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Sobota 1.11. - Svätí divotvorcovia a nezíštníci 
Kozma a Damián; Blažený híeromučeník Teo - 
dor, mukačevský biskup. Antífóny predobrazu- 
júce a Blaženstvá. Tropár o nezištníkoch a o Teodo- 
rovi. Kondák o nezištníkoch, Sláva: kondák o Teo- 
dorovi, 1 teraz: podľa predpisu. Prokímen, aleluja 
a pričasten o nezištníkoch a o Teodorovi. 1 Kor 
12,27-31; 13,l-8a, zač. 153; Mt 10,1.5-8, zač. 34b 
(nezištníkom). Hebr 4,14-16; 5,1-6, zač. 311; Lk 
12,8-12, zač. 64 (Teodorovi).
Nedeľa 2. 11. - Dvadsiata prvá nedeľa po 
Päťdesiatnici; Svätí mučeníci Akindyn, Pegas, 
Aftón, Elpídífor a Anempodíst. Rúcho svetlé. 
Radový hlas je štvrtý, ev. na utierni je desiate. 
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu. Sláva: kondák 
z hlasu, 1 teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu. Gal 2,16-20, zač. 203; lk 8,5- 
15, zač. 35.
Pondelok 3.11. - Svätí mučeníci biskup Akep- 
símas, presbyter Jozef a diakon Aítalas. Rúcho 
svetlé. Menlivé častí z pondelka. Kol 2,13-20, zač. 
255; lk 9,18-22, zač. 43.
Utorok 4.11. - Náš prepodobnýotecJoanníkíos 
Veľký; Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup 
a Hermaios, presbyter. Rúcho svetlé. Menlivé 
časti z utorka. Kol 2,20-23; 3,1-3, zač. 256; lk 9,23- 
27, zač. 44.
Streda 5.11. - Svätí mučeníci Galaktíón a Epis- 
téma. Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. 
Kol 3,17-25; 4,1, zač. 259; Lk 9,44-50, zač. 47. 
Štvrtok 6.11. - Náš otec svätý Pavol Vyznávač, 
konštantínopolský arcibiskup. Rúcho svetlé. 
Menlivé časti zo štvrtka. Kol 4,2-9, zač. 260; Lk 9,49- 
56, zač. 48.
Piatok 7. 11. - Tridsiati traja svätí mučenici 
z Melitíny; Náš prepodobný otec Lazár 
Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésíon.
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. Kol
4.10-18, zač. 261; Lk 10,1-15, zač. 50.
Sobota 8.11. - Zhromaždenie k veľvojvodcoví 
Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.
Rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár 
o anjeloch, Sláva: kondák o anjeloch, I teraz: podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o anjeloch. 
Hebr 2,2-10, zač. 305; Lk 10,16-21, zač. 51a. 
Nedeľa 9. 11. - Dvadsiata druhá nedeľa po 
Päťdesiatnici; Naša prepodobná matka Matró
na. Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. 
Rúcho svetlé. Radový hlas je piaty, ev. na utierni je 
jedenáste. Rúcho svetlé. Nedeľné antifóny. Tropár 
z hlasu, Sláva: kondák z hlasu, 1 teraz: podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. Gal
6.11-18, zač. 215; lk 16,19-31, zač. 83.
Pondelok 10.11. - Svätí apoštoli Erast, Olym- 
pas, Rodíón a spoločníci. Rúcho svetlé. Menlivé 
častí z pondelka. 1 Sol 1,1-5, zač. 262; Lk 10,22- 
24, zač. 52.
Utorok 11.11. - Svätí mučeníci Ménas, Viktor 
a Vincent. Svetlé rúcho. Menlivé častí z utorka. 1 
Sol 1,6-10; 2,1-8, zač. 263 a 264; lk 11,1-13, zač. 
55 a 56 (z utorka a stredy).
Streda 12. 11. - Svätý hieromučeník Jozafát, 
polocký arcibiskup; Náš otec svätý Ján Milo
srdný, alexandrijský patriarcha; Prepodobný 
otec Níl. Červené rúcho. Predobrazujúce antifóny 
a Blaženstvá. Tropár o svätom, Sláva: kondák 
o svätom, 1 teraz: podľa predpisu. Prokímen, aleluja 
a pričasten o svätom. Hebr 4,14-16; 5,1-10, zač. 
311; Jn 10,9-16, zač. 36.
Štvrtok 13.11. Náš otec svätý Ján Zlatoústy, 
konštantínopolský arcibiskup. Svetlé rúcho. 
Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. Tropár
o svätom, Sláva: kondák o svätom, 1 teraz: podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o svätom. 
Hebr 7,26-28; 8,1-2, zač. 318; Jn 10,9-16, zač. 36
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(svätému). 1 Sol 2,9-14a, zač. 265; Lk 11,14-23, 
zač. 57 (z dňa).
Piatok 14. 11. - Svätý avšechválny apoštol 
Filip. Svetlé rúcho. Antifóny predobrazujúce 
a Blaženstvá. Tropár o apoštolovi, Sláva: kondák
0 apoštolovi, 1 teraz: podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten o svätom. 1 Kor 4,9-16a, zač. 
131; Jn 1,43-51, zač. 5 (apoštolovi). 1 Sol 2,14-20, 
zač. 266; Lk 11,23-26, zač. 58 (z dňa).
Sobota 15. 11. - Svätí mučeníci a vyznávači 
Gurías, Samónas a Habib. Menlivé časti zo sobo
ty. 2 Kor 8,1-5, zač. 185; Lk 8,16-21, zač. 36. 
Poznámka: Dnešným dňom sa začína štyridsať
dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána - 
filipovka. Liturgická farba je pôstna, ak nie je iný 
predpis.
Nedeľa 16. 11. - Dvadsiata tretia nedeľa po 
Päťdesiatnici; Svätý apoštol a evanjelista Ma
túš. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni je 
prvé. Nedeľné antifóny. Tropár z hlasu a o apoš
tolovi, kondák z hlasu, Sláva: kondák o apoštolovi,
1 teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričas
ten najprv z hlasu a potom o apoštolovi, (každý so 
svojím medzispevom, podobne aj aleluja). Proki- 
meny sa spievajú takto: Prokimen hlasu (lx) - 
medzispev hlasu - prokimen hlasu (lx) - medzi- 
spev apoštolovi a prokimen apoštolovi (lx). Ef2,4-
10, zač. 220; Lk 8,26-39, zač. 38 (z nedele). 1 Kor
4,9-16a, zač. 131; Mt 9,9-13, zač. 30 (o Matúšovi). 
Pondelok 17.11. - Náš otec svätý Gregor Divo
tvorca, neocézarejský biskup. Menlivé časti 
z pondelka. 1 Sol 2,20; 3,1-8, zač. 267; lk 11,29- 
33, zač. 59.
Utorok 18. 11. - Svätí mučeníci Platón a Ro
man. Menlivé častí z utorka. 1 Sol 3,9-13, zač. 268; 
lk 11,34-41, zač. 60.
Streda 19. 11. Svätý prorok Abdĺáš. Svätý 
mučeník Barlaam. Menlivé časti zo stredy. 1 Sol 
4,1-12, zač. 269; Lk 11,42-46, zač. 61.
Štvrtok 20. 11 - Predprazdenstvo vstupu 
presvätej Bohorodičky do chrámu; Blažená 
matka Jozafata Hordaševská, spoluzaklada
teľa Kongregácie (sestier služobníc) SSNPM. 
Svetlé rúcho. Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. 
Tropár z predprazdenstva a o Jozafáte, Sláva:

kondák Jozafáte, 1 teraz: z predprazdenstva. Proki
men, aleluja a pričasten o Jozafáte (jej vlastné 
alebo zo spoločnej služby O prepodobnej žene). 1 
Sol 5,1-13.24-28, zač. 271 a 272; Lk 11,47-54; 12,1-
12, azč. 62 a 63 (z dňa, radové zo štvrtku a piatku). 
Blaž. Jozafate: Gal 3,23-29, zač. 208; Mt 25,1-13, 
zač. 104 alebo Jnl5,1-5, zač. 50.
Piatok 21.11. - Vstup našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie vždy Panny do chrámu. Svet 
lé rúcho. Antífóny predobrazujúce. Tropár, Sláva i teraz: 
kondák, prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku. 
Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. 
irmos z utieme sviatku. Myrovanie. Hebr 9,1-7, zač. 
320; Lk 10,38-42; ll;27-28, zač. 54.
Poznámka: Do zakončenia sviatku, 25.11. vrá
tane, menlivé časti sú ako vo sviatok, okrem oíaní, 
ktoré sú radové. Liturgické rúcho je svetlé. 
Sobota 22.11. - Svätý apoštol Filemon a spo
ločníci. 2 Kor 11,1-6, zač. 191; Lk 9,1-6, zač. 40. 
Nedeľa 23.11. - Nedeľa Krista Kráľa. Evanje- 
iium na utierni Lk 19,12-15a; 27-28, zač. 95. (Z 
verša 15. na 27. prejdi takto: „Keď sa po prevzatí 
kráľovstva vrátil, povedal: »Mojich nepriateľov...«"). 
Antifóny a vchod z nedele Krista Kráľa. Tropár 
Krista Kráľa a zo sviatku Vstupu Bohorodičky do 
chrámu. Sláva: kondák Krista Kráľa, 1 teraz: kondák 
sviatku Vstupu Bohorodičky do chrámu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z nedele Krista Kráľa a zo 
sviatku Vstupu Bohorodičky do chrámu. Namiesto 
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos 
z utieme Krista Kráľa. Myrovanie. 1 Kol 1,12-20, 
zač. 250; Jn 18,33-37, zač. 59b.
Poznámka: Ak sa sviatok Krista Kráľa slávil pos
lednú októbrovú nedeľu, potom tu sa slávi Dvad
siata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Popraz- 
denstvo sviatku Vstupu (Vovedenija) Presvätej 
Bohorodičky do chrámu. Naši svätí otcovia 
Amfílochíos, ikonský biskup a Gregor, akra- 
gantský biskup. Radový hlas je siedmy. Evanje
lium na utierni je druhé. Antífóny predobrazujúce. 
Tropár z hlasu a zo Vstupu. Sláva: kondák z hlasu.
1 teraz: kondák zo Vstupu. Prokimen, aleluja a pri
časten z hlasu a zo Vstupu. Namiesto „Dôstojne je" 
sa spieva „Zvelebuj" a IX. irmos z utieme Vstupu. 
Ef 2,14-22, zač. 221; Lk 8,41-56, zač. 39. 
Pondelok 24.11. - Svätá velkomučenica Kata
rína a svätý veľkomučeník Merkúr. 2 Sol 1,1-
10, zač. 274; lk 12,13-15.22-31, zač. 65.
Utorok 25.11. - V tento deň sa zakončuje svia
tok Vstupu presvätej Bohorodičky. Naši otcovia 
híeromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež 
a svätý Peter, alexandrijský biskup. 2 Sol 1,10- 
12; 2,1-2, zač. 274b; Lk 12,42-48, zač. 68.
Streda 26.11. - Náš prepodobný otec AlypiosStíp- 
ník. Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. 2 
Sol 2,1-12, zač. 275; Lk 12,48b-59, zač. 69. 
Štvrtok27.11. - Svätý mučeník Jakub Perzský.
Menlivé časti zo štvrtku. 2 Sol 2,13-17; 3,1-5, zač. 
276; Lk 13,1-9, zač. 70.
Piatok 28. 11. - Prepodobný mučeník Štefan
Nový. Menlivé častí z piatku. 2 Sol 3,6-18, zač. 277; 
Lk 13,31-35, zač. 73.
Sobota 29. 11. - Svätý mučeník Paramon a 
svätý mučeník Fílumen. Menlivé častí zo soboty. 
Gal 1,3-10, zač. 199; Lk 9,37-43a, zač. 46. 
Nedeľa 30. 11. - Dvadsiata piata nedeľa po 
Päťdesiatnici; Svätý a všechválny apoštol And
rej Prvopovolaný. Radový hlas je ôsmy, ev. na 
utierni je tretie. Nedeľné antífóny. Tropár z hlasu 
a o Andrejovi, kondák z hlasu, Sláva: kondák 
o Andrejovi, 1 teraz: podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu a o Andrejovi. Ef 4,1-6, 
zač. 224; Lk 10,25-37, zač. 53 (z nedele); 1 Kor
4,9-16a, zač. 131; Jn 1,35-51, zač. 4 (Andrejovi).

o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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Zdrav9 buď, kríž, 
nádej jediná!

