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Piatok 2 .5 . - Náš otec svätý Atanáz Veľký; Tropár z nedele
o Tomášovi a o Atanázovi. Sláva: kondák o Atanázovi, i teraz:
kondák z nedele o Tomášovi. Proklmen, aleluja apričasten
najprv z nedele o Tomášovi, potom o svätom. Sk 5,1 -11, zač.
13; Jn 5 ,3 0 -4 7 ; 6 ,1 -2 , zač. 17. Svätému: Hebr 7 ,2 6 -2 8 ; 8,
1 -2 , zač. 318; Mt 5 ,1 4 -1 9 , zač. 11.
Sobota 3 .5 . - Svätí mučeníci Timotej a Maura
- Odchod do večnosti nášho prepodobného otca
Teodóza, ¡gumená Pečerského monastiera;
Tropár z nedele o Tomášovi a o prepodobnom Teodózovi. Slá
va: kondák o prepodobnom Teodózovi, I teraz: kondák z nedele
o Tomášovi. Prokimen, aleluja a pričasten najprv z nedele
0 Tomášovi, potom o prepodobnom. Sk 5, 21-33, zač. 15;
Jn 6 ,1 4 -2 7 , zač. 19. Prepodobnému: Hebr 13, 7-16, zač.
334; Mt 12, 27-30, zač. 43.

Štvrtok 2 2 .5 . - Svätý mučeník Baziiisk; Antifóny predobrazu
júce. Tropár štvrtého hlasu, Sláva: kondák z nedele o Samari
tánke, I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele o Samaritánke. Sk 14, 20-27, zač. 35 Jn 9, 39-41;
1 0 .1 -9 , zač. 35a.
Piatok 2 3 .5 . - Náš prepodobný otec a vyznávač Michal,
synadský biskup
- Prepodobná Eufrozínia Poiocká, igumenka
monastiera svätého Spasiteľa;
Menlivé časti sa spievajú ako 22. mája. Sk 15,5-34, zač. 36;
Jn 1 0 ,17-28a, zač. 37.

Menlivé časti, okrem čítanísú celý týždeň z nedele o myrono
sičkách.
Pondelok 5 .5 . - Svätá a slávna mučenica Irena; S k 6 ,8-15;
7 ,1 -5a. 47-60, zač. 17; Jn 4, 46b-54, zač. 13.

M ■Á - J

Utorok 6 . 5 . - Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób; Pred
obrazujúce antifóny. Tropár „Keďsi zostúpil...'' - „Jehdá snizšél
je s í...“ , „C tih o d n ý Jo ze f..." - „B la h o o b rá zn yj J ó s if...“
a o Jóbovi, kondák o myronosičkách, Sláva: kondák o Jóbovi,
1teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten najprv
z nedele a potom o svätom. Sk 8 ,5 -1 7 , zač. 18; Jn 6 ,2 7 -3 3 ,
zač. 20. Svätému: Gal 5 ,2 2 -2 6 ; 6 ,1 -2 , zač. 213; Mt 1 1 ,2 7 30, zač. 43.

I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten najprv
z nedele, potom o apoštoloch. Sk 9 ,3 2 -4 2 , zač. 23; Jn 5,1 15, zač. 14. Apoštolovi: Hebr 7, 26-28; 8 ,1 -2 , zač. 318; Mt
5 ,1 4 -1 9 , zač. 11.

Štvrtok 8 . 5 . - Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ; Predobrazjúce antifóny. Tropár „Keďsi zostúpil...“ - „Jehdá snizšél
jesí...“ ; „Ctihodný Jozef...“ - „Blahoobráznyj Jósif...“ a o apoš
tolovi, kondák o m yronosičkách, Sláva: kondák o svätom,
I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten z nedele
a potom o apoštolovi. Sk 8 ,2 6 -3 9 , zač. 20; Jn 6 ,4 0 -4 4 , zač.
22. Apoštolovi: 1Jn 1 ,1 -7 , zač. 68b; Jn 19, 25-27; 21, 2425, zač. 61.
Piatok 9 . 5 . - Svätý prorok Izaiäš
-Svätý mučeník Christofor
- Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca
svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari;
Predobrazujúce antifóny. Tropár „K eďsi zostúpil...“ - „Jehdá
snizšél jesí...“ - „Ctihodný Jozef...“ - „Blahoobráznyj Jósif“ ,
tropár o prenesení, kondák o myronosičkách, Sláva: kondák
o prenesení, I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja
a pričasten z nedele o myronosičkách, potom o prenesení. Sk
8 ,4 0; 9,1 -1 9a, zač. 21; Jn 6 ,4 8 -5 4 , zač. 23. Svätému: Hebr
1 3 ,1 7 -2 1 , zač. 335; Lk 6 ,1 7 -2 8 , zač. 24.
Sobota 1 0 .5. - Svätý apoštol Šimon Horlivec; Predobrazujúce
antifóny. Tropár „Keď si zostúpil...“ - „Jehdá snizšél jesí...“ ,
„Ctihodný Jozef...“ - „Blahoobráznyj Jósif...“ a o Šimonovi,
kondák o myronosičkách, Sláva: kondák o Šimonovi, i teraz:
kondák z Paschy. Prokim en, a le lu ja a pričasten najprv
z nedele, potom o Šimonovi. Sk 9 , 19b-31, zač. 22; Jn 15,
17-27; 1 6 ,1 -2 , zač. 52. Apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16, zač. 131;
Mt 13, 54-58, zač. 56.
Nedeľa 1 1 .5 .- Štvrtá nedeľa Päfdesiatnice - o porazenom
- Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Radový hlas je tretí,
radové evanjelium na utierni je štvrté. Tropár z hlasu a o apoš
toloch, kondák o porazenom. Sláva: kondák o apoštoloch,
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Pondelok 12 .5 . - Naši otcovia sv. Epifanios, cyperský biskup
a sv. Germanos, konštantinopolský patriarcha; Antifóny
predobrazujúce. Tropár z tretieho hlasu, Sláva: kondák
0 porazenom, I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja
a pričasten z nedele o porazenom. Sk 1 0 ,1 -1 6 , zač. 24; Jn
6, 56-69, zač. 24.
Utorok 1 3 . 5 . - Svätá mučenica Glykéria; Menlivé časti ako
12. mája. Sk 10, 21-33, zač. 25; Jn 7 ,1 -1 3 , zač. 25.
Streda 1 4 .5 . - Polovica Päfdesiatnice
- Svätý mučeník Izidor;
Predobrazujúce antifóny. Tropár sláva I teraz kondák, proki
men, aleluja a pričasten z Polovice Päfdesiatnice. Namiesto
„Anjel zvestoval“ - „Ánhel vopijáše“ sa spieva (iba dnes a na
oddanije) IX. irmos „Matkám panenstvo“ -„Č ú žde máterem
ďívstvo“ na 8. hlas. M enlivé časti, okrem čítaní sa takto
spievajú do zakončenia Polovice Päfdesiatnice (21. máj). Sk
14, 6-18, zač. 34; Jn 7 ,1 4 -3 0 , zač. 26.
Štvrtok 1 5 .5 . - Náš prepodobný otec Pachómios Veľký; Sk
10, 34-43, zač. 26; Jn 8 ,1 2 -2 0 , zač. 29.
Piatok 16 .5 . - Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník
svätého Pachómia Veľkého; Sk 10, 44-48; 1 1 ,1 -1 0 , zač.
27; Jn 8, 21-30, zač. 30.
Sobota 1 7 .5 . - Svätý apoštol Andronik a spoločníci; Sk 12,
1-11, zač. 29; Jn 8, 31-42a, zač. 31.
Nedeľa 18 .5 . - Piata nedeľa Päfdesiatnice - o Samaritánke
- Svätý mučeník Teodot z Ankary;
Rúcho svetlé. Radový hlas je štvrtý, radové evanjelium na
utierni je siedme. Predobrazujúce antifóny. Tropár z hlasu
a z Polovice Päfdesiatnice. Sláva: kondák o Samaritánke,
1teraz: kondák z Polovice Päfdesiatnice. Sk 11, 19-26.2930, zač. 28; Jn 4, 5-42, zač. 12.
Pondelok 19 .5 . - Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup
a spoločníci; Menlivé časti z Polovice Päfdesiatnice. Sk 12,
12-17, zač. 30; Jn 8, 42-51, zač. 32.
Utorok 2 0 . 5. - Svätý mučeník Talleiaios; Menlivé časti sú
z Polovice Päfdesiatnice. Sk 12, 25; 13,1 -12, zač. 31; Jn 8,
51-59, zač. 33.

Sobota 2 4 .5 . - Náš prepodobný otec Simeon z Obdivu
hodného vrchu
- Prepodobný Mík/ta Stfpnik, perejaslavskýdivotvorca;
Menlivé časti sa spievajú ako 22. mája. Sk 15, 35-41, zač.
37; Jn 10, 27-38, zač. 38.
Nedeľa 2 5 .5 . - Šiesta nedeľa Päfdesiatnice - o slepom
- Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho proroka,
Pánovho predchodcu a krstiteľa Jána;
Rúcho svetlé. Radový hlas je piaty, radové evanjelium na
utierni je ôsme. Predobrazujúce antifóny. Tropár z hlasú
a o prorokovi, kondák o slepom, Sláva: kondák o prorokovi,
I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele o slepom a o prorokovi. Sk 1 6 ,16 -34 , zač. 38; Jn
9 .1 -3 8 , zač. 34. Prorokovi: 2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Mt 11,
2-15, zač. 40.
Pondelok 2 6 .5 . - Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedem
desiatich; Antifóny predobrazujúce. Tropár z piateho hlasu,
Sláva: kondák o slepom, I teraz: kondák z Paschy. Prokimen,
aleluja a pričasten z nedele o slepom. Sk 1 7 ,1 -1 5 , zač. 39;
Jn 1 1 ,4 7 -5 7 , zač. 40.
Utorok 2 7 .5 . - Svätý hieromučeník Terapont; Menlivé časti
sa spievajú ako 26. mája. Sk 1 7 , 19-28a, zač. 40b; Jn 12,
19-36a, zač. 42,
Streda 2 8 .5 . - Zakončenie Paschy
- Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup;
A ntifóny predobrazujúce. Vchod nedeľný. Tropár nedeľný
5. hlasu. Sláva: kondák o slepom; I teraz kondák Paschy.
Prokimen, aleluja a pričasten Paschy. Sk 1 8,22-28, zač. 41;
Jn 12, 36-47, zač. 43. Ďalej pokračuje liturgia paschálnym
poriadkom. Po prepustení kňaz za spevu tropára „Ctihodný
Jozef“ odkladá z prestola plaštenicu.
Štvrtok 2 9 .5 . - Pánovo Nanebovstúpenie
- Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna;
Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé. Menlivé časti sú z Pánovho
Nanebovstúpenia. Sk 1,1 -12, zač. 1; Lk 24,36-53, zač. 114.
Myrovanie.

Poznámka: Do zakončenia sviatku na svätých liturgiách sa
spieva: Predobrazujúce antifóny. Vchod: „Podte pokloňme
sa... čo si slávne vstúpil na nebesia... Tropár, Sláva i teraz:
kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja apričasten zo sviatku.
Zvelebuj a IX. Irmos. Namiesto „ Videli sme...", „Nech sa
naplnia..." a „Nech je požehnané... “ sa spieva prokimen
„Bože, vznes sa... “ - „ Voznesísja na nebesá Bože“.
Piatok 3 0 .5 . - Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho
kláštora; Sk 1 9 ,1 -8 , zač. 42; Jn 1 4 ,1 -1 1a, zač. 47.
Sobota 31. 5. - Svätý apoštol Hermas - Svätý mučeník
Hermeios; Sk 2 0 ,7 -1 2 , zač. 43; Jn 14,10-21, zač. 48.
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Nedeľa 4 .5 . - Tretia nedeľa Päfdesiatnice - o myronosičkách
- Svätá mučenica Pelágia;
Rúcho svetlé. Radový hlas je druhý, radové evanjelium na
utierni je tretie. Antifóny predobrazujúce. M enlivé časti
z nedele o myronostičkách. Sk 6 ,1 -7 , zač. 16; Mk 15, 4247; 1 6 ,1 -8 , zač. 69.

Streda 7 .5 . - Spomienka na znamenie úctyhodného kríža,
ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme; Sk 8,
18-25, zač. 19; Jn 6, 35-39, zač. 21.

Streda 2 1 .5 . - V tento deň sa zakončuje sviatok Polovice
Päfdesiatnice
- Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena;
Predobrazujúce antifóny. Tropár z Polovice a o svätých. Sláva:
kondák o svätých, I teraz: kondák z Polovice. Prokimen, aleluja
a pričasten najprv z Polovice a potom o svätých. Namiesto
„Anjel zvestoval...“ - „Ánhel vopijáše...“ sa spieva IX. irmos
z Polovice Päfdesiatnice (viď 14. mája). Sk 1 3 ,13 -24 , zač.
32; Jn 6 ,5 -1 4 , zač. 18. Svätým: Sk 2 6 ,1 -5 ; 12-20, zač. 49;
Jn 1 0 ,1 -9 , zač. 35b.

Na snímke: novostavba gréckokatolíckeho

Štvrtok 1 .5 . - Svätý prorok Jeremiáš; Menlivé časti z Tomá
šovej nedele. Sk 4, 23-31, zač. 12; Jn 5, 24-30, zač. 16.

SVÄTÁ

PÄŤ D E S I AT NIC A

V NAŠOM ŽIVO TE

o. Mgr. Ján Karas
správca farností Bukovce

vet, v ktorom žijeme, číta skutky dneš
ných kresťanov. Aké sú to skutky?
Zhodujú sa so skutkami apoštolov, o kto
rých píše svätý Lukáš? Aký duch vládne v na
šich kresťanských rodinách? Hovoríme spo
ločným jazykom, a predsa nemôžeme nájsť
spoločnú reč. Nehľadáme, čo nás spája.
Nedokážeme stavať mosty porozumenia.
Topíme sa v hneve a neodpustení. Preto sa tak
často v nás opakuje biblický príbeh o stavíteloch babylonskej veže.
Preto by malo byť pre nás kresťanov veľmi
dôležité dôkladne preskúmať príbeh Svätej
Päťdesiatnice. Pozrime sa, čo vtedy prežívali
apoštoli. Boli to ľudia, ktorí žili s Ježišom.
Napriek tomu neboli schopní sami uviesť
Ježišovo učenie do života. V Getsemanskej
záhrade spali. Ked Ježiša zajali, nenastavili
druhé líce, Peter ho trikrát zaprel. Až keď majú
skúsenosť z hornej siene, ked na nich zostúpil
Svätý Duch, stávajú sa novými ľuďmi, pripra
venými za Ježiša aj zomrieť. Tým, že apoštoli,
po naplnení Božím Duchom, stávajú sa sved
kami Ježiša Krista, začínajú mať vplyv na
prostredie, v ktorom žijú. Peter hovorí zhro
maždeným Židom: „ft\y všetci sme svedkami
toho Ježiša Krista, ktorého ste vy ukrižovali,
a ktorého Boh vzkriesil“ (porov. Sk 2, 32-36).
Celý Jeruzalem sa dozvedel, že sa vo večeradle stalo čosi mimoriadne. Preto obyvatelia
Jeruzalema túžili mať účasť na tejto skúse
nosti. Pýtali sa: „Čo máme robiť, aby sme žili
ako vy? Ako môžeme žiťJežišov život, ktorý
vidno na vás?" (Sk 2, 37). Svätý Peter im
povedal: „«robtepokánie a nech sa dá každý
z vás pokrstiť... a dostanete dar Svätého Du
cha.» Oni prijalijeho slovo a dali sa pokrstiť;
a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší" (Sk 2,
38. 41). Títo ľudia sa zúčastňovali na vyu
čovaní, prehlbovali poznanie viery, žili v brat
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skom spoločenstve, modlili sa spolu, používali
duchovné dary (porov. 1 Kor 12, 8-11). Po
užívali Božiu moc, dialo sa mnoho znamení,
navzájom si pomáhali, chválili Boha, zúčast
ňovali sa na Eucharístíí a boli milí všetkému
ľudu (porov. Sk 2, 42-47).
Porovnajme si to teraz my so svojím živo
tom viery. Oni toto všetko prežívali, rástli vo
viere, získavali ďalších. Preto o nich pohania
hovorili: „Pozrite sa, ako sa milujú!" Lebo
videli na prvých kresťanoch, že sú naplnení
láskou Svätého Ducha. Preto svätý Pavol
hovorí: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvo
rením. Staré sa pominulo a nastalo nové" (2
Kor 5,17). Bolí plní radosti Svätého Ducha aj
uprostred chorôb a ťažkostí. Začali Bohu
vzdávať vďaky za všetko. Keď boli vo väzení,
spievali žalmy (porov. Sk 16,25). Svätý Pavol
píše: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi,
pokladám za stratu... Pre neho som všetko
stratila pokladám za odpadky, aby som získal
Krista" (Flp 3, 7-8). Toto je Pavlova konverzia
pred bránami Damasku. Je dôkazom premie
ňajúcej Božej mocí: zo Šavla sa stáva Pavol.
Všetci, čo sme pokrstení, uverili sme v Kris
ta. Položme si otázku: Žijeme podľa tela alebo
podľa Ducha? Naše kresťanstvo sa rozdeľuje
na dva tábory: Na tých, ktorí chcú žiť podľa
Božieho Ducha, a tých, ktorí o tom nevedia,
alebo nechcú žiť podľa Božieho Ducha a preto
žijú podľa tela. Je dôležité, aby sme vedeli,
ako kráčame. Ak sme v Kristovi a pritom žije
me telesne, podľa Adama, potom všetko, čo
nám Boh dáva, je zviazané a nefunguje. Zna
mená to, že žijeme z vlastnej sily a pod
vlastným vedením. Preto sa stále stretávame
so sklamaním z pádu. Lebo v nás žije Adam
a ten sa búri proti Bohu. „Veď zmýšľať podľa
tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu - a ani sa ne
môže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť
Bohu" (Rím 8, 7-8).
My sme dostali Ducha pri svätom krste,
myropomazaní a prijímame ho vo sviatos
tiach. Spoznávame jeho účinkovanie v nás?
Svätý Pavol v liste Galaťanom hovorí, že ľudia,
ktorí úprimne prijmú Svätého Ducha, dostanú
takéto ovocie: „Lásku, radosť, pokoj, zhovie
vavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť" (Gal 5, 22-23). Ak je toto ovocie
na strome nášho života, je najspoľahlivejším
kritériom, že v nás pôsobí Svätý Duch. Máme
sa denne rozhodovať, či budeme žiť zo svojej
moci, alebo z moci Svätého Ducha .Ak cítíme,
že v našom každodennom živote nie sme
celkom otvorení, nedarí sa nám vo vzťahoch
s blížnymi a s Bohom, nie sme schopní zdieľať
sa, nedokážeme hovoriť o Ježišovi, potom
nám v našom duchovnom živote čosi chýba.
Preto potrebujeme Svätého Ducha, aby
odstránil bariéry a oslobodil nás, aby začal v nás
pôsobiť. Potom môžeme v každej ťažkej chvíli

povedať: „Pane, ja to nemôžem, ale mocou tvoj
ho Svätého Ducha, budem môcť." Skúmajme
sa, čo vieme o Bohu, aké máme s ním skúsenos
ti? Ako apoštolovia a prví kresťania? Aké osobné
svedectvo môžeme vydať o Božej mocí v našom
živote? Alebo ako sme poznali Božiu moc a silu
skrze Svätého Ducha v udalostiach a okolnos
tiach nášho života?
Pýtaj sa Svätého Ducha, ked plánuješ cestu,
ked kupuješ dôležitú vec, meníš zamestnanie,
keď si vyberáš povolanie alebo životného
partnera. Vtedy predstúp pred neho a povedz:
Pane, mám sa rozhodnúť. Čo si myslíš o tejto
vecí ty? Aké je Božie slovo pre túto situáciu?
Lebo Boh má pre každú situáciu svoje Slovo.
Položením otázky sa zriekaš svojej samostatnej
mocí a dávaš Bohu šancu prihovoriť sa.
Ak sme ešte za zatvorenými dverami svo
jich strachov, ak sme ešte spolu so Šavlom
nespadli z koňa svojej pýchy, Svätý Duch nás
nemôže ešte premeniť. Nevyhovárajme sa, že
o tom nevieme. Uznajme Ježiša.za svojho
Pána, aby Ježiš bol Pánom všetkého: tvojej
práce, vzťahov, manželstva, peňazí... každej
oblasti tvojho života. Uznaj aj jeho prísľuby.
Sľúbil, že pošle svojho Ducha (porov. Jn 15,
26), a že je s nami až do skončenia sveta
(porov. Mt 28, 20). Ježiš aj na nás chce zoslať
svojho Svätého Ducha. Lebo toto prisľúbenie
platí aj pre nás. Je len jedna podmienka:
zmena myslenia - kajajte sa! Inými slovami:
sme napojení na ducha tohto sveta. A ten je
normou nášho myslenia a konania. My, kres
ťania, máme prijať za normu Božie slovo
a otvoriť sa Svätému Duchu, ktorý je za týmto
Božím slovom skrytý. Týmto krokom viery
automaticky meníme základný zdroj. Keď sa
rozhodneme opustiť svetské zmýšľanie a váž
ne vziať Božie Slovo ako Božie a nie ako ľud
ské (por. 1 Sol 2,13).
Svätý Otec Pavol VI. napísal, že Svätý Duch
pôsobí iba v tom človekovi, ktorý to dovolí,
ktorý s tým súhlasí a ktorý to chce. Dovoľme
Bohu, aby v nás vyvolal smäd a túžbu. Buď
me ochotní otvoriť sa Bohu, aby v nás urobil,
čo on chce. Dovoľme mu, aby náš život naplnil
svojou mocou. Prijmime od neho dary, ktoré
nám dáva. Naučme sa ho chváliť, vzývať ho
a svedčiť o jeho moci.
Tak sa stane pravdou v našom živote to,
čo napísal svätý Pavol: „Lebo sme Kristovou
ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo
sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby.
Jedným vôňou smrtí na smrť, druhým vôňou
života pre život" (2 Kor 2,15-16).
Toto je kresťan naplnený Svätým Duchom,
totoje prežívaná Päťdesiatnica v našom živote.
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Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN
arcibiskup Celestino Migliore mal 2. apríla
prejav na výročnom zasadnutí Komisie OSN
pre odzbrojenie. Vo vyhlásení,
ktoré uverejnila Tlačová kan
celária Svätej stolice, arcibiskup
Migliore konštatuje: „Existujú
dva protichodné postoje - prvý
sa zakladá na presvedčení, že
konflikty možno riešiť rozhodnou
a veľmi rozšírenou vôľou účinne
rokovať a hľadať cesty a múdrosť
zákona.
Druhý postoj, naproti tomu,
vzhľadom na ohrozenia, ktoré sa
stále vyhýbajú spravodlivostí
a neustále sa vracajú, považuje
násilie za účinnejšie a pria
mejšie riešenie. Tento postoj však iba
umenšuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti
odzbrojenia namiesto toho, aby ju rozširoval,
čo sa prejavuje negatívne na všestrannú
spoluprácu.“
Arcibiskup Migliore vo vyhlásení ďalej
zdôrazňuje, že systém kontroly zbraní v pos
ledných rokoch dobre fungoval a priniesol
významné výsledky. Preto sa musí rozhodne
posilňovať, aby zvládol nové problémy a nové
hrozby.
„Vzhľadom na súčasnú medzinárodnú
situáciu je naliehavo potrebné adresovať

APOŠTOLSKÝ
N U N C IU S
V BAGDADE
DOSTÁVA P O M O C
PRE O B ETE V O J N Y

svetu jasné posolstvo v prospech moci zákona
a nie zákona mocí." Z hľadiska vzájomnej
závislosti štátov a rizika vzájomného zničenia

arcibiskup Migliore zdôraznil, že je dôležité,
aby všetky štáty i jednotlivci rozhodne
rešpektovali zákony a procesy, ktoré boli
stanovené pre atómové odzbrojovanie
a odstránenie hrozby konvenčných zbraní.
Toto je chvíľa, v ktorej sa každý z nás
s vedomím vážnosti súčasnej situácie, v ktorej
treba povýšiť zákon nad moc, musí s hlbokým
zmyslom pre zodpovednosť zasadzovať za
proces odzbrojovania," povedal arcibiskup
Migliore na záver.
ZE/TK KBS

B O M B Y P O Š K O D IL I
KOSTOL A B U D O V U
P A TR IA R C H Á TU

Ako informovala vatikánska agentúra
Fídes, karmelítánsky kostol a okná budovy
patriarchátu v Bagdade závažne poškodil
bombový útok spojencov. Podal o tom správu
Apoštolský nuncius v Iraku, arcibiskup
Mons. Jacques Isaac, sekretár Svätej synody
Fernando Fíloni, navštevuje kostoly kláštory
Chaldejského patriarchátu Babylonu a rektor
a preplnené nemocnice, povzbudil ľudí
bagdadského kolégia. Toto kolégium je
zasiahnutých utrpením vojny a poskytol im
súčasťou Teologickej fakulty Pápežskej
útechu. Pre nemeckú nadáciu Kirche ín Not
univerzity Urbaniana v Ríme.
to potvrdil Sekretariát Apoštolskej nunciatúry
Ako ďalej oznámil, Svätá synoda sa
v Ammane v Jordánsku, kde je arcibiskup
v súčasnosti snaží odhadnúť škody spôsobené
Fíloni takisto nunciom.
kresťanskému obyvateľstvu. Súčasne poďa
V
Bagdade hľadajú mnohí kresťania počas
koval pápežovi Jánovi Pavlovi 11. v mene
bombardovania útočisko v kostoloch a far
irackého obyvateľstva za jeho úsilie o ukon
ských centrách a zostávajú tam aj cez noc na
čenie tejto vojny.
modlitby. Kirche in Not podľa vlastných
Ako Rádio Vatikán informoval pomocný
údajov už dala k dispozícií 20 OOO eur na
biskup Shlelom Warduní, katolícki a pra
nakúpenie životne dôležitých vecí a liekov.
voslávni biskupi v traku uverejnili 27. marca
V súčasnosti však nie je možné organizovať
spoločnú výzvu na zastavenie bombar
distribúciu tejto humanitnej pomoci.
dovania. Povedal, že situácia civilného
Biskup Bašty Gabriel Kassab Kirche in Not
obyvateľstva v hlavnom meste Iraku sa
informoval o dramatickej situácií v tomto
zreteľne zhoršila, pretože sa dňom i nocou
juhoírackom meste. Nemožno dostať ani len
bombarduje. Podľa údajov Fídesu Chaldejský
základné lieky a úplne zlyhala už aj dodávka
patriarchát je už zatvorený a personál sa
vody a elektriny. Distribúcia humanitárnej
presťahoval do iných priestorov.
pomoci nie je možná ani v tomto regióne.
ZE/TK KBS

ZE/TK KBS

JÁN PAVOL II. V Y D Á E N C Y K L IK U
O EU CH AR ISTII
Pápež Ján Pavol II. vydá podľa vati
kánskych zdrojov v apríli encyklíku o Eucharístii. Ide o 14. encyklíku tohto Svätého
Otca v priebehu jeho takmer 25-ročného
pontifikátu. Encyklíka je list pápeža celej
Cirkvi, ktorý sa zaoberá mimoriadne výz
namnými témami.
Skutočná prítomnosť Krista v sviatostí
Eucharístie leží pápežovi na srdci vo všetkých
jeho listoch počínajúc od encyklíky Redemptor
Hominis o Ježišovi Kristovi zo 4. marca 1979.
V apoštolskom liste Novo míllennio ineunte
načrtáva Svätý Otec cestu Cirkvi do nového
tisícročia a vysvetľuje význam, ktorý má pri
tom v jeho očiach Eucharístia:
„Vstupujeme do tretieho tisícročia, v kto
rom sa aj v krajinách so starou kresťanskou
tradíciou načrtáva vzájomnosť kultúr a ná
boženstiev. V mnohých oblastiach sú alebo sa

'
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stávajú kresťania «malým stádom». Táto
situácia ich stavia pred výzvu často na
stratených postoch a za veľkých ťažkostí ešte
mocnejšie vydávať svedectvo o mimoriadnych
črtách vlastnej identity. K tomu patrí aj
povinnosť zúčastňovať sa každú nedeľu na
slávení Eucharístie. Eucharístia zhromažďuje
každý týždeň v nedeľu kresťanov ako Božiu
rodinu okolo stola Slova a Chleba života. Tak
je aj najprirodzenejším prostriedkom proti
rozptýleniu."
V
posledných rokoch pápež Ján Pavol 11.
často vyjadril, aký veľký význam pripisuje
nedeľnej svätej liturgií. Nakoniec jej venoval
celý apoštolský list Dies Domini z 31. mája
1998.

rá dia lu m en

o. Thtle.
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POĽSKO: CIRKEV
PROTI STR A C H U
Z BRUSELU A K O
„N O VEJ M O S K V Y "
Napriek súčasným vnútroeurópskym
názorovým rozdielom sa katolícka cirkev
Poľska naďalej rozhodne vyslovuje za vstup
krajiny do Európskej únie. Na medzinárodnom
podujatí pod heslom „Quo vadis Európa"
diskutovali v Gníezne predstavitelia 200
duchovných hnutí a katolíckych združení
o budúcnosti nášho svetadielu. Z poľských
diecéz sa na podujatí zúčastnili mnohí inte
lektuáli, politici a vedci. Zo zahraničia prišli
okrem iných aj gréckokatolícky veľarcíbiskup
Lvova kardinál Lubomyr Huzar. biskup Josef
Homeyer, predseda ComECE, veľvyslanec
Michael Weninger, poradca Romana Prodiho
a taliansky minister pre EÚ Rocco Buttiglione.
Lublínský arcibiskup Jozef Zyčínskí
zdôraznil, že k zjednotenej Európe existuje iba
jedna alternatíva a to „útek do ilúzie". S od
vahou apoštola Pavla je potrebné pracovať
na zjednotení svetadielu. Svojím krajanom Veľarcíbiskup Ĺvova kardinál Lubom yr Huzar
pripomenul, aby prestali hovoriť o Bruseli ako
o „novej Moskve".
Veľvyslanec Weninger pripomenul, že EÚ
Arcibiskup Stanislav Gadeckí z Poznane očakáva od Poľska, že vnesie do Únie svoje
zdôraznil faktor vzájomných záujmov pri hodnoty. EU nie je iba hospodársko-polítícká
procese integrácie. Optimisticky sa vyjadril organizácia, ale má aj duchovné poslanie
najmä o návrate duchovných hodnôt kres židovsko-kresťanského a antického dedičstva
ťanstva do Európy.
Európy. Preto je dialóg s cirkvami a nábožen
Predseda ComECE Josef Homeyer sa skými spoločenstvami rovnako dôležitý a výz
vyslovil, že najdôležitejším prvkom prínosu namný ako politické a hospodárske problémy.
cirkví k zjednotenej Európe je kresťanská
Minister Buttiglione zdôraznil, že Poľsko
koncepcia slobody a dôstojnosti človeka.
je mocným strážcom kresťanstva v Európe,
Kardinál Huzar vyzval prítomných, aby avšak v nijakom prípade jediným. Povedal,
nedávali prednosť hospodárskym, politickým že v každej generácií existuje boj dobra so
a spoločenským aspektom pred duchovnou zlom. Európa sa stále znova dáva do boja za
ideou. Dodal, že Európa bola pred 19. storočím prítomnosť kresťanských hodnôt.
oveľa mocnejšie zjednotená, ako je dnes.
K P /T K K B S

slovo - časopis
gréckokatolíckej cirkvi
■ Vydáva Vydavateľstvo PETRA s cir
kevným schválením Gréckokatolíc
keho biskupstva pod č.j. 3317/99.
■ Šéfredaktor: Mgr. Juraj Gradoš
■ Cenzor: Anton Mojžiš ■ Redak
tori: Adriana Dolinská, Mgr. Anna
Ondovčíková ■ Grafická úprava:
Ján Jalakša ■ Adresa redakcie:
SLOVO, Hlavná 3, R O. Box 204,
080 01 Prešov, teľ: 051-7733323,
7597622, fax: 7597621, e-mail:
slovogrk@stonline.sk, web stránka:
http://web.stonline.sk/petragrk/ ■
Osvit, tlač a vä zb a: Vydavateľstvo
Michala Vaška Prešov * Celoročné
p redplatné: Slovensko: 360 Sk,
Európa: 780 Sk (30 €), zámorie:
1.080 Sk (37 $); číslo účtu pre
zahraničné objednávky: 262 872
8493/1100, SW IFT KÓD: TATR SK
BX, var. symbol: 2003 B Redakcia si
vyhradzuje právo na úpravu príspev
kov. Zaslané rukopisy nevraciame.
Uzávierka pre spravodajstvo do
ďalšieho čísla je 2. m ája 2003 ■
Novinové zásielky: VsRP - 661/2003
■ ISSN 1335-7492
Snímka z titulnej strany: Hlavná
snímka: Ikona Zoslanie Svätého
Ducha (archív redakcie). Ďalšie
snímky: Mons. ThDr. V. Hopko
(archív F. Dancák); redakcia spra
vodajstva rádia Lumen (archív rádia
Lumen)

POČET PREDPLATITEĽOV

5328
slovo - máj/2003 • 5

„A všetko> čo bolo kedysi napísané>
bolo napísané nám na poučenie,
aby sme... mali nádej" (Rím 15 4).

