátil sa “ (Tob 8,1 -3).

Tobiáš musel skôr, ako začal žiť so 
svojou manželkou vyhrať duchovný boj. 
Nie sám, Boh bol s ním. C hce byť 
aj s tebou, keď budeš bojovať o svoju 
čistotu pred manželstvom, keď budeš

zápasiť s takými problém am i ako je 
bývanie, dobré zam estnanie, dostatok 
financií, vzťahy s rodičm i... Tobiáš 
položil na žeravú pahrebu kadidelnice 
rybu. Ryba je pre kresťanov symbolom 
Jež iša  K rista  a kad id lo  sym bolom  
modlitieb Božieho ľudu. V duchovnom 
boji zvíťazíš, ak poznáš moc modlitby 
a to, čo na kríži pre teba urobil Ježiš! 
„On na kríži odzbrojil a verejne odhalil 
každú mocnosť a silu, slávne nad nimi 
zvíťazil“ (Kol 2, 15). A ty si volaný 
k tomu. aby si svoju silu hľadal v Jeho 
veľkej moci.

„Keďrodičia odišli a zavreli dvere 
izby. Tobiáš vstal z  lôžka a povedal 
Sáre: „Vstaň, sestra! M odlime sa 
a prosme nášho Pána, aby nám preu
kázal milosrdenstvo a spásu“ (porov. 
Tob 8,4). Modlitba v spálni? Ano, a do
konca k nej vyzýva muž. Je jasné, že 
Tobiáš vedel, čo je skutočným cieľom 
m a n ž e ls tv a  -  sp o lo č n e  d o s ia h n u ť  
milosrdenstvo a spásu.

„Zvelebenýbuď, Bože našich otcov... 
Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho 
ženu, aby mu pomáhala a podporovala 
ho. ...Ty si povedal: „Nie je  dobre člo
veku samému, urobme mu pomocnicu, 
ktorá mu bude podobná.“ Teraz si 
neberiem túto moju sestru z  chlipnosti, 
ale s čistým úmyslom. Zmiluj sa dob- 
rotivo nado mnou i nad ňou, aby sme 
sa spoločne dožili staroby“ (porov. Tob
8, 5-7). V svadobnú noc Tobiáš zvele
buje svojho nebeského Otca, odvoláva 
sa v modlitbe na Boží plán s mužom 
a ženou. Berie si Sáru vedený na prvom 
mieste vernosťou Bohu a jeho Slovu, 
s čistým úm yslom  a túžbou po spo
ločnom živote až do staroby.

Na záver dve rady pre teba: 
R o zh o d n i sa, či n eb u d eš  hľadať 

iného  (inú) ako toho  (tú), k torého  
(ktorú) ti vyvolil Boh! Buď  trpezlivý/á 
a čakaj na B o ží čas!

Zuzana Sarnecká
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Zíde z očí, zíde z  mysle. Koľko
krát nám zíde z mysle práve to, čo 
by tam malo byť. Koľkokrát zava
lení povinnosťam i a starosťam i
o každodenný chlieb zabúdame na 
to najdôležitejšie -  napripodobňo- 
vanie sa K ristovi. A  práve ako  
pom oc v ú s ilí s ta ra ť  sa n ielen
o každodenný chlieb, ale aj o kaž
dodenné nasledovanie Krista, sa 
ponúka Diár gréckokatolíka 2002, 
ktorý uzrel svetlo sveta po schvá
lení liturgickou komisiou Košic
kého a p o što lskéh o  exa rch á tu  
z  in ic ia tív y  troch duch o vn ých  
otcov Mgr. M areka  Paľa, Mgr. 
Dávida Zorvana a Mgr. Štefana  
Keruľa-Km eca. Z osta vo va te lia  
našli vh o d n ý  spôsob spo jen ia  
cirkevného a sve tského  ka len-  
dária. Toto spojenie akoby chcelo 
o d strá n iť  fa lo šn é  oddeľovan ie  
sakrálneho a profánneho už p ri 
plánovaní rozvrhu činnosti a záro
veň poukázať na podstatné prepo
jen ie  k u ltú r y  a viery. V  B o h u  
„žijeme, hýbeme sa a sm e“ (Sk 17, 
28) a Bohu máme dávať to, čo m u  
patrí -  teda všetko, aj náš čas.

Diár obsahuje ka len d á r iu m  
svätcov, čítania na liturgie, utierne 
a večierne, menlivé časti na litur
giu s udaním strán podľa m odli
tebnej knihy Modlime sa k Pánovi.

Vyznačené sú prikázané sviatky, 
pôstne dn i a  voľnice. K aždá dvoj- 
strana, ktorá  predstavu je  jeden  
týždeň, obsahuje aj svetský ka len
dár mien, v ktorom sú označené 
štátne sviatky. V  rubrike každého  
dňa je  priestor pre stručné osobné 
poznám ky. D iár ďalej obsahuje  
modlitby pred sv. Božskou litu r
giou, prosby na rôzne úmysly, p a 
nych ídu  a m od litby  po božskej 
liturgii. Nájdem e tam  aj telefónne 
čísla farských úradov exarchátu  
a eparchie.

Zám erom  zostavovateľov bolo 
vytvoriť diár pre kňazov, kantorov 
a eerkovníkov, no p red s ta ve n é  
d ielko  p rekra ču je  ten to  zá m er  
a smelo ho možno odporúčať nie
len všetkým gréckokatolíkom, ako 
to implicitne vyjadruje názov, ale 
všetkým, ktorí chcú bližšie nazrieť 
do pokladnice praxe liturgického 
života kresťanského východu. Diár 
je  možné smelo odporúčať laikom, 
ktorí sú takisto pozvan í k  nasledo
v a n iu  K r is ta , k  o s la ve  B o h a , 
k š ťa s tiu  ž iv o ta  s B ohom . Sv. 
A ugustín  hovorí, že vie, čo je  čas, 
ale zároveň dodáva, že sa o čase 
nedokáže vyjadriť. M y sm e na tom  
podobne, no spolu so sv. A u g u s
tínom vieme, ako m ám e čas využiť
-  na postupnú prem enu seba na

obraz Ježiša Krista. V  tomto úsilí 
Diár gréckokatolíka 2002predsta  
vuje vítanú  pomoc, aby to, čo je  
najdôležitejšie, nám  neschádzalo 
z  mysle.

Veľmi sym patický je  návrh na 
spoluprácu, ktorý je  spolu s adre
sou um iestnený na poslednej stra
ne. Čo by tam  teda ešte mohlo byť? 
Plánovací kalendár na rok 2002 
aj 2003, p reh ľa d  p o d u ja tí ako  
napr. význam né odpustové sláv  
nosti, m lá d ežn íck e  s tre tn u tia ,  
okrúhle výročia chrámov, farnosti 
a.p. M ali by tam  byť dôležité tele
fónne čísla  a adresy K B S , b is
kupské úrady, faku lta , seminár, 
charita , kláštory, rehole, Slovo, 
internetové adresy a.p. Užitočné by 
boli čisté s tránky  na poznám ky  
(napr. súkrom né telefónne čísla) 
a snáď  aj tvrdší a reprezentatív 
nejší obal. Tu i tam  sa vlúdila  
drobná chybička, zaiste najskôr 
z  p reh lia d n u tia , čo však vôbec 
neznižuje význam  diára.

Už niekoľko rokov sme evidovali 
sn a h y  o zostavenie liturgického  
diára a zdá  sa, že tento pokus je 
najvydarenejší. Zostavovateľom  
ď a ku jem e a pra jem e, aby sm e  
m ohli zopakovať toto konštato  
vanie v budúcom roku pri diári na  
rok 2003.

Pavel Dancák
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Dlho som váhala. Povedať to nahlas?
| M nohí nepochopia, pokrčia ramenami.
. Ved nás sa to netýka. Ale možno aj vy 

prežívate niečo podobné vo svojej rodine.
S manželom sme boli bezradní. Ale 

už nie sme. Máme dve zdravé deti. Syna
I Ondreja, ktorý študuje v treťom ročníku 
na Pedagogickej fakulte v Prešove. Dcé-

1 ra M aruška je v druhom ročníku na Le
kárskej fakulte v Košiciach. My dvaja 
sme učitelia. Náš problém je v tom, že 
dcéra počas letných prázdnin abso l
vovala kurz Silvovej metódy. Od vtedy 
sa celkom zm enila. Je zahľadená do 

' seba, stále medituje a tak sa dostáva do 
hladiny alfa, kde rieši svoje problémy, 
ale i problémy iných. Je dobrá jasno- 
vidka a lieči aj iných ľudí.

Ale v rodine si nerozumieme. Odmieta 
m odlitbu a odm ieta sviatosti, ani do 
chrámu nechce chodiť na bohoslužby. 
Keď sa jej pýtame, prečo s nami nechce 
ísť do cerkvi aspoň v nedeľu, odpovedá, 
íže jej stačí „Silvova m etóda“. Tvrdí, že

keď je v hladine Alfa, je schopná liečiť, 
vidieť do  m in u lo sti, či b u d ú cn o sti 
a programovať seba, alebo iných ľudí. Na 
naše dohováranie reaguje podráždene, 
hnevom, odchodom z domu.

Problém máme aj so synom Ondre
jom . D ostal sa do zlej partie. Preto 
opakuje tretí ročník. Má zvláštnu cho
robu: závislosť na alkohole. Radili sme 
sa so známymi psychológmi. Pomoc je 
možná len vtedy, ak by sa chcel zmeniť. 
No syn tvrdošijne odmieta.

Keď vás niečo trápi, vidieť to na vašej 
tvári. Kňaz, ktorý vyučuje na našej škole, 
mi položil otázku: - Pani učiteľka, aký 
smútok nosíte v sebe? Zarazila som sa.
- Veď všetko je v poriadku, pán farár. -  
Ale vaša tvár prezrádza niečo iné... 
Nebolo mi do reči, tak som pozvala pána 
farára k nám na návštevu.

Keď som dom a povedala manželovi, 
že nás navštívi dôsto jný pán, sprvu 
zareagoval odmietavo. -  Ved, čo sa má 
farár starať do našich rodinných záleži

tostí! Napriek tomu som všetko pripra
vila a čakala vzácnu návštevu.

Prišiel v nedeľu popoludní. Pomaličky 
som sa rozhovorila o našom probléme. 
Manžel občas niečo doplnil.

Kňaz vycítil z nášho rozprávania bez
radnosť. Potom  otvoril Sväté písmo 
a prečítal nám  úryvok z M atúšovho 
evanjelia, ktorý zakončil slovami: „Tento 
druh diabolstva sa nedá vyhnať ináč, iba 
modlitbou a pôstom “ (porov. Mt 17,14- 
2 1 ).

Trochu som oponovala. Ved my sa 
modlíme za svoje deti, ale nevidieť nijaký 
výsledok. Kňaz na to povedal: - O týž
deň vstupujeme do Velkého pôstu. Akú 
úlohu v tomto pôstnom období chcete 
prežívať? Ktorú z biblických postáv si 
chcete vybrať? Rozmýšľajte, na ktorom 
zastavení krížovej cesty ste dnes? Skúste 
si urobiť v tom to pôste štyridsaťdňovú 
duchovnú obnovu. - Ale ako, veď sme 
zamestnaní, cez týždeň domov prichá
dzame až k večeru?
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- Ako trávite večer? opýtal sa kňaz. -  Pripravujeme sa na 
nasledujúci deň do školy a pozeráme televíziu. -  Pokúste sa počas 
pôstu zrieknuť televízie a zapnúť Boží program vo vašej obývačke. 
-Aký je to Boží program? Je to čítanie Písma svätého, modlitba 
krížovej cesty, sv. ruženca a meditácia pri pozeraní na Kristov 
kríž. ..Spolu s Kristom som ukrižovaní. Už nežijem ja, ale žije vo 
mne Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere 
1/ Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa “ 
(Gal 2, 19-20).

- Otvorte sa. rozjímajte o tejto pravde. Prežívajte prítomný 
okamih, že ste s Kristom ukrižovaní, bezmocní. Uvedomte si 
konkrétne svoje kríže, ktoré máte so svojimi deťmi. Tieto konkrétne 
veci dávajte do Kristovho kríža, do jeho otvorených rán.

Modlite sa stále s dôverou, lebo v Prvom liste Jánovom čítame: 
„A toto je  dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo 
prosíme podľa jeho  vôle. A  ak vieme, že  nás počuje, nech
o čokoľvek prosíme, vieme aj to. že dostaneme, o čo sme žiadali" 
(1 Jn 5, 14-15).

Ale najprv musíme vyznať svoje hriechy vo sviatosti pokánia, 
rozmýšľať, ako náš hriech ublížil druhým. „Ak hovoríme, že  
nemáme hriech, klameme sami seba a nie je  v nás pravda. Ale ak 
vyznávame svoje hriechy, on je  verný a spravodlivý, odpustí nám  
hriechy a očistí nás od každej neprávosti" (1 Jn 1, 8-9).