O Crux, ave spes unica!
Zdrav' buď, kríž, nádej jediná!

Drahí bratia a sestry! Dnešná nedeľná 
liturgia nás pozýva upriamiť pohľad na kríž. 
On je tým „privilegovaným miestom", na 
ktorom sa nám zjavila Božia láska. Na kríž 
upierali svoj nezlomnou vierou naplnený 
pohľad aj biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra 
Zdenka Schelingová, ktorých som dnes s ra
dosťou zapísal do zoznamu blahoslavených.

Na kríži sa stretá ľudská úbohosť s Božím 
milosrdenstvom. Adorácia tohto nekonečného 
milosrdenstva predstavuje jedinú cestu, ako 
sa človek môže otvoriť tajomstvu kríža. Kríž 
je osadený v zemí, akoby zakorenený v ľud
skej zlobe. Ale zároveň je vztýčený do výšky, 
smerom k nebu, kam akoby prstom ukazoval 
na Božiu dobrotu. Kristov kríž je víťazstvom 
nad zlom, porážkou smrti, sprostredkovaním 
života, znovunavrátením nádeje a zvestova
ním svetla. O Crux, ave spes unica!

\/ mene ukrižovaného a zmŕtvychvstalého 
Pána, zo srdca pozdravujem všetkých vás tu 
zídených na tomto petržalskom otvorenom 
priestranstve. Pozdravujem teba, drahý brat 
Ján Sokol, duchovného pastiera tejto Brati- 
slavsko-trnavskej cirkvi, ktorá ma dnes

prijíma. Pozdravujem tvojich pomocných 
biskupov a všetkých biskupov Slovenska, naj
mä ctihodného kardinála Jána Chryzostoma 
Korca. S radosťou sa pripájam k spoločnému 
vďakyvzdaniu pri príležitostí desiateho 
výročia ustanovenia vašej Biskupskej konťe- 
rencie. Pozdravujem tu prítomných otcov 
kardinálov a biskupov zo susedných krajín, 
ktorí sem prišli spolu s početnými skupinami 
veriacich. Vaša bratská prítomnosť je výreč
ným vyjadrením jednoty, ktorá spája jednot
livé miestne cirkvi.

Pozdravujem pána prezidenta Slovenskej 
republiky, ako aj ostatných občianskych 
a vojenských predstaviteľov. Všetkým chcem 
poďakovať za obetavú spoluprácu pri zabez
pečovaní všetkých aspektov tejto mojej apoš
tolskej cesty. Napokon, s pocitmi najhlbšej 
lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský 
národ, tu prítomný alebo ma počúvajúci cez 
rozhlas či televíziu. Vzdávam vďaky Bohu za 
teba, že si si dokázal aj v ťažkých chvíľach 
zachovať vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Po
vzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi za evanje
lium (porov. Rím 1,16)! Chráň si ho vo svojom 
srdci ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš 
čerpať svetlo a silu do každodenného života.

„A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak 
musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby 
každý, kto verí, mal v ňom večný život" (Jn 
3,14-15), vraví Ježiš. Čo teda vidíme, keď 
upierame zrak na kríž, na ktorom bol ukrižo
vaný (porov. Jn 19,37)? Rozjímame nad 
znakom nekonečnej Božej lásky k ľuďom.

O Crux, ave spes unica! Svätý Pavol o ňom 
píše vo svojom liste Filipanom, čítanie 
z ktorého sme práve počuli. Nielen, že sa Ježiš 
Kristus stal človekom vo všetkom podobný ■ 
ľuďom, ale vzal si prirodzenosť sluhu a ešte 
viac sa uponížíl, keď sa stal poslušným až na 
smrť, až na smrť na kríži (porov. Flp 2,6-8). 
Áno, „veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna" (Jn 3,16)! Obdivujeme
- ohromení í vďační - aká je to šírka, dĺžka, 
výška a hĺbka Kristovej lásky, presahujúcej

každé poznanie (porov. Ef 3,18-19)! O Crux, 
ave spes unica!

Istotne to bolo práve rozjímanie nad týmto ' 
veľkým a obdivuhodným tajomstvom, ktoré 
podržalo blahoslavených biskupa Vasíľa 
Hopká a rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú 
v ich rozhodnutí sa pre zasvätený život, a naj
mä v ťažkých chvíľach utrpenia vo väzení. 
Obaja stoja pred nami ako žiarivé príklady 
verností z čias tvrdého a nemilosrdného 
náboženského prenasledovania. Biskup Vasiľ 
nikdy nezaprel svoju príslušnosť ku Katolíckej 
cirkvi a vernosť pápežovi. Rehoľná sestra 
Zdenka, aby pomohla služobníkom Pána 
Boha, neváhala vystaviť vlastný život nebez
pečenstvu. Obaja boli podrobení nespravod
livému súdnemu procesu a rozsudku, muče
niu, ponižovaniu, samote a smrti. Kríž sa im 
stal cestou k životu, prameňom sily a nádeje, 
skúškou lásky k Bohu a blížnemu. O Crux, ave 
spes unica!

V Edene, pod rajským stromom, stála žena 
menom Eva (porov. Gn 3). Pokúšaná zlým 
duchom siaha po tom, o čom si myslí, že je 
Boží život. V skutočností je to zárodok smrti, 
ktorý sa jej postupne zmocňuje (porov. Jak
1,15; Rim 6,23). Na Kalvárii, pod drevom 
kríža, stála iná žena, Mária (porov. Jn 19,25- 
27). Otvorená Božiemu zámeru, spoluprežíva 
vo svojom srdci obetu, ktorou sa Syn odovzdá
va Otcovi pre život sveta. Prijímajúc apoštola 
Jána, ktorého jej Ježiš zveril, stáva sa matkou 
všetkých ľudí. Zajtra budeme sláviť sviatok 
Sédembolestnej, ktorú si ako svoju patrónku 
zbožne uctievate. Jej zverujem súčasnosť i bu
dúcnosť Cirkvi a slovenského národa, aby 
rastúc pod Kristovým krížom, v ňom vedeli 
objaviť a prijať posolstvo lásky a spásy. Pre 
tajomstvo tvojho svätého kríža a tvojho 
zmŕtvychvstania, zachráň nás, Pane! Amen.
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Anglikánsky prímas u pápeža Jána  
Pavla U.

Pápež Ján Pavol 11. prijal 4. októbra 2003 
na historickej audiencii nového anglikán
skeho prímasa a arcibiskupa Canterbury 
Rowana Williamsa pri príležitosti jeho 
nástupu do úradu. Ján Pavol 11. a anglikánsky 
prímas vyjadrili želanie intenzívnejšieho 
spoločenstva kresťanov. Svätý Otec pochválil 
pokroky v ekumenízme medzi oboma cirkva
mi odlúčenými 450 rokov. Súčasne však hovo
ril o vážnych ťažkostiach v zásadných otáz
kach viery a morálky. Narážkou na anglikán
sku diskusiu o praktizujúcich homosexuál
nych kňazoch napomenul, aby sa udržal 
poklad viery úplný, a aby sa uchoval pred 
mylnými a scestnýmí interpretáciami.

KP/TKKBS

Kardináli cestujú do Ríma___________
Jubileum Svätého Otca je príležitosťou 

zvolať kardinálov celého sveta do Ríma, aby 
sa tu zamysleli nad najaktuálnejšími otáz
kami, týkajúcimi sa Katolíckej cirkvi. Svätá 
stolica to oznámila v sobotu 20. septembra 
2003, keď uverejnila oficiálny program osláv 
jubilea Svätého Otca. Oslavy vyvrcholia 
blahorečením Matky Terézie z Kalkaty 19. 
októbra 2003. Štvordňové mimoriadne 
stretnutie 164 členov kolégia kardinálov je 
úplné nóvum.

Kolégium kardinálov začne svoje mimo
riadne zasadnutie v stredu 15. októbra 2003 
o 17. hod. vo vatikánskej audienčnej aule. 
Kardináli sa stretnú aj s predsedami biskup
ských konferencií, hlavami rôznych díkastéríí 
Rímskej kúrie a patriarchami.

V pondelok 16. októbra 2003, v deň svojho 
zvolenia za pápeža, pápež Ján Pavol 11. 
podpíše postsynodálny apoštolský list o úrade 
biskupa. Prefekt Kongregácie pre biskupov 
kardinál Giovanni Battista Re pre taliansky 
denník Aweníre povedal, že „tento dokument 
je darom pápeža, ktorý pri tejto príležitosti 
odovzdáva svojím bratom v biskupskej službe 
a ich miestnym cirkvám". V ten istý deň bude 
Svätý Otec na Námestí sv. Petra o 18. hod. 
celebrovať slávnostnú bohoslužbu pri príle
žitosti svojho zvolenia za pápeža.

V piatok 17. októbra 2003 sa opäť zíde 
kolégium kardinálov. O 18. hod. orchester 
a zbor z Lipska uvedú na počesť pápeža sláv
nostný koncert. Na programe je Deviata 
symfónia od Beethovena a Ecce Sacerdos 
Magnus od Brucknera.

V sobotu 18. októbra 2003 sa pápež Ján 
Pavol 11. osobne prihovorí kolégiu kardinálov 
po tom, čo dajú kardináli prečítať svoje 
posolstvo Svätému Otcovi. 0 13. hod. sa bude 
konať spoločný obed, na ktorý Svätý Otec 
pozval prominentných hostí. 0 17.30 hod. sa 
bude v audienčnej aule sláviť vigília. Zatiaľ 
nie je isté, čí sa jej osobne zúčastní aj Svätý 
Otec.

V nedeľu 19. októbra 2003, vo Svetový deň 
misií, bude Ján Pavol 11. slúžiť pontifikálnu 
bohoslužbu na Námestí sv. Petra, pri ktorej 
vyhlási za blaženú Matku Teréziu z Kalkaty.

ZE/TKKBS

Blahorečenie Matky Terézie________
Miesta v prvých radoch a večera vo Vati

káne očakávajú 3000 chudobných a bezdo- 
movcov pri príležitostí blahorečenia jednej 
z ich najväčších orodovníc Matky Terézie 
z Kalkaty. Ako informovala rehoľná spravo
dajská služba Vidimus Domínum, jej blahore
čenie oslávia 19. októbra 2003 najmä chu
dobní a bezdomovci, pre ktorých tu otvorili 
v roku 1989-dom, v ktorom sa stravujú stovky 
ľudí.

KATH-NET / TK KBS

Európski biskupi pripomínajú 
naše kresťanské korene____________

Význam kresťanských koreňov Európy 
zdôraznili predsedovia biskupských konfe
rencií Európy na plenárnom zasadnutí Rady 
európskych biskupských konferencií (CCEE) 
v litovskom hlavnom meste Vilniuse.

„Kresťanské korene musia byť výslovne 
menované aj v novej európskej ústave. 
Európa nesmie popierať svoju kresťanskú 
identitu," zdôraznil predseda CCEE, švajčiar
sky diecézny biskup Churu Amedeé Grab. 
Ďalej oznámil, že európske biskupské 
konferencie sa budú usilovať aj o intenzív
nejšie kontakty s biskupmi v Afrike a Amerike.

Ako ústredné témy zasadnutia biskup 
označil novú evanjelízácíu Európy a prehl
bovanie ekumenického a medzínáboženské- 
ho dialógu v tomto regióne sveta. Diskutovalo 
sa aj o Treťom ekumenickom zhromaždení, 
ktoré by sa po Bazileji (1989) a Grazi (1997) 
mohlo konať v Bukurešti. „Pápež Ján Pavol 
11. je prorokom novej Európy," zdôraznil 
predseda CCEE.

KP/TKKBS

Tisíce e-mailov žiadali uznanie 
kresťanstva v ústave EÚ____________

Desaťtisíce Európanov podporili e-mailovú 
kampaň, v ktorej od hláv štátov a vlád 
Európskej únie, ktorí zasadali v Ríme, požado
vali uznanie kresťanských koreňov v budúcej 
ústave EÚ. Európu nemožno vybudovať bez 
kresťanov! Uznajte kresťanské korene Európy! 
Prečo sa nemôžeme nazývať kresťanmi? Byť 
kresťanom nie je nič zlé! - tak zneli ich heslá.

„Sme milióny kresťanských občanov eu
rópskeho svetadielu a myslíme si, že nová 
európska ústava by mala uznať historické 
dedičstvo, ako aj živý a aktuálny význam 
kresťanstva v Európe," vyhlásil 1. októbra 
2003 v Barcelone Josep Míró í Ardévol, pred
seda organizácie Združenie kresťanov pre 
Európu.