,
Korešpondencia biskupa Vasila Hopká rodnej obci

Boží sluha, biskup Mons. ThDr. Vasíľ Hopko, prešovský pomocný a neskôr svätiaci biskup, patrí
nesporne k veľkým osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i v Čechách. Ako uvádza otec
kanonik Mg r. František Dancák vo svojej knihe Da vsi jedino budut (Prešov: Petra 2002, s. 19), medzí
jeho charakteristické vlastností patrili: „ Veľká láska k východnému obradu, k Svätému Otcovi, k svojmu
ľudu, k svojej rodnej obcí...".
učenia a rady pre nového kňaza, ako si získať
ľudí a svojím pôsobením pomôcť zmierniť
vzniknuté problémy.
Čo sa vlastne stalo?
Podľa Kroniky farnosti Hrabské (s. 31-46),
vyššie spomenutej knihy Da vsijedino budut
(s. 19-27) a spomienok starších veriacich
z Hrabského, nastalo koncom dvadsiatych
rokov minulého storočia v obci veľké nábožen
ské rozdelenie: v roku 1920 prišiel do Hrab
ského mladý kňaz bez akéhokoľvek materiál
neho zabezpečenia (otec Štefan Beskýd).
Veriaci robili čo mohli, aby mladému kňazovi
pomáhali. Stalo sa však to, čo nikto nečakal.
Susedná farnosť Snakov zostala v jeseni roku
1921 bez kňaza, a tak veriaci prišli v nocí
a previezli kňaza z Hrabského do Snakova.
Tu bola farská budova v lepšom stave a aj
role, ako hlavný zdroj živobytia. Hrabské
požiadalo o nového kňaza. Gréckokatolícke
biskupstvo v Prešove dalo podmienku, že
v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov
Otec biskup v parku kláštora Osek u Duchcova
musia veriaci opraviť chrám i farskú budovu.
rabské, obec na východnom Slovensku Túto podmienku sa nepodarilo splniť, a tak
v okrese Bardejov, na slovensko-poľskej farnosť bola pridelená pod správu farnosti
Malcov, s čím veriaci nesúhlasili.
hranici, rodisko biskupa Vasiľa Hopká, je jeho
Kedže v tom čase pravoslávie začalo preni
srdcovou záležitosťou. Aj keď v nej neprežil
celé detstvo a mladosť, predsa vždy rád na kať a pravoslávna farnosť už bola aj v nedáleňu spomínal, rád ju navštevoval a všemožne kej Venecií (dnes lukov), veriaci z Hrabského
sa snažil, aby zostala vernou Bohu, cirkví požiadali pravoslávneho kňaza z Venecíe, aby
i tradícií...
Veľkou zásluhou otca Františka Dancáka
(v rokoch 1964-1977 správcu farností v Hrabskom) sa podarilo 0. í. zachovať dva listy otca
biskupa Vasiľa rodnej obci, ktoré sú uložené
v Pamätnej miestnosti na fare v Hrabskom.
Prvý list, napísaný 27. 8. 1935, posiela
do rodnej obce ako správca farnosti v Prahe.
Je to list úradný, odoslaný pod číslom 890/
35 a zaevidovaný Gréckokatolíckym farským
úradom v Hrabskom pod číslom 96/35. Pred
metom listu je blahoželanie rodnej farností
k obsadeniu kňazom po veľmi zložitých
a ťažkých rokoch náboženského rozdelenia.
Tie síce ešte nepominuli, ale situácia to
umožnila, hoci pre novoustanoveného kňaza s
sú to mimoriadne zložité podmienky a veľké |
obety (bol to dnes už zosnulý otec Štefan t
Haluška, ktorý tu pôsobil v rokoch 1934- |
1942). Samozrejme, otec Vasíľ pripája i po Na audiencii u Svätého Otca Pavla VI. v roku 1968

H
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im vysluhoval bohoslužby. Výsledok tohoto
kroku bol katastrofálny: rozdelenie veriacich
(len 4 rodiny zostali gréckokatolícke), vzájom
ná nevraživosť a napádanie, ničenie majetku,
pálenie úrody na poliach, znečisťovanie studní,
ba keď„pravoslávni" veriaci začali v roku 1928
stavať „svoj" chrám (aj keď bol posvätený
a slúžilo sa v ňom, nikdy nebol dokončenýi,
bolo i rabovanie v pôvodnej certwi. Neskôr sa
niektorí aj vplyvom otca Vasila Hopká vrátili
do gréckokatolíckej cirkvi, ale rozdelenie
a nevraživosť pretrvávali naďalej.
V
takomto stave obec prijala správu, že na
žiadosť dnes už blahoslaveného biskupa Petra
Pavla Gojdíča pre Prešovské biskupstvo bol
Svätým Otcom ustanovený za pomocného
biskupa jej rodák ThDr. Vasíľ Hopko.
Veriaci malí z tejto udalostí nesmiernu radosť.
Zúčastnili sajeho vysviacky a po nej ho i osobne
pozdravili a odovzdali dar rodnej obce: ikony
Ježiša Krista a presvätej Bohorodičky.
Novovysvätený biskup sa veľmi potešil, ale
ako máme možnosť sa dozvedieť z jeho dru
hého zachovaného listu rodnej obcí z dňa
22. mája 1947:
pre mňa najkrajší deň
môjho života by bol ten, kedy by som sa
dočkal, že moji Hrabčania sú všetci v jedinej
spasiteľnej Cirkvi..." [pracovný preklad listu,
ktorý je písaný rusínsko-ukrajinsky azbukou].
Tu by som chcel uviesť v pracovnom
preklade častí listu, ktoré by viac ozrejmili

Otec biskup s asistenciou

jeho starosť, ale i nádej o vyriešenie pretrhá
vajúcej situácie v rodisku. V týchto slovách
však možno badať aj širší obsah, ktorý sa
môže dotknúť sŕdc nás všetkých:
„Drahímoji krajania! Hrabskí veriaci! ...
z Hrabského pochádza nový vladyka. Ne
viem, či to viete dosť oceniť, aká je to veľká
pocta prejednu dedinu, keď môže povedať to
o sebe, že nový vladyka je Hrabčan, z Hrab
ského je rodom...
Som hrdý na to, že som sa narodil vHrabskom... v starom Hrabskom. lebo staré Hrabské, to bolo vzorom pre celé okolie. Starý kňaz
bol v obci,... ale celé Hrabské tak pozeralo na
tohoto kňaza, ako na svojho otca. Preukázali mu
česťako svojmu otcovi... to sa mi vždy páčilo...
Keďzazvonili na utiereň, to z každého do
mu vyšli ľudia a cerkov sa razom naplnila do
posledného miesta... nikdy si nepamätám na
to, aby vcerkvi boli prázdne miesta. Cerkov
vždy bola preplnená.
Zazvonili na sv. liturgiu, ľudia z každého
domu, všetci išli do jednej cerkvi... všetci sa
cítili byfjednou rodinou. Veďsme všetci bra tia,
naši predkovia, naši otcovia, boli rovnakí,
rovnako verili, neboli potrebné nám dve - tri
viery, dve cerkvi, všetci sme chodili dojedného
Božieho chrámu. Aké pekné to bolo...
Ako malý žiačik sedel som pri pánovi
učiteľovi v krylose a videl som, ako prichá
dzaliľudia do chrámu. Najprv dievčatá, každá
jedna uctila obraz pred ikonostasom, každá
jedna si kľakla, pomodlila sa a postavila sa
na svoje miesto... prichádzali chlapci, išli zasa
dopredu na ľavú stranu medzi lavice... mlá
denci išli na chór... prichádzali muži, ženy,
všetci išli uctiť obraz a potom na svoje mies
to... krásne spievali vcerkvi, dievčatá ťahali
vysoké hlasy, chlapci a chlapi hlbokými...
Zazvonili na večiereň, z každého domu išli
na večiereň... tak to išlo z nedele na nedeľu...
v pôste mládež chodila na katechizmus.
Ľudia veľmi zbožne žili. Dievčatá, ženy mo
rálne žili. Pamätám sa, že v celej obci len raz sa
dieťa narodilo nezákonne, to sa každý čudoval,
ako sa to mohlo stať... kto sa zosobášil, žil so
ženou, ženy nenechávali svojich mužov.

ste všetci na hlas zvona išli do jednej cerkvi,
do našej cerkvi... ktorá je v strede obce.
Netreba k tomu veľa. Netreba sa hanbiť,
kto ľutuje hriech, tomu sa všetko odpúšťa. Vy
sa len tam vráťte, kam patríte.
Ó, akú radosťby mal Pán Boh z Vás. A akú
radosťby ste mali Vy sami. Akú radosť by mal
vladyka Pavol, no z ľudí na zemi myslím, že
najväčšiu radosťby som malja, lebo mňa ako
Hrabčana najviac mrzí toto rozdelenie. To nie
je Božia vôľa. Lebo Pán Boh chce: «Aby všetci
bolí jedno»!
Čo sí myslíte, pravoslávni bratia a sestry,
keby Vaši otcovia, dedovia a babky vstali
z hrobov, do ktorej cerkvi by chodili? Určíte
len do tej, v ktorej boli pokrstení, v ktorej sa
spovedali a prijím ali. A vy, ich potomkovia,
máte byť horší od svojich predkov?
Čo si myslíte, ja ako vladyka, neučil som sa
dosť? Nepochodil som kus sveta? A nevidel
dosť? Ak by toto pravoslávie bolo pravou vierou
- čo si myslíte - neprešiel by som na pravú
vieru? Určite by som nechcelzatratiťsvoju dušu
a preto by som prešiel! Ale práve preto, že som
veľa študoval, veľa videl a učil sa, práve preto
som verný syn Gréckokatolíckej cirkvi. Viem,
že ona je pravá Kristova cirkev!
... verte mi, Hrabčania,... ja Vás mám rád
ako svoju mamku... v mene Ježiša, ako
pastier, Vás volám do jedného stáda... ale ak
nepočúvnete... o to prísnejšie sa budete
zodpovedať pred Pánom Bohom, aj za to, že
nepočúvate svojho pastiera...
... veľmi Vás prosím, drahé mamky, otcovia,
bratia a sestry navráťte sa tam, odkiaľ ste sa

Na žiaľ, medzitým nastala zmena... našli
sa noví apoštoli - mudrci, ktorí vymudrovali
novú vieru. Bol čas, že na jednom dome aj
tabuľa bola a na nej napísané: «Kancelária
pre výstup z cirkvi»... až sa červenám, keď sa
na to rozpomínam... a potom nastala schiz
ma... koľko zvady, koľko hriechu, kolko proce
sov, koľko majetku pošlo dole vodou kvôli
budovaniu novej cerkvi. A ľudia sa rozdelili:
otec náš, mama nie, brat náš, sestra nie, aké
to nekresťanské, aké to nemilé... a pripomínal
som, že do bludu ľahko, ale naspäť ťažko... to
radšej ešte teraz na začiatku nechajte novú
vieru a vráťte sa naspäť, no moje slová boli
zbytočné... Hrabčania
pre schizmu viac ako
dosť prežili...
Potom aj také som
počul: z pravoslávia vy
stúpil, ale nevrátil sa
späť do svojej starej
cirkvi, lebo sa hanbil.
Žije bez viery, akoby
človek nebol. Lebo to
nie je človek, kto bez
viery žije...
Potom aj také som
počul, že našli sa zasa
noví mudrci, ktoríčítajú
Sväté písmo a vysvet
ľujú ho. 1vysvetlili zo
Svätého písma takú
múdrosť, že nie je pot
rebné detí krstiť, že nie
sú potrebníkňazi, že nie
sú potrební biskupi, že
nie je potrebná Cirkev
atď... celý Babylon
Otec biskup so svojou matkou v roku 1932
v jednej malej obci...
Bratia a sestry! Píšem Vám... na pamiatku odtrhli. Prijmeme Vás s láskou, nevysmejeme
toho, že z Vašich radov vyšiel nový vladyka, Vás, máme Vás radi i teraz, hoci ste odišli od
že z Hrabčanov Pán Boh vyvolil jedného vy nás. Vždy Vás budeme milovať, lebo ste naša
svätiť na biskupa, aby ste si na túto pamiatku krv, ste naši...
podali všetci ruky a ž ili tak, ako naši pred
...tá druhá cerkov môže byť na odpustovú
kovia, aby ste žili v pokoji, aby ste žili v jed  slávnosť... bola by to cerkov nás všetkých...
note... aby ste tak počúvali duchovného otca, a tam by sme išli poďakovať Pánu Bohu za
ako počúvali starí Hrabčania, aby ste všetci to, že nastala jednota...
kráčali len po jednej cestičke do cerkvi... aby
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Modlím sa za Vás a prosím Vás - poslú
chajte svojho biskupa... kto vie, či Vás ešte
niekto bude napomínať tak, ako Vás teraz ja
napomínam. Možnoje to posledný raz, čo Vás
Pán Boh volá tak ľúbezne skrze mňa...
Na tento úmysel sa všetci modlite. K tomu
Vám dávam svoje archijerejské požehnanie:
Nech Vás žehná Boh Otec t i Syn t i Svätý
Duch f a nech je Jeho požehnanie nad Vami
stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
t Vasilij, pomocný biskup. “
Bol to druhý, a takmer s istotou môžem
povedať, že posledný list svojim rodákom.
Prišiel rok 1950. Staré rany sa znova
rozjatrilí...
Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi
v Československu 13. júna 1968 sa aj farnosť
Hrabské, vďaka obetavému pôsobeniu
o. Františka Dancáka, dá sa povedať, že celá
vrátila tam, kde bolo jej miesto.
Aj keď snahy o udržanie náboženského
rozdelenia ešte kde-tu u niektorých jednotliv
cov pretrvávali, obetavosťou pôsobiacich
kňazov i veriacich sa postupne tieto snahy
eliminovali. Podľa posledného sčítania ľudu

v roku 2001 sa k pravoslávnemu vierovyz
naniu oficiálne už nikto neprihlásil.
Po zverejnení správy o začatí procesu bla
horečenia biskupa Vasiľa Hopká na diecéznej
úrovni, neskôr správy o postúpení tohoto
procesu na Kongregáciu pre kauzy svätých,
ktorá rozhodne o jeho úcte a tiež správ
o slávení spomienkových slávností na Sved
kov viery od roku 2000 aj v Hrabskom, boli
zo strany niektorých pravoslávnych kňazov
(z Prešova, Kurova...) snahy o opravu „pravo
slávnej cerkvi" v Hrabskom a tým i o obnovu
rozdelenia obce. Veriaci však túto iniciatívu
neprijali, ba rezolútne odmietli.
S veľkou pravdepodobnosťou slová Svä
tého písma, ktoré sú aj v nadpise článku, padli
do sŕdc Hrabčanov a priniesli úrodu. Slová
Božského Spasiteľa „ aby všetci bolíjedno “ (J n
17, 21), ktoré otec biskup Vasíľ Hopko mal za
biskupské heslo, sa v rodnej obci biskupa
naplnili. Hoci sa tejto chvíle nedožil tu na
zemi, tento pre neho najkrajší dar mu jeho
krajania môžu venovať k pripravovanému
a očakávanému blahorečeniu.

Aj keď mnohí nazvali a zapísali toto obdo
bie dejín Hrabskej farnosti ako „temnú histó
riu" alebo „čiernu škvrnu", slúži nám na veľké
poučenie, aby sa chyby a zlyhania nemuseli
opakovať. Ba, čo viac, práve toto ťažké obdo
bie pomáha udržiavať živú spomienku na
nášho rodáka, ktorý aj keď telom vzdialený,
srdcom a dušou prítomný, prežíval tieto osudy
a udalostí so svojimi rodákmi. Nikdy na neho
nezabudneme.
Kiež by dal Boh, aby aj na jeho príhovor
v ostatných rozdelených farnostiach a obciach
zavládol pokoj a jednota.
Využívam túto príležitosť a srdečne pozý
vam všetkých Vás 10. mája 2003 do Hrabského, kedy si chceme spomienkovou sláv
nosťou na Svedkov viery a archíjerejskou
Božskou liturgiou o 10. hodine spoločne uctiť
pamiatku veľkého biskupa Gréckokatolíckej
cirkvi, Božieho sluhu, t Mons. ThDr. Vasiľa
Hopká, prešovského pomocného a svätiaceho
biskupa a nášho nezabudnuteľného rodáka.
o. Mgr. Martin Z/acký
správca farnosti Hrabské í

56. výročie vysviacky Božieho sluhu
ThDr. Vasilä Hopká za biskupa

eď bol Dr. Vasiľ Hopko navrhnutý na post
biskupa, nesmierne sa obával prevziať
na seba túto zodpovednú úlohu.
Keďže si veľmi ctil svoju matku, v dňoch
rozhodovania si kľakol pred ňu a spýtal sa jej:
„Mamka moja, čo mám robiť?" Matka, múdra
a zbožná žena povedala: „Ty sa pýtaš mňa,
jednoduchej ženy? Choď do kaplnky, pomodlí
sa a dostaneš odpoveď. “
Od matky si Vasiľ vypýtal požehnanie,
odišiel do kaplnky, kde vrúcne prosil Matku

K
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Božiu o pomoc a vnuknutie. Po tichu rozjí osobnosť biskupa Hopku ostáva tichá, skrom
mania, ako sám neskôr spomínal, mu začalo ná, mnohými zabudnutá v tieni, očakávajúc
čudne hučať v hlave. Kľačiac pred Boho- oslavu tam hore u Najvyššieho.
stánkom rozplakal sa. Stihol zakričať „Bože,
Za svoju vieru a lojalitu Apoštolskej stolici
pomôž m i!" Vtom akoby zhora začul hlas bol odsúdený na 15 rokov väzenia v niekoľ
„rázny a jednoznačný", ktorý ho vyviedol kých najprísnejších väzniciach.
Napriek krutému trestu a útrapám nezanev
z pochybností: „Vasiľ, zober ten úrad!"
V
roku 1947 bol Dr. Vasiľ Hopko menovanýrel na svojich nepriateľov, modlil sa za nich,
za titulárneho biskupa midílského a pomoc odpustil im a prosil Boha, aby aj on im odpustil.
V
osobe biskupa Hopku bola táto hodnosť
ného prešovského biskupa a to na žiadosť sa
motného biskupa Petra Pavla Gojdiča, OSBM. udelená skutočnému služobníkovi Božiemu
Konsekrácia sa uskutočnila dňa 11. mája 1947 zaslúžene a svojím životom dokázal, že je
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa hodným tejto pocty. Jeho kňazská práca, najprv
v Prešove, za hojnej prítomnosti o. biskupov, ako parocha v Prahe, neskôr ako spirítuála
kňazov, predstaviteľov štátnej správy a množ v seminári, náročného ako na iných tak aj na
stva veriacich. Hlavným svätíteľom bol seba, bola presiaknutá svedomitosťou. Neskôr
J.E. biskup Pavol Peter Gojdíč, OSBM. Spolu- aj ako biskupský sekretár a učiteľ náboženstva,
svätiteľmí bolí: pražský arcibiskup Dr. J. Berán potom ako profesor morálky a pastorálnej
a košický biskup J. Cársky. Medzí prítomnými teológie preukázal nesmiernu horlivosť.
Vystúpiť na biskupský stolec mu pomohli
bol aj banskobystrický biskup Dr. A. Škrábík a
vtedajší rožňavský vikár Dr. J. Pobožný. Nechý nesporne také jeho vlastností, ako absolútna
bala, samozrejme, jeho matka, sestra Mária, vernosť Katolíckej cirkví, veľká láska k východ
nému obradu a horlivosťvo viere. Tí, ktorí mali
veriaci z jeho rodiska i z okolia.
Život biskupa Dr. Vasiľa Hopká bol neodde šťastie byť v jeho blízkostí, mali možnosť
liteľne spojený s osobou veľkého služobníka pozorovať jeho skromnosť a pokoru. Hrdinsky
Božieho, blahoslaveného bískupa-mučeníka a dôstojne nasledoval svojho biskupa Gojdiča,
Pavla Petra Gojdiča, OSBM. Biskup Hopko vážil si ho, rešpektoval jeho príkazy, vzorne
nielenže vyšiel od Gojdiča, ale celým životom a s bázňou si plnil svoje povinností a tým by
smeroval k nemu, utiekal sa k nemu a nechal mohol byť svetlým vzorom pre dnešné gene
sa ním viesť. Chcel ísť a aj kráčal v šľapajach rácie kňazského dorastu.
Biskup Dr. Vasíľ Hopko dokázal celým svo
svojho veľkého učiteľa.
Zatiaľ čo sa osobnosť blahoslaveného jím životom, utrpením a ponižovaním, že je
biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM, rozliala skutočne „axíos", teda hodný biskupského
ako mohutný veľtok, ktorý sa v tisícich prúdoch postu. Právom si zaslúžil uznanie ako verný
valí do vôd milosrdného oceánu Božej lásky, mučeník za vieru, za Krista a za Svätého Otca.
o. iCDr. Juraj Bujňák

*

44. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska
Kolpingovom dome v Spišskej Kapitule
sa v dňoch 17. a 18. marca 2003 konalo
44. riadne plenárne zasadanie Konferencie
biskupov Slovenska (KBS). Okrem biskupa
Mons. Dominika Tótha, neprítomného zo
zdravotných dôvodov, sa zasadania zúčastnili
všetci biskupi a apoštolský nuncius v Sloven
skej republike, Mons. Jozef Henryk Nowacki.
V
úvodnom príhovore predseda KBS
Mons. František Tondra privítal nového
prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ. Poukázal na závažné ohrozenie
súčasnej slovenskej spoločností, nakoľko
sú v nej podkopávané základné piliere
ako život, rodina, vernosť. Pripomenul,
že tento stav je pre Cirkev výzvou
rozvíjať pastoračné aktivity na záchranu
týchto morálnych hodnôt, od ktorých
závisí blaho celej spoločností.
Apoštolský nuncius v SR Mons. Jozef
Heniyk Nowacki reagoval na súčasnú |
medzinárodnú situáciu a pripomenul "
slová Svätého Otca, že tam, kde zlyhali všetky
ľudské prostriedky, pre veriacich zostáva ešte
modlitba a pôst a povzbudil obrátiť sa s vierou
na tieto prostriedky. Vyjadril vďačnosť za
prejavy vôle, aby v Európskej ústave nechý
bala zmienka o Bohu vzhľadom na historické
korene Európy í transcendentné povolanie
človeka súčasnosti. Na margo plánovanej
návštevy Svätého Otca na Slovensku apoštol
ský nuncius upresnil, že aj keď Svätá stolica
vzhľadom na pápežov zdravotný stav túto
návštevu zatiaľ definitívne oficiálne nepotvr
dila, je už potrebné začať s prípravou. Pláno

V

pravou pápežských pastoračných ciest, ktorá
by mala navštíviť Slovensko v polovici apríla.
Apoštolský nuncius hovoril aj o parciálnych
zmluvách, vyjadril poďakovanie, že zmluva
o duchovnej službe v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch prešla do štádia
realizácie zriadením Vojenského ordínariátu,
účinného od 1. marca 2003.

O prvých krokoch života Vojenského
ordinariátu referoval novomenovaný sloven
ský vojenský ordinár Mons. František Rábek.
Uviedol, že pastoráciu v ordinaríáte vykonáva
v súčasností 5 kňazov, ktorí sú pre túto službu
uvolnení zo svojich diecéz na skúšobnú dobu
jedného roka. Po ich osvedčení budú môcť byť
trvalo začlenení do Vojenského ordínariátu,
ktorý je osobitnou formou diecézy s účinnos
ťou na celom území SR. Mons. Rábek zároveň
oznámil, že za svojho generálneho vikára
menoval plk. Mareka Trokana. Pre úlohy
Vojenského ordínariátu sa počíta so 60 tabuľ
kovými miestami. Mons.
Rábek už oslovil diecéznych
biskupov s návrhom uvolníť
kňazov do tejto služby.
Dlhodobým zložitým prob
lémom cirkevnej adminis
trácie na Slovensku je nové
rozdelenie diecéz. V tejto
otázke dospeli biskupi k zá
sadnému pokroku a konsenzu
v rozhodnutí pristúpiť len
k rozdeleniu Bratislavskotrnavskej arcidiecézy na Bra
tislavskú a Trnavskú. Vo svo
jom rozhodovaní vychádzali
z kritérií dekrétu Druhého
vatikánskeho koncilu Chrístus
vaná návšteva by sa mala uskutočniť 13.-14. Domínus a osvojili si najmä pastoračné
septembra t.r. a Ján Pavol 11. by mal navštíviť kritérium, službu spáse duší. Podľa požia
Bratislavu, Banskú Bystricu a Rožňavu.
daviek týkajúcich sa úloh diecézy je optimálne
Apoštolský nuncius navrhol vymenovať územie s približne miliónom obyvateľov.
prípravnú komisiu (menovaní boli arcibiskup Určenie definitívnych hraníc delenia súčasnej
Ján Sokol a biskupi Rudolf Baláž, Eduard Bratíslavsko-trnavskej diecézy bude pred
Kojnok a František Rábek), ktorá má okrem metom následných rokovaní. Návrh preštuduje
bezprostredných príprav koordinovať najmä a definitívne schváli Svätá stolica. Hranice ani
duchovnú prípravu. Tá má spočívať najmä sídla ostatných slovenských rímskokatolíckych
v duchovnej obnove, modlitbách a prehĺbení diecéz sa nebudú meniť.
katechézy o zmysle a poslaní Cirkvi a úlohe
Doriešená bola aj otázka administrácie
pápeža v nej. Táto komisia bude spolupra gréckokatolíckych veriacich na Sloven
covať s vatikánskou komisiou poverenou prí sku. Mali by ju tvoriť tri diecézy: Prešov

ská a Košická eparchía budú sledovať

geografické hranice Košického a Prešov
ského kraja, pre ostatné kraje sa zriadi
tretia eparchía so sídlom v Bratislave. Aj
tu o definitívnom schválení rozhodne Svätá
stolica. Na Slovensku by teda malo byť 11
diecéz: 7 rímskokatolíckych, 3 gréckokatolícke
a Vojenský ordínariát.
O stave prác na parciálnych zmluvách
referoval predseda Zmluvnej komisie Mons.
Rudolf Baláž. S uspokojením konštatoval,
že výrazne pokročili práce na zmluve
s ministerstvom školstva a na zmluve
o výhrade vo svedomí, ktoré by malí byť
podpísané do konca tohto roka. Širokú škálu
principiálnych i praktických problémov je
potrebné riešiť v zmluve o financovaní
Cirkví, čo sí bude vyžadovať dlhší čas.
Biskup Rábek referoval o prípravách
Stredoeurópskych katolíckych dní, ktoré
sa začnú čítaním spoločného pastierskeho
listu ôsmych stredoeurópskych krajín 1.
júna 2003. V rámci rozsiahleho programu
bude Slovensko poríadať medzinárodnú
vedeckú konferenciu na tému „Etika života",
ktorá sa uskutoční 3.-5. októbra v Bratislave.
V súvislosti s liturgickými otázkami bola
schválená aj kratšia verzia tajomstiev
„ruženca svetla".
Biskupi menovali nového predsedu Envi
ronmentálnej subkomísie Teologickej komisie
KBS. Namiesto doterajšieho predsedu Mons.
Jána Hírku menovali Mons. Jána Babjaka, SJ.
Od 1. marca 2003 zanikli dve rady, Rada pre
duchovnú službu v armáde, a pre väzenskú
správu, nakoľko ich náplň sa stala súčasťou
Vojenského ordínariátu. Komisiu pre klérus
vedie naďalej Mons. Alojz Tkáč. Subkomísíu
pre pastoráciu povolaní a semináre vedie
Mons. Tomáš Galís, Subkomisiu pre trvalý
díakonát Mons. Eduard Kojnok a Subkomisiu
pre trvalú formáciu Mons. Štefan Sečka.
Schválené bolí aj nové osnovy formácie
animátorov, ktorí majú s kňazmi spolupra
covať pri príprave veriacich na prijatie svia
tostí. V rámci pastoračnej starostlivostí o Slo
vákov v zahraničí' bol menovaný do Selenče
vdp. Marián Dej.
Zo správy o Katolíckej univerzite v Ružom
berku vyplýva, že tu v roku 2001/2002 štu
dovalo v dennom štúdiu 634 študentov,
v externom 117, kým v akademickom roku
2002/03 ich počet dosiahol 890 denných
a 201 externých. Rozširujú sa aj akademické
aktivity univerzity.
Biskupi sa stotožnili s iniciatívnou Fóra
života a pripojili sa k jeho kampani za reš
pektovanie ľudského života od jeho počatia,
ktorá prebehla od 17. do 25. marca t.r.
a vyjadruje sa nosením bielej stužky na
odeve. Čo sa týka vojny v Iraku biskupi
pozorne sledovali správy aj počas zasadnutia
a rozhodli sa nevydávať nové komuniké.
Vyhlásenie KBS k vojne v Iraku z 24.1.2003
vyjadruje ich postoj. Spolu so Svätým Otcom
vyzývajú veriacich k modlitbe a pôstu.
Mons. Marián Gavenda, hovorca KBS/TK KBS
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BRATISLAVA - V utorok 25. marca sa pri príležitosti
15. výročia sviečkovej demonštrácie veriacich za ná
boženskú a občiansku slobodu konala bohoslužba
v bratislavskom jezuitskom kostole.
Hlavný celebrant, vojenský ordinár František Rábek
v homílii vyzdvihol odvahu ľudí, ktorí25. marca 1988
prišli vyjadriť svoj vzťah k Bohu. Spomenul takisto
všetkých, ktorí pre svoje presvedčenie trpeli a boli
prenasledovaní. Zároveň upozornil, že aj dnes, v čase
slobody, sa často nerešpektuje Boh a jeho zákony
a mnohí žijú bez Boha. Vyzval veriacich, aby svojím
životom a aktivitami dali najavo, že si želajú, aby
v európskej ústave bola zmienka o Bohu, pretože pre
niektoré kruhy je zmienka o Bohu neprijateľná.
Po bohoslužbe sa veriaci presunuli s horiacimi sviečkami
na Hviezdoslavovo námestie, kde si modlitbou ruženca
pripomenuli udalosti spred pätnástich rokov. Dekan
mesta Bratislavy Ján Formánek privítal zhromaždených
a poďakoval všetkým, ktorí sa vtedy nebáli a obetovali
sa za pravdu. Súčasťou podujatia boli aj modlitby za
kresťanskú Európu, pretože cirkev je síce slobodná, bojuje
však s praktickým ateizmom a zlom v rôznych podobách.
TKKBS
SVIT - V nedeľu 6. apríla 2003 sa uskutočnila sláv
nostná posviacka prestola, ikonostasu a interiéru Chrá
mu sv. Cyrila a Metoda vo Svite, ktorú vykonal pre
šovský eparcha ThDr. Ján Babjak, SJ.
Zároveň v uvedenom chráme od 5. do 13. apríla 2003
boli prítomné relikvie blaženého vladyku P. P. Gojdiča,
OSBAA.
ISPB
BRATISLAVA - Návštevu ústredných orgánov štátnej
správy v Bratislave vykonal v dňoch 7.-10. apríla 2003
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ. Vo
veciach vzťahu našej cirkvi a štátnych orgánov, ako aj
administrácie eparchie ho prijali minister kultúry Rudolf
Chmel, minister školstva, Martin Fronc, minister obrany,
Ivan Simko a minister spravodlivosti, Daniel Lipšic.
Juraj Gradoš
PREŠOV/RIM - Svoju prvú oficiálnu pracovnú
návštevu Ríma v postavení prešovského eparchu
vykonal v dňoch 31. marca - 4 . apríla 2003 prešovský
eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, S J. Navštívil
Kongregáciu pre kauzy svätých, kde mu sekretár
prefekta kongregácie, arcibiskup Mons. Edward Nowak
podal informácie o stave blahorečenia prešovského
svätiaceho biskupa ThDr. Vasiľa Hopku. Novinou v tejto
kauze je nález arzénu v kostiach biskupa, čo dokazuje,
že sa ho snažila bývalá štátna moc odstrániť týmto
jedom. Arcibiskup Nowak biskupa ubezpečil, že už je
skončený proces blahorečenia a ukončuje sa aj positio
-záverečná správa. V júni môžeme očakávať dekrét
Svätého Otca, ktorý je predzvesťou vyhlásenia za
blaženého. Samotný proces by mohol byťv Bratislave
počas tohtoročnej plánovanej návštevy Svätého Otca
na Slovensku.
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N e v š e d n á n e d e ľa
v B ra tis la v e
ezabudnuteľné chvíle prežívali bratis
lavskí veriaci v dňoch 21.-23. februára
2003. Práve v týchto dňoch navštívil vladyka
Ján Babjak, SJ, svoju najvzdialenejšiu farnosť
eparchie - Bratislavu. Kedže vladyka Ján bol
v rokoch 1990-1991 správcom tejto farností,
o to viac sa všetci veriaci veľmi tešili jeho
vzácnej návšteve. V sobotu dopoludnia a po
poludní sa vladyka Ján stretol s kňazmi
činnými vo farnosti, ale tiež aj s tými, ktorí
žijú na území farnosti, ale sú už na zaslú
ženom odpočinku. V podvečer navštívil
svojich dlhoročných bratov Jezuitov. V nedeľu
23. februára t. r. o 08.00 hod. slávil archijerejskú sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom
jazyku za doprovodu dlhoročného speváckeho
zboru Kyrillomethodeon a o 10.30 hod. vla
dyka Ján slúžil druhú archijerejskú sv. liturgiu
v slovenskom jazyku. Túto sv. liturgiu dopre- správca farnosti o. Mgr. Stanislav Díheneščík
vádzal zbor Chrysostomos. Na obidvoch a Mgr. Peter Sabol poďakovali v mene celej
archijerejských sv. liturgiách sa zúčastnilo bratislavskej farností vladykoví Jánovi za
množstvo veriacich a tiež všetci kňazi návštevu a popriali mu v jeho započatei
bratislavskej farností.
biskupskej službe vela milosti a odvahy
Vladyka Ján v homíliach povzbudil veria v Božom Duchu. Po sv. liturgiách sa vladyka
cich, aby prežívali pôst s otvoreným srdcom, Ján stretol s veriacimi a priateľmi, s ktorými
nabádal ich k činnej viere a svedectvu vo si isto mal čo povedať.
svete. Po sv. liturgii ešte pozdravil veriacich
Potešení a povzbudení veriaci prajú
a vyjadril radosť nad tým, že sa tu stretol so vladykoví Jánovi Božie vedenie a ochranu
živým spoločenstvom, ktoré sa snaží žiť vieru presvätej Bohorodičky. Na mnoho rokov,
a povzbudil prítomných do ďalšieho rastu vo vladyka Ján!
viere. Po ukončení druhej sv. liturgie sa
Tomáš Porhinčák

N

Hlavnej ulici v Košiciach. No
najviac nás oslovila súkromná
kaplnka vladyku Milana, kde
naša modlitba sa nám zdala byť hlbšia a kraj
šia. V každom z chrámov sme sa pomodlili
aspoň jeden desiatok ruženca. Okrem chrá
mov sme v Košiciach navštívili aj Východo
slovenské múzeum, kde nás zaujal hlavne
Košický zlatý poklad, o ktorom tvrdia, že je
najväčší na svete. Čas, ktorý nám ostal, sme
využili na prechádzku mestom a návštevy
rôznych obchodov, ba dokonca chlapci mali
príležitosť zúčastniť sa hokejového zápasu
Slovan Bratislava - HC Košice.
Druhý deň sme znova začali modlitbou
svätého ruženca v našej Katedrále Narodenia
presvätej Bohorodičky. Potom nás čakala
návšteva Dómu svätej Alžbety, kde sme
zostúpili do hrobky Rákoczíovcov a vystúpili
na vežu. Videli ste už Košice z výšky? Nád
herný pohľad sa vám naskytne po zdolaní
„nekonečného množstva" schodov zo severnej
veže Dómu svätej Alžbety. Neskôr sme mali
rozchod, po ktorom naša cesta smerovala
k fare, kde sme bolí ubytovaní. Zbalili sme si
všetky veci a išli sme na železničnú stanicu,
odkiaľ nás vlak dopravil do Michaloviec.
Domov sme dorazili unavení, ale plní zážitkov,
ktoré sme s nadšením porozprávali naším
rodičom. Celý výlet sme zakončili spoločnou
účasťou na sv. liturgií už u nás doma v chráme
v Kaluží.
mládež z Kaluže - farnosť Klokočov