- Tento sviatostný čas pôstu si rozdeľte na tri etapy. V prvej 
etape budete svojim deťom odpúšťať. Odpúšťať opravdivo 
a /  celého srdca. V druhej etape milujte svoje deti. Sú darom od 
Boha pre vás. Sú to vaše deti. Prijmite a milujte ich takých, akí 
sú...Milujte svoje deti. tak ako rodičia milujú svoje choré deti.
V poslednej etape ďakujte Bohu. že máte také deti. akými sú teraz. 
Neďakujte za to. abv boli iné. ale ďakujte za to, že sú také, aké sú 
teraz. Uverte v Boží prísľub. „Bez prestania sa modlite, pri všetkom 
vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! “ 
(I Sol 5, 17-18).

- Všimnite si vetu ..Pri všetkom vzdávajte vďaky.. Pri všetkom.
V tejto situácii, v tomto probléme ďakujte Bohu. velebte Boha, 
lebo On má riešenie na vašu situáciu. Dôverujte a ďakujte Bohu 
a uvidíte zázrak vo vašej rodine. Aleje ešte potrebný pôst. V knihe 
Ester čítam e, čo odkázala  E ster M ardochejovi: „ C hod  
a zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Súzach a modlite 
sa za mňa! Tri dni a tri noci nič nejedzte, ani nepite! Ja sa budem  
so svojimi služobnicami podobne postiť a potom  pôjdem za 
kráľom, hoci nezavolaná, urobím proti zákonu, aj keď sa tým  
vystavím smrteľnému nebezpečenstvu“ (Est 4.16). Pokúste sa aj 
vy so svojimi príbuznými postiť za obrátenie vašich detí. Aspoň 
jeden deň v týždni.

- Na začiatku svojho príbehu som povedala, že sme boli 
s manželom bezradní, ale dnes už nie sme. Lebo vieme, na ktorom 
zastavení krížovej cesty sa nachádzame. Začíname sa rozprávať 
s Ježišom, prežívať Božiu blízkosť, stáť pod krížom a uvedomovať 
si, že Ježiš zomrel za môj problém, za môj hriech. Každý deň 
pod krížom. Chceme mu povedať svoje „áno“ a žiť pre neho. 
Zaangažovali sme do toho pôstu aj našu rodinu. Velkou oporou 
na tejto ceste je dôstojný pán farár, s ktorým sa často stretávame 
na modlitbe. Viete, je to ťažké, keď ste žili v pochybnosti a nevere. 
Duch sveta ovplyvňoval náš život. V tomto posvätnom čase pôstu 
robíme krok viery. Je to ťažká, je to skutočne krížová cesta. Ale tá 
cesta vedie ku vzkrieseniu.

Drahý čitateľ, ak čítaš tieto riadky, pomodli sa za nás, za našu 
rodinu, aby sme vytrvali, mali dosť sily a odvahy počúvať Boha 
a hľadať jeho tvár. Aby naša rodina zakúsila radosť zo vzkriesenia.

Ján Karas

SlIJAŠGENOMIIGENiCI -  BISKUPI, KTORÍ 
ZOMRELI PRE KRISTA

Biskup Nvkvia [Búdka]
Blahoslavený biskup Nykyta Búdka sa narodil 7. júna 

1877 v dedinke Dobromirka, v Zbarackom regióne, ktorý 
dnes patrí do oblasti Ternopiľa. Po skončení bohoslovec
kých štúdií vo Viedni a Innsbrucku, prijal kňazské svä
tenia z rúk metropolitu Andreja (Šeptyckého) v roku 1905.
V roku 1909 dosiahol doktorát teológie. Pápež Pius X. 
ho roku 1912 vymenoval za biskupa a apoštolského 
exarchu do Kanady pre ukrajinských katolíkov. Biskupskú 
chirotóniu prijal 14. októbra 1912 v Lvove. V roku 1928 
sa vracia z Kanady a je zvolený za generálneho vikára 
Metropolitnej kapituly v Lvove. Biskupa Nykytu uväznila 
NKVD 11. apríla 1945 a odsedel si osem rokov väzenia. 
Zomrel ako mučeník 1. októbra 1949 v koncentračnom 
tábore v Karagande (Kazachstan). Pri nedávnej návšteve 
v Kazachstane. Sv. Otec Ján Pavol II., vo svojej homílii 
v K atedrále M atky ustavičnej pom oci (24. 9. 2001) 
spomenul aj hrdinstvo blahoslaveného biskupa-mučeníka 
Nykytu Budku, ktorý zomrel v gulagu Karadzar.

„ Podľa slov zdravotnej sestry zo  sibírskeho tábora, vla- 
dyka predvídal svoju smrť: «Pred svitaním zajtrajšieho 
dňa ja  tu už nebudem.» Tak sa aj stalo. S  predstieranou 
úctou a uznaním  jeho  hodnosti táborská stráž ponechala 
na ňom  väzenský odev. Jeho pozostatky boli vyvezené 
a ponechané v lese, podobne ako telá jeho  predchodcov. 
S  myšlienkami na dobrotu tohto Božieho muža, ktorý až 
do konca slúžil svojím  bratom, m n o h í odsúdenci sa 
v nasledujúce ráno vybrali, aby ešte raz videli toho, ktorý 
bol stelesnením  anjelskej dobroty  pre m nohých. A le  
všetko, čo našli, bol len kúsok rukáva z  košele jeho  odevu. ” 

(Zo slov arcibiskupa Vladimíra Sternjuka.)

Stanislav Gábor 
M arek Durlák
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Z a se  o A m e rik e ?
D céra evanjelizátora Billyho G ra- 

ham a sa zúčastnila rozhovoru v pro
gram e „Early Show “ a m oderátorka 
Jane Claysonová sa jej spýtala: „Ako 
mohol Boh niečo také dopustiť?“ Anna 
G rah am o v á  jej d a la  veľmi h lbokú  
a múdru odpoveď. Povedala: „Verím, že 
Boh je hlboko zarm útený tým. čo sa 
stalo, tak ako aj my, ale roky sme Bohu 
hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej 
vlády a z nášho života. A keďže je gentle
man, verím, že sa potichu stiahol. Ako 
môžeme očakávať, že nás Boh požehná 
a ochráni, keď ho žiadam e, aby nás 
nechal na pokoji?“

Viem, že sa poslalo už veľa emailov 
ohľadom udalostí z 11. septembra 2001, 
ale tento jeden ta určite prinúti zamyslieť 
sa. Ak nemáš čas prezrieť si ho pozorne 
celý, u rčite  sa zam ysli a sp o ň  nad  
posledným  riadkom ... vo svetle n e 
dávnych udalostí, teroristických útokov, 
strelby v školách atď. Pozrime sa teda 
na to.

Myslím si, že sa to začalo, keď sa 
Madeline Murrayová - O ’Harová (bola 
zavraždená, jej telo sa našlo nedávno) 
sťažovala, že nechce v školách žiadne 
modlitby, a my sme povedali „OK“.

Potom  niekto povedal, že by bolo 
lepšie, keby sa Biblia v školách nečítala... 
Biblia, ktorá hovorí, nezabiješ, nepo
kradneš, a miluj svojho 
blížneho ako seba sa
mého. A my sme pove
dali „OK".

Potom Dr. Benjamin 
Spock začal tvrdiť, že 
by sme nem ali svoje 
deti trestať, keď sa zle 
správajú, lebo by sme 
tak  m ohli z ran iť  ich 
mladé osobnosti a na
rušiť ich sebaúctu (syn 
Dr. Spocka spáchal sa
m ovraždu), a my sme 
súh lasili: „O dborn ík  
určíte vie, čo hovorí.“
Tak sme znovu povedali 
„OK“.

Potom niekto pove
dal učiteľom a riadite
ľom, aby nevychovávali 
naše deti, keď sa sprá

vajú zle. A riaditelia povedali, aby žiadny 
člen učiteľského zboru netrestal štu 
dentov, keď sa neprístojne správajú, lebo 
nechcú stratiť dobré m eno a určite 
nechcú, aby ich zažalovali. (M edzi 
výchovou a mlátením, fackaním, poni
žovaním a kopaním je veľký rozdiel.) 
A my sme povedali „OK“.

P otom  niekto  povedal, dovoľm e 
našim  dcéram, aby šli na potrat, keď 
chcú, a nemusia o tom dokonca povedať 
ani svojim rodičom. A my sme povedali 
„OK“.

Potom  nejaký m údry člen školskej 
rady povedal, 
že ch lap c i 
z o s t a n ú  
chlapcam i 
a aj tak  
b u d ú
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robiť, čo chcú, takže dajme našim sy
nom toľko kondómov, koľko si len za
žiadajú, aby si užili toľko zábavy, koľko 
len chcú. Nemusíme pritom hovoriť ich 
rodičom, že ich dostali v škole. A my sme 
povedali „OK“.

Potom  niekto z vyšších úradníkov 
povedal, že nezáleží na tom, čo robíme 
v súkromí, ak poctivo pracujeme. Zase 

sme súhlasili a po
vedali. že nám ne
záleží na tom, čo < 
človek robí v sú
k rom í, vrátane 

prezidenta, ak



máme prácu a naša ekonomika je v po
riadku.

Potom niekto povedal: „Vydávajme 
časopisy s obrázkam i nahých  žien 
a nazvime to  dobrým , realistickým  
ocenením krásy ženského tela.“ A my 
sme povedali „OK“.

Potom niekto posunul toto ocenenie 
ešte o krok ďalej a publikoval obrázky 
nahých detí. Ďalší krok urobil, keď ich 
sprístupnil na in ternete. A my sme 
povedali „OK“, odvolali sa predsa na 
slobodu prejavu.

Potom prišiel zábavný priem ysel 
s tým, aby sme urobili televízne p ro 
gramy a natočili filmy, ktoré propagujú 
rúhanie, násilie a nezákonný sex. Po
vedali: „N ahrávajm e h u d b u , k to rá  
povzbudzuje ľudí k zn ásilň o v an iu , 
drogám, v ražd ám , sam o v ražd ám  
a k preberaniu satanských  vzorov.“ 
A my sme povedali: „Veď je to  len 
zábava, nem á to  ž iadne  negatívne 
vplyvy, aj tak to nikto neberie vážne, tak 
poďme na to .“

Teraz sa pýtame sami seba, prečo 
naše deti nem ajú  svedom ie, prečo 
nerozoznávajú dobré od zlého, a prečo 
pre nich nie je problém om  zabiť cu 

dzincov, svojich spolužiakov a sSamých 
seba?

Keby sme o tom dlhšie popremýšľali 
a pozreli sa hlbšie, možno by sme našli 
odpoveď. M yslím, že to m á veľa do 
činenia s tým, že „ČLOVEK ŽNE, ČO 
ZASADIL“.

„Drahý Bože, prečo si nezachránil to 
malé dievčatko, ktoré zabili v triede? 
S pozdravom , znepokojený študen t.“ 
O D P O V E Ď : „D rah ý , znepoko jený  
študent, m ám  zakázané ísť do škôl. 
S pozdravom, Boh.“

Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú 
Boha, a potom  sa čudujú, prečo sa svet 
rúti do pekla. Je smiešne, ako veríme 
všetkému, čo sa píše v novinách, a spo
chybňujeme všetko, čo hovorí Biblia. Je 
smiešne, ako chce ísť každý do neba 
s tým, že nemusí veriť, myslieť si. hovoriť 
alebo robiť to, čo prikazuje Biblia.

Je smiešne, že niekto povie „Verím 
v B oha,“ ale stále nasleduje S atana, 
ktorý, mimochodom, tiež „verí“ v Boha.

Je smiešne, ako rýchlo sme pripravení 
súdiť, ale sami nechceme byt súdení.

Je smiešne, ako môžeš poslať tisíce 
„vtipov“ emailom, ktoré sa budú rozši
rovať rýchlo ako oheň, keď však pošleš

správy, ktoré hovoria o Bohu, ľudia si 
dvakrát premyslia, či ich pošlú ďalej.

Je sm iešne, ako sa neslušné, ne
m ravné, vulgárne a obscénne správy 
slobodne šíria kyber-priestorom , ale 
verejné diskusie o Bohu sú v školách 
a na pracoviskách potlačované.

Je sm iešne, ako m ôže byt niekto 
v nedeľu zapálený pre Krista, ale ostatné 
dni v týždni je neviditeľným kresťanom.

Smeješ sa?
Je smiešne, že keďbudeš posielať túto 

správu ďalej, do okienka KOMU neza
dáš veľa mien z tvojho adresára, lebo si 
nie si istý, čomu vlastne tí ľudia veria, 
alebo čo si o tebe pomyslia, keď im dôjde 
od teba takýto mail. Je smiešne, ako sa 
v iacej o b áv am  to h o , čo si o mne 
pomyslia ľudia, než toho, čo si o mne 
myslí Boh.