ZE/TKKBS
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22. septembra 2003 sa vo Veľkej zasadačke 
Krajského úradu v Prešove uskutočnila inau
gurácia rektora a dekanov fakúlt Prešovskej 
univerzity.

inaugurovaný dekan Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty PU v Prešove Doc. ThDr. 
Vojtech Boháč, PhD., sa narodil 23.októbra 
1950 v Michalovciach. Základnú školu ukončil 
vKrálovskom Chlmci, kde pokračoval v stre
doškolskom štúdiu na SVŠ, ktorú skončil 
maturitou v roku 1969. V tom istom roku bol 
prijatý na CMBF v Bratislave, ktorú skončil 3. 
júna 1974.

Sviatosť manželstva prijal 20. apríla 1974 
s Valériou, rod. Bodzášovou, nar. 24. septem
bra 1952, a kňazskú vysviacku prijal 9. júla 
1974 z rúk J.E. Dr. Vasiľa Hopku v Prešove.

Po vysviacke do 31. decembra 1974 
nedostal od štátu súhlas na účinkovanie, 
preto ho jeho ordinár nemohol umiestniť do 
farnosti. Stalo sa tak až 1. januára 1975, keď 
sa stal správcom farnosti Cejkov, v okrese 
Trebišov. Od 1. decembra 1979 do 30. apríla 
1990 bol kaplánom v Košiciach, od 1. mája 
1990 do 1. marca 1991 bol menovaný za 
správcu Košickej farnosti. Od 15. októbra 
1990 dostal kanonickú misiu prednášať 
liturgiku na Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, neskôr Prešovskej univerzity 
v Prešove. Od 15. mája 1990 do 15. marca 
1992 zastával úrad generálneho vikára Pre
šovskej eparchie. Od roku 1990 pracuje 
v Liturgickej komisii Prešovského biskupstva 
v Celoslovenskej liturgickej komisii. Od 1. 
marca 1991 bol menovaný za správcu farnosti 
Sabinov, kde pôsobil do 31. júla 1999. Za 
člena cirkevného súdu bol menovaný od 1. 
mája 1992 ako obranca zväzku - defensor 
vinculi. 10. novembra 1997 zložil licencíátne 
skúšky. 10. februára 1998 bol menovaný za 
titulárneho kanonika Prešovskej diecézy. Od

1. augusta 1999 bol menovaný za rektora 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. 
Gojdíča, kde pôsobil do zvolenia za dekana 
GBF PU. 29. februára 2000 obhájil na CMBF 
UK v Bratislave dizertačnú prácu a 19. mája 
2003 sa habilitoval na KU P. Pázmánya v Bu
dapešti.

Dekan Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. 
predstavil koncepciu rozvoja Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity; 
dlhodobá aktívna personálna politika s ná
rokmi na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov; 
realizácia nových študijných odborov na všet
kých stupňoch vysokoškolského vzdelávania; 
budovanie ekumenických vzťahov na akade
mickej rovine; nadviazanie partnerstva s teo
logickými fakultami na Slovensku í v zahra
ničí; organizovanie vedeckých konferencií; 
realizácia grantových projektov (VEGA, 
KEGA); zefektívnenie organizačnej štruktúry 
fakulty.

Dňa 8. septembra 2003 navštívil 
Gréckokatolícku bohosloveckú 
fakultu Prešovskej univerzity v Pre
šove rektor Pápežského východného 
inštitútu v Ríme Prof. Hector Vall (na 
fotografii v strede). Informoval sa o 
vedecko-výskumných a študijných 
podmienkach na GBF PU, navštívil 
knižnicu a obhliadol si priestory 
fakulty. Na rokovaní s dekanom 
GBF PU Doc. ThDr. Vojtechom 
Boháčom, PhD., predstavil modely 
spolupráce PIO (Pontificio lnstituto 
Orientale) s teologickými fakultami 
v rôznych krajinách sveta a ponúkol konkrétne 
návrhy, ktoré budú tvoriť základ budúcej 
zmluvnej spolupráce. Prof. Hectora Valia prijal

aj veľký kancelár bohosloveckej fakulty Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha.

Pavol Dancák; Snímka: Juraj Blaščák
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s p r á v y  z d o m o v a  I Oázový víkend rodín v rekreačnej oblasti 
--------------------------  Domáša-Valkov
ROŠKOVCE - 2. septembra 2003 sme 

v radoch cirkevných škôl Gréckokatolíckej 
prešovskej diecézy privítali novú školu: 
Cirkevnú základnú školu (1.-4. roč.) v Roš- 
kovciach, okr. Medzilaborce. Žiaci školy 
s rozžiarenými očami hľadeli na svoju 
učiteľku Mgr. Adrianu Jalčovú i na hostí 
z Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove 
a Okresného úradu v Medzilaborciach, 
ktorí prišli do Roškoviec, aby sa spolu 
s deťmi, ich rodičmi a so starostkou obce 
potešili z otvorenia školy. Sprievod účast
níkov slávnostného otvorenia školského 
roka sa po úvodnom príhovore starostky 
obce Marty Palejovej i hostí pohol zo školy 
do miestneho chrámu, kde slávnostnú 
svätú liturgiu slúžil otec Mgr. R R Haľko, 
OSBM, biskupský vikár, spolu s otcom 
Antonom Mojžišom z Gréckokatolíckeho 
biskupstva a s otcom Mgr. Milanom 
Jašíkom, farárom v Čabinách, excurr. 
Roškovce.

Roškovce, malá dedinka neďaleko Me
dzilaboriec, sú známe tým, že všetci oby
vatelia obce sú gréckokatolíckeho viero
vyznania. Gréckokatolíckej cirkvi zostali 
verní aj v jej najťažších obdobiach. Žiaci
1. stupňa navštevovali v posledných ro
koch elokovanú triedu v Roškovcíach, 
ktorá patrila k plne organizovanej Základ
nej škole na Komenského ulici v Medzi
laborciach. Keď dnes už bývalý riaditeľ 
plne organizovanej školy trval na tom, aby 
v školskom roku 2003/2004 deti z Roško
viec dochádzali do Medzilaboriec, požia
dali obyvatelia obce prostredníctvom svo
jej starostky Gréckokatolícke biskupstvo, 
aby sa ujalo úlohy zriaďovateľa cirkevnej 
školy. Gréckokatolícke biskupstvo sa 
s prihliadnutím na prekážky, ktoré by 
museli žiaci denno-denne prekonávať 
(autobus SAD odchádza z Roškoviec 
trasou vyše 20 kilometrov dlhou už pred 
siedmou hodinou ráno a vracia sa o 16.00 
hodine), rozhodlo pomôcť deťom a ich 
zväčša nezamestnaným rodičom. Požia
dalo Ministerstvo školstva SR o zriadenie 
cirkevnej školy. MŠ SR „nakoľko boli 
splnené všetky náležitostí v zmysle 
platnej legislatívy", zaradilo s účinnos
ťou od 1. septembra 2003 Základnú školu 
v Roškovcíach do siete škôl a školských 
zariadení.

Vďaka za zriadenie cirkevnej školy 
patrí aj nášmu prešovskému biskupovi 
Jánovi Babjakovi, SJ, ktorý s hlbokým 
ľudským porozumením dal súhlas k to
muto kroku. Máme úprimnú radosť z toho, 
že sa nám podarilo rozšíriť rady našich 
škôl. Vitajte, mílí žiaci, medzi nami! / 
K. 1„ DŠÚ

PREŠOV - V rámci duchovnej prípravy 
na blahorečenie bískupa-mučeníka Dr. 
Vasiľa Hopká sa 5. septembra 2003 vo 
večerných hodinách v Katedrálnom chrá-

„Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou 
každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž 
a hlavou Krista je Boh" (1 Kor 11,3).

V duchu tohto citátu sa v dňoch 5-7. 
septembra 2003 stala rekreačná oblasť 
Domaša-Valkov, stredisko Tesla Stropkov, 
domovom duchovného prežitia 14 rodín 
oázového spoločenstva Svetlo- 
Život. Zúčastnilo sa ho 56 ľudí 
vo veku 2-56 rokov. Víkendové 
stretnutie sa začalo v piatok 
o 18.30 hod. sv. liturgiou, ktorú 
celebroval o. Mikuláš Tressa,
CSsR.

Po večerí v kruhu rodín sme 
sa zoznámili a rozdelili manžel
ské páry do skupiniek. Poniek
toré deti boli naladené atmosfé
rou z oázového leta v Tichom 
Potoku. Pre nich bol pripravený 
samostatný program, o ktorý sa 
starali počas celého víkendu 
mladí. Po ranných modlitbách 
a raňajkách si všetci účastníci 
pozreli scénku o rodinnom 
živote v súčasnej dobe. Po nej sa manželia 
v skupinkách rozprávali o úlohe muža a ženy 
v rodine. Po obede sme si vypočuli výbornú 
prednášku o manželskom dialógu, ktorá 
pokračovala aj v nedeľu v náväzností na 
druhú prednášku o manželskom spolužití. 
Obe prednášky prednášal o. Mikuláš. V sobotu 
pred večerou sme sa pomodlili Ruženec 
svetla, ktorý sme venovali Svätému Otcovi 
pred jeho cestou na Slovensko. Po večeri bol

radostný večer, do ktorého boli zapojení všetci 
účastníci. Všetci sme sa výborne zabávali. 
V nedeľu si na sv. liturgií manželia obnovili 
manželské sľuby a po nej bola modlitba 
a udelenie pomazania chorým. Pri manžel
ských sľuboch si poniektoré detí hovorili, že 
sú na svadbe svojich rodičov. Víkendové 
stretnutie sme ukončili delením sa, komu čo

dali spoločne strávené dní s Pánom. Nebolo 
ani jednej rodiny, ktorá by sa nepodelila so 
svojimi dojmami. Zhodli sme sa v jednom, že 
také spoločné stretnutia treba robiť aspoň raz 
v roku. Sme vďační Bohu za tento víkend, 
ktorý sme spolu strávili a veríme, že sa o rok 
alebo aj skôr stretneme znovu. Možno nás 
bude viac, ak sa k nám pridáte aj vy, ktorí 
chcete prežiť spoločné stretnutia rodín.

Spoločenstvo rodín zo Stropkova.

Odpustová slávnosť v Stakčŕne
V stakčínskom chráme zasvä

tenom Pokrovu - Ochrane presvätej 
Bohorodičky bola v nedeľu 28. 
septembra 2003 odpustová sláv
nosť. Zúčastnili sa na nej okrem 
domácich veriacich aj veriaci z fi
liálok Stakčínska Roztoka a Jalová, 
spolu s pozvanými hosťami.

Program sa začal modlitbou 
svätého ruženca, pokračoval mlá
dežníckou akadémiou o histórii 
sviatku Pokrova a vzniku úcty k sv. 
ružencu. Pred sv. liturgiou hlavný 
celebrant o. Martin Horňák z Vyš
ného Orlíka posvätil ikonu sviatku 
chrámu, ktorá slúži na slúžiacu pre uctievanie 
na tetrapode, pričom poukázal na význam 
ikôn vo východnej spiritualite.

Kazateľ o. Slavomír Gereg z Klokočová 
rozvíjal v homílíi odpoveď na otázku: Aký dar 
sme priniesli presvätej Bohorodičke k jej 
dnešnému sviatku. Odpoveď bola: naším 
najkrajším darom je žiť Božiu vôľu v prítom
nom okamihu, tak ako to robila ona od Zves

tovania, cez prežitie smrti svojho Syna na Gol- 
gote, až po vzatie na nebesá.

Slávnosť bola ukončená myrovaním a ob
chodom okolo cerkvi s čítaním evanjelií. 
K radostnému prežitiu sviatku prispelo aj 
prekrásne počasie, za čo veriaci na záver 
vyslovili Panne Márii úprimné poďakovanie.

o. Mgr. Juraj Voroňák 
Snímka: lng. Boris Voroňák
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Sľub kurátorov v Humennom

Položením pravice na evanjelium a vyslo
vením záverečnej vety „Tak mi Pán Boh 
pomáhaj, v Trojici svätej jediný a všetci svätí"

Dňa 5. októbra 2003 sa vo farnosti Zámu- 
tov uskutočnila odpustová slávnosť Ochrany 
Presvätej Bohorodičky. Samotnej svätej liturgii 
predchádzala utiereň o 9. hod. Správca far
nosti o. Slavomír Krajňák pozval vzácneho 
hosťa. Hlavným celebrantom a kazateľom bol 
rektor Kňazského seminára blaženého bis- 
kupa-mučeníka Petra Pavla Gojdiča v Prešove 
o. Vasiľ Kormaník. Rovnako bol prítomný aj 
bývalý rektor kňazského seminára, terajší 
vranovský protopresbyter o. Michal Kučera. 
Farnosť Rudlov zastupoval správca farností 
o. Jozet Sopko.

