
časopis gréckokatolíckej cirkvi • Ročník XXXIV. • Marec 2002 • 30 Sk

IS S N  1 3 3 5 - 7 4 9 2



Piatok 1 . 3. -  Eudokia, mučenícka; Ef 5,1 -8a, zač. 228; 
Mt 6 ,22-33, zač. 18. Na liturgii vopred posvätených darov: 
Gn 8 ,4 -2 1 ; Prís 10, 31-32; 11 ,1 -1 2 .
Sobota 2 .3 . -  Tretia pôstna sobota -  zádušná 

-Teodot, hieromučeník;
Menlivé častí ako 23. februára. Hebr 10, 32-38a, zač. 325; 
Mk 2,14-17, zač. 8; Zosnulým; 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 
5, 24-30, zač. 16.
Nedeľa 3 .3 . -  Tretia pôstna nedeľa, Krížupoklonná

-  Eutrop a spoločníci, mučeníci;
Liturgia sv. Bažila Velkého. Radový hlas je šiesty, evanjelium 
na utierni je šieste. Antitóny nedeľné. Tropár z hlasu a triode, 
sláva i teraz kondák triode. Prokimen, aleluja a pričasten triode. 
Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva „Tvojmu krízu“ -  „Krestu 
Tvojemu“ . Hebr 4 ,14-16; 5,1 -6, zač. 311; Mk 8, 34-38; 9,
I ,  zač. 37. Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva „Milostiplná 
Matka“ -  „O Tebi radujetsja“ .
Pondelok 4.3 . -  prepodobný o. Gerazim Jordánsky; Flp 2 ,5 -
I I ,  zač. 240; Mt 13 ,10 -23 , zač. 51.
Utorok 5 .3 . -  mučeník Konón; 1 Kor 1,18-31, zač. 125; Mt 
13, 24-30. 36b-43, zač. 54.
Streda 6 .3 . -  Štyridsaťdva amorejských mučeníkov; Gal 5,
22-26; 6 ,1 -2 , zač. 213;Mt 9, 18-26, zač. 32. Na liturgii 

j vopred posvätených darov: Gn 9,18-28; 10,1; Prís 12, 23- 
28; 13,1-9
Štvrtok 7.3 . -  Biskupi a mučeníci na Chersone: Bažil, Etrém, 
Kaplton,Eugen, Eter a ostatní; Gal 2,16-20, zač. 203; Mt 25, 
14-30, zač. 105.
Piatok 8. 3. -  Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, 
nikomédsky biskup; Odkladá sa sv. kríž po IX. hodinke. 2Tim 
3,10-15, zač. 296; Mt 25,1-13, zač. 104. Na liturgii vopred 
posvätených darov: Gn 12,1-7 ; Prís 14,15-26 
Sobota 9 ,3 . -  Štvrtá pôstna sobota

-  Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey;
Služba mučeníkom, bez služby za zosnulých. Antitóny 
predobrazujúce. Tropár, Sláva kondák o mučeníkoch, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o mučeníkoch. 
Hebr 6, 9-12, zač. 313; Mk 7, 31 -37, zač. 31; Mučeníkom: 
Hebr 12,1 -10, zač. 331; Mt 20,1 -16, zač. 80.
Nedeľa 1 0 .3 . -  Štvrtá pôstna nedeľa, Prepodobného otca 

I  Jána Klimaka (autora Rebríka čností),
-  mučeník Kodrátaspoločníci;

Liturgia sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je siedmy, evanjelium 
na utierni je siedme. Antitóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva 
kondák z triode, I teraz podlá predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z triode. Hebr 6 ,13-20, zač. 314; Mk 9 ,17-31, 
zač. 40. Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „M ilostiplná 
Matka" -  „O Tebi radujetsja“ .
Pondelok 11 .3 . -  sv. Sofrón, jeruzalemský patriarcha; Rim
12.1-3, zač. 108; Lk 6, 31-36, zač. 26
Utorok 12.3. -  prepodobný otec avyznávač Teofan Syngrijský 
a sv. o. Gregor Dialóg, rímsky pápež; Ef 4,14-17, zač. 225; 
Lk 6, 24-30, zač. 25.
Streda 1 3 .3 .- Prenesenie ostatkov sv. Nicefora, carihradského 
patriarchu; Ef 4 ,1 7-25a, zač. 226; Lk 7, 36-50, zač. 33. Na 
liturgii vopred posvätených darov: Gn 17 ,1-9 ; Prís 15, 20- 
33; 16,1-9.
Štvrtok, 1 4 .3 .-  Prepodobný otec Benedikt; Na utierni veľký 
kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho. Ef 4 ,25-32, zač. 227; Lk
13.1-9, zač. 70.
Piatok, 15 .3 . -  mučeník Agap a spoločníci; 2 Kor 5,10-15,
zač. 179; Lk 12,42-48, zač. 68. Na liturgii vopred posvätených 
darov: Gn 22,1-18; Prís 17,17-28; 18,1-5 
Sobota 1 6 .3 . -  Piata pôstna sobota -  akatistová

-  mučeník Sabin a Pap;
Rúcho svetlé. Na utierni sa spieva akatist Presvätej Bo
horodičke. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny predobra
zujúce alebo každodenné. Tropár Sláva i teraz kondák, pro
kimen, aleluja a pričasten z Akatistovej soboty. Hebr 9, 24- 
28, zač. 322; Mk 8,27-31, zač. 35; Bohorodičke: Hebr 9 ,1 -
7, zač. 320; Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.
17.3. -  Rata pôstna nedeľa. Spomienka na prepodobnú Máriu 
Egyptskú, prepodobný Alexlj, Boží človek; Liturgia sv. Bažila 
Veľkého, radový hlas je ôsmy, ev. na utierni je ôsme. Tropár 
z hlasu, Sláva kondák z triode, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten z triode. Namiesto „Dôstojné 
je“ sa spieva „Milostiplná Matka“ - „ O  Tebi radujetsja“ . Hebr 
9,11 -14. zač. 321 b; Mk 10, 32b-45, zač. 47.
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Pondelok 18 .3 . -  sv. Cyril, jeruzalemský arcibiskup; Kol 3,
12-16, zač. 258; Lk 11, 34-41, zač. 60.
Utorok 19 .3 . -  mučeník Chryzant a jeho manželka Dária; 1
Sol 5 ,14-23, zač. 273; Mk 8, 30-34, zač. 36.
Streda 20.3. -  prepodobní otcovia z kláštora sv. Sávu, zabitých 
Saracénmi; Ef 4,7-13, zač. 224b; Lk 12,16-21, zač. 66. Na 
liturgii vopred posvätených darov: Gn 43, 26-31; 45,1-16; 
Prís 21, 23-31; 22,1-4.
Štvrtok 21 .3 . -  prepodobný otec a vyznávač Jakub, biskup 
katanijský; Gal 4 ,4 -7 , zač. 209; Lk 18,18-27, zač. 91. 
Piatok 22 .3 . -  kňaz a mučeník Bažil; Ef 2,4-10, zač. 220; Mt
4,1 -11, zač. 7. Na liturgii vopred posvätených darov: Gn 49, 
33; 50,1-26; Prís 31, 8-31.
Sobota 23 .3 . -  Vzkriesenie spravodlivého Lazára, mučeník 
Nikon a spoločníci; Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce alebo každodenné. Tropár, Sláva i 
teraz, prokimen, aleluja a pričasten z Lazarovej soboty. 
Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva „Ktorí ste v Krista pokrstení“
-  „Jelícy vo Christá“ . Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva IX. 
irmos z utierne Lazarovej soboty na hl. 8.: „Čístuju slávno 
poctím ľúdije Bohorodicu, óhň božestvá prijémšuju v črévi 
neopáľno, i písňmi nemólčnymi vellčájem.“ Hebr 12, 28- 
29;13,1 -8, zač. 333b; Jn 11,1 -45, zač. 39.
Nedeľa 24 .3 . -  Kvetná nedeľa

- Prepodobný otec Zachariáš;
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, rúcho svetlé. Všetky menlivé 
časti z kvetnej nedele. Svätenie ratolestí, myrovanie. Fil 4 ,4 - 
9, zač. 247; Jn 12,1-18, zač. 41a.
Pondelok 25 .3 . -  Svätýa veľký pondelok
-  Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, 
vždy Panne;
Prikázaný sviatok, rúcho svetlé. Na utierni Ev.: Lk 1, 39-49; 
56; zač. 4. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou. Ex 1,1 - 
20; Job 1,1 -12; Ex 3 ,1  -8a; Prís 8, 22-30. Malou ekténiou 
prechod na sv. liturgiu. Svätý Bože. Prokimen Zvestovania. 
Hebr 2,11 -18, zač. 306; Lk 1,24-38, zač. 3; a V. pondelku: 
Mt 24,3-35; zač. 98. Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva „Zem 
s jasotom“ -  „Blahovistvuj žemle“ a IX. irmos sviatku. 
Myrovanie. V prípade, že sa sv. liturgia v tento deň slávi 
predpoludním , m enlivé časti sa spievajú zo sviatku 
Zvestovania.
Utorok 26. m arec-S vätý a veľký utorok 

-Zbor archanjela Gabriela;
Na liturgii vopred posvätených darov (rúcho pôstnej farby): 
Ex 2, 5-10; Job 1 ,13-22; Mt 24, 36-51; 25,1 -46; 26,1 -2, 
zač. 102.
Streda 27. m arec-Svätá a veľká streda 

-m atka Matróna Solúnska;
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Na liturgii vopred posvätených darov: Ex 2,11 -22; Job 2,1 - 
10; Mt 26, 6-16,zač. 108.
Štvrtok 28. marec -  Svätý a veľký štvrtok

-Veľkávečiereňs liturgiou sv. Bažila velkého;
Ex 19,10-19; Job 38,1-23; 42 ,1 -5 ; Iz 50, 4-11. Malou 
ekténiou prechod na sv. liturgiu. Svätý Bože. Prokimen 
z velkého štvrtka: Povstávajú. 1 Kor 11,23-32, zač. 149; aleluja 
s veršami. Evanjelium (Mt zač. 107) má vsuvky z Jn a Lk, 
číta sa ako jedno: Mt 26,1-20, zač. 107; Jn 13, 3-17, zač. 
44; Mt 26, 21 -39, zač. 108; Lk 22, 43-44, zač. 109; Mt 26, 
40-75; 27 ,1 -2 , zač. 108. Namiesto Cherubínskej piesne, 
pričastena a „Nech sa naplnia" -  „Da ispólňatsja“ sa spieva 
„Prijm i ma dnes, Boží Synu“ -  „Véčeri Tvojejá tájnuja“ . 
Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva IX. irmos: „Poďme veriaci“
-  „Stránstvija Vladýčna“ na 6. hl. Strasti: 1. Jn 13,31-18,1, 
zač. 46; 2. Jn 18,1-28, zač. 58; 3. M t26,57-75, zač. 109; 4. 
Jn 18,28-19,16, zač. 59; 5. Mt27,3-32a, zač. 111; 6. Mk
15.16-32a, zač. 67; 7. M t27,33-54, zač. 113a; 8. Lk23,32- 
49, zač. 111; 9. Jn 19, 25-37, zač. 61; 10. Mk 15,43-47, 
zač. 69; 11. Jn 19,38-42, zač. 62; 12. Mt 27,62-66, zač. 
114
Piatok 29. marec -  Svätý a veľký piatok; Prikázaný sviatok. 
Prísny pôst. Liturgická farba tmavá. Predpoludním kráľovské 
hodinky -  časy: Na I. hodinke: Zach 11,10-14; 12 ,10b; 13, 
6-7; 1 4 ,6 -9 .20a. 21 b; Gal 6,14-18 zač. 215b; Mt 27,1 -56, 
zač. 110. III. hodinka: Iz 50,4-11; Rim 5,6-10, zač. 88b; Mk
15.16-41, zač. 67. VI. hodinka: Iz 52,13-15; 53,1 -12; 54, 
1; Hebr 2, 11-18, zač. 306; Lk 23, 32-49, zač. 111. IX. 
hodinka:JetM, 18-12, 5a, 9 b -10 .14-15; Hebr 10,19-31, 
zač. 324; Jn 18,28-40; 19,1-37, zač. 59. Velká večiereň: & 
33, 11-23; Job 42, 12-17; Iz 52, 13-15; 53, 1-12; 54,1; 
Prokimen apoštola: 1 Kor 1, 18-31; 2, 1-2, zač. 125. 
Evanjelium (Mt zač. 110) je zložené, číta sa ako jedno: Mt
27,1 -38; Lk 23,29-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31 -37; Mt 27, 
55-61.
Sobota 30. marec -  Svätá a veľká sobota; Rúcho tmavé, 
jeruzalemská utiereň. Na utierni Ap. zač. 133 je zložený z 1 
Kor 5, 6-8 a Gal 3 ,13-14  (číta sa ako jeden, spolu). Ev Mt 
27, 62-66, zač. 114. Velká večiereň s liturgiou sv. Bažila 
Velkého. Parameje navečierni: 1. Gn 1,1-13; 2. Iz60 ,1-16; 
3. Ex 12, 1-11; 4. Jon 1,1-4, 11; 5. Joz5 ,10-16; 6. Ex 13, 
20-14, 31 a pieseň 15,1-19; 7. Sof3,8-15; 8. 1 Kráľ17,8- 
24; 9. Iz6 1 ,10-62, 5; 10. G n22,1-18; 11. Iz61 ,1-9; 12.2 
Kráľ 4, 8-37; 13. Iz63 ,11-64,4; 14. Jer 31, 31-34; 15. Dan 
3, 1-56 a pieseň 3, 57-88; Malou ekténiou prechod na sv. 
liturgiu. Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva „Ktorí ste v Krista“
-  „Jelícy vo Christá“ . Prokimen z velkej soboty: „Nech sa ti 
klania“ -  Vsja žemľa da poklónitsja Tebi“ . Rim 6 ,3b-11, zač. 
91. Namiesto aleluja „Vstaň Bože“ -  „Voskresní Bože“ 
s veršami. Kňaz s asistenciou sa prezlečie do svetlých rúch. 
Mt 28, 1-20, zač. 115. Namiesto cherubínskej piesne sa 
spieva „Zmlknl, každý človek“ -  „Da molčít vsjákaja plóf 
čelovíča“ . Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva IX. irmos na 6. 
hl.: „Neplač nado mnou Matka“ -  „Ne rydáj mené Máti". 
Pričasten: „Rán zmr'tvych vstal“ -  „Vostá jáko spjá Hospoď1. 
Po zaambónnej modlitbe pred „Búdi ímja“ je hneď požehnanie 
litijných darov. Po ňom „Nech je požehnané Pánovo meno“
-  „Búdi ímja“ , požehnanie a prepustenie. Poinočnica. 
Nedeľa 31. marec -  Svätá a veľká nedeľa Paschy, Svetlé 
K ristovo vzkriesenie; Rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho. Po úvodnom požehnaní raz kňaz, dvakrát veriaci 
spievajú tropár: „Kristus slávne vstal zmŕtvych“ -  „Christós 
voskrése Iz mértvych“ . Antifóny Paschy. Pieseň na vchod, 
Tropár, Sláva i teraz kondák, prokimen, aleluja a pričasten 
z Paschy. Namiesto „Svätý Bože“ saspieva „Ktorístev Kristu“
-  „Jelícy vo Christá“ . Sk 1 ,1-8 , zač. 1; Jn 1,1-17, zač. 1. 
Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva „Anjel zvestoval“ -  „Ánhel 
vopljáše“ a „Osvieť sa“ -  „Svitísja, svitísja“ . Namiesto 
„Požehnaný“ -  „Blahoslovén hijadýj“ , „Videli sme“ -  
„Vidíchom svit“ , „Nech sa naplnia“ -  „Da ispólňatsja“ , „Nech 
je požehnané“ -  „Búdi ímja“ a „Sláva i teraz“ -  „Sláva i nyňi“ 
sa spieva tropár „Kristus slávne vstal zmŕtvych“ -  „Christos 
voskrése“ . Menlivé časti na sv. liturgiách sa okrem prokimenov 
a čítaní spievajú takto celý svetlý týždeň. Na večerni Ev. Jn 
20,19-25, zač. 65.
Poznámka: Hlavy a verše čítaní SZ a NZ platia pri používaní 
slovenského prekladu Svätého písma SZ a NZ, Rím 1995. 
Pri používaní staroslov. Septuaginty sa verše nemusia 
zhodovať!

Vojtech Boháč
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UCTA K P R ÍR O D E  AKO K B O Ž I E M U  D A R U

RNDr. Jozef Voskár
titulámy kanonik; prodekan GBF PUP

Milované sestiy a bratia!

Velkopôstné obdobie, ktoré práve 
prežívanie nás vyzýva k pokániu, čiže 
k zmene zmýšľania a hlavne k zmene 
nášho konkrétneho konania. Máme 
zanechať hriešne konanie, ktoré vedie 
k životu. Starý človek má zomrieť 
s Kristom na Golgote, aby sa mohol so 
zmŕtvychvstalým Kristom narodiť 
človek nový.

Takto nás cirkev v predvelkonočnej 
príprave každý rok vyzýva k vnútornej 
premene, do vyššej kvality našich 
postojov a našich vzťahov k Bohu, 
k blížnemu, k sebe samému, ale aj 
k ostatnému stvorenstvu, ktoré nás 
obklopuje a tvorí naše životné prostre
die.

Bolo to práve pred rokom, keď nás 
k zmene postojov k životnému prostre
diu vyzvali pastierskym listom aj naši 
otcovia biskupi Slovenska. Obnovujúci 
sa život v jarnej prírode je veľkým Božím 
zázrakom, ktorým nás Boh očividne 
presviedča, že On je jediným Stvori
teľom všetkého, že všetko, čo nám dal, 
je darom jeho lásky, ktorú zhmotnil do 
podoby úžasného vesmíru, do podoby 
našej modrej planéty Zem, na ktorej 
v nepredstaviteľnej pestrosti foriem ži
vota rastlín a živočíchov vo vode, vo 
vzduchu a na zemi stvoril z lásky napo
kon aj nás. Ba treba povedať, že všetko 
stvorenstvo bolo stvorené kvôli člove
kovi, aby mu slúžilo k životu, k zdraviu,

aby ho robilo šťastným, ale zároveň aj 
zodpovedným za uchovanie týchto 
darov Božích, za trvalo udržiavateľný 
rozvoj, v ktorom šťastlivo prežijú nielen 
súčasné, ale aj budúce generácie celého 
stvorenstva a samozrejme ľudí.

Keď Boh necháva viditeľné stopy 
svojej lásky a dobroty voči nám v celom 
stvorenstve, chce aj od nás, aby ako jeho 
spolupracovníci na budovaní sveta 
a správcovia týchto zverených darov 
sme konali v súlade so zákonom lásky 
k Bohu a blížnemu. Nie s vášňou egoiz
mu a koristníctva, nie s vášňou zloby 
a cynizmu, ktorým sa všetko ničí a de
vastuje. Boh sa v rajskej záhrade za 
denného vánku prechádza, ako hovorí 
kniha Genezis a posväcuje ju svojou 
prítomnosťou. A to isté chce aj od nás, 
aby sme všetko posväcovali konaním, 
ktoré je podobné konaniu Božiemu, 
ktoré vždy vychádza z lásky. A tak môže 
byť a má byť aj každá ľudská činnosť 
vykonaná podľa zákona lásky aj vo 
vzťahu k životnému prostrediu konaním 
posväcujúcim, konaním, ktorým sa svet 
pozitívne buduje a premieňa pre dobro 
všetkých a všetkého.

Skúsme teraz trošku spoločne po
uvažovať nad tým, či sme sa nechali 
povzbudiť pastierskym listom našich 
biskupov a pospytovať si svedomie, či 
to už naozaj chceme konečne brať 
vážne, alebo k týmto otázkam ostaneme 
aj naďalej ľahostajní. Pre nás kresťanov 
je naše konanie voči prírode vždy 
v konečnom dôsledku konaním voči 
nám samotným a má výsostne morálny 
charakter. Piaty a siedmy príkaz z De
satora vymedzuje hranice nášho kona
nia v oblasti ochrany životného prostre
dia.

N e z a b i j e š  neznamená len 
úmyselný rýchly akt vraždy človeka, ale 
aj pomalé úmyselné, alebo ľahko
myseľné poškodzovanie jeho zdravia, ak 
mu postupne otrávime vzduch, ktorý 
musí dýchať, ak mu postupne otrávime 
vodu, ktorú musí piť, ak mu postupne 
otrávime cez pôdu potraviny, ktoré musí 
jesť. Aj takto sa ľudia vzájomne zabíjajú 
a pre svoje otupené svedomie a nevy
chovávané vedomie sa ani necítia 
vinnými z porušenia Božieho príkazu -

nezabiješ, z ktorého by sa mali spove
dať.

Svätý František z Assisi všetko 
stvorenstvo nazýval svojimi bratmi 
a sestrami. Brat slnko, brat vietor, brat 
vlk a somár, sestra voda, sestra pôda 
a sestra kvetinka. A keď budeme dôs
lední podľa Božieho slova, Ježišove 
slová potom budú platiť aj na týchto 
našich bratov a sestry ako ich vidí 
František z Assisi -  čo ste urobili 
jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili. Ak otrávime 
vzduch, vodu a pôdu našim bratom, 
otrávime ich aj Ježišovi. Ak mu ich 
zachováme čisté, zachováme ich aj 
Ježišovi.

N e p o k ra d n e š !  Tento Boží príkaz 
nám jasne hovorí: nič nie je naším 
vlastníctvom, aby sme si s tým mohli 
robiť, čo sa nám zachce, všetko je totiž 
Božie. Nič si nemôžeme koristnícky 
privlastňovať pre seba tak, aby pre iných 
už nebolo. S užívaním všetkých dobier 
sme povinní sa bratsky deliť nielen 
s tými, ktorí teraz s nami spolu žijú na 
tejto planéte, ale aj s tými, ktorí na ňu 
ešte len prídu. Sme iba nájomníci 
a správcovia toho, čo nám Boh zveril, 
aby sme to strážili, povedané rečou í 
knihy Genezis, pre dobro a úžitok ' 
všetkých. Boh nám nedal do správ- j 
covstva zmätok, ale dokonalé dielo -  i 
dobré a krásne. Úlohou kresťanov je | 
chrániť tento Boží'dar, vychovávať 
mladé generácie k úcte k prírode ako 
k Božiemu daru, učiť ich žasnúť nad 
Božím stvorenstvom a hlavne dať im aj 
osobný príklad.

Nezabudnime v príprave k veľkonoč
nej sv. spovedi si dobre pospytovať svoje 
svedomie podľa toho, nad čím sme tu 
spoločne teraz uvažovali, a dobudúcna 
zmeniť svoje zmýšľanie i konanie vo 
vzťahu k svojmu životnému prostrediu. 
Nech vás v tomto posilňuje trpiaci 
a vzkriesený Kristus, ktorý nás vykúpil 
aj z hriechov, ktorých sme sa dopustili 
proti prírode a životnému prostrediu.
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Čo robí pápež 
s peniazmi?

Viac ako dva milióny eur sa minulý 
rok vydalo pre ľudí na celom svete 
ako reakcia na pápežovu výzvu 
k pôstu a modlitbám 14. decembra 
minulého roka. Oznámil to 5. feb
ruára arcibiskup Paul Joseph Cor- 
des, predseda Pápežskej rady Cor 
Unum. Táto inštitúcia, zriadená 
pápežom Pavlom VI., prijíma dary zo 
zbierok na celom svete a rozdeľuje 
ich obetiam teroru a násilia. Arci
biskup Cordes v bilancii činnosti 
svojej Rady odhalil, že Cor Unum za 
30 rokov svojej existencie vydala viac 
ako ÍOO miliónov eur na dobročinné 
účely a gestá lásky pápežov.

Okrem charitatívnej pomoci pá
peža má Cor Unum na starosti 
katolícke inštitúcie na celom svete. 
„Preto je Cor Unum nielen dobro
činné zariadenie. Naším úmyslom 
nie je riešenie odstraňovania núdze. 
Všetci potrebujeme viac ako len 
chlieb a strechu nad hlavou,“ pove
dal arcibiskup Cordes.

Cor Unum uverejnila 5. februára 
publikáciu Ars Caritatis, v ktorej sa

robí bilancia činnosti tejto inštitúcie 
počas 30 rokov a sú v nej uvedené 
príhovory pápežov na jej plenárnych 
zhromaždeniach. Cor Unum okrem 
iného rozdeľuje aj peniaze zo zbierok, 
ktoré dostáva biskup Ríma od veria
cich z celého sveta a ktoré určuje na 
charitatívne ciele. Iba pre obete 
katastrof sa ročne vydá 2,3 milióny 
eur. Cor Unum spravuje aj dve 
nadácie, ktoré založil Ján Pavol II.:

Nadácia Jána Pavla II. pre zónu 
Sahel, bola zriadená v roku 1984 
v boji proti suchu a šíreniu púští.
V minulom roku financovala 312 
projektov sumou takmer 3,5 milióna 
EUR.

Druhou je nadácia Populorum 
Progressio, založená v roku 1992 pre 
domorodcov, Afroameričanov, chu
dobných Južnej Ameriky a Karibskej 
oblasti. V roku 2001 financovala 215 
projektov v celkovej sume vyše 2 mi
liónov EUR.

Z/TKKBS

Kardinál Vlk ohlasuje žalobu na ústavný súd
Kardinál Miloslav Vlk sa vyjadril, 

že proti novému zákonu o cirkvách 
bude podaná žaloba na ústavný súd 
do Brna. „Zákon obsahuje tolko 
protirečení, že nestačí zmeniť len 
niekolko pasáží,“ vyhlásil kardinál 
Vlk na konferencii českej Unie kato
líckych žien v Prahe. „Preto je 
potrebné žiadať novelizáciu zákona. 
Žalobu na ústavný súd však Cirkev 
ako inštitúcia podať nemôže.“ „Par
lament týmto zákonom vyprodu
koval nepodarok,“ povedal kardinál. 
Podľa názoru cirkví v Českej re
publike zasahuje zákon do ich práv 
zakladať a prevádzkovať samostatné 
sociálne a charitatívne zariadenia. 
Český prezident Václav Havel pova

žuje tento zákon takisto za proti
ústavný.

„Za slobodu je potrebné bojoval 
aj dnes,“ zdôraznil český prímas. 
Okrem toho kardinál pranieroval aj 
skutočnosť, že sa od pádu komunis
tického režimu v Českej republike ešte 
nepodarilo zriadiť občiansku spoloč
nosť. Povedal, že štát venuje občian
skym iniciatívam, združeniam a spo
ločenstvám len málo pozornosti. 
Dodal, že existujú politici, ktorí si 
rozvoj občianskej spoločnosti neže
lajú, ale chcú zriadiť silný štát. Na 
organizáciu katolíckych žien potom 
kardinál Vlk apeloval, aby svojím 
životom každodenne vydávali sve
dectvo kresťanskej viery.

KP/TKKBS
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Biskupi kritizujú Blairovu 
politiku zbrojenia

Anglikánski biskupi Anglicka ostro 
kritizovali politiku zbrojenia britskej 
vlády voči rozvojovým krajinám. „Platné 
zákony nezabraňujú tomu, aby dochá
dzalo k nezodpovednému predaju 
zbraní chudobným krajinám,“ zdô
razňujú biskupi v liste uverejnenom 
v londýnskom denníku The Times.

Od 31. januára sa výbory hornej 
komory londýnskeho parlamentu za
oberajú novým zákonom o kontrole 
predaja zbraní.