Premýšľaš?
Pošli túto správu ďalej, ak si myslíš, 

že za to stojí. Ak nie, jednoducho ju 
vymaž... Nikto sa nedozvie, že si to 
urobil. Ak však vymažeš tento myšlien
kový proces, potom sa ľahostajne neopri
o operadlo a nesťažuj sa, aký je tento 
svet zlý!

-in t-

Človek vstopoje do Božieho dooio
Ak človek prichádza na návštevu, 

nikdy si nezabudne uctiť domácich. 
Niekedy je to iba podanie rúk, či bozk, 
inokedy nejaká malá pozornosť pre 
tých, čo bývajú v dome. Ak kňaz vstu
puje do Božieho domu, očistený od 
svojich previnení, prejavuje úctu, ktorá 
patrí Bohu tým, že pobozká ikonu 
Krista prosiac o zmierenie a velebiac 
jeho vykupiteľské dielo. Takisto podíde 
aj k ikone Bohorodičky a pobozká ju, 
pričom žiada od nej ochranu nielen pre 
seba, ale aj pre celý ľud. Pred vstupom 
do svätyne prosí o posilu, aby „bez 
odsúdenia mohol predstúpiť pred B oží 
vznešený trón a konať sviatostnú ne
krvavú obetu.“ Tak zmierený a posil
nený velebí Božie dielo v jeho živote 
a vstupuje do svätyne, kde si uctí 
evanjeliár, prestol ako aj naprestolný 
kríž. Všetky tieto  p redm ety  m ajú  
hlboký význam, nakolko ide o Kristovu 
radostnú zvesť, miesto jeho umučenia
i vzkriesenia a nástroj spásy celého 
ľudstva.

Boh už od čias M ojžiša a Á rona 
žiadal, aby služobníci oltára boli pri jeho 
službe oblečení do iných -  skvostných 
rúch a tak ho aj velebili. Tak aj kňazi 
Novej zmluvy si obliekajú svoje rúcha 
určené pre túto službu oltára. Ako prvé 
si obliekajú stichár ako rúcho určené pre 
slávnostné príležitosti. Nasleduje epitra- 
chil so slovami: „Požehnaný Boh, čo 
vylieva svoju milosť ... sťa vzácny olej 
na hlave, čo steká n a ... Aronovu bradu, 
čo steká na okraj jeho rúcha.“ Nasleduje 
pojaš s modlitbou: „Požehnaný Boh ma 
silou opásal...“ a nárukavníky, pričom 
hovorí: „Tvoja pravica. P an e ,... nepria
teľa zasiahla...“ a „Tvoje ruky ma utvorili 
a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím 
si Tvoju náuku.“ Tieto časti odevu sym
bolizujú moc a silu, ktorú má kňaz od 
Boha. Keď biskup vyznam ená kňaza 
nosením  nábederníka, akoby mu dal 
meč veleby a dôstojnosti Božej. Posled
nou časťou, ktorú si kňaz oblieka na 
seba, je felón, pričom sa modlí: „Pane, 
Tvoji kňazi nech sa odejú do spravod-

llustr. snímka: 
Ľ. Lehotský

livosti a Tvoji svätí nech plesajú...“ Tak 
totiž, ako felón zahaľuje kňaza od hla
vy až dole, tak má byť kňaz zahalený 
do Božej pravdy, aby mohol byť jas
ným svetlom pre všetkých, čo hľadajú 
cestu k Bohu. Pri každej časti odevu 
kňaz ju  žehná a bozká, aby prejavil 
Bohu vďaku za tento dar.

Juraj Gradoš
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V í ť a z s t v o  v z n a m e n í  k r í ž a
K atedrála nachádzajúca sa oproti 

cisárskemu palácu v maloázijskom meste 
Nikomédia bola 23. februára 303 vyra
bovaná a zborená rímskymi vojakmi. Ci
sár Dioklecián vydal počas nasledujúceho 
dňa edikt, ktorým mali byť zničené všetky 
kresťanské chrámy. Kresťanské boho
služby boli zakázané, posvätné knihy mali 
byť skonfiškované a spálené. Posledné 
velké prenasledovanie kresťanov v rímskej 
ríši bolo najkrutejšie zo všetkých pre
nasledovan í -  nakoniec však viedlo 
k definitívnemu uznaniu kresťanstva.

Začiatok posledného 
veľkého prenasledovania

C isár Dioklecián sa dostal k moci 
v roku 284. Chaotické pomery v rímskej 
ríši chcel napraviť dôkladnými reformami. 
Mnohé z jeho projektov mohli byť dobré, 
hlavne čo sa týka hospodárskej oblasti. 
Podobne malo poslúžiť rozmachu ríše aj 
posilnenie centrálneho vplyvu a sprísnenie 
úradníckej kontroly. Na základe týchto 
predpokladov cisár rozdelil rímsku ríšu na 
štyri časti a na ich čelo boli mimo neho 
postavené ďalšie tri osobnosti -  jeden 
augustus a dvaja caezari. Tým pred
pokladal, že ríša je zvnútra jednotná 
a neotrasiteľná. Na posilnenie hraníc ríše 
zväčšil armádu.

Práve v tomto bode narazil na odpor 
m nohých kresťanov, k to rí odm ietali 
vojenskú službu z náboženských dôvo
dov. To viedlo k znovuvzkrieseniu podo
zrenia, že kresťania nie sú voči ríši lojálni 
a že sa môžu stať práve tým elementom, 
ktorý v prípade útoku zvonku bude nápo
mocní nepriateľom štátu. Dioklecián bol 
oddaný pohanským bohom a z nevôľou 
sledoval rozmáhajúci sa vplyv kresťanov, 
ktorý siahal až k cisárskem u dvoru. 
Situácia sa vyostrila, keď sa kresťankami 
stali jeho žena a dcéra. V tom čase bolo 
podobne veľa kresťanov medzi dvoranmi 
a úradníkmi. Narástol aj počet kresťan
ských chrámov a samotní biskupi sa stali 
poprednými občanmi miest.

Nezvyčajná krutosť

Podnet k novému prenasledovaniu 
kresťanov dala veštba boha Apolóna,
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ktorú si vypočul cisár v maloázijskom 
Miléte v r. 303. Tam mu veštec povedal, 
že práve kresťania sú príčinou neprav
divých veštieb. Táto situácia bola podpo
rovaná samotným zmýšľaním Diokle- 
ciána, ktorý už predtým tvrdil: „Staré 
náboženstvo nemá byť kritizované neja
kým novým. Je totiž zločinom rozvracať 
to, čo naši predkovia ustanovili naveky 
a čo si zachováva popredné miesto a ži
vot.“ Na základe tohto svojho postoja 
naviazal na obetné edikty cisára Décia 
a tie ešte sprísnil: kresťania museli pod 
hrozbou smrti obetovať rímskym bohom. 
Tisícky kresťanov zomreli mučeníckou 
smrťou. Klerici boli uväznení. Kresťania 
boli zbavení všetky pocty, právna ochrana 
a hodnosti.

Krutosť hraničiaca so zverskosťou 
sprevádzala celé toto prenasledovanie. 
Istý muž roztrhal edikt. Za toto svoje po
čínanie bol hneď predvedený a mučení. 
Toto však vojakom nestačilo -  začali ho 
páliť pochodňami. Keď všetko pretrpel 
s obdivuhodnou trpezlivosťou, spálili ho 
na popol.

Pokoj na západe 
Konštantín cisárom

prišiel priamo o život. Cisár však 25. júla 
306 v britskom Yorku zomrel. Vojaci 
vyhlásili za nového cisára jeho syna 
Konštantína.

Napriek nekrvavému prenasledovaniu 
kresťanov na západe ríše východ sa 
zmietal v krvavom kúpeli. Po odstúpení 
Diokleciána sa nový cisárom stal Gale- 
rius. Túto svoju politiku zmenil až na 
smrteľnej posteli tzv. tolerančným edik
tom, ktorým povolil kresťanstvo a bu
dovanie chrámov pod podmienkou, že sa 
nepostavia proti politike štátu a budú mu 
vernými občanmi. Povedal o kresťanoch, 
že majú povinnosť „sa modliť k Bohu za 
spoločné blaho, blaho štátu ako aj seba 
samého“.

Po náhlej smrti svojho otca sa Kon
štantín ako novovymenovaný cisár dos
tal do konfliktu s rímskym vojskom, ktoré 
vyhlásilo za cisára Maxentia. Tým sa začal 
boj o moc v západnej časti ríše. Kon
štantín prekročil Alpy s malým počtom 
vojakov a postupoval Talianskom na Rím. 
Maxentius si bol tak istý svojím víťaz
stvom, že sa neopevnil v Ríme, ale vyšiel 
na polia pred brány mesta. To mu však 
bolo osudným, lebo práve na Milvijskom

N a západe rímskej ríše bolo p re
nasledovanie oveľa miernejšie od chvíle, 
keď sa cisárom stal Konstantius Chlorus. 
Chrámy padali vo všetkých provinciách 
Galie, Británie a Hispánie, 
ale nikto ne



moste dosiahol Konštantín prekvapivé víťazstvo nad veľkou 
armádou Maxentia.

V znamení Krista

Toto víťazstvo sa stalo zmenou v politike cisára. On sám 
pripísal toto nečakané a veľkolepé víťazstvo kresťanskému 
Bohu. Sám povedal historikovi Eusébiusovi o sne, ktorý mal. 
Keď sa večer modlil, objavilo sa na nebi obdivuhodné Božie 
znamenie. Na zapadajúcom Slnku sa mu ukázal svetlom 
vytvorený kríž a on sám počul hlas: „V tom to znam ení 
zvíťazíš!“ Tento zázrak pozorovalo celé vojsko. O tejto časti 
velkolepého víťazstva sa však historici rozchádzajú. Isté je však,

že Konštantín dal na rímske zástavy upevniť chĺ-rhó, teda XP. 
Išlo o monogram Krista z gréčtiny. Ide o prvé dve písmená 
CHR Ježišovho gréckeho m ena- CHRISTOS. Takéto zástavy 
mal každý oddiel.

Rím uvítal Konštantína ako víťaza a dal mu postaviť víťazný 
oblúk v blízkosti Kolosea. Nápis na monumente však skôr 
oslavoval slnečného boha  A pollóna ako B oha roky 
prenasledovaných kresťanov. Konštantín však bezprostredne 
po víťazte začal odstraňovať všetky nevýhody, ktorými boli 
kresťania vystavení.

Konštantínovo obrátenie

Spôsob Konštantínovho obrátenia sa mnohokrát pova
žoval za čisto politický manéver, ktorému vôbec nezodpo
vedala vnútorná zmena myslenia. Na dôkaz sa uvádzalo, že 
za celú dobu svojej vlády (306-337) nijako nevystúpil proti 
pohanstvu a stále mu zaručoval toleranciu.

Vo ťebruári 313 sa Konštantín s Liciniem v Miláne dohodli 
na znení textu, ktorý podstatne prekračoval Galeriov 
tolerančný edikt obidvaja cisári priznali kresťanom „neob
medzenú slobodu vo vykonávaní ich n áb o žen stv a“ . 
Skonfiškovaný majetok, budovy a pozemky boli navrátené 
cirkvi.

Tolerančné požiadavky narazili na odpor predovšetkým 
na východe ríše. Spoluvládca Maximinus Daja tu bol až do 
svojho pádu v apríli 313 pôvodcom nepriateľskej politiky voči 
kresťanom. Edikt otvoril cirkvi cestu k dlho vytúženej slobode.

Spracoval Juraj Gradoš

Roman Jankevič (1902-1951) 
-100 rokov od narodenia

Životná cesta o. Romana Jankeviča je nanajvýš zaujímavá. 
Narodil sa 26. februára 1902 vo Vilne na Litve, kde žili jeho rodičia. 
Jeho otec Ladislav bol železničným inžinierom a matka Žofia, 
rod. Germanovičová, pracovala v domácnosti. Pavol mal ešte 
troch súrodencov. Po skončení základnej školy žil istý čas v M an
džusku, kde absolvoval gymnaziálne štúdiá. Po ich skončení 
odišiel na teologické štúdiá do Ríma. Tu ochorel na maláriu a jeho 
pobyt v Ríme sa tým ukončil. Predstavení, aby mu umožnili do
končiť teologické štúdiá, poslali ho na Slovensko, do Prešovského 
seminára. Prečo bol poslaný do Prešova? Lebo údajne Prešov 
m á podobné klimatické podmienky ako Litva. Dôležitejším 
faktorom bola skutočnosť, že tu bol gréckokatolícky seminár, kde 
mohol dokončiť teologické štúdiá a pripraviť sa na kňazskú službu, 
po ktorej veľmi túžil.