Svätú liturgiu so začiatkom o 10.30 hod. 
sprevádzal mládežnícky zbor. Fllavný celeb
rant o. Kormaník vo svojej homílii vysvetlil 
slová z evanjelia sviatku. Bol to najmä postoj 
Márie a postoj Marty. Kým Marta mala plno 
práce v domnení, že koná niečo záslužné,

zložili pred tvárou cirkevného spolo
čenstva kurátorský sľub noví členo
via Hospodárskej rady farností Zos- 
nutia Presvätej Bohorodičky v Hu
mennom. V doplnkových voľbách 
najviac hlasov získali a zodpovednú 
prácu kurátora prijali Pavol Kokulä, 
Milan Fírda, Ján Hrivnák, Jaroslav 
Kačur, Emil Jaroš a Jozef Podha- 
jeczky. Počet členov hospodárskej 
rady sa tak zvýšil na 11. Mgr. Michal 
Onderko, farár farností Humenné- 
mesto, požiadal pri tejto príležitostí 
všetkých veriacich, aby bolí kurá

torskému zboru, každý podľa svojich možnos
tí, čo najviac nápomocní.

lng. Boris Voroňák

Máriin postoj bol celkom odlišný. Tá sí sadla 
Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Tým 
vlastne naplnila Božie očakávanie. Počúvala 
slovo a vyvolila si Ježiša. Parafrázujúc príbeh 
Márie a Marty, otec rektor zdôraznil, že aj my 
sme povolaní vybrať sí ten lepší podiel. Nie 
je ním ník iný ako Boh.

Svätá liturgia sa konala za hojnej účasti 
Božieho ľudu, vo veľmi srdečnej atmosfére, 
v ktorej silno rezonoval Kristov duch,

V záverečnom príhovore o. Vasiľ vyjadril 
dojatie a spokojnosť s priebehom odpustu a 
potešenie zo živého spoločenstva veriacich, 
najmä z veľkého počtu mladých ľudí. Naplnili 
sa slová Písma: „Kde sú dvaja alebo traja 
v mojom mene, tam som i ja medzi nimi" (Mt 
18, 20).

M. B.

S P R Á V Y  Z D O M O V A

me sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnila 
duchovná akadémia. Napriek pokročilé
mu večernému času sa jej zúčastnilo veľa 
veriacich i kňazov našich troch prešov
ských farností na čele s vladykom ThDr. 
Jánom Babjakom, SJ, prešovským epar- 
chom; Doc. ThDr, Vojtechom Boháčom, 
PhD., dekanom GKBF PU, o. ThLíc. Ľubo
mírom Petríkom, kancelárom BÚ a proto- 
synkelom o. Mgr. Vladimírom Skybom. 
Programom sprevádzal svojimi slovami 
miestny farár - protopresbyter o. PhDr. 
ThMgr. Gabriel Székely a kaplán o. Mgr. 
Daniel Dzurovčín. Pútavým spôsobom 
načrtli v šiestich tematických blokoch 
prierez života vladyku Vasíľa, ktorý bol 
dopĺňaný hudobno - speváckymi a poe
tickými vstupmi mladých našej farnosti, 
bohoslovcov a rehoľných sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie.

Z tohto hodinového duchovného prog
ramu odchádzali veriaci naplnení rados
ťou a očakávaním toho veľkého dňa, keď 
Svätý Otec Ján Pavol 11. počas svojej pas
toračnej návštevy Slovenska, dňa 14. sep
tembra 2003 vyhlásil v Bratislave - Petr
žalke Božieho sluhu biskupa-mučeníka 
Vasíľa za blaženého. / o. PhDr. ThMgr. 
Gabriel Székely

PREŠOV - V pätnástu nedeľu po Päťde
siatnici, 21. septembra 2003, o 10. hod. 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove udelil počas archíjerejskej sv. 
liturgie prešovský eparcha Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, kňazské svätenie trom 
diakonom: Ondrejovi Hrícutoví, Mirosla
vovi Mackovi, Jozefovi Šestákoví. Celú túto 
slávnosť obohatil svojím spevom bohoslo
vecký Zbor sv. Romana Sladkopevca. / 
1SPB

CABOV - V nedeľu 21. septembra 2003 
o 10. hod. sa v Čabove uskutočnila 
posviacka obnovenej farskej budovy. 
Hlavným svätíteľom a celebrantom bol 
protosynkel Prešovskej eparchíe Mgr. 
Vladimír Skyba. Slávnosť sa začala sláv
nostnou sv. liturgiou sv. Jána Zlatoústeho 
v Chráme Narodenia presvätej Bohorodič
ky a pokračovala myrovaním, sprievodom 
k farskej budove a jej posviackou. / ISPB

PČOL1NÉ - Dňa 21. septembra 2003 
o 10. hod. sa v Pčolinom uskutočnila pos
viacka obnovenej farskej budovy. Hlav- • 
ným svätíteľom a celebrantom bol synkel 
Prešovskej eparchie Mgr. Pavol Peter 
Haľko, OSBM. Slávnosť sa začala božskou 
liturgiou v chráme Narodenia presvätej 
Bohorodičky a pokračovala myrovaním, 
sprievodom k farskej budove a jej posviac
kou. / ISPB

ORLOV - Dňa 28. septembra 2003 sa us
kutočnila posviacka Domu smútku v obci 
Orlov v okrese Stará Ľubovňa. Posvätenie 
po ďakovnej sv. liturgii vykonal biskupský 
vikár o. Peter R Haľko, OSBM. / ISPB

Predplaťte si S L O V O  
na rok 2004 do 15. novembra 
a získajte zadarmo až 6 čísel.

Posviacka krížov a kaplnky v Lačnove
V septembri t. r. posvätil otec Jozef 

Šoltýs v horskej dedinke Lačnov tri 
obnovené kríže a kaplnku. Jeden z krížov 
je umiestnený pri vstupnej komunikácii do 
Lačnova v sedle Vosková a dva na cinto
ríne.

Kaplnka s ústredným obrazom Panny 
Márie Lurdskej, vybudované pred viac ako 
dvesto rokmi je umiestnená nad dedinou 
vo výške 810 m. n. m.

Snímka: lng. Jozef Štec

Odpustová slávnosť Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Zámutove
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Prenesenie relikvií blaženéh
V sobotu 20. septembra 2003 sa v Prešo 

ve na priestranstve pred Divadlom Joná
ša Záhorského uskutočnila slávnosť prenese
nia relikvií blaženého biskupa-mučeníka 
ThDr. Vasiľa Hopká. Slávnostným kazateľom 
bol prefekt Kongregácie pre východné cirkvi 
Jeho Blaženosť patriarcha Eminencia Ignace 
Moussa 1. kardinál Daoud z Ríma. Archijerej- 
skej svätej liturgii predsedal prešovský epar- 
cha Mons. Ján Babjak, SJ, za účastí apoštol
ského nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons. 
Henryka Jozefa Nowackého. Túto liturgiu 
koncelebrovali aj biskupi Mons. John M. 
Kudríck, eparcha Parmy z USA; Mons. William 
C. Skurla, eparcha Van Nuy z USA; Mons. 
Djura Džudžar, apoštolský exarcha v Ruskom 
Keresture; Mons. Hlib Lončina, apoštolský 
vízítátor ukrajinských gréckokatolíkov v Ta
liansku; Mons. Milan Chautur, CSsR, košický 
apoštolský exarcha; Mons. Milan šášik, CM, 
mukačevský apoštolský administrátor; Mons. 
ThDr. Ladislav Hučko, pražský apoštolský 
exarcha; Mons. Ján Hirka, emeritný prešovský 
biskup; Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický 
biskup; Mons. Andrej Imrich, spišský pomoc
ný biskup.

Slávnosťsa začala o 8.30 hod. prenesením 
relikvii z biskupskej rezidencie do liturgického 
priestoru pred Divadlom Jonáša Záhorského. 
O 8.40 hod. bohoslovci prešovského seminára 
predstavili v duchovnom programe životný 
profil blaženého biskupa-mučeníka Vasiľa 
Hopká. Po ňom o 9.45 hod. nasledoval 
slávnostný sprievod asistencie, kňazov a bis
kupov z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krsti
teľa na miesto slávenia ďakovnej archijerej- 
skej svätej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktorá 
sa začala o 10. hod. Na tomto priestranstve 
stál Gréckokatolícky kňazský seminár a Vyso
ká škola bohoslovecká, kde blažený Vasiľ 
pôsobil ako spirituál a profesor.

V liturgii Jeho Blaženosť patriarcha kardi
nál Daoud povedal:

„ I/ysokodôstojní spolubratía biskupi, drahí 
kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, bohoslovci 
a všetci veriaci milovanej Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, mám velkú radosťz tohto 
očakávaného stretnutia.

Zo srdca pozdravujem Jeho excelenciu 
apoštolského nuncia, spoločenstvo veriacich 
z Prešovskej eparchie s biskupom Jánom 
Babjakom a emeritným biskupom Jánom Hir- 
kom a veriacich z Košického exarchátu s bis
kupom Milanom Chauturom.

Spolu s vami ďakujem Bohu a Otcovi náš
ho Pána Ježiša Krista za apoštolskú návštevu 
pápeža Jána Pavla II. v tejto krajine. Bol som 
s vami duchovne spojený: obrad bolo možné
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¡hieromuceníha Vasiľa Hophu
a z neho čerpaj svetlo a silu na každodennej 
púti života« (homília Jána Pavla II. v Brati
slave 14.9.2003). Každé mučeníctvo je pový
šením Kristovho kríža: »Kríž je zasadený do 
zeme a zdalo bý sa, že je ponorený do koreňov 
ľudskej zloby, no smeruje do výšky ako

Prosme o dar viery, ktorá urobila mučení
kov neochvejnými, aby hlas kresťanského 
svedomia bol silnejší a presvedčivejší ako 
každá ponuka, ktorá je proti evanjeliu. Prosme 
o dar nádeje. Nie nejakej všeobecnej nádeje, 
ale nádeje kresťanskej, »založenej na vzkrie
senom Pánovi, ktorý opäť príde ako Vykupiteľ 
a Sudca a ktorý nás volá ku vzkrieseniu 
a k večnej odmene« (Ján Pavol 11: Ecclesia 
in Európa, str. 29). Z viery a nádeje bude pra
meniť kresťanská láska, jednota a solidarita. 
A vy budete môcť významne prispieť k budo
vaniu spoločného dobra ako členovia Cirkvi 
a vášho milovaného národa. Európa očakáva 
od kresťanského Slovenska jeho nezastupiteľ- 
né svedectvo.

lásky. To je ozvena slov Jána Pavla 11, ktorá 
znie v našich srdciach.

Stojíme pred úctyhodnými relikviami 
pastiera: milovaná prešovská cirkev si ucho
váva spomienku na jeho slovo, na jeho bis
kupskú službu, na svedectvo, ktoré vyvrcholilo 
v mučeníctve. Biskup Vaši!opakuje každému 
zo svojich synov a dcér s[ová, ktoré zazneli 
počas slávnostnej beatifikácie: »Povzbudzu
jem tá: nikdy sa nehanbi za evanjelium! Stráž 
ho vo svojom srdci ako najcennejší poklad

Drahí bratia a sestry, pri tejto prvej návšte
ve Slovenska obdivujem hlboké kresťanské 
korene, ktoré urobili vašu krajinu takou krás
nou. Ako emeritný patriarcha Sýrskokatolíckej 
cirkvi a prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi som veľmi potešený prítomnosťou takej 
starobylej a vznešenej východnej cirkvi 
v tomto národe. Počas stáročí ste chceli ostať 
verní dvojitému záväzku:

- plnému spoločenstvu s Petrovým nástup
com, ktorý je viditeľným základom jednoty 
viery pre celú Katolícku cirkev:

- plnej vernosti tradícii kresťanského Vý
chodu.