„Je potrebné urobiť opatrenia, aby 
rozvojové krajiny nepoužívali svoje 

( naliehavo potrebné zdroje na nákup 
zbraní,“ žiadajú biskupi. List podpísal 
biskup Oxfordu Richard Harries v mene 
40 ďalších biskupov Anglikánskej štátnej 
cirkvi.

V novom zákone podľa biskupov 
treba stanoviť, že Velká Británia už 
nebude povoľovať žiaden predaj zbraní, 
ktorý by mal dopad na rozvoj chudob
ných krajín. Ako príklad menuje biskup 
Harries nedávny predaj vojenského 
leteckého kontrolného systému v hod
note 46 miliónov EUR Tanzánii. „Práve 
takéto obchody musí zákon znemožniť,“ 
žiadajú biskupi vládu.

V hornej komore parlamentu sa 
diskutuje o tom, že by sa pri obchodoch 
so zbraňami zohľadňoval udržateľný 
rozvoj. Podľa údajov Britskej kampane 
proti obchodu so zbraňami vzrástol 
objem predaja výrobkov zbrojárskeho 
priemyslu Velkej Británie z 85,4 miliónov 
EUR pred troma rokmi na v súčasnosti 
už 328 miliónov EUR!

KP/TKKBS

Klamlivý jazyk biomedicíny
Pred zavádzajúcim jazykom v disku

sii o výskume kmeňových buniek a v bio
medicine varoval frankfurtský filológ 
Horst Dieter Schlosser. „Médiom jazyk 
sa riadia myšlienky a pocity,“ povedal 
tento predseda jury každoročnej volby 
„najhoršieho výrazu roka“ nedávno pre 
nemeckú katolícku agentúru KNA vo 

) Frankfurte.
„To sa ukazuje napríklad, keď sa 

pojmom „prebytočné embryá“ vytvára 
jazykový systém dvoch tried, pri ktorom 
sa v jednej skupine embryám priznáva 
právo na život, kým v druhej sa môže 
použiť ako výskumný materiál a usmr
tiť,“ zdôraznil vedec.

Podľa jeho názoru sú vedci pri pre
sadzovaní formulácií mocnejší ako kritici 
biomedicíny. Tak sa označením „veda 
o živote“ presadil pekný sympatický 
pojem pre odvetvie výskumov, ktoré sa 
vlastne zaoberá technikou a mŕtvou 
matériou. „Tu sa má teda robiť velká 
reklama pre toto vedecké odvetvie, zatiaľ 
čo pojmy ako biotechnológia alebo 
génová technika by boli úprimnejšie.“ 

Ešte jasnejšie sa prejavujú záujmy 
stojace za pojmom „terapeutické klono- 
vanie“. Označením „terapeutický“

a prísľubom vyliečenia sa majú zmierniť 
námietky obyvateľstva voči technike, 
ktorá môže zasahovať hlboko do ľud
ského bytia. Pritom sú všetci zajedno 
v tom, že terapie, ak sa vôbec kedy 
uskutočnia, sú ešte hudbou ďalekej 
budúcnosti.

KIPA/TKKBS

Gréckokat. cirkev 
no Ukrajine bu
duje svoje štruktúry

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev 
zriadila nový exarchát Doneck -  Char- 
kiv. Pápež Ján Pavol II. dal 11. januára 
súhlas rozhodnutiu ukrajinskej synody 
v tejto záležitosti a potvrdil súčasne 
volbu pátra redemptoristu Štefana 
Menioka za prvého exarchu. Exarchát 
je správna oblasť nižšieho stupňa ako 
diecéza. Svätý Otec potvrdil aj dvoch 
nových pomocných biskupov pre Ľvov
-  redemptoristu Ihora Vozniaka (49) 
a pátra studitu Hilba Lonchyna (47).

TKKBS
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služby
Terajší košický apoštolský exarcha 

Milan Chautur, CSsR, pred 10 rokmi 
prijal z rúk prešovského biskupa Mons. 
Jána Hirku v Mestskej hale v Prešove 
biskupskú vysviacku.

Touto fotoreportážou sa vraciame 
k tak výnimočným a vzácnym okami
hom celej našej cirkvi.

Po vysviacke pôsobil Mons. Milan 
Chautur ako pomocný biskup prešov
skej eparchie. Dňa 21. februára 1997 
pred 5 rokmi bol zriadený v Košiciach 
apoštolský gréckokatolícky exarchát. Za 
jeho prvého exarchu bol Mons. Milan 
Chautur vymenovaný 2. marca 1997. 
13. apríla 1997 ho apoštolský nuncius 
Luigi Dossena uviedol do úradu.

Počiatky sú všade problematické. 
Dnes má exarchát vlastnú budovu a je 
chápaný ako neoddeliteľná súčasť 
náboženského života nielen gréckokato
líkov, ale celej Cirkvi na Slovensku.

V súčasnosti je Mons. Milan Chautur 
predsedom komisie pre rodinu pri 
Konferencii biskupov Slovenska.

Do jeho dalšej apoštolskej práce na 
poli biskupskej služby mu prajeme 
hojnosť Božieho požehnania a ochranu 
Presvätej Bohorodičky a spolupatrónov 
Európy sv. Cyrila a Metoda.

redakcia



Radosť veriacich 
v Hnmennom - Pod Sokoiejon

KOŠICE /Michal Hosodár/ - V Ko
šiciach je už tradíciou, že jednotlivé cirkvi 
medzi sebou nadviazali kontakty a spo
ločne sa podieľajú na vzácnych aktivitách 
ekumenického spoločenstva. Svedčí 
o tom aj reprezentačná publikácia EKU- 
MENA, ktorá slovom a najmä bohatým 
fotografickým materiálom dokumentuje 
ekumenický život všetkých kresťanských 
cirkví a židovskej náboženskej obce na 
území mesta Košice. Publikácia vyšla aj 
na CD nosičoch a možno si ju zakúpiť 
na Moyzesovej 40 v Košiciach.

Aj v tomto roku sa už po ôsmy raz 
stretli zástupcovia desiatich cirkví s ve
riacimi v Dome umenia na ekumenickej 
bohoslužbe, ktorá sa konala 28. februára 
na záver týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov. Bohoslužba mala svoje motto 
v slovách 36. žalmu: „U teba je prameň 
života.“ Po evanjeliu, ktoré zaspieval 
zástupca Pravoslávnej cirkvi, predniesol 
hlavný príhovor ThDr. Jakub Hradil, 
biskup Československej cirkvi husitskej. 
Z jeho myšlienok zaujalo pripomenutie, 
že Boh nepatrí len jednej vyhranenej 
skupine, či cirkvi, ale patrí všetkým. Po 
modlitbe Otče náš a vyznaní viery boli 
prednesené prosby za zmierenie a vzá
jomnú lásku medzi veriacimi. Nakoniec 
zaspieval zástupca Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania áronovské požeh
nanie. Na bohoslužbe sa zúčastnil ako 
hosť exarcha, vladyka Milan Chautur 
a Gréckokatolícku cirkev v Košiciach za
stupoval košický protopresbyter o PhLic. 
Marko Rozkoš. Podujatie naplnilo prí
tomných vedomím pokoiy pred Bohom 
a túžbou v každodennej praxi horlivejšie 
uskutočňovať prikázanie lásky, ktorá je 
dokonalým spojivom.

KOŠICE /Michal Hosodár/ - Jedným 
z najväčších chrámov v Košickom apoš
tolskom exarcháte je Chrám Uspenia 
Presvätej Bohorodičky v Trebišove. 
Dnešný murovaný chrám bol vystavaný 
v klasickom štýle na mieste predošlej 
drevenej cerkvi. Od dokončenia jeho 
výstavby v roku 1826 slúži pre duchovné 
potreby gréckokatolíkov tohto okresného 
mesta. V nedávnej minulosti sa stal 
trebišovský chrám svedkom takých 
významných udalostí akými boli vysviac
ky novokňazov, návšteva apoštolského 
nuncia, stretnutie mládeže exarchátu atd.

Dátum 27. február 2002 bude znova 
zapísaný ako pamätný deň v dejinách 
trebišovskej cerkvi. Práve na Nedeľu 
o márnotratnom synovi zavítal do farnosti
ooz>

Nedeľa 23. 12. 2001 sa hlboko vryje 
do pamäti všetkých gréckokatolíckych 
veriacich z farnosti Humenné -  Pod 
Sokolejom, ale zvlášť obyvateľom 
bývalej obce Valaškovce. Od roku 1990 
nám ako miesto bohoslužieb slúžil 
vestibul Základnej školy na ul. SNP
1, kde nám historicky prvú sv. liturgiu 
slávil o. Milan Chautur, terajší košický 
exarcha. Za dvanásť rokov sa v našom 
„provizórnom chráme“ vystriedalo 
niekoľko duchovných otcov, na kto
rých všetci naši veriaci vďačne spo
mínajú, ako napríklad o. Milan 
Chautur, o. Roško, o. Kitľan, o. Kor- 
maník, o. Jakub, o. Čitbaj, o. Zorvan,
o. Šarišský, o. Mrakava, o. Onderko 
a ďalší. Taktiež si s láskou pri tejto 
slávnostnej príležitosti spomíname na 
dnes už nebohého prvého kurátora 
p. Stanka ako aj na prvého miništranta 
Marcela Drozda, ktorý už žiaľ tiež nie 
je medzi nami.

V spomenutú nedeľu slúžili spolu 
s naším správcom farnosti o. Antonom 
Uhrínom ďalší piati kňazi prvú sv. 
liturgiu v novom chráme, ktorý je 
zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. V očiach 
mnohých, najmä starších, sa zaleskli 
slzy radosti a vďačnosti za túto chvíľu, 
na ktorú sme čakali od roku 1998, kedy 
sa tento chrám začal stavať. Starší 
obyvatelia z bývalej obce Valaškovce

však tento okamih očakávali už od roku 
1936, kedy boli presťahovaní zo svojej 
bývalej obce do Humenného.

Posviacka nového chrámu je plá
novaná v tomto roku, je však potrebné

dokončiť niektoré práce v samotnom 
chráme ako aj vonku.

Dňa 25. 12. 2001 prišli do našej 
farnosti Pod Sokolejom aj generálny 
vikár o. Ján Závacký a dekan o. Vladimír 
Capcara, aby spolu s naším kňazom 
odslúžili slávnostnú sv. liturgiu, pri 
ktorej spolu s veriacimi poďakovali za 
toto krásne dielo.

Ďakujeme všetkým za duchovnú 
a finančnú pomoc. Nech slúži tento 
nový chrám ľuďom na chválu a Bohu na 
slávu.

Miroslav Chalachan

P O Ď A K O V A N I E

Michal Hlivjak

Zo srdca ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili posviacky nového 
kríža, ktorý dal postaviť Michal Hlivjak s manželkou Alžbetou, Anna Jašová

s manželom a Mária Kor- 
bová s manželom. Naše 
úprimné Pán Boh zaplať 
patrí hlavne otcovi dekanovi 
Mgr. Andrejovi Dujčákovi 
zo Šarišského Štiavnika, 
ďalej o. Popovičovi z Mly- 
nároviec a o. Petrovi Lech- 
manovi zo Šašovej.
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Dobrá novina v Brusnici
Od novembra 2001 sme sa všetci 

spoločne pripravovali na fare na koled- 
nícku akciu -  Dobrá novina. Učili sme 
sa koledy, vinšíky, zhotovovali koled- 
nícke oblečenie a taktiež sme prosili 
Ježiša, aby táto práca v Jeho mene 
splnila svoj účel. U nás v Brusnici 
tradícia koledovania zanikla pred viac 
ako dvadsiatimi rokmi. 25. 12. 2001 po 
sv. liturgii duchovný otec Mgr. Pavol 
Vaľko oboznámil všetkých veriacich 
s priebehom a účelom kole
dovania. O 14.00 hod. sme 
sa všetci zišli, plní očaká
vania na fare, pripravili sme 
sa a s požehnaním od náš
ho duchovného otca sme 
sa vybrali ohlásiť tú ra
dostnú zvesť: „Narodil sa 
Spasiteľ sveta, M esiáš.“
Naši farníci nás prijali s veľ
kou radosťou. Poniektorí si 
nás na pamiatku odfotili 
alebo zachytili kamerou. Po 
štyroch hodinách koledo
vania sme sa opäť vrátili na 
faru. Tu sme spoločne spočítali peniažky 
a vypísali poštovú poukážku na ich 
zaslanie. Lebo Dobrá novina má po
môcť ľudom v krajinách tretieho sveta. 
Boli sme vďační našim priateľom, 
príbuzným, susedom, že boli štedrí

Vianočné sviatky 
vHumennom

Dňa 24. 12. 2001 sme vianočné 
sviatky začali sláviť veľkým povečerím, 
ktoré nám svojou prítomnosťou a hlav
ne svojím slovom spríjemnil generálny 
vikár o. Ján Závacký, spolu s naším
o. dekanom Vladimírom Capcarom 
a kaplánom o. Marekom Durlákom.

Na druhý deň, 25. 12. 2001, na 
sviatok Narodenia Pána Ježiša, o. Zá
vacký najprv celebroval sv. liturgiu 
o 9. hodine po prvýkrát v chráme sv. 
Petra a Pavla na Sídlisku pod Sokolejom 
spolu so správcom tejto farnosti o. An
tonom Uhrínom a o. 11. hodine v chrá
me Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
s o. dekanom Vladimírom Capcarom. 
Slávnostnú homíliu predniesol o. Zá
vacký, v ktorej nás poučil o význame 
vianočných sviatkov, a o tom, aké je

a takto aj prostredníctvom nás koled- 
níkov pomohli deťom v Afrike. Lebo to, 
čo je pre nás samozrejmosťou -  škola, 
hračky, lieky -  im chýba. Za odmenu 
sme 31.12.2001 mali na fare diskotéku, 
kde sme takmer celé popoludnie tanco
vali a šantili. Samozrejme sme neza
budli ani na večernú sv. liturgiu, na kto
rej sme ďakovali nebeskému Otcovi za 
všetky dobrá, ktorými nás počas roka 
obdaril. Po sv. liturgii sme sa vrátili na

faru, pochutnali sme si na sladkom 
„krémeši“. Ak Boh dá, tešíme sa, že aj 
tohto roku budeme môcť radostne volať: 
„Christos raždajetsja!“.

Koledníci z  Brusnice

dôležité, aby v tomto čase bola rodina 
spolu.

Veriaci z  Humenného

osvietený vladyka Milan Chautur, CSsR, 
aby posvätil zrekonštruovaný interiér 
a nový ikonostas farského chrámu. 
Slávnostná posviacka interiéru bola pred 
začiatkom archijerejskej sv. liturgie. Popri 
zvolávam požehnania a kropení svätenou 
vodou počas posviacky akosi spontánne 
pozdvihli oči všetkých prítomných, aby sa 
pokochali v obnovenej kráse stropných 
malieb a celkom nového ikonostasu, zho
toveného podľa liturgických pravidiel 
východného obradu. V priliehavej homílii 
vladyka Milan uviedol, že dnes je čas 
návratov k Bohu pre tých, ktorí od neho 
pre nejaké príčiny v minulosti odišli. A na 
návrat k Bohu poslúži ako prostriedok aj 
príťažlivo vyzdobený interiér chrámu.

Nový ikonostas vyhotovila rezbárska 
spoločnosť Martina Barnáša a všetky 
malby realizoval maliar Nikolaj Gmitro zo 
Starej Ľubovne. Blahoželáme trebi
šovským veriacim, ktorí pod vedením 
svojho farára o. Mgr. Dušana Semana, 
obetavo prispeli k vydarenému dielu pre 
svoj duchovný osoh a na slávu Božiu.

APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT KO
ŠICE /Martin Mihal/ - Program vladyku 
Milana:

28.1.2002 -  vladyka Milan sa v Ko
šiciach stretol s pracovníkmi CHARITY

29.1.2002 -  9.00 hod. v Michalovciach 
vykonal posviacku vojenskej kaplnky

31.1.2002 -10.00 hod. slúžil na cirkev
nom gymnáziu v Trebišove archijerejskú í 
sv. liturgiu

1.2.2002 -  slúžil na prvý piatok 
v Sečovciach archijerejskú sv. liturgiu

2.2.2002 -  V Michalovciach pri príle
žitosti Fatimskej soboty slúžil archijerejskú 
sv. liturgiu a súčasne sa stretol s rehoľník
mi

3.2.2002 -  9.00 hod. slúžil archijerejskú j 
sv. liturgiu v Košiciach a zúčastnil sa 
stretnutia s kňazmi na dôchodku

KOŠICE /P. Ján Babjak, SJ/ - Podľa § 
13 ods. 5 Zákona o vysokých školách č. 
172/1990 Z. z. v znení neskorších pred-í 
pisov a na základe kladného stanoviska 
Akademického senátu Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity zo dňa 22. novembra 
2001 zriadil Prof. RNDr. Ladislav Cson- 
tos, PhD. dekan TF TU dňa 1. decembra 
2001 Centrum spirituality Východ -  
Západ M. Lacka v Košiciach -  vedecko
výskumné pracovisko Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity.

Jeho náplň je v zriaďovacej listine 
charakterizovaná nasledovne:
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V BRATISLAVE SA 
ZAČALI DNI KATOLÍCKEJ 
UNIVERZITY LUBLINSKEJ

„Vedecko-výskumné pracovisko sa 
zameriava predovšetkým na výskum 
spirituality a histórie gréckokatolíckej 
cirkvi vo vzťahu k  západnému kresťanstvu. 
Zhromažďuje, spracováva a publikuje 
pramenné materiály, organizuje vedecké 
podujatia a spolupracuje so zahraničnými 
inštitúciami, najmä s Pápežským vý
chodným inštitútom v Rúne na vedeckých 
a vzdelávacích projektoch. Pracovisko 
podriaďujem prodekanovi pre vedu, 
výskum a zahraničné vzťahy a jeho  
vedením poverujem ThDr. Jána Babjaka, 
SJ.“

Zriadenie vedeckovýskumného pra
coviska je uznaním doterajšej výskumnej 
a publikačnej práce Centra spirituality 
Východ -Západ M. Lacka v Košiciach. 
Veríme, že toto pracovisko bude prispievať 
k zviditeľneniu gréckokatolíckej cirkvi a 
k hlbšiemu poznaniu jej duchovného 
bohatstva a dejín.

PREŠOV /M. Pribula/ - Do týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov (18. - 25. 
januára) sa zapojili aj veriaci prešovského 
biskupstva. Pri bohoslužbách a spo
ločných modlitbách prosili spolu s kňazmi 
za jednotu cirkví a vydarený priebeh 
stretnutia Svätého Otca s predstaviteľmi 
svetových náboženstiev v Assisi.

Ekumenický dialóg je zameraný na 
zbližovanie v oblasti cirkevného života nad 
rámec jednotlivých kresťanských cirkví 
v snahe lepšie sa navzájom poznať.
V Prešove existuje spoločná ekumenická 
pracovná skupina všetkých kresťanských 
cirkví, ktorá pripravila už nejedno spo
ločné podujatie. Inak tomu nebolo ani na 
začiatku tohto roka. Počas celého týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov sa každý 
deň v inom chráme konali bohoslužby, pri 
ktorých sa prítomným veriacim prihovoril 
vždy duchovný inej cirkvi. Na každý deň 
v týždni bola určená téma týkajúca sa 
ekumény. Do tejto celoprešovskej akcie sa 
zapojili rímskokatolícka a gréckokatolícka 
cirkev, evanjelická cirkev augsburského 
vyznania a cirkev bratská.

HUMENNÉ /TK KBS, Sac. Barto
lomej, SDB/ - Na slávnosť Sv. Jána Bosca 
31. januára 2002 v chráme Sv. košických 
mučeníkov v Humennom sa uskutočnila 
kňazská vysviacka dvoch saleziánskych 
diakonov Viliama Rišku a Martina Bon- 
kala. Vysviacku udelil za prítomnosti 
provinciála Saleziánov na Slovensku, 
saleziánskych kňazov a veľkého počtu 
veriacich z Michaloviec, Košíc, Hu-

o o o
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Slovenská provincia Misijnej spoloč
nosti sv. Vincenta de Paul, v spolupráci 
s Katolíckou univerzitou Lublinskou, 
Veľvyslanectvom Poľskej republiky na 
Slovensku, Trnavskou univerzitou 
v Trnave (TU) a Redakciou časopisu 
Fórum scientiae et sapientiae zorga
nizovali v týchto dňoch v Bratislave Dni 
Katolíckej univerzity Lublinskej (KUL).

V stredu 6. februára predpoludním 
prijal v Grassalkovičovom paláci pre
zident SR Rudolf Schuster zástupcov

KUL, konkrétne profesora Andrzeja 
SZOSTEKA - rektora KUL, ako aj 
rektora Lublinskej školy biznisu pro
fesora Tadeusza ZASEPU. Stretnutia s 
prezidentom sa zúčastnil aj veľvyslanec 
Poľskej republiky v SR Jan KOMOR- 
NICKľ, rektor Trnavskej univerzity prof. 
Peter BLAHO, predseda Slovenskej 
akadémie vied (SAV) prof. Štefan LUBY 
a šéfredaktorka Fórum scientiae et 
sapientiae RNDr. Alena Erdziaková. 
Prezident Rudolf Schuster ocenil dobrú 
spoluprácu univerzít. V budúcnosti 
školy plánujú spoločnú edičnú činnosť 
a rozvíjanie spolupráce.

Pri tejto príležitosti sa v chráme sv. 
Vincenta de Paul v Bratislave - Ružinove 
konala svätá liturgia, ktorú konceleb
roval apoštolský nuncius na Slovensku, 
Mons. Henryk J. Nowacki, spolu 
s ďalšími 21 kňazmi. Apoštolský nun
cius vo svojej homílii poukázal na

skutočnosť, že ľudia často zabúdajú na 
Boha, ktorý je našou jedinou silou 
a spoliehajú sa na svoje vlastné sily, 
inteligenciu a moc. Vedecký a technický 
pokrok prekračuje Boží pián, človek sa 
pasuje do pozície Boha a snaží sa 
ovládnuť svet. No svet je Božím darom, 
vlastníctvom Stvoriteľa. Mons. Nowacki 
veriacich povzbudil k vytrvalosti, keďže 
pokušenie v srdciach ľudí je stále živé 
a ľahko mu podľahnú. Po svätej omši 
mal profesor Tadeusz ZASEPA, pe

dagóg na KUL a rektor Lublinskej školy 
biznisu prednášku na tému „Mentálne 
zmeny v spoločnosti pod vplyvom 
médií.“ Slávnosti sa zúčastnil aj veľ
vyslanec Poľskej republiky na Slovensku 
Jan Komornicki s manželkou a zá
stupcovia ďalších slovenských vysokých 
škôl. Súčasťou Dní Katolíckej univerzity 
Lublinskej bola aj výstava knižnej tvorby 
KUL v kníhkupectve VEDA, vydavateľ
stva SAV v Bratislave.

Katolícka univerzita Lublinska bola 
založenávroku 1918, patrík najstarším 
univerzitám v Poľsku. Medzi jej pro
fesorov patril do roku 1978 aj kardinál 
Karol Wojtyla - pápež Ján Pavol II., 
ktorý pôsobil ako vedúci katedry etiky.
V súčasnosti na nej študuje takmer 18 
000 študentov, mnohí z nich sú zo 
zahraničia, aj zo Slovenska.

TK KBS. zo



Centrum spirituality Východ - Západ M. Lacka v Košiciach -  vedecko - výskum
né pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

Spolok sv. Cyrila a Metoda v M ichalovciach 
Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košiciach 

Slovenský katolícky kruh v Košiciach 
Gréckokatolícka farnosť Košice -  Nad jazerom

Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť 
Návrat P M. Lacka, SJ, na Slovensko a jeho odkaz pre tretie tisícročie

pri príležitosti 20. výročia od jeho sm rti

Program
Piatok, 15. marca 2002

10.00 hod. Archijerejská sv. liturgia s vladykom Milanom Chauturom, CSsR,
v Katedrálnom chráme Narodenia R Márie v Košiciach a uloženie telesných 
pozostatkov R M. Lacka, SJ, - prevezených z Ríma -  na košickom  cintoríne Sv. 
Rozálie.
17.30 hod. Panychída a hudobno-slovné pásmo o R Michalovi Lackovi, SJ, 
v Gréckokatolíckom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v Košiciach - Nad 
jazerom.

Sobota, 16. marca 2002
9.00 hod. Seminár vo velkej aule Domu Božského Srdca Ježišovho v Košiciach, 
na ulici Komenského č. 14.

Program seminára 
9. 00 h o d .- 1 1 .  00 hod.

Doc. PhDr. Róbert Letz.: Michal Lacko, SJ, v dobovom kontexte -  spoločensko- 
politická situácia po II. svetovej vojne na Slovensku 
Otec biskup Mons. Štefan Vrablec: Spomienky na Michala Lacka, na pozadí 
života slovenskej komunity SUSCM v Ríme
Prof. Cyril Vasiľ, SJ: Michal Lacko -  predchodca súčasnej liturgickej obnovy 
v Gréckokatolíckej cirkvi
ThDr. Peter Šturák: Blahoslavený biskup a mučeník Pavel Peter Gojdič, OSBM 
a Michal Lacko postulátor „stratených kauz“

11. 00 hod. - 1 1. 20 hod. Prestávka
1 1 .2 0  h o d .- 1 2 .  40 hod.

ThDr. Ján Babjak, SJ: Vznik Centra spirituality Východ -  Západ Michala Lacka 
v Košiciach a jeho aktivity
Prof. Peter Liba: Historická a bibliografická metóda v diele Michala Lacka 
PhDr. Ján Hnilica: Bazilika sv. Klimenta v Ríme, najvzácnejšia súborná cyrilo- 
metodská pamiatka prof. M. Lacka. (Prednáška spojená s premietaním diapo
zitívov).

12. 40 hod. - 13. 40 hod. Diskusia prihlásených príspevkov 

14. 00 hod. Obed pre prednášateľov a pozvaných hostí

1 % pre Gréckokatolícku diecéznu charitu 
? % pre blížneho v núdzi

Drahí bratia a sestry v Kristu!
Ponúkame Vám možnosť podporiť aktivity na pomoc núdznym, sociálne od

kázaným, ľudom v kríze, starším, opusteným a postihnutým deťom prostred
níctvom nového zákona o poskytnutí 1% z dane. Naše registračné číslo v No
társkej komore je 175/02. Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1 % zap
latenej dane s predtlačenými údajmi si môžete vyzdvihnúť na príslušnom farskom 
úrade alebo priamo na Centre diecéznej charity v Prešove na Hlavnej ulici č. 2.

S vďakou v mene všetkých núdznych 
Ing. Maroš Šatný, riaditeľGK DCH

menného a okolia Mons. Bernard Bober.
V homílii okrem iného pripomenul 
dôležitosť prítomnosti saleziánskej cha- 
rizmy pre mládež Košickej arcidiecézy 
a potrebu kňazov, ktorí aj napriek útokom 
na ich osobu, účinkovanie, budú tými, čo 
podávajú dobré veci tým, čo im ubližujú.

BOLEŠOV /TK KBS, Martina Gro- 
chálová/ - V Detskom pastoračnom centre 
v Bolešove sa počas víkendu uskutočnil 
metodicko-vzdelávací kurz Ovečka určený 
vedúcim detských spoločenstiev. Kurz 
Ovečka, ktoiý bol zameraný na modlitbu 
s deťmi pripravilo Detské pastoračné 
centrum prvýkrát. Zúčastnilo sa ho 26 
animátorov eRka z celého Slovenska. 
Cieľom podujatia bolo predstaviť metódy I 
pri vedení detí k modlitbe. Lektori si zvolili
4 tézy, z ktorých odvíjali konkrétne 
námety: modliť sa sám, modliť sa pred 
deťmi, modliť sa s deťmi a učiť deti modliť 
sa. Všetci účastníci kurzu sú aktívnymi 
vedúcimi detských spoločenstiev a absol
ventmi vzdelávacích podujatí eRka. 
Metodický kurz Ovečka pre ďalších 
animátorov prebehne v Detskom pasto
račnom centre Bolešov 9. - 12. mája.