V id e li ste u ž K ošice z výšky?
ládež z farnosti Klokočov sa tešila na
utorok 25. februára 2003. Boli jarné
prázdniny a my sme vyrazili na duchovno rekreačný výlet do Košíc. Neprekážalo nám
ani skoré ranné vstávanie. Autobusom sme
sa dopravili na železničnú stanicu v Micha
lovciach. Našťastie sme vlak nezmeškali a bez
problémov nastúpili. Zo začiatku sa nám cesta
zdala dlhá, tak sme si ju spríjemnili vtipmi
a spevom náboženských piesní, ktoré zaujali
aj mnohých cestujúcich. Onedlho vlak zastal
v cieli našej cesty - v Košiciach.
Ubytovali nás v suteréne - mládežníckych
priestoroch na fare. Po chvíľke oddychu sme
začali spoznávať Košice a ich chrámy. Našu
exkurziu sme začali v gréckokatolíckom
chráme Narodenia presvätej Bohorodičky,
pokračovali sme Dominikánskym chrámom
Nanebovzatia Panny Márie a chrámami na
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N ávšteva vladyku J á n a v Ľubici
a Štvrtú pôstnu nedeľu 30. 3. 2003 zbor Aletheía, pozostávajúci z veriacich
navštívil vladyka Jan Babjak, SJ, pre z Ľubice a Kežmarku, pod vedením Ing. Aleny
šovský biskup, farnosť Hubica. Je to jeho Nižnikovej. Po skončení liturgie nasledovalo
bývalá farnosť pod Tatrami, ktorú v čase myrovanie a beseda s veriacimi, na ktorej sa
komunizmu spravoval šesťrokov od roku 1983 hovorilo o prípravách na výstavbu nového
do roku 1989 a ako správca farnosti v nej gréckokatolíckeho chrámu v okresnom meste
zanechal svoju pečať. Je známe, že v tom
čase opravovať chrámy nebolo jednoduché,
nie z finančných, ale z politických dôvodov.
V
roku 1988sa mu spolu s veriacimi podarilo
uskutočniť rozšírenie chrámu a urobiť jeho
generálnu oprav. Takisto sa mu podarilo na
vtedajšie pomery niečo nezvyčajné -vyhrať
súdny proces so štátom o cirkevný pozemok,
ktorého rozhodnutie potvrdil aj najvyšší súd
ČSSRv Prahe. Gréckokatolícka farnosť Ľubica
je známa tým, že pozostáva z prisťahovaných obyvateľov obcí Osturňa a Ihlany
pred a po 11, svetovej vojne.
Slávnostnej archíjerejskej svätej božskej Kežmarok, ktoré je filiálkou farnosti Ľubica.
liturgie sv. Bažila Veľkého sa zúčastnil ge S myšlienkou výstavby nového chrámu a jeho
nerálny vikár o. Vladimír Skyba, aktuár BÚ potreby prišiel terajší správca farnosti o. Pavol
o. Ján Zavacký, kňazi oboch katolíckych Nižník spolu s veriacimi z Kežmarku. Tele
obradov, zástupcovia samosprávy a veľký vízny priamy prenos zo slávnosti mohli sle
počet veriacich aj z okolitých obci. Vo svojej dovať všetci obyvatelia obce Ľubica pros
homílií vladyka Ján, vychádzajúc zo svätého tredníctvom miestnej káblovej televízie.
evanjelia o uzdravení posadnutého syna, Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
zdôraznil potrebu modlitby rodičov za svoje spôsobom prispeli k tejto tak významnej
deti v ich neraz ťažkých životných situáciách. udalostí vo farností Ľubica.
p. Milan Lach, S J
Na svätej božskej liturgii spieval chrámový
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V ladyka Ján B ab jak, SJ, u d e lil n ižš ie s v ä te n ia
viatok Zvestovania presvätej Boho
rodičky, 25. marca 2003, bol význam
ným medzníkom na ceste ku Kristovmu
kňazstvu pre bohoslovcov Prešovskej epar-

S

chie. V tento deň bol v roku 1927 na biskupa
rukopoložený v Ríme, dnes už blažený
biskup-mučeník Prešovskej eparchie, Pavol
Peter Gojdíč, OSBM, ktorý sám zaviedol
tradíciu udeľovania nižších svätení na sviatok
Zvestovania presvätej Bohorodičky.
Pred samotnou archijerejskou svätou litur
giou boli najprv 9 bohoslovci druhého ročníka
a jeden bohoslovec štvrtého ročníka slávnostne
oblečení do bohosloveckého rúcha typického
pre byzantský obrad - „podríasnika", symbo

lizujúc tak odumretie svetu a nasmerovanie sa
na cestu do Božieho kráľovstva.
Potom nasledoval obrad nižšieho svätenia postríženije, ktorévladyka Ján Babjak, SJ, udelil
jedenástim bohoslovcom
svojej eparchie. Pri tomto
prvom stupni kňazstva sa
na znak zrieknutia svet
ských radostí svätencovi
strihajú vlasy v znaku
kríža a po biskupovej
modlitbe, prijíma sviecu,
knihu apoštolských čítaní
a stíchár, ako rúcho spra
vodlivosti. Svätenec od
chádza podľa poučenia
mu daného, aby každý
deň čítaním Božieho Slova
rástol v cnostiach, a tak bol
hodný prijať aj vyššie
stupne služby, ktoré má preňho Pán pripravené.
Sám náš Pán Ježiš Kristus povedal: „Žatva
je veľká, ale robotníkovmálo. Preto proste Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“
(Mt 9, 37). V našich modlitbách preto prosme
dobrotivého Boha, aby aj títo jeho služobníci,
ktorí bolí oblečení do bohosloveckého rúcha,
a ktorým bol zverený úrad speváka, čteca
a svetlonosca, teda postriženije, vždy svedčili
svojím životom, že sú skutočnými robotníkmi
vo „vinici Pánovej žatvy".
Daniel Černý

S P R Á V Y Z DOMOVA
Otca biskupa Jána prijal aj štátny sekretár Svätého
stolca kardinál Angelo Sodano. Témou ich rozhovoru
bol stav a perspektívy Prešovskej eparchie. Táto téma
bola ústredným bodom aj stretnutia vladyku Jána so
svojím priamym predstaveným, prefektom Kon
gregácie pre východné cirkvi, kardinálom Ignace
Moussa I. Daudom. Mimo týchto pracovných stretnutí
otec biskup vykonal aj zdvorilostnú návštevu u bý
valého prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu náro
dov, kardinála Jozefa Tomka, ktorý prejavil živý záujem
o našu miestnu cirkev.
Juraj Gradoš
MARIANKA - V zložkách silových rezortov SR v súčas
nosti pôsobí 16 duchovných za Katolícku cirkev. Štrnásť
vojenských kaplánov pôsobí v Ozbrojených silách SR
a dvaja väzenskí' kapláni v zariadeniach pre výkon väzby
a výkon trestu odňatia slobody a v Zbore väzenskej
a justičnej stráže. Pôsobenie ďalších kaplánov v týchto
zložkách, ako aj otázky týkajúce sa duchovnej služby
Katolíckej cirkvi a jej činnosti v štruktúre Ordinariátu OS
a OZ SR dominovali na odbornom zhromaždení kaplánov
Ordinariátu OS a OZ SR v sídle ordinára v Marianke pri
Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 18. až 21. marca 2003.
Kapláni pod vedením Ordinára OS a OZ SR Mons. Fran
tiška Rábeka prerokovávali návrhy koncepcie duchovnej
služby v OS a OZ SR, ako aj štatút Ordinariátu OS a OZ
SR, ktoré po ich schválení kompetentnými štátnymi
a cirkevnými inštitúciami sa stanú hlavnými, riadiacimi
a koncepčnými dokumentárni, podľa ktorých bude vykoná
vaná duchovná služba pre katolíckych veriacich v OS a OZ
SR a pre osoby, ktoré sú rozhodnutím štátneho orgánu
zbavené slobody. Kapláni Ordinariátu OS a OZ SR sa
venovali aj organizačnému zabezpečeniu nadchádzajúcich
aktivít, ktoré budú organizovanév rámci duchovnej služby
v OS a OZ SR. Pripravuje sa účasť príslušníkov
a zamestnancov OS SR na 45. Medzinárodnej vojenskej
púti do Lúrd vo Francúzsku, ktorá sa uskutoční 18. až 20.
mája 2003 a tiež účasťpríslušníkov OS SR na 7. Národnej
vojenskej púti, ktorá sa uskutoční 6. júla 2003 v rámci
tradičnej mariánskej púte na Mariánskej hore v Levoči.
Kapláni Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR vyjadrili
poľutovanie nad začiatkom vojenskej akcie Spojeneckých
vôjsk v Iraku v súlade so zamietavým stanoviskom
Katolíckej cirkvi reprezentovanej Svätým Otcom Jánom
Pavlom II. a jeho výzvou k hľadaniu mierových riešení
vzniknutej situácie.
Peter Hajnala
BRATISLAVA - V sobotu 22. marca sa zišla na svojom
pravidelnom zasadnutí Teologická komisia KBS Subkomisia pre bioetiku pod vedením svojho predsedu
Mons. Františka Tondru.
Na programe rokovania bolo oboznámenie sa
s pripomienkami k návrhu čiastkovej zmluvy o výh
radách svedomia medzi SR a Vatikánom.
Ďalším bodom rokovania bola informácia o stave
príprav na Medzinárodnú bioetickú konferenciu
organizovanú v rámci Stredoeurópskych katolíckych
o o o
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dní v dňoch 3.-5. 10. 2003. Ďalej sa členovia
subkomisie oboznámili so stavom podania na Ústavný
súd vo veci nesúladu zákona č. 73/1986 Zb. o UPT
s Ústavou SR. Veľkú pozornosť venovali navrhovaným
zákonom, ktoré sa tykajú kvality ľudského života,
otázke klonovania, ako aj vývoju demografie SR.
ThLic. Daniel Dian
BRATISLAVA - V budove Slovenského rozhlasu sa
v stredu 26. marca 2003 uskutočnilo zasadnutie
Ekumenickej rozhlasovej poradnej rady (ERPR),
ktorého sa zúčastnili predstavitelia Katolíckej cirkvi na
čele s bratislavsko-trnavským arcibiskupom Mons.
Jánom Sokolom a Ekumenickej rady cirkví na Slo
vensku na čele s jej predsedom generálnym biskupom
ECAV prof. Júliusom Filom.
Ústredný riaditeľ SI. rozhlasu PhDr. Jaroslav Rezník
v príhovore konštatoval, že Sro je dlhodobo najdô
veryhodnejším médiom na Slovensku, na čom má
nemalý podiel aj skutočnosť že má vyváženú štruktúru
objektívnosti vysielania, k čomu napomáha aj
náboženská redakcia. Pripomenul, že Sro nerobí
politiku, ale hovorí o nej, ako verejnoprávne médium
plne rešpektuje pluralitu spoločnosti, ale zároveň si
uvedomuje aj kresťanské korene našej spoločnosti.
Preto prináša aj vyjadrenia či už Svätého Otca alebo
Ekumenickej rady cirkví, i spravodajstvo o živote
a činnosti cirkví.
Programový riaditeľ Pavol Šramek predložil zmeny vo
vysielacej štruktúre náboženských programov, ktoré
súvisia s novelizáciou vysielacej štruktúry SRo. Medzi
iným sa od 22. apríla skráti vysielací čas relácie Cesty
o 30. minút, ale celoplošne (teda na všetkých troch
pásmach tohto rádia) sa budú v utorok večer v čase
od 20.05 reprízovať na okruhu rádia Regina. Na tomto
okruhu pribudne dvadsaťminútový náboženský
informačný magazín, ktorý sa bude vysielať každú
nedeľu v čase od 7.30 h. Na okruhu rádia Devín sa
bude v týždni denne reprízovať Ranné zamyslenie
o 7.05 h.
Peter Kolenič, šéf programového centra, oboznámil
ERPR s počtom vysielacích hodín na jednotlivých
okruhoch Sro. Nová štruktúra vysielania v roku 2003
bude mať o 103 hodín vysielacieho času naviac, oproti
457 hodinám v roku 2002. Uviedli sa aj pozoruhodné
čísla vyplývajúce z prieskumu, ktorý Sro uskutočnil
v novembri, keď napr. nedeľný prenos bohoslužieb
počúvalo 630 000 poslucháčov, Cesty 140 000,
Ranné zamyslenie 400 000 a pod.
V rámci diskusie arcibiskup Sokol vyjadril poďa
kovanie vedeniu rozhlasu, ale zároveň pripomenul,
že by sa Odborná redakcia náboženského vysielania
mala viac venovať aj katechizácii, lebo v súčasnej
spoločnosti je mnoho ľudí v náboženskej oblasti ne
informovaných. V tomto ho podporil aj pravoslávny
michalovský biskup Ján.

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení
v mojom mene, tam sa m ja medzi nimi" (Mti8,20)
od týmto veršom z Božieho Slova sa
v nedeľu popoludní, 30. marca 2003,
uskutočnilo stretnutie detských a mládež
níckych gréckokatolíckych zborov Trebišov
ského protopresbyterátu. Už prihlásenie 20tich zborov z celého protopresbyterátu na túto
akciu ukázalo veľký záujem. Veď samotné
heslo pozývalo naozaj všetkých, početnejšie
skupiny i tie s menším počtom členov, ktoré
sa angažujú raz či dvakrát v roku pri speve
vo svojej farnosti. Krásne počasie nakoniec Spevácky zbor z Kuzmíc
prilákalo celkovo 15 zborov.
Samotné stretnutie začalo pantomímou, z Dvorianok, školský zborík 5-tich detí z Hrane
ktorú pripravili mladí zo Zemplínskej Teplice a „Amadeus" zo Sečoviec, ktorí sa tiež
predstavili krátkou pantomímou.
V
rámci stretnutia zaznelo
spolu 30 piesní a zúčastnilo sa
184 menších i väčších spevá
kov a mnohí sa vôbec prvýkrát
prezentovali mimo svojho chrá
mu. Veď naozaj nie je dôležitý
počet členov alebo skúsenosti,
či trvanie zboru..., a\e ä pus
tíme do svojho spoločenstva
Ježiša Krista!
Záverečná modlitba formou
spoločnej piesne všetkých účin
kujúcich na javisku kinosály
Zbor „Lastovičky“ z Lastoviec
MsKS v Trebišove, bola vrcholom
a po úvodných slovách sa rozbehla nádherná celého stretnutia a zároveň veľkou vďakou
oslava nášho Boha.
Bohu za dar spevu i výzvou pre ostatných:
V
prvom bloku sa predstavili: Zbor
Narodenia presvätej Bohorodičky zo
Zemplínskej Teplice, „Christian" z Bačkova, mládež zo Zemplínskeho Hradíšťa, detský i mládežnícky zbor z Míchalian, Novosad, „ITT" zo Zbehňova,
zbor z Kuzmíc a hostia z Matiašky.
Nasledovala nezvyčajná pres
távka. Vedúci zborov i rodičia, ktorí
svoje ratolesti sprevádzali, si mohli
vydýchnuť. O deti sa postarali animátori a mladí boli vylosovaní po dva
zbory do skupín, kde sa mohli lepšie
Záverečná modlitba formou spoločnej piesne všetkých
spoznať, zoznámiť a povzbudiť.
účinkujúcich na javisku kinosály MsKS v Trebišove
Druhý blok začal milým spevom
detí: „Slniečka" z Nižného Žípova a „Cheru „Choda rob aj ty podobne!" (Lk 10,37b) Nech
bína" zTrebišova, ďalej vystúpili „Lastovičky" je požehnaný Boh od teraz až na veky!
-m z Lastoviec, „Šalóm" z Trebíšova, „Adaptér"
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Nový služobník
v Pánovej vinici
ThBac. Ján čverčko, SDB
nar. 15.12.1973 v Košiciach; prvé rehoľné sľuby: 19.8.1995,
Poprad; doživotné sľuby: 15. 7. 2001, Humenné; diakonská
vysviacka: 8. 6. 2002, Turín, Taliansko; kňazská vysviacka: 24. 5.
2003, 14.30 hod., Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa; primície:
25. 5. 2003,10.30 hod., Košice, Kalvária

Pozor zmena!
o. Mgr. Viktor Kučerka; primície: 3. 5. 2003 o 10.00 hod. v Nitre - Kalvárii
o o o
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Telemost - Svätý O te c vyzval m la d ý c h
k m odlitbe a k b u d o v a n iu n o v e j E u ró p y
ri príležitosti Európskeho dňa univerzit vodlivostí, toho mieru, ktorý dnes svet oso
ných študentov, profesorov a zamest bitne potrebuje.
Milí mladí priatelia, zverujem vám v tento
nancov sa konalo v sobotu 15. marca európske
modlitbové stretnutie. Na podnet pápeža Jána večer jednu túžbu, ktorá mi tak leží na srdci:
Pavla 11. sa uskutočnilo satelitné prepojenie aby mohli byť nové generácie verné hlbokým
mladých veriacich medzi Vatikánom, Bratis duchovným a morálnym princípom, ktorév mi
lavou, poľskýmKrakovom, rakúskou Viedňou, nulosti inšpirovali otcov zjednotenej Európy.
Počas tejto vigílie, v ktorej možno vnímať
nemeckým Kolínom, portugalskou Fatimou
entuziazmus a vieru, typickú pre mladých,
a švédskou Uppsalou.
V Univerzitnom pastoračnom centre moja myšlienka prirodzene zalieta k Sve
v Bratislave sa zišlo okolo 500 veriacich, naj tovým dňom mládeže. To sú udalostí, ktoré
mä študentov. Medzi inými aj kardinál Ján mi umožňujú stretať z jedného konca sveta
Chryzostom Korec, arcibiskup Bratíslavsko- po druhý, mladých rozličných kontinentov,
trnavskej arcidiecézy Ján Sokol, predseda počúvať ich a hovoriť im o Kristovi. Každý raz
parlamentu Pavol Hrušovský a hlavný vyjed ponúkam do všeobecnej pozornosti osobitnú
tému. Pre najbližší svetový deň, ktorý sa bude
návač SR v EÚ Ján Fígeľ.
018.00 h sa v Aule Pavla VI. vo Vatikáne sláviť v každej diecéze na kvetnú nedeľu,
začala mariánska vigília, počas ktorej sa berúc do úvahy, že sme v Roku ruženca, som
uskutočnilo spojenie s jednotlivými mestami, vybral významné slová, ktoré povedal Ježíš
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z ktorých zazneli čítania zo Svätého písma, milovanému učeníkovi: „HTa, tvoja m atka!"
meditácia nad apoštolským listom Jána Pavla (Jn 19, 27). Jedná sa o naliehavú výzvu
U. „Rosarium Virginis Mariae" v pripomienke všetkým vám, drahí mladí, aby ste uznali
Patrónov Európy (Benedikt, Katarína, Cyril a prijali do vášho života Máriu ako Matku.
a Metod, Brigita, Edít Stein), svedectvá mla Mladí Európy a sveta, otvorte svoje srdcia
dých ľudí, spevy a modlitby.
Márii a nasledujte učenlivo jej príklad!
0 19.00
h účastníci podujatia privítali Svä Teraz sa obracíam na vás, drahí mladí
tého Otca a modlili sa spolu s ním latinsky Rimania, a dávam si s vami stretnutie vo
nový Ruženec svetla. Bratislava sa modlila štvrtok 10. apríla na námestí Sv. Petra. Bude
tretie tajomstvo: Ohlasovanie Božieho krá to príležitosť na modlitbu a oslavu, tak ako
ľovstva. Loretánske litánie spievali v latinčine v tento večer. Uskutočníme spolu slávnostný
veriaci vo Fatime.
akt odovzdania sa Márii, prosiac ju, aby bdela
Na záver slávnosti sa Ján Pavol II. priho nad vami a chránila cestu vás, mladých tre
voril k zúčastneným a poďakoval všetkým, tieho tisícročia. Pri tejto príležitosti podarujem
kforí prispeli k tejto milej slávnosti. Ocenil každému z prítomných ruženec, pozývajúc
vynález televízie, vďaka ktorej mohol na vás, aby ste sa modlili túto tradičnú marián
diaľku pozdraviť jednotlivé mesta a zvlášť sku modlitbu, aby sa stala čoraz bližšou aj
Krakov, odkiaľ pochádza.
dnešným mladým. Horlivou modlitbou ru
Svätý Otec vyzval mladých, aby sa modlili ženca možno zmeniť osudy sveta. Spájam sa
za Európu v dôležitom okamihu jej dejín. s vami duchovne a s láskou žehnám všetkých
„Mladí sa môžu a musia zúčastňovať na vás í všetkých vašich drahých."
budovaní novej Európy a prispieť svojimi
Po pápežovom príhovore vatikánski účast
túžbami a ideálmi, svojím štúdiom a prácou, níci slávností v lampiónovom sprievode pre
kreativitou a veľkodušnou angažovanosťou. niesli Ikonu Stolicu Múdrosti z Auly Pavla VI.
Mladí kresťania sú osobitným spôsobom do kostola Sv. lva na území univerzity La
povolaní aby ohlasovali a svedčili o Kristovi Sapienza, kde sa slávnosť skončila vyznaním
a aby boli v jeho mene, budovateľmi jednoty viery.
v mnohosti, slobody v pravde, mieru v spra
TKKBS

S P R Á V Y Z DOMOVA
Generálny biskup ECAV Július Filo pripomenul, že oj
v ORNV je dôležité reagovať na dôležité otázky, ktoré
rezonujú spoločnostou, konkrétne teraz Európska únia.
Na informáciu, že sú veľké tlaky na zrušenie nábožen
ského vysielania zo strany istých kruhov, hovorca KBS
Marián Gavenda povedal, že náboženská relácia nie
je vydobytým miestom cirkví, ale je to služba ľuďom
bez rozdielu. Preto aj prítomní sa jednoznačne zhodli,
že zo strany veriacich zaznie hlas na podporu vedenia
Sro, ako odpoveď na pokusy odstrániť náboženské
vysielanie zo Sro.
ThLic. Daniel Dian
BRATISLAVA - V chráme Najsvätejšieho Spasiteľa
v Bratislave sa zišli piatok 4. apríla 2003 zakladatelia,
pracovníci a priaznivci jediného slovenského kresťan
ského rádia Lumen, aby oslávili 10. výročie začiatku
vysielania. Generálny riaditeľVladimír Slovák pozdravil
prítomných, ale aj rozhlasových poslucháčova priblížil
vznik a poslanie Rádia Lumen. Slávnostnú svätú
liturgiu celebroval apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Henryk Jozef Nowacki. Prítomní bol aj biskup
Dominik Kaľata a mnohí ďalší kňazi.
Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup,
zakladateľ Rádia Lumen predniesol homíliu, v ktorej
vychádzal z evanjelia o spravodlivom človeku.
Zdôraznil, že každý človek má byť dobrým, má byť
svetlom. Mravné normy majú uplatňovať všetci, ale
zvlášť pracovníci masovej komunikácie, lebo majú
vplyv na verejnú mienku. Mali by to byť ľudia čestní
a veľkej viery, mali by dbaťo to, aby v rádiu zaznieval
duch modlitby, aby sa poslucháči vnútorne posilňovali.
Rádio by malo byť novou evanjelizáciou. V závere
homílie biskup Baláž vyzval prítomných, aby sa
spolupodieľali na vytváraní tohto rádia.
TKKBS
BRATISLAVA-Začiatkom apríla bola spustená internetová stránka venovaná animátorom. Stránka má
pomôtf pri práci s mládežou a vytvoriť prostredie, kde
sa môžu animátori podeliťo svoje skúsenosti s druhými
a vzájomne tak obohacovať všetky svoje aktivity.
Stránka chce byť „bankou informácií a nápadov", ale
aj priestorom pre tvorbu celoročných výchovných
a pastoračných ciest-itinerárov. Je spoločným dielom
saleziánov, sestier saleziánok, združení DOMKA
a LAURA. Stránka bola spustená s finančnou podporou
Svetovej banky.
Petra Jekkelová
PREŠOV/KOŠICE - Právo nosiť mitru dostali na Kvetnú
nedeľu 13. 4.2003 protosynkel prešovskej eparchie
o. Mgr. Vladimír Skyba a protosynkel košického apoš
tolského exarchátu o. Mgr. Vladimír Tomko od svojich
miestnych hierarchov Mons. ThOr. Jána Babjaka, SJ,
prešovského eparchu a Mons. Milana Chautura, CSsR,
košického apoštolského exarchu v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Prešove a v Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
-red-
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Bože, stvor vo mne srdce čisté
a my sme zasa zbavení povinnosti milovať
ich. „Počuli ste, že bolo povedané: «Milovať
budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho
nepriateľa»" Tieto slová Ježiša Krista z Rečí
na vrchu dokonale odrážajú náš každodenný
postoj. S tým všetci súhlasíme. No Ježiš
pokračuje: „Ale ja vám hovorím: Milujte svo
jich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca,
ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku
vychádzaťnad zlých ¡dobrých a posiela dážď
na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak
milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu
môžete čakať? Varí to nerobia aj mýtnici? A ak
pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne
robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte
dokonalí, akoje dokonalý váš nebeský Otec! “
(Mt 5, 43. 44-48).
Toto je prvý Ježišov úder našej zabehanej
životnej filozofii. Tieto slová však prinášajú aj
možnosť nového života. Pre kresťanov sú zasa
rozlišovacím znamením medzi kresťanstvom
a všetkými možnými filozofiami, aké ľudstvo
vymyslelo. Ak sa tieto slová neodzrkadlia
v našom živote, potom sa od nekresťanov
líšíme iba chodením do kostola! A čí to stačí?
oteraz sme sa zaoberali Ježišovým sta
noviskom ohľadom politických a spolo
čenských problémov Palestíny. Videli sme, že
Ježíš sa k týmto otázkam vôbec nevyjadroval
a nedal sa zatiahnuť do akéhokoľvek politic
kého zápasu. Jednako, tieto otázky patria
k vážnym a dôležitým zložkám ľudského
života. A predsa nič z toho, čo patrí akosi by
tostne k človekovi, nemôže byť Bohu ľahos
tajné. Veď sa nám zjavil ako láska. Vari Boha
nezaujíma, koľko zla napáchali tyrani a dik
tátori tohto sveta ľuďom? Ich jedinou snahou
je udržať sa pri moci a vďaka nej si žiť nad
každý zákon a v prepychu. Či Boh nevidel,
akým bezprávím a pošliapaním všetkých
ľudských práv bolo napríklad otroctvo?
A vtedy, keď sa na zemi objavil Ježiš Kristus,
bolo ono všeobecne akceptované.
Nie! Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby
človeka vykúpil, to istotne nemohol prehliad
nuť. Ježíš Kristus v skutočnosti politiku robil,
a to ešte akú! Pozrime sa spoločne.
Východiskom bude konštatovanie, že Ježiš,
ako Boh, poznal človeka najhlbšie. Vedel,
odkiaľ sa berú zlé a nespravodlivé spolo
čenské a politické štruktúry. Rodia sa v ľud
skom srdci. V srdci, ktoré hriechom pretrhlo
svoje spojenie s Bohom a potom musí svoj
život a svoje šťastie hľadať v niečom inom:
v mocí, v bohatstve, v peniazoch, v príjem
nostiach. Preto je človek egoistom a musí, za
každú cenu musí, aj za cenu hriechu, dobýjať
územia s novými zdrojmi šťastia pre seba.
Preto Pán Ježíš povie: „Zvnútra, z ľudského
srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť,
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zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť,
rúhanie, pýcha, hlúposť" (Mk 7, 21n). Z tejto
p. Alíréd Cholewinski, SJ
večne činnej sopky vo vnútri človeka pochá
spracoval o. ňgr. Peter Rusnák
dzajú všetky pozemské mo
rálne zemetrasenia, ktoré po
tom v podobe vojen, rôznych
revolúcii,, diktatúr a totalít
a iných, na vlastný zisk zame
raných snáh, sú pliagou ľud
skostí od počiatku až podnes.
„Politikou" Ježiša Krista bolo
dostať sa k tomuto koreňu
a vyliečiť ho. On to urobil. Ako?
V tomto bode sa nám otvára
nové, široké pole úvah a nimi sa
budeme zaoberať v niekoľkých
nasledujúcich príhovoroch.
V stratégii Ježiša Krista malo
byť choré ľudské srdce najprv
osvetlené Božím slovom, jeho
evanjeliom. Vďaka tomu malo
ľudstvo pochopiť, že jeho vlast
ná múdrosť a jeho cesty nevedú
nikam! Pre nás všetkých je
napríklad čímsi normálnym
milovať tých, ktorí sú pre nás
užitoční, slúžia nám, sú sym
patickí, súhlasia s našimi názor
mi... Ale tých, ktorí sa nám
protivia, škodia nám, urážajú
nás, alebo spôsobujú akékoľvek
zlo, treba eliminovať, vytlačiť
z nášho okruhu, alebo ak je to
nemožné, naučiť ich „móresom", hoci aj násilím. Takíto
ľudia sa sami zbavili našej lásky Bez názvu, J. Curi, Základná škola, Podsadok (rómska škola),
Stará Ľubovňa

j Odišiel vzácny kňaz a pedagóg

MODLITBA OTCOV P Ú Š T E
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Vdeň svojich menín 19. marca 2003 usnul v Pánu vo veku požeh
naných 89 rokov Mons. prof. ThDr. Jozef Vrablec, pápežský prelát,
pastorálny teológ a ojedinelá kňazská osobnosť Katolíckej cirkvi
na Slovensku. Zosnulý prof. Vrablec významne ovplyvnil aj prib
ližne stovku gréckokatolíckych bohoslovcov, ktorí po povolení
Gréckokatolíckej cirkvi od akademického roku 1969/70 boli prijí
maní na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.
Vmene tejto generácie kňazov s vďačným srdcom mu venujem
úctivú osobnú spomienku.
bornej literatúry, sme si my, jeho poslucháči,
nahrávali prednášky z pastorálky na kazetu,
strojom sme preklepávali jeho príručky k rozjí
maniu, na rotačke sa rozmnožovali jeho skriptá,
zacvíčovalí sme sa do GlM-u (aktivita na pomoc
pri tvorbe kázni). Začiatkom deväťdesiatych
rokov mu v Slovenskom ústave sv. CM v Ríme
tlačou vyšlo viacero zbierok homílii pod názvom
V službe slova. Pri prednáškach z pastorálnej
teológie všestranne uplatňoval koncilového du
cha otvoreností Cirkvi voči problémom moder
ného človeka a budoval v nás, popri vedomos
tiach, to najdôležitejšie - kňazské srdce. Bol
teológom s európskym rozhľadom. Bibliografia
jeho samostatných prác obsahuje 30 vydaných
knižných jednotiek a 53 samízdatov (porov.
VRABLEC, J. Aj ty hľadáš šťastie?, Trnava 1999,
s.183-186). Na bohosloveckej fakulte v Bratisla
ve mal spoločný kabinet s o. Dr. Štefanom Ujhelyím, s ktorým spolu študovali v jednom ročníku
teológiu v Olomouci. Prostredníctvom o. Ujhelyíozef Vrablec sa narodil 4. marca 1914 ho, vtedajšieho lektora gréckokatolíckej líturgív Závode, okr. Malacky. Pochádzal z rodiny, ky, bol informovaný aj o dianí v Gréckokatolíckej
ktorá dala Katolíckej cirkvi štyri zasvätené oso cirkvi, poznal jej problémy a nás, bohoslovcov
by. Jedna sestra z nich už zomrela, brat Štefan východného rítu mal rád.
Prof. Vrablec okrem iného veľa tvorivej ener
je pomocným biskupom bratíslavsko-trnavskej
arcidiecézy a sestra Galia, známa ako dlhoročná gie venoval teologickej analýze pôsobenia
predstavená komunity rehoľných sestier Svätého Ducha v pastoračnej službe hierar
v SÚSCMv Ríme, žíjev súčasnosti na Slovensku. chickej cirkví. Pri duchovnej obnove Slovenska
Teologické štúdiá absolvoval v Olomouci, kde sa podieľal na programe Charizmatíckej obnovy
bol aj 5. júla 1937 vysvätený za kňaza. V roku vo Svätom Duchu, čím sa dostal do povedomia
1944 bol v Bratislave promovaný na doktora aj širších vrstiev katolíkov na Slovensku. Okrem
posvätnej teológie. Ako mladý kňaz prešiel toho, že bol výborným kazateľom a pedagó
viacerými kaplánskymi a pedagogickými gom, viedol často duchovné cvičenia pre boho
zastávkami v Nitrianskej diecéze, aby nakoniec slovcov a kňazov a bol aj trpezlivým spoved
zakotvil na CMBF v Bratislave. Tu sa postupne níkom. V posledných rokoch spolupracoval
habilitoval v roku 1959 na docenta kresťanskej s mladými kňazmi na kompletizácii domácej
filozofie a v roku 1968 na docenta pastorálnej homiletíckej literatúry na Slovensku.
teológie. V roku 1970je vymenovaný za univer
V
roku 2002 som sa dvakrát neformálne
zitného profesora a vedúceho katedry praktickej stretol s naším profesorom Jozefom Vrablecom
teológie. V slobodných podmienkach sa stáva v Nitre. Pri povzbudivom rozhovore som mu
dekanom CMBF (1991-94) a je pri začlenení stačil venovať Akatíst k Svätému Duchu, čomu
tejto fakulty do zväzku Univerzity Komenského sa potešil. Optimistický duch vyžarujúci z prof.
v Bratislave.
Vrableca prezrádzal, že kto žije s Bohom, je vždy
Do povedomia nás bohoslovcov vstúpil prof. mladý. Pre nás, ktorí sme ho bližšie poznali, bol
Vrablec ako vynikajúci pastoralista a kazateľ. jeho odchod do večností napriek úctyhodnému
Pri prednáškach, ktoré formovali kazateľské veku neočakávaný. Veríme a modlíme sa, aby
pôsobenie budúcich kňazov, prof. Vrablec nová dobrotivý Boh, ktorého lásku často ohlasoval
torsky uprednostňoval homíliu, ako najoptimál- slovom í písmom, udelil mu večnú mladosť
nejšiu formu kázne. Sám bol vynikajúcim homi- v nebi.
létom, mal aj dar pôsobivej výrečností a výborný
Blažený pokoj a večná pamiatka!
sluch. Počas totality, keď bol nedostatok od
o. ThLíc. Michal Hospodár

J

PODMIENKY MODLITBY
Samota (1. diel)
U Otcov púšte je mních mimo kélie vnímaný ako ryba
na suchu. Ale kélia je zároveň chápaná ako obraz vnút
ra, ako výraz bdelosti nad sebou samým. Jeden brat
sa vydal za Otcom Mojžišom, aby si od neho vyžiadal
radu. Starec mu povedal: „Bež, zostaň vo svojej kélii
a tvoja kélia ťa naučí všetkému." Kélia, ktorá „sama
učí", je výzvou k práci, k modlitbe a k dôvere v Boha.
Iný brat sa spýtal jedného starca: „Čo mám robit? Moje
myšlienky mi bránia v tom, aby som aspoň hodinu vy
držal vo svojej kélii." Starec mu povedal: „Synu, vráť
sa a zostaň vo svojej kélii, pracuj svojimi rukami, bez
prestania sa modli k Bohu a všetku svoju horlivosťobráť
na Pána a nech nie je nič, čo by ťa odtiaľdonútilo odísť."
Zostať v kélii malo pre Otcov púšte tak veľký význam,
že Otec Ján radí mníchovi, ktorý mal pokušenie odísť
z kélie: „Vôbec sa nemodli, len zostaň vo svojej kélii."
Aký to malo význam, pochopíme z nasledujúceho
výroku, ktorý názorne popisuje, ako ticho a samota pô
sobí na dušu. Jeden brat povedal Otcovi Arseniovi: „Trá
pia ma moje myšlienky, ktoré mi hovoria: «Ty sa
nemôžeš ani postiť, ani pracovať-tak aspoň navštevuj
nemocných, lebo aj toto je láska k Bohu.»" Starec však
poznal diablovo semeno a povedal mu: „Bež, jedz, pi,
spi, nepracuj; len sa nevzdáľuj zo svojej kélie." Vedel,
že námaha prebývania v kélii vedie mnícha k tomu,
aby bol tým, čím má byť. Po troch dňoch sa brata
zmocnila nuda. Našiel niekoľko palmových listov,
rozrezal ich a na druhý deň z nich začal splietať povraz.
Keď pocítil hlad, povedal si: „Tu je ešte trochu lístia,
spracujem ho a potom sa najem." Keďskončil, povedal:
„Pomodlím sa niekolko žalmov a potom sa v pokoji
najem." Tak po krôčikoch s Božou pomocou rástol, až
sa stal tým, čím mal byť. Získal tak odvahu proti svojim
myšlienkam a zvíťazil nad nimi.
Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Stivar, OFM Cap.,
Modlitba Otcú poušte, Matke cyrilometodejská, s. r. o.,
Olomouc, 1998, s. 6.
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„ N a š ím p o s l a n í m j e š í r i ť k u l t ú r u
ŽIVOTA PROTI KULTÚRE SM RTl“
R o z h o v o r s V l a d i m í r o m S l o v á k o m , r i a d it e ľ o m r á d ia L u m e n
hLíc. Vladimír Slovák sa narodil 7.10.1964 vo Zvolene ako najmladší zo štyroch synov Vďaka
ilegálnemu saleziánskemu pôsobeniu od gymnaziálnych čias aktívne pracoval s mládežou a stal
sa i saleziánskym spolupracovníkom. Po kňazskej vysviacke 18. 6.1988 pôsobil do vojenčiny ako
kaplán vo Zvolene, po návrate na jar 1990 účinkoval v Novej Bani. Od mája 1990 spravoval
horehronskú farnosť Beňuš a o dva roky neskôr nastúpil do Kremnice. Od roku 1994 pôsobí v Banskej
Bystrici, najskôr ako šéfredaktor, neskôr ako riaditeľ jediného slovenského kresťanského rádia - LUMEN.
Do roku 1997 bol súčasne správcom Katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského a študoval na
Katolíckej univerzite v Lublíne. Ako výpomocný duchovný pri banskobystrickej katedrále celebruje aj
sv liturgie do Rádia LUMEN.