Po absolvovaní štúdií v Prešove. uzavrel dňa 18. augusta 1927 
sviatosť manželstva s Helenou Máriou Pékyovou. V šťastnom 
manželstve im Boh požehnal tri deti. Kňazskú vysviacku prijal 
z rúk vladyku Pavla Petra Gojdiča, OSBM. dňa 22. augusta 1927 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Svoje kňazské 
pôsobenie začínai vo farnosti Valaškovce, okr. Humenné, kde 
pôsobil do roku 1932. Následne sa stal správcom farnosti 
Sopkovce tiež v tom istom okrese a od roku 1934 bol správcom 
farnosti Kobylnice, okr. Svidník, kde pôsobil až do roku 1945. 
Počas evakuácie bol krátko v Turci, kde pom áhal všetkým 
núdznym, najmä po duchovnej stránke. Dva roky po vojne bol 
správcom farnosti Kremná, okr. Stará Ľubovňa a od roku 1947 
pôsobil vo farnosti Vyšná Jedľová, okr. Svidník až do roku 1950.

Rodina o. Jankeviča už od roku 1947 bývala v Kláštore pod 
Znievom. Tu sa presťahoval aj on ešte pred tzv. “Prešovským sobo- 
ro rrf . Našiel si civilné zamestnanie a tvrdou manuálnou prácou 
si zarábal na každodenný kúsok chleba pre seba i svoju rodinu. 
Pracoval ako traktorista na STS v Pribovciach pri Martine. Od 1. 
júla 1951 pracoval už vo Vrícku.

Zomrel tragicky v Kláštore pod Znievom, ked'sa smrteľne zranil 
v traktore. Na smrteľnej posteli povedal manželke, že ho istý cigán 
donútil ísť s traktorom na veľmi strmý svah a vtedy mu do chrbta 
hodil velký kameň, v dôsledku čoho stratil kontrolu nad traktorom 
a prevrátil sa. Zomrel doma, krátko po prevoze z miesta nehody. 
Jeho telesné pozostatky sú pochované na miestnom cintoríne 
v Kláštore pod Znievom.

Kalváriu, ktorú o. Roman začal v roku 1950 prešiel v krátkom 
čase, lebo už v roku 1951 zomrel násilnou smrťou. Bolo to 
obdobie hrdinského vyznávania viery. Pripomeňme si vyhrážky 
istého Plega Ivanova, predsedu cirkevného odboru Pravoslávnej 
Eparchiálnej rady v Prešove:

...., Vážený pán farár! Ja po-bratski predlahajú Vam, poka ešče 
jesť čas, percjti v pravoslavie do vjedna s národom a otojti o t Rima, 
kotoryjezlo vrah vseho slavjanstva. A  esli Rim Vam dorožeprav- 
divoj víry Vašich predkov a dorože naroda tohda laskavo prosu 
Vas do 1-ho marca: vzaťiz baraka všitko to, čto donesli ste tam 
s V Jadlovoj a zachabiti tam všitko to, čto patrit do N. Orlíka. 
Takže prosu peredatii h rošíko trysu tv  cerkovnoj kasse N. Orlíka, 
bo hroši e národný, ale ne biskupskí, bo biskup tam do miška ne. 
daval. ..." (J. Babjak: Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych 
kňazov, 3. diel, Slovo. Košice 1999, s. 57-58).

J. Babjak
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Lectio divina alebo 
duchovné čítanie

Rok 2002 je  venovaný  Skutkom  
apoštolov. Na týchto stránkach chcenie 
ponúknuť farským spoločenstvám, ale
i jed n o tliv co m  niekoľko m yšlienok  
k spoločnej m odltibe so Svätým Pís
mom. Čo k tomu potrebujeme?

Rozhodne Sväté písmo, chvíľku času 
a ochotu počúvať. Ako postupovať? Na 
začiatok sa pomodlime -  hoci aj vlast
nými slovami -  a prosme si svetlo, aby 
sme počuli, chápali a videli, čo nám Boh 
chce ukázať. Potom  si v tichu, každý 
osobitne, môže prečítať stať. Ak sme 
v spoločenstve, d ruhýkrá t nech číta 
jeden  nah las  a zreteľne. Skúsm e si 
znova každý podčiarknúť, alebo ináč 
zvýrazniť to, čo sa nám páči.

Ak to to  m ám e, vezm im e do  rúk 
predložený materiál.

Sk 1:1-14

Nachádzame sa na začiatku druhého 
zväzku Lukášovho diela (prvým je jeho 
evanjelium). Lukáš znova pripomína, že 
predložil Teofilovi všetko, čo Ježiš robil 
a učil do dňa, v ktorom  bol vzatý do 
neba (1 :1-2). Bez to h o , aby o tom  
rozprával, začína príbeh prvých uče
níkov Ježiša.

Lukáš pripomína, že jedným z dôle
žitých m om entov bol Ježišov príkaz 
neodchádzať z Jeruzalema, ale čakať na 
prisľúbeného D ucha (1:4-5). Pri sto
lovaní sa ho učeníci pýtali, či to  je 
v týchto dňoch, keď obnoví kráľovstvo 
Izraela (1:6). Ježiš odpovedá, že pozna
nie času  a sp ô so b u  je  rezervované 
Otcovi, ale učeníci majú zostať spolu

a keď budú „vybavení“ Duchom, 
stanú sa svedkami Ježiša až po 
končiny zeme (1:7-8). Keď bol 
vzatý do neba, učeníci sa vrátili 
do Jeruza lem a a zotrvali p o 
spolu v modlitbe (1: 9-14). Toto 
je dej, do ktorého vstupujeme. 
N ech nás nemýli rozdelenie, 
k to ré  n ach ád zam e  v je d n o t
livých vydan iach  Sv. P ísm a. 
Predložená časť tvorí prvý blok 
deja, ktorý sa začína úvodom  
a prirodzene končí návratom  
učeníkov do Jeruzalema. Nový 

m om ent začína 15. veršom, kde ini
ciatívu preberá Peter.

Čo by sme nemali prehliadnuť

Dôležitým m omentom v živote uče
níkov je Ježišova prítom nosť p o  vzkrie
sen ia  dôkazy, ktoré im poskytol o sku
točnosti jeho vzkriesenia (1:3). Ukázal 
sa im živý.

Rozpráva o kráľovstve Božom  (1:3), 
prikazuje čakať na naplnenie Otcovho 
prísľubu, teda na Ducha (1:4-5), hovorí
o svedectve, ktoré učeníci budú vydávať 
až po okraj zeme (1:8).

Paralelne, učeníci chápu Ježišove 
slová v dim enziách politických. K rá
ľovstvo Božie spájajú s kráľovstvom 
Izraela (1:6). Aké je kráľovstvo Izraela 
v ich pon ím aní?  M ám e pred sebou 
nasledujúcu paralelu  medzi tým, čo 
mieni Ježiš a tým, o čom snívajú učeníci.

Ježiš Učeníci
Kráľovstvo Božie Kráľovstvo Izraela 
Duch -  prísľub Otca 
Svedectvo Ježišovi

modlitba

Všimnime si, že učeníci majú pred
stavu o kráľovstve, o ktorom Ježiš roz
práva, hoci je ich vlastná (prvá dvojica).
O ďalších veciach však nemajú potuchy. 
N enachádzam e žiaden náznak, že by 
učeníci mali aký taký pochop o O tco
vom prísľube a ani o svedectve. N e
chápu, čo by to malo byť, ako by to malo 
vyzerať (druhá a tretia dvojica).

Ježiš odchádza do neba a učeníci do 
Jeruzalema. Vytvára sa ďalšia dvojica, 
ktorá m á obsah iba na strane učeníkov: 
modlia sa. Na Ježišovu neprítomnosť 
odpovedajú modlitbou. V skupine sú aj 
iné postavy, ženy a medzi nimi vyniká 
Ježišova matka, M ária (1:14).

Čo by sme mali pochopiť

Keď Ježiš rozpráva svojim učeníkom 
po zmŕtvychvstaní o Božom kráľovstve 
(1:3), keď im prikazuje zostať spolu 
a čakať na D ucha, ktorým majú byť 
pokrsten í (1:5), v mysli učeníkov sa 
vynárajú eschatologické predstavy. Sú to 
predstavy inšpirované starozákonnými 
proroctvami o Božom zásahu na konci 
vekov. Tento sa začal už Ježišovým 
vzkriesením  ako znam ením  (porov. 
Ezechiela 37:1-14 a Daniela 12:1-3; 13), 
a to učeníci aj pochopili.

Takéto predstavy neboli ničím nezvy
čajným. Ježišova doba bola plná očaká
vania konca. Iba na porovnanie uvádza
me základné črty Židovskej apokalyptiky 
v jednotlivých skupinách. V Qumrane 
sa očakával boj medzi synmi svetla 
a synmi tmy vykreslený vo vojenských 
term ínoch, spojený s bojom duchov
ných mocností, v ktorom zvíťazí Boh (1 
QM  18:1; 1 QS 4:18nn). O podobnom 
boji sa hovorí aj v rabínskych spisoch, 
kde Gog a M agog povstanú proti Bohu 
a jeho Mesiášovi, ale budú premožení 
(3 Enoch 45:5). 4 E zdra (napísaný 
v Ježišovej dobe) spomína boj Mesiáša 
s nepriateľm i Boha, jeho  „dočasnú“ 
smrť a vzkriesenie. Po ňom nastane súd 
nad nevernými a nepriateľmi, ktorí budú 
zničení (4 Ezdra 7:26-30.32; 12:31-34).

Problém učeníkov teda nebol v tom, 
že by neboli pochopili závažnosť chvíle. 
Práve naopak, veľmi dobre ju chápali. 
A boli p ln í očakávania (ApSk 1:6). 
Máme sa pripravovať na eschatologický 
boj, o ktorom  rozprávajú prívrženci 
skupiny žijúcej v Q um ráne? Máme 
sledovať, kedy a kde sa objaví Gog 
a M agog? M ali by sme snáď zhro
mažďovať zbrane, alebo to urobíš sám? 
O braz, ktorý si vytvárali o konci je 
bojový.
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VAŠE OTÁZKY

NAŠE ODPOVEDE

Hádky... Konfliky... ?

Pýtajú sa Ježiša na čas, ale Ježiš vo 
svojej odpovedi ich upozo rň u je  na 

|  spôsob a ich úlohu v očakávaní defini
tívneho konca. Koniec určil Otec a on 
ho aj zrealizuje (ApSk 1:7). Ježiš musí 
znova zopakovať a presnejšie vymedziť 
to, čo už povedal: „keďna vás zostúpi 
Duch, budete vyzbrojení silou a budete 
mi svedkami až, po  okraj zeme. “

Zostúpenie Ducha nám pripom ína 
starozákonné' proroctvá o posledných 
časoch (Iz 32:15-20. 44:1-8; Ezech 
11:14-21; Joel 3:1-5). Izaiáš (32:15-20) 
odovzdáva prísľub Pána, že „bude vliaty 
Duch z  výsosti“, ktorý premení púšť na 
záhradu a záhradu na pustatinu, príde 
pokoj a ľud bude bývať v príbytku pokoja 
aj vtedy, ak mesto padne. Touto m eta
forickou rečou Pán prisľúbil, že premení 
človeka podobného suchej, vyprahnutej 
púšti na krásnu záhradu plnú života.
0  čo tu ide? D uch prem ieňa všetko 
a premieňa aj mňa. Joel spom ína, že 
Duch zostúpi na všetkých a všetci budú 
poznať Pána a ten, kto ho bude vzývať 
bude aj zachránený. Pri čítaní týchto  
proroctiev by sme nemali zabudnúť, že  
iba tí. ktorí vzývajú m eno Pánovo budú  
zachránení, teda iba oni budú p re
menení na záhradu a nájdu pravý pokoj, 
istotu a pevnú pôdu pod nohami hoci 
by „sa mesto aj zrútilo“. Zrútené mesto 
je sym bolom  ťažkostí a problém ov 
života, často  je to  bezvýchodisková 
situácia.

Keď Ježiš rozpráva o Duchu, dáva 
prísľub, že Duch im dá pevnú pôdu pod 
nohy, premení aj ich samých a to najskôr 
ich osobné problémy; dá odpoveď na 
otázky ich života, poutiera slzy a vleje 
radosť. A až potom ich uschopní byť 
svedkami. Je dôležité nestratiť zo zreteľa 
túto postuponosť.

Aplikácia

Ak sme si pozorne poskladali m o
zaiku, ktorú tvorí na jednej strane text 
Písma a na strane  druhej uvedené 
postrehy a detaily, potom pouvažujme 
nad nasledujúcimi otázkami. Dajme na 
ne odpovede najprv my, sami pre seba. 
Potom sa môžeme s nimi podeliť s os
tatnými.