Sú to dve tváre jedinej verností, za ktorú 
ste draho zaplatili a ktorá vytvára identitu 
vašej cirkvi. Vo vernosti Petrovi a východným 
koreňom spočíva istota vašej cirkevnej jed

sledovať v priamom televíznom prenose 
a všetci videli vašu neobyčajnú účasť: počuli 
príťažlivý spev, zvlášť bohoslovcov z Prešova 
a Košíc. Biskup Ján vyslovil formulu poďako
vania Svätému Otcovi za blahorečenie bisku
pa Vasila Hopká a sestry Zdenky Schelingovej. 
Počas tejto liturgie cítime blízkosť práve týchto

dvoch blažených ako patrónov, ktorí sa za nás 
prihovárajú. Krížim bol oporou v ťažkom pre
nasledovaní. Pre nás sú žiarivými príkladmi 
vernosti evanjeliu. Napriek neľútostným 
úskokom nikdy nezapreli vernosť Kristovi, 
Katolíckej cirkvi, pápežovi. Ich proces bol 
nespravodlivý a ich odsúdenie zlomyseľné. 
Podstúpili mučenie, pokorovanie, samotu 
a smrť. Ale kríž, objatý s vierou, bol pre nich 
cestou k životu a najvyšším dôkazom Božej

ukazovák zameraný do neba, prst, ktorý 
ukazuje na Božiu dobrotu!« (tamtiež).

Áno, spolu s novým blaženým chceme 
pozerať na Kristov kríž, ktorý nám zjavuje 
Božiu lásku. Je to znak úbohosti človeka, ktorý 
priviedol nevinného na popravisko, no stal sa 
ešte jasnejším znakom Božieho milosrden
stva: »kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte 
väčšmi rozhojnila milosť!« A pretože aj vy ste 
dokázali v ťažkých momentoch zachovať

vernosť Kristovi, Katolíckej cirkvi a pápežovi, 
chcem prosiť blaženého biskupa Vasiľa, aby 
táto vaša horlivosť vytrvala aj naďalej.

Sloboda bola znovu získaná, ale dnes, tak 
ako v minulosti, nie je ľahké byť autentickými 
kresťanmi. Často je oslavovaný štýl života, 
ktorý je ďaleko od evanjelia. Spoločnosť, ktorá 
je  niekedy unavená a zabúda na Boha, 
ponúka zvlášť deťom a mládeži vzory, ktoré 
sú v protiklade s kresťanstvom. Je  nám pred
kladaná prítomnosť a budúcnosť, akoby Boha 
nebolo! Život prežitý v egoizme, a nie v láske 
k Bohu a k blížnemu.
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noty dnes i v budúcnosti. Vďaka tejto dvojitej 
vernosti významne prispejete k jednote kres
ťanov. »Ut unum sint« - »Da vsíjedíno budut»
- to je modlitba Pána Ježiša k Otcovi, ktorá 
inšpirovala biskupské heslo a pôsobenie bla
ženého Vasiľa Hopkal Je  to želanie, ktoré vy
jadrujem v modlitbe za vás: spojení s Pánom, 
spojení v Cirkvi a v spoločnosti. Na ceste 
k stále pravdivejšej jednote s bratmi, ktorí 
majú ten istý krst.

Z hĺbky srdca ďakujem za toto nezabud
nuteľné stretnutie a zároveň vás povzbudzu
jem, aby ste vždy dôverovali tomu, ktorý 
povedal: »Ja som cesta, pravda a život.« Len 
on, Pán Ježíš, má slová večného života.

Sedembolestná Panna Mária, osobitná 
patrónka vášho národa, vám pomôže odo
vzdať toto žiarivé tajomstvo novým generá
ciám. My ju vzývajme: Kráľovná mučeníkov, 
vzor viery a nádej, pros za nás teraz í vždyc
ky! Na tvoj príhovor nech Pán obráti k nám 
svoju tvár a daruje nám svoj pokoj. Amen!"

Na konci sv. liturgie sa veriacim prihovoril 
aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. 
Henryk Józef Nowacki týmito slovami:

„Eminencia, Jeho Blaženosť, kardinál, pre
fekt Kongregácie pre východné cirkvi, drahí 
bratia v biskupskej a kňazskej službe, drahí 
bratia a sestry!

»Buďte svätí, lebo ja som svätý« (Lv 11, 
44).

Takto ustavične pozýva Boh človeka od 
okamihu, keď ho stvoril. Povolal ho k svätosti, 
k večnému šťastiu a k tomu, aby človek na
vždy prebýval s Bohom. Počas dejín stále 
rástli v Cirkvi zástupy svätých a blažených 
vyznávačov, mučeníkov, mužova žien, pápe
žov, biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok 
í veriacich laikov.

kokatolíckeho biskupa, vášho rodáka, biskupa 
Vasiľa Hopká a sestru Zdenku Schelingovú 
z Kongregácie sestier svätého Kríža.

Dnes sme sa zhromaždili pri pozostatkoch 
blaženého biskupa Vasiľa Hopká, ktoré budú 
slávnostne prenesené do vašej katedrály. 
Dnes sú rovnako prevezené pozostatky sestry 
Zdenky Schelingovej do rehoľného Kostolä 
Povýšenia svätého Kríža v nemocničnom are
áli v Podunajských Biskupiciach.

Teším sa spolu s celou Gréckokatolíckou 
cirkvou na Slovensku a blahoželám k novému 
blaženému, ktorý sa bude spolu s blaženým 
biskupom Pavlom Petrom Gojdičom osobitým 
spôsobom prihovárať za vás u Boha a vypro
sovať potrebné milosti.

Spolu so všetkými zhromaždenými na 
tomto mieste ďakujem Bohu za dar nového 
blaženého. On je príkladom nezlomnej viery 
v Boha a hrdinskej lásky, ktorá sa nezľakla 
mučeníckej smrti. Lásky, ktorá je mocnejšia 
ako smrť. Mocou tejto lásky prekonal blažený 
biskup Vasiľ tortúry, bitky a ponižovania. 
Človek môže druhého človeka zbaviť slobody, 
dať ho do okov, zosmiešniť, pokoriť, ale nie je 
schopný zabiť v ňom ducha, jeho dôstojnosť, 
jeho vieru a človečenstvo, lebo ony pochá
dzajú priamo od Boha, ktorý je Pánom ľudské
ho života, a to jedine on, Stvoriteľ a Darca 
tohto života.

Medzi nich minulú nedeľu v čase svojej 
pastoračnej návštevy na Slovensku Svätý Otec 
Ján Pavol II. zaradil nových blažených: gréc-
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»Ak pšeničné zrno padne do zeme a odum
rie, prinesie veľkú úrodu« (Jn 12, 24).

Takým zrnom, vhodeným do zeme, pošlia
paným a pokoreným v očiach sveta sa stal 
biskup mučeník Hopko. Ale on ožil a dnes je ' 
uprostred nás. Jeho príklad nás oživuje, 
posilňuje, priťahuje k Bohu a pozýva do neba. 
Vďaka jeho mučeníckej smrti sa Gréckoka
tolícka cirkev stala ešte mocnejšou, bohatšou 
a svätejšou. To je ovocie zrna, ktoré odumrelo, 
aby iným dalo život.

Blažený biskup Vasiľ Hopko je pre nás 
všetkých veľkou výzvou. Veď my sme dnes 
neprišli na toto miesto obdivovať jeho hrdin
ský kresťanský a kňazský život, ale prišli sme



sa posilni f jeho vierou a jeho láskou. Prišli sme 
sa od neho učiť milovať Boha viac ako všetko 
ostatné, viac ako vlastný život. Jeho hlas je 
zosúladený s hlasom Božím a pozýva nás: 
»Budte svätí«.

Keď dnes hovoríme o svätosti, musíme si 
Motázku, čo máme robiť, aby sme tú svätosť 
dosiahli. Čo máme robiť, aby sa naše domovy, 
školy, pracoviská, dediny a mestá, ba celá 
naša krajina stali príbytkami ľudí svätých, 
ktorí svojou dobrotou, láskou, milosrden
stvom, svedectvom každodenného života 
a vernosťou Kristovmu učeniu vplývajú na 
okolie? Čo máme robiť, aby pribúdalo dobroty 
a ubúdalo zloby, aby bolo viac starostlivosti 
o človeka a o jeho práva?

Potrebné je len jedno: aby sa v ľudských 
srdciach udomácnila túžba po svätostí, ktorá 
stvárňuje nielen súkromný život, ale ovplyv
ňuje podobu celej spoločnosti. Svätý Otec 
v Liste rodinám napísal, že »prostredníctvom 
rodín plynú dejiny človeka, dejiny spásy 
ludstva. Rodina je postavená do stredu veľ
kého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi 
životom a smrťou, medzi láskou a tým, čo sa 
prieči láske« (GRS 23).

Spolu s blaženým biskupom Vasiľom vás 
všetkých prosím: Každá slovenská rodina 
nech zachová vernosť Kristovi. Ostávajte 
v Kristovi, aby on ostával vo vás. Nedovoľte, 
aby vo vašich srdciach, v srdciach matiek 
a otcov, v srdciach synova dcér zhaslo svetlo 
svätosti. Nech lesk tohto svetla stvárňuje 
budúce pokolenia svätých na slávu Božieho 
mena.

Dnešný svet azda omnoho viac než pred 
rokmi potrebuje svätých otcova sväté matky. 
Verím, že ešte stále vám v srdciach znie hlas 
Svätého Otca, ktorý nás pozýval, aby sme boli 
verní Kristovi a verníjeho náuke. Pozýval nás, 
aby sme obnovili svoje obyčaje, aby sme si 
počínali ako skutoční kresťania. Vernosť 
Kristovi znamená svätosť života. Blažený 
biskup mučeník Vasíľ bol verný Bohu až do 
konca, a preto sa stal pre nás príkladom 
svätosti.

Bratia a sestry, na orodovanie blaženého 
Vasiľa prosme Boha o dar svätosti, prosme 
o dar dôstojného a verného života.

Nebojte sa chcieť stať sa svätými!
Nebojte sa byť svätými!
Urobte tento národ rodinou ľudí svätých!
Blažený biskup Vasíľ vypros nám milosť 

svätosti. Amen. “

Aj otec biskup Ján Hirka pozdravil 
prítomných pútnikov slovami:

Vaša Eminencia kardinál Posvätnej kon
gregácie pre východné cirkví. Milovaný náš 
nuncius, zástupca Svätého Otca, spolubratia 
v biskupskej a kňazskej službe a vy, drahí 
rodáci - Hrabčanía!

Svätci opäť prichádzajú k nám. Nemožno 
o tom pochybovať. Možno boli vytlačení 
z nášho stredu. Bezduchá literatúra nám 
pochovala nebeských poslov. Pre mnohých 
ľudí sa stratil svet. Umelé náhrady, ktoré nám 
ponúkali dlho nevydržali. Boli sme zbavení

svätých a tak sme schudobneli. Duchovná 
podvýživa zničila všetko. Nezbadali sme 
duchovné choroby medzi nami samými. 
A preto je na nás, aby svätí prišli. A oni prídu. 
Náš milovaný mučeník Pavol Peter Gojdíč, 
OSBM a dnes milovaný blažený pomocný 
biskup Vasíľ Hopko, už sú obidvaja s nami aj

s kňazom redemptoristom o. Dominikom 
Trčkom, CSsR. Sú s nami spojení, ich mlčanie 
nepotrvá dlho. Svätí sa vracajú. To je viera, 
ktorú si už nedáme vziať. Oni budú hovoriť 
svojim veriacim, vydajme svedectvo, že svätí 
sa vracajú, aby nám pomáhali, aby nás po
vzbudzovali k dobru, k odpusteniu a všeobec
nej láske. Máme vyhľadávať ich hroby, uctie
vať ich ostatky. Svätec je jediná odpoveď na 
všetky nádeje nás všetkých, celého sveta. 
Svätí žijú, nie sú mŕtvi. Cirkev reformuje svo
jich veriacich utrpením. „Nebojte sa! Nám 
Boh pomôže!" (Slová blaženého Vasiľa Hop
ká.) Zostaňme s ním, prijmime ho, veď sme 
s ním spolupracovali, veď mnohí ho ešte 
poznáme. (Oboch biskupov i o. Trčku.) Máme 
príklad. Nasledujme ich.
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V mene Jeho Eminencie Mons. Ľubomíra 
kardinála Husara, vrchného arcibiskupa ukra
jinských gréckokatolíkov z Lvova zídených 
veriacich pozdravil Mons. Hliba Lončina, 
apoštolský vizitátor ukrajinských gréckokato
líkov v Taliansku.

Na záver sa všetkým prihovoril terajší 
prešovský eparcha Mons. ThDr. Jána Babjaka, 
SJ:

Vaše Blaženstvo Ignác Moussa I. Kardinál 
Daoud, 1/aša Excelencia o. nuncius, otcovia 
biskupi, drahí kňazi, bohoslovci, rehoľné ses
try, vážení hostia, drahí bratia a sestry!