T

A Spomeniete si na vaše prvé dotyky
so žurnalistikou?
Zažil som ich až v Rádiu Lumen. Ono to
vlastne spočiatku ani nebola žurnalistika, ne
robili sme klasické spravodajstvo. Bol to skôr
dotyk so svetom médií prostredníctvom naj
menšieho a v tom čase - júl 1994 najamatérskejšíeho slovenského rádia. Napriek tomu išlo
o veľkú zmenu môjho štýlu práce i života,
nakoľko dovtedy som bol klasický farár.

Pôsobíte v rádiu Lumen. Prečo ste
vo svojej profesionálnej kariére upred
nostnili toto masmédium?
Nič som neuprednostňoval, dostal som sa
sem „ako Pilát do kréda". Počas štúdií na
Bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch
1983 až 1988 mi ani nenapadlo nejako sa
špecializovať. Jedinou perspektívou, ktorú
sme malí, bolo po niekoľkých rokoch kaplán
skeho pôsobenia získať dedinskú farnosť. Na
mestskú sme bez spolupráce s boľševickým
režimom nemohli ani pomyslieť a spolu
pracovať som nechcel. Po „revolúcií" sa veci
vyvinuli do opačného extrému. Je tu veľa
možností, ktoré možno ani nestíhame. Po
štyroch rokoch účinkovania v klasickej pas
torácií ako farár na Beňuší a v Kremnici mi
na jar 1994 Mons. Rudolf Baláž ponúkol
miesto šéfredaktora vo vtedy už fungujúcom
kresťanskom rádiu Mária. Prijal som ho a od
1. 7.1994 som nastúpil.

(£a o aké poznanie a zážitky vás táto
práca obohatila?
Je to tímová robota. Človek musí brať do
úvahy množstvo komponentov a ľudí, ktorí sa
na vysielaní podieľajú. Taktiež technické
a finančné možností Rádia. Teda to, čo
poslucháči počujú, je determinované mno
hými vecami. Nie je to, ako keď si kňaz
pripraví kázeň, ktorú sám vymyslí, aj povie.
Tu niekto iný vymýšľa štruktúru, iný ju plní
hudbou, iný slovom, iný dáva obsah atd. Tento
systém ma naučil oveľa viac než v pastorácií
rešpektovať a vážiť sí svojich spolupracov
níkov, ale aj oveľa viac od nich požadovať.
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ThLic. Vladimír Slovák, riaditeľ rádia Lumen

Samozrejme, že v tom požadovaní to platí aj
obrátene - smerom ku mne.

Počúva vás 325 tisíc pravidelných
poslucháčov. Zaväzujúce číslo. Ako si vy
ako novinár uvedomujete silu prostried
kov masovej komunikácie a mieru vlast
nej zodpovedností v nich?
Ťažko si uvedomiť všetky tieto veci v plnej
miere. To sa vlastne ani nedá. Snažím sa svoju
prácu robiť v súlade so svojím svedomím,
ktoré si v tomto smere formujem cirkevnými
dokumentmi o masmediálnom pôsobení.

A Z novinárskeho prostredia som
zvyknutá na nie príliš korektné vzťahy,
kde mnohí uprednostňujú svoj postup na
úkor tých druhých. Dá sa vôbec o niečom
takom hovoriť v kresťanskom rádiu?
Novinári sú ľudia ako všetci ostatní. Dobrí
aj zlí. Schopnejší i menej schopní, odborníci

í amatéri. Nemyslím, že by sme mali právo
hovoriť o všetkých, ako o karieristoch, či
šplhúňoch. Niekedy je však ťažko rozlíšiť
zdravú súťaživosť a profesionálnu snahu byť
prvý a najlepší od prejavov drzosti, či
„predbiehania". V každej redakcií, í u nás
platí, že spolu so svojím médiom rastieme
í klesáme. Kto si myslí, že on môže byť „super
novinár" v nekvalitnom médiu, je na omyle.
Ako som už povedal, toto je tímová práca.
Myslím, že väčšina mojich kolegov to chápe.

A Dokážu katolícki novinári pri
publikovaní v prospech cirkvi pridať i ob
jektivitu a profesionalitu? Je to pozoro
vateľné aj na Slovensku?
Kristus povedal, že je Pravda. Snaha
o dosiahnutie pravdy - objektívnej zhody
popisu veci s tým, aké v skutočnosti sú, je teda
samozrejmá každému dobrému kresťan
skému novinárovi. Tak by mal chápať svoju

prácu. Takáto práca je v prospech
Cirkvi. Žiaľ, niektorí si myslia, že
pracovať v prospech Cirkvi je
zakrývať jej problémy a chyby
pred verejnosťou. Aj kresťanskou.
To nie je ani novinársky profe
sionálne, ani kresťanské.

A Mnohé hlasy hovoria
o tom, že masmédiá prinášajú
rôzne tendencie, ktoré nema
jú vždy do činenia s dobrom,
skôr sa dá povedať o akomsi
rozširovaní davovej psychózy
neistoty z negatívneho. V sú
časností je to zvlášť pozoro
vateľné. Môže kresťanský Hudobná redakcia rádia Lumen
novinár prostredníctvom svo
jej práce prinavrátiť spoločností určité geniálne Kristus ovládal všetko to, čomu dnes
„zdravé" videnie skutočností?
hovoríme spoločenská komunikácia. Teda
Naším poslanímje prinášať optimizmus do
ľudského života. Šíriť kultúru života proti
kultúre smrtí. V skutočností nejde o nič iné,
ako predstaviť poslucháčovi (po kvapkách)
inú alternatívu života a šťastia, než ktorá mu
je klasicky médiami ponúkaná. Teda nie je
šťastný, ktoje bohatý, úspešný, mladý zdravý
a silný, kto si môže veľa dovoliť atď., ale kto
je spokojný s tým, čo má (chudobný v duchu),
kto hľadá šťastie v tichu svojej rodiny, kto túži
po spravodlivosti v sebe i vo svete a bojuje
za ňu aj za cenu veľkých obetí, kto si nezaťaží
srdce sexuálnou žiadostivosťou, ale je otvo
rený celostnej láske, kto prináša do svojho
okolia pokoj prameniaci z čistého svedomia
a nezištnej láske k blížnemu. Presne tak, ako
to hovorí Ježíš v Matúšovom evanjeliu. A ta
kéto mediálne pôsobenie uzdravuje.

A) V čom, podľa vás, spočíva šťastie
novinára a ako dozrieva? Cez rast osob
ností, uznanie spoločností, tvorivé napĺ
ňanie zámerov tvorby?
Novinár je šťastný, keď ho ľudia poznajú,
keď uznávajú kvalitu jeho práce, konkrétne
v rádiu, keď radi počúvajú jeho relácie, na
prvé počutie rozoznajú hlas atď. To je pro
fesionálne šťastie. O tom osobnom nemu
sím hovoriť, to som povedal pred chvíľkou,
kedy podľa mňa môže byť človek šťastný.
Dozretý novinár je ten, ktorý vie dať pred
nosťpravde pred všetkým ostatným. Dozrie
vanie je však dlhodobý proces a zahfňa
okrem radostí a pekných chvíľ i mnoho
neúspechov, pochybností a pod. Neviem
o kom z nás by som povedal, že je už
dozretý. O sebe si to nemyslím.

Äi Patríte medzí tých nemnohých,
ktorí vedia zaobchádzať so slovom (na
rôzny spôsob) tak, aby sa jeho krehkosť
a sila zachovalí. Máte nejaké spektrum
zásad, ktoré uplatňujete v styku s ním?
Opäť poviem na prvom mieste je: Pravda.
A učiťsa od Pravdy, znamená podľa inštrukcie
Communio et progressío učiť sa od Doko
nalého ohlasovateľa. Nikdy pred štúdiom
nových foriem ohlasovania viery (masmediálna evanjelizácía) som si neuvedomil, ako

učím sa od Majstra, ale myslím si, že sa ešte
mám veľa čo učiť.

A Nemyslíte si však, že slovo je bez
mocné pred nesmiernym tichom Boha,
sveta, bytia čí nepopísaného papiera?
Slovo musí vychádzať z ticha. Ak má byť
účinné. A má dôjsť do ticha, čí dozrieť
v tichu. Tam prináša ovocie. Ako to hovorí
i názov našej známej relácie a jeden z našich
hlavných sloganov: Od ucha k duchu.
V tomto smere je potrebné opäť sa učiť od
Krista, ktorý vedel nájsť správnu rovnováhu
medzí slovom a tichom.

živote je to najmä hriech. Vždy
prináša nepokoj. V živote Cirkví,
do služieb ktorej som sa dal, ma
znepokojuje určitá stagnácia
a z môjho pohľadu brzdenie
myšlienok 11. vatikánskeho kon
cilu. Je to vlastne stavanie admi
nistratívnych a právnych preká
žok pôsobeniu Božieho Ducha,
ktorý koncil viedol.

A čo vnímate ako nevšed
né, posvätné, dýchajúce hlbo
kým zmyslom?
Dokonalého Ohlasovateľa Krista. V jeho slove, ktoré ma vždy
znovu a znovu udivuje, prekva
puje a inšpiruje a v Eucharistii.
Celebrovať sv. liturgiu je vždy niečo krásne.
Podobne je to aj s adorácíou.

A Postretlo Vás naposledy niečo
múdre? Človek, výrok, článok....
Posledné stretnutie s Jeho Eminenciou
kardinálom Korcom. Spomínali sme okrem
iného, ako som sa s ním spolu so skupinou
bohoslovcov stretol v jednom byte v Petržalke.
Všetko bolo, samozrejme, ilegálne. Rozprával
nám vtedy, že už ráno sa za nás modlil, lebo
vždy ráno sa modlí za všetkých ľudí, ktorých
počas dňa stretne. Teraz po rokoch som sa ho
pýtal, či v tomto dobrom zvyku pokračuje.

A Prezradíte nám
nejaký odtienok zo svoj
ho ľudského vnútra? Na
akých princípoch stavíate vnútorné základy?
Nakoľko mám vo svojej
povahe kúsok cholerika,
páči sa mi jasno a poria
dok vo veciach. Stanovené
koncepcie a pravidlá, pod
ľa ktorých ide práca. Veľmi
nerád plávam v mútnych
vodách. Snažím sa, aby
tomu tak bolo i v mojej
práci. A nakoľko to môžem Pri práci...
ovplyvniť, tak aj na Slo
vensku i v Cirkvi. Preto neustále hovorím
o potrebe koncepčnej práce a jasných pra
vidiel. Na druhej strane ma fascinuje invencia
a tvorivosť, v ktorej sa podobáme Stvoriteľovi.
Aj keď sa mi ťažko posudzuje miera vlastnej
tvorivosti, snažím sa najmä pri svojich
príhovoroch nájsť vždy nový pohľad na
Evanjelium i celé Božie slovo.

A Ktoré hodnoty sú vo vašom živote
smerodajné?
Pokoj, láska, porozumenie, tolerancia,
spravodlivosť.

A Sú skutočností, ktoré vás pri tvorbe,
ale aj v živote znepokojujú?
Takých je mnoho. Okrem vojny v Iraku,
ktorá znepokojuje celý svet. V osobnom

„Samozrejme - odpovedal - a tak som sa
dnes modlil i za vás."

A Ak by ste malí možnosť, realizáciu
akého projektu by ste uskutočnili?
O možnostiach rozmýšľam vtedy, keď ich
dostanem.

A Chcete niečo odkázať našim
čitateľom?
Počúvajte Rádio Lumen - je tu pre všetkých
kresťanov na Slovensku a nielen pre nich. Pre
všetkých ľudí dobrej vôle. Ak budete niekedy
v utorok, čí nedeľu počúvať aj sv. liturgiu, tam
Vám „odkážem viac".
A Za rozhovor ďakuje Adriana Doiinská.
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Nanebovstúpenie

ÍL (žalm 48)
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Detail ikony Nanebovstúpenia Pána

ento žalm je spevom na slávu Síona, mesta veľkého kráľa
(porov. Ž 48, 3), kde vtedy bolo sídlo Pánovho chrámu a miesto
jeho prítomnosti uprostred ľudu. Kresťanská viera ho však chápe
v prenesenom význame ako nebeský Jeruzalem, ktorý je našou
matkou (porov Gal 4, 26). Liturgický dôraz tohto hymnu -výzvy na
slávnostnú procesiu, vízie Jeruzalema ako mesta pokoja, odzrkad
ľujúceho Božiu spásu - robia zo 48. žalmu modlitbu, ktorou možno
začať deň a premeniť ho na vzdávanie chvály, aj keď sa na hori
zonte zjavujú mraky.

T

Dôvera v Boha al y súžení

Boh zachraňuje svojich verných___________

Pochopiť zmysel tohto žalmu nám pomôžu tri
výzvy -na začiatku, uprostred a na záver. Ide
o verše: «Veľkýje Pán a hoden každej chvály
v meste nášho Boha» (v. 2); «Spomíname,
Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho
chrámu» (v 10) a «...on je Boh, náš Boh, na
veky a na veky vekov: on sám nás bude stále
sprevádzať» (v. 15).
Tieto tri výzvy na velebenie Pána, ale aj
mesta nášho Boha (porov. v. 2), charakterizujú
dve veľké časti žalmu. Prvou je radostná
oslava svätého mesta, Sionu, ktoré zvíťazilo
nad útokmi nepriateľov pod plášťom Božej
ochrany (porov. verše 3-8). Máme tu - dá sa
povedať - celý zoznam charakteristík tohto
mesta: jeho svätý vrch je prekrásne návršie,
týči sa ako maják svetla, je jediným Olym
pom, kde sa stretáva nebo so zemou. Slovami
proroka Ezechiela by sme pove
dali -... a meno mesta je:
Pán je tam (porov. Ez
48, 35). No Jeru
zalem obkľučujú
bandy,
akoby
symbolizujúce zlo,
ktoré útočí na jas
Božieho mesta.
Výsledok je jasný
a takmer bezpros
tredný.

Keď mocní tejto zeme zaútočili na sväté mesto,
vyprovokovali tým aj jeho kráľa, Pána. Žalmista
opisuje koniec pýchy mocného vojska obrazom
pôrodných bolestí: hrôza ich tam schvátíla,
bolestí ako rodičku (porov. v. 7). Drzosť
sa zmenila v krehkosť a slabosť,
moc padla a utrpela porážku. Tá
istá situácia je opísaná aj iným
obrazom. Vojsko v útoku prirov
nal žalmista k nepremožiteľ
nému vojenskému námorníctvu,
ktoré je zasiahnuté veľkou búr
kou spôsobenou strašným vích
rom z východu (porov. v. 8). No
istota toho, kto sa nachádza v tie
ni Božej ochrany, zos
táva neJ
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spochybniteľná. Posledné slovo nepatrí zlu, ale
dobru. Boh víťazí nad nepriateľskými silami,
aj keď sa zdajú mohutné a nepremožiteľné.
Veriaci teda práve v chráme slávia svoju
vďaku Bohu Osloboditeľovi. Spievajú hymnus
na milosrdnú Pánovu lásku, vyjadrenú slovom
hésed, ktoré je typické pre teológiu Starej
zmluvy. A tu sme v druhej častí žalmu (porov.
v. 10-14). Po veľkom chválospeve Bohu
vernému, spravodlivému a Spasiteľovi (porov.
v. 10-12) sa uskutočňuje istý druh procesie
okolo chrámu a svätého mesta (porov. v. 1314). Počítajú sa obranné bašty, symbol istej
Božej ochrany, pozorujú sa opevnenia, ktoré
sú výrazom stability ponúknutej Síonu od
svojho Zakladateľa. Múry Jeruzalema hovoria
a jeho kamene pamätajú na skutky, ktorých
pamiatka musí byť odovzdaná budúcim
generáciám (porov. v. 14) cez rozprávanie
otcov svojim synom (porov. Ž 78, 3-7). Sion je
miestom nepretržitej reťaze spásonosných
skutkov ohlasovaných katechézou a oslavova
ných v liturgií, aby medzí veriacimi zostávala
nádej na Pánov oslobodzujúci zásah.

Mový horizont viery______________________
Záverečná antifóna prináša jednu z najkraj
ších definícií Pána ako pastiera svojho ľudu:
«... on je Boh, náš Boh, ... on sám nás bude
stále sprevádzať» (Ž 78, 15). Boh Siona je
Bohom exodu, slobody, blízkostí ľudu zotroče
ného v Egypte a putujúceho po púští. Teraz,
keď je Izrael v zasľúbenej zemi, vie, že Pán
ho neopustí. Jeruzalem je znamením jeho
blízkosti a chrám je miestom jeho prítomnosti.
Keď kresťan číta tieto výrazy, povznášajú
ho ku kontemplácii Krista, nového živého
chrámu Boha (porov. Jn 2, 21) a obracajú ho
k nebeskému Jeruzalemu, ktorý už nepotre
buje chrám ani vonkajšie svetlo, lebo ... jeho
chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok.
A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby
mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho
lampou je Baránok (porov. Zjv21,
22-23).
Ján Pavol U
audiencia 17.10. 2001
(upravila redakcia)

Svätý hieromučenŕk Patrik,
pruský biskup a spoločníci (19. máj)
i^ e d s a spomenie svätý
Im P atrík , asi väčšine
ľudí príde na myseľ muž,
ktorý sa preslávil v piatom
storočí misionárskou prá
cou na území írska. Jest
vuje však prinajmenšom
ešte jeden svätec tohto
mena: pruský biskup, kto
rý žil pravdepodobne
v treťom storočí a spolu
s troma kňazmi zomrel
mučeníckou smrťou. Prvý
uvedený svätec zohral
dôležitú úlohu v dejinách
cirkví latinskej tradície,
preto sa uvádza v rímskokatolíckom liturgickom
kalendári, druhý ovplyvnil
život cirkví konštantínopolskej tradície, preto sa uvá
dza v gréckokatolíckom
liturgickom kalendári. Te
raz sa budeme venovať
tomu z nich, ktorého pa
miatku nachádzame v na
šom bohoslužobnom ka
lendári, pričom hodno
spomenúť, že dané meno
pochádza z latinského

slova „patricius", označujúceho príslušníka
niektorého zo starých rímskych rodov, teda
šľachtica.
Svätý Patrik sa narodil na bližšie nezná
mom mieste pravdepodobne okolo roka 200
a neskôr sa stal biskupom mesta Prusa v ob
lasti Bítýnia, číže v severnej časti Malej Ázie.
Vzhľadom na prebiehajúce prenasledovanie
kresťanov zo strany Rímskej ríše spočiatku
ohlasoval evanjelium sveľkou obozretnosťou,
no neskôr otvorene kritizoval pohanské kulty,
a tak mnohých priviedol k svetlu kresťanskej
viery. Z uvedeného dôvodu bol zatknutý
a spoločne s troma kňazmi menom Akakios,
Menandros a Polyainos bol predvedený na
vypočúvanie pred Júlia, vladára danej oblasti.
Kedže sa Július práve zberal do kúpeľov,
rozhodol sa zobrať uvedených štyroch mužov
spútaných železnými okovami so sebou
a zaoberať sa nimi počas liečebného pobytu.
Po príchode na určené miesto priniesol
Július obety pohanskému bohu lekárstva
Eskulapovi a pohanským bohyniam uzdravo
vania, známym pod spoločným pomenovaním
Sotéria. Zasadol na súdny stolec, prikázal
predviesťPatrika i jeho troch spoločníkov a po
vedal: „Hlupák, ktorý vzýva Krista a verí
prázdnym bájkam, pozri, aká veľká je všemohúcnosť našich bohov! Pozri, akú silu uzdra
vovať darovali týmto prameňom na náš úži
tok! A predovšetkým pochop, aká veľká je moc
a obrovské je milosrdenstvo nášho otca

j
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Eskulapa! Ak chceš unik
núť putám í mučeniam
a pokojne žiť vo svojej
vlastí, padni pred ním,
s poníženou prosbou sa
mu pokloň a prines mu
obetu." Svätý Patrik odpo
vedal vladárovi obšírnou
rečou, v ktorej mu vysvetlil
kresťanský názor na stvo
renie sveta, pričom použí
val terminológiu známu
pohanskému svetu, aby
jeho tvrdenia bolí všetkým
dobre zrozumiteľné.
Július najprv trpezlivo
počúval a potom zareago
val slovami: „To znamená,
že Stvoriteľom všetkých
týchto vecí, o ktorých
hovoríš, je váš Kristus?"
Patrik odpovedal: „Stvori
teľom všetkého je nepo
chybne Kristus, ník iný,
veď je napísané: «Všetko
povstalo skrze neho a bez
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo» (Jn 1, 3).
A tiež: «Bohovia pohanov
sú démoni, Pán však učinil

nebesia»" (Ž 95, 5 pod Ta gréckeho textu
Septuaginta). Vladár sa ho znova spýtal:
„Krista nazývaš Stvoriteľom nebies?" Svätec
mu odvetil: „Krista nazývam Stvoriteľom
všetkého, pretože je napísané: «Lebo uvidím
nebesia, diela tvojich prstov, mesiaca hviezdy,
ktoré si ty založil»" (Ž 8, 4 podľa gréckeho
textu Septuaginta).
Na vladárovu otázku, či ho Kristus vyslo
bodí z vriacich prameňov, ak vydá príkaz ho
diť ho tam, Patrik odpovedal: „Poznám silu
svojho Krista a viem, že ma môže zachovať
neporušeného a nedotknutého týmito vodami,
ak bude chcieť... Nech však vedia všetci, ktorí
teraz počúvajú moje slová, že tých, ktorí sa
spolu s tebou klaňajú bezcitnému kameňu sťa
Bohu, čaká večné mučenie v podzemnom
neuhasíteľnom ohni a v najhlbšej priepastí"
(po grécky Tartaros).
Vladár sa veľmi rozhneval, prikázal
Patrika zobliecť a vrhnúť na miesto, z ktorého
pramenila vriaca voda. Pri páde svätec
zvolal: „Pane Ježišu Kriste, pomôž svojmu
služobníkovi!" Vyprsknuté kvapky vriacej
vody spôsobilí viacerým okolostojacim
popáleniny, no Patrik v nej stál bez akejkoľ
vek ujmy a zveleboval Krista.
Vtedy bezmocný vladár prikázal vojakom,
aby Patrika vytiahli a spolu s jeho troma
spoločníkmi sťali. Svätec sa krátko pomodlil,
sklonil hlavu a zomrel mučeníckou smrťou.
Vieme, že k tomu došlo 19. mája, paradoxne
však nevieme ktorého roku, no pravdepo
dobne 250.
o. Mgr. Marcel Gajdoš

SČÍTANIE ĽUDU - P R O T O P R E S B Y T E R Á T T R E B I Š O V

Bačkov
Brezina
Cejbv
Čeľovce
Dvorianky
Kuzmice
Lastovce
Nižný Zipov
Novosad
Nový Ruskov
Sečovce
Stanča
Stankovce
Trebišov (aj Milhosfov)
Veľaty
Velká Tma
VojSce
Zbehňov
Zemplínska Teplica
Zemplínske Hradište
Spolu

slovenská maďarská
600
0
591
1
353
12
401
0
0
502
1
714
4
665
26/
0
4
833
432
0
1
2061
564
0
289
0
5444
43
5/4
1
558
9
955
0
0
32/
552
0
4/2
1
1/154

11

rómska
0
25
3
0
0
0
1/
2
0
0
4
0
0
3/
/
11
13
0
34
6

rusínska
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
/
0
2
18
2
0
0
0
0
0

ukrajinská
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
8
1
1
8
0
0
0
1
0
5

iná
1
25
4
0
1
2
0
0
1
1
5
0
0
19
3
1
0
0
0
2

spolu
601
642
372
402
504
717
687
269
839
433
2086
565
292
5569
587
579
968
328
586
486

159

31

26

65

1/512

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce, kde máme aspoň 5 gréckokatolíkov. Preto je možná malá odchýlka.
Zdroj údajov: Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov a Štatistický úrad, Bratislava.
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Vzťah štátu a cirkvi
Židia v staroveku neoddeľovali občiansku či politickú sféru od
náboženskej. Tieto oblasti predstavovali viac-menej harmonickú
jednotu. Židovský politický systém má napriek mnohým zmenám,
ktorými židovstvo prechádzalo, buď hierokratícký charakter - keď
má moc v rukách kňazská kasta alebo jeden kňaz - alebo teokratický charakter - keď majú v rukách moc osoby, ktoré ňou boli
poverené kňazmi. Ježišov výrok v dialógu s farizejmi, aby dali
cisárovo cisárovi a Bohu Božie (porov. Mt 22,15-22), naznačuje
pozitívny, alebo prinajmenšom neutrálny vzťah k autoritám a prá
vu. Jeho odpoveď Pilátovi počas vypočúvania: „ nemal by si nado
mnou žiadnu moc, keby tí nebola daná zhora“ (Jn 19,11) doka
zuje, že podľa neho je Boh jediným zdrojom moci. Potom moc
daná človeku má pozitívnu hodnotu vtedy, keď bráni spravod
livosť, trestá zlo a slúži pre dobro všetkých. Teda iba vtedy, keď sa
nespreneveruje svojmu božskému pôvodu, a teda aj charakteru,
vtedy, keď je analógiou starostlivostí Boha o svoj ľud.
Ježišových jednoznačných postojov si
veriaci berú inšpiráciu, na úsvite kres
ťanstva z nich vychádzajú a počas stáročí
sa k nim vracajú ako k nespochybniteľ
nému meradlu. Konkrétnym prejavom
požiadaviek spravodlivostí je napríklad
jasné prezentovanie ich nároku na ná
boženskú slobodu v Rímskej ríši. Nenávisť
voči kresťanom a ich prenasledovanie
mohli mať viaceré príčiny, ale zákony, ktoré

Z

0. biskup Mons. J. Hirka s ministrom Pál Csákym

20 • máj/2003 - slovo

vydal cisár Décius (249 - 251) a ktorých
cieľom bolo aj vyhubenie kresťanov, mali
za cieľ predovšetkým vnútornú obrodu
štátu. Cisár bol presvedčený, že kresťania
odm ietaním štátneho kultu ohrozujú
náboženské základy ríše. V ríši s jednou
mocou, v ktorej je vyznávaných viac ná
boženstiev, sa objavil problém, ktorý
autorita nezvládla, vytvorila a aplikovala
nespravodlivé zákony a krvavým i pre
nasledovaniami spôsobila
utrpenie mnohým nevin
ným ľuďom.
Už v prvých storočiach
nášho letopočtu teda
vznikla vážna otázka vzťa
hu štátnej mocí voči cirkvi,
ktorú viacerí rímski cisári
(od roku 64) riešili vraž
dením. Až v júni roku 311
rímsky cisár Konštantín 1.
udelil kresťanom úplnú
náboženskú slobodu zve
rejnením Milánskeho tole
rančného ediktu. Na zá
klade tohto dokumentu
boli kresťanom priznané
občianske práva, neob
medzená sloboda v prak
tizovaní' ich náboženstva
a navrátenie skonfiško
vaného majetku.
Zdalo by sa, že od Milán
skeho ediktu podnes uply
nula taká dlhá doba, že
problematika vzťahu štátu
a cirkví je v zásade vyrie
šená a tolerancia voči rôz
nym vieram a církvám
v spoločnosti samozrejmá.
O tom, že to tak nie je, sa
môžeme presvedčiť hoci
letmým pohľadom na ne
slobodné postavenie veria

cich v štátoch ovládaných mocou, ktorá je voči
církvám a náboženstvu ako takému nepria
teľská (ide predovšetkým o krajiny spra
vované komunistickými vládami), v oblas
tiach, kde dominuje jedno náboženstvo - je
štátne - a ostatné sú potláčané (islamské
krajiny, v ktorých je šarľa - islamské právo
- aj štátnym právom) čí pohľadom na
socialistickú minulosť našej vlastí.
Prví kresťania svojím životným postojom
v Rímskej ríši, okrem dosiahnutia slobody
viery a kultu, desakralízovalí politickú moc
(„božského cisára"), depolítízovalí majestátnosť Boha (Boh má osobný vzťah s jed
notlivcom), a zároveň presadili autonómiu
svedomia. Inštitúcie a osoby prestali byť
totalízujúce a absolútne, prestali byť teda
modlársky zbožšťované a stali sa obyčaj
nými svetskými prostriedkami, ktoré, ak
správne plnia svoje funkcie, vedú k dosiah
nutiu určitého spoločného dobra. Jedným
dychom však treba dodať, že po Milánskom
edikte v štvrtom storočí sa kresťanstvo stalo
náboženstvom Rímskej ríše, duchovenstvo
postupne získalo v sociálnej štruktúre
privilegované postavenie a stalo sa mocen
skou zložkou v spoločnosti. Kresťanská
cirkev prenikala do všetkých oblastí života
a určovala spoločenské trendy i medziľud
ské vzťahy. Náboženská autorita bola
konečným arbitrom prakticky všetkých
ľudských problémov. Toto tesné spojenie
cirkvi a spoločnosti sa skončilo na starom
kontinente až obdobím osvietenstva a fran
cúzskou revolúciou.
Počas dvoch tisícročí prežila kresťanská
cirkev rozličné podoby koexistencie s rôz
nymi formami štátneho zriadenia. V rôznych
krajinách cirkev prežila a aj v súčasnosti
prežíva prenasledovania, prevíazanosť so
štátom, striktnú odluku od štátu, ale aj vzá
jomnú priateľskú kooperáciu štátu a cirkvi.

Štát a cirkev na Slovensku______________
O pohanskom kulte našich predkov existuje
málo skutočne spoľahlivých správ. Zdá sa
však, že ich pôvodná indoeurópska mono
teistická viera mohla byť predpokladom pre
neskoršie relatívne nenásilné prijatie kres
ťanstva. K západným Slovanom sa kresťan
stvo dostalo z Franskej ríše prostredníctvom
írsko-škótskej misie, z juhu zAkvileje, ale
najdôležitejšiu úlohu zohrala misia z vý
chodu - Byzantská. Problémy, ktoré sprevá
dzali misiu franských kňazov, nebolí iba
jazykové, ale súviseli najmä s okolnosťami
výraznej politickej závislosti, ktoré priná
šala. Pozoruhodným ťaktorom misie solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyríla a Me
toda je, že pracovali so schválením rímskeho
pápeža, a zároveň nepretrhávalí svoje zväz
ky s Byzanciou.
Prijatie kresťanstva bolo v ranom stredo
veku akousi vstupenkou medzí vyspelé
národy, preto sa oň usilovali panovníci
jednotlivých území, majúc pritom na zreteli
politické súvislostí a záujmy mocností
o presadenie svojho vplyvu prostredníctvom
misií a dosadenej cirkevnej hierarchie.

0. biskup Mons. J. Hirka s prezidentom SR R. Schusterom

Franská ríša, ktorá sa za panovania
Karola Veľkého stala Rímskou ríšou a v prie
behu dejín nemeckým cisárstvom Habsbur
govcov, bola politickým útvarom, ktorý si
nárokoval univerzálnosť - vytváranie jed
notného ríšskeho národa, vyznávajúceho
kresťanskú vieru. Mal byť teda nadná
rodným kresťanským impériom. Priro
dzeným vyvrcholením tohto úsilia bola
nespokojnosť podrobených národov, na via
cerých miestach odpor voči vnucovanému
kresťanstvu, výboje a prirodzene spory
medzí cisárom a pápežom (ako aj cisár
skymi zmocnencami a cirkevnou hierar
chiou) o pomer svetskej a cirkevnej mocí.
V osemnástom storočí začali Habsbur
govci uplatňovať svoje panovanie ako osvietenský absolutizmus, čo pre cirkví v praxi
znamenalo zasahovanie panovníkov do ich
vnútorných záležitostí. Cisár Karol VI. v roku
1723 zakázal cirkevným inštitúciám získa
vať nehnuteľnosti. Mária Terézia zriadila
štátny dozor nad správou cirkevného a kláš
torného majetku a výnos cirkevných nadácií
bol predisponovaný v prospech armády
a verejného školstva. Jozef 11. dokonca vy
dával nariadenia, ktoré sa týkali liturgic
kých záležitostí. Zrušil kontemplatívne kláš
tory a ich majetok využíval na vytváranie
nových farností prostredníctvom zemských
náboženských fondov. Za panovania cisára
Jozefa 11. začali duchovní podliehať svet
ským súdom, začal tiež platiť Tolerančný
patent (z roku 1781), ktorý umožnil legálne
pôsobenie evanjelických cirkví augsbur
ského a helvétskeho vyznania, židovskej
náboženskej obce a pravoslávnej cirkvi
v českých a rakúskych krajinách.
V rakúskej monarchii začala v roku 1848
platiť ústava, ktorá všetkým obyvateľom
zaručovala slobodu vierovyznania a svedo
mia. Pre cirkví sa začal proces emancipácie
v spoločnosti. Konkordátom z roku 1855 zís
kala katolícka cirkev rozsiahlu autonómiu
vo viacerých oblastiach svojho pôsobenia.