Nechápavosť učeníkov predstavuje 
určitú ne-vedomost nielen o tom , čo 
znamenajú Ježišove slová, ale p re 
dovšetkým o spôsobe realizácie, ako to

Č o by ste povedali o m anželstve, 
v ktorom  by sa dvaja ani raz n ep o 
h ád a li?  N espý ta li by ste sa, k torý  
z tý ch to  dvoch  p re h lto l d ru h é h o ?  
Rozdielnosť medzi mužom a ženou je 
taká ohrom ná, že rozličným chápaním 
vecí umožňuje vzájomné obohatenie za 
predpokladu, že si dám e tú nám ahu 
počúvať a pochopiť sa: výmeny názorov, 
niekedy aj energetické debaty pom áhajú 
rásť v láske vďaka lepšiemu poznaniu. 
Samozrejme, môže sa stať aj to, že tak 
nástojíme na svojich predstavách a ich 
presadzovaní, že nie sme pripravení 
počúvať toho druhého a to sa stáva už 
aj pred sobášom . Prichádza zrážka. 
Nebolo by to také smrteľne vážne, keby 
sa nepridali rôzne ironické poznámky,

má byť. Sú odkázaní na Ducha, aby im 
to zjavil a poučil ich o všetkom v p ra
vom čase.

Ja  v mojom živote mám akú takú 
predstavu o vlastnej prítom nosti, ale
i budúcnosti. M ám svoju predstavu aj
o Božom kráľovstve a o kresťanskom 
živote. Aká je? Robím ju absolútnou? 
A lebo na sp ô so b  učeníkov prosím  
v m odlitbe, aby každý deň mi Duch 
ukázal cestu a spôsoby, ktorými sa dnes 
zrealizuje Kráľovstvo? Uvedomujem si, 
že Ježišova cesta je cestou neodbitnej 
vernosti p ravde a láske aj za  cenu  
života?

Prosím o Ducha? Prosím oň aj pre 
iných? Prosím oň spolu s inými? Prosím 
Ježiša, aby aj mne dokázal -  alebo skôr 
aj m ne otvoril oči, aby som zbadal jeho 
prítomnosť a dôkazy jeho lásky v m o
jom  vlastnom, každodennom živote? Ak 
prežívam „neprítom nosť Ježiša“, veci 
a udalosti okolo mňa, ktorým nerozu
miem, utiekam sa k úprimnej a vytrvalej 
modlitbe o svetlo?

M ária sa modiila spolu s učeníkmi. 
Modlím sa aj ja  s M áriou? Modliť sa 
s M áriou znam ená načúvať Božiemu

obvinenia... Všetky tieto pravdepodobne 
bezvýznamné poznámky zraňujú toho 
d ru h é h o , lebo  ho n e rešp ek tu jú .
A reakc ie  sú p o to m  rôzne : n iekto  
vybuchne, iný sa uzavrie v horkosti 
a mlčaní, ďalší prejde do opozície. Láska 
sa stráca vo vojne. Strach a nedôvera 
zaujím ajú jej miesto. Prechovávať vo 
svojom srdci zlobu alebo nevraživosť 
a stále „prežúvať“ svoj nesúhlas, to je i 
hotový jed na lásku. Táto choroba je 
vážna, ale nie smrteľná.

-red-

Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi 
poznali odpoveď, čakám e na našej 
adrese.

slovu a uskutočňovať ho. V praxi -  
podľa vzoru Márie, vernej dcéry Izraela
-  to znam ená denne čítať Písmo a hľa
dať v ňom svetlo pre vlastný život.

Ako vydávam svedectvo o Ježišovi? 
Vydávam ho vôbec? Chcem to robiť? 
Uvedomujem si, že Božie kráľovstvo sa 
uskutočňuje skrze môj konkrétny život? 
Moje správanie dom a, v rodine, medzi 
spolužiakmi alebo na pracovisku, môj 
posto j k slabším  a m enej nadaným  
alebo podriadeným , rebríček hodnôt, 
moje rozhodnutia -  to všetko realizuje 
alebo nerealizuje Božie kráľovstvo tu na 
zemi. Prosím Ježiša, aby mi ukázal, ako 
ho mám vyznávať a ako mám realizovať 
Božie kráľovstvo tam, kde žijem?

Na záver sa vráťme k tej časti, ktorú 
sme si na začiatku označili, ktorá sa nám 
najviac zapáčila, oslovila. Prečítajme si 
ju  a nechajme si prejsť hlavou v tichu 
všetko, o čom sme doteraz rozprávali. 
Po tejto chvílke ticha poďakujme v mod
litbe za svetlo, ktorého sa nám dostalo. 
Prosme, aby ono zostalo s nami a viedlo 
naše kroky. Aby nám  vošlo do srdca 
a pretvorilo náš život.

Róbert Jáger
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SPOLOK SVÄTÉHO 
( | | | | )  CYRILA A METODA

NAŠI JUBILANTI

V januári t. r. si významné životné ju- 
j bileá pripomenuli títo naši členovia:

Anna Bajusová zo Sedlísk: M agda-
i léna Grelová z Giraltoviec; Milan Firda
i z Humenného; Helena Chalachanová
1 zo Svidníka; M ária Kičinková z No- 

vosadu a Helena Virčíková z Hrane.
M ária Capková zo Svidníka; Michal 

Džatko z Giraltoviec; Juraj Feč z G i
raltoviec; Andrej Jancura z Bratislavy; 
Pavol N ad z Kysty a Ing. S tanislav  
Nemčík zo Sečoviec.

Klára Adamčíková z Prešova; M ária 
Balogová z Breziny; Helena Baňasová 
z Cejkova; M ária Buriková zo Sečovskej 
Polianky, Barbora Foltínyová z Košíc, 
Jo lana H ohošová zo Sečoviec; Anna 
M ichalčinová z Krasnoviec; Z uzana 
Palková zo Šamudoviec, Vasil Rusinko 
z Vranova nad Topľou; Anna Savková 
z M ilhostova; Anna Tarčinská z V ra
nova nad Topľou a Anna Zužová zo 
Zbudze.

Mons. Ján Gajdoš z Prešova; Štefan 
Kľoncko zo Slivníka; M ária Ktnecová 
z Kožuchova, A nna Naďová z Kysty; 
A nna O ravcová z L ascova ; M ária  
Paličková z Kuzmíc; Sylvia Párnická 
z Prešova; Ján  Pešta zo S ačurova; 
Alžbeta Rofanová z Michaloviec; Anton 
Titák z Petrikoviec; a M ária Závacká zo 
Šamudoviec.

Anna Berešová z Krasnoviec; M ária 
B ujňáková z Levoče; Ján  Č u ch rač  
z Veliat; Z uzana D oričová z Nižnej 
Rybnice: M ichal Jakim  z Čeľoviec; 
M ária  M agnesová zo Zem línskeho 
Jastrabia a Jozef M užila z Bratislavy.

Juraj Lechan z Topole; Jiraj Mi- 
chalčo z Krasnoviec a o. Jozef Papulay 
z Toronta (Kanada).

Helena Krajňáková z Drienice a Ivan 
Sakmar z Košíc.

Vo februári t. r. si významné životné 
jubileá pripomínajú naši členovia:

Jozef Bačo z Košíc, Michal Ivanič 
[ z Vranova nad Topľou, Anna Kachmano- 

vá z Vranova nad Topľou, Ján Pástor zo 
Slivníka, Ing. Anna Pivarčová z Vranova 
nad Topľou a Anna Šimková z Vlače.

M ária Andrejova zo Sečoviec, Mi-
I chal Babič z Nižnej Rybnice, M ária

Bockováz Malcova, M ária Ferenčíková 
z Vranova nad Topľou, Anna Kandrá- 
čová zo Zemplínskeho Hradišta. Anna 
Kišidaiová z Košíc a Veronika Kozáková 
z Veľkých Ozoroviec.

Anna Bajzova z Kráľovského Chlm- 
ca, Helena Dudová z Vranova nad Top
ľou -  Lomnice, M ária Džuková z Jastra
bia nad  Topľou, M ikuláš Jenčík zo 
Sečoviec, Ju liana Jurová zo Zbudze, 
M ichal Komendát z Veľkej Tŕne, Jolana 
Korytárová zo Stredy nad Bodrogom. 
Veronika M ačugová z Kravian. Alžbeta 
Petrovčíková z Horne, Ján Popíkz Mly- 
nároviec a Juliana Tomková z Hrane.

M ária  B ičová zo Z em p lín sk eh o  
H rad išta , M ária  Ihnatová zo S tráž
skeho, M ária Kolesárová z Horoviec, 
Andrej Romančák z Vysokej nad Uhom, 
Katarína Sivaničová z Chmeľovej a Ka
rol Suchoža z Vranova nad Topľou.

Alžbeta Kebová z Davidova, Anna 
Kočišová zo Sečovskej Polianky a Anna 
Sabolčáková z Cabova.

Juraj Matejovský z Fulianky.
Všetkým jubilantom  vyprosujeme 

hojnosť Božích milostí.
Na m noho rokov, šťastných rokov.

ŠTEDRÉ SRDCIA

Na podporu Spolku sv. Cyrila a M e
toda prispeli:

M ária Bitterová, Nitra 20 Sk; Vladi
mír Raimov, Vranov nad Topľou 120 Sk; 
Ju ra j Sigeti, Janova  L eho ta  200 Sk 
a Emília Šrániková, Handlová 200 Sk.

Z Baškoviec: Juraj Beľan 20 Sk; Ján 
Kosť 20 Sk; Emanuel Kosť 20 Sk; Michal 
M otto 20 Sk a Juraj Slivka 50 Sk.

Z Hlivíšť: Anna Hašeková 20 Sk; Ing. 
Ján Janusík 120 Sk a M ária Pečeňáková 
20 Sk.

Z Košíc: Alžbeta Adamiková 120 Sk;
o. ThDr. Ján Babjak. SJ 120 Sk; Mikuláš 
Cisárik 120 Sk; RNDr. Michal Cverčko 
100 Sk; doc. Jozef Maliga 120 Sk; doc. 
Ján Pinday 120 Sk; Anna Parkányiová 
30 Sk; M ária Stropkovská 50 Sk a Anton 
Štofa 6320 Sk.

Z ČERVENEJ VODY: po 80 Sk -  
Verona Džačovská, M argita Karafová, 
M ária Karafová, Oľga Karafová a Mária 
Mojzešová.

Z DRIENICE: Anna Birčáková 100 
Sk, Helena Fechová 70 Sk, Oľga Fecho- 
vá 100 Sk, Gréckokatolícky farský úrad 
100 Sk, Peter Javorský 120 Sk, Helena 
Krajňáková 100 Sk, M argita Olejarová 
100 Sk, Vincent Sedlák 100 Sk. Anna

Staneková 50 Sk, o. Juraj Zimovčák 100 
Sk, Anna Škovranová 70 Sk, Helena 
Škovranová 70 Sk a Mária Škovranová 
50 Sk.

Z HRIADOK: po 50 Sk -  Helena 
Bajusová, Helena Buzinkaiová. Mária 
Buzinkaiová, Anna Danková, Verona 
D anková, H elena Farkašová, Anna 
Ferenčíková, Kamila Hohošová. Mária 
Jakabová, M ária Kocúrová, Helena 
M iňovská, A lžb e ta  Pejová, M ária 
Stašová, M ária Vincenčíková, Mária 
Z latnická, A nna Č abalová a Jolana 
Miňovská 40 Sk.

ZO SEČOVIEC: Ján Čontoš 50 Sk, 
D ana Horňáková 50 Sk, M ária Kocu- 
rová 100 Sk, M ária Miklošová 50 Sk 
a M ária Tamašová 100 Sk.

Z VOJČÍC: Radoslav Cernák 50 Sk, 
M ária Ferenčíková 70 Sk, Gréckokato
lícky farský úrad 70 Sk, Ivaničová 80 Sk, 
M ária Ivanová 70 Sk, Anna Kolodyová 
70 Sk, M ária Kopečková 220 Sk, Anna 
Kuzmová 120 Sk, Anna Olšakovská 70 
Sk, Anna Tomčíková 70 Sk a Mária 
Ševčíková 70 Sk.

Za štedré dary Pán Boh zaplať!

•V  predvianočnom  čase -  11. de
cembra min. roka -  bola v primaciál
nom paláci v Bratislave reprezentačná 
výstava spojená s predajom kníh a pub
likácií katolíckych vydavateľstiev na 
Slovensku. Na výstave sa prezentoval aj 
náš G réckokatolícky kalendár 2002 
a publikácia Jozefa Červínku Otvárači 
bráničiek . O tvorenie výstavy poctil 
svojou návštevou aj apoštolský nuncius 
na S lovensku M ons. Henryk Jozef 
Nowacki.