PREŠOV /Marek Pribula/ - Dvanásť 
rokov uplynulo 17. februára od biskup
skej vysviacky Mons. Jána Hirku, ktorý sa 
stal v poradí 8. sídelným biskupom na 
prešovskom biskupskom stolci a tak aj 
priamym nástupcom blahoslaveného j 
mučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča. . 
ktorý zomrel v roku 1960. Plných štyrid
sať rokov prešovské biskupstvo nemalo 
svojho vlastného biskupa.

Biskup Ján Hirka sa narodil v roku 
1923 v Abranovciach. Bohoslovecké 
štúdiá začal v Prešove a ukončil na 
Karlovej univerzite v Prahe. Po kňazskej 
vysviacke účinkoval v Lutine a Prešove. Po 
roku 1950 bol dvakrát zaistený a odsú
dený na nútené práce a väzenie. Neskôr 
pracoval ako robotník a elektrikár. Po 
obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi1 
v Československu ho pápež Pavol VI. 20. 
decembra 1968 vymenoval za apoš
tolského administrátora v Prešove. Za 
prešovského biskupa ho vymenoval pápež 
Ján Pavol II. a biskupskú vysviacku prijal 
z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 
1990 v Prešove. Za jeho celoživotné dielo 
a činnosť v prospech Cirkvi mu bolo 
udelené vysoké štátne vyznamenanie - 
Rád Andreja Hlinku I. triedy a čestný 
doktorát Prešovskej univerzity.
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Budu vas nenavidiet 
pre moje meno.

ŽIVOT PRVÝCH KRESŤANOV
Na konci 2. storočia píše neznámy 

kresťan z Alexandrie list nejakému Dio- 
genetovi, pohanovi, v ktorom takto cha
rakterizuje kresťanov a ich život:

„Kresťania sa nelíšia od ostatných 
ľudí, ani zvláštnym územím, ani rečou, 
ani zvykmi. Nevedú nejaký špeciálny 
spôsob života. Ich učenie nie je výsled
kom myslenia alebo hľadania filozoľov, 
ktorí stále hlásajú novoty. Nevyznávajú, 
ako ostatní, nejaký filozofický smer. 
Bývajú v m estách gréckych aj 
barbarských. Obliekajú sa a stravu
jú  podľa miestnych zvykov. Žijú 
však spôsobom nádherným, pre 
mnohých neuveriteľným. Bývajú vo 
svojej vlasti, ale sú v nej akoby 
cudzincami. Plnia si všetky občian
ske záväzky, neodmietajú žiadneho 
panovníka, ale všetko toto robia ako 
by boli na zemi iba návštevníkmi. 
Každá cudzia krajina je pre nich 
vlasťou a každá vlasť cudzinou. Ako 
všetci sa ženia, vydávajú a plodia 
deti, ale nikdy nezabíjajú počatý 
život. Majú spoločný majetok, ale 
nie lôžko. Žijú v tele, ale nie podľa 
tela. Žijú na zemi, ale sú obyvateľmi 
neba. Podriaďujú sa svetským  
zákonom, ale ich život je nad akýkoľvek 
pozem ský zákon. Všetkých milujú  
a všetci ich nenávidia. Nevyhľadávajú 
publicitu a predsa ustavične hovoria len
o nich. Posielajú ich na smrť a oni tam 
dostávajú život. Sú chudobní a všetkých 
obohacujú. Vo všetkom majú nedosta
tok, ale všetkého sa zriekajú. Pohŕdajú 
nimi a oni to prijímajú, ako svoju slávu. 
Hania ich všetkými možnými spôsobmi, 
ale musia im dať za pravdu. Keď im 
krivdia, oni žehnajú. Keď s nimijednajú 
hanebne, oni odpovedajú úctivo. Robia 
dobre a trestajú ich, ako najhorších 
zločincov. Keď ich popravujú, oni sa 
tešia, akoby im niekto dával život. Židia 
proti nim ustavične bojujú a pohania ich

prenasledujú. Ale tí, ktorí ich nenávidia, 
by nevedeli povedať, odkiaľ sa berie ich 
nenávisť. Jedným slovom, kresťania sú 
pre svet to, čo duša pre telo... Boh ich 
učinil mestom útočišťa vo svete a oni 
nezradia. “

Tento text, naozajstný klenot ranno- 
kresťanskej literatúry, poukazuje na 
základnú črtu kresťanstva: Každý jeho 
ozajstný vyznávač, každé autentické

spoločenstvo je pre svet znakom. Vyvo
láva otázku, na ktorú jedni odpovedajú 
obdivom a iní odporom.

Kresťan - svetlo a so! pre svet

Cirkev, to je „Kristus, ktorý bol usta
novený na pád a povstanie a na zna
menie, ktorému budú odporovať (Lk
2, 34). Kresťan 2. storočia zakúsil 
splnenie tohto proroctva až nadmieru. 
Mal velmi živú skúsenosť, že Boh ho 
nepovolal do Cirkvi nato, aby spasil iba 
seba, ale aby bol pre svet svetlom 
a soľou. Z toho dôvodu sa kresťania 
snažili žiť vo svete za každú cenu. 
Neuzatvárali sa pred ním, lebo to by

bola zrada poslania, ktorým ich poveril 
Boh. Na druhej strane vedeli, že „svet je 
v moci Zlého“ (1 Jn 5, 19). Keďže však 
boli vyslobodení z jeho moci a zakúsili 
Božiu moc a lásku, nemohli sa s ním 
viac stotožniť. A preto, hoci kresťan žil 
ako iní a robil tie zamestnania, čo 
ostatní, robil to ináč. Jednak dobre 
a svedomito, ale s istým odstupom. 
Akoby všetko na zemi bolo preň rela
tívne a nepodstatné. Spôsob jeho života 
sa nehodil do žiadnej „normálnej“ 
ľudskej schémy. A toto dráždilo poha
nov. Na obranu vlastného spôsobu 
života, ktorého zmysel a pravdivosť boli 
vyvrátené tichým svedectvom kresťanov, 
prešli do protiútoku a prenasledovania. 
Toto prenasledovanie prišlo z dvoch 
smerov: od vlády a od ľudu.

Odmietanie cisára ako boha

Vo vzťahu k svetskej moci kresťania 
vždy vyznávali lojálnosť a poslušnosť. 

Je to možno zvláštne, ale niektorí 
biskupi a kresťanskí spisovatelia, 
ako napríklad Irenej z Lyonu, Me- 
liton zo Sárd, Atenagoras sa až 
predbiehajú v chválach na adresu 
Impéria. Chvália tzv. pax romana. 
Zdôrazňujú spoločnú vec Ríše 
a Cirkvi a nazývajú ich sestrami. 
Časom však tieto nadšené hlasy 
utíchli pre čoraz vážnejšie rozdiely. 
Začalo sa to tým, že cirkev musela 
zaujať stanovisko k totalitnej moci 
cisára. Politické vedomie tých čias 
bolo zosobnené vo vladárovi. Cisár 
bol absolútnym pánom nad všet
kými a nad všetkým, dokonca aj nad 
ľudským svedomím. Toto sa odra
zilo v náboženskom kulte, ktorý sa 
vzdával osobe cisára. Ktokoľvek 

učil, alebo žil v duchu vnútornej nezá
vislosti a slobody človeka odmietajúc 
cisára ako boha, bol považovaný za 
element rozvracajúci samé základy 
štátu. Preto muselo prísť k zrážke medzi 
kresťanstvom a svetskou mocou. Rím si 
spočiatku neuvedomoval, aké nebezpe
čenstvo preň kresťanstvo predstavuje.

Prvé prenasledovania preto neboli 
výsledkom nejakého vypracovaného 
politického programu. Boli skôr výsled
kom momentálnej nálady panovníkov, 
nemiestnej horlivosti provinčných úra
dov, alebo sa nimi chcela utíšiť nespo
kojnosť ľudu, aby sa jeho hnev vybúril 
na kresťanoch. Na konci 2. storočia sa 
však objavujú už aj zámerné prena

Alegorické zobrazenie božskej korunovácie rímskeho 
cisára
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sledovania, ktoré cisári rozvinuli najmä 
v nasledujúcom storočí. Nezlučiteľnosť 
kresťanstva a štátnej ideológie vyšla 
najavo vtedy, keď sa vláda pokúšala 
oživiť prázdne ceremónie kultu cisárov. 
Vtedy udrela do očí odlišnosť kresťanov.
V Kartágu sa v ktorýsi deň konala vojen
ská prehliadka. Všetci vojaci si mali 
položiť na hlavy vence na znak úcty 
k bohom. Jeden z vojakov ho však 
nechal v ruke. Okamžite bol zatknutý 
a vypočúvaný pre svoj neslýchaný sku
tok. „Som kresťanom, a toto nesmiem 
urobiť,“ znela jeho odpoveď. To sa stalo 
priam senzáciou a vyvolalo to búrlivé 
diskusie. Začali sa množiť prípady, že 
vládni úradníci sa nezúčastnili slávnost
ných ceremónií, na ktorých sa vzdávala 
úcta oficiálnym bohom alebo cisárovi, 
ako ich potomkovi. Odtiaľ sa zrodilo 
obvinenie kresťanov ako ateistov. Obvi
nenie veľmi vážne, ak si uvedomíme 
tesné spojenie oficiálneho náboženstva 
s vládou a ako toto náboženstvo pomá
halo udržiavať svetskú moc. Obe boli na 
seba, čím ďalej, tým viac, odkázané. Ter- 
tulián spomína, že v tých časoch kresťa
nia figurovali na zoznamoch tajnej polí
cie spolu s majiteľmi verejných domov, 
pasákmi a zlodejmi. Stačila iskierka a na 
základe týchto zoznamov mohli byť 
kresťania kedykoľvek pozatýkaní.

Podozriví pre čestnosť

Iný dôvod svojej nenávisti mal ľud. 
Odlišný spôsob života kresťanov bol pre 
neho nepochopiteľný. Ich ženy sa už 
nezdobili a ich muži už neprisahali 
Bakchusovi alebo Herkulovi. Podozri
vými sa stali aj pre platenie daní a použí
vanie správnych mier a váh. „Chcú nám 
dať lekciu“, hovorili o nich s hnevom. 
Takisto rovnoprávnosť, ktorá medzi 
nimi vládla, bola podľa mienky ľudí 
znesvätením hraníc a rozdielov, ktoré 
medzi ľuďmi ustanovili sami bohovia. 
Ďalšou živnou pôdou pre nenávisť boli 
kresťanské liturgické zhromaždenia. Už 
samotný fakt, že boli prístupné iba za
sväteným, t.j. pokrsteným, vyvolávalo 
zlostné reakcie. „Kto sa skrýva, ten 
zjavne má čo skrývať“, hovorilo sa. 
Eucharistia, počas ktorej zazneli slová. 
„Toto je moje telo a toto je moja krv“, 
bola v tejto protikresťanskej propagande 
vysvetľovaná, ako kult ľudožrútstva. 
Bozk pokoja, či oslovenie „brat“ a „ses
tra“, ako sexuálne orgie. Tieto a iné 
osočovania kresťanov však boli iba

obrazom vtedajšej spoločnosti, ktorá ich 
na nich projektovala. Človek nečistý 
totiž nikdy neuverí, že jestvuje čistota. 
Tertulián nám zachoval niektoré názory 
ľudu. V Kartágu počúval aj takéto 
rozhovory: „Vieš, ten Gaius Seius, je 
dobrý človek, škoda len, že sa stal 
kresťanom“, alebo, „Nemôžem pocho
piť, ako taký inteligentný muž ako 
Lucius Titus mohol tak osprostieť a stať 
sa kresťanom“. Vtipy, poznámky či 
ohovárania na túto tému však končili, 
akonáhle boli ohrozené záujmy ľudu.

Za všetko môžu kresťania!

V ľudovom náboženstve je totiž veľa 
povier a pragmatizmu, ktoré kážu prosiť 
bohov o zdravie, materiálne bohatstvo, 
pohodlie, či víťazstvo v čase vojny. Keď 
sa na obzore objavila nejaká hrozba: 
suchota, povodeň, nákaza alebo útok 
barbarov, hneď sa ozval krik: „Na vine 
sú kresťania! Prinášajú nám len nešťas
tie ! Privolávajú na nás prekliatie!“ A dô

vod? Keď napríklad cisár prinášal obetu  ̂
a všetok ľud sa modlil k bohom, kresťa-f 
nia sa nezúčastnili. Kto je teda vinný za i 
toto nešťastie? Kresťania!

Tertulián opisuje atmosféru v takých
to prípadoch: „Rieka zaplavuje? Sucho
ta ohrozuje úrodu? Je zemetrasenie? 
Vypukla nákaza niekde v Afrike, či j 
vSmyme? - Hneď sa ozvú hlasy: Na j 
vine sú ateisti! Preč s kresťanmi! Kres
ťanov levom!“ Nemálo bolo prípadov 
lynčovania a nezriedka vláda, aby utíšila 
nespokojnosť ľudu, masovo posielala 
kresťanov na smrť alebo do väzenia. í

Myslíte si, že toto násilie sveta kres
ťanov udivovalo? Vôbec nie! Vedeli, že 
tým sa iba potvrdzuje ich povolanie. Ich 
spoločným presvedčením bolo to, čo 
napísal vr. 110 sv. Ignác zAntiochie 
rímskym kresťanom: „Ak kresťanstvo 
trpí nenávisť sveta, tým len dokazuje, že 
nie je dielom človeka, ale vznešenosti 
a moci Božej!“

Alfréd Cholewinski, S.J. 
preložil Peter Rusnák
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C e n t r u m  š ť a s t n e j  r o d in y
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Stolárika a problémy kresťansky žijúcich 
manželov, ktoré nám prednášali v rámci 
manželských rekolekcií. Bolo potrebné 
stretávať sa s manželmi a usmerňovať 
ich v tom, čo je kresťanským poslaním 
manželstva, čo Boh chce od m an
želského zväzku. Už po roku činnosti 
sme mohli konštatovať, že vytvorenie 
takého poradenstva bolo viac než 
potrebné a naďalej ho treba rozvíjať 
a zdokonaľovať.

ä  Kde ste získali dobrovoľníkov pre 
túto činnosť?

Navzájom sme sa poznali z chrámu.
V mojom prípade to bolo oslovenie zo 
strany lekára p. Tibora Demka, ktorý 
viedol poradňu s lekárom a poradňu pre 
snúbencov. Keď som bola na jeho 

pohrebe, kde sa spomínalo, koľko 
životov svojou lektorskou 

prácou zachránil 
a dal naviac, ako 
bojoval za život, 
zasiahlo ma to 
a rozhodla som 
sa kráčať v jeho 
šľapajach.

O tom, ako môže farnosť kvalitatívne 
rozvíjať rodinný život svojich veriacich 
svedčí i  netradičný projekt, ktorý našiel 
realizáciu vo Farnosti Kráľovnej pokoja 
na Sídlisku III. v Prešove. Ide o vytvo
renie Centra šťastnej rodiny, kde môžu 
veriaci nájsť odpovede na svoje otázky 
z  oblasti právnej, psychologickej, či 
v poradni s lekárom, poradni pre prí
pravu snúbencov na manželstvo a po
radni pre osamelé matky. Všetky po 
radne pracujú na základoch kresťanskej 
etiky a morálky s vedomím nezastupi- 
teľnosti v prípadoch potrebnej rady 
a pomoci v rôznych situáciách, ktoré 
prináležia kňazom.

O činnosti Centra šťastnej rodiny 
sme sa porozprávali s MUDr. Kata
rínou Vaškovou.

čo Čo bolo pod
netom na založe
nie Centra šťast
nej rodiny?

N á v r h  
správcu far
nosti o. Sta- 
n i s 1 a v a

Čo je  cie
ľom vášho úsilia? 
A ké výsledky  
očakávate?

Pomôcť pri prekonávaní ťažkých 
životných situácií a problémov v rodine. 
Poskytnutie odborných rád a pomoci 
v kresťanskom duchu, aby katolícka 
rodina bola taká, aká kresťanská rodina 
má byť. Očakávame veľa, ale potrebné

„...slovko viera by sa 
malo začať realizovať 

v rodine. “

je, aby sa ľudia nebáli prísť k nám. 
Pretože, ak to kresťan so svojou vierou 
myslí vážne, mal by si nájsť čas a poradiť 
sa, ak sa mu niečo také ponúka. Ne
verím, že každý katolík je znalý veci 
v každej oblasti. Chcem veriacich 
povzbudiť, aby sa prišli poradiť, ak ich 
niečo trápi a potrebujú pomoc. Nedusiť 
problém v sebe, čo môže mať nežiaduce 
následky, ale snažiť sa nájsť jeho 
riešenie.

Ktorá z  poradní je  najčastejšie 
navštevovaná?

Poradňa právna a psychologická.
V psychologickej poradni sa často riešia 
problémy s deťmi a to i v predškolskom 
veku. Keďže sa nezhodnú manželia, 
trpia deti. Začína sa to neprospechom 
v škole, zmenou správania a my sa 
snažíme zistiť príčinu. Pomerne sa nám 
to darí. V dnešnej dobe venujeme málo 
času deťom, rozhovoru s nimi. Zabú
dame sa rozprávať a to je hlavnou 
príčinou nervozity, hádok atd. Stupňuje 
sa to až do takej miery, že potom je 
každý nerád vo svojej rodine. Zaujímavé 
je, že sú to najmä ženy, ktoré hľadajú 
pomoc a chcú riešiť vzniknuté problémy 
v rodinách.

Možno hovoriť o nejakých vytý
čených, pálčivých problémoch, ktoré 
trápia dnešnú rodinu?

Je to najmä neutešená sociálna 
situácia a existenčné problémy. Rodina 
nežije spolu, pretože niekto z nej musí 
odchádzať za prácou do zahraničia. 
Najčastejšie ide o manželov. A tu 
vznikajú rôzne krízové situácie. Nachá
dzanie si nových partneriek, opustenie 
manželiek s deťmi... Ženy zostávajú



samy s deťmi, bez akéhokoľvek finan
čného zabezpečenia. Na tieto situácie 
doplácajú najmä deti, pretože matka 
sama nezvláda starostlivosť o ne. 
Problémom sú i hráčske závislosti, 
omamné látky, združovanie detí do tlúp 
atd. Je to veľká hrozba pre budúcnosť.

Zaujíma ma, aké východisko 
ponúkate ženám v požehnanom stave, 
ktoré sa ocitli na periférii, v kríze, bez 
domova...

Touto témou sme sa zaoberali už od 
začiatku. Dostali sme k dispozícii 
priestory, kde by sme túto ženu mohli 
prichýliť. Spolupracujeme s Komunit- 
nou nadáciou vo Veľkom Šariši, ktorá 
nám pomáha pri zobytňovaní týchto 
priestorov. Žiaľ veľkým problémom sú 
pre nás financie. Ak sa na nás takáto 
žena obráti, môžeme jej pomôcť so 
zháňaním ubytovania, či pri budovaní 
jej vzťahu k dieťaťu, ktoré čaká. Nene
cháme ju s vedomím, že je v danom 
rozpoložení sama. Smutné je, že práve 
osamotené matky, ktoré by to najviac 
potrebovali, nevedia o tejto možnosti 
poradenstva, pretože sa nezaujímajú
o kresťanské aktivity a periodiká. Rieše
nie ich situácie potom nadobúda inú 
podobu.

ä  Intemetové stránky uvádzajú, že 
každá piata žena u nás je týraná...

Žiaľ poznáme tieto prípady. Ženy, 
ktoré sú týrané spolu s deťmi. Tieto ženy 
musia zo svojich domovov utekať 
a preto sa snažíme najmä o poskytnutie 
ubytovania. Všetko je však zatiaľ iba 
v rovine plánovania. Pomáhame i adre
sami útulkov, kde takéto ženy môžu 
prijať. Na východe Slovenska ide najmä
o Dom Charitas sv. Jozefa, ul. Jiŕího 
Wolkra 41, 052 05 Spišská Nová Ves.

Duchovným základom poradne je  
Modlitbové spoločenstvo matiek Mohli 
by ste nám ho bližšie priblížiť?

Začali sme s ním v r. 1999. Vzorom 
bolo Modlitbové spoločenstvo matiek 
v Anglicku, ktoré sa rozšírilo do celého 
sveta a dostalo sa prostredníctvom Ing. 
Pajanovej aj k nám. Viaceré matky 
podnietilo k tomu, aby sa začali stre
távať a modliť srdcom. Matky sa navzá
jom poznajú a dôverujú si. Stretávame 
sa vždy u jednej z nich a začíname mod
litbou k Svätému Duchu, čítame Sväté 
Písmo, modlitby sú prispôsobené žela
niam matiek, prebiehajúcim sviatkom

a pod. Po týchto stretnutiach do nášho 
domova prinášame pokoj a radostnú 
pohodu. Bola vydaná kniha Matky sa 
modlia, ktorá je sprievodcom k tejto 
aktivite. Modlíme sa aj za aktuálne 
problémy jednotlivých žien. V mnohých 
prípadoch sa stalo, že došlo k určitému 
„zázraku“.

Oslovil Vás nejaký prípad?
Zažila som ich niekoľko, čo ma nes

mieme povzbudilo k ďalšiemu zdoko
naľovaniu sa.

Č* Čo by ste odporúčali kresťanským 
rodinám?

Keď som bola na blahorečení o. bis
kupa Gojdiča a o. Trčku vo Vatikáne, 
oslovila ma ich viera, viera v Boha 
a cirkev. Nezlomilo ich nič. A to slovko 
viera je dnes, v dnešnom svete sklo
ňované v mnohých pádoch. Ak by som 
to mala vyjadriť obrazne, dnes kres
ťanská rodina trp í na mučeníctvo 
vzťahov. A tu by som chcela povedať, že

to slovko viera by sa malo začať realin 
zovať v rodine. Viera v Boha, viera jederj 
v druhého, viera rodičov v deti a det 
v rodičov. Ak sa bude veriť v Boha j 
potom to slovo viera bude mať v každej 
oblasti svoj pravý význam.

ä  Máte aj ďalšie plány do budúc 
nosti?

Ak zoberieme všetky oblasti poradne! 
nie každá musí mať svoje ohraničenk 
vo farnosti. Najmä ak ide o poradňu pr< 
osamelé a týrané matky na zvládnuti< 
problém u je potrebná spoluprác;! 
s ďalšími farnosťami. Na jednom území 
musí byť aspoň jeden útulok, i to zápa I  
sírne o to, aby bol. Nuž a ďalším našínl 
problémom je získavanie financií. Na tcl 
už máme vypracovaných niekoľkíl 
projektov, s ktorých realizáciou v b u l  
dúcnosti počítame. I

Za rozhovor ďakum 
Adriana DolinskM 

Snímky: aulorkM
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Q/Múdrosti
Wtcov púšte 

O pokore
Pýtali sa starca: „Čo je pokora?“ On im 

odvetil: „Pokora je veľké dielo a je to dielo 
Boha. Cesta pokory je telesne pracovať, veriť, 
že si hriešnik, a stať sa poddaným všetkých.“ 
Vtedy jeden brat povedal: „Čo to znamená 
byť poddaným všetkých?“ Starec odpovedal: 
„To znamená nevšímať si hriechy druhých, 
ale vždy mať pred očami svoje hriechy a bez 
prestania sa modliť k Bohu.“

Istý starec povedal: „Vždy, ked ťa budú 
ovládať myšlienky povýšenectva alebo 
márnomyseľnosti, spytuj si svedomie, či si 
zachoval všetky prikázania, či miluješ 
nepriateľov, či sa považuješ za dlžníka v službe 
všetkým a najväčšieho hriešnika zo všetkých. 
Nenavrávaj si veľké veci, ako keby si bol 
dokonale bezúhonný, lebo takáto myšlienka 
všetko zničí.“

Ked sa abba Makarios vracal do svojej kélie 
od močiara, kde zbieral palmové listy, stretol 
diabla s ostrým kosákom, ktorým ho chcel 
udrieť, ale nemohol. Vykríkol: „Veľké násilie 
mi spôsobuješ, Makarios, lebo keď ťa chcem 
poraniť, nemôžem. Čokoľvek robíš ty, robím 
aj ja, ba ešte viac. Ty sa veľa postíš, aleja som 
sa ešte nikdy neobčerstvil žiadnou potravou. 
Ty často zachovávaš nočné bdenia, ale ja 
nikdy nespím. Len v jednej veci si lepší ako 
ja. a ja si to uvedomujem.“ Makarios sa 
opýtal: „Čo to je?“ On odvetil: „Jedine pre 
tvoju pokoru nad tebou nemôžem zvíťaziť.“ 

Abba Izidor povedal: „Ak sa postíš 
pravidelne, nenadúvaj sa v pýche. Ak kvôli 
tomu o sebe vysoko zmýšľaš, radšej jedz 
mäso. Je lepšie, keď človek je mäso, ako keď 
je namyslený a oslavuje sa.“

Abba Ammon raz oslovil abbu Izaiáša: 
„Čo si o mne myslíš?“ On mu odvetil: „Si 
ako anjel, otče“, a po malej chvíli sa ho spýtal: 
,A čo si myslíš o mne ty?“ On mu odpovedal: 
„Si ako satan. Vždy keď mi lichotíš, je to ako 
krádež.“

Hovorilo sa, že abba Helladios strávil 
dvadsať rokov v Kelliách bez toho, aby 
zdvihol svoje oči a pozrel sa na strop chrámu.

Abba Izidor z Pelúzie povedal: “Váž si 
cnosti a nebuď otrokom slávy, lebo tie prvé 
sú nesmrteľné, zatiaľ čo tá posledná čoskoro 
zhasne.“

-int-
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75 ROKOV OD BISKII 
BISKUPA-MUČENI

Zaiste najznámejšou osobnos
ťou v novodobých dejinách nielen 
Gréckokatolíckej, ale aj celej Kato
líckej cirkvi na Slovensku je prešov
ský biskup-mučeník Pavol Gojdič, 
OSBM. Svätý Otec Ján Pavol II. ho 
vlani, dňa 4. novembra 2001, 
vyhlásil v Ríme za blahoslaveného. 
V súvislosti s beatifikáciou na 
Svätopeterskom námestí, slávnos
ťou v Prešove a inými podujatiami 
sa široká verejnosť oboznámila 
s jeho hrdinským životom a muče
níckou smrťou. Tohto roku si pripo
míname významnú udalosť z jeho 
života a to 75. rokov od jeho bis

kupskej vysviacky. V nasledujúcich 
riadkoch sa pokúsim priblížiť túto 
veľkú udalosť na základe vtedajších 
dobových materiálov s krátkym 
načrtnutím  situácie, ktorá bola 
v tom období v prešovskom bis
kupstve.