V roku 1870 bol rakúskym štátom vypove
daný pre prijatie dogmy o neomylnosti pá
peža na I. vatikánskom koncile, a v roku
1874 vláda prijala zákon o úprave vonkaj
ších pomerov katolíckej cirkvi, ktorý opä
tovne usporiadal vzťahy Svätej stolice a ra
kúskeho mocnárstva. Všeobecne bol prijatý
paritný pomer medzí katolíckou cirkvou
a štátom, a taký istý postoj štát zaujal aj
voči nekatolíkom.
Po vzniku samostatnej Československej
republiky bol v roku 1928 prijatý Modus
Vivendí - Zmluva medzí Československom
a Svätou stolicou, ktorá zaručovala vzá
jom ný rešpekt nových
zmluvných partnerov, av
šak vzájomný vzťah medzi
cirkvou a štátom sa oproti
predošlému obdobiu zá
sadne nezmenil. Po druhej
svetovej vojne vývoj sme
roval k potláčaniu priro
dzeného vplyvu círlwí vo
verejnom živote a po feb
ruári 1948, keď moc v štá
te prevzali komunisti, sa
začala písať opäť tragická
kapitola aj v histórii cirkví
na našom území. Dovte
dajší vývoj vzťahov štátu
a cirkví bol prerušený,
a obnovený mohol byť až
po roku 1989.
Prioritným záujmom
komunistického režimu
bolo najprv získať cirkví
pre svoje zámery prostred
níctvom ich predstaviteľov.
Keď sa však ukázalo, že
takéto snahy nepriniesli
očakávaný výsledok, pre
niesla komunistická moc
ťažisko proticírkevnej čin
ností na minimalizovanie
ich spoločenského vplyvu

a zavedenie prísneho štátneho dozoru.
Zákonom č. 217/1949 bol vytvorený Štátny
úrad pre veci cirkevné ako ústredný orgán
štátnej správy. O rok neskôr bol prijatý
zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvi
a náboženských spoločností štátom, ktorý
umožnil štátu diferencovaný prístup k du
chovenstvu. Cirkvi a náboženské spoločnosti
prestali mať charakter subjektu verejného
práva a stali sa v hospodárskych záleži
tostiach úplne závislým i od štátu. Štát
kontroloval liturgickú, pastoračnú, sociálnu,
charitatívnu, vzdelávaciu, ekonomickú či
akúkoľvek inú činnosť cirkví, zaviedol po
vinnú registráciu cirkví a duchovným umož
nil pôsobenie len na základe štátneho
súhlasu, ktorý bol podmienený ich sľubom
vernosti republike.
Komunistický štát nikdy neuvažoval
o odluke cirkví od štátu. Predpokladal, že
takýto krok by v daných historických
podmienkach zvýšil spoločenský vplyv
cirkvi. Taktiež by posilnil disciplínu du
chovných voči cirkevnej hierarchií, čo bolo
pre vtedajšiu moc, usilujúcu sa aj o rozlep
távanie cirkví zvnútra, kontraproduktívny
prvok. Prísna totalitná kontrola cirkví zá
konite vyvolala ilegálne aktivity jednot
livých veriacich, duchovných čí rôznych
skupín, ktoré boli mimo štátnej kontroly
a stali sa terčom prenasledovania štátnych
bezpečnostných zložiek.

Štát a cirkev na Slovensku po roku 1989
Po novembri 1989 bola súčasťou spoločensko-politických zmien aj zmena postavenia
cirkví a náboženských spoločností, ktoré zno-

Vladyka Mons. M. Chautur, CSsR s predsedom vlády SR M. Dzurindom
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Kvel
elocírkevné stretnutie detí a mládeže
Prešovskej eparchie a Košického exarchátu sa uskutočnilo na Kvetnú nedeľu
13. apríla 2003 v Prešove. Po slávnostných
liturgiách vo farnostiach sa okolo dvoch
tisícok detí a mládeže s rodičmi a du
chovnými otcami stretlo o 13. hodine
v priestoroch Krajského úradu v Prešove
s oboma svojimi biskupmi.
Neskôr deti do 13 rokov odišli do pries
torov odborového domu, kde v malej sále bol
pre nich pripravený program pod vedením
prešovského kaplána o. Mgr. Rastislava Baku

e

Protosynkel prešovskej eparchie o. Mgr. V Skyba, košický apoštolský exarcha Mons. M. Chautur, CSsR
a prešovský eparcha Mons. J. Babjak, SJ (zľava)

Hudobné zoskupenie animátorov pod vedením Emila Zorvana
Pantomíma na biskupské heslo vladyku Jána „V y ste
chrám živého Boha“

Mládež v hojnom počte privítala otcov biskupov v zasadačke budovy Krajského
úradu v Prešove
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Celé podujatie sa nieslo vo veselej atmosfére

ná nedeľa

. .

3 4 2003

ť.

a Daniely Antušovej z Dlhého Klčova. Svojím
spevom tieto detí sprevádzali animátorí
z Bystrej pod vedením Em ila Zorvana.
Atmosféra zhustla, keď k deťom prišiel
vladyka Ján, ktorého neskôr vymenil vladyka
Milan, Výkriky radosti, smiech i jasné
posolstvo s úst detí nikoho nenechali na
pochybách, že naša budúcnosť je v správ
nych rukách. Po odchode vladyku Jána sa

detí z farností Ďačov predstavili v scénke
Stvorenie sveta.
Medzitým v hlavnej aule Krajského úradu
pokračoval program pre mládež, ktorý
moderoval o. Mgr. Maroš Ríník, farár
v Zemplínskej Teplici, a Dominika Šoltýsová
zo Sabinova. Na úvod si obaja biskupi pozreli
pantomímu, ktorej ústredným bodom bolo
heslo košického exarchu Milana: „Hľa, tvoja

Záber na mapu východného Slovenska, ktorá
dominovala scéne v malej sále ODK v Prešove

Evanjelizačná skupina CHAIRÉ

Pantomíma na biskupské heslo vladýku Milana „Hla
tvoja matka“

Matka". Pantomímu ako „dar" obom bis
kupom pripravili mladí z Biblickej školy.
Potom nasledovala veľmi zaujímavá dis
kusia, ktorú doprevádzala prešovská evan
jelizačná hudobná skupina Chaíre (Raduj sa).
Po príchode vladyku Jána mládežníci pan
tomímou stvárnili aj jeho biskupské heslo:
„Vy ste chrám živého Boha". Väčšina otázok
na vladyku Jána smerovala k jeho nedávnej
biskupskej vysviacke.
Na záver po 16. hodine sa obidve skupiny
znovu spojili, aby tak zakončili toto stretnutie
detí a mládeže so svojimi biskupmi. Krátko
pred 16.30 hod. sa stretnutie skončilo.
, Biskupi si na pamiatku z tohto stretnutia od
1 mladých gréckokatolíkov odniesli hlinený
| pergamen a peknú kyticu.
o. Mgr. Juraj Gradoš

Deti do 13 rokov sa stretli s otcami biskupm i v m alej sále ODK v Prešove
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vu nadobudli nezávislé postavenie a súčasne
sa im otvorili možnosti zodpovedajúce ich
poslaniu aj v slovenskej spoločnosti.
Vzťahy medzí štátom a cirkvami prechá
dzali v našej krajine za posledných dvesto
rokov rôznymi peripetiami, pričom ich po
doba bola z dnešného pohľadu prakticky
konštantné nevyhovujúca pre obe strany. Od
vzájomnej previazanosti štátu a najmä
rímskokatolíckej cirkví, keď zostávala, í na
priek určitému výsadnému postaveniu,
trvalo v pozícii poddanosti, cez pretrváva
júcu, predovšetkým ekonomickú prevíazanosť cirkví a štátu za prvej Českoslo
venskej republiky, až po ostrý proticirkevný
nepriateľský postoj totalitného štátu v ob
dobí takzvaného reálneho socializmu.
Ani ponovembrový politický vývoj zatiaľ
nevyriešil všetky problémy, napriek tomu, že
priniesol zásadné pozitívne zmeny. Nová
legislatíva umožnila uznaným cirkvám plnú
vnútornú samosprávu, avšak neodstránila ich
priamu ekonomickú väzbu na štát.
Právne normy, ktorými Slovenská repub
lika garantuje náboženskú slobodu, slobodu
svedomia a základné zásady vzťahu štátu
a cirkví, sú: Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR, ústavný zákon č. 23/1991 Zb.,
ktorým sa uvádza Listina základných práv
a slobôd, a zákon č. 308/1991 Zb. v znení
zákona č. 394/2000 Z. z. o slobode nábožen
skej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností. Podmienky registrácie cirkví sú
podrobnejšie upravené Zákonom č. 192/1992
Zb. o registrácii cirkví a náboženských
spoločností.
Majetkové vzťahy medzi gréckokatolíckou
a pravoslávnou cirkvou sa riešili na základe
zákonného opatrenia Predsedníctva Sloven
skej národnej rady č. 211/1990 Zb. Slovenská
republika ako prvá z postkomunistických
štátov dôsledne riešila problematiku vyrov
nania cirkevného majetku Zákonom č. 282/
1993 Z. z. o zmiernení' niektorých majetko-

1 Súsošie sv. Cyrila a Metoda spolupatrónov Európy
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Svätý Otec Ján Pavol II. s prezidentom SR M. Kováčom počas svojej návštevy Slovenska vr. 1995

vých krívd spôsobených cirkvám a nábožen aktivity smerovali k tomu, aby štát nefinanským spoločnostiam. Upravil spôsob a pod coval prevažnú mieru potrieb cirkví, teda
mienky vrátenia podstatnej častí majetku, k odluke. Otázka základného zákona o vztäktorý bol cirkvám odňatý v období od 8. mája hoch štátu k cirkvám a náboženským spoloč
1945 do 1. januára 1990 (židovským ná nostiam vyvstala v pléne NR SR najmä z dô
boženským obciam od 2. novembra 1938). vodov úpravy financovania, ktoré malo byť
Novelizovaný bol zákonom č. 97/2002 Z. z.
jeho súčasťou, ale môže sa vynoriť aj v súvis
Financovanie cirkví je doposiaľ upravené losti so snahami prehodnotiť súčasné pod
už spomínaným Zákonom č. 218 z roku 1949 mienky registrácie cirkví a náboženských
o hospodárskom zabezpečení cirkví a ná spoločností v Slovenskej republike, keď mno
boženských spoločností štátom, platy duchov hé nové náboženské spoločnosti, ktoré sa
ných zabezpečuje v plnej miere štát v súlade objavili na slovenskej duchovnej scéne, nedo
s nariadením vlády o úprave osobných požit kážu splniť požiadavku 20 tisíc členov, ako to
kov poskytovaných duchovným cirkví a ná vyžaduje zákon.
boženských spoločností. Zákonom č. 16/1990
Uvedené legislatívne normy sú len naj
Zb. bol Zákon č. 218/1949 Zb. novelizovaný, základnejšími piliermi takej zložitej stavby,
ako sú vzťahy štátu a cirkví, treba však ešte
čím sa zrušil dozor štátu nad cirkvami.
Národná rada Slovenskej republiky schvá pripomenúť ďalšiu legislatívu, ktorá upra
lila 30. novembra 2000 Základnú zmluvu vuje konkrétne pôsobenie cirkví v jednot
medzí Slovenskou republikou a Svätou sto livých oblastiach spoločenského života, ako
licou. Slávnostne bola podpísaná vo Vatikáne je, napríklad, školstvo, zdravotníctvo, sociál
19. decembra 2000. Zmluva zakotvila, že na sféra, významná problematika ochrany
zmluvné strany uzatvoria ešte štyri čiastkové kultúrnych pamiatok, oblasť daní, ciel
zmluvy. Prvá z nich o duchovnej službe a iných poplatkov, pôsobenie v médiách,
v ozbrojených silách a ozbrojených zložkách duchovná služba v armáde, ústavoch či
bola ratifikovaná vo Vatikáne 28. októbra 2002. medzí študentmi.
Ďalšie otázky v oblastí vzťahov štátu
Dňa 11. apríla 2002 podpísali predstavitelia
jedenástich registrovaných cirkví a nábožen a cirkvi prinesie aj proces integrácie Sloven
ských spoločností zmluvu so Slovenskou repub skej republiky do Európskej únie, ktoré síce
likou - ktorá, i keď má iný charakter, je svojím túto oblasť neupravuje, ale ovplyvňuje
obsahom podobná Základnej zmluve so Svätou hospodárenie s verejnými financiami čí pra
stolicou
čím využili možnosť uzatvárať covné právo.
zmluvy so štátom danú registrovaným cirkvám
Možno očakávať, že v súlade so svetovými
trendmi v budúcnosti bude „štát menej písať
Zákonom č. 394/2000 Z. z.
V
roku 2000 bolo prijaté uznesenie vlády zákony, ktoré sa týkajú cirkví, a viac reagovať
a zároveň aj schválené uznesenie Národnej na konkrétne ponuky cirkví adresované štátu
rady Slovenskej republiky, ktoré požadujú formou nimi samými predložených navrho
základný zákon o vzťahoch štátu k cirkvám vaných zmlúv".
a náboženským spoločnostiam, ako aj rie
V
súvislosti s neustálym zdôrazňovaním
šenie ekonomického zabezpečenia cirkví slobody svedomia, slobody náboženského
a náboženských spoločností.
vyznania a ľudských práv budú v pluraliOtázku finančného zabezpečenia cirkví zovanej spoločnosti ustavične vyvstávať
a náboženských spoločností štátom otvárali otázky individuálnych i korporatívnych ná
najmä v súvislosti s prerokúvaním základnej boženských práv, a v tomto kontexte vzrastie
zmluvy so Svätou stolicou v Národnej rade aj dôležitosť poznania a sústavného štúdia
najmä ľavicoví poslanci, a v období pred duchovnej scény.
ThLic. Michaela Moravčíková
voľbami ľavicové a liberálne strany. Ich

Spoločenstva v> láske
„Nie je dobré byť človeku samotnému!" - hovorí Boh (porov.
Gn 2,18). Táto odveká pravda viedla ľudí k združovaniu sa.
Tento Boží výrok vám potvrdí každý, kto sa len trochu zaoberal
človekom. Odpoveď bude rovnaká bez ohľadu na to, či tento človek
verí v Boha. Teda človek nemôže byť sám?
Človek nemôže byťsám!__________________

Boh a my_______________________________

Je to jednoduchá a striktná odpoveď. Možno
si poviete: „Ale niektorí ľudia predsa sú sami."
To nie je pravda. Možno žijú samí v dome či
v byte. Ale len čo otvoria dvere, okno, vytočia
telefónne číslo, zapnú rádio, televízor či inter
net, čítajú noviny, knihy, modlia sa, meditujú
- stále sú v nejakom spoločenstve. Je samo
zrejmé, že každé to spoločenstvo je iné nielen
čodointenzity, ale aj obsahu a vzťahov v ňom.
Je iné pozerať televízor, počúvať rádio čí čítať
noviny a knihy. Nie ste sami, ale ten druhý vás
nevníma, nevie priamo o vašej existencii, nie
je s vami v dialógu. Vie, že by ste mali existo
vať, no nepozná ani vás, ani vaše vnútro, ani
názory, pocity a myšlienky.
Ak zdvihnete slúchadlo, alebo sa zapojíte
do diskusie na chate cez internet, vstupujete
do kvalitatívne iného spoločenstva. Už o vás
vedia - už nejde o anonymné spoločenstvo.
Ale ani toto spoločenstvo nie je dokonalé.
Môžete posielať celé súbory fotografií cez
internet, rozprávať sa celé hodiny po telefóne
- nikdy vás ten na druhej strane linky nepoz
ná úplne. Ste pre neho neznámou bytosťou,
a to nehovorím, že si môžete vymýšľať, kla
mať, skrášľovať sa či zatajovať o sebe „neprí
jemné" fakty. Na základe takýchto komuni
katívnych spoločenstiev sa neraz vyvinie
niečo viac, inokedy dochádza pri pokuse
o vyšší stupeň dôvery k sklamaniu.

Špeciálnym spoločenstvom je spoločenstvo
s Bohom. Keď to zoberieme v širšom kontexte,
spoločenstvo s Bohom máme vytvárať vždy
a všade. Ba za každých okolností. Špeciálne
si toto spoločenstvo uvedomujeme pri medi
tácii čí modlitbe. Je to iný vzťah. Boh je pre
nás neznámou, no zároveň blízkou osobou. Je
niekým, kto nám dôveruje, kto nás pozná a my
spoznávame jeho. Takéto spoločenstvo by sme
malí vytvárať vždy a stále. Ak toto spoločenstvo
dosiahne vysoký stupeň dokonalosti, stáva sa
žriedlom nevýslovných dobier pre človeka.
Stáva sa prototypom a dokonalým pred
obrazom každého ľudského spoločenstva.
Iným typom spoločenstva je typická ob
čianska spoločnosť, v ktorej žijeme. Vieme
o svojich susedoch, poznáme ich dobre alebo
len povrchne. Niekedy sme náhodnými sved
kami ich radostí, bolestí či problémov. Stá
vame sa integrálnou súčasťou ich vonkajšieho
života tak, ako sú oni súčasťou toho nášho. Tu
nemyslím len na susedov v paneláku či na
ulici v dedine. Susedmi sú aj tí, čo vedľa nás
sedia v škole, pracujú s nami na pracovisku,
čí vytvárajú všeobecné spoločenstvo čí už
veriacich alebo ľudí rovnakých záujmov.

Pravé spoločenstvo_____________________ _
Každé z týchto spoločenstiev, s výnimkou toho
s Bohom, nevytvára dôveru, ktorá prináša
pravé spoločenstvo života. Existuje aj iné
spoločenstvo - spoločenstvo lásky. A tu je

jedno, či toto slovo berieme vo všeobecnejšom
význame alebo vo význame vzťahu dvoch
osôb zavŕšenom manželstvom. Takéto spolo
čenstvo totiž vychádza zo vzájomnej náklon
nosti, lásky, dôvery, spoločných hodnôt,
súzvuku duší... Ako som už uviedol, je to obraz
spoločenstva s Bohom - s nám blízkou
a známou osobou, na ktorej nám nezištne
záleží a ktorej úprimne záleží na nás.
Čo také spoločenstvo prináša? V prvom
rade pocit spolupatričností. S každým problé
mom, radosťou í bolesťou sa máš s kým pode
liť. Spoločne v dobrom i zlom, v šťastí i neš
ťastí, v zdraví í v chorobe kráčať vedľa seba,
byť si vzájomnou oporou, pravým a nefalšo
vaným priateľom. To spoločenstvo tí hovorí:
nikdy nie si sám - niekto na teba úprimne
myslí a je stále v mysli s tebou. A takému
človekovi môžeš nielen povedať priateľ, ale
aj partner, lebo je tvojím životným partnerom.
Môžeš mu dôverovať a zároveň prijímať jeho
dôveru. Navyše, ak človek vytvára takéto
spoločenstvo s hocikým, stáva sa súčasťou
všetkých jeho spoločenstiev.
Prichádza mi na um ešte jedna neza
nedbateľná maličkosť. Keď naozaj vytvoríte
spoločenstvo lásky, po čase sí uvedomíte, že
sa meníte - nielen sa navzájom približujete
v názoroch, myšlienkach, ale aj rýchlejšie
rastiete. V prírode je neraz vidieť, ako dve
rastliny, ktoré by samy nevydržali poryvy
vetra, sa navzájom prepletajú, a tak vytvárajú
nerozlučné spoločenstvo nielen navonok, ale
aj pod zemou, tam kde to nie je vidieť. Vďaka
tomu sú mocnejšie a nezlomnejšíe. Podobne
je to aj u ľudí. Ak vytvoria spoločenstvo lásky,
ono nie je len základom toho vonkajška, ktorý
vnímame, ale aj spojenia duchovných hodnôt,
súzvuku duší.
A tak ako tie dve rastliny nie sú rovnaké,
ale sa navzájom dopĺňajú a neubližujú si, aj
ľudia v spoločenstve lásky sa snažia o to isté.
Svojím postojom, skutkami či slovami sa snažia
doplniť to, čo potrebuje ten druhý. Snažia sa
mu neubližovať, ale byť pre neho tou
opornou palicou, ktorú každý z nás
neraz potrebuje. Po čase mnohé
rastliny vzájomne popreplietané
vytvoria taký celok, kde nebudeme
vedieť, ktorá je ktorá. Stanú sa
jedným, úplne spojeným celkom,
živeným jednou miazgou; celkom,
ktorý prijíma spoločný osud.
Poznal som niekoľko starších
rodín. Niektorí manželia sa po
dlhých rokoch spoločného života
tak na seba naviazali, dosiahli taký
súzvuk, že aj keď to okolie nevní
malo až tak viditeľne, milovali sa
naozaj silnou láskou. Ba osobne
ako chlapec som poznal jeden
manželský pár, kde po smrti jed
ného z nich o pár dní ho nasledoval
aj druhý. Im sa splnilo to prianie
mnohých zaľúbených - nežiť bez
milovanej osoby ani deň.
o. Mgr. Juraj Gradoš

slovo - mój/2003 • 25

m m m

Tsainä

- domáca cirkev

Výchova detí v kresťanskej rodine

tajnú pomoc, aby mohli dosiahnuť plnosť
tohto života. Cirkev ako Matka a Učiteľka je
teda povinná týmto svojim díetkam posky
tovať takú výchovu, ktorá by prenikla celý ich
život duchom Kristovým (porov. Gravíssímum
educationis 3).

Doteraz sme rozprávali o sviatostnom manželstve, lebo ono je
predpokladom šťastnej kresťanskej rodiny. V minulom čísle sme už
rozprávali o otvoreností pre život, aby manželia v dôvere v Boha
neváhali prijať detí. Dnes začíname rozprávať o výchove detí, lebo
deti je potrebné nielen prijať, ale aj vychovávať. „Keďže rodičia dali
život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť
svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba maťza prvých
a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich výchovná úloha je
taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno nahradiť"
(Gravíssímum educationís 3).

Rodičia ako vychovávatelia_______________
Prečo tento dlhší biblický úvod? Aby sme si
uvedomili, že rodičia sa podobajú Bohu
a spolupracujú s ním nielen pri splodení
svojich dietok, keď sú účastní na jeho
stvoriteľskom diele, ale aj pri ich výchove,
pretože sa vtedy podieľajú na vychovávateľskom diele Božom. Veďčlovek patrí Bohu
a Boh si ho vychováva, aby ho človek poznal
a miloval. Nie je to úžasné, že sa môžeme
podieľať aj na tomto Božom diele?
Dieťa patrí na prvom mieste Bohu. Z toho
pre
rodičov vyplýva veľká a zodpovedná
A svojim učeníkom, teda aj nám hovorí:
úloha
vychovať deti nielen pre tento svet, ale
Boh - vychovávateľ______________________
„ Nenechám vás ako siroty, prídem k vám“ On
šimli ste si, že dejiny spásy môžeme 14, 18) a na inom mieste: „A hľa, ja som aj pre Boha, aby sa vzmáhali „v múdrosti,
prirovnať k výchove? Boh vychováva s vami po všetky dní až do skončenia sveta" veku a v obľube u Boha i u ľudí" (Lk 2, 52).
„Rodičia sa majú dívať na svoje deti ako na
vyvolený národ. Ale vychováva aj konkrétneho (Mt 28, 20).
deti
Božie a rešpektovaťich ako ľudské osoby"
číoveka. Osobné dejiny každého z nás sa
Všetok spasiteľný výchovný proces završu
podobajú výchovnému procesu. V našom je Svätý Duch: „A le Tešiteľ, Svätý Duch, (KKC 2222).
Rodičia kresťanskou výchovou pomáhajú
živote sa zračí Božia pedagogika. Dobrotivý ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás
svojim
deťom, aby vo svojom živote dokázali
Boh je ten najlepší pedagóg, ten najlepší všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám
Bohu
povedať
„áno“ . Pre dieťa je požeh
vychovávateľ. Keď otvoríme Sväté písmo, na povedal" (Jn 14, 26).
naním, ak sú jeho rodičia prorokmi. My má
každej stránke vidíme, že Bohu na nás veľmi
záleží a preto nás vychováva. Keby mu na nás Cirkev - vychovávatelka___________________ me akúsi bázeň pred pojmom prorok, pretože
nezáležalo, nevychovával by nás. Boh hovorí: Kristova cirkev, vychovávaná Svätým Du k starozákonným prorokom máme veľkú
„Izraelje môjprvorodenýsyn“ (Ex 4,22). A ako chom, sama sa stáva vychovávateľkou. Prví úctu. Ale kresťan naozaj má byť prorokom
vychováva svoj ľud? Miluje ho. Mnohorakými kresťania sa vytrvalo „zúčastňovali na učení vo svojom dome. Prorok nie je len ten, kto
spôsobmi mu dáva poznať, že človek nežije apoštolov" (Sk 2, 42) a aj sv. apoštol Pavol predpovedá budúcnosť, ale aj ten, kto vie
len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychováva tých, ktorým píše svoje listy, keď v prítomnosti čítať znamenia časov. Naj
vychádza z Božích úst (porov. Mt 4, 4).
ich vyzýva, aby ho nasledovali a napo väčším prorokom je sv. Ján Krstiteľ. On nielen
predpovedal, že Kristus príde, ale ako jediný
Ježíš Kristus hovorí: „Učte sa odo mňa..." dobňovali: „Napodobňujte ma, ako a j ja
z
prorokov mohol naňho ukázať: „Keď na
(Mt 11, 29). Učí nás ako žiť, aby sme našli napodobňujem Krista" (1 Kor 11,1). Ježiš na
druhý
deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš,
odpočinok pre svoju dušu, aby sme svoj život adresu apoštolov hovorí: „Kto vás počúva,
prežívalí v pokoji a v dôvere, že sme v Otco mňa počúva, a kto vam i pohfda, mnou zvolal: «Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma
hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som
vom náručí. Ale nás aj pozýva učiť sa od neho pohfda“ (Lk 10,16).
hovoril...»" (Jn 1, 29-30). Ján Krstiteľ vydal
ako si počínať pri výchove. On svojich uče
Druhý vatikánsky koncil učí, že osobitným
svedectvo,
že toto je Boží Syn (porov. Jn 1,
níkov vychováva tak, že im ohlasuje radostnú spôsobom sa vychovávateľská povinnosť týka
zvesť síovom a skutkom. Všetko, čo robí, je Cirkvi, a to nielen preto, že ju treba uznať í za 34). Toto je úloha kresťanských rodičov ako
vyučovaním a vychovávaním učeníkov. Ježiš ľudskú spoločnosť, ktorá je schopná vyko vychovávateľov svojich detí. Ukázať im svo
sa dokonca stotožňuje s tými, ktorých návať výchovnú činnosť, ale predovšetkým jím životom a slovom na Ježiša Krista. Kto
vychováva. Bol podobne skúšaný vo všetkom preto, že má za povinnosť zvestovať všetkým iný to môže urobiť efektívnejšie ako rodičia?
okrem hriechu (porov. Hebr 4,15) a berie na ľuďom cestu spásy a veriacim udeľovať život Ak to neurobia rodičia, iba veľmi ťažko je
seba trest, ktorý hrozil nám (porov. lz 53, 5). v Kristovi a starostlivo im poskytovať nepres možné hľadať adekvátnu náhradu.
„Neodmysliteľným rozlišovacím znakom
.
kresťanov, najmä kresťanských rodín je, že
vedia každé dieťa, ktoré prichádza na tento
w Bm á,
svet, prijať, milovať, mať v úcte, postarať sa
o jeho mnohostrannú a jednotnú výchovu
hmotnú, citovú, vzdelávaciu a duchovnú"
(Famílíarís consortio 26).
Kresťanským rodičom teda musí záležať na
; r
:t i
celistvej výchove dieťaťa ako osobností,
íl..
' i ' v
*»
nevynímajúc nič z toho, čo dieťa potrebuje pri
wí
svojom osobnostnom raste. Kresťanská
výchova v sebe toto všetko zahŕňa. Kresťanskí
rodičia teda napomáhajú k tomu, aby sa ich
detí stále viac stávali žiariacou ikonou Ježiša
Krista, aby sa obraz Boží, na ktorý boli
« J k
stvorené, neznehodnotil, ale naopak, aby bol
stále viac čitateľný.
■
~
:' 4

V

1 > .
i

26 • máj/2003 - slovo

o. Thlic. Ľubomír Petrík
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ZAMYSLENIE NAD IKONOU

Človek v dnešnom svete ¡e „masírovaný" mnohými tokmi informácií, ktoré na neho
vplývajú pozitívne, ale aj negatívne. V tomto informačnom chaose je potrebné ponúkať
Božie slovo ako „slovo života", ktoré má moc meniť naše životy od základu. Potvrdzuje
to aj úvodné slovo na jediných homiletických www stránkach svojho druhu na Slovensku
- www.homily-service.sk: „Naše časy hladujú po Božom slove. Slovo ľudské útočí na
súčasného človeka zo všetkých strán, priamo ho zasypáva. Preto služba Pánu Bohu
a jeho Slovu je dnes najväčšou službou, akú možno preukázať človekovi našich dní"
(Hans Steffens).
í] htlp://wvw.homity-servfce.sW Microsoft Internet Explorer
Šoufaor Úpravy Zobrazit OWbené Nástroje Nápovéda
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Naše časy hladujú po Božom slove. Slovo ľudské útočí na súčasného človeka zo
všetkých strán, priamo ho zasypáva. Pre to služba Pán u Bohu a jeho Slovu je dnes
najväčšou službou, akú možno preukázaťčlovekovi našich dni. (H an s Steffen s)

m níokjn v*Sn nápady ň
pripomlonkv ( K « ' * » «I« «I ponuku k ■ipohipráei.
Mlrun Koruť Krriíi:

Stránka začala v internetovom priestore pôsobiť v roku 1999 v jednoduchej forme
pod názvom „Homiletické pomôcky", kde bola umiestnená len malá časť materiálov.
Od začiatku existencie stránky zápasili s finančným zabezpečením, je chvályhodné, že
aj napriek tomu stránky neustali, ale naopak napredujú. V roku 2000 stránky nadobudli
súčasnú podobu pod novým názvom „PRAMENE". Obnovené stránky boli rozšírené
o mnohé nové homiletické materiály a e-mail servis.