• Byzant s. r. o. vydavateľstvo Spolku 
sv. C yrila  a M eto d a  vydalo okrem 
Liturgického kalendára Gréckokatolíckej 
cirkvi 2002 aj nástenný kalendár pre 
košickú Farnosť svätého Ducha.

• Najbližšie zasadnutie výboru Spol
ku sv. C yrila  a M etoda  sa ponesie 
v znam ení spomienky na vydanie našej 
prvej slovenskej gréckokatolíckej tlače 
pred 60. rokmi.

•D ňa 14. decembra min. roku bola 
v pastoračnom  centre Quo vadis v Bra
tislave slávnostná prezentácia knihy 
Spolku sv. Vojtecha Katolícke Slovensko 
2000 .

-pk-
Spolkové správy

•N a  slávnostnom zasadnutí Mest
ského zastupiteľstva v Michalovciach

0 0 0
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Anton Selecky: ä K S BDIAĽNICA 00 PEKLA .m
¡p Magnificat O.Z. É f e

Slovakia, Bratis ■
lava 2000.

M atrin Llo yd -Jo n e s: 
DUCHOVNÁ DEPR ESIA
Návrat dom ov, 
Bratislava 2000, 
176 s.

Boj o peklo -  o jeho zniče
nie -  zúri všade okolo nás. 
Väčšina však podlieha máme
niu nespočetných tvári zla, 
ktoré dnes všetkými svojimi 
spôsobmi oboplo ľudstvo.

Snahou tejto knihy je fakto
graficky zachytiť maskovaný, 
ale i celkom otvorený nástup 
kultu zla, ktorým chce peklo 
dostať ľudstvo do svojho pod
ručia. Diaľnica do pekla nás 
chce upozorniť na dobu, ktorá 
je už tu. Dobu, v ktorej pri
chádza Antikrist so svojou anti- 
cirkvou a apošto lm i. C hce 
poukázať na vážnu úlohu Ka
tolíckej cirkvi, k torá bojuje 
s nepriateľom vo vnútri svojich 
hradieb. Pápež Ján Pavol II. ju 
však vedie s istotou cez úskalia 
týchto dní. Práve jeho si vyvolila 
samotná Matka Cirkvi do tejto 
úlohy. M ária volá aj teba. 
Kedykoľvek. Aj ty jej môžeš 
pomôcť. Aj keby si sa n a 
chádzal na dnešnej diaľnici do 
pekla -  denne sa ti ponúka 
odbočka z nej na síce úzku, ale 
istú cestičku do večného života.

..Vchádzajte tesnou bránou, 
lebo široká brána a priestranná 
cesta vedie do zatratenia a mno
ho je tých, čo cez ňu vchádzajú. 
Aká tesnáje brána a úzka cesta, 
čo vedie do života, a málo je  
tých. čo ju nachádzajú“ (Mt 
7,13-14).

-ao-

Tvár toho, kto je skľúčený 
a nešťastný prezradí veľa. O d
zrkadľuje nepokoj a stačí je 
diný pohľad, aby sme podľa 
nej odhadli psychické ro z 
položenie. Ak chceme riešiť 
akýkoľvek problém svojho du
chovného života, vždy m u 
síme vychádzať z učenia Bib
lie a následne v nej vyhľadať 
konkrétne príklady.

Vo Svätom písme sa d u 
chovná depresia opisuje na 
m nohých m iestach, čo p o 
tvrdzuje, že ide o veľmi roz
šírený jav. Tak ako choroba sa 
duchovná depresia rozšírila 
medzi Božím ľudom od nepa
mäti. no ako osobitný prob
lém vystupuje práve v súčas
nosti. Autor sa v tejto knihe 
usiluje predovšetkým  o d ô 
k ladnú analýzu duchovnej 
depresie -  skúma jej príčiny 
a hľadá vhodné terapie podľa 
učenia  v S ta ro m  i N ovom  
zákone.

Depresii musíme odolávať 
a p o d o b n e  ako ž a lm is ta  
v Z 42, 6 sa pýtať: „Prečo si 
sm utná, duša moja? A  prečo 
sa chveješ?" Tomu nech je 
koniec! „Dúfaj v Pána. lebo 
ho ešte budem velebiť, moju 
spásu a m ôjho Boha", o d 
povedá žalmista.

-ao-
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otázok 
a odpovedí

o Ježišovi
■ i

Sinclair 0 . Ferguson: VEĽKÁ KNIH A 
OTÁZOK A ODPOVEDÍ 0 J E Ž IŠ O V I.
Rodinní sprievodca kresťanskou vieroukou

Porta libri/Návrat domov, 
Bratislava 2001,88 s.

Otázky! Otázky! Otázky! 
D eti m ajú  stá le  m nožstvo  
otázok. Aký bol Ježiš ? Co 
robil, keď bol malý ? A čo 
teraz robí ?

Veľká kniha otázok a o d 
povedí o Ježišovi je rodinným 
sp riev o d co m  kresťanskou  
vierou. Tvorivým spôsobom  
chce sprístupniť deťom z á 
k ladné kresťanské pravdy, 
povzbudiť rodičov, aby trávili 
čas so svojimi deťmi a rozprá
vali im o Bohu, jednoduchým 
sp ô so b o m  priblížiť deťom  
Sväté písmo, inšpirovať rodi
čov a učiteľov praktickým i 
návodmi a nápadm i. Každá 
kapitolaje teda akýmsi malým 
úvodom do radosti zo vzťahu 
s Ježišom.

Je to krásne, keďdeti i dos
pelí pozn áv a jú  B oha sp o 
ločne. Budete prekvapení, koľ
ko toho objavíte!

-ao-

Lux média, Bratislava 2001

Sedemčlenná írsko-sloven- 
ská skupina Heaven’s Shore 
(Nebeské pobrežie) vydala 
v minulom roku v spolupráci 
s agentúrou Lux média CD 
s rovnom enným  názvom . 
D vaja  Íri D an ie l a Jam es 
pocítili volanie od Boha, aby 
prostredníctvom  ich rodnej 
keltskej hudby svedčili o svojej 
viere a preto  chcú takýmto 
spôsobom  pomáhať aj m la
dým ľudom na Slovensku. 
Okrem 16 skladieb v sloven
čine a angličtine tu v bulletine 
nájdeme krátke predstavenie 
jednotlivých piesní, čas a pod
net k ich vzniku a zaujím a
vosťou sú aj videoklipy, texty 
piesní, fotky z koncertov, či 
rozhovor so skupinou, ktorý 
bol odvysielaný v relácii Pol
tón. Toto dielo patrí určite 
k najlepším, aké sa v posled
nom období objavili na slo
venskej gospelovej scéne a iste 
prispeje k zvýšeniu jej úrovne.

-If-

20. decem bra m inu léh o  roku boli 
odovzdane' ceny jednotlivcom i o rga
nizáciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 
mesta. Pri tejto príležitosti p rim átor 
mesta Ing. Jozef Bobík odovzdal cenu 
primátora mesta aj nášmu Spolku sv. 
Cyrila a M etoda. C enu  za  šíren ie  
humanizmu, osvety a kresťanských 
hodnôt prevzal p redseda spolku o. 
ThLic. Michal Hospodár.

•Po Katedrálnom zbore sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach máme další zbor 
spatrocíniom solúnskych bratov. Bol 
založený pri Kláštore redem ptoristov

v Stropkove a pracuje pod vedením  
Ľudmily Jakubčovej. Nedávno sa spolu 
so Zborom  sv. Jozeľa z M ichaloviec 
p rezen to v a l v Českej repub like  na  
ďakovných oslavách za blahorečenie o. 
M etoda Dominika Trčku, CSsR, v jeho 
rodnom  Frýd lan te  nad  O strav icou , 
v m este  je h o  gym naziá lnych  š tú d ií 
v Místku i Ostrave.

•V  sobo tu  d ň a  9. feb ruára  bude 
v Michalovciach sem inár pri príležitosti 
60. výročia vzniku slovenskej grécko
katolíckej tlače.

• Pri príležitosti výročia skonu sv. 
Konštantína - Cyrila bude v piatok 15. 
februára (o 17, 30 hod.) v Chráme sv. 
Petra a Pavla v Košiciach (na Terase) sv. 
litu rg ia  a po nej trad ičné  stre tnu tie  
členov a priaznivcov Spolku sv. Cyrila 
a M etoda z Košíc.

• Opäť vás prosíme, aby ste v prípade 
úm rtia člena nášho spolku túto sku
točnosť písomne nahlásili nášmu ústre
diu v M ichalovciach (ul. Hollého 2). 
Štafetu jeho členstva môže podľa stanov 
spolku prevziať naďalej jeden z jeho 
najbližších príbuzných.
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Minitest -
Aká bude moja budúcnosť?

Zasmejme sa
1. K eď  si pom yslím  na budúcnosť:
a) nabehnú mi zimomriavky
b) zostanem ľahostajný
c) som zvedavý

2. Budúcnosť pre mňa znamená:
a) dosiahnuť úspech
b) žiť pokojný život
c) intenzívne uskutočniť všetko, čo budem  môcť

3. Ohodnotím  moju prítom nosť na škále od  1 do 10:
a) 0 až 4
b) 4 až 7
c) 7 až 10

4. V mojej budúcnosti predvídam:
a) veľa práce
b) nič zvláštne
c) veľa šťastia

Viac odpovedí a:
Ako to, že všetko vidíš čierne? M ožno  sa ti nepáči 
prítomnosť, a preto máš strach z budúcnosti. Takto to 
nejde! M ožno je chybný tvoj spôsob vnímania života. Mal 
by si zmeniť smer!

Viac odpovedí b:
K ed myslíš na budúcnosť, tvoj záznam  o mozgovej 
činnosti zostáva plochý. Je to nebezpečné! Život ti predsa 
nemôže byť ľahostajný! Určite očakávaš niečo krásne, ale 
m ožno si veľmi neveríš. Pozri sa na seba! Určite máš 
mnoho schopností!

Viac odpovedí c:
Budúcnosť ťa priťahuje a zároveň straší. M áš sny, ale vieš, 
že nie vždy je m ožné ich uskutočniť. A to  ťa niekedy 
blokuje hneď pri štarte. Riskuj! Niečo dobré sa určite 
zrealizuje!

(E. Giordano -  T. L a sc o n i-G . Boscato, 
Horúce tém y 1998)

- Tonko, prečo si nechávaš okuliare aj počas spánku?
- Lebo inak by som nepoznal ľudí, o ktorých sa mi sníva.

Učiteľ matematiky sa pýta Miška:
- Čo je to rovnica?
- Prosím, samica rovníka.

Malý Miško uteká za m am ou do kuchyne a hovorí potichu:
- Mamička, ocko už prišiel. Čo mu máme ukázať skôr: tvoje 

nové šaty, alebo moje vysvedčenie?

- Syn môj, prečo si mi to vysvedčenie ukázal až v posledný 
deň prázdnin?

- Preto, aby som nejaké prázdniny mal.

Patrik vidí po prvý raz loď. Dlho si prezerá záchranné koleso 
a nechápavo sa pýta:

- Otecko, a načo vlastne potrebuje loď rezervnú pneumatiku?

Tóno, veď som ti povedala, aby si dal pozor, keď začne mlieko 
kypieť!

- Veď som dával. Bolo to presne o pol štvrtej.

Legenda: ALELUJA, AM EN, ASKÉZA, CENA, CITY, 
ČAŠA. DAMASK, CHRÁM, JARMO, JERUZALEM, JUDEA, 
KLAS, KOPA, KOSTI, KOŽA, KRAľ , KRÍŽ, KVET, LITÁNIE, 
MATKA, MÍNA, OVCA, PALETA, PANNA, PASCHA. PAŠIE, 
P E K L O , PLAT, PO T O PA , PR A M E N E , PRÁCA, 
PROROCTVO, ROLA. RUŽENEC, SAMARITÁN, SRNA, 
STÔL. ŠATKA. TRAPISTA, VIERA, YZOP, ZEMAM.

Tajničku osm esm erovky tvorí24 nevyškrtnutých písmen.
Riešením tajničky je  jedno  zaujímavé heslo.
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Dnes Vám prinášame ďalšiu ikonu („Stretnutie Pána“) 
na vymaľovanie do Vašej série sviatkov.

Chcete sa zahrať?

O b a l  n a  p o h á r  n a  p e r á

1. Vystrihni obdĺžnik spolu s uškami podľa veľkosti stojanu 
na perá.

2. Podľa nákresu nastrihni uši na m iestach označených 
prerušovanými čiarami.

3. Uši zasuň do seba. Obal nasuň na pohár alebo konzervu, 
v ktorej máš na stole perá.

Obal m ôžeš urobiť zo s ta réh o  ka len d ára , pohľadníc , 
ozdobných papierov, alebo si ho môžeš vyzdobiť podľa vlastnej 
fantázie.

’ Hádanky?

Na dirigenta
Deti sedia v kruhu. Jedno dieťa sa obráti tvárou k stene. 