Osobne prežívam veľké dojatie. Dojatie 
z návštevy Svätého Otca. Dojatie zo všetkých 
tých miest, kde more ľudí prichádza spolu 
s ním modliť sa a ďakovať Bohu za dar viery. 
Ďakovať Bohu, že svetlo evanjelia ožiarilo 
naše srdcia, že v našej vlasti žije Kristus. 
Pravda, Kristus žije v našich srdciach, a to, 
čo prežívame v týchto uplynulých dňoch, čo 
sme prežívali so Svätým Otcom, vlastne dnes 
pokračuje v tom prežívaní, v tej radosti a tej 
vďake nebeskému Otcovi za tú nezaslúženú 
milosť, ktorá sa dostáva našej cirkvi a vôbec 
Katolíckej cirkvi na Slovensku. Pri jednom 
obede počas návštevy Svätého Otca sa ma o. 
kardinál Korec trošku s úsmevom spýtal: 
„Otec biskup, a nezdá sa vám, že je to trošku 
nespravodlivosť, vy máte už tretieho blaže
ného a my iba jednu jedinú rehoľnú sestru?" 
Odpovedal som mu: „Otec kardinál, vy dobre 
viete, čo sa dialo 50-tych v rokoch, vy dobre 
viete o utrpení, o zničení, o zlikvidovaní tejto 
cirkvi. Vy dobre viete o vernosti jej pastierov 
otcov biskupov, o verností jej kňazov, o ver
nosti jej veriacich. A o tejto vernosti vie dobre 
aj nebeský Otec. A práve preto táto milosť, 
práve preto toto požehnanie, práve preto títo 
traja blažení!"

Drahí bratia a sestry, teraz je len na nás, 
aby sme túto veľkú Božiu ponuku, tento velký 
Boží dar, keď Boh povýšil na oltár týchto troch 
nových blažených a sestru Zdenku Schelin- 
govú, aby sme sa k nim s dôverou utiekali, 
aby oni mohli prejaviť v našich životoch veľké 
dobrá, veľké obrátenia, aby mohli upevniť nás 
všetkých v hlbokej živej viere, vo viere, ktorá 
bude pevná aj v krížoch, aj v utrpeniach. Vo

viere, ktorá je taká potrebná v našich časoch, 
pre náš každodenný kresťanský život. Áno, je 
len na nás, aby sme sa s dôverou obracali 
k novým blaženým, komunikovali s nimi, 
pretože toto je  naša úloha - vstupovať do 
živého kontaktu s Bohom cez blažených, cez 
svätých. Nuž a ďalšie roky majú ukázať 
ovocie, ktoré títo noví blažení majú priniesť 
do našich životov, do sŕdc všetkých ľudí dobrej 
vôle. Zo srdca ďakujem nebeskému Otcovi za 
túto nádhernú slávnosť, ďakujem vám 
všetkým za účasť, dákujem vám všetkým za 
toto spoločenstvo jednoty a lásky, dákujem 
vám všetkým za živú vieru, ktorú vyznávate 
a vyznávame pred týmto svetom.

CHRISTOS POSREDI NAS!

Slávnosť pokračovala sprievodom do Ka
tedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde boli 
prenesené relikvie blaženého bískupa-muče- 
níka Vasiľa Hopká. Na záver zaznel chválo
spev „Sláva na výsostiach Bohu". Relikvie 
blaženého bolí vyložené v lodí chrámu až do
21.45 hod. O 22. hod. bol sarkofág s relikvia
mi uložený k verejnej úcte do oltára v Kaplnke 
sv. apoštolov Petra a Pavla v Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa za prítomnosti 
prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ, 
predstavených kňazského seminára, boho
slovcov, rehoľných sestier a veriacich.

Bola to jedinečná chvíľa nielen pre grécko
katolícku cirkev, ale pre celú Katolícku cirkev,
o ktorej jednotu sa snažil blažený mučeník 
Vasiľ. V ťažkých časoch zachoval vernosť 
Kristovi a Cirkví. Je to živá výzva pre každého 
z nás, aby sme neoddeľovali Cirkev od Ježiša 
Krista. Blažený bískup-mučeník Vasiľ je pre 
nás vzorom človeka, ktorý miloval Cirkev 
a mal jej ducha. Osoba biskupa Hopká je 
príkladom pokory, svätosti a veľkého utrpe
nia. Nikdy nehľadal slávu. Vedel milovať 
a odpúšťať. Veľmi rýchlo zabudol na všetky 
príkoria a nikdy nepoznal, čo je to pomsta. 
Obdivuhodná bola jeho láska k Svätému 
Otcovi, k východnému obradu a k svojmu 
ľudu. Bol to človek modlitby. V posledných 
rokoch svojho života jeho ústa stále šeptali 
modlitby.

Podobne ako blažený biskup-mučeník 
Pavol Peter Gojdič, OSBM, aj blažený vladyka 
Vasiľ Hopko zomiera ako 72 - ročný. Akoby aj 
táto nepatrná skutočnosť chcela potvrdiť, že 
obaja veľkí gréckokatolícki biskupi si vybrali 
tú istú cestu - Ježiša Krista, vernosť ktorému 
dokázali vernosťou Cirkvi.

Spracované z materiálov 1SPB 
Snímky: Žarnayová



80 rokov prešovského emetitného 
biskupa Mons. Jána Hirku

Mons. Ján Hírka, prešovský emeritný 
biskup Gréckokatolíckej cirkvi, sa na

rodil 16. novembra 1923 v Abranovciach, 
okres Prešov. Teologické štúdiá začal v pre
šovskom gréckokatolíckom kňazskom semi
nári a ukončil ich na Bohosloveckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe, kde dostal abso
lutórium a mienil sa pripravovať na doktorát 
teológie. Za kňaza bol ordinovaný 31. júla
1949 v Prešove. Jeho svätiteľom bol otec bis
kup Vasiľ Hopko,

Po likvidácii Gréckokatolíckej cirkví v roku
1950 pokračoval tajne v pastoračnej činnosti. 
Bol však ŠTB vystopovaný, zaistený a dvakrát 
odsúdený, celkom na 7 rokov. Ako väzeň pra
coval v hlbinných uhoľných baniach v Rtyné 
v Podkrkonoší. V roku 1958 sa vrátil z väze
nia. Kedže mal zakázaný pobyt na východ
nom Slovensku, pracoval ako robotník v Brez- 
ne, Podbrezovej a po uplynutí trestov zakáza
ného pobytu sa vrátil do Prešova, kde praco
val v nemocnici ako elektrikár.

Tam ho zastihol rok 1968, v ktorom bola 
povolená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Nas

Fotografia z čias civilného zamestnania.

túpil do pastorácie ako administrátor prešov- toračnej činností. Obnovil činnosť bohoslovec- 
ského katedrálneho chrámu a neskôr pôsobil kej fakulty í kňazského seminára. Ako veľký 
ako okresný dekan. kancelár Gréckokatolíckej bohosloveckej fa-

Rozhodnutím zo dňa 20. decembra 1968 kulty sa sústavne pričiňoval o zvyšovanie 
ho menoval Svätý Otec Pavol VI. za prešov- kvalifikácie učiteľov fakulty, 
ského ordinára s právami sídelného biskupa Veľkou mierou sa zaslúžil o zriadenie Gréc- 
a apoštolského administrátora Gréckokatolíc- kokatolíckej diecéznej charity. Príkladný je 
kej cirkvi v ČSSR.
Na túto funkciu 
dostal štátny sú
hlas až 2.4. 1969.
Dňa 21. marca
1978 ho pápež Pa
vol VI. vyznamenal 
hodnosťou pápež
ského preláta (Pre- 
latus Sua Sancti- 
tatis.) V tomto pos
tavení spravoval 
Gréckokatolícku 
cirkev za neľah
kých okolností.

Ako už bola jeho 
činnosť z tohto ob
dobia opísaná, ne
poznal v tejto práci 
pokojný deň ani 
noc. Bola to veľká 
psychická záťaž.
Snažil sa chrániť
svojich kňazov audiencii so Svätým Otcom Pavlom VI. (1963-1978) v spoločnosti jedného 
pred štátnou mo- z najznámejších slovenských redemptoristov ThDr. Jána Mastiiiaka, CSsR, 
cou pretože pred- (1911-1989) vo Vatikáne 30. mája 1969.
pokladal, že sú ako „menej známi" zraniteľ- jeho spôsob práce, kde presadzoval zásadu, 
nejší, než on vo svojej funkcii. Má veľké záslu- že povinnosťou všetkých, od biskupa, cez kňa- 
hy na tom, že v období „normalizácie” (1970- za až po veriacich, je služba, a nie nadrade- 
1990) sa Gréckokatolícka cirkev udržala aj nosť, vzájomná úcta, a nie vytváranie pocitu 
napriek pokusom štátnej mocí o jej druhú dôležitosti. Víé sa tešiť z každého diela, ktoré 
likvidáciu. sa podarí. Z jeho aktivity bol opravený a daný

V tomto postavení spravoval miestnu cir- do užívania celý komplex biskupskej rezíden- 
kev až do svojho menovania pápežom Jánom cie, kde dal do jednej časti umiestniť bohoslo- 
Pavlom 11. dňa 21. decembra 1989 za prešov- veckú fakultu. Už sedem rokov je v prevádzke 
ského diecézneho biskupa. Biskupskú konsek- zrekonštruovaný kňazský seminár. Gréckoka- 
rácíu prijal od J. E. Jozefa Kardinála Tomku tolícka cirkev pod jeho vedením šírila dobré 
v Prešove dňa 17. februára 1990. meno Slovenska aj za hranicami pri rôznych

Nová situácia po novembri 1989 priniesla akciách, na ktoré bol otec biskup pozývaný 
aj pre Gréckokatolícku cirkev nové možnosti, obyčajne aj za účastí niektorého zo spevác- 

ale aj nové starostí, kych zborov.
Otec biskup preto Svoje životné skúseností využíval aj vo 
v prvom rade získal vzťahoch k štátnym orgánom. Razil zásadu, 
pre prácu na bís- že každý z nás je povinný starať sa o to, čo je 
kupskom úrade mu zverené a vzájomne sí pomáhať. A že Cír- 
potrebných odbor-, kev má byť prvkom zjednocujúcim, nie rozde- 
níkov a spolu s ní- ľujúcím. Príkladný je jeho ekumenizmus. Má 
mí í všetkými kňaz- veľmi dobrých priateľov v radoch predstaví- 
mí a v neposled- teľov iných cirkví a zúčastňoval sa veľmi rád 
nom rade í s veria- na ekumenických akciách. Za svoje postoje 
cimi sa dal do prá- v tejto oblasti mu bola ministrom kultúry ude- 
ce na obnove zde- lená Pocta biskupov Moyzesa a Kuzmányho. 
vastovaných sak
rálnych objektov, www.grkatpo.sk 
ale predovšetkým Snímky: archív otca biskupa Jána Hirku 
na povznesení pas-
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ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU|KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Jestvuje nejaká cesta 
z tohto bludného kruhu?

p. Alfréd Cholewinski, SJ 
o. Mg r. Peter Rusnák 

Ilustračná snímka: 
archív redakcie

Zmýšľať podlá tela je smrť
Povedali sme si, že kresťan, podľa Písma, 

je človekom duchovným alebo novým 
človekom. Jeho opakom je človek telesný ale
bo tiež starý človek. Aj na obraz tohto starého 
sa nám treba pozrieť, a to urobíme v dvoch 
nasledujúcich úvahách.

Najpív všeobecná definícia: Človek telesný 
je človek, ktorý je dedičným hriechom odtr
hnutý od svojho Stvoriteľa, ešte neprijal vyku
piteľský čin Ježiša Krista, je presvedčený, že 
sa môže spasiť, teda nájsť šťastie, vlastnými 
silami, a že toto šťastie nájde aj mimo Boha.

Takýmto človekom sme všetci, okrem Pan
ny Márie, Božej Matky, a ostaneme ním tak 
dlho, kým nás Ježiš Kristus nepremení svojou 
láskou, ktorej zdrojom je krst. V Božích očiach 
je posudok takéhoto človeka veľmi nelicho
tivý. V Knihe Genezis je pred opisom potopy 
nasledujúca úvaha, ktorou Biblia vysvetľuje, 
prečo Boh dopustil túto zničujúcu kataklizmu. 
„Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemí je 
veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je  
ustavične zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka 
na zemi a bol skormútený v srdci" (6,5).

Všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične 
zlé. To značí, čokoľvek si naplánujeme, na 
čokoľvek sa odhodláme, čokoľvek urobíme, 
nič z toho nie je bezúhonné pred Bohom. Na 
všetkom je pečať zla. Ináč povedané, všetko 
je poznačené naším egoizmom, lebo všade 
a vo všetkom hľadáme len seba! List Rima
nom najprv analyzuje morálnu situáciu poha
nov a Židov a potom prichádza k nasledujúce
mu zdrvujúcemu konštatovaniu: „Čo teda? 
Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Ži
doch í Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hrie
chom, ako je napísané: „Nik nie je spravod
livý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. 
Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými:

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. Ich hrtan 
je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria 
ľstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa 
sú plné kliatby a horkosti; ich nohy sú rýchle 
prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie: 
nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto 
bázne Božej" (3,9-18). Nemyslime si, že tie 
slová sa vzťahujú na nejakých, podľa nás, 
kapitálnych hriešnikov: zlodejov, cudzoložní
kov, vrahov a podobne. Pavol to hovorí o všet
kých ľudoch. Aj o tých slušných, úctivých 
a nábožensky založených! Veď kto viac sa 
v oných časoch mohol považovať za poriad
neho a nábožného človeka, ak nie Žid?!

Aby sme pochopili všeobecnú situáciu člo
veka, uvedieme si ešte jedno veľmi dôležité 
miesto v Písme svätom: „Ani nechápem, čo 
robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím 
to, čo nenávidím ... chcieť dobro, to mi je 
blízko, ale robiť dobro nie... Podľa vnútorného 
človeka s radosťou súhlasím s Božím záko
nom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zá
kon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí 
ma otrokom zákona hriechu (Rím 7,15. 
18.22n).

Z toho vyplýva veľmi dôležitý poznatok. 
Človeka telesného nemusíme hneď podozrie
vať zo zlej vôle, on má pojem dobra, túži po 
ňom, chcel by ho zrealizovať, ale nič z toho 
nevychádza! Nemôže sa vymotať zo svojho 
sebectva a hľadania seba samého. Svätý 
Augustín to po dlhoročnom bolestnom 
hľadaní vyjadril svojím slávnym a často 
opakovaným výrokom: „Pre seba si nás stvoril 
Bože, a nespokojné je naše srdce, kým 
nespočinie v tebe!" V jeho myšlienke je 
obsiahnutá základná pravda o človeku: 
Človek je stvorený Bohom, a jedine v ňom 
môže nájsť svoje naplnenie, zmysel a šťastie.

Keby sme to vyjadrili z opačnej strany, potom 
platí to, čo povedal sv. Ján: „Boh je láska" 
(lJn 4,16). Boh - Láska teda stvoril človeka 
pre lásku. Iba v nej, to znamená, keď miluje 
a je milovaný, naplno realizuje svoje 
človečenstvo. A ešte ináč: Stvoriteľ našu 
ľudskú prirodzenosť tak uspôsobil, že iba 
v jeho láske k nám a v našej láske k nemu 
v plnosti žijeme, ako povedal sv. Augustín, 
„odpočívame".

Hriechom sa však človek pred touto láskou 
zatvoril, čím sám sebe zasadil smrteľnú ranu. 
Každý hriech je vlastne „antivyznaním viery", 
v ktorom Bohu povieme: „Ty ma v skutočnosti 
nemiluješ, obmedzuješ ma svojím zákonom 
a moje dejiny robíš zle! A preto sí ja sám, 
spoliehajúc sa na vlastné sily, lepšie zariadim 
život a nájdem svoje šťastie!" Zvyšok je už 
iba konzekvenciou vyplývajúcou z tejto našej 
strašnej, a pritom tak málo si uvedomovanej 
úvahy. Človek nemôže žiť, ak jeho život nie je 
zakotvený v nejakej istote. V niečom musí 
nájsť oporu, istotu a lásku. A ak to nie je Boh, 
človek si musí nájsť inú pevnú pôdu pod 
nohami. Telesný človek si napríklad nevie 
predstaviť šťastný život bez peňazí. Čím ich 
má viac, tým lepšie! Náhradkou večnej lásky 
sa mu stala láska ľudská a uznanie od dru
hých. Aby si to zaslúžil, musí byť „niekým", 
musí si vydobyť postavenie, musí niečím 
zaimponovať! A preto bude o tie veci bojovať 
so všetkou energiou. Taký človek sa nazdáva, 
že nájde zlatú baňu lásky v manželstve a v ro
dine. Nič naívnejšie ako takéto očakávanie! 
Nie je to však iba naivné, ale aj tragické. 
Tragédia je v tom, že on čaká tú veľkú, 
neobmedzenú lásku, ktorú môže dať iba Boh 
od muža, ženy a detí, a neuvedomuje si, že 
oni, tak isto zranení hriechom, nielenže túto 
lásku dať nemôžu, ale rovnako ju aj požadujú 
od neho! Naším ustavičným vyžadovaním 
lásky v skutočnosti druhých vydierame a po

nižujeme a prináša nám to 
iba rozčarovanie.

Kedže všetky tieto veci 
sú, podľa nás, bezpodmie
nečne potrebné pre naše 
šťastie, túžime po nich za 
každú cenu. Bojujeme 
a sme hlboko zarmútení, 
ak sa v boji o to, čí koncept 
šťastia sa bude realizovať, 
ukážeme slabší alebo po
razení. Toto všetko sú me
chanizmy, ktoré plodia sta
rého človeka zahľadeného 
do seba, egoistu hľada
júceho seba vo všetkom!
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Ja nešťastný človek!
V predchádzajúcej úvahe sme s pomocou 

Písma svätého hovorili o človekovi, ktorý 
ešte nie je spasený. Sv. Pavol ho nazýva člove
kom telesným alebo starým. Dnes si na úvod 
ešte krátko vysvetlíme tieto pojmy. Výraz 
telesný človek neoznačuje človeka, ktorý má 
nejakú žiadostivosť v sexuálnej oblasti. „Telo" 
je pre Pavla pojmom oveľa širším. Označuje 
celého človeka v jeho psycho-telesnej integ
rite. Človeka, ktorého prirodzenosť v dôsledku 
zničenia hriechom je zdrojom všemožných 
(nielen sexuálnych) egoistických túžob.

I Rovnako aj ten druhý výraz starý človek 
nehovorí o človeku, ktorý je starý vekom. 
„Starý" je preto, lebo patrí do starého poriad- 

» ku sveta, ktorý síce ešte jestvuje, ba ešte aj 
bujne kvitne, ale smrťou a zmŕtvychvstaním 
Ježiša Krista bol už porazený. Súčasný poria
dok sveta, plný nespravodlivosti, vojen, nási
lia, klamstva, lži a egoizmu, nemá najmenšiu 
nádej, jeho dni sú spočítané, je odsúdený 
a bude zničený! Nezadržateľne smeruje k ne
odvratnej smrti - starne. A spolu s ním 
„starne" každý človek, ktorý je poznačený 
jeho mentalitou a vyznáva jeho spôsob života. 
Skutočný, pravdivý, šťastný a večný život je 
prisľúbený iba človeku „novému“, človeku 
duchovnému, o ktorom sme hovorili v pred
chádzajúcich katechézach.

Stať sa kresťanom znamená prejsť zo života 
staréhodo nového, od človeka telesného k člo
veku duchovnému! Ako sa uskutoční tento 
prechod? Čo treba robiť, aby sme boli novými 
ľuďmi? Odpoveď, na ktorú sme zvyknutí, je, 
že máme bojovať so svojimi chybami a váš
ňami a zo všetkých síl, prácou na sebe, vytvo
riť zo seba kresťana. Teraz prosím všetkých, 
aby pozorne nastražili uši. Táto schéma je 
falošná! Vôbec sa nezhoduje s Písmom, ba 
čo viac, skresľuje samú podstatu kresťanstva, 
ktorou je zadarmo daná spása v Ježišovi 
Kristovi! Kým pôjdeme ďalej, ešte jedna 
myšlienka na túto tému: Askéza a tzv. práca 
na sebe má samozrejme v zrelom kresťan
skom živote nezastupiteľné miesto, a predsa 
to nie je príčina, ktoré by v nás zrodila nový 
život!

V Liste sv. Pavla Rimanom čítame: „Tí, čo 
žijú podlá tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú 
podíd Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať 
podld tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha 
je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je 
nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepod- 
riacľuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže" 
(8,5-7).

Sv. Pavol hovorí o človeku podľa Ducha 
a človeku podľa tela. O tom druhom hovorí, 
že sa chová ako Boží nepriateľ, že je neposluš
ný jeho zákonu, ale hovorí aj to, že ináč ani 
postupovať nemôže, hoci by aj chcel. „Podľa 
vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Bo
žím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem 
iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle 
a robí ma otrokom. "Tieto slová z toho istého

listu (7,22n) nás upozorňujú, že hriech 
nezničil iba náš, poviem, právny vzťah k Bohu 
(dopustili sme sa nekonečnej urážky Boha 
a samí nie sme v stave priniesť rovnocennú 
náhradu), ale hriech sa stal aj katastrofou 
existenciálnou! Zasiahol totiž, človeka 
a tkvie v takej hlbokej duchovnej štruktúre, 
že nemáme najmenšiu šancu dostať sa z tejto 
priepasti sami. Sv. Pavol na mnohých mies
tach vyjadruje túto pravdu, keď hovorí o vláde 
hriechu nad človekom (por. Rim 3,9; 6,12; 
6,14; 11,32) alebo o bezmocností človeka (por. 
Rim 5,6) alebo, keď človeka nazýva mŕtvym 
pre hriech (por. Ef 2,1.5). Pýtam sa, kto už 
videl mŕtvolu, ktorá by sama seba oživila?!

Už aj Starý zákon o tom hovoril, a takmer 
na každej strane. Nezabúdajme, že jeho knihy 
sa zaoberajú výlučne Izraelom, národom 
vyvoleným, ktorý poznal Boha, videl jeho 
skutky, národom, ktorý Boh viac ako tisíc ro
kov učil a pozýval ku konaniu dobra. A vzhľa
dom na to sa Židia z morálneho hľadiska na
chádzali v oveľa lepšej situácii ako zvyšok 
sveta. Východiskovú pozíciu k cnostnému 
životu malí oveľa lepšiu. A predsa skutočnosť 
bola celkom iná. Pozorný čitateľ Starého 
zákona si zaiste všimne, že história Izraela je 
vlastne históriou jeho ustavičného hriechu. 
„Odo dňa, keď ste vyšli z egyptskej krajiny, 
až kým ste neprišli sem, priečili ste sa Pánovi" 
(Dt 9,7). Tvrdení tohto typu sú, v rôznych 
obmenách, stránky prorockých a historických 
kníh Starého zákona plné. Proroci sú v tomto, 
samozrejme, aktívnejší. Ich ustavičné karha
nie a napomínanie, ohlasovanie trestov aj 
výzvy na pokánie a obrátenie sú však ako 
hádzanie „hrachu na stenu". Stáročia ubiehali 
bez akejkoľvek nápravy.

Táto skutočnosť priviedla prorokov k úva
hám nad príčinou tejto beznádejnej hriešnosti 
ľudu. Vtedy čítame u proroka Ozeáša aj takýto 
výrok: „Ich skutky im nedovoľujú vrátiť sa 
k svojmu Bohu, lebo v ich srdci je duch bez
vládny" (5,4). Jeremiáš to vyjadril ešte jasnej
šie; „Či Etíópčan zamení kožu a leopard svoje 
pásy? Ako budete môcť konať dobro vy, keď 
ste privykli na podlosť?" (13,23).