Prešovský biskupský stolec od 
roku 1918 po odchode biskupa 
Štefana Nováka bol neobsadený. 
Vedením eparchie bol poverený 
spočiatku vo funkcii generálneho 
vikára Dr. Mikuláš Rusnák a neskôr 
od roku 1922 križevacký biskup 
Dionýz Nyáradi z Juhoslávie. Zme
nu vtedajších pomerov prinieslo
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menovanie baziliánskeho mnícha Petra 
Gojdiča (neskôr prijal rehoľné meno 
Pavol) za apoštolského administrátora 
prešovskej eparchie ako človeka 
znalého miestnych pomerov. 
Slávnostná inštalácia sa udiala 20. 
februára 1927 v biskupskej katedrále 
v Prešove. Ešte neutíchli gratulácie 
novému administrátorovi, ked o dva 
dni dostal úradné oznámenie z nun- 
ciatúry v Prahe, že ho Svätý Otec 
Pius XI. vymenoval za titulárneho 
biskupa harpašského. Slávnostná 
biskupská vysviacka sa uskutočnila 
25. marca v roku 1927v bazilike Sv. 
Klimenta v Ríme. Biskupmi svä- 
titeľmi boli križevacký biskup Dionýz 
Nyáradi z Juhoslávie, przemyslevský 
biskup Jozef Kocilovský z Poľska 
a filadelfský biskup Konštantín 
Bohačovský zo Spojených štátov 
amerických.

Na slávnostnej chirotonii boli 
prítomní významní hostia: kardinál 
Aloysius Sincero, sekretár Kongre
gácie pre Východné Cirkvi, arcibis
kup Pappadopolos, asesor uvedenej 
kongregácie, arcibiskup Francesco 
Marmaggi, nuncius v Českosloven
sku, biskup D. Herbigny, predseda 
Biblického Východného inštitútu, veľa- 
dôstojný páter benediktínskeho kláštora

Emauzy v Prahe páter Vykoukal, ako aj 
ďalšie duchovné i svetské osobnosti, 
ktoré zaplnili chrám.

Pri slávení sv. liturgie, počas ktorej 
otec Pavol Gojdič, OSBM prijímal

biskupské svätenia, najprv po ukončení 
spevu „Svätý Bože“ otec Dionýz Holo- 
veckij, OSBM, rektor pápežského 

kolégia sv. Jozafata v Ríme prečítal 
pápežskú bulu o menovaní otca Pavla 
Gojdiča, OSBM do biskupskej hod
nosti s titulom biskup harpašský. 
Potom nasledovalo vyznanie viery 
a prísaha Svätému Otcovi pápežovi 
Piovi X I. ,  ktorú nominant zložil do rúk 
hlavného svätiteľa Dr. Dionýza Nyára- 
diho. Po chirotonii v Pápežskom 
kolégiu sv. Jozafata novovysvätený 
biskup Pavol Gojdič, OSBM povedal 
ďakovnú sviatočnú reč, v ktorej para
frázoval prvé verše Magnifikátu.

Zároveň vyjadril radosť z toho, že 
vysvätený za biskupa bol v Ríme nad 
hrobom sv. Cyrila -  slovanského 
apoštola, v jeho jubilejnom roku, 
v mesiaci sv. Jozefa a v deň Zvesto
vania Panny Márie. Tieto tri skutoč
nosti sa zišli spolu ako krásne kvety 
v jednej kytici. Na záver slávnosti 
predniesli svoje pozdravné príhovor}: 
prítomní cirkevní hierarchovia a hlav-j 
ný svätiteľ biskup Dionýz Nyárad |  
zaželal novovysvätenému biskupov * 
Pavlovi, aby vytrval v práci na zjed- j 
notení Cirkvi až po obetu svojhci 

života, ak to bude potrebné. Hneď m l 
druhý deň začal otec biskup Pavol svoji' 
svätiteľské poslanie, keď udelil subdiaJ 
konát a následne diakonát trom mladýn 
baziliánskym mníchom. •

Dňa 29. marca 1927 boli biskupi Dri 
Dionýz Nyáradi a Pavol Gojdič, OSBIVl 
na súkromnej audiencii u Svätého Oto 
Pia X I. .  Svätý Otec ich prijal srdečne 
Novovysvätenému biskupovi darova 
drahocenný kríž a prorocky povedal 
„Tento kríž je iba bledým symbolon 
všetkých veľkých a ťažkých krížov, ktorí 
Pán Boh na teba pošle, syn môj 
v tvojom novom postavení biskupské 
služby“.

Dňa 30.3.1927 odcestovali z Ríma 
aby zaujali svoje biskupské stolc< 
a vykonávali apoštolské poslanie ak< 
pastieri im zvereného stáda.

Peter Šturá

Mária Ščepková

!'B o z k ó

Obb^obrátený ^chrámu.
9{ič, iba sivá stena (̂ ostola naproti. 
9{evysol(á veža s medeným (qížom 

a s túžbou pritúliť sa /(nebu, 
9{edosiahne.

Zranená časom, priveÚ(gu túžbou, 
nedosiahne.

Zvonmnjm srdcom, vzdychom za nebom 
je  mi taJ(á bCízl(a,

i tým, že nedosiahne.
‘ľa/Qiebo, večer čo večer na súmraku,

 ̂objatiu z  výšfy sa l(u nej naí&ní, 
mysCiac nebadane, 

nevšímajúc si ten ob(o!( naproti...
... ataí^nečatigne...

.../(aždý deň im z  toho bozl{u upadnem.
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POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA MLÁDEŽI 
SVETA PRI PRÍLEŽITOSTI XVII* 

SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŽE 2002
„Vy ste soľzeme...Vy ste svetlo sveta"  (Mt 5,13-14)«

Najmilší mladí!
1. V mojej pamäti stále žije spo

mienka na výnimočné chvíle, ktoré sme 
spolu prežili v Ríme počas Jubilea roku 
2000, keď ste prišli na púť k hrobom 
apoštolov Petra a Pavla. V dlhých 
tichých radoch ste prešli cez Svätú

■ bránu a pripravili sa prijať sviatosť 
zmierenia; na večernej vigílii a na rannej 
svätej liturgii na Tor Vergate ste potom 
zažili hlbokú duchovnú a náboženskú 
skúsenosť; posilnení vo viere ste sa 
vrátili domov s poslaním, ktoré som 
vám zveril: aby ste sa na úsvite nového 
tisícročia stali odvážnymi svedkami 
evanjelia.

Svetový deň mládeže sa stal dôle
žitým momentom vášho života, ako aj 
života Cirkvi. Preto vás pozývam, aby 
ste sa začali pripravovať na sedemnáste

i prežívanie tejto velkej udalosti, ktorá sa 
Dude sláviť v medzinárodnom 
meradle v lete budúceho roku 
v kanadskom Toronte. Bude
o ďalšia príležitosť stretnúť sa 
í Kristom, svedčiť o jeho 
prítomnosti v súčasnej spo- 
očnosti a stať sa budovateľmi 
,civilizácie lásky a pravdy“.

2. „Vy ste soľ zeme. ..Vy ste 
svetlo sveta“ (Mt 5, 13-14): 
oto je téma, ktorú som vybral 
ía nasledujúci Svetový deň 
nládeže. Tieto dve prirov- 
íania soli a svetla, ktoré Ježiš

j používa, sa navzájom do
pĺňajú a obsahujú veľa význa- 
nov. V staroveku sa soľ a svetlo považo- 
'ali za základné prvky ľudského života.

„Vy ste soľ zem e...V y ste svetlo 
;veta.“ Jedna z hlavných funkcií soli, 
iko dobre vieme, je osoliť jedlo, dodať 
nu chuť. Toto prirovnanie nám pripo- 
nína, že prostredníctvom krstu sa celé 
laše bytie zásadne zmenilo, lebo je 
ochutené“ novým životom, ktorý 
»ochádza od Krista (porov. Rim 6, 4). 
!oľou, vďaka ktorej sa kresťanská 
dentita ani v sekularizovanom prostredí

i . |
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nepokazí, je krstná milosť, ktorá nás 
obnovuje a umožňuje nám žiť v Kristovi 
a byť schopnými odpovedať na jeho 
volanie a prinášať svoje telá ako živú, 
svätú, Bohu milú obetu (Rim 12, 1). 
Svätý Pavol, keď píše kresťanom v Ríme, 
vyzýva ich, aby jasne dávali najavo svoj 
odlišný spôsob života a myslenia vzhľa
dom na ich súčasníkov: „Nepripodob
ňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 
obnovou zmýšľania, aby ste vedeli 
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo dobré, 
milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).

Odpradávna bola soľ tiež pros
triedkom, ktorý sa bežne používal na 
konzervovanie potravín. Ako soľ zeme 
ste povolaní uchovať vieru, ktorú ste 
prijali a odovzdávať ju ďalej nedotknutú. 
Vaša generácia je zvlášť postavená pred 
úlohu zachovávať poklad viety nepo

rušený (porov. 2 Sol 2, 15; 1 Tim 6,20;
2 Tim 1, 14).

Objavujte svoje kresťanské korene, 
oboznamujte sa s dejinami Cirkvi, 
prehlbujte si svoje poznanie duchov
ného dedičstva, ktoré Vám bolo odo
vzdané, nasledujte svedkov a učiteľov, 
ktorí išli pred Vami! Iba ak ostanete verní 
Božím prikázaniam, zmluve, ktorú 
spečatil Kristus svojou krvou vyliatou na 
kríži, môžete sa stať apoštolmi a sved
kami nového tisícročia.

Je to skutočne vlastné človeku -  
a zvlášť mladým -, že hľadá absolútno, 
zmysel a plnosť bytia. Mnohí mladí, 
neuspokojujte sa ničím menším, ako 
stými najvyššími ideálmi! Nenechajte 
sa odradiť tými, čo sú sklamaní životom 
a stali sa hluchými voči najhlbším 
a najopravdivejším túžbam svojho 
srdca. Máte pravdu, že ste sklamaní 
z prázdnych zábav, z neustálych mód
nych výstrelkov a nízkych životných 
cieľov. Ak si uchováte velké túžby pre 
Pána, dokážete sa vyhnúť priemernosti 
a konformizmu, ktoré sú tak veľmi 
rozšírené v našej spoločnosti.

3. „Vy ste svetlo sveta“. Tak v tých, 
ktorí na začiatku počúvali Ježiša, ako aj 
v nás, vyvoláva symbol svetla túžbu po 
pravde a smäd po dosiahnutí plnosti 
poznania, ktoré sú hlboko vtlačené vo 
vnútri každej ľudskej bytosti.

Keď svetla ubúda alebo úplne 
zmizne, nemožno viac rozlíšiť 
realitu, ktorá nás obklopuje. 
Hlboko uprostred noci sa človek 
môže cítiť vystrašený a neistý 
a netrpezlivo očakáva príchod 
svetla na úsvite. Milí mladí, je rad 
na vás, aby ste sa stali rannými 
strážcami (porov. Iz 21, 11-12), 
ohlasujúcimi príchod slnka, 
ktorým je zmŕtvychvstalý Kris
tus!

Svetlo, o ktorom nám Ježiš 
v evanjeliu hovorí, je svetlo viery, 
bezplatný Boží dar, ktorý osve
cuje srdce a očisťuje myseľ: 

„Nech z  temnôt zažiari svetlo, zažiari aj 
v našich srdciach na osvietenie poz
nania Božej slávy v tvári Ježiša Krista “ 
(2 Kor 4, 6). Preto sú veľmi dôležité 
Ježišove slová, ktorými vysvetľuje svoju 
identitu a svoje poslanie: „Ja som svetlo 
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude 
chodiť vo tmách, ale bude mat svetlo 
života“é (Jn 8,12).

V Castel Gandolľo 25. júna 2001 
Ján Pavol II. 

(pokračovanie nabudúce)



Náš prepidibný otec Gerasim id Jordána «.and

Gerasim sa narodil okolo roku 400 
v Lykii, teda v južnej časti Malej Ázie. 
Ako mladý muž odišiel do hlbín egypt
skej púšte, aby tam zápasil o kresťanskú 
dokonalosť. Potom sa vrátil domov 
a krátko pred rokom 450 odišiel do 
Palestíny, kde sa usadil ako mních na 
púšti približne dvesto metrov od rieky 
Jordán, asi sedem kilometrov od svä- 
te'ho mesta Jeruzalema.

V roku 451 sa konal Chalcedónsky 
snem, teda štvrtý ekumenický koncil, na 
ktorom bolo vyhlásené učenie o tom, že 
v Ježišovi Kristovi sú dve prirodzenosti, 
totiž božská a ľudská. Nie všetci však

poslušne prijali túto cirkevnú 
náuku, niektorí hanobili uve
dený snem a naďalej hlásali 
bludné' učenie o jednej priro
dzenosti v Kristovi (takzvaný 
monofyzitizmus). Istému 
mníchovi Teodózovi, ktorý 
prišiel do Palestíny, sa po
darilo získať na svoju stranu 
nielen mnoho jednoduchých 
ľudí, ale dokonca aj cisárovnú 
Eudokiu, ktorá sa vtedy zdr
žiavala v Jeruzaleme. S jej 
pomocou zosadil z jeruza
lemskej katedry patriarchu 
Juveliána a sám sa vyhlásil za 
jej biskupa. Gerasim vždy 
víťazil nad neviditeľným ne
priateľom, no teraz sa nechal 
oklamať od viditeľného pro
tivníka: na krátku chvíľu sa 
stal zástancom monofyzi- 
ťizmu. Neskôr sa však stretol 
s Eutymiom Veľkým (litur
gická pamiatka 20. januára), 
pod jeho vplyvom sa vrátil 
k pravej viere a konal hlboké 
pokánie. Ako teda vidíme, ani 
život Božích svätých nie je 
vždy celkom bez chýb a omy
lov, no po nich vždy nasle
duje náprava. Napokon pat
riarcha Juvelián znova zaujal 
svoju biskupskú katedru 
a dokonca aj cisárovná Eu- 
dokia uznala svoje poblú
denie.

K otcovi Gerasimovi pri
chádzalo veľké množstvo 
mužov túžiacich po mníš

skom živote -  bol medzi nimi aj svätý 
Kyriak (liturgická pamiatka 29. sep
tembra). Gerasim ich prijímal, dával im 
pustovnícke príbytky a stanovil im 
nasledujúcu pôstnu disciplínu: päť dní 
trávil každý osamote v mlčaní a práci. 
Jedol iba trocha suchého chleba a ko
rienky, pil výlučne vodu. Na sobotu 
a nedeľu však všetci prichádzali do 
monastiera, zhromaždôvali sa v chráme 
na svätú liturgiu, prijímali prečisté 
Kristovo telo i jeho drahocennú krv 
a požívali na Božiu slávu varené jedlo
i trocha vína. Zároveň ukazovali pred
stavenému výsledky svojej päťdňovej

práce. Mnísi nevlastnili celkom nič 
okrem jedného odevu, ktorý mali na 
sebe a jednej rohože na spanie. Dvere j 
príbytkov sa nesmeli zamykať, aby 
ktokoľvek mohol vstúpiť dovnútra 
a zobrať si, čo chcel. Všetci mali jedno 
srdce i jednu dušu a nik nehovoril, že 
niečo je jeho, ale všetko mali spoločné 
(Sk 4,32). Sám otec Gerasim zachová
val pôsty tak prísne, že počas Štyridsiat- 
nice nejedol okrem Kristovho tela vôbec 
nič.

Keďraz otec Gerasim kráčal po púšti, 
cestu mu skrížil lev; neublížil mu, no 
krotko naňho hľadel a ukazoval mu 
nohu. Otec Gerasim k nemu pristúpil, 
vytiahol z nej šíp, vytlačil vytekajúci hnis 
a ošetril ranu. Od tej chvíle lev nikdy 
neopustil starca a všade chodil za ním, 
takže všetci sa tomu čudovali. Starec ho 
dokonca poveril strážením somárika, 
ktorý bratom nosil vodu z Jordána. 
Stalo sa však, že lev sa trocha vzdialil: 
od somárika, zaspal na slnku a istý 
obchodník z Arábie, ktorý práve išiel; 
okolo, si somárika privlastnil. Keď sa lev 
prebudil, so smútkom v očiach sa vrátil 
k otcovi Gerasimovi. Svätec si myslel, 
že lev somárika zožral, a tak mu dal za i 
povinnosť nosiť vodu namiesto neho, až j j 
kým istý vojak nekúpil bratom nového 
somárika. Po dlhšom čase však išieljf 
spomínaný obchodník z Arábie s kara
vánou znova okolo Jordánu. Lev spoz
nal Gerasimovho somárika, chytil jeho 
uzdu medzi zuby a priviedol ho k star
covi. Vtedy všetci pochopili, ako sa veci 
v skutočnosti majú (podobné príbehy sú 
známe aj o svätom Františkovi z Assisy).1

Starec Gerasim zomrel pokojne' 
v roku 475. V tej chvíli jeho lev odmietol 
prijímať akúkoľvek potravu a začal 
žalostne nariekať. Čím viac ho bratia 
upokojovali a čím viac sa mu prihová
rali, tým viac nariekal a ručal. Napokon 
si ľahol na Gerasimov hrob a dovtedy 
búchal hlavou o zem, kým nezahynul. 
Tak sám Boh prostredníctvom divého 
zvieraťa oslávil starca Gerasima počas 
života i po smrti a ukázal ľuďom, aké 
poslušné boli zvieratá Adamovi, kým sa 
nedopustil hriechu.

Marcel Gajdot 
Snímka: archív redakck
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Matka Terézia
Čokolirek ste urobili jednému z týchto najmenších...

Ilustr. snímka: 
archív redakcie

V súdny deň povie Ježiš všetkým po 
! svojej pravici: „Poďte a vstúpte do môjho 
kráľovstva. Pretože keď som mal hlad, dali 
■ste mi jesť, keď som mal smäd, dali ste mi 
piť, keď som bol chorý, navštívili ste ma.“
: Potom sa Ježiš otočí k tým po ľavici

I ja povie: „Odíďte, nenakŕmili ste ma, keď 
som hladoval, nedali ste mi piť, keď som 
mal smäd a nenavštívili ste ma v mojej 
chorobe.“ A títo sa ho spýtajú: „Kedy sme 
ťa videli hladného, smädného alebo 
chorého a neprišli sme ti na pomoc?“
A Ježiš im odpovie: „Čokoľvek ste zaned
bali a neurobili pre jedného z tých 
najslabších, neurobili ste pre mňa!“

... A Boh miloval svet natolko, že mu 
daroval svojho syna. Boh dal syna Panne
Márii. Akonáhľe vstúpil Ježiš do jej života, 
ponáhľala sa, aby oznámila tú šťastnú 
novinu. A keď vstúpila do domu svojej 
sesternice Alžbety, v Písme sa hovorí, že 
nenarodený Ježiš priniesol pokoj a radosť 
Jánovi Krstiteľovi, ešte nenarodenému 
Alžbetinmu dieťaťu.

A akoby toho ešte nebolo dosť, že Syn 
Boží sa mal stať jedným z nás a prinášať 
mier a radosť ešte v lone, zomrel Ježiš tiež 
na kríži, aby ukázal ešte väčšiu lásku. 
Zomrel za vás, za mňa, za malomocného 
a za človeka umierajúceho hladom, aj za 
pezdomovca ležiaceho na ulici - a nielen 
f Kalkate, ale aj v Afrike či inde na svete. 
tVaše sestry pomáhajú chudobným ľuďom
7 105 krajinách po celom svete. Ježiš 
požadoval, aby sme mali radi jeden 
druhého tak, ako on miluje každého z nás. 
ľežiš obetoval celý svoj život za lásku

k nám a hovorí, že musíme tiež dať 
čokolVek, aby sme robili dobro jeden pre 
druhého. V evanjeliu Ježiš jasne hovorí: 
„Milujte tak, ako som ja miloval vás.“

Ježiš zomrel na kríži a týmto spôso
bom sa odhodlal urobiť pre nás dobro - 
uchrániť nás pred sebectvom a hriechom. 
Vzdal sa všetkého, aby nám ukázal, že
i my musíme byť ochotní dať všetko 
a vyplniť vôľu Božiu, milovať sa navzá
jom tak, ako on miluje každého z nás. Ak 
nie sme pripravení obetovať čokoľvek pre 
dobro druhého, je v nás ešte stále hriech. 
Preto sa tiež musíme obdarovávať navzá
jom, aj keď to bolí.

Láska zakaždým bolí
Nestačí len povedať: „Milujem Boha.“ 

Musíme tiež mať radi svojho blížneho. 
Svätý Ján hovorí, že luhár je ten, ktorý 
tvrdí, že miluje Boha, ale už nie svojho 
blížneho. Ako môžete milovať Boha, 
ktorého nevidíte, keď nemáte radi blížneho, 
ktorého vidíte, ktorého sa môžete dotknúť 
a s ktorým žijete? A preto je veľmi dôležité, 
aby sme si uvedomili, že láska, pokiaľ má 
byť ozajstná, musí bolieť. Musím byť 
ochotný dať čokolVek a pritom nepoškodiť 
druhých a vlastne urobiť pre nich dobro. 
To vyžaduje ochotu dávať, aj keď to bolí. 
Inak nie je vo mne ozajstná láska a tým 
okolo seba neprinášam pokoj, lež príkorie.

Ježiša bolí jeho láska k nám. V jeho 
predstave sme boli stvorení pre väčšie činy
- aby sme milovali a boli milovaní. 
Musíme sa, ako hovorí Písmo, do „Krista 
obliecť“. Boli sme stvorení, aby sme 
milovali tak, ako on miluje nás. Ježiš zo 
seba robí hladného, bezbranného bezdo- 
movca, nechceného a hovorí: „Za to 
môžete vy.“ A na súdny deň povie tým po 
svojej pravici: „Čokoľvek ste urobili pre 
toho najmenšieho, robili ste pre mňa,“ 
a povie tiež tým po ľavici: „ČokolVek ste 
zanedbali a neurobili pre toho naj
menšieho, neurobili ste pre mňa.“

Keď Ježiš na kríži zomieral, povedal: 
„Žíznim! “ Ježiš prahne po našej láske a je 
to smäd za každého, za chudobných
i bohatých bez rozdielu. Všetci túžime po 
láske iných, ktorí zídu z cesty, aby nám 
neuškodili a urobili pre nás dobro. To je 
význam pravej lásky: dávať aj keď nás to 
zraňuje.

Nikdy nezabudnem na návštevu jed
ného domova dôchodcov, kam dcéry 
a synovia svojich rodičov len odviezli 
a potom na nich asi zabudli. Videla som, 
že títo stari ľudia majú všetko: dobré jedlo,

dostatočný priestor, televíziu - všetko. Ale 
každý z nich upiera svoj zrak k dverám. 
A nezbadala som na ich tvárach jediný 
úsmev.

Vrátila som sa k sestre a spýtala sa: 
„Prečo sa tí ľudia, ktorí majú všetko 
pohodlie, pozerajú k dverám? Prečo sa 
neusmievajú? (Som zvyknutá vídavať 
našich ľudí usmievať sa.) A sestra 
povedala: „Takto to chodí každý deň. 
Čakajú a dúfajú, že ich syn alebo dcéra 
ich prídu navštíviť. Trpia, pretože sú 
zabudnutí.“

Viete, takto zanedbaná láska so sebou 
prináša chudobu ducha. Možno máme 
vo svojej rodine niekoho, kto sa cíti 
osamotený, choiý, alebo kto má starosti. 
Sme pri ňom? Sme ochotní niečo obe
tovať, aby sme boli pri svojej rodine? 
Alebo kladieme svoje záujmy na prvé 
miesto? Musíme pamätať na to, že láska 
začína doma, a musíme tiež mať na 
pamäti, že „budúcnosť humanity prechá
dza rodinou“.

Najväčšia chudoba
Prekvapilo ma, koľko mladých chlapcov 

a dievčat na Západe prepadlo drogám, 
a snažila som sa prísť na to, prečo tomu 
tak je. Prečo práve na Západe, kde ľudia 
majú všetkého omnoho viac než tí na 
Východe? Odpoveď znie: „Pretože v ich 
rodine nie je nikto, kto by ich vypočul.“ 
Naše deti sú od nás vo všetkom závislé, či 
už sa to týka zdravia, výživy, bezpečnosti, 
získavania vedomostí aj lásky k Bohu. Toto 
všetko u nás s dôverou a nádejou očaká
vajú. Ale matka i otec sú často takí 
zaneprázdnení, že na svoje deti nemajú 
čas, alebo ani neuzavreli manželstvo, alebo 
to v manželstve vzdali. Takže deti idú do 
ulíc, stanú sa členmi rôznych gangov, 
zoznámia sa s drogami. Ak hovoríme 
o láske k dieťaťu, uvedomme si, kde musia 
začínať a čo všetko ich môže ohroziť.

Cítim, že potrat je dnes najväčším 
nebezpečenstvom pre mier, pretože to je 
vojna vedená proti dieťaťu - priama 
vražda nevinného vykonaná samotnou 
matkou. A keď dopustíme, že matka môže 
zabiť dokonca svoje vlastné dieťa, ako 
môžeme od iných ľudí chcieť, aby sa 
nezabíjali navzájom? Ako presvedčiť 
ženu, aby nešla na potrat? Vždy ju 
musíme presvedčiť pomocou lásky a pri
pomeňme si, že láska znamená dávať, aj 
keď to boh'. Ježiš za lásku k nám dokonca 
položil život. Takže matku, ktorá uvažuje 
o potrate, by sme mali priviesť k tomu,
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aby milovala - to znamená, aby dávala, 
aj keď to ohrozí jej plány alebo voľný čas, 
aby si vážila život svojho dieťaťa. A otec 
dieťaťa, nech už je to ktokoľvek, musí tiež 
dávať a niečo obetovať.

Potratom sa matka láske nenaučí, aby 
vyriešila svoje problémy, zabije svoje 
vlastné dieťa. A otec je tak zbavený 
akejkoľvek zodpovednosti za dieťa, ktoré 
na svet priviedol. Takýto otec potom môže 
priviesť do rovnakej situácie iné ženy. 
Preto potrat vedie k ďalším potratom. 
Krajina, ktorá potraty povoľuje, neučí ľudí 
milovať, ale používať násilie na do
siahnutie svojich cieľov. A preto je potrat 
úhlavným nepriateľom lásky a mieru.

Množstvo ľudí sa zaoberá problémami 
detí v Indii, a Afrike, kde niektoré umierajú 
hladom. Iní sú zase znepokojení násilím 
po celých Spojených štátoch. Je 
dobré, že sa tým zaoberajú, ale 
často sa tí rovnakí ľudia ne
starajú o milióny tých, ktorí sú 
zabití na základe zámerného 
rozhodnutia ich vlastných ma
tiek. Potrat je najväčším nebez
pečenstvom mieru na svete, 
pretože ľudí zaslepuje...

Veľkosť chudobných
Viem tiež, že existujú veľké 

problémy medzi partnermi - 
mnohí sa nemajú radi natoľko, 
aby mohli prirodzené pláno
vanie rodičovstva uskutočňo
vať. Nemôžeme vyriešiť všetky 
problémy na svete, ale kiež by 
sme nikdy nemuseli riešiť naj
horší problém zo všetkých - 
zničenie lásky. Táto situácia 
nastáva, keď navádzame ľudí k pou
žívaniu antikoncepcie a k potratom.

Chudobní ľudia sú skvelí. Môžeme sa 
od nich naučiť mnohému krásnemu. Raz 
k nám prišla jedna chudobná žena, aby 
nám poďakovala, že sme ju naučili, ako 
prirodzene plánovať rodinu, a povedala: 
„Vy, ktorí žijete chudobným životom, ste 
tí najlepší, ktorí nás učia prirodzenému 
rodinnému plánovaniu, pretože to nie je 
nič viac, než len sebaovládanie v láske 
navzájom.“ To, čo povedala táto žena, je 
svätá pravda. Chudobní ľudia možno 
nemajú čo jesť, nemajú kde bývať, ale sú 
skvelí svojím bohatstvom ducha.