Ostatné deti sa potichu dohodnú na jednom  „ukazovačovi“. 
Nato sa odvrátené dieťa otočí znovu naspäť. „Ukazovač“ urobí 
nejaký pohyb, ktorý všetci ostatní opakujú. Robí to však čo 
možno najnenápadnejšie, pretože nechce, aby ho „detektív“ 
hneď odhalil. Tento má zase zistiť, kto je „ukazovač“, ktorý 
robí ako prvý vždy nové pohyby.

UROB SI SÁM

Ktorý vták má v pros
triedku oko?

Go>|os)

Ktoré ucho má črevá?

(oipnjg)

Z akej trávy žijeme?
(/OvEjjod j )

K torý m esiac m á 28 
dní?

(/ípze>I)

Kolko krokov urobí vra
bec za sto rokov?

('Bpe>|s 
s z o ta id  ‘uspaľ tu y )
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Ako sa voláš? Usmievavý svätec

VERONIKA
meniny 4. februára

Meno gréckeho pôvodu (gréc. Bereniké) 
znam ená „nositelia víťazstva, prinášajúca 
víťazstvo". Vykladá sa i z gréckolatinského vera 
icona, t. j. „pravý obraz“.

Domáce podoby: Vera, Veron(ička)a, Verka, 
Roni(i)ka, Ni(č)ka

Patrón: Sv. Veronika. Západná cirkev slávi jej 
pamiatku 4. februára. Podľa tradície podala 
Ježišovi šatku, aby si utrel tvár, ked obťažený 
krížom vystupoval na Kalváriu.

Veronika Giulianiová. Západná cirkev slávi jej 
pamiatku 9. júla. Bola mystičkou z rehole 
klaristiek -  kapucíniek. Narodila sa v roku 1660 
a zomrela v roku 1727. Ako 16-ročná vstúpila 
do rehole klaristiek -  kapucíniek. Práve tam 
neskôr prevzala úrad novicmajsterky. Do tejto 
doby spadá aj jej zjavenie, pri ktorom rehoľníčka 
uvidela tajomný kalich. Od toho dňa vedela, že 
si ju Boh vyvolil pre niečo mimoriadne. Počas 
Vianoc v roku 1696 prijala pri novom zjavení 
Kristovu ranu v boku, o niekolko mesiacov 
neskôr, na Velký piatok v roku 1697, ostatné rany 
Ukrižovaného. Pri všetkých týchto udalostiach 
trpela mučivými bolesťami. Na cirkevný príkaz 
bola podrobená najťažším skúškam. Zbavili ju 
postu novicmajsterky, v kláštore nemala žiadne 
hlasovacie právo. Až po niekolkých rokoch boli 
stigmy oficiálne uznané za pravé. Znázorňovaná 
je ako kapucínka so stigmami a tŕňovou korunou.

MATEJ

Meno hebrejského pôvodu (z hebr. M a- 
ttith jáh) znamená „dar B o žľ , z rovnakého 
základu pochádza aj Matúš.

Domáce podoby: Maťko, Maťo, Matejko, 
Maco

Patrón: Sv. Matej, apoštol. Východná cirkev 
slávi jeho pamiatku 9. augusta a západná cirkev
14. mája.

Matej sa narodil v 1. stor. a zomrel okolo roku 
63. Bol apoštolom a jedným z veľmi vytrvalých 
Ježišových učeníkov. Po Ježišovom nanebo
vstúpení nahradil zradcu Judáša Iškariotského. 
Bol zvolený lósom a takto zaradený medzi 
Dvanástich (Sk 1,15-26). Podľa tradície pôsobil 
v Júdsku a Etiópii, kde podstúpil mučenícku 
smrť. Podľa legendy bol sťatý sekerou. Podľa 
iných bol ukameňoavný. Jeho ostatky sú 
uchované v Nemecku v benediktínskom kláštor
nom chráme v Trevíre a v Ríme v Bazilike Santa 
M aria M aggiore. Na obrazoch ho vidíme 
s knihou a zvitkom, často s nástrojom umučenia, 
ako je sekera, meč, kopija alebo kameň. Je 
patrónom  remeselníkov, cukrárov, kováčov, 
začiatku školského roku mládeže. Je vzývaný pri 
čiernom kašli a manželskej neplodnosti.

Spracovala Anna Ondovčíková

Kap II.
C Dmi G

Ref.: Taký velký, taký malý, m ôže svätým byť.
C ’ ’ Dmi ' G

Taký tučný, taký chudý, m ôže svätým byť.
C ' ' Dm i' G

A ko ja, tak aj ty, m ôžeš svätým byť 
C ' ' Dmi ' G 

A ko ja, tak aj ty, m ôžeš svätým byť.

Ami G Ami
1. Svätec Boha miluje, dať život neľutuje,

F E
ľúbi blížneho ako seba samého.

2. Kto sa obráti, ten sa netrápi, každý svätý chodieva usmiaty.
Iba obrátená je uspokojená, každá svätá chodieva usmiata.

3. Nič nepotrebuje, stále sa raduje, ved Boha on ľúbi, jem u verne slúži.

4. Kde môžeme, aj dnes, svätcov uvidieť? V škole a v práci, v meste i na 
dedine.

J e  niekto z nás smädný ?

D G A D G A
Je niekto z nás smädný, niekto z nás? Je niekto z nás smädný? 2x 
G A G A A7

Ježiš riekol: „Kto smäd má, nech príde sem, živú vodu m ám .“
D G D A7 D G D G (A) A7(D)

/: Ó, rieky živé potečú.:/ nech rieka Tvojho Ducha prúdi mnou.
D
Rieky živé potečú.

extra sútäž s PETROU
Kupón 1 © © ©
Dnešné otázky:

1. Kde zomrel otec cisára Konštantína? 
a) v Ríme b) v Londýne c) v Yorku
2. Kde sa uskutoční 17. svetový deň mládeže? 
a) v Toronte b) v Paríži c) v Mexiku
3. Čím bol pápež Pius pôvodom? 
a) roľníkom b) vojakom c) otrokom
4. Kde chodil kardinál Tomko na gymnázium? 
a) Humenné b) Michalovce c) Trebišov
5 . Kedy zomrel sv. Valentín? 
a) 14. 2. b) 14. 5 . c) 14. 7.

Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie 
s označením: extra súťaž do 30. 06. 2002. alebo ich doručte do redakcie na 
adresu Hlavná 3, Prešov. Nezabudnite pripísať Vašu spätnú adresu.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v augustovom čísle.
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorí získajú knižné 
tituly z  nášho vydavateľstva.
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M alým

p la m ie n 
kom

Leto ,
če s k y P rís lo v k a č lo v e k  z 

h ô r
T la č í

to p á n k a
S p o jk a  so  
7. p á d o m C h a ritu

A ustrálska
b a s e b a lo -

vá
a s o c iá c ia

R ia ď te
Z n a č k a
sta rš íc h

p o č íta č o v
Náš, franc V etv ička

1. časť taj 
ničky

Liekom,
čes.

P atria c i
Á b e lo v i

2. časť taj 
ničky

D á v a te  do  
z e m e  

z e m ia k y -

Značka
múky

N a,
n e m e c k y

C h . z n . 
d ra s lík a

F y z . je d . 
tlaku

C h . zn . 
v o d ík a

5 00
rím sk v

fy z . je d . 
iou le

Tisíc,
rímsky

4. č a s ť  ta j
n ičky

P o m o c :
Eliot,

T O R R

Ml V z n á š a li
sa

ž e n s k é  
m e n o , mn  
č. 3. pád , 

12. 4.

D ru h  k o 
ž u š in y

O b y v a te ľ
O s la v á n

P o m o c :
S P U N ,
D IR E

S v ä tý , s k r V á n o k  v 
byte

U b e z p e
čen í

O pak
v e rn o sti

5. časť ta j
ničky O p ra d e n ý

Integr. inf. 
systém  
/ISIS/

V a rí sa

MPZ
Egypt,

Belgicko,
Luxem 
bursko

V y z u la ,
č e s k y Ml N e o b u tý

U š e triť ,
če s ky ,
hovor.

C h . zn .: 
jó d , s íra , 

v a n á d

R ie c ť , fr.

3. časť taj 
ničky

5. č a s ť  taj 
n ičky

A kriku... M u žs k é  
m e n o  7. 7

P látal

Soli 
k y s e lin y  
s íro ve j 
C h . z n . 

s írv
O sobn é  
zá m e n o , 
mn. č. 3. 

pád

7. č a s ť  taj 
n ičky Ml

Riešenie krížovky z minule'ho čísla znie: „Blahoslaveníčistého srdca, lebo oni uvidia B oha“
Dnešnú krížovku zaslal RNDr. Pavol Vlček z  Bratislavy. Správne znenie tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

s .
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Alexandrijská škola -  teologická 
škola v Alexandrii asi od r. 180 po 
Kr.; usilovala sa, ovplyvnená židov
ským filozofom  Filónom , spojiť 
vedu a vieru; pri výklade Písm a 
používala alegorickú a typologickú 
metódu; svoj vrchol dosiahla dvoma 
predstaviteľmi: Klementom (zomr. 
r. 215) aO rigenom  (zomr. r. 254); 
potom však Atanáz (zomr. r. 373) 
podriadil vedecký záujem  učeniu

o vykúpení, tak sa A lexandrijská 
škola dostala do protikladu s Antio- 
chijskou; kým A ntiochijská škola 
zdôrazňovala osobnostnú  celost
nosť človeka Ježiša, alexandrijcom 
išlo predovšetkým o plnú božskosť 
Krista.

Alfa a O m ega -  prve' a posledné 
písmeno gr. abecedy; znam ená za
čiatok a koniec; týmto výrokom Boh

i K ristus definu je  seba sam ého  
(porov. Zjav. 1,8; 21,6; 22,13).

A m en -  (hebr. naozaj, veru, tak 
je) -  potvrdenie výpovede alebo 
m odlitby poslucháčm i; u Ježiša 
potvrdenie vlastnej výpovede.

A n n o  D o m in i (lat.) -  v roku 
Pána

A nte C hristum  natum  (lat.) -  
pred Kristovým narodením, pr. Kr.

Spracovala: A. Ondovčíková
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Náboženské vysielanie  
Slovenského rozhlasu

Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 
18:00-18:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; R ádio  
Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia) 

Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia 
M (relácia pre mládež); 20:05-22:00 Cesty (náboženské 
spektrum)

Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán 
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostno- 

etnické vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; 
vo februári z farnosti Hum enné-m esto

Rád io  Vatikán
FM 93,3 M Hz, M W  1530-AB kHz,

SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)

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

Slovenská televízia
Sféry dôverné na tému „Pius XII. a obete holokaustu"
Bol pápežovi Piusovi XII. osud židov v čase holokaustu 

skutočne ľahostajný? A  preto ho nikdy verejne neodsúdil? 
Prečo mlčal Pius XII. ? Mlčal vôbec?

O sud obetí nacistického besnenia v koncentračných 
táboroch je  fa k to m  adejín. A ko  sa však zachova li 
predstavitelia vtedajších mocností, aké a kolko informácií 
mal Vatikán a ako reagoval? Hlavný židovský rabín mesta 
Rím po vojne konvertoval na katolícku vieru a zvolil si meno 
Eugen po pápežovi Eugenovi Paeellim... Zdá sa, akoby boli 
historici rozdelení na dva tábory. Ktorý z  nich má pravdu?

Na tieto otázky sa bude snažiť odpovedať diskusná 
relácia Sféry dôverné, ktorú Slovenská televízia odvysiela 
27.februára o 22.30 hod. na STV2. Do štúdia prijali 
pozvanie znám i historici ako aj zástupcovia židovskej 
náboženskej obce. (Jozef Kováčik)

prinesie:
Úvodník od prodekana GBF Jozefa Voskára,
pokračovanie článkov Kresťanstvo nanovo 

objavené od Alfréda Cholewinského pod 
názvom „ Všetci Vás budú nenávidieť pre 

moje meno.
slová Matky Terezy

a príhovor Svätého Otca k XVII. Svetovému 
dňu mládeže.

Prečítajte si to o mesiac!