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA
Ak by ste chceli ukázať na najznámejšiu ikonu sveta, ukázali by ste na túto starozákonnú
Trojicu. Málo ikon odhaľuje aj tajomstvo svojich autorov. Mnohé sú bez mena - človek.
Ale o tejto je známe, že ju namaľoval ruský mních Rublev. Svet jej prisúdil pomenovanie:
Rublevová Trojica.
Už samotné stvárnenie jej postáv prináša odkrytie mnohých dogmatických učení. Ide
o znázornenie návštevy Boha pri Abrahámovi, keď mu predpovedá narodenie Izáka.
Abrahám hosťa ponúkne tým čo má. Nevie, kto prišiel k nemu. Nepozná toho cudzieho
pána, ale cíti, že je to niekto velký. Podobne aj my nepoznáme Boha. Nevieme o
všetkých jeho zámeroch, len cítime jeho prítomnosť vo svojom živote. Abrahám je
však odvážny, vzhliadne na pútnikova začne sa s nimi rozprávať. A Boh mu odpovedá.
Jeho odvaha a úprimnosť srdca idú ďalej, keďspozná hrozný plán trestu. Prosí, žobroní
a vyjednáva. Veď v tom je majster. Tak musel robiť počas celého svojho života a túto
skúsenosť prenáša aj na Boha. A Boh mu povoľuje. Zjedná sa s ním. Aj s nami je to
podobne. Ak nám nechýba viera a odvaha, ak prejavujeme svoju lásku k Bohu, tak
máme nádej, že Boh splní naše prosby a obdarí nás tým, po čom v hĺbke srdca najviac
túžime tak silne, ako Abrahám po synovi. Keďnáš život bude taký, že v nás bude môcť
prebývaťJežiš spolu so svojím Otcom i presvätým Duchom, tak Boh nás obdarí milostou
orodovaťza iných. Tak ako to robila Mária celý život. Budeme môcť pre svoju lásku sa
odvolávať na tú jeho.
Keď svojím pohľadom prejdeme po všetkých postavách, zaujme nás zopár detailov.
Navonok sú oblečené rôzne, ale ich tváre majú veľmi podobné rysy. Všetci majú palice
ako pútnici a krídla ako anjeli. Akoby Rublev chcel povedat' že v Trojici majú všetky
božské osoby nielen jeden zámer - hľadať človeka, aby ho priviedli k spáse, lebo po
tomto Boh naozaj túži, ale aj rovnakú podstatu - sú jednej podstaty, ako sa modlíme
v symbole viery. Ich krídla zvýrazňujú ich nadhľad. Nie sú zavalení obyčajnými
pozemskými starosťami, ktoré by im bránili vidieť za obzor, ale vidia a vedia všetko.
Akoby nás tým chcel autor ikony uistit' že spokojne môžeme vložiť svoj život do rúk
Boha bez toho, aby sme sa báli, len on myslí aj na to, čo my nepoznáme.
o. Mgr. Juraj Gradoš

Štruktúra stránok je rozvrstvená do niekoľkých úrovní. Postupne si ich v krátkosti
predstavíme. Ako prvá je ponúkaná podstránka Myšlienky. Stránka predkladá originálnu
neplatenú službu denného rozposielania homiletického materiálu elektronickou poštou
pre registrovaných záujemcov. Za zmienku určite stojí fakt, že k dnešnému dňu tento
denný e-mail servis odoberá okolo 250 záujemcov zo Slovenska, Ukrajiny, Čiech,
Poľska, Talianska, Juhoslávie, Bulharska, Chorvátska a USA. Hlavným zámerom tejto
podstránky je poskytnúť pomoc i inšpiráciu pre kazateľov, ale je otvorená aj pre
ostatných záujemcov o duchovné slovo.
Ďalšou sekciou je stránka Kartotéky, ktorá prehľadne ponúka zoznam kľúčových slov
- hesiel. Odkliknutím na jednotlivé kľúčové slovo sa na novej podstránke zobrazí
zoznam odkazov na zdroje súvisiace s danou tematikou. Tieto stránky majú poslúžiť
pri príprave na hlásanie Božieho slova.
Užitočnou pomôckou sú aj stránky pod názvom Sviatky. V tejto časti je zoznam
nepohyblivých sviatkov a k nim príslušný zoznam príhovorov.
Stránky Na texty Nového zákona predkladajú homílie, príhovory a myšlienky na texty
Nového zákona. Po odkliknutí spisu Nového zákona sa na novej stránke zobrazízoznam
častí spisu a k nemu príslušný príhovor.
Na rýchlu orientáciu v archíve odoslaných myšlienok podľa ich tém je v hlavnom menu
ďalší odkaz Register hlavných hesiel. K myšlienkam sú pridané linky na dané heslo do
kartotéky, v ktorej sú odkazy na literatúru - teda na ďalšie pramene k danej téme.
Pre tých, ktorí chcú k určitému heslu pridať svoj postreh, názor alebo skúsenosť môžu
tak učiniť pomocou linky Ozveny. Samostatnou stránkou sú aj Pohrebné príhovory.
Ďalšou prednosťou je stránka Životopisy svätých, kde sú v abecednom poradí zoradení
svätí, k ním príslušný dátum slávenia a samotný odkaz na životopis.
Na týchto stránkach si našli miesto aj odkazy na homiletickú literatúru, CD tituly
s homiletickým materiálom a ďalšie odkazy na podobnú tematiku.
Na záver dovoľte vysloviť prianie, aby mal tento originálny projekt, ktorý nemá obdobu
na Slovensku a v Čechách, viac nadšencov a pochopenia aj zo strany Cirkvi.
Mgr. Ing. Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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nenie - ovocie vlastnej skúsenosti -,
ktoré si zasluhuje pozornosť: naj
kratšou cestou je verné plnenie vnuk
nutí Svätého Ducha. Namiesto toho,
Cieľom každého veriaceho človeka je
aby sme svoje úsilie trieštili v rôz
túžba po svätosti. Aspoň by to tak malo nych oblastiach nášho života, kde by
byť. Ale čo je k tomu potrebné? Ako na sa mohlo ukázať ako neúčinné čí
nedostatočné, sv. sestra Faustína
to? Skúsme nahliadnuť do života niek
nám navrhuje, aby sme sa zamerali
torých svätých, čo nám ponúkajú oni.
predovšetkým na nasledujúci bod:
pozorne rozpoznávať, prijímať a us
lovek nemôže byť v trvalom pokoji, ak kutočňovať vnuknutia Svätého Ducha. Určite
jeho najvnútornejšia vôľa nesmeruje sa to najviac oplatí.
bezvýhradne k Bohu. Sv. Augustín píše:
Všeobecne prevláda ilúzia, že treba mať
„Stvoril si nás pre seba samého, Pane, a naše jasný program na dosiahnutie dokonalostí
srdce je nespokojné, kým nespočínie v Tebe". a potom ho s odvahou a trpezlivosťou usku
Dobrou vôľou môžeme nazvať pevný a tvrdý točňovať. Žiaľ, nie je to tak, pretože: dosiahnuť
postoj človeka, ktorý sa rozhodol milovať Boha svätosť vlastnými silami je nemožné. Celé
nadovšetko. Človeka, ktorý vedome nič nech Písmo nás učí, že je to jedine ovocím Božej
ce odmietnuť Bohu. Možno jeho správanie milosti. Hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič
nebude v každodennom živote vždy v súlade urobiť" (Jn 15, 5). A sv. Pavol: „... lebo chcieť
s týmto želaním, s týmto úmyslom. V plnení dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie“
svojho predsavzatia mnohokrát zlyhá.
Avšak bude preto trpieť, žiadať Boha o od
pustenie, bude sa chcieť napraviť. Po prí
padných poktznutiach sa bude usilovať
vzchopiť, aby mohol znovu povedať Bohu
„áno" vo všetkom a za každých okolností.
Platí však aj to, že dobrá vôľa stačí, aby
sme mali právo mať v srdci pokoj......na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle",, hovorí
Sväté písmo. A skutočne, čo Boh od nás
žiada, ak nie túto dobrú vôľu? Čo viac by
od nás mohol vyžadovať On, dobrý a
láskavý otec, než vidieť svoje dieťa ako

Ako sa stať svätým

Č

túži nadovšetko milovať svojho Boha,
ako trpí, že ho dostatočne nemiluje a
ako sa chce oslobodiť od všetkého, čo
by odporovalo Bohu?
Slová z denníka sv. sestry Faustíny
Kowalskej jednoducho podávajú dôležité
posolstvo všetkým, ktorí túžia po svätostí:
„O môj Ježišu, aké ľahké je posväcovať
sa, stačí trochu dobrej vôle. Keď Ježíš objaví
v duší aspoň omrvinku dobrej vôle, ponáhľa
sa darovať sa jej. A nič ho nedokáže zastaviť
- ani chyby, ani pády, celkom nič. Ježiš razom
prichádza na pomoc takejto duši, a ak je
verná Božej milostí, za krátky čas dokáže
dospieť k najvyššej svätosti, akú stvorenie
môže dosiahnuť tu na zemí. Boh je veľmi
štedrý a svoju milosť neodmietne nikomu.
Dáva dokonca viac, než si pýtame. Naj
kratšou cestou je verné plnenie vnuknutí _
Svätého Ducha."
Najväčším problémom je ako na to. Ak J
sme nikdy nepocítili túžbu milovať Boha, tak §
ako je to len možné, potom musíme nalie- |
havo žiadať Svätého Ducha, aby nám takúto
túžbu dal a nenechal nás nikdy na pokoji, lebo:
„Blahoslavení lační a smädní po spravodli
vosti, lebo oni budú nasýtení" (Mt 5, 6).
Pre tých, čo túžia po plnosti lásky, je každé
usmernenie nesmierne vzácne. Aj keď si to
málokto z nás uvedomuje, je rovnako dôležité
umožniť svätým dušiam posväcovať sa ešte
väčšmi a rýchlejšie. Cirkev má z toho rovnaký
úžitok. Svet bude zachránený modlitbami
svätých. Sv. sestra Faustína nám dáva usmer
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(Rim 7,18). Dokazujú to aj mnohí svätí. Napr.
sv Grignion z Montťortu o svätosti, ktorá je
Božím plánom pre náš život, hovorí:
„Hoci sa budeme všemožne usilovať, sami
seba zmeniť nedokážeme. Jedine Boh môže
odstrániť naše nedostatky, našu obmedzenosť
v oblastí lásky, jedine on dostatočne hlboko
vplýva na naše srdce. Keď si to uvedomíme,
ušetríme sí zbytočné boje a znechutenia."

Nemáme sa stať svätými vlastnými si

lami, ale máme nájsť prostriedok, ako nás
nimi môže urobiť Boh. Vyžaduje to však
veľkú pokoru, ale zároveň je to veľmi povzbu
dzujúce. Naše sily sú obmedzené, ale Bo
žia moc a láska nie. Máme zaručený pros
triedok ako dosiahnuť, že jeho moc a láska
prídu na pomoc našej slabosti. Stačí, ak šiju
pokojne priznáme a svoju dôveru a nádej
vložíme do Pána.
A ako rásť v tejto absolútnej dôvere v Bo
ha? Ako ju udržiavať a živiť? Isteže nielen ro
zumovými špekuláciami a teologickými úva
hami. Ale rozjímavým pohľadom na Ježiša.
Živiť sa jeho „príliš veľkou láskou", ktorú nám
vyjadruje na kríži, to skutočne vlieva dôveru.
„N ik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov" (Jn 15,13), Je
možné, aby tento najväčší dôkaz lásky, čoraz
viac neutvrdzoval naše srdce v neochvejnej
dôvere? Čoho sa obávať od Boha, ktorý nám
prejavil lásku takým očividným spôsobom?
Akože by nebol „za nás" tento priateľ ľudí,
ktorý „vlastného Syna neušetril, ale vydal
ho za nás“ (Rim 8, 32) „Ak je Boh za nás,
kto je proti nám ?" (Rím 8, 31). Z toho
vyplýva, že aby sme mohli rásť v dôvere,
rozhodne musíme rozjímať. Živiť vlastné
srdce v pohľade lásky na Ježiša, ktorého
sme poznali, prijali a zamilovali si v
modlitbe. „Skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý
je Pán" (porov. Ž 34,9). Toto j e vlastne naša
modlitba. Lebo srdce sa prebudí k dôvere
len vtedy, ak sa prebudí k láske v tichom a
sladkom spočinutí k Bohu. Je to v podstate
jednoduché, potrebujeme roky, než to
pochopíme, a najmä uvedieme do života.
Tajomstvo svätostí spočíva v istom zmys
le v pochopení, že môžeme od Boha do
siahnuť všetko za predpokladu, že vieme
ako na to. Je to tajomstvo cesty duchovného
detstva sv. Terézie z Lísieux: „Boh má otcov
ské srdce a my môžeme zaručene dostať od
neho všetko, čo potrebujeme, ak ho vieme
chytiť za srdce." Túto myšlienku zrejme
sv. Terézia prevzala od sv. Jána z Kríža,
ktorý bol takmer jediným jej učiteľom.
Napísal: „Moca neústupnosť lásky je veľká,
veď dobýva a spútava Boha samého.
Šťastná duša, ktorá miluje, pretože drží
v zajatí Boha, ktorý podlieha jej túžbam.
Boh je vlastne taký, že ak k nemu pristú
pime s láskou a zo správnej strany, urobí
pre nás, čo chceme" (Duchovná pieseň).
Táto odvážna veta o mocí, ktorú má nad
Božím srdcom naša láska a dôvera, obsa
huje krásnu a hlbokú pravdu. Sv. Ján
z Kríža to sám vyjadruje na inom mieste
slovami: „Pevná nádej zasahuje a premáha
Božie srdce." A ďalej: „Boh si natoľko cení
nádej duše, ktorá sa k nemu neprestajne
utieka a spolieha sa iba na neho, že možno
právom povedať, že duša dosiahne všetko,
v čo dúťa."
Svätosť nie je teda životným programom,
ale čímsi, čo sa získava od Boha. Všetci máme
moc stať sa svätými jednoducho preto, lebo
Boh sa nechá premôcť dôverou, ktorú do neho
vkladáme.
Ľubomír Porhinčák

K ň azstvo j e l á s k a
J ežišo v h o S r d c a

„ Vstolz mŕtvych. Niet ho tu. Hla, miesto, kde ho uložili"
(Mk 16,6).

Učiteľ zákona, aby pokúšal Ježiša, spýtal sa ho: „Učiteľ, ktoré priká
zanie v Zákone je najväčšie?" Ježíš odpovedá: „prikázanie lásky"
(porov. Mt 22, 36 - 39). Láska k Bohu a k blížnemu. Univerzálne
prikázanie, bez ktorého všetky ostatné nič neznamenajú a vďaka
ktorému všetky ostatné dostávajú význam, hodnotu.

Keď sa americkí kozmonauti vrátili z Mesiaca, boli
privítaní touto vetou: „To ¡e najväčšia udalosť od
stvorenia sveta" (prezident Nixon). Nato vyhlásil známy
ľudový misionár Billy Graham: „Najväčšia udalosť
svetových dejín je narodenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista."

T

Ten kazateľ mal pravdu, ľudia budú lietať ešte na iné
planéty, objavovať ďalšie svety, ale nikde nenarazia na
skutočnosť, že mŕtvy svojou vlastnou mocou vstal
z hrobu. V tom je Kristovo vzkriesenie jedinečné.

rojitým vyznaním lásky Peter odčíňuje ravej. Na tejto ceste sa potvrdzuje aj moja
trojnásobné zapretie. Kristus ho reha kňazská cesta - via crucis.
bilituje a dáva mu moc nad celou Cirkvou. Sv. Ján Víaney raz povedal:
Úrad svojho zástupcu nestavia na mimo
„Ryba je stvorená na plávanie - a pláva,
riadnej osobnosti, na mimoriadnych charak
vták je stvorený na lietanie - a lieta,
terových kvalitách, vedomostiach, ale na
slávik je stvorený na spievanie - a spieva,
krehkom človeku, ktorý ho miluje. A to viac
človek je stvorený pre lásku - a nemiluje."
Prečo nemiluje? Preto, že má „rozum", že
ako iní.
„Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako nikto ho nenaučil, alebo že nepozná oprav
títo?“-„Áno, Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, divú lásku - Boha?
že ťa mám rád." A to Ježišovi stačí. „Pas moje
Sv. Augustín napomína: „Kto chce poznať
ovce!"[in 21,15-18). Zveruje mu Cirkev, úrad, Boha, nech ho miluje.“ Úlohou kňaza je učiť
bratov, aby prelieval svoju lásku do nich ľudí milovať- láskou, ktorú ospieval v hym
a svojouvierou ich posilňoval (porov. Lk22,32). nickej piesní sv. Pavol v 1 Kor 13,1-3.
Aj každého kňaza sa pýtal Kristus a stále
Takú lásku musím maťv prvom rade ja, kňaz.
sa pýta: „Miluješ ma väčšmi ako títo?" Ty,
Ak by som parafrázoval sv. farára z Arsu:
kňaz, ktorého som si vyvolil spomedzi mno
Mlynár robí s múkou - a je omúčený,
hých povolaných, máš väčšiu lásku? Tú väčšiu
uhliar robí s uhlím - a je ufúľaný,
vodár robí s vodou - a je premočený.
lásku potrebuješ, lebo ako kňaz máš ju
prelievať do iných. Toje podstata tvojej misie.
Ja, kňaz, služobník oltára, som v dennom
Kňazstvo je tajomstvom lásky, ale ukrižo styku s Láskou v Eucharístií a som „olásvanej lásky. Ak v kňazstve bude chýbať láska, kavený", „prešpikovaný" láskou? Koľko mám
zostane len kríž. Kríž ťažký a neznesiteľný.
ešte rezeň/?
Kdesi som čítal, že kňazstvo
je láska Ježišovho Srdca. Motto
Svätého Otca na tohtoročné
pôstne obdobie je: „Blaženejšie
je dávať ako prijímať“. Platí to
aj pre lásku.
Ja, kňaz podľa svojho Maj
stra mám viac lásky dávať, ako
prijímať, í ked treba niekedy
vystúpiť na malú Golgotu.
Náš otec biskup v Obežníku
č. 1/03 v Slove na úvod nás
vyzýva, aby sme svojím láska
vým prístupom a veľkodušnos
ťou pomáhali svojím veriacim
zvládať a prekonávať nemalé
ťažkosti súčasnej doby. „Žite pre
nich, a to im bude stačiť. Tak
Pán volá: „Poďte ku mne všetci... Moje zakúsite potom aj vy ich nezištnú lásku k vám."
jarmoje prijemné a moje bremeno ľahké" (Mt
Je čas, keď mnohí adepti kňazstva budú
11, 28-30). Áno, ak je nadľahčované láskou vysvätení za kňazov. Budú počuť mnohé
plynúcou z Boha. Lebo „Boh je láska" (porov. krásne slová a povzbudenia do kňazského
1 Jn 4, 8).
života od svojho biskupa - svätiteľa, spoluOpravdivá láska je ťažká, tvrdá, vyža bratov, rodičov, príbuzných, priateľov a zná
dujúca. „Ja mu ukážem, koľko mu treba trpieť mych. Najkrajšie majú im znieť slová o láske
pre moje meno" ( Sk 9,16).
Ježišovho Srdca k nim a Jeho túžbe i túžbe
Na svete je veľa ciest menej alebo viac jeho Matky, Panny Márie, aby zostali verní
bezpečných. Ale len jedna neomylne vedie tejto láske a nikdy ju nezradili.
k cieľu. Ja som cesta“ hovorí Pán. Na tejto
Preto, Pane, zachráň ma od kňazstva bez
ceste popri tŕní sú ruže, popri bôli sú radostí, lásky k Tebe, k svojím bratom a veriacim, bez
popri ľudskej nenávistí tečú pramene Božej úsmevu pre blízkych i vzdialených, pre
lásky, nefalšovanej, nepozorovanej, nevtie priateľov i nepriateľov.
o. František Fedor

ZAMYSLENIE

Existujú mnohé Božie skutky, o nich nám hovorí príroda
i Božie posolstvo, ale nikde nie je tak zreteľné, že niečo
je jedine Božím dielom, ako pri Kristovom zmŕtvych
vstaní. „Pán naozaj vstal z mŕtvych" iyi 24,34). Tieto
slová sú od tejto chvíle radostným a víťazným poz
dravom kresťanov. io\\ol\o\iek\e „prvotina zosnulých"
(1 Kor 15,20); prvým, ktorý prešiel hrobom k večnému
životu s osláveným telom.
***

„ V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých
a ochrnutých"(in 5,2).
Kto má otvorené oči, musí vidieť na svete naozaj more
bolestí, súžení, utrpení, bied, nešťastí, sĺz a zlôb. Prečo
je to tak? Nekričia utrpenia na svete proti nebu?
Neobžalúvajú Toho, ktorý stvoril svet plný utrpenia?
V otázke utrpenia, ktorá rozrýva dušu, môže uspokojiť
iba Ježiš. Nie tak, že by bol utrpenie rozumovými
argumentmi vysvetlil. Ježiš utrpenie nevysvetlil, ale ako
úplne nevinný sám ho až do konca pretrpel. V kríži Boh
hovorí s ľuďmi a premieňa utrpenie na život. „Keďčlovek
vierou objaví Kristovo vykupiteľské utrpenie", hovorí Ján
Pavol II., „zároveň v ňom nachádza svoje utrpenia
a vierou ich vidí obohatené novým obsahom a novým
významom". Preto kresťan nepozná nijakú cestu, ako
obísť utrpenie, ale pozná cestu, ako ním prejsť. Tá cesta
znie: s Ježišom.
***

„Povedal mi všetko, čo som porobila"(in 4, 39).
Jeden chlapec povedal výhražne druhému: „Viem o tebe
všeličo!"
Aké by to bolo krásne, keby o tebe i o mne bolo známe:
Ctí a miluje Pána Ježiša, vzýva ho a klania sa mu. To si
úprimne želal aj básnik Tersteergen. Preto sa v jednej
piesni modlil: „Nech z každého mi skutku, slova, zračí
sa bytosť Ježišova!"
Pán pozná každé ľudské srdce a vidí dobre do každej
ľudskej duše. Z rozhovoru so Samaritánkou je to vidieť
veľmi zreteľne (porov. Jn 4,17-18). Pre nás je to velká
útecha, pretože nepozná len naše hriechy a slabosti,
ale aj našu dobrú vôľu.
-fd-
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Dôveroval som, aj ked'som...
(Chválte ho za ¡eho činy mohutné...)
dalosť, ktorú vám teraz rozpoviem, sa mi preblesklo, že snáď nejaký vlak pôjde
odohrala približne pred rokom. Bol priamo k nám. Železničná stanica bola
vtedy týždeň pred Veľkou nocou, konkrétne
neďaleko, ale ťažká kapsa (naplnená pre
piatok. Pre nás bohoslovcov je to vytúžený važne vecami na pranie) mi sťažovala čo
čas, veď každý z nás sa teší na veľkonočné najrýchlejší presun. Vo vestibule stanice
obrady a bezpochyby tiež na prázdniny, na svietil na informačnej tabuli oznam o od
ktoré sa odchádza domov. Tak tomu bolo aj chode práve môjho „osobáku". Zarazil ma
v onen deň: trochu stresu, či mám pobalené však uvedený čas, lebo ten vlak mal byť už
všetky veci, či je izba dostatočne uprataná, 2 minúty preč. Kedže bol však stále vysvie
čí som sa rozlúčil so všetkými drahými... To tený, znamenalo to, že ešte neodišiel. Šiel
všetko sa odohráva v rýchlosti, avšak bez som sa tam teda pozrieť a naozaj! Ešte tam

U

veľkých „nervov" -veď prichádza čas radosti.
V ten deň stihla ranná pošta priniesť ako vždy
tak povzbudzujúci časopis Nahlas. Veľmi som
sa mu potešil. V rýchlosti som ho prelistoval
a odložil do veľkej cestovnej kapsy na čítanie
v autobuse. Tam som ho tiež nanovo rozbalil
a pustil sa do čítania. Cestoval som do Žiliny,
ktorá mala byť prestupnou stanicou na ceste
do rodného Púchova. Zvyknem cestovať
autobusom, pretože môj tatino je vodičom
v spoločnosti SAD a mne tak prináleží preu
kážka na zľavnené cestovné. V tom autobuse
som čítal v Nahlas článok, v ktorom Braňo
Škripek opisoval cesty po Anglicku, ako ich
Pán požehnával, ako sa o nich staral na
každom kroku... Bol som tým tak nadchnutý,
že som už iné články v ten deň nečítal. Stále
som totiž myslel na to, ako sa Pán o nás
všetkých stará, ako mu záleží na...
Vystúpil som v Žiline. Keďže autobus mal
tentokrát malé oneskorenie, nestihol som už
ten, ktorý bol na ceste do môjho bydliska.
Smola. Ďalší šiel až o hodinu a pol. V myslí
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stál a jedna mamička naň utekala s dvoma
malými synmi. Práve odpískali odchod.
Mladšieho som chytil a pomohol mu do
vlaku. Obojstranná radosť vyjadrená úsme
vom cez hlboké vydychovanie...
Vlak sa pohol. Zmrazilo ma - veď nemám
lístok! Veril som, že sprievodca bude zhovie
vavý. Prišiel onedlho. Prv, než ma oslovil,
vysvetlil som mu situáciu, v ktorej som sa
ocitol. Bez zaváhania vytiahol z kapsy
kalkulačku a oznámil mi sumu, ktorú som
v tom momente nemal šancu zaplatiť. V pe
ňaženke som mal 92 Sk, ale aj tak mi chýbala
ešte bezmála tretina sumy (len pre porovnanie
- pôvodný lístok by stál 37,- Sk). Ospravedlnil
som sa, že nemám toľko pri sebe. Pozeral
uprene na mňa. Asi mi nerozumel, alebo
neveril. Nepomohol mi ani „kňazský civil",
ani to, že som bol spotený. Na jeho slová
nezabudnem asi do smrti: „Musíte si vy
stúpiť!" Neveril som tomu a celé mi to došlo,
až keď on sám predo mnou zabuchol dvere
toho vlaku.

Bol som taký ohromený, že som nedokázal
povedať ani slovo! Vlak odišiel a ja som s tou
veľkou taškou ostal stáť na pustatine. Pozrel
som sa na hodinky: Tri. Presne. Pomodlil som
sa strelnú modlitbu k Božiemu milosrdenstvu
a povedal som Mu: „Pane, ja neverím, že toto
je náhoda. Neverím! Veď tebe keď sa človek
odovzdá, tak sa ho ujmeš!" Šiel som zistiť na
stanicu tej dedinky, ktorej meno som už kdesi
predtým snáď aj počul, o ktorej mi pôjde ďalší
vlak. V kancelárií stanice ma milo prijali tety
výpravkyne, ktorým som rozpovedal, čo
sa stalo. Ostali veľmi prekvapené, pretože
jedna z nich tiež cestovala sem do práce
tým istým vlakom ako ja a rozprávala
o pánovi, ktorý sedel vedľa nej a nemal
lístok, a ktorému sprievodca vypísal
potvrdenku, ale bez pokuty. Boli z toho
celé preč a začali sa ospravedlňovať. Ja
som však nerozmýšľal nad týmto para
doxom, pretože môj pohľad zaujal obraz
Ježiša od sv. Faustíny, ktorý tam visel.
Povedal som mu: „Je to v tvojich rukách."
Správa pani výpravčíčky nebola práve
najpríjemnejšia: „Najskôr o tri hodiny
„osobák", rýchlik tu nestojí. Na ten by ste
mohli ísť späť do Žiliny, ale zrejme by ste
ho nestihli, lebo..."
Beznádej? Vôbec nie! Mal som takú
hlbokú dôveru, odovzdanosť, ako asi
nikdy. Poďakoval som sa za ochotu a roz
lúčili sme sa. Šiel som skúsiť šťastie na
benzínovú pumpu, ktorú som zbadal
vtedy, keď odišiel vlak. Nebola pri nejakej
frekventovanej autostráde. Nedošiel som
tam, pretože o necelú minútu zavolala
pani výpravkyne z okna, aby som sa
vrátil. Pohodlne ma usadila a uistila, že
sa o to postará. Vytočila jedno číslo a na
diktovala informácie s prosbou, či by mohli
na tejto stanici pristaviť. Zložila slúchadlo
telefónu a uistila ma, že všetko je v tom
najlepšom poriadku.
Pár minút nato som skoro spadol z nôh, keď
sa na stanici predo mnou otvorili dvere rušňa
nákladného vlaku. Tá pani mi stopla nákladný
vlak! Čo??? Boh, ktorému som dôveroval, mi
stopol nákladný vlak! Vlastne vždy som chcel
vedieť, ako to v takom rušni vyzerá a teraz...
Veru, Pán dáva do srdca túžby a potom ich
bezo zvyšku splní. Rozlúčili sme sa už po
druhýkrát. Cesta bola veľmi príjemná a ubeh
la rýchlo. Obaja rušňovodiči bolí milí a zho
vorčiví, dozvedel som sa o ich práci veľa no
vého. Domov som prišiel skôr, než keby som
šiel tým autobusom, ktorý som nestihol.
Pán sa naozaj stará, jemu česť a sláva po
všetky veky!
Ozaj, Pane, o čom budem svedčiť nabu
dúce? O ceste ponorkou alebo na rogale?
Ľudovít

„Nehnevaj sa na Pána, že tá
' nestvoril ružou, keďsi fia lk a !" ktorízom
relipreKrisla
ľ

ameň je už od hrobu odvalený, Ježiš Kristus čo by som urobila. V prvých dňoch som chodievala do
z mŕtvych vstal! Tosú slová, ktoré som so srdcom kaplnky na modlitbu a v slzách prosiť Pána, aby ma
plným vďaky a viery adresovala môjmu bývalému naučil odpúšťať aj sebe, aby, keď je On nekonečne
spovedníkovi -môjmu duchovnému vodcovi. Tak ako milosrdný, dal mi kúsok zo svojho milosrdenstva, aby
mal účasť na mojej ceste kalváriou, tak som túžila som vedela byť milosrdná k sebe, aby som sa sama
podeliťsa s ním o radosť, že sa môj život opäť niekam neodsúdila a nespáchala samovraždu, zato, že som
zradila Boha.
pohol...
Až po čase som mohla viac spať aj viac jesť, a po 2Už ako malé dieťa som mala v sebe veľkú túžbu
byťdobrou, byť čnostnou. Netúžila som nejako zvlášť 3 týždňoch som sa na otcov rozkaz zamestnala. Po
po tom, aby som dostávala ja lásku, ako skôr... prvom zamestnaní -asi po 3 mesiacoch som „zapustila
Jednoducho túžila som po obeti, priťahovalo ma korene“ vo veriacom kolektíve. No stále moje vlastné
obviňovania boli veľmi
hrdinstvo. Videla som
silné a ja som si chcela
utrpenie aj vo svojej
dokázať, že to chcem
vlastnej rodine a chcela
odčiniť. Normálne som
som prispieť k tomu,
začala fungovať, ale
aby všetko bolo lepšie.
v srdci bolo stále niečo
Odmalička mi mama
nevyriešené... Túžby sa
hovorievala, kedže sme
opakovali a ja som sa
nemali dostatok mate
všetkými možnými si
riálnych potrieb, že
lami snažila zadosť
duchovné dary majú
učiniť a vrátiť sa. Žila
väčšiu cenu, a tak nás
som intenzívnym du
dokázaladourčitej mie
chovným životom -den
ry uspokojiť. Ale bola
ne 1 hodina modlitby
som citlivá, až precíttichej adorácíe, boho
livelá. Hanbila som sa
služba, denné štúdium
zasebaamojazakompStarého zákona, práca,
lexovanosťma viedla do
povinnosti, aj spolunaží
úzadia. V chráme somsi
vanie s kamarátkou bo
ako malé dieťa uvedo
lo okresávajúce. Znovu
movala, žeje predsa len
som navštívila karmeniekto, kto ma chápe,
litánky, ale cítila som sa
kto trpel takisto ako ja
nepochopená a dotk
v ťažkých chvíľach. Zda
nutá, keď mi sestra po
lo sa mi, že život sa so
vedala: „Treba rešpekmnou nemazná, že ne
j tovať svoj psychický
mám právo na to, po
| a duchovný rozmer!"
čom túžim. Veľakrát
j Neskôr som opäť napísom musela prijať aj
l
poníženie, cítila som sa
J záporná. A prijatie ta
ako odsúdená...
Neskôr som pocítila prijatie zo strany mojich kejto „Božej vôle" ma stálo nesmierne veľa síl, aby som
spolužiakov. A v 15 rokoch som sa stretla s mladými nestratila nádej. Ale predsa - sestry sa môžu mýliť,
kresťanmi a ich láska ma pritiahla do chrámu už nielen musím im dokázať, že ja naozaj túžim. Medzitým som
v nedeľu. Po tomto prijatí zo strany mladých som navštívila iný kláštor, ale pri spomienke na Karmel do
začala neskôr Pána spoznávať a získavať určitú očí sa mi tisli slzy. Opäť škola pokory.
sebadôveru. Uvedomovala som si ho natoľko, nakoľko
Po 3 rokoch som navštívila karmelitánky znovu, ale
to vo mne vyvolalo rozhodnutie a stále nové roz už s iným postojom. Nechcela som vstúpiť, bola som
hodnutia patriť mu radikálne celá. Nečudo, že po ochotná prijať to, čo chce Pán. Vo svojej možno
ukončení školy smerovali moje kroky do rehole - na tvrdohlavostí som si veľmi citlivú otázku -otázku svojho
Karmel. No po 3 týždňoch som sa však musela vrátiť, povolania - potrebovala prekonzultovať s rovnako
pretože som cítila, že nevládzem žiť takým spôsobom citlivou dušou, s dušou, ktorá sa modlí, novicmajsterkou
života a taktiež som nemala vyriešený vzťah karmelitánok... Spomedzi skutočností, ktoré mi
s chlapcom. Nikdy som nerozmýšľala nad iným spôso pripomenula (ťažké prežívanie náročnejšieho života),
bom odovzdanosti sa Pánovi. Svoj návrat som pova mi povedala: „Nehnevaj sa ani na nás, ani na seba,
žovala za veľké zlyhanie -zdalo sa mi, že som zradila ani na Boha! Keby bola Božia vôľa, aby sí tu ostala,
Pána (aj kvôli človeku). Zdalo sa mi, že som urobila tak by si tu ostala. Karmel nie je Boh, Karmel nie je
krok naspäť, že som cúvla, pretože som sa už so dokonalosť. Snaž sa milovať Krista čistou láskou! A
všetkými rozlúčila v domnení, že sa už nevrátim. nehnevaj sa na Pána, žeŤa nestvoril ružou, keďsi fialka!
Zraňovala ma láska mojich najbližších, pretože vtedy Fialka ešte k tomu aj roznáša okolo seba obrovskú vôňu,
somju pociťovala ako výsmech. Prečo sú ku mne dobré hoci je krehká a malá..."
moje sestry, preto že som zlyhala? Keby som nemala
Pochopila som...
skúsenosť už skôr s Božím milosrdenstvom, neviem,
Z. H.

Hieromučeníci,

K

»

SESTRA TARSYKIJA
(MAC'KIV)
Blah oslaven á sestra Tarsykija
(Mackjv) sa narodila 23. marca
1919 v meste Chodoriv v oblasti
tvova. V máji 1938 vstúpila do
Kongregácie sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie. Po
zložení prvých rehoľných sľubov
5. novem bra 1940 pracovala
v kláštore (hlavne šila). Ešte pred
nástupom bolsevikov zložila sestra
Tarsykija sľub pred svojím du
chovným vodcom o. Volodymyrom
Kovalykom (ČSVV), že obetuje svoj
život za obrátenie Ruska a tiež za
Katolícku cirkev. 18. júla 1944 sa
bolsevici pokúsili zničiť kláštor
a obkolesili ho. 0 ôsmej hodine
ráno
vojak,bola
bez pred
sala sovietsky
list. Odpoveď
chádzajúceho varovania zastrelil
samopalom sestru Tarsykiju, ktorá
na zvuk zvončeka otvárala bránu.
„P ri bráne zrazu zazvonil zvonček.
Mysleli sme si, že prišiel duchovný
otec. Sestra Tarsykiia otvorila dvere
a poprosila sestru Máriu o kľúče.
Tak odišla von. V tej chvih'sa ozval
výstrel a sestrapadla mŕtva. Vo/ak,
ktorý ju zastrelil neobjasňoval
konkrétne, prečo to urobil. Neskôr
hovorili, že on sám vravel, že '¡u
zabil preto, lebo bola mníška."
(Zo svedectiev sestry
Dárie Hrad'uk.)
Mgr. Stanislav Gábor
o. Mgr. Marek Durlák
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Kresťanstvo sa stáva
náboženstvom Rímskej ríše
Dejiny Cirkvi prvých troch storočí ponúkajú aj ostrému pohľadu súčasnej kritiky úžasný obraz rastu
a konsolidácie Cirkvi, napriek všetkým nebezpečenstvám a protivenstvám tak vonkajšieho, ale aj vnú
torného rázu, nehľadiac na všetky slabostí a hriechy samotných členov Cirkvi. „Horčičné semienko
vyrástlo v strom, medzíjeho konármi prebývajú nebeské vtáky“ (Mt 13, 31n).
renasledovanie kresťanov, ako sme si to
Rozhodujúci prelom
vykreslili minule, bolo kruté a cisárstvo pre ďalší život Cirkví pri
použilo v bojí proti kresťanstvu všetky dostupné
niesol až cisár Konštantín
prostriedky svojej moci, ale nepodarilo sa mu Veľký. S jeho osobnosťou
Cirkev zlomiť. Zástupy mučeníkov triumfovali sa plne viaže veľký obrat
nad brutálnou silou. Nevyčerpateľná sila, veľký nielen v živote Cirkvi, ale
entuziazmus prvých kresťanov boli založené aj celého impéria. Veľmi
na postave Ježiša Krista, na viere v jeho vyku dôležitým momentom
piteľskú smrť na kríži a na nádeji v prisľúbené v jeho nasmerovaní na
zmŕtvychvstanie.
kresťanstvo sa stala bitka
Po odstúpení krutého cisára Díoklecíána pri Milvijskom moste pri
kresťania boli ešte aj naďalej prenasledovaní. Ríme roku 312. Pred ňou
Nakoniec však rímsky štát pred kresťanstvom mal Konštantín na nebi
kapituloval. Cisár Galérius v roku 311 videnie kríža s nápisom:
v Níkomédíi podpísal tzv. „tolerančnýedikt", „V tomto znam ení zví
ťazíš". Ovplyvnený týmto
v ktorom kresťanstvo bolo prvýkrát v dejinách
uznané za náboženstvo štátom povolené. znamením dal vyhotoviť
Historik Laktancíus o tom píše takto:... roz znak kríža na vlajkách
hodli sme sa (cisár) vystrieť k nim (kresťanom) légií a s početne menším
svoju neustávajúcu milosť, takže nech sú vojskom zvíťazil nad uzurznovu kresťanmi a nech majú svoje zhromaž pátorom Ríma Maxendenia... Za našu milosť sa musia modliť cíom. Toto víťazstvo podľa
k svojmu Bohu za naše zdravie a spoločné historika Euzébía pripísal
kresťanskému
Bohu
i vlastné dobro..."
a zdatnosti kresťanských
vojakov, ktorí bojovali
v jeho vojsku.
Aj dnes sa ve
die mnoho dis
kusií o obrá
tení Konštan
tína na kres
ťanstvo, či sa
ono udialo Freska „K rst neofytov“ od Masada
v súvislosti s víťaznou bitkou, osobu a mohla vlastniť a prijímať dary
alebo nastalo neskôr. Posudzujúc a vracali sa jej majetky. „Tie miesta, na
rôzne mienky, treba hľadať prav ktorých sa kresťania schádzaali, sa bezplatne,
du v tom, že tu nešlo iba o poli bez váhania odovzdajú kresťanom“ - výrok
tický výpočet, ale o jeho osobné Konštantína, ktorý daroval pápežovi Sil
obrátenie, hoci ono ešte nebolo vestrovi 1. Lateránsky palác aj s pozemkami,
plné, čo môžeme vidieť v dlhšom na ktorých bola postavená Bazilika Naj
horizonte prerodu jeho zložitej svätejšieho Spasiteľa (chrám sa doteraz
považuje za „Matku a hlavu všetkých chrá
osobností.
Konštantín ako človek veľkého mov v Ríme a vo svete").
Na želanie alebo z podpory cisára a jeho
formátu rozpoznal, že pohanské
náboženstvo, o ktoré sa opieral matky sv. Heleny boli postavené v Ríme Ba
rímsky štát, je v rozklade. Rozhodol ziliky sv. Petra vo Vatikáne, sv Pavla na mieste
sa pre „nové“ náboženstvo - kres jeho hrobu, Bazilika sv. Kríža. Taktiež vo Svä
ťanstvo, v ňom videl budúcnosť. tej zemí v Betleheme dali postaviť Baziliku
Týmto rozhodnutím bol Milánsky Narodenia Pána, v Jeruzaleme Baziliku Svä
edikt z roku 313 promulgovaný spolu tého hrobu a podobne. Nedeľa bola uznaná,
s Lícíniom, spoluvladárom Východu. na pamiatku Kristovho zmŕtvychvstania, za
Bola to vlastne voľba náboženstva, ktoré sviatok. Z úcty k ukrižovanému Spasiteľovi bol
dostalo postupne privilégia štátneho ná odstránený trest smrtí ukrižovaním. Kresboženstva. Cirkev bola uznaná za právnickú
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O S O B N O S T I N A Š E J CIRKVI

MEDAILÓN 100.
ROKOV
OD NARODENIA
0. TEODORA M0LČANA
„... a kto stratísvoj život pre mňa,
nájde ho" (Mt 10, 39b). Tieto
Kristove slová plne charakterizujú
životnú cestu gréckokatolíckeho
kňaza o. Teodora Molčana, ktorého
100. rokov od narodenia sme si
pripomenuli v apríli tohoto roku.