Títo ľudia môžu byť po materiálnej 
stránke báječní. Raz večer sme išli von 
a na ulici sme našli štyroch ľudí. Jeden 
z nich bol skutočne v hroznom stave. 
Povedala som sestrám: „Postarajte sa 
o tých troch a ja sa postarám o tú, ktorá 
vyzerá najhoršie.“ Urobila som všetko, čo 
bolo v mojich silách. Uložila som ju do 
postele a ona sa na mňa milo usmiala. 
Držala ma za ruku a povedala len: 
„Ďakujem.“ Potom zomrela.

Nemohla som si pomôcť a spytovala 
som si svedomie. Čo by som povedala, 
keby som bola na jej mieste? Moja 
odpoveď bola veľmi jednoduchá. Snažila 
by som sa upútať na seba pozornosť. 
Povedala by som: Mám hlad, zomieram, 
je mi zima, mám bolesti alebo niečo 
podobné. Ale ona mi dala omnoho viac - 
dala mi svoju vďačnosť. A zomrela 
s úsmevom na tvári.

Potom sme raz priniesli akéhosi muža 
priamo zo stoky napoly prelezeného 
červami. Doma potom len povedal: „Žil 
som ako zviera na ulici, ale zomriem ako 
anjel, o ktorého sa starajú a ktorý je 
milovaný.“ Keď sme mu potom odstránili 
z tela všetky červy, so širokým úsmevom 
nám len povedal: „Sestra, odchádzam 
domov, k Bohu.“ A zomrel. Bolo také

nádherné vidieť veľkosť toho muža, ktotý 
ani nikoho neobviňoval, ani nič nepo- 
rovnával. Bol ako anjel - v tom je veľkosť 
ľudí bohatých svojím duchom, aj keď 
materiálne chudobných.

Vyjadrenie záujmu
Nie sme sociálni pracovníci. Možno, že 

sa na nás niekto takto pozerá, ale my 
musíme byť kontemplatívne v srdci sveta. 
Preto musíme prinášať Boha do vašej 
rodiny, preto rodina, ktorá sa modlí 
spoločne, zostáva pospolu. Všade okolo 
je mnoho závistí a nešťastia a my so svojou 
modlitbou a obetovaním začíname práve 
doma. Láska začína doma a nezáleží na 
tom, koľko toho urobíme, ale koľko lásky 
vložíme do toho, čo robíme.

Ak sme tými, ktorí rozjímajú uprostred 
sveta so všetkými jeho problémami, 
nemôžu nás tieto problémy nikdy odra
diť. Musíme vždy pamätať na to, čo nám 
Boh v Písme hovorí: Dokonca aj keď žena 
zabudne na svoje dieťa, ktoré v lone nosí, 
čo je nemožné, ale aj keby zabudla, ja na 
vás nezabudnem nikdy...

Spomínam si na jeden naozaj neoby
čajný príklad lásky jedného suseda z hin
duistickej rodiny. Istý pán prišiel do náš
ho domu a povedal: „Matka Tereza, jedna 
rodina už dlho trpí hladom. Urob niečo.“ j j 
Vzala som teda trochu ryže a hneď som 
ta šla. Uvidela som deti, z očí ktorých 
vyžaroval hlad. (Neviem, či ste videli ; 
hladujúceho človeka, ale ja dosť často.) ! 
A matka tej rodiny vzala ryžu a vyšla von. 
Keď sa vrátila, spýtala som sa jej: „Kam 
ste išli? Čo ste robili?“ Jej odpoveď bola 
veľmi jednoduchá: „Oni majú tiež hlad.“ 
Zarazilo ma, že o tom vedela. Kto to boli 
„oni“? Jedna moslimská rodina. Ten večer 
som už viac ryže nepriniesla - aby mohli 
zdieľať svoju radosť z daru.

Ale boli tam tie deti prežívajúce radosť 
a mier so svojou matkou, keďže ona 

rozdávala lásku, aj keď sama 
musela obetovať niečo z vlast
ného. Vidíte opäť - láska začína 
doma, v rodine.

Boh na nás nikdy nezabudne 
a vždy je niečo, čo môžete urobiť. 
Môžeme si v srdci udržať radosť 
z lásky k Ježišovi a podeliť sa 
o túto radosť so všetkými, s kto- 
rými sa stretávame. Urobme teda 
niečo, nech niet nechcených 
a nemilovaných detí, o ktoré sa 
nikto nestará, alebo detí zabitých 
či odložených. A dávajme - aj keď 
to bolí - s úsmevom.

Pretože stále hovorím o roz
dávam s úsmevom, spýtal sa ma 
jeden profesor zo Spojených) 
štátov, či som vydatá. A ja som J  
povedala: „Áňo, a niekedy je to r 

pre mňa veľmi obtiažne usmievať sa na J 
svojho partnera, Ježiša, pretože má veľké ' 
požiadavky - niekedy.“ A to je pravda. Tak | j 
prichádza láska. Aj keď je náročná, í| 
môžeme ju dávať s úsmevom.

Jednou z najobtiažnejších činností je 
pre mňa cestovanie a publicita. Povedala 
som si, že ak sa nedostanem do neba za 
nič iné, tak už len za všetko to moje 
cestovanie sprevádzané publicitou, 
pretože to ma očistilo, tým som sai 
obetovala a pripravila na cestu do neba. | 

Ak budeme pamätať na to, že Boh nás 
miluje a že my môžeme milovať iných tak, 
ako on nás, potom sa Amerika môže stať I 
symbolom mieru pre celý svet. Odtiaľto 
musí vyjsť do sveta znamenie staros
tlivosti o tých najslabších zo slabých 
o nenarodené deti. Ak sa stanete horia
cou fakľou spravodlivosti a mieru, potom 
budete verní ideálom, za ktoré bojovali 
zakladatelia tejto zeme.

Boh vám žehnajf

spracované podľa 
materiálov z internetu
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(pokračovanie z  minulého čísla) 

Piaty deň

Nedeľa bola a je stále spojená 
s väčšou  účasťou  veriacich  na 
bohoslužbách. Nebolo tomu ináč 
ani 28. jú n a  1981, ale hluk p ri
chádzajúcich ľudí a ich áut už skoro 
ráno zobudil medžugorského fa
rára. Rozhodol sa, že zostane vo 
farnosti a do filiálnych chrámov 
poslal sláviť liturgie kaplána. Kázal
o zjaveniach Boha v dejinách spásy. 
Ľudia počúvali s napätím . Po li
tu rg ii o zn ám il, že sa spo lu  so 
skup inou  m ládeže bude modliť 
a meditovať, aby spoznal, či to, čo 
sa deje, je Božie dielo. Keď skončili 
bohoslu žb y , zavo lal si na faru 
vizionárov a vypočúval ich.

Poobede sa stretol s mladými, 
a keď nen ašie l hľadanú  is to tu , 
rozhodol sa modliť s nimi v chráme 
rozjímavý ruženec. Chrám sa po
maly napĺňal. Ľudia sa zapájali do 
m odlitby, ale len čo sa ruženec 
skončil, všetci sa vytratili a v chrá
me zostal iba sám farár. Všetci išli 
na kopec, kde sa zhromaždilo okolo 
15 tisíc ľudí. M iestni obyvatelia 
urobili deťom cestu, lebo ináč by sa 
nemohli dostať hore.

Keď sa deti začali modliť, zjavila 
sa im Panna Mária, ktorej sa znova 
pýtali na jednoduché otázky a dos
tali jednoduché odpovede. Okrem 
toho im M atka Božia povedala, aby 
sa denne modlili aspoň sedem ráz 
O tče náš, Raduj sa, Sláva Otcu 
a raz Verím v Boha. Mária vyzvala 
prítomných, aby verili, že sa tam 
zjavuje. Jakov povedal o tomto



KRAkov -  Č e n s to c Ih o v a  
22. 5. - 26. 5. 2002 
cena: 2 .490,' Sk

{autobusová doprava, 2x ubytovanie, sprievodca) '

M c d ž u q o R j E  -  8  d m

28. 5. - 4. 6. 2002 
cena: 4.500,- Sk

(autobus, 3x ubytovanie v Medžugorí, 2x uby) 
tovanie na Makarskej riviére, sprievodca)

j
O kR u h  TAliANskoM
2. 7 . -9.  7. 2002 
cena: 7.990,- Sk

(autobus, 3x ubytovanie v centre Ríma s raňajkami,;' 
1x v Lorete s polpenziou, sprievodca)

iV Ä T A  Z E M ; každý pondelok; 
cena: 11.990,- Sk + 120 USD

T U R E C K O ; letecky aj z Košíc; 
22.5.-29.5.2002; cena: 24 .500 ,-S

O K R U H  EGYPTOM; letecky 
z Košíc; máj, jún; cena: 50.400,- Sk

A rovnako aj pobytové zájazd\

OlyivipskÁ r í v í é r a -  leEcky 9.498,- Sk; 
ílIREcko ÂlANyA - 12 dNÍ lETEcky 1 
od 1 6.500,- SkspolpENziou; 
ClioRvÁisko -  bus od 1 .949,- Sk s plr> 
pENziou /B u lh A R s k o o d  1 .990,- Sk; 
CRÉcko -  Para Iía  -  AUToblJSOM 
od 5.990,- Sk

zjavení, že nikdy nevidel krajšiu 
ženu.

Šiesty deň

Nasledujúci deň bol sviatok Petra 
a Pavla. Deti chceli ísť do chrámu, 
ale boli za asistencie polície odve
dené spolu  s rod ičm i na ďalšie 
vyšetrenia. Lekári však sk o n šta 
tovali, že deti sú po  psychickej 
stránke v poriadku. Keď sa všetci 
vrátili domov, vybrali sa znovu na 
kopec. Aj te raz  tam  b o lo  veľké 
množstvo ľudí. M ária ich tentokrát 
hlavne upokojovala a dávala im silu 
vytrvať v tom to trápení. Čo sa týka 
pôstu, vyzvala ich k piatkovém u 
odriekaniu sa len na vode a chlebe.

Už tri dni chodili na tieto miesta 
mladí m anželia z Podgorje, ktorí 
mali tro jročného  h luchonem ého 
chlapčeka, ktorý bol úplne och r
nutý. N osili ho  s tá le  so sebou  
a prosili vizionárov, aby sa za neho 
prihovorili u Panny Márie. Tá ich 
vyzvala k pevnej viere a neustálej 
modlitbe. Chlapec prehovoril a po 
maly v priebehu niekoľkých m e
siacov sa aj uzd rav il. Aj jed n a  
lekárka, k to rá  bolo neveriaca sa 
chcela dotknúť zjavenia. Keď jej to 
deti umožnili, cítila zvláštne chve
nie.

Siedmy deň

Deti už boli veľmi unavené. Stále 
dookola samé otázky. Vtedy sa im 
prihovorili dve ženy, ktoré im po 
núkli výlet. Povozili ich po okolí, ale 
keď sa vracali domov, naraz zišli 
z cesty. Z ám er bol jasn ý  -  deti 
nemali stihnúť čas zjavení. Deti to 
spozorova li a začali kričať, aby 
zastavili auto. Až po hodnej chvíli 
tak obe ženy urobili. Všetci vybehli 
vonku a začali sa modliť. Vtedy sa 
z m iesta zjavení vzniesol obláčik 
a sm eroval k nim. N a ňom  stála 
Panna M ária a šaty jej viali vo vetre. 
Spýtala sa ich na Ivana, ktorý zostal 
doma, ale všetci boli zarmútení, že 
podľahli pokušeniu sa povoziť. Obe 
ženy, ktoré deti viezli, stáli pri aute 
a pozorovali deti, ako sa začínajú 
modliť. V tej chvíli sa pred  nimi 
objavil svetelný stĺp a ich naplnil 
veľký strach . Toto všetko večer 
povedali farárovi.

Keď ľudia sklamaní zostupovali 
z P o d b rd a , deti sa práve vrátili 
dom ov. V dave si všim li z a p a r 
kované policajné auto. Rozbehli sa 
do ch rám u . V tom  čase sa tam  
m odlil fa rá r a počul jasný  hlas: 
„C hoď  vonku  a z a c h rá ň  d e t i .“ 
Hneď išiel von a len čo otvoril dvere 
chrám u, deti sa vrútili dnu s kri-
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TR IN ITY  cestovná 
kancelária,

TRINITY ^avn® 45• 040 01 Košíc®,
tel./fax: 055/62 528 20

Vám ponúka pútnické zájazdy:

V E Ľ k Á  n o c  v  R í m e

28. 3. - 1. 4. 2002 
cena: 4.990,- Sk 

4% zľava nad 60 rokov
(autobus, 2x ubytovanie, sprievodca)

KRAkov -  NEdEÍA BoŽiEho MiloSRdENSTV 
7. 4. 2002 

cena: 490,- Sk

LuR dy -  Fatím  a 
30. 4. - 11. 5. 2002 
cena: 12.500,- Sk

(autobus, 4x ubytovanie s polpenziou, 1x ubytovanie 
s raňajkami, sprievodca)

La  S a Ie tte  -  LuRdy
8. 5 .- 15. 5. 2002 
cena: 6.990,- Sk

(autobus, 3x ubytovanie s raňajkami, sprievodca)

C a s c ía  -  Rím -  L o re to
27. 5 .- 1. 6. 2002 
cena: 5.200,- Sk

(autobus, 2x ubytovanie, sprievodca)

Kaplnka v kostole, v ktorej boli denné zjavenia v rokoch 1982-1985.



kom: „Naháňa nás polícia, ochráňte nás.“ Farár 
de ti zam kol v neobývanej izbe na  fare 
a policajtom, ktorí ich hľadali ukázal hlavou na 
Bijakoviči. Deti boli na chvíľu v bezpečí. Domov 
sa vrátili až v noci, ale ked si ľahli spať, dozvedeli 
sa, že policajti si odviedli pána M arinka, ktorý im 
veľmi pom áhal. Vybrali sa za ním na policajnú 
s ta n ic u  a d o s ia h li, aby bo l p á n  M arinko  
prepustený ráno domov.

Ôsmy deň

V stredu 1. júla pozvali vizionárov a ich rodičov 
do školy, kde ich nútili, aby zakázali deťom chodiť 
na Podbrdo, ináč budú vylúčené zo školy a vyhlá
sené za duševne choré. Rodičia však obhajovali 
svoje deti.

Večer dostali deti zvláštnu návštevu. Dvaja 
súdruhovia ich prišli pozrieť a ked sa deti mali 
vybrať na Podbrdo, vtedy si spomenuli, že ich majú 
odviesť na po lica jný  výsluch. D eti súh lasili 

. s podmienkou, že sa zastavia na fare. Nastúpili 
všetci, ale na poslednú chvíľu z au ta  vytiahla 

im atka Jakova. A uto  sa p o h lo , ale p ri fare  
: nezastalo. Deti začali búchať a kričať. Naraz sa 
im v aute zjavila Panna M ária a upokojila ich. 
A uto sa o to č ilo  a sú d ru h o v ia  vysad ili de ti 
!s kamennou tvárou pred farou. Tie sa rozbehli do 
¡kostola a na faru za otcom Zovkom. Ten sa ich 
'¡spýtal, či by sa zjavenie nemohlo stať v chráme, 
p e t i  sa pomodlili a po chvíľke sa im zjavila Panna 
M ária, k to rá  súh lasila  s p ro sb o u  m iestneho  
ľarára . Zjavenie sa m alo udiať na veľké p re 
kvapenie otca Zovka hneď nasledujúci deň. Otec 
:ým to chcel vylúčiť všetko  d iab o lsk é , lebo  
p re d p o k la d a l, že d iab o l do  B ožieho  dom u 
nevstúpi. Kňaz i kaplán boli plní pochybností.

Deviaty deň

, K večeru vo štvrtok 2. júla 1981 bol chrám plný.
i Najprv sa kaplán modlil ruženec, potom  nasle
dovalo zjavenie a svätá liturgia. Vtedy kňaz začal 
) ivažovať aj o tom, že to to  zjavenie je pravé. Cítil 
^v láštnu  a tm o sfé ru  v chrám e -  n iečo, čo je 
íeopísateľné. A aj on sám sa zmenil. Vnímal túto 
•»remeňu celej farnosti ako dielo Panny Márie. Po 

Svätej liturgii Vieka opísala celé zjavenie a prosila 
jfudí, aby sa modlili, ako ich to žiadala Panna 
iMária. Jakovovi M ária zasa povedala, že urobí 
■mámenie. Farár oznámil veriacim, že každý večer 
| o  zjavení sa bude sláviť svätá liturgia.

spr. Juraj Gradoš 
|  (pokračovanie v budúcom čísle)

O
so

Betánia, Betfage a Olivová hora. Skupina učeníkov spolu 
s Ježišom sediacim na mláďati oslice kráčajú k Jeruzalemu -  
mestu pokoja.

Žalmista o ňom takto rozpráva Bohu Všemohúcemu: „Vidím 
násilenstvá a spory v meste, dňom a nocou sa plížia po jeho 
hradbách a vo vnútri vládne bezprávie a útlak. Všade sa šíri 
rozvrat a z ulíc nemizne vydieračstvo a podvod“ (porov. Ž 54).

Z úpätia Olivového vrchu už zbadali Jeruzalem. A prečo aj 
Ježišovi slzy sa tisnú do očí a stekajú po tvári?

Nič sa tu od čias žalmistu so situáciou v Jeruzaleme nezmenilo 
a Ježiš vie, že nespoznajú ani toho, ktorý prináša pokoj. Ani slo
vami, ani zázrakmi, ani dennodenným vyučovaním v chráme 
nezmäknú srdcia mnohých. A Ježišov nárek: „Jeruzalem, 
Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokova kameňuješ tých, čo boli k  tebe 
poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka 
zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste! Hľa, váš 
dom vám ostáva pustý“ (M t23,37-38) sa naplní vo svojom čase.

Kráčajú k svätému mestu a hlasito oslavujú Boha za jeho veľké 
a mocné skutky, ktoré vykonal a koná. Pod nohy osliatka, na 
ktorom sedí Ježiš, prestierajú svoje plášte, deti hádžu ratolesti 
zo stromov a s nadšením prevolávajú: „Hosanna! Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom... Požehnaný kráľ, ktorý prichá
dza...!“ a niektorí farizeji a zákonníci protestujú pred Ježišom 
proti týmto ováciám. Keď nebudú oni, budú kričať kamene -  
odpovedal im Ježiš.

Či Ty, ktorý sa pozeráš na ikonu so slovami evanjelia vo svojich 
ušiach, nie si tiež ako Jeruzalem, do ktorého vchádza Ježiš?

Je pokoj v tvojom vnútri, alebo tam Kristus nájde aj niečo 
z farizeja?

Možno aj nespravodlivosť voči blížnym a hádam aj útlak. Aj 
faloš sa určite nájde. Aj kompromisy máš rád -  trochu Boha, trochu 
sveta, veď dnes je to modeme -  povieš si.

Jeruzalem ostal verný, prišiel sa pozerať ešte na jednu Ježišovu 
cestu -  krížovú. Ani tam ho nespoznal, ale pľul, kričal, hrešil, 
nadával, posmieval sa a potriasal hlavami -  na Lásku.

Zatiaľ čo Jeruzalem pľul na kríž, teba Ježiš volá kráčať s Ním 
po ceste s krížom na pleciach. Iba takto budeš počuť: „Hosanna“ 
a Ježiš nad tebou nezaplače.

Jozef Gača

S

N
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Chuť
„Mám 21 rokov a stále viac si neve

rím. Prestávam veriť aj v Boha. Sústavne 
padám. Neviem prečo mám žiť“ (An
drej).

„Mám strach z budúcnosti. Opäť 
som nezamestnaná. Už ani neviem, čo 
Boh odo mňa čaká. Veľmi by som chcela 
žiť tak, ako by chcel On, aby som žila“ 
(Magdale'na, 22).

Ľudská prirodzenosť narušená dedič
ným hriechom je oslabená, preto sús
tavne hľadá prijatie -  zázemie lásky 
a istoty to, čo Adam a Eva stratili, keď 
boli vyhnaní z raja. V zázemí lásky sa 
človek učí mať rád -  učí sa byť darom 
pre iných. V zázemí istoty hľadá hod
noty, ktoré mu pomôžu prekonávať ťaž
kosti, nájsť poriadok a zmysel života.

Dnes, u nás na Slovensku, mnohí 
mladí ľudia prežívajú hmotnú neistotu, 
kvôli vysokej nezamestnanosti. Majú 
strach vytvárať vážne vzťahy a vstupovať 
do manželstva, keďže potom nemajú 
kde bývať. Neschopnosť postarať sa 
o vlastnú obživu a nieto ešte o prípadnú 
budúcu rodinu spôsobuje depresie, 
pocit bezmocnosti, ba dokonca aj krízy 
viery.

Mladí sú zranení aj citovou ne
istotou. Mnohé rodiny sú rozvrátené 
následkom rozbitých manželstiev. 
Deťom chýba láska. Keďže svet ne
uznáva hodnoty, zabíja v ľuďoch teplo 
lásky. Človek potom nevie nájsť seba 
samého v tomto svete. Uteká pred 
sebou, pretože sám sebe nerozumie.
V mladom človeku sa zakoreňuje pocit 
neistoty aj cez spoločnosť, ktorá ľahko
vážne predstavuje vzťahy bez trvalých 
záväzkov s konzumným cieľom. Nako
niec sú tu choroby spoločnosti, drogy, 
alkohol, konzumný sex a podobne, ktoré 
ohrozujú každé dieťa.

Tretia, duchovná neistota, vyplýva 
z duchovného hladu človeka po zmysle 
života. Človek nevie odkiaľ a kam ide. 
Prestal veriť v Boha, svojho Stvoriteľa.
V ťažkých chvíľach života pochybuje
o tom, že bol chcený na tento svet, 
neverí, že niekomu na ňom záleží, že 
existuje neobmedzená dokonalá láska. 
Sám pre seba sa stáva tulákom bez 
domova, vydedencom lásky a života.
V duchovnej neistote mladí ľudia zabú

dajú na vlastnú 
dôstojnosť a strá
cajú pocit dôleži
tosti v odovzdá
vaní života a ge
neračných hod
nôt. Preto poci
ťujú nepotreb- 
nosť a zdá sa im, 
že sú mimo dejín 
človečenstva. Ne
majú pocit, že sa 
spolupodieľajú 
na vývoji ľudstva. 
Preto hodnotu 
má pre nich iba 
to, čo dnes môžu 
získať a čo môžu 
hneď užiť. Agre
sivita konzum 
ného sveta berie 
silu a chuť žiť. Vo 
velkej duchovnej 
neistote sa vrhajú 
do siekt a hľadajú 
únik zo zraňujú
cej samoty i v sa
movraždách.

SVET POTREBUJE LIEK

Sami vidíme, že svet je plný nega
tivizmu kvôli popieraniu Božieho 
zákona v človeku. Boží zákon chráni 
srdce človeka pred všetkými zraneniami 
neistoty a dáva poriadok ľudskému 
životu, pretože je vo svojej podstate 
dokonalý. Boh pozná ľudské srdce a vie, 
čo mu osoží. Je Stvoriteľom -  konštruk
térom človeka. Preto dokonale pozná aj 
ľudské slabosti. Človeku pomôže iba 
úplné zverenie sa svojmu Pôvodcovi. 
Svätý Augustín to vyjadril známymi 
slovami: „Nespokojné je moje srdce, 
kým nespočinie v Tebe, Bože.“

Andrej potrebuje veriť, aby seba
dôveru, istotu a ochranu ako muž 
mohol poskytnúť iným. Keďže je plný 
neistoty, podceňuje sa a stáva sa mali
cherným. Denne bojuje so sebou sa
mým a preto padá. Magdaléna nevie čo 
s budúcnosťou. Prežíva strach zo sa
moty a nerozhodnosť v povolaní. Hľadá 
spôsob ako porozumieť Božej vôli.

Určite sami cítite, že svet potrebuje , 
Boha, ktorý vykupuje človeka z hriechu f 
a ukazuje mu zmysel, krásu a poriadok 
života. Boh sa skláňa k človeku, aby ho 
oslovil v najväčšej hĺbke bytia a z biedy 
ľudskej neistoty pozdvihol k sebe. Život, 
láska, rozum, krása, dobro a obeta bez 
Boha nemá zmysel. On je Darcom 
všetkých hodnôt, ale aj Darcom zákona ■ 
na ich ochranu a správne užívanie. 
Poriadok v hodnotách pomáha človeku 
objavovať pravdu o sebe i o Bohu. 
Všetky neistoty treba odovzdať Bohu. 
pretože On je zmyslom ľudských dejín 
a celého sveta.

Veriť znam ená poznávať pôvod 
a cestu vlastného života. Veriť však 
znamená aj denne odovzdávať Bohu 
všetky bolesti a radosti. Veriť znamená 
v dôvere nechať sa naplniť Božou 
láskou, aby smejú mohli rozdávať iným 
Veriť znamená mať istotu v Bohu.

Pavol Hudál 
Ilustr. snímka: archív redakcit
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Je čas milovať Ježiša!
alebo Čo hovorí Sväté písmo o osobnej modlitbe.

„Keď sa Daniel dozvedel, že spis je 
, išiel domov -  obloky hornej 

mal otvorene' smerom kJeruza- 
-  a tri razy denne padal na kolená, 

a oslavoval svojho Boha tak, 
to robieval aj predtým. Vtom vtrhli 

muži a našli Daniela, ako sa modlí 
prosí svojho Boha“ (Dan 6, 11-12). 
Ako Daniel dokazoval Bohu, že je 

Pánom, že ho miluje? Venoval mu 
čas, pravidelne sa s ním stretával 

modlil sa, a to i v čase, keď bol vydaný 
že každý kto sa bude v modlitbe

počas obdobia 30 dní obracať k akému
koľvek bohu alebo človeku okrem kráľa 
Dária, bude hodený do jamy plnej 
levov. Ako to, že Daniel zostal verný 
jedinému Bohu napriek vplyvu po
hanského dvora, na ktorom bol vy
chovávaný? Ako to, že bol schopný 
vydať svedectvo aj keď mu hrozila smrť? 
Daniel poznal Boha osobne, mal s ním 
skutočný, pevný vzťah ... bol verný 
osobnej modlitbe. Jedným z najväčších 
prejavov skutočnej lásky je schopnosť 
darovať milovanej osobe čas, byť s ňou,

zaujímať sa o ňu, venovať jej 
plnú pozornosť.

„I zavolal Pán, Boh, Adama 
a povedal mu: «Kde si?»“ (Gn 3, 
9).

Znejú tieto slová aj dnes? 
Áno. Komu? Mne i tebe. Kde si? 
Prečo je tvoja modlitebná ko
môrka opustená? Tvoj mod
litebný život nestály? Prečo si 
Ježišovi neverný?

„ Volaj ku mne a vyslyším (a 
a oznámim ti veľké, nevystih- 
nutelné veci, o ktorých nevieš“ 
(Jer 33,3).

Po čom túži Boh? Chce, aby 
si k nemu volal, lebo ťa chce 
vypočuť, chce ti oznámiť velké 
a nevystihnuteľné veci, chce 
s tebou hovoriť.

„Mojžiš vzal stánok, postavil 
ho mimo tábora,... a nazval ho 
stánkom zjavenia. Každý kto sa 
chcel obrátiť na Pána, vyšiel 
k  stánku zjavenia, čo stál mimo 
tábora. ...A len čo Mojžiš vošiel 
do stánku, spustil sa nad ob
lačný stĺp a ostal stáť pri vchode 
do stánku. Potom sa rozprával 
s Mojžišom. ...Pán sa však roz
prával s Mojžišom z  tváre do 
tváre, ako keď sa niekto rozpráva 
so svojím priateľom“ (Ex 33, 
7.9.11).