« = »  W r n m  i  U  j'^ J  C mtá
C225 ® 8®  €*23 € 3 9  € 2 3  C&D $ 2 3  €331

97 .8  89, 8  94 ,4  92 ,9  103,3  106,3  104,5 105,8 102,9v  , « h f c f e ___________ J
PONDELOK -  PIATOK
00.00 -  Pod vankúš 01.00 Po - Fujarôčka moja r. Ut - Staré ale 
dobré r. St -  Folkparáda r. Št -  To naj r. Pi -  Gospelparáda r. 02.00
-  Pod vankúš 05.00 -  Ranné spojenie 09.00 TIP-T0P 12.00 -  
Hudobný aperitív 13.00 —TIP-T0P 16.00 -  Po - Staré ale dobré Ut
-  Folkparáda St -  Oldieparáda Št -  Gospelparáda Pi -  Auto moto 
klub 17.30 -  Infolumen 18.00 -  Svätá omša -  Emauzy 19.00 - 
Svetielko 20.00 -  Infolumen 20.15 -  Po -  Počúvaj srdcom Ut -
V modrom tieni St -  Pohoda s klasikou Št -  M ince na dne fontán 
Pi -  Hudobné návraty 21.00 -  Rádio Vatikán 21.15 Po -  Študentské 
šapitó Ut -  Duchovný obzor St -  My a oni Št -  História a my Pi -  
ÚV hovor 22.30 -  Hlas Ameriky 22.45 Po -  Hudobné návraty r. Ut
-  Počúvaj srdcom  r. St -  Dvere dokorán r. Št -  Svetlo nádeje r. Pi
-  ÚV hovor 23.45 Po-Št -  Pod vankúš Pi -  ÚV hovor 24.00 Správy

SOBOTA
00.00 -  Pod vankúš 01.00 -  Auto moto klub r. 02.00 -  Pod vankúš
0 5.00  Ranné spojenie 09.00  -  Hodinka vášho štýlu 10.00 -  
Športklub 11.00 -  Zaostrené 12.00 -  Hudobný aperitív 13.00 -  
TIP-TOP 16.00 -  Piesne na želanie 17.30 -  Infolumen 18.00 -  
Svätá omša -  Emauzy 19.00 -  Svetielko 20.00 -  Infolumen 20.15
-  Ruženec pre Slovensko 21.00 -  Rádio Vatikán 21.15 -  Od ucha 
k duchu 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 - Od ucha k duchu 24.00 - 
Správy

NEDEĽA
00.00 -  Pod vankúš 01.00 -  Pohoda s klasikou r. 02.00 -  Pod 
vankúš 05.00 - Ranné spojenie 08.00 -  Detský Tip-top 10.00 -  
Svetlo nádeje 11.00 -  Fujarôčka moja 12.00 -  Hudobný aperitív
13.00  -  Literárna kaviareň 15.00 -  Dvere dokorán 16.00 -  Plesne 
na želanie 17.30 -  Infolumen 18.00 -  Svätá omša 19.00 -  Svetielko
20.00  -  Infolumen 20.15 -  Kresťanské noviny 21.00 -  Rádio 
Vatikán 21.15 -  Náš hosť váš hosť 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 -  
M ince na dne fontán r. 23.45 -  Pod vankúš 24.00 - Správy

Zamyslenia: 5.45, 6.30, 8 .3 0 ,1 2 .0 0 ,1 5 .1 4
Krátke správy: 7 .0 0 ,8 .0 0 ,9 .00 ,1 0 .00 ,1 1 .00 ,13 .0 0 ,15 .0 0 ,24 .00
r. - repríza

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac február

• Aby katolícke nemocnice boli vynikajúcimi príkladmi zápasu 
proti utrpeniu a aby sa predovšetkým v nich ohlasovalo 
evanjelium života a úcta k človeku.

• Aby katolícke spoločenstvá v Kambodži a Laose horlivejšie 
napomáhali kňazské a rehoľné povolania.

• Za pomoc Ducha Svätého pre tých, čo spravujú ľud, aby 
vydávali spravodlivé zákony v súlade s Božími prikázaniami.
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B L A H O Ž E L A N I A

Náš duchovný otec Mgr. Anton Uhrin oslávil svoje 25. 
narodeniny dňa 27. 1. 2002. Pôsobí v našej farnosti od 
26. júna 2000. Ďakujeme mu za to, že sa nám s láskou 
prihovára a venuje. Je kňazom  pre všetky generácie. 
Želáme mu, nech mu Boh žehná do jeho dalšej pastierskej 
práce.

M nohaja lit, blahaja lit!
Vďační veriaci z  farnosti 

H um enné pod  Sokolejom

Čas tak rýchlo letí...
Jej rukami prešlo veľa, veľa detí.

Koľko zachránila duší 
z  nás ľudí nik netuší.

To vie iba Pán Boh sám, 
kolko utrela slz, zacelila rán.

Pomáha tam, kde treba, 
slúži Bohu, ľuďom 

a zabúda na seba...
3. februára 2002 sa dožíva 70 rokov p. Anna Bajzová.
M nohaja i blahaja lita vo zdraviji i spaseniji praje 

a bozkáva
celá milujúca rodina.

Krásnych 70. rokov uplynulo 17. januára 2002, ktoré 
slávila naša d rah á  m am ka a babka A nna Savková  
z Milhostova. Pevné zdravie, Božie požehnanie, milosti 
Svätého Ducha a ochranu  Presvätej Bohorodičky jej 
vyprosujú všetci tí. ktorí ju radi majú a za jej pomoc a lásku 
jej zo srdca ďakujú.

milujúca rodina

S P O M Í N A M E

D ňa 18. feb ruára  2002 si p rip o 
míname nedožité sedem desiate naro 
deniny o. M iku láša  B ačinského  zo 
Sabinova, tajne vysväteného kňaza, ktorý 
sa nedožil náboženskej slobody, aby 
mohol verejne pôsobiť v pastorácii.

— Bol  však horlivým  pom ocníkom  
bývalému správcovi sabinovskej gr.-kat. farnosti o. 
MUDr. Jozefovi Sukovskému a bol aj jeho kantorom. Do 
večnosti si ho Pán povolal 14. 3. 1983. V modlitbách si 
na neho spomínajú príbuzní a priatelia.

Vičnaja pamjat, blaženyj pokoj!
-JV-

S nádejou na vzkriesenie Vám oznam ujem e, že 
o. Viktor Skorodenský zomrel dňa 11.1. 2002 vo veku 
nedožitých 87 rokov v 65. roku kňazstva. Pohrebné 
obrady sa konali dňa 16. 1. 2002 v Katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Výhercom predplatiteľskej súťaže: ‘"Predplať si Slovo 
a vyhraj" za mesiac november sa stal Gréckokatolícky farský 
úrad Prešov -  Sekčov a za mesiac december Jozef Kraus 
z Ruskoviec.

Nový kňazský hrob o. MUDr. Ján Vasiľ 
/]924-200]/

V nedeľu, 30. decembra min. 
roka na následky úrazu odovzdal 
svoju dušu Spasiteľovi o. MUDr. 
Ján Vasiľ.

Jeho cesta ku kňazstvu bola 
veľmi dlhá. Narodil sa 14. februára 
1924 ako najstarší zo štyroch 
súrodencov v rodine maloroľníka.
V roku 1943 zmaturoval na Slo
venskom gymnáziu v Košiciach, 
a pretože okolnosti mu nedovolili, 
nam iesto teológie študoval na 
Lekárskej fakulte v Bratislave. Po 
jej ukončení v roku 1949 pracoval 
na detskom oddelení nemocnice 
v Krompachoch.

Už v dôchodkovom veku študoval diaľkovo na Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove. Na kňaza bol 
vysvätený v roku 1991 a pôsobil v Lom nom , v Závadke 
a v Lastovciach. Posledné dva roky vypomáhal v katedrálnom 
chráme v Košiciach.

Spolu s manželkou Elenou vychovali tri deti. Najmladšieho 
Jána od 13. roku vychovával po smrti manželky sám.

O. MUDr. Ján Vasiľ bol skromný vo svojom živote, ale velký 
vo svojej dobrote. Na jeho dobrotu spomínajú jeho pacienti
i veriaci.

Bol zakladajúcim členom Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Pohrebné obrady v katedrálnom chráme v Košiciach za účasti 

mnohých kňazov a veriacich vykonal dňa 4. decembra 2002 
košický apoštolský exarcha Milan Chautur CSsR.

Otec Ján, blažený pokoj, večná pamiatka !
/p k /

Spomienka na nebohého.
S nebohým dôstojným pánom Jánom Vasiľom ma spájal 

úprimný priateľský vzťah. Poznal som ho ešte ako študenta na 
slovenskom gymnáziu v Košiciach, za maďarskej okupácie v roku 
1940. Spolu so svojou staršou sestrou sa horlivo zúčastňoval 
na kultúrno-náboženskej činnosti Slovenského katolíckeho 
kruhu. Po m aturite sa prihlásil na teologické štúdium do 
užhorodského seminára, ale z národnostných príčin ho neprijali.
V rušných povojnových časoch stratil som s ním kontakt. Až 
v šesťdesiatich rokoch stretol som ho v krompašskej nemocnici, 
kde som sa liečil. Pracoval tam ako lekár na detskom oddelení.

Aj vo svojom lekárskom povolaní prejavoval živý záujem
o náboženské veci. Keď som sa v roku 1980 vrátil do Košíc, 
častejšie ma navštevoval, vypožičiaval si odo mňa náboženskú 
literatúru pre osobné teologické štúdium. Videli sme spolu, z jeho 
iniciatívy, zaujímavé rozhovory o filozofických i teologických 
otázkach. Ked ovdovel, prekvapil ma žiadosťou, aby som mu 
pomohol stať sa kňazom. Vzhľadom na jeho vek a na ťažkosti 
vo vtedajšom náboženskom živote, odrádzal som ho od jeho 
zámeru a túžby stať sa kňazom. Pán Boh sa nad nami zmiloval, 
odstránil ťažkosti i prekážky a Jankovi sa splnila životná túžba: 
stal sa kňazom. Osobne ma pozval na svoje primície a pri jeho 
prvej sv. omši v Slovinkách som s ním koncelebroval a verejne 
som mu blahoželal k životnému úspechu.

Z prvého miesta svojho kňazského účinkovanie, z Lomného, 
prihlásil sa mi dlhým listom, v ktorom vtipne opisoval ťažkosti 
s ktorými tam zápasil. Odpovedal som mu a povzbudzoval ho, 
aby strasti svojho položenia využil na svoje zdokonalenie, lebo 
cnosť sa má osvedčiť práve v takýchto ťažkých okolnostiach. Tešil 
som sa spolu s ním. keď mi s úsmevom rozprával o svojej 
kňazskej práci na ďalších služobných miestach.

Jeho život môže byť povzbudením pre každého, ako treba 
vytrvať v úsilí o dosiahnutie šľachetných cieľov ľudského života.

Anton Harčar
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/ s t e  so ľ  zem e...
Vy s t e  s v e t lo  s v e ta .  ”

(M t 5, 13-14)

XVII, svetový deň mládeže 
Toronto

18. ■ 28. júla 2002
Miesta prihlasovania:

Banskobystrická diecéza: Sekcia pre mládež, S ku teckéh o4 ,974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/412  54 6 9 ,09 07 /7 46  805 , e-mail: spmbbd@globtelfieti 
Bratislavsko-tmavská arcidiecéza: M ária Valachova. Zálužická 23 ,821  01 Bratislava 2, tel.: 0 9 0 / 495  397. e-mail: to ro n to 2 0 0 2 ih o s t.sk  
Košická arcidiecéza: U niveratné p asto račn é centrum , Alžbetina 1 4 ,04 0  01 Košice!, teľ/fax : 0 5 5 /62 5  59 53, e-mail: upcke@post.cz 
Košický exarchát: Gréckokatolícky farský ú rad , Nám.sv. Cyrila a  M etoda 7 3 ,0 7 8  01 Sečovce, tel.: 056  678  25 0 2 , e-mail: stefan@grk-secovce.sk 
Nitrianská diecéza: Centrum  mladých, Farské schody 7 ,0 1 0  01 Žilina, tel./fax: 041 /562  27 52, e-mail: icm@icmza.sk •<
Prešovská eparchia: Gréckokatolícky farský ú rad , Remeninv 6 3 ,0 9 4  31 Hanušovce nad  Topfou, tel.: 057 4 45  29 79, e-mail: rv@nextra.sk 
Rožňavská diecéza: Rímskokatolícky farský úrad Žakarovce, 055 71 Žakarovce, tel.: 053  482  1 4 1 8 ,0 9 0 5  850  290 
Spišská diecéza: Komisia pre m ládežvSpišskej diecéze, Spišská Kapitula 3 ,0 5 3  04  Spišské Podhradie, tel.: 0905/810  7 8 0 ,0 9 0 5  632 612,053 441 í  71 
e-mail: bucjan@ ke.telecom .sk

Príspevkom na Svetový deň mládeže znížite náklady každého mladého účastníka zo Slovenska. 
Číslo účtu v Ľudovej banke: 4 000 537 527/3100,

|  v :>oMÍ Rada pre rodinu a mládež KBS

Q ŕ f ť r l -. . . .  , Í r  . ;T  Gorkeho 15, 811 01 Bratislava 1, krestanskych
I | | tel./fax: 02/5441 9622, e-mail: kpl@kbs.sk s p o lo č e n s tie v  m ládeži

Združenie
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