Bazilika sv. apoštola Pavla za hradbami, ktorej zvláštnosfou je ikonografická
výzdoba svätyne

ťanom bolo zabezpečené nielen slobodné vyznávanie viery, ale aj
finančná podpora.
V roku 330 cisár Konštantín preložil svoje sídlo z Ríma do
Byzancie, kde bolo vybudované mesto, pre ktoré sa ujal názov
Konštantinopol. Hoci cisár Konštantín Cirkvi prial a podporoval
ju, dal sa pokrstiť podľa vtedajšieho nesprávneho zvyku až na
smrteľnej posteli ariánskym biskupom Euzébíom v roku 337.
Grécka Cirkev ho uctieva spolu s jeho matkou sv. Helenou ako
svätca apoštolom rovného a dokonca ako trinásteho apoštola.
Západ mu dal prímenie Veľký. Zaslúžil si ho ako málokto iný,
skutočne vykonal dielo veľkého významu pre dejiny sveta,
dosiahnuc, že sa rímsky štát oslobodil od pohanského náboženstva
a že kresťanské myšlienky prenikli do verejného života a upravovali
život tak jednotlivcov, ako aj celej spoločností. Konštantín veril vo
svoje zvláštne poslanie, ktoré mu Boh zveril a niekedy zasahoval
aj neprimerane do vnútorného života Cirkvi z pozície „biskupa pre
vonkajšie záležitostí Cirkvi." Jeho synovia Konštantín 11., Konštans
a Konštancíus pokračovali v diele krístianizácíe impéria nie
v duchu trpezlivosti a tolerancie ako ich otec, ale veľakrát nemierne
a s prudkosťou. Bohužiaľ, upadli aj do bludu aríánízmu, ktorý
popieral božstvo Ježiša Krista, a tak spôsobilí Cirkvi veľa zla. Pre
spomínané negatívne javy, ďalej vďaka neoplatonizmu, ktorý sa
snažil zušľachtiť pohanstvo, došlo ešte raz k jeho obnove.
Znovuobrodenie pohanstva bolo zviazané s osobou cisára Juliána
Apostatu, ktorý sa vzdal kresťanskej viery a označil ju za falošnú
a nepraktickú. Program tohto cisára bol posledným úsilím gréckorímskeho štátu o navrátenie bývalého lesku cisárstvu na základe
starého pohanského náboženstva. Jeho reformy ho neprežili, lebo
zahynul veľmi skoro v boji proti Peržanom v roku 363. Žiaden z jeho
nástupcov nepokračoval v jeho šľapajach, a naopak podporovali
kresťanstvo. Pohanstvo bolo zatlačované do úzadia a vytláčané
z verejného života. Od polovice 4. storočia pohania žili už len na
vidieku. V roku 380 cisár Teodózius Veľký vyhlásil Nicejské viero
vyznanie za jedinú v jeho štáte uznanú náboženskú formu a tým
sa kresťanstvo stalo jediným verejným náboženstvom Rímskej ríše.
o. ThDr. Peter Šturák

Otec Teodor sa narodil 19. apríla
1903 v obci Lomné v učiteľskej
rodine. Spolu boli štyria súrodenci,
jeho dvaja bratia Vojtech a Jozef
sa taktiež stali gréckokatolíckymi
kňazmi. Po skončení ľudovej školy odchádza na gymnaziálne štúdiá do Prešova
a Užhorodu. Kedže cítil v sebe Božie volanie, aby sa stal kňazom, pokračuje v rokoch
1922-1926 v štúdiu teológie v Prešove a vo Viedni. Dňa 26. októbra 1926 uzavrel
v chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Cabove sviatosť manželstva s Auréliou
Petáchovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza, arcidekana Emila Petácha. Boh im požehnal
sedem detí, dve dcéry a piatich synov: Tibora, Mikuláša, Oľgu, Jozefa, Emila, Martu
a Miróna. Kňazskú vysviacku prijal dňa 19. novembra toho istého roku v chráme sv.
Barbory vo Viedni z rúk administrátora Prešovskej eparchie a križevackého sídelného
biskupa Dionýza Nyáradyho. Primičnú sv. liturgiu slúžil 21. novembra 1926 v Ďačove.
Pastoračné začal pôsobiť od roku 1927 v obci Zvala, ktorá je dnes zatopená vodnou
nádržou Starina v Sninskom okrese. Počas svojho pôsobenia vo farnosti zrekonštruoval
farskú budovu a horlivo pracoval na duchovnom i intelektuálnom roste svojich veriacich.
V roku 1931 obdržal dekrét do farnosti Renčišov s filiálnou obcou Laŕnov v Sabinovskom
okrese a zároveň bol bl. biskupom - mučeníkom P. P. Gojdičom, 0SBM, menovaný zo
asesora cirkevného súdu. Aj tu plodne pôsobil na duchovnom raste zverenej mu farnosti,
zrekonštruoval chrám. Zo svedectiev jeho veriacich i rodiny sa dozvedáme, že bol pre
nich nielen kňazom, ale aj správnym radcom, zástancom, učiteľom, priateľom...
V tejto farnosti ho zastihla aj druhá svetová vojna. Renčišov sa stal miestom konfrontácií
a bojov nemeckých vôjsk s partizánmi. Cez deň dedinu ovládali Nemci, v noci obyvateľov
navštevovali partizáni. Bolo to veľmi ťažké obdobie. V roku 1944 sa na fare v noci
častejšie počúvali správy o postupe frontu a taktiež tu boli ošetrovaní ranení partizáni.
Toto nebezpečenstvo nedalo no seba dlho čakať a po vyzradení obsadilo nemecké vojsko
celú dedinu. Za obeť im padol veliteľ partizánov, niekolko jeho spolubojovníkov a tiež
traja členovia rodiny, u ktorej sa ukrývali. Vo svedectve, ktoré bolo podané na MNV
v Renčišove, sa o udalostiach v dedine píše: „Dňa 19. novembra 1944 v skorých ranných
hodinách Nemci obkľúčili obec a nechali nastúpiťvšetkých mužovz obce s tým, že každého
desiateho odstrelia a obec vypália. Tejto katastrofe svojou obeťou zamedzili miestny
farár Teodor Molčan, učiteľ Alexej Ďurica a richtár obce Fedor tým, že celú zodpovednosť
zobrali na seba. Nemci troch menovaných z obce vzoli na výsluch do Lipan, kde ich
väznili na gestape. Po týždennom vypočúvaní ich previezli na gestapo do Prešova. Dňa
20. decembra 1944 pri bombardovaní mesta zomrel farár Molčan a richtár Fedor."
Bola to ťažká rana pre celú rodinu i obec. Otec Teodor zomrel mladý, veď mal iba 41
rokov, no jeho obeta nebola v Božom pláne márna, iba potvrdila Kristove slová
z Matúšovho evanjelia na začiatku tohto medailónu.
0. Teodorovi Molčanovi bol prezidentom Československej republiky dňa 16. februára
1946 udelený Československý vojnový kríž „in memoriam" a pri príležitosti 180. výročia
zriadenia prešovského biskupstva mu bola dňa 22. augusta 1998 biskupom Mons.
Jánom Hirkom udelená pamätná medaila „in memoriam" za prejav vernosti
gréckokatolíckej cirkvi a za statočné svedectvo viery a starostlivosť o nesmrteľné duše.
Nech Pán života a smrti odmení jeho dušu večnou blaženosťou! Večná mu pamiatka!
Dipl.-Theol. Miroslav Macko
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Prečo svet nie je taký, aký vyšiel
z Božích rúk?
V minulom čísle sme hovorili o Božom pláne s človekom. Poslaním človeka je byť viditeľným
predstaviteľom neviditeľného Boha - byť obrazom Boha na zemí.
nes budeme rozprávať o tom, prečo
keď Pán Boh stvoril svet veľmi dobrý
a človeka na svoj obraz, prečo človek i svet
neostal taký, aký vyšiel z Božích rúk. Prečo
sú dejiny písané krvou a slzami. Utrpenie,
choroby, vraždy a vojny sú na dennom po
riadku. Odkiaľ sa to všetko vzalo? Prečo sú
ľudia k sebe takí zlí? Je možné v tomto
zmätenom svete ešte veriť v dobrého Boha?
Vždy keď počujem niekoho rozprávať
v takomto zmysle o Bohu, pripomína mi to
jeden rozhovor, ktorý som mal s istou star
šou ženou. Rozprávala mi, ako kúpila
svojmu milovanému vnúčikovi, pre ktorého
by urobila všetko, krásny bicykel. Samo
zrejme, pre vnúčika sa stal bicykel všetkým,
každá chvíľka patrila jemu. Raz bolo vonku
mokro po búrke, všade bolo blato a babka
ho prosila: „Teraz sa nechoď bicyklovať,
teraz to môže byť nebezpečné." „Ááále,
starká, neboj sa", povedal vnúčik a už ho

D

nebolo. O niekoľko minút si vypočula takýto
rozhovor medzi vnúčikom, ktorý mal celú
nohu krvavú a doudieranú a jeho otcom:
„Ako to vyzeráš? Čo si robil?“ Vnúčik pove
dal: „Ááále, za to môže starká, taký bicykel
mi kúpila...!"
Práve tak, ako ten chlapec, aj ľudia zra
není utrpením hovoria: „Za to môže Boh,
prečo stvoril takýto svet?"
Sväté písmo nám však hovorí, že svet nie
je taký, aký vyšiel z Božích rúk, veď všetko
čo stvoril, bolo veľmi dobré. Čo sa teda stalo?
O tom hovorí biblický príbeh o prvom
hriechu (porov. Gn 3, lnn). Najprv je však
potrebné poukázať na cirkevné smernice,
týkajúce sa prvých kapitol knihy Genezis.
Pápež Pius XII. píše: „Exegéti (tí, ktorí vykla
dajú Sväté písmo) sa musia v duchu vrátiť
do tých dávnych storočí Orientu a pomocou
dejín, archeológie a iných vied presne určiť,
aké literárne druhy spisovatelia tých dáv

nych dôb použili. V týchto kapitolách ide
o historickú skutočnosť, ktorá je ale odetá
do rečí obrazov a podobenstiev, ktoré sú
modernému európskemu mysleniu ťažko
prístupné".
Aj príbeh o prvom hriechu je historickým
faktom, avšak je napísaný rečou dávneho
človeka inej kultúry, ktorý použil na
vyjadrenie pravdy jemu blízke obrazy.
Takýmito obrazmi sú: rajská záhrada, strom
poznania dobra a zla, hovoriaci had, na
hota, figová zástera atď.
Strom poznania je symbolom rozhod
nutia, pred ktoré sú ľudia postavení. Pre

tože človek je obrazom Božím, odráža
sa v ňom suverénna Božia sloboda.
Táto sloboda je veľký dar, ale aj veľké
riziko, totiž človek je schopný použiť
svoju slobodu aj proti Bohu a jeho
životnému poriadku. Vlastné rozhodnutie
prvého človeka treba položiť do jeho vnútra,
do jeho svedomia. Tam sa proti
sebe postavilo pre a proti a tam,
vo vnútri padlo aj vlastné rozhod
nutie proti Bohu. Teda siahnuť po
zakázanom ovocí je len vonkajší
dôsledok vnútorne už dokona
ného odklonu od Boha. Toto je
podstatné. Keď sa celá vec zúži
na odtrhnutie nejakého jabĺčka,
stáva sa to veľmi smiešnym, ba
až poburujúcim, že takáto malič
kosť priniesla také nedozerné
následky. Na okraj môžeme poz
namenať, že biblický text nikde
nehovorí o jablku. Táto predstava
je výsledkom slovnej hračky
v latinskom texte, kde slovo mallum znamená zlo a slovo mallum
znamená jablko.
Keď chcel autor zdôrazniť, že
človek by sám nebol prišiel k od
poru voči Bohu, ale že bol k nemu
podnecovaný diablom, použil
obraz hovoriaceho hada. Prečo
práve had? Pre kočovných beduí
nov je zhubný a ľstivý had sym
bolom diabla. Stačí jedno uhryz
nutie a človek zomiera. Avšak
v pohanskom náboženstve Kanaánu bol uctievaný had ako
symbol božstva plodnosti. Dať sa
teda prehovoriť hadom, znamená
pre vtedajšieho Žida, odpadnúť
od pravej viery v jediného Boha
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Je nepochybné, že pri správnom rozhodnutí o pričlenení Slovenska k Európskej únii sú
pre občanov nevyhnutné Informácie, ktoré pravdivo osvetlia naše výhody a riziká po
prípadnom vstupe. Čím viac informáciízbavených náteru akejkoľvek demagógie, tým
lepšie a zodpovednejšie môžeme pristúpiť k osobnému rozhodnutiu v májovom
referende, ktoré je predo dvermi.

a oddať sa pohanským kulto
vým zvykom.
Diabol je vykreslený ako
majster lží. On pravdu najprv
nepopiera, onju-čo je omnoho
zákernejšie - prekrúca. Žene
hovorí: „Naozaj Boh povedal,
nesmiete jesť z nijakého raj
ského stromu?" Keď neuspel,
skúša to znova: „Boh vám to
zakázal, pretože nechce vašu
realizáciu. Keď budete jesť toto
ovocie, budete ako on. On vás

nemá rád, inak by vám všet
ko dovolil."
Keď človek zapochybuje o Bo
žej láske, prestáva Bohu veriť,
poslúchať ho a vyskúša hriech,
zisťuje, že bol oklamaný. Stratil
oveľa viac - priateľstvo s Bohom.
Nie, že by Boh prestal mať člo
veka rád, veď prichádza ako
priateľ - „Adam, kde si?" (Gn 3,
9). Ale človek sa hanbí, skrýva
sa pred Bohom medzí stromami
záhrady. - Je nahý, t.j. odhalený.
Nemôže už radostne s Pánom
rozprávať. Tu vidíme, ako bib
lický spisovateľ zachytil, po
psychologickej stránke majs
trovsky, typické reakcie svedo
mia hriešneho človeka. Hriešnik
sa skrýva, chce skryť svoju han
bu, pokúša sa zvaliť vínu na
iného. „ Tonieja, to žena - ktorú
si mi ty d al“ (Gn 3, 12-13). Na
víne je teda Boh. Boh môže za
všetku biedu sveta.
Tak, ako použil autor na
znázornenie duchovnej blaže
ností prvých ľudí oázu, obte
kajúcu riekami, na vyjadrenie
straty blaženosti hovorí o tŕní,
bodľačí, pote, bolesti a smrti.
„ Vpote svojej tváre budeš dorá
baťsvoj chlieb, zem ti bude rodiť
tŕnie a bodľačie, žena bude
v bolestiach rodiťa raz sa vrátiš

do zeme, z ktorej si bol vzatý"
(Gn 3, 17-19).
Z celého príbehu zaznieva
jedna veľká pravda - svet sa stal
iným, ako pôvodne vyšiel z Bo
žích rúk. Človek sa dobrovoľne
vylúčil zo stavu šťastia, ktoré mu
Boh daroval a hľadá si šťastie,
ktoré si sám volí. To sa prejavuje
ako neporiadok, bolesť a ne
šťastie. Od prvého hriechu je celý
kozmos aj s človekom v stave
neporiadku voči Bohu. Biblický
text výstižne a jasne odpovedá
na otázku o pôvode nešťastia -

človek sám je príčinou a stroj
com svojho nešťastia.
Koniec príbehu tvorí správa
o strate raja. Z oblažujúcej Božej
blízkostí sa človek vzďaľuje do
bezútešnosti. Keď sa raj chápe
ako blízkosť Boha, potom vyh
nanie z raja nie je odchod do
priestoru mimo Boha. Veď Boh je
všadeprítomný. Avšak Božia
prítomnosť nie je prežívaná ako
šťastie a pokoj, ale ako neprí
jemná a usvedčujúca skutočnosť.

Ak si budeme všímať seba
samých od pokušenia, cez pád
do hriechu i skutočností, ktoré
nasledujú (nechuť k modlit
be, zvaľovanie viny na iných,
život v smútku, uzavretosť
pred inými, opozícía voči Bo
hu atď.), zistíme, koľko prav
dy v sebe tento príbeh nesie.
Na záver je potrebné položiť
si otázku: „Ponechá Boh ľudí
beznádejne rútiť sa do záhuby?
Nechá Boh ľudí navždy v ne
šťastí, ktoré si samí zvolili?" Aj
na túto otázku odpovedá tento
príbeh. Boh hneď po hriechu
prichádza s plánom na našu
záchranu a sľubuje potomka
ženy, ktorý porazí diabla (porov.
Gn 3,15).
o. ICLic. Jozef Zorvan

Príležitostné stretnutia s cudzincami nás presviedčajú, že Slovensko ¡e pre mnohých
obyvateľov Európy ešte stále veľkou neznámou. Raz si nás pre podobnú lexikálnu
príbuznosť názvov krajín mýlia so Slovinskom, inokedy pre bývalý spoločný štát
s Českom atď. A obyvatelia rozhodujúcich štátov v Európe podľa prieskumov ani nejavia
prílišný záujem o bližšie spoznanie a správne zaradenie malého Slovenska
v spoločenstve európskych národov. To je jedna strana informačnej mince. Ale otočme
problém informovanosti aj na druhú stranu a položme si sami otázku: vieme si my,
radoví občania dostatočne vybaviť pravdivý obraz zjednotenej Európy? Zaiste, mnohí
áno. Ale pre aktuálnosť problematiky a zlepšenie nášho informačného obrazu uvedieme
niekolko dôležitých ukazovateľov.
rozloha v mil. km2: (EÚ - 1 5 člen. krajín) 3,231; po rozšírení (EÚ - 25) 3,969
na porovnanie rozloha USA je 9,373 mil. km2
počet obyvateľov: (EÚ - 15 člen. krajín) 371 mil.; po rozšírení (EÚ - 25) 447 mil.
na porovnanie počet obyvateľov združenia NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) je 401 mil.
Nezamestnanosť v EÚ so pohybuje v súčasnosti na úrovni 7,4 (ročná v %). HDP na
osobu je v EU 23 540 EUR, čo je viac ako o 100% vyššie, ako v kandidátskych
krajinách. Hlavné náboženstvo v EU je kresťanstvo. Najpoužívanejšie svetové jazyky
sú angličtina, francúzština a nemčina.
Samotná myšlien
ka zjednotenia eu
rópskych národov
na základe mie
rového projektu
spolupráce a reš
pektovania práva
je dobrá a takto
chápaný proces
zjednotenia sa teší
podpore oficiálnych
predstaviteľov Cir
kvi. Ale zjednotenie
sa slobodných, su
verénnych krajín
môže byť len tam
pevné, kde je zho
da v základných
hodnotách. A ne
zameniteľnou, prioritnou hodnotou pre život každého človeka i národa je BOH. Ako
veriaci kresťania si právom želáme, ba žiadame, aby v tvoriacej sa spoločnej legislatíve
- ústave bolo poukázané na Boha, ktorý je pre veriacich ľudí prvým dôvodom
základných hodnôt nábožensko - morálneho poriadku a sociálnej rovnováhy (porov.
Vyhlásenie Konferencie biskupov Poľska, 2002/bod 9). V opačnom prípade sa
zjednotenie stáva len zmesou ideí, kultúrnych a duchovných tradícii a ekonomického
boja o trh. Zmesou, ktorá si ešte sama nedefinovala hlavnú platformu svojho zjednotenia
- Boha.
/tejto súvislosti sa mi pri uvažovaní nad volbou o budúcnosti Európskej únie vynárajú
slová učeného a rozvážneho muža Gamaliela, ktoré vyriekol o novom (kresťanskom)
spoločenstve v začiatkoch jeho rozvoja v Jeruzaleme, „...ak je tento zámer, alebo toto
dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak od Boha, nebudete ich môcťrozvrátiť' (Sk 5, 3839). V istom zmysle môžeme aplikovať platnosť týchto prorockých slov aj do súčasnej
situácie procesu zjednocovania Európy, pred ktorým stojí každý z nás. Popri
nezameniteľnej hodnote ľudskej osoby a jej dôstojnosti chceme zdôrazniť aj hodnotu
národa a potrebu budovania spoločenstva národov.
o. Thlic. Michal Hospodár
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Boh
v troch osobách
w
o nám pripomína „Trojica"? Známy ma
ďarský kazateľ Tihamér Tóth jednu zo
svojich úvah o viere v Boha začal touto skú
senosťou. Spomína, ako pristavil na ulici
náhodného chodca a položil mu otázku, čí vie,
čo jé to Trojica. Prekvapený chodec odpovedal,
že hádam stanica mestskej dráhy.
T. Tóth nepreháňa, ak tvrdí, že sú
mnohé veci, o ktorých vieme málo. Tak
je to aj s Najsvätejšou Trojicou.
Náuka o jedinom Bohu sa dá cel
kom dobre odvodiť a dokázať z rozu
mu. Božie zjavenie túto pravdu dopl
ňuje a neomylne potvrdzuje. Viera
v Boha v troch osobách je však najzlo
žitejšou časťou a najhlbším tajomstvom
svätej viery a kresťanského nábožen
stva. Katechizmus Katolíckej cirkví
o tom vyhlasuje:
„Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je
ústredným tajomstvom kresťanskej
viery a kresťanského života. Je to
tajomstvo Boha, akýje sám v sebe. Toto
tajomstvo je teda prameňom všetkých
ostatných tajomstiev viery a svetlom,
ktoré osvetľuje. Je najzákladnejším
a najpodstatnejším učením v «hie
rarchii právd viery». Celé dejiny spásy
sú dejinami cesty a spôsobu, akým sa
pravý a jediný Boh, Otec, Syn a Duch
Svätý, zjavuje ľuďom...“ (KKC 234).
Boh je najtajomnejší a menej po
chopiteľný, než tušil Starý zákon.
Vidíme to aj z toho, čo nám Starý zákon hovorí
o Ježišovi Kristovi a o Svätom Duchu. Teda
náuku o Bohu v troch osobách, kým nebola
zjavená, nedokázal ľudský rozum vynájsť,
dokázať, ani úplne pochopiť a vystihnúť. Je
to najhlbšie tajomstvo, ktoré Starý zákon len
naznačil a až „Jednorodený Boh, ktorý je
v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť" (Jn 1,
18). V tomto duchu je známy citát H. U. von
Balthasara: „Iba v Kristovi je Trojica otvorená
a prístupná."
Voči tomuto tajomstvu sme teda ako detí
pri nohách učiteľa, ktorým je jedine vševedíací
Boh. Je to tajomstvo, ktoré nemôže byť poz
nané, ak ho Boh nezjaví (porov. KKC 237).
Preto treba o tomto tajomstve hovoriť s po
svätnou úctou, ako to robili Svätí Otcovia
a Učitelia Cirkvi. V diskusiách o Najsvätejšej
Trojici sí uvedomovali, že ide o hlboké,
neprebádateľné tajomstvo. Hovorili: „Vieme,
že Boh existuje, ale nevieme, čo je" (T. Špídlík:
My v Trojici).
Zvlášť to bol sv. Augustín, ktorý napísal
Pätnásť kníh o Trojici. Známe je o ňom rozprá
vanie, podľa ktorého sa ponorený do úvah
o Trojici prechádzal po morskom brehu a uvi
del anjela v podobe dieťaťa, ktoré sa naivne
snažilo preliať more do malej jamky v piesku.
Z úst tohto dieťaťa počul sv. Augustín napome
nutie, že je ešte naívnejší, ak chce obme
dzeným ľudským rozumom pochopiť božskú
nezmernosť. Vo svojich Vyznaniach napísal:
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„Kto pochopí všemohúcu Trojicu? Kto o nej
nehovorí? Jednako málo je tých, ktorí, keď
o nej hovoria, vedia, čo hovoria..." (Xlll., 11).
Učenie o Najsvätejšej Trojici - že je len
jeden nerozdielny Boh, ale v troch rozdielnych
osobách ako Otec, Syn a Svätý Duch, je naj
vyššou zjavenou pravdou našej viery. Našimi
ľudskými silami nie sme schopní pochopiť
podstatu tohto veľkého tajomstva. Avšak
z viacerých aspektov nášho materiálneho
a duchovného sveta možno sa pokúsiť

L IT U R G I C K É OKIENKO
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Tretia hodinka
Čas modlitby tejto hodinky zodpovedá našej deviatej
hodine dopoludnia. Modlitby obsahujú spomienky
na tajomstvá dejín spásy, ktoré sa odohrali v tomto
čase. Judášova zrada, potupenie a súd pred Pilátom,
až po Kristovo putovanie na Golgotu. Pripomíname
si tiež zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov
v podobe ohnivých jazykov.

o príblíženíe k onomu najvyššiemu princípu
trojičnosti - Bohu, pôvodcovi všetkého, čo je
na nebi a na zemí. Najbližšie k tomuto
tajomstvu má, pochopiteľne, posvätná veda
o Bohu - teológia, ale k myšlienkovej
podstate tohto fenoménu trojičnosti sa
dokázali pozoruhodne priblížiť aj výtvarní
umelci, najmä majstri stredovekých maliar
skych duchovných smerov, ktorí nám svoje
predstavy zvečnili na tzv. ikonách.
Našu pozornosť tu upúta ikona, ktorú vý
chodní Slovania poznajú pod viacerými
menami - ako Pohostenie u Abraháma,
Trojica Starého zákona, Žívotodárna Trojica.
Na obraze sú to tri anjelské postavy ťažko
definovaného veku i pohlavia, ponorené do
vnútorného rozhovoru bez slov. Nechápeme,
isteže nie. Veď nie je možné, aby to, čo je ko
nečné, obsiahlo nekonečno. Aby sa do obme
dzenej nádoby zmestil neobmedzený objem.
Trojjediný! Nepochopiteľné riešenie. Ale
nebuďme preto nešťastní. Naopak, nech nás
napĺňa šťastím vedomie, že náš Boh je nad
všetky pojmy, nad všetku chápavosť všetkého
stvorenstva. A tento nekonečný Boh je
zároveň nám ľuďom Otcom, Bratom a oživu
júcim Duchom. Ak sí uvedomíme túto skutoč
nosť, potom ochotnejšie prijmeme nasle
dujúcu radu: Namiesto učených dišpút o Tro
jici radšej sa usilujme žiť tak, aby sme sa jej
zaľúbili a dostali sa k nej.
o. Mgr. František Dancák

Pozvyčajnomzačiatku nasledujúako vprvejhodinke
žalmy. Prvýje 16. žalm, ktorýsa modlíme vpondelok
a štvrtok. Vžalme Kristus vyjavuje pred svojím Otcom
všetku horkosťzrád a surovej nenávisti, ktorá vládne
pred rozsudkom smrti. Kristus ukazuje svoju
nevinnosť a bezcitnosť sídc svojich nepriateľov.
Ďalším je 24. (podľa Neovulgáty 25.) žalm. Jen sa
modlíme v utorok a piatok. V ňom napriek zlobe
a utrpeniu pred Pilátom a Herodesom volá Kristus
k Bohu plný dôvery. Žalm vyjadruje vnútorné
rozpoloženie tých, ktorí svoje súženie s dôverou
predkladajú Pánovi. Posledným je 50. (51.) žalm,
ktorý sa modlíme i/ stredu, sobotu a nedeľu, ľento
žalm je volaním pokornej a kajúcej duše človeka,
ktorý vidí, že jeho hriechy sú príčinou Kristovho
utrpenia. No v rovnakej miere je aj prosbou ozoslanie
Svätého Ducha do srdca obmytého Božou láskou.
Nasledujúce tropáre počas veľkého pôstu nám práve
pripomínajú Zostúpenie Svätého Ducha. Po tropároch
nasleduje modlitba, ktorou sa odvolávame na Božie
milosrdenstvo a jeho zľutovanie. Zároveň prosíme
o posvätenie duší a očistenie tiel, usmernenie
myšlienok, rozvážny a triezvy rozum, oslobodenie od
každého zármutku, zla a utrpenia. Vyjadrujeme
túžbu po hradbe zo svätých anjelov, aby sme pod
ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu
vo viere a poznanie Božej nedotknuteľnej slávy.
Po tejto modlitbe nasleduje hymnus na Bohorodičku.
Ospevujeme ju ako jediná z ľudí, ktorá prevyšuje
v čestnosti cherubínov a v sláve serafínov, lebo bez
porušenia porodila Boha Slovo a je teda opravdivou
Bohorodičkou.
Pred záverečným prepustením prosíme všemocného
Otca, jednorodeného Syna a presvätého Ducha
o milosť a záchranu napriek tomu, že sme hriešni,
tak ako on sám bude chcieť.
o. Mgr. Juraj Gradoš
o. Emil lorvan
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Iveta Čekanová, Hanigovce -100; Grécko
katolícky farský úrad Ľubica - 120 Sk.

GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR 2004

Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára
2004
oznamuje prispievateľom, že uzá
NAŠI JUBILANTI
V máji t. r. si okrúhle životné jubileum vierka prijímania príspevkov do nového
ročníka kalendára je do konca mája t. r.
pripomínajú títo naši členovia:
Mária Kellerová zo Sečoviec, Anna Príspevky posielajte na adresu zodpo
Papcunová z Ruskej Novej Vsi, Štefan vedného redaktora: o. M ichal Hospodár,
Ružová 43, 040 11 Košice. K dokumen
Vaško z Hlinného, Juraj Bučko zo Sečoviec,
tačným
príspevkom pošlite aj fotografiu.
František Dráb z Chmeľová, Mária Gordanová z Rudlova, Irena Petrušová z VydV METODOVEJ BRÁZDE
rane, Ján Straka z Miľpoša;
Mária Baranová zo Sačurova, Mária
Publikácia (Byzant Košice, vydavateľstvo
Barkóciová z Dlhého Klčova, Helena Duše- SSCM v Michalovciach, 2002, 132 s.) je
cinová z Milhostova, Helena Chromá zo prvou knihou o histórii Spolku sv. Cyrila
Sečoviec, lng. Eduard Porubenský zo a Metoda, prvej ustanovizní slovenských
Zalužíc, Michal Sukovský z Vranova nad gréckokatolíkov, založenej 4. mája 1941
Topľou, Anna Šoltésová z Veľkého Ruskova, pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda.
Zámerom Spolku bolo zjednotiť roztra
Ružena Velková zTrebišova, Ján Voroňák
tených
gréckokatolíkov, posilniť v nich slo
z Breziny;
Mária Barkóciová z Nižného Hrabovca, venské národné povedomie, ktoré bolo
Mária Grígorová z Košíc-Furče, Ján Jachym
patrične oslabené príslušnosťou k Mu
z Davidova, Zuzana Kremnická zo Slan- kačevskej eparchíi. Vďaka horlivosti jeho
zakladateľov a obetavých pracovníkov,
číka, lng. Jozef Makohus z Michaloviec;
Mária Borčíková z Kysty, Helena ľhna- akými bolí ThDr. Ján Murín, JUDr. Jozef
tová z Hlinného, Mária Petríšinová z Údo- Píchonský a in í cyrilom etodskí nad
la, Žofia Prokopčáková z Michaloviec;
šenci, spolok splnil svoje poslanie.
Andrej Dojčák z Horoviec;
Kniha j'e svedectvom nadšenia, činov,
Mária Jeleňaková z Kežmarku.
záchrany atomizovaného gréckokatolíc
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť keho spoločenstva, ich opätovného
Božích milostí. zjednotenia do j'ednotného zväzku pod
Na mnoho rokov, šťastných rokov! zástavou svätých Bratov, spolupatrónov
Európy. Je svedectvom jeho zdarného
DARY PRE SPOLOK
rozbehu, násilnej likvidácie totalitnými
SV. CYRILA A METODA
neprajníkmi, ale aj znovuožívenía a pôso
Členovia Spolku z Pozdišoviec - 500 Sk; benia na postatí národnej í duchovnej.
Členovia Spolku zo Sobraniec - 570 Sk;
Množstvo fotografií, portrétov z archívu
Členovia Spolku z Abranovíec - 280 Sk; spolku, dokumentuje rôznorodú činnosť
Mária Kalafová, Čičava - 100 Sk; Vincent z jeho zasadnutí, odborných seminárov,
Milenký, Ruská Nová Ves - 300 Sk; Mária odhaľovania pamätných tabúľ, cyríloPalenčárová, Ruská Nová Ves - 100 Sk; metodských slávností, stretnutí a besied
s cirkevnými hodnostármi a iných podujatí.