Osobná modlitba je čas, ked 
sa ti Boh dáva poznať (zjavuje 
sa ti), hovorí k tebe, no nie ako 
šéf k svojmu podriadenému ale 
ako priateľ s priateľom.

„...Mojžišnevedel, že mu od 
rozhovoru s Pánom žiari tvár.

.. .Izraeliti zakaždým videli Mojžišovu 
tvár a Mojžišovi tvár žiarila “ (Ex 34, 
29b.35).

Čo sa s tebou stane po rozhovore 
s Pánom? Budeš žiariť, budeš pre
menený, bude na tebe vidieť, že chodíš 
s Bohom, že si mal „rande“ s mi
lovanou osobou.

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa na
máhate a ste preťažení, a ja vám dám 
odpočinúť“ (Mt 11, 28).

Je modlitba vždy len drina a ná
maha? Nie, je to i čas, keď môžeš na
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Ježiša zložiť všetky svoje bremená 
a starosti, lebo On ti chce dopriať 
odpočinok. Neexistuje miesto, kde by 
si si mohol lepšie oddýchnuť (ani na 
Kanárskych ostrovoch). „Na neho 
zložte všetky svoje starosti, lebo on sa
o vás postará“ (lPt 5,7). Toto je návod 
ako naložiť s našimi starosťami -  vložiť 
ich na Ježiša.,, O nič nebuďte usta
rostení. Ale vo všetkom modlitbou, 
prosbou a so vzdávaním vďaky pred
nášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží 
pokoj, ktorý prevyšuje každú chá- 
pavost, uchráni vaše srdcia a va
še mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4,6- 
7). Kresťania nemôžu hovpriť, že majú 
starosti, nemajú nato právo. Ich 
starosti nepatria  im ale Ježišovi. 
Neprestajne predkladaj svoje žiadosti, 
nech nad tebou nevládnu tvoje prob
lémy ale tvoj Boh. Keď to urobíš, 
zažiješ to, o čom hovorí Pavol: „...u- 
chráni Boží pokoj tvoje srdce i myseľ.“

„Vlej mi dôveru. Pane, Kráľ všetkých 
ostatných bohov a akejkoľvek m oc
nosti. Vlož mi do úst dobre upravenú 
reč, kedbudem stáť pred levom... “ (Est 
14,12-13).

„Daj mne, vdove, do rúk silu urobiť, 
čo zamýšľam. Znič úskočnými slovami 
mojich úst otroka s pánom a pána 
s jeho služobníkom; zlom  ich p o 
výšenosť rukou ženy. Lebo tvoja sila nie 
je v množstve, ani tvoja vláda sa 
nezakladá na silákoch“ (Jdt 9, 9-11).

Toto sú úryvky osobných modlitieb 
dvoch biblických žien: Ester a Judity. 
Obe stáli pred uskutočnením dô
ležitého rozhodnutia. Odhodlali sa 
urobiť veci, ktoré boli nad ich sily, aby

VASE OTÁZKY

Existuje niekto stvorený len pre mňa?
Často snívame alebo sa znepoko

jujeme... Je tá osoba, ktorú som stretol, 
stvorená naozaj pre mňa? Existuje tá,
o ktorej snívam? Ak áno, ako ju spoz
nať?

Takéto otázky sú takmer nevyhnutné, 
lebo čím viac niekoho poznáme, tým 
viac odhaľujeme jeho kvality, no i jeho 
nedostatky. Človek si uvedomuje, že 
sľub je niečo absolútne, definitívne. Ale 
čo ak sa pomýlim? Ak to nebude ten 
pravý, tá pravá? Čo ak nás zaslepí vášeň 
a až po sobáši zistíme, že sme sa 
zmýlili?

Súčasne má naša predstavivosť 
tendenciu vytvárať si akýsi ideálny 
model toho druhého. Musí byť takáto, 
musí mať takýto charakter a hlavne nie 
takúto chybu... A potom namiesto toho, 
aby sme druhého prijali, učili sa spoz
návať ho takého, aký je, chceme v ňom 
nájsť ideál, ktorý sme si vysnívali.

Uznať spoločne, že sme stvorení 
jeden pre druhého, to si vyžaduje aj veľa

času na vzájomné spoznanie: hlboké 
porozumenie, prijatie druhého, aj keď je 
iný... Tiež je dobré položiť si vzájomne 
niekoľko otázok:

Budeme schopní preniesť sa ponad 
šedivosť všedných dní? Dokážeme 
spoločne čeliť veľkým životným prob
lémom?

Milujeme sa natoľko, aby sme vedeli 
znášať aj svoje chyby?

Takéto poznanie potom vedie k vý
beru, ktorý možno urobiť slobodne. 
Ano, to je on, to je ona, s ktorou chcem 
prežiť život, mať deti, budovať rodinu. 
Výber partnera, ktorý je zakončený 
sľubom a úplným záväzkom, je defi
nitívny, a teda vykonaný v úplnej dôvere 
a nádeji.

-red-

Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi 
poznali odpoveď, čakáme na našej! 
adrese.

!
zachránili svoj ľud. Ester chcela pred
stúpiť pred kráľa bez toho, aby čakala 
na jeho zavolanie, začo jej hrozila smrť. 
Judita sa chcela ľsťou dostať do tábora 
nepriateľa a zabiť veliteľa asýrskeho 
vojska. Obe strávili predtým veľa času 
v osobných modlitbách a pôstoch. Tam 
a len tam prijali zmocnenie pre činy, 
ktoré chceli vykonať. Osobná modlitba 
je čas, keď ťa Boh vyzbrojuje pre 
duchovný boj a posilňuje ťa, aby si 
obstál v tlakoch a napätiach rôzneho 
druhu, dáva ti odvahu podstúpiť bolesť 
a utrpenie, ktoré prichádza, dáva ti 
svojho Ducha, aby ťa viedol, a svoju 
múdrosť, ktorej nikto neodolá. Ak 
nemáš osobnú modlitbu, nemôžeš sa 
vedieť dobre rozhodovať a nemôžeš si 
byť nikdy istý, či ideš správnym sme
rom, lebo nevidíš veci Božím spô
sobom; nemôžeš obstáť v boji s poku
šením, lebo si neprijal moc z výsosti;

a keď máš v živote vážne problémy, 
nemôžeš chodiť vo viere, lebo si nedal 
Bohu možnosť, aby ťa povzbudil 
a dodal ti odvahu.

„Kniha tohto zákona nech sa ne
vzdiali od tvojich úst. Rozjímaj nad ním 
vo dne v noci, aby si mohol bedlivo 
pínií všetko, čo je  v ňom zapísané. 
Potom ta bude na tvojej ceste spre- 
vádzat zdar, potom  budeš jednať 
prezieravo“(Joz 1, 8).

Kedy ťa bude sprevádzať zdar a bu
deš jednať múdro a prezieravo? Keď 
nikdy nebudeš ďaleko od slov svojho 
Pána. Ako to môžeš dosiahnuť? Ber 
počas osobnej modlitby do rúk Bibliu, 
dotýkaj sa slov svojho Pána rukami, 
očami a srdcom.Prajem ti, aby Božie 
slovo v tebe bohato prebývalo.

Zuzana Sarneckállustr. snímka: 
archív redakcie
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SVJAŠČENOMUGENÍGI -  BISKUPI, VGľlttC CVOŠIÍg IÍU  
KTORÍ ZOMRELI PRE KrISIA

Biskup Hryhorij [Lakota]
Blahoslavený biskup Hryhorij (Lakota) sa narodil 

31. januára 1883 v dedine Holodivka na Lem- 
kovščine (dnes Poľsko). Po skončení teologických 
štúdií v Lvove bol r. 1908 v Peremyšli vysvätený za 
kňaza. V roku 1911 obhájil doktorát teológie vo 
Viedni. Od roku 1913 bol profesorom v Grécko
katolíckom bohosloveckom seminári v Peremyšľi 
anekôr jeho rektorom. Pápež Pius XI. ho 10. feb
ruára 1926 ustanovil za pomocného biskupa do 
Peremyšľa (Sanoka a Sambira) a 16. mája 1926 prijal 
archijerejské svätenia. Komunistický režim v Poľsku 
už 9. júna 1946 biskupa Hryhorija uväznil a vydal 
sovietskej vláde. V Sovietskom zväze bol odsúdený 
na desať rokov väzenia a poslaný do Vorkuty. Vo 
väzení sa vyznačoval velkou ľudskosťou, pokorou, 
vždy chcel pre seba tú najťažšiu prácu a snažil sa 
uľahčiť neznesiteľné podmienky života druhým. 
Duchovne rástol v neustálej láske k Najsvätejšej 
Eucharistii. Zomrel 12. novembra 1950 ako mučeník 
za vieru v dedine Abez neďaleko Vorkuty.

„Vo vyhnanstve, uprostred ľudskej biedy, stretol 
som tiež ozajstných anjelov v ľudskom tele, ktorí 
svojím životom predstavovali na zemi Cherubínov, 
ktorí oslavujú Krista -  Kráľa slávy. Medzi nimi aj 
vyznávač viery, vladyka Hryhorij Lakota, peremyšský 
pomocný biskup, ktorý nám, vysileným odsúden
com, od roku 1949 do polovice roku 1950 osvecoval 

í život svojún príkladom kresťanských čností. “
(Z písomného svedectva
o. Afrisasa Svarinskasa).

Stanislav Gábor 
Marek Durlák

Komunálny odpad sa stal pre našu spoločnosť postrachom. Sú 
ním zaťažované priekopy pri cestách, rôzne remízky v lesoch či brehy 
riek a potokov.

Jeho likvidácia a riešenie tohto problému bude stáť každého z nás 
nemalé finančné prostriedky.

Natíska sa otázka, prečo ľudia bez rozmyslu a na vlastnú škodu 
ničia svoje životné prostredie? Kresťanov musí celkom samozrejme 
znepokojovať tento ekologický problém, nakoľko v súlade s biblickým 
učením, je povinnosťou človeka správať sa k zemi ako kurátor a nie 
ako uzurpátor.

Zem bola stvorená pre potreby ľudí, aby bola čistým a zdravým 
domovom ľudskej rodiny.

Mala byť rajom poriadku a krásy. Za žiadnych okolností sa nemala 
stať zapáchajúcou skládkou odpadu (porov. Gn 2, 8-9). Už od 
starovekého ľudu Boh vyžadoval, aby náležitým spôsobom 
odstraňoval svoj odpad (porov. Dt 23, 13). Ľudia však spyšneli 
a zavrhli Božské vedenie a začali budovať vlastný spôsob spravovania 
sveta. Výsledkom týchto zbytočných pokusov a omylov je i dnešný 
problém likvidácie odpadu vo všetkých jeho formách. Paradoxne sa 
to všetko dialo a neraz ešte deje v mene momentálneho „blaha“ 
človeka. Takýto egocentrický a koristnícky vzťah ku krajine 
a životnému prostrediu predstavuje nielen istú formu degradácie 
spoločnosti, ale signalizuje popretie budúcnosti. Ak svojimi

nešetrnými zásahmi do životného prostredia popierame budúcnosť, 
znamená to, že vôbec nemyslíme na tých, ktorí majú prísť po nás.

Ježiš Kristus počas svojho pozemského účinkovania síce neurčil 
žiadne postupy ako riešiť ekologické problémy, ale stanovil, čo je 
v živote kresťana prvoradé: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navyše“ (porov. Mt 6, 33).

Skutočná bratská láska k blížnemu utvára priestor pre úctu 
k majetku iných, či už verejnému alebo súkromnému a pre konanie 
dobrých skutkov. Ak sa kresťan dokáže vyhnúť duchovnému 
znečisteniu, dokáže vôkol seba šíriť nielen náboženskú a mravnú 
čistotu, ale vytvoriť životné prostredie, ktoré ozdraví krajinu i ľudské 
srdcia.

Takto môžu byť i problémy životného prostredia natrvalo vyriešené 
k spokojnosti všetkých. Sväté Písmo je nielen základom pre každú 
teologickú prácu, ale obsahuje tiež posolstvo použiteľné i za 
hranicami obce „veriacich“, ako inšpirujúci program pre život 
súčasnosti.

Preto čiňme pokánie a verme evanjeliu (porov. Mk 1, 15).

Alexander Nemec
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Dar srdca
„S menom básnika Rainera Máriu 

Rilkeho (1875-1962) je spojená nasle
dujúca udalosť z  čias jeho parížskeho 
pobytu. Rilke sa každý deň prechádzal 
s istou mladou Francúzkou. Denne 
prechádzali tou istou ulicou, denne 
stretávali tú istú starú žobrácku. Vždy 
sedela na tom istom  mieste ticho 
a nehybne ako kameň. N ikdy  
nepozrela na žiadneho dobro
dinca a nikdy nikomu nepoďako
vala. Spoločníčka básnika je j 
zakaždým dala nejakú mincu.
Rilke jej zasa nedával nikdy nič. 
Prečo? «Treba jej dat niečo pre 
srdce, a nie len pre ruku,» odpo
vedal raz na túto otázku. Keď
o niekolko dní išli znovu okolo, 
daroval žobrácke ružu. Vtedy sa 
stalo niečo nepravdepodobné. 
Starena zdvihla svoje unavené oči, 
na tvári sa jej zjavil nesmelý úsmev.
S vďakou pobozkala dobrodincovi 
ruku a potom rýchlo odišla. Obja
vila sa až po týždni -  znova nemá 
a nehybná ako kameň. «Z čoho 
žila táto žena celý týždeň ?» pýtala 
sa udivená Francúzka. «Z tejto 
niže - daru srdca!» odpovedal jej 
Rilke.“ (Kazimierz WÓJTOWICZ 
-O  kázni a dáždnikoch).

V Božom slove nájdeme uda
losť, ktorá sa stala počas návštevy 
Ježiša Krista v Betánii v dome 
Šimona Malomocného. K Ježišovi 
pristupuje žena s alabastrovou 
nádobou, vzácneho prave'ho nar- 
dového oleja. Nádobu rozbíja 
a olej vyleje na Ježišovu hlavu.

Ale učeníci aj ostatní prítomní 
sa nad jej skutkom pohoršujú, 
odsudzujú ju a vyčítajú jej, že je 
márnivá. Hovoria: „Načo takto 
mrhat voňavý olej?! Veď sa mo
hol... predať za viac ako tristo 
denárov a tie rozdať chudobným “
(Mk 14, 4-5).

Apoštoli a ostatní prítomní 
tento skutok odsúdili, ale Ježiš má 
úplne odlišný názor. Hovorí: 
„Nechajte ju! Prečo ju  trápite? 
Urobila mi dobrý skutok“ (Mk 14,
6). Prečo sa Ježiš zastáva tejto 
ženy? Prečo ju uprednostňuje pred 
chudobnými? Ked sa na to poz

rieme z čisto lúdského hladiska, zdá sa, 
že Ježiš má radšej seba ako (chu
dobných) , (ich). Veď apoštoli nechcú nič 
zlé, ich námietka sa zdá oprávnená. Ak 
by sa olej predal za viac ako tristo 
denárov, mohlo sa urobiť mnoho dob
rého v prospech chudobných.

Skúsme sa však pozrieť na postoj 
Ježiša Krista očami tejto ženy. Alebo si 
predstavme, že to my sme kúpili ten olej 
za tristo denárov. Jeden denár bola 
denná mzda nádenníka -  robotníka. Ak 
olej stál tristo denárov, žena naň obe
tovala mzdu tristo dní, teda mzdu desia
tich mesiacov.

V prepočte na dnešné pomery by nás 
pri mesačnej mzde 3 000,- Sk, stál olej 
30 000,-Sk, pri mzde 5 000,- Sk - za 
jeden mesiac by sme za olej zaplatili 
50 000,- Sk, atd... Pokračujme teda
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v našom príbehu. Kúpili sme vzácny 
nardový olej za našu desaťmesačnú 
mzdu a pristúpime k Ježišovi. Rozbili 
sme alabastrovú nádobu a olej vyliali na 
Ježišovu hlavu. Pomazať niekomu hlavu 
v Izraeli, znamenalo urobiť veľký skutok 
milosrdenstva. I my sme k Ježišovi pri
stúpili s týmto úmyslom. Nebol to nijaký 
pochabý čin alebo rozmar. Nečakali sme 
uznanie ani obdiv. Ale... učeníci Ježiša 
Krista a ostatní prítomní nás zrazu 
začali obviňovať, napádať, odsudzovať. 
To sme nečakali. A čo ak by sa na ich 
stranu pridal aj Ježiš Kristus?! Čo ak 
by aj on súhlasil s ich názorom?! Iste 
by nám tým veľmi ublížil. Dotklo by sa 
nás to. Nevďačnosť bolí. Odsúdenie 
napriek našej dobrej vôli bolí ešte viac.

Možno by sme si v srdci povedali:
| „Pane Ježišu, ty si veľmi nevďačný.“ 

A možno by sme mu to povedali aj 
nahlas.

Ale Ježiš takto nekoná. Chráni túto 
í ženu, lebo on jediný vidí do jej srdca.
, Vidí jej dobrý úmysel, vidí, že mu chce 

preukázať veľký skutok milosrdenstva. 
On dobre vie, že ak by ju odmietol, veľmi 
by zranil lásku jej milujúceho srdca,

i Každý z nás má iste vlastnú skúse- 
} nosť s tým, ako veľmi bolí nevďačnosť.

ProskfliHfdia -
Umytie rúk odpradávna symbolizo

valo nevinnosť. Tak aj kňaz predtým,
| než začne pripravovať sväté dary, 

umýva si ruky, aby bol hodný sláviť 
a chváliť Boha. Potom pred žertve- 
níkom spomína Kristovo vykupiteľské 
dielo a znovu, ako na počiatku celej 
liturgie, vzýva Boha.

Keď si Ježiš vybral na svoju liturgiu 
dary, neboli zo vzácnych a drahých 
materiálov, ale z obyčajnej pšenice 
a révy. Vybral si chlieb a víno. Chlieb, 
ktorý nasycuje a dáva silu a víno, ktoré 

; vlieva novú nádej a radosť do človeka,
i Tieto dary prináša Cirkev po celom 

svete v rôznych podobách. Prvotní 
; kresťania sami prinášali tieto dary, čo 

si zachovali mnohé kresťanské východ- 
,, né cirkvi až dodnes.

V našom obrade sa pri proskomídii 
j používa päť chlebov - prosfor. Z prvej 

sa vykrajuje Baránok slovami proroka 
j. Izaiáša o Božom služobníkovi. Nato sa 

pri prebodnutí Baránka vlieva do čaše
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0  to viac, ak je to nevďačnosť našich 
najbližších. Vtedy mnohí dokážeme 
hromžiť, hnevať sa, sťažovať sa, byť 
urazení, ohovárať, rozprávať... A hoci 
nás nevďačnosť druhých veľmi bolí, 
našu vlastnú nevďačnosť často nevi
díme, alebo ju nechceme vidieť. A nev
ďačnosť voči Bohu je pre nás jednou 
velkou neznámou.

Nebolí nás, že sme dávno zabudli na 
niekoho, kto na nás stále myslí. Nebolí 
nás, že sa nechceme vrátiť k tomu, kto 
nás túžobne očakáva, aby nás objal; že 
„nepotrebujeme“ odpustenie toho, kto 
nám denne odpúšťa, že necítime hlad, 
hoci niekto túži, aby sme sa sýtili ním 
samým... Nebolí nás, že pohŕdame 
láskou toho, kto nás tak veľmi miluje, 
že si dal z lásky k nám prebodnúť svoje 
srdce, aby nás zachránil.

Stará žobrácka z príbehu v úvode 
nikdy nikomu neďakovala, nikdy sa na 
žiadneho dobrodincu nepozrela. Ale keď 
dostala ružu, dar srdca, zdvihla svoje 
oči, usmiala sa a s veľkou vďakou poboz
kala ruku svojmu dobrodincovi. Aj Ježiš 
prejavil vďaku žene nad jej „darom srd
ca“, keď ju bránil, a v závere jej skutok 
takto vyzdvihuje : „Kdekoľvek na svete 
sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa

príprava darov
víno a voda symbolizujúc krv a vodu, 
ktorá vytiekla z Kristovho boku. Z dru
hej prosfory sa vykrajuje čiastka na 
pripomienku Bohorodičky. Tá sa vloží 
napravo od Baránka do blízkosti jeho 
stredu. Požehnaná medzi ženami tak aj 
pri liturgii stojí po pravici svojho syna 
a v blízkosti jeho milujúceho srdca.

Z tretej sa vykrajuje deväť častíc na 
pamiatku nebeských mocností, proro
kov, apoštolov, svätiteľov, mučeníkov, 
prepodobných a bohonosných otcov
1 matiek, nezištníkov a divotvorcov, 
Pánových predkov a svätca chrámu
i dňa. Tieto častice sa ukladajú po ľavici 
Baránka.

Za pápeža, biskupa, kňazov a dia
konov vykrajuje kňaz častice zo štvrtej 
prosfory. Z nej takisto vykrajuje častice 
za tých živých, za ktorých je slávená táto 
liturgia. Z poslednej prosfory sa vykra
jujú častice za mŕtvych dobrodincov 
a zakladateľov chrámu, za tých mŕtvych, 
za ktorých je obetovaná liturgia a za

na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo 
urobila“ {Mk 14, 9).

Prežívame obdobie Veľkého pôstu tzv. 
Štyridsiatnicu. Skúsme si pred oči dať 
„Lásku, ktorou k nám horí najsvätejšie 
srdce ( Ježiša Krista)“. Či dokážem aj 
ja prejaviť vďaku Bohu nad jeho „da
rom lásky -  nad darom prebodnutého 
srdca“. „Ved'Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby neza
hynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život“ (Jn 3, 16).

Urobme z lásky a vďačnosti krok 
k svojmu vlastnému obráteniu, „lebo 
niekto na nás skutočne myslí, túžobne 
očakáva, aby nám mohol darovať odpus
tenie a nasýtiť nás svojou Láskou“.

„Po tieto dni neprosme Boha o silu, 
aby sme sa nútili, najprv prosme od 
večnej «Lásky», aby sme mali radi z  celej 
sily Boha, aj svojich bratov. Pretože, ak 
budeme trochu viac milovať, oveľa 
menej budeme trpieť, a ak budeme 
milovať oveľa viac, z  nášho utrpenia 
vytryskne Radosť a zároveň Život. “ 
(Michel QUOIST -  Cesty Modlitieb).

Jozef Uninitka 
Kresba: archív redakcie

všetkých zosnulých v pravej viere. 
Tieto častice sa kladú pod Baránka.

Častice sú na diskose poukladané 
tak, aby symbolizovali Cirkev na čele 
a v strede s Kristom. Následne sa dary 
zakrývajú a okiadzajú ako prejav ich 
dôležitosti a hodnoty.

-Jg-
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Prof. Michal Lacko, SJI
Gréckokatolíci na Slovensku majú nemalý dlh voči prof. 

Michalovi Lackovi, SJ. Veď doteraz nikto tak neobhajoval 
ich práva ako páter Lacko. Hoci väčšiu časť života prežil 
v zahraničí, Slovensko si nosil v srdci. Keď hneď po vojne 
v roku 1945 odchádzal na teologické štúdiá do Ríma, 
nemohol netušiť, že sa na Slovensko už nebude môcť vrátiť. 
Po skončení štúdií v Československu už vládla nepriaznivá 
situácia pre Cirkev, preto zostal pôsobiť v Ríme. Stal sa 
profesorom na Pápežskom Východnom inštitúte a na

Gregorovej univerzite, kde prednášal Balkánske cirkevné 
dejiny a Cirkevné dejiny Východu. Ale jeho životný záber 
bol ovela širší. Napísal knihy: Užhorodská únia, Synoda 
gréckokatolíckych biskupov z  niekdajšieho Uhorska, Sv. 
Cyril a Metod, Pápeži a Velká Morava vo svetle rímskych 
dokumentov, Oriente cattolico, dva zväzky Slovenskej 
bibliografie v zahraničí(1945-1965; 1966-1975) a iné. Pre 
slovenských jezuitov žijúcich v cudzine vydával Nuntia 
dispersorum (spolu 38 čísiel), lebo boli roztratení po svete.

Počas obdobia, keď v Kanade prestal vychádzať 
gréckokatolícky časopis Mária, vydával pre gréckokatolíkov 
Gréckokatolícky obežník, ktorým informoval grécko
katolíkov o dianí v Cirkvi, najmä vo východných otázkach. 
Spolu vydal 19 čísiel. Na informovanie vedeckého sveta 
o Slovensku a o slovenských autoroch vydával Slovák 
Studies, ktorého 20 ročníkov vyšlo pod jeho vedením.

Najväčšou srdcovou záležitosťou pre P. Lacka, S J, boli 
gréckokatolíci na Slovensku a v zahraničí. Žil pre túto 
Cirkev telom i dušou, informoval o nej, komunikoval 
s mnohými kňazmi i laikmi a pomáhal im po každej 
stránke. V časoch neslobody (1950-1968) bol jedným 
z mála ľudí, ktorí sa zaujímali o internovaných gréckokato
líckych biskupov, kňazov a o roztratených gréckokatolíkov, 
ktorí žili bez svojich pastierov, keď títo boli rozohnaní vo 
vyhnanstve. Na stránkach slovenského časopisu Mária, 
vychádzajúcom v Kanade, neustále pripomínal nespra
vodlivé uväznenie biskupov. Pripomínal jednotlivé výročia 
perzekúcie gréckokatolíkov, písal o ich histórii, búšil na

|32 •m arec/2002 - slovo



1120-1982] ■ 20 RIKIVIISMIII
svedomie ľudstva, ked informoval
o pretrvávajúcej krivde páchanej grécko
katolíkom na Slovensku.

Už len z tohto krátkeho vypočítania 
aktivít prof. Michala Lacka, SJ, vyplýva 
naša povinnosť oboznamovať sa s jeho 
životom a dielom. Priblížme si aspoň 
v krátkosti dôležité životné dáta tohto 
nášho velikána.

Prof. Michal Lacko sa narodil 19. 
januára 1920 v Krásnej nad Hornádom, 
na periférii Košíc. Jeho rodičia Michal 
a Helena, rod. Petrušová, darovali život 
šiestim deťom. Zásluhou miestneho 
farára Michala Adama, ktorý ich pre
svedčil, mohol Michal pokračovať 
v škole a rozvíjať talenty, ktoré dostal do 
vienka.

V roku 1930 vstúpil v Košiciach do 
gymnázia a ubytoval sa v jezuitskom 
internáte -  Stanislavov, kde prežil osem 
rokov. Ako čerstvý maturant sa rozhodol 
vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. No- 
viciát si vykonal v Záhrebe v Juhoslávii. 
Štvorročný pobyt M ichala Lacka 
v chorvátskom hlavnom meste bol 
rozhodujúci pre ďalšie nasmerovanie 
jeho života. Tu sa bližšie oboznámil 
s dedičstvom sv. Cyrila a Metoda a so 
slovanskou históriou, ktorej sa s láskou 
a oduševnením venoval v celom svojom 
ďalšom živote.

Po návrate na Slovensko dva roky 
vyučoval na gymnáziu a viedol jezuitský 
dorast v školastikáte v Ružomberku. Na 
jeseň v roku 1945 odišiel na teologické 
štúdiá do Ríma.

Kňazskú vysviacku prijal 6. mája 
1948 v chráme sv. Antona pustovníka 
pri Pápežskom kolégiu Rusikum. Ako 
gréckokatolík1 bol vysvätený podľa vý
chodného, byzantsko-slovanského ob
radu, ktorému zostal verný počas celého 
svojho kňazského života.

8. júla 1953 obhájil doktorskú prácu 
na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity 
La Sapienza v Ríme, v odbore dejín. 
Doktorská práca, ktorú napísal po 
taliansky, mala v rukopise 220 strán 
a názov: IPapiela Grande Moravia nel 
secolo IX., alla luce dei documenti delia 
Curia Romana (Pápeži a Velká Morava 
v 9. storočí vo svetle dokumentov pá
pežskej kúrie). V tejto práci M. Lacko 
sledoval styky jednotlivých pápežov, od

Mikuláša I. až po Jána IX., s Velkou 
Moravou, pričom sa usiloval zistiť, aký 
postoj zaujímali k udalostiam, ktoré sa 
v 9. stor. odohrávali na Veľkej Morave. 
Po dôkladnom rozbore jednotlivých 
otázok podal syntézu, ktorá vysvetľuje, 
čo bolo pohnútkou pri rozhodovaní 
pápežov v otázkach cirkevnej organi
zácie a slovanskej liturgie.

O dva roky neskôr, 25. februára 1955, 
získal doktorát aj na Pápežskej Grego
rovej univerzite v Ríme. V doktorskej 
práci Unio užhorodensis Ruthenorum 
Carpaticorum cum Ecclesia Catholica 
(Užhorodská únia karpatských Ruténov 
s katolíckou Cirkvou) sa zaoberal zjed
notením 63 pravoslávnych kňazov žijú
cich na území Podkarpatského kraja 
(pod karpatským oblúkom) s Rímom.2 
Táto rozsiahla historická práca priniesla 
mnoho nového materiálu, ktorý sa po 
prvýkrát objavil na verejnosti na základe 
výskumov M. Lacka v rímskych archí
voch.

P. Lacko bol častým pracovným 
hosťom Kongregácie pre východné 
cirkvi,, konzultorom prípravnej komisie 
pre východné cirkvi na Druhom vatikán
skom koncile, účastníkom mnohých 
vedeckých konferencií a medzinárod
ných kongresov. Stal sa spoluzaklada
teľom Slovenského ústavu sv. Cyrila 
a M etoda v Ríme, kde bol častým 
a vítaným hosťom. Bol útočišťom 
mnohých slovenských emigrantov vo 
„Večnom meste“, ktorým všemožne po
máhal. Predovšetkým však žil pre 
gréckokatolíkov doma i v zahraničí, 
ktorých duchovne podporoval, najmä 
svojimi článkami, knihami aj ilegálnym 
expedovaním kníh na Slovensko cez 
Maďarsko, Poľsko a Juhosláviu. Výz
namne sa pričinil o zviditeľnenie slo
venských gréckokatolíkov na Kongre
gácii pre východné cirkvi, a tým vlastne 
pred celým svetom. Tak dostal do 
povedomia celosvetovej katolíckej Cirkvi 
tú veľkú skupinu slovenských veriacich 
byzantsko-slovanského obradu, ktorým 
sa udialo toľko krívd nielen od nepraj
ného komunistického režimu, ale ktorí 
sa stretali s nepochopením i v niektorých 
cirkevných kruhoch, či národnostných 
skupinách. Lacko má značný podiel na 
vzniku slovenského biskupstva pre

katolíkov byzantsko-slovanského ob- j 
radu v Kanade. Prežíval velkú radosť 
a zadosťučinenie, keď ho Svätá stolica 
zriadila. V tomto smere urobil veľmi veľa 
práce.

Bol i neúnavným objavovateľom 
a stmeľovateľom roztratených Slovákov, . 
rozídených po šírom svete. Prof. M. ' 
Lacko si bol stále vedomý svojej kňaz
skej dôstojnosti a úprimne miloval Cir
kev. Všemožne ju bránil a napomáhal 
jej rastu.

Uprostred plného pracovného nasa
denia mu prišlo nevoľno pri srdci 
a 19. marca 1982 ho odviezli do rímskej 
nemocnice San Giovanni in Laterano. 
Neskôr bol prevezený do nemocnice 
San Giacomo a napokon do nemocnice 
San Filipo Neri, kde úpenlivo prosil 
lekárov, aby s operáciou srdca ešte 
počkali, aspoň týždeň, lebo študenti 
obhajovali svoje práce a on im chcel 
pomáhať. Čakať s chirurgickým zákro
kom sa však nedalo a tak sa 21. marca 
1982 podrobil operácii. Ani tento le
kársky zákrok však už nemohol zachrá
niť jeho život. Hlavná srdcová tepna, 
aorta, bola natolko poškodená, že jeho 
zdravotný stav už nezniesol ťažkú 
operáciu. Prof. Michal Lacko zomrel 
počas chirurgického zákroku.

Predčasná smrť vo veku 62 rokov 
urobila bodku za nevšednou aktivitou 
horlivého a príkladného kňaza, váže
ného profesora, dobrého priateľa, obe- j 
tavého človeka, zástancu gréckokatolí- , 
kov a stále sa usmievajúceho M. Lacka. 
Mal ešte veľa plánov, tolko toho chcel i 
ešte urobiť, najmä pre gréckokatolíkov í 
na Slovensku, ale už mu to nebolo j 
dopriate.

Pohrebné obrady sa konali 25. marca 
1982 vRusiku. Pochovávali ho t ra ja 
biskupi: Pavol Hnilica, SJ, Dominik! 
Kaľata, SJ, a Michal Rusnak, CSsR. 
Telesné pozostatky boli uložené na 
rímskom cintoríne Campo Verano do 
hrobky Spoločnosti Ježišovej.

P Ján Babjak, SJ
1 Michal Lacko bol aj pôvodom gréckokatolík, 

hoci bol pokrstený v rímskokatolíckom obrade, z 
čoho niektorí, celkom nepodložene. vyvodzovali, 
že bol rímskokatolík, porov.. in Potemra M.. P. 
Michal Lacko.... s. 108.

Z  rodných a krstných listov Michala Lacka, 
jeho otca Michala Lacka a jeho starého otca. tiež I  
Michala Lacka jasne vyplýva, že prof. Micha. I  
Lacko mal nielen mamu gréckokatolíčku, ale a fl 
otca gréckokatolíka, hoci už pokrstenéhcM  
v rímskokatolíckom obrade. U

2 Užhorodská únia bola podpísaná v hradne W  
kaplnke v Užhorode 24. apríla 1646, ale ŕenfcB 
dôležitý cirkevný úkon bol zverejnený až v roiíB 
l 652 listom pápežovi Inocentovi X. B
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Lectio divina alebo 
duchovné čítanie III.

Sk 1:15-26

Pokračujeme v našej spoločnej mod
litbe so Skutkami Apoštolov. Nachá
dzame sa v drahej scéne Skutkov, v zhro
maždení bratov. „V tých dňoch“ (1:15) 
nás uvádza do času očakávania (1:4) 
medzi Ježišovým odchodom a oča
kávaním prisľúbeného Ducha. Peter 
v zhromaždení bratov rozpráva o uda
losti, ktorá sa odohrala len nedávno a to 
vo svetle Písiem (16-22). Bratia dávajú

návrh a v modlitbe porúčajú rozhodnutie 
Bohu. On je ten, ktorý vedie svoju cirkev. 
Lós padol na Mateja a tak sa volbou 
Boha stal jedným z Dvanástich (23-26).

Čo by sme nemali prehliadnuť

Dej sa odohráva v spoločenstve bratov, 
v ktorom Peter má svoje postavenie ako 

vedúca osobnosť -  samo
zrejme pre jeho vyvolenie 

é t '" í . samotným Ježišom a nie 
pre kadejaké osobné 

ambície -  avšak 
■äjry. ' : postavenie

«■BsfcÄ«. ’ a hod

nota bratov nie je o nič menšia alebo 
podradná. Inými slovami, výraz uprostred 
bratov, oslovenie bratia (v. 15), svedčí, že 
Peter si ctí celé zhromaždenie i jeho 
jednotlivých členov. „Postavili dvoch... 
a modlili sa, pripočítali ho.... “ (v. 23. 24. 
26), skutočnosť svedčiaca o aktívnej úlohe 
všetkých v kresťansk om spoločenstve.

Nie menej dôležitým momentom je 
postoj Petra k udalostiam. Nenachá
dzame žiadne známky „kritiky“ na osobu 
Judáša alebo dlhé, nikdy nekončiace reči
o tom, čo to bol za charakter, posledný 
zradca, ktorý vydal na smrť nevinné
ho...Miesto toho vidíme Petra, ktoiý hľa
dá a nachádza odpoveď v Božom slove. 
Iste, nikomu z nich Judášova zrada nebola 
milá, ani sa na ňu určite nepozerali akoby 
sa nič nebolo stalo. Ale nie toto je dôležité. 
Treba ísť ďalej.

Nakoniec je pozoruhodné, že problémy 
sa riešia pred Božou tvárou 

a v spoločenstve. For
muluje sa problém, 

M  radia sa o ňom všetci 
Í *  -aj keď či-



tateľ má dojem akoby spoločenstvo 
mlčalo. Nenechajme sa pomýliť „tichom“. 
Je to práve ono, ktoré necháva čitateľovi 
priestor, aby si vlastnou fantáziou dotvoril 
obraz.

Čo by sme mali pochopiť

„Uprostred bratov“, „Bratia“ (v. 15) 
svedčí o charaktere spoločenstva. V Skut
koch nachádzame 21 miest, kde Lukáš 
uplatnil toto slovo. Jeho význam pre
sahuje pokrvné príbuzenstvo. V krátkosti 
by sme mohli povedať: bratmi sú aj tí, 
ktorých spája spoločný život alebo život 
„vedia seba“. Takto sa označujú kresťania, 
ktorých spája život v Kristovi (Mt 28:10; 
Jn 20:17; Sk 6:3; 9:30; Rim 1:13), ktorí 
plnia vôľu Otca (Mt 12:50nn) a vládne 
medzi nimi láska (Rim 12:10; 1 Sol4:9; 1 
Pet 1:22; lJn 3:14...).

Peter v tomto spoločenstve, ktorým je 
cirkev, predkladá problém. Vysvetľuje ho 
vo svetle Písiem a očakáva reakciu bratov. 
Hoci text výslovne nehovorí nič o prí
padnom rozhovore medzi bratmi, je 
zrejmé, že museli byť najmenej dve 
skupiny: jedna s preferenciou pre Jozefa/ 
Barsabáša a druhá pre Mateja (v. 23). Niet 
však reči o hádkach a rivalite. Konečné 
rozhodnutie dávajú do Božích rúk (v 24- 
25). Spoločne sa modlia a lósom zistia, 
koho si vyvolil Boh (v. 26). Božiu volbu 
prijímajú všetci a nového člena Dva
nástich rešpektuje každý zo spoločenstva, 
aj tí, ktorí by boli možno radšej videli 
Jozefa na Judášovom mieste.

Tento popis je úplne realistický a je 
v zhode s obrazom cirkvi v predchá
dzajúcich veršoch: jednomyseľne zotrvá
vali na modlitbách“ (v. 14). Spoločenstvo 
je jednomyseľné nie v tom, že by bez 
rozmýšľania sa akceptovala vôľa a názor 
„vrchnosti“. Práve naopak. Peter, ako 
hlava, milujúc stádo, ktoré mu bolo 
zverené žiada všetkých, aby sa vyjadrili 
k danej problematike. Žiada od nich 
aktívnu účasť. Oni, každý podľa najlep
šieho vedomia a svedomia, predkladajú 
svoj názor. Cítiť tu vzájomný rešpekt 
a úctu vo všetkom. Existuje rozdielnosť 
názorov -  ako sme to mohli vidieť -  ale 
čo je oveľa dôležitejšie, existuje jednota 
sŕdc, ktorá počúva Boha a jeho roz
hodnutie rešpektuje.

Jasne uvádzam, že to nie je demokracia 
ale hierarchia. Chápeme, čo vlastne toto 
slovo znamená? Je to zložené slovíčko 
a znamená svätú moc, vládu, vládnutie. 
Archos je particípium slovesa archeo

a nesie v sebe aj význam „obdarený 
mocou vládnuť“ alebo „ten, ktorému je 
zverená moc vládnuť“. Je to moc svätá, 
lebo je zhora. A čo znamená sväté 
vládnutie? Len sa rozpamätajme na 
Ježišove slová: „Viete, že vládcovia (hoi 
archontes) národov panujú nad nimi 
a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. 
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa 
medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude 
vaším služobníkom. A  kto bude chcietbyt 
medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako 
ani Syn človeka neprišiel dať sa obslu
hovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako 
výkupné za mnohých“ (Mt 20:25-28). 
Petrov postoj svedčí práve o tomto. Kolká 
vernosť Ježišovmu úmyslu!!!

Cirkev, ako ju vidíme v Skutkoch, je 
spoločenstvom bratov v konkrétnosti 
života, v klíme pokoja, vzájomnej úcty 
a lásky.

Petrovo vysvetľovanie udalostí nie je 
otázkou chvílkovej zanietenosti alebo 
osobnej erudovanosti. To, čo hovorí
0 Judášovi je nepochybne výsledok 
načúvania hlasu Boha v modlitbe a roz
jímam nad Písmami (v. 14).

Judášov osud spája Peter s osudom 
osobností, ktoré sa postavili proti Bohu 
v dejinách Izraela. Naráža na Antiochia 
Epifana, ktoiý chce zničiť Jeruzalem i jeho 
obyvateľov. Ale Boh Izraela sa nenechá 
vysmievať (II. Machabejcov 9:1-29). 
Rovnako naráža na knihu Múdrostí, ktorá 
podáva svedectvo o konci nespravodliv- 
cov, ktorí sa postavili proti spravodlivému 
(Múdr 4:7-19). Citované verše žalmov 
(v. 20) pochádzajú zo Ž 69:26 a Ž 109:8. 
Oba sú modlitbami nespravodlivo pre
nasledovaného, ktoré prví kresťania 
aplikovali v prvom rade na Ježišov osud. 
Citované časti rozprávajú o osude pre
nasledovateľov.

Všimnime si, že kľúčom k pochopeniu 
udalostí je Ježišova osoba. Od nej sa 
odvíja interpretácia. Nie je to nič iné ako 
porovnávanie života jednotlivca ale
1 spoločenstva so slovom Božím.

Modlitba, ktorú predniesli všetci 
(„a oni sa m odliliv. 24), sa veľmi podobá 
na modlitbu Jeremiáša pri prenasledovaní 
(Jer 11:20 v kontexte Jer 11:18-23). 
Zaujímavosťou v oboch prípadoch je 
dôraz, ktorý sa kladie na Boha, ktorý 
všetko vie („ Ty, Pane, ktorý poznáš srdcia 
všetkých“). Boh vie, čo sa deje a čo sa 
bude diať, preto je nutná modlitba, prosba, 
aby on ukázal ako ďalej („ukáž, ktorého

si si vyvolil“). Neprehliadnime dôveru a 
presvedčenie, ktoré stoja v pozadí 
modlitby kresťanov, že Boh je prítomný 
v našom živote.

Aplikácia

Ako vyzerá moje spoločenstvo? Ako sa |  
správa, keď stojí pred problémami a treba 
ich riešiť? Ako sa správam ja v takomto 
prípade? Beriem aktívnu účasť na riešení? 
Snažím sa predostrieť svoj názor, ale 
zároveň sa snažím počúvať aj toho 
druhého? Hľadám dobro celku v spo
ločnej práci a jednomyseľnosti?

Ak mi je zverená moc nad akýmkolvek ^ 
spoločenstvom, myslím, konám a roz
hodujem tak ako to urobil Peter? Ctím si 
každého člena spoločenstva a vážim si 
jeho názor? Vypočujem každého názor 
a hľadáme spoločné riešenie? Rozho
dovania a riešenia predostriem spoločne 
s ostatnými v modlitbe? Ktorá časť 
Ježišových slov ma charakterizuje:
,.Vládcovia...panujú a mocnári im dávajú 
cítit svoju moc“ alebo „Kto bude chcieť 
byť prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn 
človeka neprišiel dať sa obsluhovať:?“

Ak som naozaj kresťan, oslovenie iných 
brat alebo sesfraje naozaj úprimné a čisté 
alebo skôr zvykové, povrchné a možno aj 
vypočítavé?

Porovnávam(e) vlastný život (a život 
nášho spoločenstva) so slovom Božím? 
Hľadím do zrkadla Božieho slova, aby 
som podľa vzoru, ktorý v ňom vidím, 
formoval môj vlastný život? Inými i 
slovami: čítam denne aspoň chvíľku sv. 
Písmo a nechávam sa ním inšpirovať fj 
a viesť v dennom živote?

Je mojím modelom Ježiš? Je naším 
modelom spoločenstva spoločenstvo,
o ktorom rozpráva Nový zákon? Na 
základe čoho formujem(e) naše rodinné, 
priateľské, farské, diecézne a štátne 
spoločenstvo?

Máme my, ako spoločenstvo ale aj ako 
jednotlivci, dôveru v Božiu prítomnosť 
a účinkovanie? Predostrieme Bohu všetko, i 
čo nás trápi i teší tak, ako to urobili! 
kresťania prvej komunity? Prosíme j
o svetlo, aby sme uvideli a pochopili jeho 
odpoveď?

(postup rozjímania je opísaný v toh
toročnom februárovom čísle.)

Róbert JágerM 
Snímka: archív redakcieM
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i ® L  SPOLOK SVÄTÉHO 
( | | | | )  CYRILA A METODA

ZVEĽAĎUJME DEDIČSTVO 
OTCOV!

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Micha
lovciach poslal Apoštolskej nunciatúre 
v Bratislave kolekciu kníh vrátane 
Gréckokatolíckeho kalendára 2002 
vydavateľstva Byzant s. r. o. Košice. 
Apoštolský nuncius Mons. Henryk 
Jozef Nowacki v liste z 23. januára 
poďakoval za zásielku a okrem iného 
v liste napísal:

„Jednou z dnešných veľmi dôležitých 
úloh Cirkvi je rozširovanie jej učenia 
a poskytovanie duchovnej formácie 
veriacich. Túto úlohu môžu pomôcť 
vyplniť aj dobré knihy. Z tohto dôvodu 
som veľmi spokojný spolu s Vami, že 
Spolok sv. Cyrila a Metoda vykonáva 
svoju činnosť na poli novej evanjelizácie 
po ťažkých časoch prenasledovania 
Cirkvi. Uisťujem Vás o svojich mod- 

j  litbách a zo srdca Vám žehnám. Nech 
Vás Pán sprevádza svojou milosťou vo 

! Vašich snahách a podujatiach.“
Aj tieto slová sú povzbudením pre 

J členov výboru, dôverníkov a všetkých
• členov spolku, aby v svojej Bohu milej

i činnosti naďalej pracovali na zveľa
ďovaní dedičstva otcov.

Michal Hospodár 
predseda spolku

NAŠI JUBILANTI
j V marci t. r. si významné životné 
j jubileum pripomínajú títo naši členovia: 

JUDr. Andrej Huorka z Bratislavy, 
Mária Karkošiaková z Vranova nad 
Topľou, Sabina Rapavá z Ruských 
Peklian a Mária Reváková z Košíc.

Jozef Bobík z Lesného, Mária Kač- 
márová zo svitu, Eva Semanová z Ko
šíc, Pavol Sokol z Drieňová, Ing. Mária 
Sýkorová z Košíc, RNDr. Teodor Tima, 
CSc. zo Zemplínskej Teplice, Anna 
Titková z Breziny a Jozef Tudor z Dúb
ravy.

Katarína Berinštetová z Nižného 
j, Hrabovca, Ing. Jozef Čuri, CSc. z Ko- 
L šic, Ján Drobňák zo Sečoviec, Mária 
, Dunčáková z Bardejova, Mária Min- 
ŕ ďarová z Radvane nad Laborcom 
jjj Helena Ihnátová z Dlhého Klčova, 
\ Zuzana Kimáková z Davidova, Anna 
Kočišová zo Sečovskej Pohanky, Al- 

' žbeta Mičková z Trebišova, Michal

Šalapa z Lesného, Helena Valigová 
z Tatranskej Kotliny a Anna Zeňuchová 
z Koromle.

Anna Burdová zo Zemplínskeho 
Jastrabia a Vojtech Dubík z Nacinej Vsi.

Alžbeta Čabinová z Michaloviec, Ján 
Čičvák z Baján, Ľudovít Džupina z Ha- 
žína, Peter Hnát z Prievidze, Barbora 
Lapinová zo Sp. Novej Vsi, Helena 
Lučíková z Radvane nad Laborcom, 
Anna Mazurová z Iňačoviec a Anna 
Sopková zo Suchého,

Imrich Popík z Dúbravky,
Jozef Doboš z Novosadu.
Všetkým jubilantom vyprosujeme 

hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me

toda prispeli:
Angela Bajnoková, Banská Štiavnica 

20 Sk, PhDr. Mária Durišínová, Bra
tislava 20 Sk, Michal Dziaček, Martin 
20 Sk, Ing. Ľubomír Fedor, Žilina 20 Sk, 
Anna Gačková, Petrovce nad Laborcom 
20 Sk, Marta Hattalová, Bratislava 70 
Sk, o. Peter Helísek, Valtice (ČR) 120 Sk, 
JUDr. Andrej Huorka, Bratislava 120 Sk, 
Peter Hnát, Prievidza 100 Sk, Helena 
Jalčoviková, Zbince 20 Sk, Viliam Judák, 
Nitra 20 Sk, Helena Kušnírová, Svidník 
100 Sk, Anna Madärová, Žbince 120 Sk, 
Mária Petriľáková, Sabinov 20 Sk, PhDr. 
Jozef Surovec, Banská Štiavnica 20 Sk, 
Mária Suváková, Svidník 50 Sk, Helena 
Valigová, Tatranská Kotlina 500 Sk, 
Magda Vinclérová, Bratislava 20 Sk.

Členovia spolku z Baškoviec 100 Sk, 
z Habury 120 Sk, z Košíc 400 Sk, 
z Košíc -  Terasy 2000 Sk, z Milhostova 
120 Sk, z Nižného Hrušova 60 Sk, zo 
Šamudoviec 300 Sk, z Vojčíc 60 Sk.

Zo SEČOVIEC- po 20 Sk: Mária 
Antošová, Anna Majduková, Helena 
Katonová, Mária Kellerová, M arta 
Lorincová, Agáta Olahová, Michaela 
Pejová, Anna Tutková a Viera Štefa- 
ničová.

Za dary Pán Boh zaplať!

SPOLKOVÉ SPRÁVY
• K ďalším zakladajúcim členom 

nášho spolku pribudol o. ThDr. Ladislav 
Hučko a JUDr. Ján Lemeš. Obidvaja sú 
z Košíc.

• Oznamujeme všetkým, ktorí hodlajú 
prispieť do Gréckokatolíckeho kalendára 
2003, že jeho uzávierka je 26. mája t. r. 
Príspevky, vrátane fotografií, zasielajte

na adresu zodpovedného redaktora: o. 
ThLic. Michal Hospodár, Grécko
katolícky farský úrad, Ružová 43, 040
01 Košice.

SEMINÁR-ZAČIATKY 
SLOVENSKEJ 

GRÉCKOKATOLÍCKEJ TLAČE
Spolok sv. Cyrila a Metoda v Mi

chalovciach a Dom Matice slovenskej 
v Michalovciach usporiadali v sobotu 9. 
februára 2002 v srdci Zemplína seminár 
pri príležitosti 60. výročia vydania prvej 
slovenskej gréckokatolíckej tlače.

Skupinka nadšencov nášho cyrilo- 
metodského hnutia, zoskupená okolo 
ThDr. Jána Murína, kňaza, národného 
buditeľa slovenských gréckokatolíkov, 
začala v roku 1942 vydávať nábožensko- 
kultúrny spolkový časopis grécko
katolíkov pod rovnomenným názvom 
ako vtedajší spolok - „Jednota sv. Cyrila 
a M etoda“. Tento moment, spolu 
s vydaním prvého kalendára Jednoty 
a prvého čísla časopisu Misionár, ktorý 
vydali michalovskí redemptoristi, 
možno považovať za zrod slovenskej 
gréckokatolíckej tlače. Dovtedy všetky 
tlačoviny pre gréckokatolíkov vychádzali 
v cirkevnoslovanskom jazyku -  staro
slovenčine, alebo v nárečí a tlačené 
prevažne cyrilikou.

Seminár pozdravili aj predstavitelia 
štátnej správy a samosprávy: Ing. 
Vladimír Jakub, prednosta okresného 
úradu a primátor mesta Michalovce 
Ing. Jozef Bobík. Na seminári bola 
prítomná vyše stovka účastníkov, pričom 
potešiteľná bola hojná účasť mladých 
cyrilometodských priaznivcov -  štu
dentov miestneho Gymnázia Pavla 
Horova.

Seminár zapadol do rámca spomien
kových osláv 1133. výročia odchodu do 
večnosti prepodobného sv. Cyrila (14. 
február) a 55. výročia obnovenia 
vydávania spolkového časopisu Cyril 
a Metod v roku 1947, po prerušení 
spôsobenom vojnovými udalosťami.

Vtedajší prešovský biskup, dnes náš 
blahoslavený Pavel P. Gojdič, člen rádu 
sv. Bažila Veľkého, sa v úvodníku „NA 
CESTU“ k vydavateľom takto pri
hovoril:

„Správu o prípravách na vydávanie 
časopisu «Cyril a Metod», nábožen
ského orgánu pre slovenských grécko
katolíkov, s radosťou vzal som na 
vedomie. Slovenskí gréckokatolíci, 
združení v «jednote sv. Cyrila a Me-
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C. M. Nowak: A PREČO J A ?
Vydavateľstvo Ing. Štefánia 
Befiová - Bens, Kapušany 
2001,116 s.

BERNABETA, PRÍBEHY NA ČÍTANIE A 
MAĽOVANIE
Spišská katolícka charita, s. 16

Aj ty si už zažil časy, keď ti 
všetko išlo tak ľahko od ruky, 
ale teraz sa všetko zmenilo? 
Nič ťa neteší a si nejaký zdep
taný? Často si zažil dlhé daž
divé dni a predsa si vedel, že 
za mrakmi je slnko?

Možno to bola bolesť, cho
roba, či iné utrpenie, ktoré ťa 
donútilo takto premýšľať. 
Možno v týchto životných si
tuáciách sa aj tebe vynorila 
otázka: Prečo práve ja? Mu
selo sa to stať práve mne? Tak 
neváhaj a siahni po tejto útlej 
knihe, ktorá ti pomôže nájsť 
odpovede na tvoje nezodpo
vedané otázky. Druhým ú- 
myslom tejto knihy je ukázať 
všetkým chorým a starým ľu
dom - zvlášť duševne trpia
cim, že Kristus a Cirkev ich 
berú vážne. Nájdeš tu aj od
povede ako znášať a prekoná
vať svoju biedu v poznaní, že 
BOH JE TU A MILUJE NÁS!

-ao-

Ide o skutočný a dojemný 
príbeh spracovaný do jedno
duchého čítania, ktorý poslúži 
deťom na čítanie i maľovanie. 
Kniha oboznámi deti o Bema- 
dete -  pastierke oviec z Lúrd, 
ktorej sa zjavila Matka Božia. 
Nie sú tu písané dlhé texty
o živote tohto jednoduchého 
dievčaťa. Skôr ide o krátky 
príbeh, ktorý jednoducho 
a pútavo vysvetlí, čo sa vtedy 
v Lurdach stalo, keď sa zjavila 
Matka Božia Bemadete. Aby 
to bolo ešte pútavejšie, ku 
každému krátkemu odseku 
textu je nakreslený obrázok, 
ktorý si majú deti vymaľovať. 
Takto sa teda deti stávajú 
spoluautormi tejto knihy. Po 
vymaľovaní celej knihy nám 
vznikne krásne detské dielo, ku 
ktorému sa tí najmenší budú 
určite stále radi vracať.