Pozývam e Vás na 4. valné
zhrom aždenie Spolku sv. C yrila a M e
toda, ktoré sa uskutoční v sobotu
24. mája t.r. v M ichalovciach so
začiatkom o 9.00 hod. Pri tejto
príležitosti archijerejskú sv. liturgiu
budú sláviť naši arcipastieri M ons.
T h D r Ján Babjak, S J , a M ons. Milan
Chautur, C S s R , v C h rá m e Svätého
Ducha pri Kláštore redem ptoristov
v M ichalovciach. Sam otné rokovanie
valného zhrom aždenia sa u sku to čn í po
sv. liturgii v M estskom kultúrnom
stredisku v M ichalovciach.
ýic/Au
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BRÁZDE
J:iu ľOPRIk

Novinár Ján Poprik, autor publikácie, ju
rozčlenil do viacerých častí. Prvá sa

zaoberá vznikom Jed no ty ako kul
túrneho stánku, ktorý vlastnil tlačiareň,
kníhkupectvo, knižnicu, vydával kalen
dáre a náboženské tlačoviny. Druhá časť
svedčí o obnovení Spolku (bývalej Jednoty)
a jeho aktivitách do roku 2000. Tretia je
venovaná publikačnej činnosti, vydávaniu
periodickej i neperiodickej tlače. Štvrtá
predstavuje osobnosti spolkového života
a medailóny jeho čestných členov.
Myšlienka založiť spolkovú ustanovizeň
bola pre priam ych cyrilom etodských
dedičov požehnaním. Publikácia V Me
to do vej brázde nám prezrádza, že

v Spolku sv. Cyrila a Metoda je v súčas
ností registrovaných 4116 členov,
z ktorých je 69 zakladajúcich a 84
skupinových. Vďaka ich zapálenosti,
odhodlaností a obetavostí vykazuje táto
náboženská a národná kultúrno-výchovná
ustanovizeň v súčasnosti
bohatú kultúrno-duchovnú činnosť. Je j podujatia

tvo ria neodmysliteľnú
súčasť kultúrnej tradície
života našich veriacich.

Vážení
členovia a priaznivci
Spolku sv. Cyrila a Metoda
SLO VEN SKO

Kniha je dokumentár
nym svedectvom, počinom
úsilia a aktivít členov spol
ku, ktorí idú v šľapajach
svojich predchodcov, po
kračujú v brázde Meto
dovej a praktizujú cyrílometodský odkaz v spo
ločenstve veriacich, ale os
lovujú i vlažných a po
chybujúcich.
PhDr. Ernest Sirochman
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KNIHY
Alessandro Pronzatto:
HĽADANIE STRATENÝCH
ČNOSTÍ
Spolok sv. Vojte
cha,
Trnava,
2002, 198 s.,
139,- Sk; (titul č 1)
Ak vás pri slovku čnosť obleje studený pot
a máte nutkavú potrebu uvoľniť si víazanku,
patríte medzi tých, ktorým je určené toto
dielko. Alessandro Pronzatto nekonform
ným spôsobom poukazuje na problematiku
už takmer vymretého druhu - čností. Trpez
livosť, čestnosť, viera, pokora - že už vám to
nič nehovorí? Alebo predsa? Spomienky na
nudné hodiny náboženstva so senilným
pánom farárkom? O ďalší dôvod viac prečo
si prečítať túto knihu. Možno pochopíme, že
namiesto drahých návštev u psychoterapeuta
je lacnejšie nahliadnuť d o ... srdca každého
jedného z nás; ....naše srdce je ich nenahra
diteľným prostredím (čností)." Svet hľadá
recept na vojnu, nenávisť, ľudskú zlobu. Pri
tom však zabúda, že je tu niečo, čo sa zdá
síce zastaralé a nemoderné, ale dlhou tradí
ciou overené ako najlepší a najúčinnejší liek.
Marek Hirko

Ježišova modlitba - je strelná moálitba východných
kresťanov. V rozličných formuláciách vzýva (alebo
privoláva) na pomoc Ježiša Krista. Podstatou tejto
modlitby je veľmi časté vzývanie mena Ježiš, čo privádza
k praxi nepretržitej modlitby. Presnejšie by sa mohlo
povedať modlitba k Ježišovi, než Ježišova modlitba, aj
keď sa bežne zaužívala posledná formulácia.

FILM
AK MA LUBIS, DOKAZ Ml TD!
VHS, Štúdio Lux Bra
tislava, 30 min., fareb
né, plne animované,
290,- Sk; (titul č 3)

Jubilejný rok - podľa 3 Mak 25 sa v Izraeli slávil koždý
50. rok ako rok odpustkov (hebr. slovo jobel značí ba
raní roh); tento rok sa začínal trúbením na baraních
rohoch; latinský preklad iubileus prešiel aj do slovenčiny
ako jubilejný; v tomto roku sa odpúšťali dlžoby, vracali
sa zálohy a oslobodzovali otrokov; na tomto základe
zaviedol pápež Bonifác VIII. r. 1300 v katolíckej cirkvi
jubilejný alebo svätý roks plnými odpustkami; od r. 1475
sa opakuje každých 25 rokov, od r. 1500 so slávnostným
otváraním „jubilejnej brány" Chrámu sv. Petra a ďalších
troch bazilík v Ríme, cez ne potom prechádzajú pútnici,
brány sa po roku opäť slávnostne zatvárajú.

Paul a Jenny sú zaľúbení
a večer majú príležitosť si to dokázať - aspoň
tak nejako si to predstavuje Paul. Preto berie
Jenny večer na výlet autom za mesto. Výlet však
bude mať prekvapujúcejší priebeh, ako očaká
vali. Až natoľko, že navždy zmení ich životy.
Ak ma ľúbiš, dokáž mi to! je zaujímavý
príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí zápasia so
svojou pohlavnosťou. Ako sí majú dokázať, že
sa ľúbia? A čo pohlavné spolužitie? Áno? Nie?
Možno? Ako ďaleko až môžu zájsť? Ide o zaují
mavý, rýchlo plynúci a zábavný príbeh o pred
savzatiach a o odvahe stať si za nimi.
Ak ma ľúbiš, dokáž mi to! poteší a prek
vapí mládež svojím štýlom a vynaliezavým
využitím animácie na zobrazenie tejto proble
matiky. Je tovýborný zdroj poučenia pre mládež,
rodičov, učiteľov í katechétov.
-ao-

Kodideľnico - je poíoguľafá nádoba. Visí na troch
retiazkach. Dáva sa do nej žeravé uhlie, na ktoré kňaz
alebo diakon sype tymian. Na spodnú nádobu spúšťa
so štvrtou reťazou pologuľovitý vrchnák, ktorý má umelé
výrezy, cez ktoré sa dym dostane do priestoru.
Kánon -sériu spevov, zostavených podlo určitého pra
vidla v byzantskom obrade, nazývame kánonom. Úplný
kánon je zostavený z deviatich ód. Základná myšlienka
každej ódy je stavaná na jednej biblickej piesni.
V jednotlivých ódach sa vyjadruje základná myšlienka
biblických piesní. Druhá óda kánona pre kajúci a výs
tražný charakter sa používa len v Štyridsiatnici. Na
utierni všedných dní Štyridsiatnice (Velkého pôstu)
kánon je zložený z troch ód, preto sa volá trioďtriodion, v sobotu má štyri ódy - tetródion, niekedy
má len dve ódy. Okrem hodiniek a večierne, kánon sa
vyskytuje vo všetkých ostatných denných bohoslužbách
liturgie hodín, ba aj v iných liturgických úkonoch (paraklis, porastos).

HUDBA
Iveta Pijakova: DETSKÁ
ILUSTROVANÁ BIBLIA
Vydavateľstvo Ju 
nior, s. r. o., Bra
tislava, 2003, 410 S., 595,- Sk; (titul
1. 2 )
Pán Ježiš raz povedal svojim učeníkom:
„Nechajte detí a nebráňte im prichádzať ku
mne, lebo takým patrínebeské kráľovstvo" (Mt
19,14). Ak chceme vypĺňať tieto Ježišove slová,
mali by sme umožniť našim deťom spoznávať
túto najčítanejšiu knihu kníh - Sväté písmo.
Jednoduchým, detskej rečí zrozumiteľným
a pochopiteľným spôsobom je napísaná aj
táto detská Biblia. Je plná nezabudnuteľných
príbehov zo Starého a Nového zákona
s množstvom nádherných ilustrácii. Obozná
mi detí s nevšednými a dramatickými osudmi
známych biblických postáv - Adama a Evy,
Lota, Jakuba, Dávida, Panny Márie, Jozeťa,
Jána Krstiteľa čí Ježiša Krista a jeho učeníkov.
Nezanedbateľným ťaktom je, že kniha je tiež
veľmi vhodná aj ako darček, pretože hneď
v úvode knihy je miesto pre meno darcu ako
aj obdarovaného.
-ao-
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Hanka Servická: MATKA
BUŽENGOVÁI., II.

Kantor - osoba, ktorá vedie cirkevný spev.

MC, Hardy Studio, M.
šaríš, 2002, 140,- Sk/
1 diel; (titul č 4)
Hanka Servická - meno, ktoré mnohým
z vás nie je neznáme. Jej nádherné piesne
vám určíte teraz zazneli v mysli. Tentokrát
máte možnosť si s ňou nielen zaspievať, ale
hlavne sa modliť. Modliť sa svätý ruženec.
Matka ružencová 1. je audiokazeta, na
ktorej sa nachádza spievaný ruženec radostný
a slávnostný. Jednotlivé modlitby sú popret
kávané úvodnými piesňami k jednotlivým
desiatkam svätého ruženca, či už v slovenčine
alebo v staroslovienskom jazyku.
Na audiokazete Matka ružencová 11.
Hanka Servická naspievala slávnostný ruže
nec a taktiež spievaný ruženec Božieho milo
srdenstva. „K tvojmu srdcu sme dnes prišli..."
To sú slová piesne, ktorá vás vovedie do
modlitieb ruženca k Božiemu milosrdenstvu.
Tak pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime
svoje dlane, postavme sa pred tvár Pána
a velebme ho - velebme ho aj týmito nádher
nými modlitbami svätého ruženca.
-ao

Kaplnka - menšia sakrálna budova pre bohoslužby.
Spracovala Mgr. A. Ondovčíková
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Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Posledná večera") na vyma
ľovanie do vašej série sviatkov.

Vylúštite slová, ktoré povedal Boh prostredníctvom Mojžiša
izraelskému ľudu. Pri písaní písmen do kamienkov sa abeceda
posunula o jedno písmeno ďalej v abecede.
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Stránku pripravila:
Mgr. Lenka Frigová
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Údel

KTO J E TV O J PATRÓN?

(Kapucíni)

VIKTÓRIA
meniny: 10. mája
meno latinského pôvodu (z lat. victoria), ženská podoba
k mužskému menu Viktor, znamená „víťazstvo"
Patrón: Sv. Viktória Rímska
Viktória Rímska bola mučenica. Narodila sa v 2. - 3.
storočí o zomrela okolo roku 305. Tradícia hovorí, že
bola udaná svojím pohanským manželom, pretože sa
stala kresťankou a potom bola sťatá. Iná legenda ho
vorí, že Viktória bola roztrhaná v amfiteátri býkom. Je
znázorňovaná s palmou v ruke, mečom alebo drakom.
Je patrónkou dažďa. Jej liturgická pamiatka v latinskom
obrade sa slávi 23.decembra.

FLORIÁN
meniny: 4. mája
Meno latinského pôvodu (z lat. Horianus), „kvitnúci,
rozkošný".
Patrón: Sv. Florián
Florián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v dneš
nom Rakúsku a zomrel v 4. storočí v Lorchu (Rakúsko).
Keď vypuklo za cisára Diokleciána na začiatku 4. sto
ročia kruté prenasledovanie kresťanov, bolo v Noriaku
zatknutých 40 kresťanov. Florián pri ich tajnom oslo
bodzovaní bol zatknutý a predvedený pred miesto
držiteľa Akvilina, svojho priameho predstaveného. Keď
odmietol obetovať bôžikom a ani nebol ochotný odpri
sahaťzapretie viery, bol kruto mučený a musel podstú
piť najhroznejšie muky. Napokon mu zavesili mlynský
kameň na krk a vrhli ho do rieky. Často je znázorňovaný
s kópiou v ruke, ako rímsky vojak alebo ako zalieva
horiaci dom vodou. Je patrónom hasičov, kominárov,
hrnčiarov, kováčov o mlynárov. Jeho liturgickú pa
miatku si cirkev latinského obradu pripomína 4. mája.

VILIAM
meniny: 28. mája

C
F
C
Amí
C
F
C
1. Tak nechaj Pane plynúť život môj jak chceš ty. Len nech necítim zimu z duchovných objatí.
F
C
Dmi
G
C
Ami
Dmi
Nech nezdráham sa podísť, zdvihnúť a držať tiaž. Nech vyšliapem tie schody tam, kam ty
G
C
odchádzaš.
F
C
Ami
C
Dmi
G
2. Druhého balvan ťaží vždy menej ako nás. Tie starosti chcem zažiť, veď ty ma podopieraš.
F
G
F
CG C
Ami
F
G
C
A dávaš silu, aby tvoj úsmev z teba bol. V radosti človek slabý, by na zlosť zabudol.
3. Tak nechaj, Pane plynúť život môj jak chceš ty. Len nech necítim zimu u duchovných objatí.
Nech nezdráham sa podísť, zdvihnúť a držať tiaž. Nech vyšliapem tie schody tam, kam ty
odchádzaš. A7
D
G
D
Hmi
D
G
A
G
4. Vyliečil svoje rany, zodvihol očí sĺz. Byť prosto milovaný, to stojí za pokus. Posielaš Pane,
A
Fis
Hmi
Emí
G
A
D
G
sem mňa, nech seba zabudnem. Pre druhých v láske pevná cestička z hĺbky tiem. Posielaš
Pane
A
GÍS
Cis
Fis
A H
E
sem mňa, nech seba zabudnem, pre druhých v láske pevná cestička z hĺbky tiem.
Fis a H E Cis Fis A H E

M Y Š L I E N K Y NA Z A M Y S L E N I E
Duchu Svätý, Láska plná radosti, šťastia a pokoja. Všetko, čo sa zmieta v búrke, sa v tebe upokojuje.
Sv. Katarína Sienská
Cesto modlitby je taká dlhá ako sám ľudský život, nie viac a nie menej. Teraz je to radostný chodník cez lúky, o chvíľu
cesta poliami, a inokedy úzky drsný chodník stúpajúci na vrchol, či prechod holými skalami... Ale vždy je to modlitba.
Carlo Carretto

Sútäž s PETROU
Dnešné otázky:
1. Tretia liturgická hodinka pripadá na našu
a) 06.00 hod- b) 09.00 hod.;c) 12.00hod.

meno nemeckého (z Wlllahelm), znamená približne
„ochranou je moja vôľa", „pevnej vôle".

2. Koľko rokov od narodenia o. Teodora Molčona sme si t. r. pripomenuli?
a) 60 rokov; b) 80 rokov; c) 100 rokov

Patrón: Sv. Viliam z Akvitónie

3. Kedy sa slávil jubilejný rok a ktorá kniha Svätého písma to spomína?
a) každý 50. rok, 3 Mak 25; b) každý 50. rok, 2 Mak 35; c) každý 25. rok,
3 Mak 25

Viliam z Akvitánie bol zakladateľom kláštora a laickým
bratom rehole benediktínov. Narodil sa okolo roku 745
a zomrel 28. mája 812 v Gellone (Francúzsko). Viliam
bol najprv udatným vojenským vodcom za Karola Veľ
kého, potom však službu v zbrani opustil a založil
kláštor v Gellone blízko opátstva Aniane. 0 dva roky
neskôr vstúpil do neho sám ako laický brat a vykonával
až do svojej smrti najnižšie služby. Bol kanonizovaný
v roku 1066 pápežom Alexandrom II. Viliam je zobra
zovaný ako ho oblieka Benedikt z Aniane ako mnícha.
Taktiež ho vidieť s prilbou alebo ako pustovníka s voj
vodským klobúkom. Je patrónom zbrojárov. Cirkev
západného obradu slávi jeho pamiatku 28. mája.
Spracovala Mgr. Anna Ondovčíková
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4. Koľko zborov sa zúčastnilo na stretnutí detských a mládežníckych
gréckokatolíckych zborov Trebišovského protopresbyterótu?
a) 5; b) 15; c) 25
5. Kde sa narodil svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup?
a) niekde v severnej časti Malej Ázie; b) oblasti Bitýnia; c) na bližšie
neznámom mieste
Odpovede s vystrihnutým kupónom zasielajte na adresu
redakcie s označením: Súťaž do konca mája 2QQ3. alebo
ich doručte do redakcie na adresu Hlavná 3, Prešov.
Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu!
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnív júlovom čísle časopisu.
Spom edzi správnych odpovedí budeme žrebovať 3
výhercov (1. miesto -pobyt na Bystrej2003,2. a 3. miesto
- tňčko z Bystrej).
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OS EMS ME ROVKA
Legenda: ATLAS, AVOMET, ÁRIA, BARDEJOV, BOBOR, DYNASTIA,
EROS, HEKTÁR, KAMARÁT, KARÁT, KASTA, KLAMSTVO, KLAS, KOJOT,
KOLOS, KOSTRA, KROK, MORE, NETVOR, NOTA, OMN1BUS, OTEP
PAROH, PÁRKY, PENA, PLOT, POKOJ, POROTA, POSOL, POTOPA,
PROJEKT, PROTEST, ROTA, ROZVOD, SABAT, SANE, SENÁT, SKART,
SKOK, SLALOM, SMRAD, SOBOTA, SOKOL, SONETY, SOVY, STAROSTA,
SUSED, TANKISTA, TESIL, TLAK, TONA, TOVAR, TÓRA, TRATA, TREST,
TRUS, UČEBNICA, UTOROK, VODA, YZOP
Tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Mgr, Marek Pataky

Pom ôcky:
Anil, Ib,
A v o , T avot

Veličaj duše
mo ja,

Č a s tic a

La tin sk á
predlo žka

B e z d ô v o d  1. č a s ť taj
ne
n ičk y

B raz ílska
rieka

O stu d a

K ISUSU

Christu
molebnicu
za nas...

O d eón , po
česky

Š P Z K o š íc

Šp o rt, kód
Filipín
K ôň

M už ské
m eno

M odro
z elen ý
p olo
d rahokam

M ajetok
štátu

Š a rla c h , po
česky

H u sté
m azivo
2. ča s ť taj
n ičk y
B o d n u tia

Kód San
M arina
Nieto
S v e t, po
ru s k y
V lá d c a
Platidlo
M akaa

P ie s e ň
z o p ery

'
Č e rv e n ý
križ
Indická
rieka

Je d lé h u b y

Vozidlo

Dnešnú krížovku zaslal Vlado Komanický z Humenného.
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „...vstal a vládne život“.

Z vašej
Do redakcie sme dostali list od p. Emílie
Havadejovej z Prešova, ktorá reagovala na príspe
vok o potratoch uverejnený v denníku Nový čas.
Pani Emília píše:
„Vážený Nový čas, nezávislé noviny! Prečítala
som si vo Vašich «nezávislých» novinách zo dňa
7 2. 2003 článok so zavádzajúcim nadpisom:
Základné právo ženy rozhodovať o svojom živote
a tele je znovu ohrozené!...
Pýtam sa: «Prečo dávate priestor na vyjadrenie
iba tým, čo s interrupciami súhlasia a druhej
strane nie?»
Tiež sa čudujem, že ľudia 21. storočia vzdelaní - nevedia alebo nechcú vedieť, že aj
nenarodené dieťa je samostatná bytosť - osob
nosť- nie súčasť tela matky, ani nie jej život. Iba
mu poskytuje «príbytok», ochranu, výživu. Že aj
nenarodené dieťa má svoje vlastné telo a svoj
vlastný život.

Veľmi veľa lekárov potvrdzuje, že človek je
človekom od počatia. Prečo tým to nedávate
priestor na vyjadrenie?
Prečo nedáte priestor na vyjadrenie tým ženám,
ktoré sú nešťastné, že boli na potrat a majú výčitky
svedomia?
Nedáte priestor, pretože nemôžete. Vaša
«nezávislosť» je až veľmi závislá. Ale to Vy viete
na kom.
Pani poslankyňa Eva Černá sa vyjadrila, že sa
tu niet o čom baviť. Niet, lebo zabitie je vždy
zabitie, aj keď ide ešte o nenarodené dieťa. Ona
to však schvaľuje.
Potom takisto by poslanci mohli odsúhlasiť
zákon, aby matky zabíjali postihnuté deti, veď načo
zriaďovať špeciálne ústavy, starostlivosť atď Aby
sa zabíjali starí ľudia a chorí, z ktorých niet žiaden
úžitok, iba náklady... Načo zriaďovať Nadácie na
pomoc? Nech zhynú nepotrebné, nech neza
vadzajú, nech neprekážajú tým, čo si chcú «užiť».
Kolko by sa ušetrilo! Kolko pohodlia by sa získalo!
Neverím, že sú šťastné tie ženy, ktoré boli na
potrat. Ja by som s nimi nemenila. Ani s jednou
z «hviezd». Ja ich ľutujem. Škoda ich. Aj mne radili
ísť na potrat, ked som otehotnela so siedmym
dieťaťom. Ani počuť som to nechcela. A dnes som
veľmi, veľmi šťastná. Som už mnohonásobná babka.
NEZABIJEŠ! To je Boží príkaz. To si nevy
myslelo KDH.

Prajem Vám, aj všetkým, aby ste si nepílili
konár pod sebou...“
E. T. Havadejová

Nech Pán žehná vašu prácu a dá vám hojnosť
milostí Svätého Ducha. Pán Boh zaplať za zasie
lanie časopisu.
Mária Demková, Košice

Nech vás (v redakcii) požehná Pán, lebo robíte
dobrý časopis. Každý si v ňom nájde a môže nájsť
to svoje. Slovo si vždy rada prečítam...
Jana Baľáková, Bežovce

Milá redakcia!
Chcela som Vám napísať návrhy a pripomienky
za účelom skvalitnenia časopisu SLOVO. Aj som
sa veľmi snažila, ale doviedlo ma to k názoru, že
buď je moja nedokonalosť nekonečná, že
nemôžem na nič prísť alebo SLOVO už dávno vie,
čo dnešného čitateľa zaujme.
A čo očakávam od SLOVA? Že bude aj naďalej
- so skvalitnením alebo bez - mi prameňom,
odkiaľ sa môžem dozvedieť o tom, čo nie je
predmetom konzumných reklám, ale útokom na
dušu, so zmyslom prebudiť srdce človeka a aspoň
ho priblížiť ku viere.
S prianím veľa dobrého ostáva Vaša čitatelka
z Bardejova.
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RÁDIO VATIKÁN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - MÁJ

S L O V E N S K Ý ROZHLAS

FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5
East (Atlantik)

• Aby deti, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, a tí, ktorí sa venujú ich
opatere, našli v Márii, Matke života, stálu podporu a pomoc.

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

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

• Aby v miestnych cirkvácb Ázie Svätý Duch znovu zapálil horlivosťza
evanjelizáciu celého kontinentu.
• Aby sme si modlitbou ružencových tajomstiev vyprosovali Božiu pomoc
pre náš príkladný kresťanský život.

S L O V E N S K Á TE LEV ÍZI A

RÁDIO LUMEN

Program PCDŽ na máj 2003

PONDELOK-PIATOK
0 0 . 0 0 - reprízy relácii; 0 5 . 0 0 - Ranné
spojenie; 0 9 .0 0 - TIP-T0P; 0 9 .3 0 Športecho; 1 0 .0 0 -TIP-TOP; 1 2 . 0 0 Hudobný aperitív; 1 3 .0 0 - TIP-TOP
(regionálne témy); 1 4 .0 0 - Čo vy na
to?; 1 4 .3 0 -TIP-TO P; 1 6 .0 0 - P o 
staré ale dobré Ut - Folkparáda St Oldieparáda Št- Gospelparáda Pi - Auto
moto klub 1 7 .3 0 — Infolumen; 1 8.0 0
s
v
t
r
t
o
T
VO
JIC
H
O
N
Í
Svätá omša - Emauzy; 1 9 .0 0 šEr
Svetielko; 2 0 . 0 0 - Infolumen; 2 0 . 1 5 PREŠOV 92,9
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
Po - Počúvaj srdcom Utv- V modrom tieni
PRIEVIDZA 98st
BRATISLAVA 37,2
KOŠICE 94,4
SITNO 93,3
St - Pohoda s klasikou Št - Mince na dne
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7
TATRY 102,9
TRENČÍN 97,8
LUČENEC 106,3
fontán Pi - Hudobné návraty^2 1 .0 0 ŽILINA 89,8
MICHALOVCE 103,3
NÁMESTOVO 105,8
Rádio Vatikán; 2 1 .1 5 - Po - Študentské
šapitó Ut - Duchovný obzor St - Lupa Št
- História a my Pi - UV hovor; 2 2 . 3 0 - Hlas Ameriky; 2 2 .4 5 - Po - Hudobné návraty
Ut - Počúvaj srdcom St - Dvere dokorán Št - Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor; 2 3 .4 5 Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor; 2 4 .0 0 - Správy

Hod.

Názov

2.5.

18:00

Dejiny kresťanstva
R
STV 2
Dokumentárny film o počiatkoch kresťanstva na našom území.

4.5.

13:30

Kniha kníh v rodnej reči
Dokumentárny film o Biblii.

R

STV1

10:45

Sféry dôverné
Diskusná relácia.

R

STV 2

12:30

Duchovné slovo
Príhovor.

P

STV 2 í

5.5.

16:00

Božie deti
Magazín o Rómoch.

R

STV 2

9.5.

18:00

Žiaci sv.Cyrila a Metoda - Sedempočetníci
Dokumentárny film.

R

STV 2

11.5.

11:50

Adela Gáborová
Dokumentárny film.

R

STV 2

12:20

Duchovné slovo
Príhovor.

P

STV 2

12.5.

18:00

Božie deti
Magazín o Rómoch.

R

STV 2

13.5.

13:30

Sféry dôverné
Diskusná relácia.

R

STV 1

00 .0 0 - Pod vankúš; 00.15— Pohoda s klasikou; 0 1 .0 0 - Pod vankúš; 01.15 - V mod
rom tieni; 02.00 - Pod vankúš; 05.00 - Ranné spojenie; 08.00 - Dvere dokorán;
09.00 - Svetielko plus; 10.00 - Efeta-otvor sa; 11.00 — Fujarôčka moja; 12.00 —
Hudobný aperitív; 13.00— Literárna kaviareň; 15.00 - Svetlo nádeje; 16.00 - Piesne
na želanie; 17.30 - Infolumen; 18.00 - Svätá omša; 19.00 - Svetielko; 20.00 Krestánské noviny; 20.30 - Vešpery; 21.15 - Náš hosť váš host; 22.30 - Zamyslenie;
22.45 - Mince na dne fontán; 23.45 - Pod vankúš; 24.00 - Správy

14.5.

20:30

Dejiny kresťanstva
R
Dokumentárny film o kresťanstve na našom území
v 10.-11 .storočí.

STV 2

16.5.

18:00

Dejiny kresťanstva
R
Dokumentárny film o kresťanstve na našom území
v 10.-11.storočí.

STV 2

Správy: každý deň o 0.00 (Lumen), 5.00 (Vatikán), 5.30 (Lumen), 6.00 (Lumen),
7.00 (Lumen), v pracovné dni aj o 8.00,9.00,10.00,11.00,13.00, 15.00 (Lumen).
Zam yslenia: 5.45, 6.30, 8.30 (okrem nedele), 12.00,15.30 (okrem nedele)

18.5.

13:30

Žalmy - lyrika tisícročí
Dokumentárny film.

R

STV 1

11:00

Sféry dôverné
Diskusná relácia.

R

STV 2

Súťaž s Rádiom Lumen !

12:00

0 zodpovednosti

R

STV 2

Rádio Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica
s kresťanským zameraním. Svojím poslucháčom ponúka hudbu
prevažne 70 - 90 rokov, ktorá tvorí počas dňa 2/3 vysielacieho
času. Okrem toho aj aktuálne spravodajstvo z domova i zo sveta,
informácie zo sveta náboženstva, kultúry, športu a hudby,
a v neposlednom rade aj každodenné diskusie na aktuálne témy
so zaujímavými a fundovanými hosťami. Priestor v éteri majú aj
večerné náboženské relácie.

12:20

Duchovné slovo

P

STV 2

SOBOTA
00.00 - Pod vankúš; 00.15 - Auto moto klub; 01.45 - Pod vankúš; 05.00 - Ranné
spojenie; 09.00 - Hodinka vášho štýlu; 10.00 - Športklub; 11.00 -Zaostrené; 12.00—
Hudobný aperitív; 13.00 - TIP-TOP; 16.00 - Piesne na želanie; 17.30 - Infolumen;
18.00 - Svätá omša - Emauzy; 19.00 - Svetielko; 20.00 - Infolumen; 20.15 - Ruženec
pre Slovensko; 21.00 - Rádio Vatikán; 21.15— Od ucha k duchu; 24.00 - Správy
NEDEĽA

Napíšte nám, kto je pravidelným hosťom Jarky Staršej v relácii
Duchovný obzor, ktorá je vysielaná každý utorok o 21.15 hod..
Súťaží sa o tričko Rádia Lumen. Odpoveď zasielajte na adresu
redakcie Slova.

1

P/R

Dátum
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Kanál

NA B UD Ú CE SI MÔ Ž ET E PREČÍTAŤ
Zmýšľajte tak, ako Ježiš Kristus (p. A. Cholewinski, SJ; P. Rusnák)
Reportáž z Cz^nstochovej (J. Gradoš)
Boh je náš nebeský Otec (F. Dancák)
Doktrinálne spory na Východe a Západe a formovanie sa katolíckej náuky
(P. Sturák)

I N Z E R C I A

Rýchlo, lacno a Kvalitne šijem kňazské oble
čenie: košele, nohavice, podriasniky,
reverendy, riasy... Bližšie informácie a objed
návky na t. č. 0905 - 923 316.

Kto daruje alebo lacno predá počítač s prís
lušenstvom (i starší, no funkčný) pre misijnú
pastoráciu na Ukrajine v Zakarpatskej oblastí?
Zn. „len aby sa šírilo evanjelium!"
Kontakt: Gréckokatolícka diecézna charita,
Hlavná 2, Prešov
tel. 051-77 23 970
e-mail: charitaakdch@stonline.sk

k ic k

'kik'k

VYHORELA CERKOV
POMÔŽTE !
Prosíme farské spoločenstvá í jednotlivcov
o pomoc pri obnove cerkví v Neresnicí na
Ukrajine, ktorá prednedávnom úplne
vyhorela.
Vaše milodaiy, staršie bohoslužobné
rúcha, oltárne plachty, svietniky, teda
všetko, čo už nebudete potrebovať a je to
v ešte zachovalom stave zašlite alebo
osobne doručte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov.
HESLO: OBNOVA CERKVI
Všetkých takýchto dobrodincov si budú
miestni veriaci pripomínať pri každej
božskej liturgii.

'k 'k 'k

Maľovanie ukrižovania zadarmo!

31 v Prešove a bazíliáni im tie ukrižovania
zadarmo do dvoch týždňov, maximálne do
jedného mesiaca opravia. Bazíliáni túto
prácu robia zadarmo, len pre nebeské
kráľovstvo a odmenu od Pána Boha v ňom,
preto sa tešia, keď im veriaci alebo kňazi
dovezú do Prešova nie len jedno ukrižo
vanie, ale čím viac tým lepšie: ľahšie sa
maľuje päť alebo desať ukrižovaní naraz,
ako len jedno.
Obnovme naše východné kríže s maľo
vanými ukrižovaniami pri našich chrámoch
cintorínoch pri cestách, čí na križovatkách.
Opravené kríže s čerstvo namaľovanými
ukrižovaniami sú znamením existencie živej
Kristovej cirkvi na Slovensku.
Bazílíani sa tešia na mnohé ukrižovania
dovezené do ich monastíera.

Charakteristikou starodávnych bazílianskych monastíerov bolo, že boli centrom
kultúry a to nie len písomnej ale í umeleckej
v tejto tendencií pokračuje aj monastyr sv.
Bažila Veľkého na Vajanského 31 v Prešove.
V
rokoch 2002/2003 bazílianí žijúci v tomto monastierí už zadarmo obnovili
okolo tristo ukrižovaní, ktoré
visia na gréckokatolíckych
alebo pravoslávnych krí
žoch celého východného
Slovenska. Ukrižovanie ma
ľuje otec Gorazd A. Timkovič, ČSW.
Postup opravy je jed
noduchý:
Veriaci, alebo kňazi do
vezú staré ukrižovania do
monastyra na Vajanského Opravené ukrižovania s tabulkami pripravené na odvezenie do okresu Bardejov.

6L GR6C0

enuM

Obchod cirkevných potrieb

Obchod cirkevných potrieb

Poštová 1/1. poschodie
040 01 Košice

Hlavná 37/1. poschodie
080 01 Prešov

ponúka: Bohostánky, evanjeliáre
-7-ramenné svietniky
-oltárne svietniky
-kríže ručné, zaoltárne
-kadidlá, kalichové súpravy
-lampády, večné svetlá
-lustre, sedesy, svadobné koruny, ikony
-tymián rôzne vône
-samozápalné uhlie

písané

ponúka: Bohostánky, evanjeliáre
-7-ramenné svietniky
-oltárne svietniky
-kríže ručné, zaoltárne
-kadidlá, kalichové súpravy
-lampády, večné svetlá
•lustre, sedesy, svadobné koruny, ikony - aj písané
-tymián rôzne vône
-samozápalné uhlie
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Predajňa PETRA
na Hlavnej číslo 3 v Prešove vám ponúka

PAM IATKA
N A PRVÉ
SVÄTÉ

|

PRIJÍMANIE

Farským úradom zasielame aj
na dobierku (možnosť
telefonickej objednávky na čísle
051/77 333 23, 051/759 76 22)

Farské úrady
akcia: do konca
mája zľava 10%

Pkijau-aí
'tfcwsv&TejSieTcLú 4

Masho mua

OetiáA Kk is ta

Ÿn Ziv-ot Večný

PAMIATKA NA DEŇ
PRIJATIA SVIATOSTI

ZMIERENIA
A EUCHARISTIE