-ao-

Ján Komorovský: POSTAVY Z DEJÍN 
ROSKÉHO KATOLICIZMU
Náboženské vydavateľstvo 
Petra, Prešov, s. 160

PÁPEŽ AKO MY 
20 neopakovateliiých rokov 
Petrovho nástupcu, ktoré 
prepísali dejiny sveta
Réžia: Albert Michollni, CTV, 
40 min.

Duchovné dejiny Ruska 
poznamenali výrazné zjavy 
kresťanských mysliteľov. Pub
likácia približuje tento fakt na 
príklade 25 osobností ruského 
katolicizmu.

Životopisy sú spracované 
fundovane a sú neraz objav
né. Kladie sa dôraz i na roz
ličné cirkevné a náboženské 
aktivity, vsadené do širšieho 
dobového kultúrno-historic- 
kého kontextu. Prínosom je 
uvedenie teologickej, duchov
nej, ako i svetskej tvorby 
konkrétnych postáv. Autor 
charakterizuje dve etapy rus
kého katolíckeho hnutia, prvá 
je zastúpená ruskými kato
líkmi prozápadnej orientácie, 
druhá sa niesla v znamení 
východnej. Tejto skutočnosti 
je v publikácii prispôsobe
né členenie tematických cel
kov. Možno hovoriť o hod
notnom diele, ktoré prináša 
nové skutočnosti pre lepšie 
pochopenie kresťanskej mi
nulosti Ruska.

A. Dolinská

Človek dneška, veriaci či 
neveriaci, potrebuje viac činy 
ako slová a pápež Ján Pa
vol II. je mužom znamení. 
Práve prostredníctvom filmu 
na tejto videokazete vás pozý
vame na duchovnú púť tohto 
muža z Poľska, ktorý sa stal 
jedným z najvýznamnejších 
pápežov nášho storočia. 
Prostredníctvom  filmu je , 
možné prejsť kľúčovými oka
mihmi týchto dvadsiatich 
rokov jeho Pontifikátu. Zá
bery, ktoré nepribližujú oby
čajnú cestu, ale ktoré hovoria
o autentickom ľudskom dob
rodružstve, o dejinách člo
veka zlomku storočia.

Zábery udalostí zachy- j  

távajúce ľudský osud počas 
dvadsiatich rokov, ktoré spre
vádzali a určitým spôsobom 
orientovali dejiny človeka 
projektujúc ho do nového 
tisícročia.

-ao-

toda», ukázali v nedávnej minulosti 
a dokazujú to aj dnes, že sú života
schopní, neznechucujú sa povojnovými 
iažkostami a idú s duchom času, aby 
modernými spôsobmi hlásali pravdu 
Božiu a prehlbovali svoje náboženské 
a národné povedomie. Máme z  nich 
radosť. Poctivá, húževnatá a obetavá 
práca, neustále prehlbovanie nábožen
skej kultúry, smelé hlásania Kristových 
ideí a pravdy a odvážny boj za práva 
a slobodu Cirkvi, svedomia a nábožen
ského presvedčenia -  nech i naďalej 
charakterizujú mojich drahých synov 
a dcéry -  slovenských gréckokatolíkov.

Len opravdivou prácou, hlásaním  
pravdy božej a odvážnym bojom za 
Cirkev a za Boha zaistíme si patriace 
nám práva a zaradíme sa do šíkov 
bojujúcej Cirkvi Kristovej, ktorá dnes tak 
slávne a víťazne napreduje a podmaňuje 
svet pre náboženstvo a pre Boha.

Naplnený radosťou nad novým  
smelým krokom slovenských grécko
katolíkov, otcovsky žehnám vyda
vateľom nového časopisu «Cyril a M e
tod», jeho  obetavým redaktorom  
a prispievateľom ako aj všetkým jeho 
rozširovateľom a zbožným čitateľom

a vyprosujem pre nich hojnosť božského 
požehnania. “

+ Pavol Gojdič, R.Sv. B. V, 
biskup prešovský

Pokračovateľom ušľachtilého diela 
Jednoty sv. Cyrila a Metoda je terajší 
Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorého 10. 
výročie obnovenia činnosti, po 40 
ročnom násilnom prerušení činnosti 
bezbožným komunistickým režimom, 
sme si pripomenuli v minulom roku.

Vladimír Miroššay, [ 
podpredseda SSCM \
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Minitesf -  
Kto mi pomôže?

Zasmejme sa
1. Mám problém:
a) nechám si ho pre seba
b) musím sa o ňom s niekým porozprávať
c) dobrá rada mi pomôže

2. Najviac mi rozumejú:
a) rodičia
b) vychovávatelia
c) priatelia

3. Pre môj rast potrebujem:
a) kohokoľvek
b) priateľov
c) rodičov a vychovávateľov

4. Najkrajšie je:
a) mať niekoho, kto ma vypočuje
b) mať niekoho, kto ma chápe
c) mať niekoho, kto ma miluje

Viac odpovedia:
Je pekné mať niekoho, kto ťa vypočuje. Si si však istý, že 
ktokoľvek je schopný dať ti odpovede, ktoré hľadáš? 
Pozor!

Viac odpovedí b:
Problémom treba čeliť spoločne a ty to vieš. Obráť sa na 
toho, kto ťa vie naozaj pochopiť a konkrétne pomôcť pri 
ich prekonávaní.

Viac odpovedí c:
Máš okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi a pomôžu ti vždy, 
ked to potrebuješ. Pamätaj na tento poklad a prijímaj 
útechu od tých, ktorí ťa majú naozaj radi!

Nevyhranené odpovede:
Klopeš na všetky dvere a hľadáš pomoc u všetkých tých, 
ktorí by ti podľa teba mohli pomôcť. V okamihoch 
vážneho poplachu skús hľadať konkrétnejšiu pomoc!

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

I

- Deti, ako sa volá spoločenstvo ľudí, ktorí chodia do 
rovnakého kostola?

Ticho.
- Všetci dokopy tvoríme.. .len si spomeňte...
Ticho.
- Napoviem vám. Far.. .no, far...
- Už viem,- hlási sa žiak.
- Farmu!

Katechétka hovorí:
- Mojžiš a jeho družina zostupovali dole...
Fllási sa malý žiačik:
- Prosím, to už aj Mojžiš musel chodiť do družiny?

Katechéta ukazuje deťom obrázok Ježišovho zmŕtvychvstania 
a pýta sa:

- Ako sa volá udalosť, ktorá je na tomto obrázku?
-Ja  viem,- volá jedno dieťa.
- Ako Pán Ježiš utiekol z hrobu!

T.esenda: ADAM. AMEN, ÁMOS, CIRKEV, DENÁR, 
EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EZAU, FARIZEJI, HLAD, INRI, 
IZRAEL, JERICHO, KAIN, KALICH, KÁNON, KRÍZ, KRST, 
LÉVI, MAMONA, MENO, MIERA, MILODAR, NAIM, 
NINIVE, OCOT, OFERA, OMŠA, PASCHA, REHOĽA, 
SADUCEJ, SNEH, SVIECA, ŠALAMÚN, TALMUD, 
UČENÍCI, VÍNO.

Tajničku tvoríjedno veľmi povzbudivé a zaujímavé heslo.
Autor: Marek Pataky, Bardejov
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I

UROB SI SÁM
Farbenie vajíčok v cibuľových šupkách

Materiál: surové vajíčka; hnedé alebo červené cibuľové 
šupky; štvorce vystrihnuté zo starej utierky alebo nylonovej 
pančuchy; malé listy alebo ryža; gumičky; hrniec na varenie;, 
papierové obrúsky; stolový olej.

Postup:
1. Na stôl položte štvorec vystrihnutý z utierky alebo 

nylonovej pančuchy.
2. Na tento štvorec položte asi šesť vrstiev cibuľových 

šupiek.
3. Na šupky položte lístky alebo nasypte trochu ryže.
4. Na vrstvy cibuľových šupiek, lístkov a ryže položte 

vajce. Prikryte ho ďalšou vrstvou cibuľových šupiek.
5. Okolo vajíčka a šupiek pevne omotajte štvorec z látky. 

Zaistite ho gumičkami tak, aby sa cibuľové šupky pevne 
pritlačili na škrupinku.

6. Dospelý človek ponorí zabalené vajcia na 30. minút 
do hrnca s vriacou vodou.

7. Vajcia vyberte z hrnca a nechajte vychladnúť.
8. Odstráňte z vajca všetky obaly.
9. Potrite vajcia olejom, aby získali lesk.

Qmaľovaeha
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Zvestovanie Presvätej 
Bohorodičke“) na vymaľovanie do Vašej série sviatkov.

1 1 1  :Na obrázku „Vzkriesenie Lazara" nájdi 10 r

Zo školských 
lavíc:

Vietor je vzduch, 
ktorý sa ponáhľa.
' Anjel je staroveký 
kozmonaut.

Anjel Pána zaspie
val Panne Márii.

Piate tajomstvo sv. 
ruženca: Ktorého si 
Panna v chrám e za
budla!

Karavány tiahnúce 
cez Saharu sú jediným 
dopravným prostried
kom, ktorý vie zomrieť 
od smädu.

V Afrike leží Pob
režie Voloviny.

Rovnica je samica 
rovníka.
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A k o  s a  v o l á š ? KROK SEM, KROK TAM
SVEI1ANÍ

meniny: 15. marca
Meno slovanského pôvodu znamená 

„svetlá, jasná“. Podobný význam má i Zora, 
z pôvodných cudzích mien Lucia, Zora, 
Klára a Roxana.

Domáce podoby: Svetlanka, Svetluška, 
Svetluša

Patrón: Sv. Lucia, panna a mučenica (13. 
december)

Lucia bola mučenícka. Narodila sa okolo 
roku 286 v Syrakúzach na Sicílii a zomrela 
v roku 304. Už ako dieťa zložila sľub čistoty, 
avšak o tomto rozhodnutí nikomu nehovo
rila. Matka ju chcela vydať, ale keď sa matka 
zázračne uzdravila, dovolila jej, aby naďalej 
viedla zdržanlivý a panenský život. Ženích 
s týmto rozhodnutím nesúhlasil a urazený ju 
udal miestodržiteľovi Diokleciánovi. Dievča 
bolo zatknuté a vo väzení podrobené ťažkým 
mukám. Miestodržiteľ vymyslel hrozný trest: 
mala byť daná do nevestinca. Spútaná mala 
byť vozená na vozíku mestom na posmech 
obyvateľstvu. Avšak ani ťažné zvieratá ne
mohli vozíkom pohnúť. Nato ju rozčúlený 

, miestodržiteľ dal polievať vriacim olejom, 
j Lucia ostala nezranená. Preto ju dal usmrtiť 
[ mečom. Lucia je znázorňovaná ako panna 
r v dlhom bielom odeve, s dvojitým krížom, 

palmou, sviečkou, mečom a knihou. Je
1 patrónkou slepcov a chorých detí.

TOMÁŠ
meniny: L mama

Biblické meno hebrejského pôvodu
i (z aram. teómá) znamená „dvojča, blíženec“.

Domáce podoby: Tom, Tomo, Tomiš, 
|' Tomáško

Patrón: Sv. Tomáš, apoštol. Východná 
cirkev slávi jeho pamiatku 6. októbra,

i Západná cirkev 3. júla. 
j Tomáš bol apoštolom. Narodil sa v rovna- 
; kom čase ako Kristus v Galilei (Palestína) 

a zomrel v roku 72 vMailapure (India). Je 
spomínaný v štyroch Evanjeliách Nového 
zákona. Najznámejšia je správa o „neveria
com Tomášovi“ (Jn 20,19-29). Po Kristovom 
Nanebovstúpení pôsobil ako misionár. Prišiel 

| až do Perzie a Indie. V Indii obrátil kráľa
i Gundaphara. V roku 72 po Kristovi podstú-
i pil mučenícku smrť -  na misijnej ceste bol 
, prebodnutý pohanom. Je znázorňovaný ako 
j| mladý muž s mečom, kopijou, srdcom,
, kalichom, kameňmi. Je patrónom architek- 
, tov, tesárov a kamenárov.

Spracovala Anna Ondovčíková

D h G A D  h G A D
Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje. Napravo a naľavo, nech to každý vie.

h G A D G A
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí, chyťme sa za ruky, veď v láske sme 

D
jednotní.

JEŽIŠ MÔJ

D A G D G D G A
1. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom, zomrieť si šiel.
D A G D G A D G A
Mnohokrát ja žasnem ako máš ma rád a stojím tu dnes ešte raz, stojím tu dnes

D
ešte raz.

D G D A D G
Reľ: A znovu hladím na kríž, kde si svoj život dal, som pokorený láskou, 
srdce
D A Bm A D  A GAD
zlomené mám. Znovu ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám.

2. Najvyšší, si teraz Ježiš na nebi, nebeský Vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však, ja žasnem ako máš ma rád a chválu Ti vzdám ešte raz.
Chválu Ti vzdám ešte raz.
G A D  G A D
Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž, priateľ môj.

extra sútäž s PETROU
Kupón 3 © © ©
Dnešné otázky:

1. V akom veku zomrel prof. Michal Lacko? 
a) 65. r.; b) 62. r.; c) 59. r.
2. Kto bol hlavným sväťitelom pri biskupskej vysviacke o. biskupa Gojdiča? i 
a) D. Nyáradi; b) J. Kocilovský; c) K. Bohačovsky
3. Aké je heslo XVII. Svetového dňa mládeže?
a) „Proste a dostanete“; b) „Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta“; c) „Kto 

chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje 
ma.“

4. Ktorý deň sa slávi Akatistová sobota? 
a) 16. marec; b) 23. marec; c) 16. apríl
5. Význam slova almužna pochádza?
a) z gréckeho jazyka; b) z latinského jazyka; c) z nemeckého jazyka 

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 odpovedíbudeme žrebovať30 výhercov, ktorízískajú knižné 
tituly z  nášho vydavateľstva.
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Pomoc: Et, 
Alas, Ite

N ásled n ík
ap o što la

Z a p o č u l,
č e s k y B u d o v a S p o jk a  a, 

la tin sky O tá č a te S ta rš ie  Eure Ml P re d lo ž k a  
so 7. p á d o n P ríru čk a M a je to k N a , p re d 

lo ž k a , nem . V liek lo

VII. časť  
tajničky

VIII. c a s ť  
ta jn ič k y

E lita . 3. p ád

Izotop, angl

C h e m ic k á  
z n a č k a  

a m e ríc ia  a 
s o d ík a

Fyz. 
jednotky  

Siemens a 
Lumen

P o č u l

S trka i

C ito s lo v c e
p o n u k y

C h e m ic k á
z n a č k a
v o d ík a

K o n a i

ŠPZ Košíc

S ie n e , 6. 
o á d . č es . 

C h e m ic k á  
z n a č k a  
V a n á d u

U n iv e rz itn á
rad a

Uchvátiť,
česky

S ta rý
g ré c k y
k m eň

IV. časť ta j
ničky

V . č a s ť  ta j
n ič k y

P om oc: 
AIOL, A B ER

P yšn ý  b o 
háč

A m er. m u ž 
s ké  m e n o

V ý ro b , 
z n a č k a  á u t  

Č R

H m y z , 3. 
p ád Ml < o ry to  rieky A  č e s k ý  

v e ľto k Ml II. č a s ť  ta j
n ičky  l

Prís lovka
V I. č a s ť  ta j

n ič k y

C h e m ic k á
z n a č k a
d ra s líka

Z á m e n o

B eda, ang l R ie k a , š p a n R a k ú s k a  
m e n a , skr.

Z d ru ž e n ie
e u ró p s k y c h
le k á rn ik o v

O h ra d a

C hem . zn . 
bóru

ill. č a s ť  ta j
n ičky

Š P Z
B ra tis lavy

P o v ra z

O bor, č esky

C h o ď te ,

C h e m ic k á
z n a č k a
v o d ík a

A le ,
n e m e c k y

S p o jk a

1. čas ť  ta j
ničky

Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. “ 
Dnešnú krížovku zaslal RNDr. Pavol Vlček z  Bratislavy. Správne znenie tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

z neba (= satan); Biblia zakazuje 
uctievať anjelov (Kol 2, 18).

Antifóna (gr.) -  striedavý spev 
liturga a zboru; rámcový spev 
žalmu so striedaním chórov.

Antikrist (gr.- lat. protikristus, 
protimesiás) -  protivník Krista (1 Jn 
2,18.22; 2 Jn 7; porov. Mk 13,22).

Antisemitizmus (gr. -  lat.) -  
nepriateľstvo voči Židom; neza- 
vrhuje všetkých semitov, napr. 
Arabov, ale výlučne len Židov.

Spracovala: A. Ondovčíková

S m i

C
>

O

t / >

Agapé (gr.) -  1. nesebecká, 
z Boha vychádzajúca alebo Bohom 
spôsobená láska (na rozdiel do 
lásky „eros“), 2. hody lásky prvých 
kresťanov ako výraz bratstva, súčas
ne slúžiace na nasýtenie chudob
ných.

Almužna (gr., nem.) -  dar, prís
pevok, milodar; v biblickom výz
name každý dobrý skutok.

Ambon (gr.) -  vyvýšené miesto 
v kostole, z ktorého sa čítalo a ká
zalo Písmo.

Anglické panny -  ženská rehoľná 
kongregácia; založila ju Angličanka 
Mária Wardová (1585 -  1645); 
venujú sa predovšetkým výchove 
dievčenskej mládeže, (oficiálny 
názov Anglický inštitút b laho
slavenej Panny Márie -  Institutum
B. M. V).

Anjel (gr. angelos) -  nadpri
rodzená bytosť, ktorá slúži Bohu 
a prináša človeku Božie posolstvo, 
chráni ho, a pod.; sú nižší a vyšší 
anjeli; pyšní anjeli boli zvrhnutí
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\c í boženské vysielanie  
Slovenského rozhlasu

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

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

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

etnické vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; 
vo februári z farnosti Humenné-mesto

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 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
Utorok26. 3. S T V 2 o 21.00 hod. - Pôst ako ponuka 

cesty - televízny dokument o význame a podstate pôstu : 
a pokánia v historickom kontexte s akcentom na jeho f 
aktuálnosť v súčasnosti.

Štvrtok 28. 3. STV 1 o 21.30 hod. - Štvrtok Veľkého 
týždňa - udalosti Poslednej večere Krista s jeho učeníkmi 
v televíznom dokumente.

Piatok 29. 3. STV  2 o 21.10 hod. - Krížová cesta 
z Kolosea - priamy prenos z krížovej cesty z rímskeho 
Kolosea s pápežom Jánom Pavlom II.

Nedeľa 31.3. STV l o l  1.55 hod. - Urbi et orbi - priamy j 
prenos velkonočného požehnania pápeža Jána Pavla II. j

prinesie:
Úvodník od generálneho vikára GBÚ 

Jána Závackého,
pokračovanie článkov Kresťanstvo nanovo 

objavené od Alfréda Cholewinského pod 
názvom „ Ukáž mi svoju vieru zo skutkov. ",

4. pokračovanie Lectio divina 
od Róberta Jágra

a pokračovanie príhovoru Svätého Otca 
k XVII. Svetovému dňu mládeže.

Prečítajte si to o mesiac!

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 -  Mince 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
05.00 Ranné spojenie 09.00 -  Hodinka vášho štýlu 10.00 -  
Športklub 11.00 -  Zaostrené 12.00 -  Hudobný aperitív 13.00 -  
TIP-T0P 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 -  Piesne 
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 -  
Mince na dne fontán r. 23.45 -  Pod vankúš 24.00 - Správy

Zamyslenia: 5.45, 6.30, 8 .30 ,12 .00 ,15 .14
Krátke správy: 7 .00,8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,15.00,24.00
r. - repríza

Úmysly apoštolátu modlitby 
na mesiac marec

• Za cirkevné organizácie a skupiny zaangažované do so
ciálnej činnosti, aby svojím svedectvom pevne a dôsledne oh
lasovali evanjelium lásky.

•Aby národy Afriky veľkodušne prijali evanjeliové posolstvo 
o pravde a oslobodení a aktívne sa usilovali o zmierenie a so
lidaritu.

• Za prijatie novej evanjelizácie v osobnom živote, v spolo- ■ 
čenstvách a v celej spoločnosti.
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Košičania!
Stánok pri katedrálnom chráme bol 
kúpený preto, aby sa v blízkosti 
katedrály nepredávali erotické časo
pisy. Ak Vám to tiež nie je ľahostajné:

Nakupujte u nás!
Sv. Ján Krstite! je neinvestičný fond za účelom 

podpory rozvoja a ochrany vzdelávania sem i
naristov a predstavených kňazske'ho seminára, 
žiakov základných a stredných gréckokatolíckych 
cirkevných škôl, podpory celoživotného vzde
lávania biskupov, kňazov a laikov, ochrany  
a rozvoja duchovných a ku ltú rnych  hodnô t 
Gréckokatolíckej cirkvi, ochrany a podpory zdravia, 

číslo účtu: 10006-66513060/4900 
IČO: 36167126 

Adresa: sv. Ján Krstiteľ, n. f. 
Sládkovičova 23 
080 01 Prešov 

tel.: -1-421 51 77 72 12 78 
fax:+421 51 77 254 20 

Bližšie informácie na farských úradoch.

B L A H O Ž E L A N I E

Veriaci z farnosti Geraltov srdečne blahoželajú 
o. Rasťovi Daňovi k jeho 28 narodeninám, ktoré oslávil 
dňa 20. 2. 2002.

Želajú veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. 
K blahoželaniu sa pripája manželka Janka a deti Anna 
a Rastík.

S P O M Í N A M E

30. marca 2002 uplynie 2. výročie úmrtia 
môjho milovaného a vzorného manžela, 
starostlivého otca, starého otca, obdareného 
duchom dobra pána Jána Sakmára z Košíc. 
Daruj mu, Pane, večnú radosť v nebi.

S láskou, vďakou a v bôli srdca na neho 
v modlitbách spomína manželka s rodinou .

V iktor S korddenský, sídelný kanonik
V stredu dopoludnia, do posledného miesta preplnená 

katedrála Narodenia Panny Márie v Košiciach, bola miestom 
pohrebnej rozlúčky so zaslúžilým kňazom Gréckokatolíckej |  
cirkvi, kanonikom Viktorom Skorodenským. Zádušnej sv. " 
liturgii predsedal košický apoštolský exarcha Mons. Milan 
Chautur, CSsR, ktorý predniesol priliehavú homíliu
o kňazskej jednote, o ktorú tak usiloval o. Viktor. Spolu s ním 
slúžili štyria generálni vikári: Eugen Kočiš z Prahy, Ján 
Gajdoš a Ján Závacký z Prešova, Vladimír Tomko z Košíc, 
a sedemdesiat kňazov z Košického exarchátu a Prešovskej 
eparchie. Už toto silné zastúpenie napovedá, že nešlo iba 
o jednoduchého kňaza, ale o kňaza, ktorý pre cirkev veľa g 
urobil.

V prvom rade o. kanonik Skorodenský bol trpiteľ 
v päťdesiatych rokoch krutého prenasledovania. V rokoch 
1951-1968 pracoval ako vyhnanec v Čechách a to v 11 
profesiách. Po návrate aspoň čiastočne mohol plniť svoje 
kňazské povinnosti. Očisťoval, zachraňoval a znovu budoval 
štruktúru tejto Cirkvi. V roku 1968 sa stal členom 
predsedníctva Akčného výboru, ktorý vyjednával so štátnymi 
orgánmi o znovu povolenie Gréckokatolíckej cirkvi. Svojou 
horlivosťou a zásadovosťou tu dosiahol nemalé úspechy. 
Dlhé roky úspešne pôsobil v gréckokatolíckej farnosti Košice 
a zároveň bol okresným dekanom, čo v dobe normalizácie 
nebolo vôbec ľahké. Zaspomínajme si na neho cez jeho 
životné míľniky.

Narodil sa 15. januára 1915 v dedinke Belža pri Košiciach. 
Jeho otec Michal bol kožušníkom a matka Katarína, rod. 
Tobáková, pracovala v domácnosti. Bol deviaty z desiatich 
detí.

Základnú školu navštevoval v rokoch 1921-1926 v rodnej 
obci. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Košiciach v rokoch 
1926-1934 a teologické v Prešove v rokoch 1934-1937. Po 
získaní absolutória z teológie uzavrel dňa 7. júla 1937 
v rímskokatolíckom chráme v Smolníku sviatosť manželstva 
s učitelkou Klárou Kreutzerovou. Boh im požehnal tri deti: 
Margitu, Viktora a Miroslava.

Sviatosť kňazstva prijal dňa 18. júla 1937 v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk o. biskupa, dnes 
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Ako novokňaz 
sa stal správcom farnosti Vápeník, kde pôsobil iba jeden rok, 
lebo ho o. biskup poslal na ďalšie štúdiá na Karlovu univerzitu 
do Prahy. Práve v tom čase sa však rozpadla Československá 
republika, preto zo štúdia nebolo nič. Stal sa správcom 
farnosti Hačava pri Moldave nad Bodvou, kde pôsobil do 
roku 1945. Vybudoval tam školu. Po skončení vojny bol 
vymenovaný za správcu farnosti vo svojej rodnej dedine Belža 
pri Košiciach, kde pôsobil do roku 1951. Celá dedina bola 
zničená vojnou. Aj farský chrám bol vojnou veľmi poškodený, 
preto sa s velkou vervou dal s veriacimi hneď do práce na 
jeho oprave. V novembri 1948 sa už konala posviacka 
opravenej cerkvi. Postaral sa aj o obnovu farskej budovy, ktorá 
bola tiež rozbitá.

(pokračovanie nabudúce)
P. Ján Babjak, SJi
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Ladislav Szilagyi, 
-  téma: človek

Alena Kačmárová, Mlchc 
: stavba

rá, Malcov - téma: prírode

V ŕ fa z i d e ts k e j sú fcaže

KVETNÁ NEDEĽA 2002  **** KVETNÁ NEDEIA2002

Stretnutie mladých na Kvetnú nedeľu 2002.

Predposledná marcová nedeľa tohoto roku bude v Prešovskej diecéze patriť mladým, ktorí sa neboja žiť 
; Kristom! Ako zvyčajne, budú sa môcť stretnúť s otcom biskupom Jánom Hirkom.
itretňutie šä u sku točn í v katedrále: sVv Tána Krstiteľa v Prešove. J S t e
'rog ram  stretnu tia : - 1 1:45 slávnostná s\. liturgia, slúži o. b iskup  Ján H irka. po liturgii svätenie ratolestí

- 13:00 občerstvenie v priestore biskupského dvora (v prípade nepriaznivého 
v priesto roch  b iskupstva a Fakulty)

V* * -1 4 :0 0  beseda s o. b iskupom  v katedrále
e my besedy:
„ ty  ste soľ zeme....Vy ste svetlo sveta.1' — posolstvo Svätého O tca m ladým  pri príležitosti XVII 
blažený b iskup  a m učen ík  Pavol G ojdič (blahorečenie a uloženie ostatkov %

'redpokladaný koniec stre tn u tia  je okolo 16:00 hod.

■Nezabudni! N a kvetnú  nedeľu sa stre tnem e \ prešovskej katedrále!
íéžabudrii! Ratolesti si pritfes so seboú! .. j m ľ  Ja

24.MAREC2QQ2 *** 24. MAREC 2002 *«* 24, MAREC 2002

Víťazi fotografickej súťaže