Z týchto slov vidíme, že problém je veľmi 
vážny. Tkvie tak hlboko, že nie je otázkou 
dobrej alebo zlej vôle človeka, jeho práce na 
sebe alebo jej absencie. Tu sa už rysuje myš
lienka sv. Pavla o tyranii hriechu nad každým 
človekom. Musíme uvážiť, že Izrael nebol ne
jako výnimočne hriešny národ oproti ostat
ným. Izrael je prototypom celého ľudstva. 
Rozdiel je iba v tom, že Boh vyvolil jeho, a nie 
iný národ, a postavil ho do svojho svetla, aby 
sa v jeho lúčoch ukázala temnota hriechu ešte 
tmavšou a desivejšou. Boh chcel dejinami 
tohto ľudu ukázať, akí sme v skutočnosti 
všetci, akí sme bezmocní, ak sa chceme dostať 
z otroctva zla vlastnými silami!

p. Alfréd Cholewinski, SJ 
o. Mgr. Peter Rusnák

M O D LITBA  OTCOV PÚŠTE

PODMIENKY MODLITBY 

Viera

Otcovia dobre vedeli, že tajomstvo modlitby 
nespočíva vo vonkajších veciach. Evagrius 
preto hovorí: „Pokiaľ budeš venovať pozornosť 
len pozícii tela a tvoja myseľ bude upätá na 
vonkajšiu krásu svätostánku, vedz, že si ešte 
nevidel miesto modlitby a že si ďaleko od 
blaženého života, ktorý k nemu ved ie .“ 
A Pseudo-Makarius k tomu dodáva: „Modlitba 
nesmie vychádzať zo žiadnej konvenčnej 
formy či z obvyklých postojov tela, foriem 
mlčania alebo prostracií. Je  nutné, aby vykvitla 
z bdelej striedmosti mysle, ktorá dáva pozor 
na okamžik božského navštívenia, ktorý 
prenikne všetky jej cesty, jej cestičky a všetky 
jej zmyslové schopnosti... Duša sa musí 
vyzliecť zo všetkých falošných „ja“ , aby bez 
roztržitosti čl zabiehania myšlienok bola hodná 
prosiť a milovať Krista.“
Jan  Klimak najprv popisuje všetky možné 
spôsoby a techniky modlitby, aby potom 
konštatoval, že všetky sú užitočné, ale zároveň 
sa dá bez nich zaobísť. Potom vyzdvihuje jadro 
modlitby: „Jedna jediná je skutočná modlitba, 
veľká je však jej rôznosť a prejavy. Jedni sa 
obracajú k Bohu ako k priateľovi a Pánovi 
a ponúkajú mu spev a prosby nie za seba, ale 
za druhých. Druhí žiadajú hojnosť duchovných 
darov, milosť a väčšiu dôveru. Ďalší žiadajú 
dokonalé oslobodenie od nástrah zla. Niekto 
prosí o milosť, niekto o odpustenie vlastných 
vín, niekto o vyslobodenie z väzenia, niekto
o ochranu pred večným zatratením... Nestaraj 
sa pri modlitbe o slová; často prosté a nearti
kulované bľabotanie detí dojalo Otca, ktorý je 
na nebesiach. Nesnaž sa pri modlitbe hovoriť 
dlho, dostal by si sa do nebezpečla, že sa 
tvoja myseľ unaví. Jed iné slovo mýtnika 
naklonilo Boha k milosrdenstvu (Lk 18,13); 
lotrovi sa dostalo spásy vdáka jedinému slovu 
viery (Lk 23,42). Veľavravnosť často vedie 
k roztržitosti mysle a naplňuje ju preludmi; 
striedmosť v reči napomáha sústredenosti. Ak 
ťa jediné slovo naplní nežnosťou a pokojom, 
zostaň pri ňom; anjel je pri tebe a modlí sa 
s tebou.“

Teda, kto sa chce naozaj modliť, m usí 
predovšetkým veriť, že ho Boh vníma a že 
každé jeho slovo berie vážne. Taký človek sa 
potom na Pána obracia s ozajstnou úctou 
a nehovorí veľa, pretože vie, že I Boh vie...

Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš 
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar, 

OFM Cap., Modlitba Otcúpouštš, Matice 
cyrilometodšjská, s. r. o., Olomouc, 1998,

s. 11-12.
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Rozhovor s prešovským emeritným biskupom Jánom Hirkom

Dňa 16. novembra 2003 sa náš emerítný biskup Ján Hírka dožíva 
80. rokov. Je to vek, ktorý prináša múdrosť otcov ktorú si treba vážiť. 
Veríme, že jeho slová nás poučia v hľadaní pravej cesty.

Otec biskup, 80 rokov je vek, keď sa 
hovorí o múdrostí, ktorá vyplýva zo ži
votných skúseností. Ako by ste v krátkostí 
zhrnuli, čomu vás život naučil?

Predovšetkým ďakujem Pánu Bohu a svo
jim rodičom za dar života a v neposlednom 
rade za dar kňazstva. V kňazskej službe a pri 
správe diecézy som získal mnoho skúsenosti, 
ale za najdôležitejšiu považujem úctu človeka 
k človeku. Najviac skúseností som získal od 
jednoduchých ľudí a u týchto som našiel aj 
najhlbšiu vieru v Pána Boha.

Teraz ste emeritným prešovským 
biskupom. Je to pre vás čas zaslúženého 
odpočinku?

Je to odpočinok od veľkej zodpovedností 
za Cirkev. Pre mňa je to zároveň obdobie na 
usporiadanie a spracovanie poznatkov a skú
seností z môjho života í zo života Gréckoka
tolíckej cirkvi.

Čo vás v živote najviac potešilo a, na
opak, čo najviac sklamalo?

Potešilo ma obnovenie činnosti Gréckoka
tolíckej cirkví v r. 1968 a blahorečenie našich 
biskupov Pavla Petra Gojdiča a Dr. Vasiľa 
Hopká i rehoľného kňaza Dominika M. Trčku. 
Sklamanie som zažil, keď nám v niektorých 
rokoch „normalizácie" nezobrali ani jedného 
študenta do kňazského seminára v Bratislave.

Našu eparchíu ste riadili skoro 35 
rokov. Ktoré stretnutie na vás urobilo 
najväčší dojem?

Príchod Svätého Otca do Prešova 2. júla 
1995. Počas tejto návštevy prišiel aj do našej 
katedrály, kde sa pomodlil pri telesných 
ostatkoch biskupa R P. Gojdiča. Taktiež sa 
zastavil aj pri pamätníku umučených evanje
likov, kde sa spoločne s evanjelickým bisku
pom pomodlil. Vyvrcholením bolo stretnutie 
Svätého Otca s veriacimi pred mestskou ha
lou, ktoré nás všetkých naplnilo radosťou, 
pretože sme ho chápali ako znak úcty k ťažko 
skúšanej cirkvi.

Osobne ste poznali oboch našich bis
kupov - Pavla aj Vasiľa. Ako by ste ich 
v krátkosti charakterizovali?

Biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič bol 
mužom zlatého srdca a biskup-mučeník Vasíľ 
Hopko bol mužom modlitby. Medzi oboma 
vládla vzájomná úcta a ozajstná bratská 
láska.

Ako prežívala naša cirkev vymenova
nie ThDr. Vasiľa Hopká za pomocného 
biskupa?

Vymenovanie Vasiľa Hopká za pomocného 
prešovského biskupa prežívala naša Cirkev 
s veľkým nadšením, aj keď sa už sťahovali 
„mračná" prenasledovania cirkvi. Biskup 
V. Hopko bol prvým pomocným biskupom

Prešovskej diecézy, pod ktorú patrili grécko
katolíci v celej Československej republike.

Spomínate sí, ako sa zachovali naši 
biskupi po „Prešovskom sobore"?

Zachovali vernosť Svätému Otcovi a radšej 
podstúpili väzenie a utrpenie. Tak dali príklad 
všetkým kňazom i veriacim.

Čo ste robili počas 18 rokov, keď bola 
naša cirkev zakázaná?

V roku 1949 som prijal kňazskú vysviacku 
z rúk biskupa Dr. Vasiľa Hopká. Vysviacka sa 
uskutočnila v seminárnej kaplnke a nebolo 
dovolené vyhlásiť, kde sa vysviacka koná.
V katedrále už bolí vysviacky zakázané. Po 
vysviacke som pôsobil ako kaplán v Prešove 
s výpomocou v Lutíne. Krajský tajomník mi 
však výpomoc v Lutine zakázal, a tak som 
okrem kaplánskej služby pracoval ako 
koncípista na biskupskom úrade.

V tom čase už boli na biskupskom úrade 
štátni zmocnenci, ktorí kontrolovali návštevy
i všetku poštu. Tak som sa i ja dostal pod 
štátny dozor.

Dodnes mám pred sebou obraz, ako po 
prešovskom sobore vyvážali zadnou bránou 
biskupa P. R Gojdiča. Po tejto udalosti a krát
kom pobyte u rodičov som odišiel spolu s 
o. Ljavincom vykonávať kňazskú službu už 
bez povolenia úradov. Bolo to až do októbra
1952 keď som bol zatknutý a odsúdený na 
dva a pol roka väzenia. Po smrtí prezidenta 
Gottwalda a následnej amnestii som bol po 
roku väzenia prepustený a nastúpil som do 
mostárne Brezno.

V roku 1955 ma znova zatvorili a odsúdili 
na dva a pol roka väzenia. Väznený som bol 
v Košiciach, Ruzyni a na Pankráci a po odsú
dení som pracoval ako baník v uhoľných ba
niach Rtyné u Podkrkonoší. Po odpykaní 
celého trestu som bol prepustený na slobodu, 
ale so zákazom pobytu v Košickom a Prešov
skom kraji na dobu 5 rokov.

Mal som veľké ťažkosti s hľadaním zamest
nania. Prijali ma ako pomocného robotníka 
do nemocnice v Podbrezovej. Tam som sa vy
učil za elektrikára a v tejto profesií som praco
val v nemocniciach Brezno a Podbrezová. Po 
vypršaní zákazu pobytu som prišiel do 
Prešova, kde som pracoval ako údržbár v pre
šovskej nemocnici až do roku 1968.

Boli to ťažké roky, ale pre mňa to bola aj 
veľká škola pre môj ďalší život i prácu.

Krátko po obnovení činností našej 
cirkvi ste sa stali ordinárom. Ako sa vám 
spolupracovalo so svätiacim biskupom 
Vasiľom? »

Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku
1968 ma Svätý stolec, vzhľadom na zdravotný 
stav biskupa Dr. Vasiľa Hopká, menoval za 
ordinára Gréckokatolíckej cirkvi v Českoslo
vensku, Dr. Vasíľ Hopko vykonával biskupské 
funkcie, ako kňazské a diakonské vysviacky, 
posviacky chrámov atd. Ja som viedol celú 
Gréckokatolícku cirkev v Československu a bol 
som za ňu zodpovedný pred Svätým stolcom i 
pred štátom. V biskupovi Dr. Hopkovi som stále 
nachádzal pomoc í útechu v tejto ťažkej službe.

Život V) službe
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Máte naňho nejaké 
osobné spomienky ? Čím 
na vás zapôsobil?

Musím povedať, že služ
ba ordinára bola pre mňa 
zvlášť ťažká, pretože ja som 
bol kňaz a Dr. Hopko Bol 
biskupom. Lenže o. biskup 
ma pine rešpektoval. Pove
dal že je to jeho povinnos
ťou, lebo tým rešpektuje aj 
Svätý stolec. Biskup Dr. Va- 
siľ Hopko bol veľmi pokor
ným a poslušným človekom.

Teraz, s odstupom ča
su, ktoré hodnoty by ste 
vyzdvihli na našich 
blažených biskupoch?
V čom vynikal jeden a 
v čom druhý?

Biskup Pavol Peter Goj- 
dič mal mimoriadne vrelý 
vzťah k chudobným a siro
tám. Bol ochotný podeliť sa 
s nimi aj o to posledné.

Biskup Dr. Vasiľ Hopko 
mal veľmi dobrý vzťah 
k študentom. Požičiaval im 
knihy a mal veľkú radosť z ich úspechov. 
Zvlášť velkú radosť mal z dobrých bohoslov
cov.

Aké ste mali pocity počas blahorečenia 
biskupa Pavla Gojdiča a rehoľníka Metoda 
Trčku? Na čo si z týchto slávnostných oka
mihov pamätáte?

Naša cirkev dostala od Svätého Otca veľké 
ocenenie za utrpenie prežité v minulých 
desaťročiach. Keď sa odhalili obrazy blahore
čených, ďakoval som Bohu za tento veľký dar 
a želal som si, aby takto bol čím skôr odhalený 
aj obraz Dr. Vasiľa Hopká. To sa už stalo 
skutočnosťou 14. 9. 2003 v Bratislave.

Po páde železnej opony sa naše kontakty s gréckokatolíkmi vo svete zintenzívnili. Na fotografii otec biskup spolu s biskupom 
kanadských gréckokatolíkov - Slovákov Mons. Michalom Rusnákom a otcom biskupom Mons. Romanom Danylakom.

2003 v Ríme, navštívil som aj Kongregáciu 
pre kauzy svätých, kde mi bolo povedané, že 
biskup Dr. Vasiľ Hopko bude blahorečený.
V tom čase ostalo uskutočniť len procedurálne 
otázky a vydanie dekrétu Svätým Otcom.

Tieto blahorečenia nebolí ani mojou zás-, 
luhou, ani zásluhou môjho nástupcu. Bolí to 
zásluhy samých blažených, ich čností a ich 
mučeníctva.

Tým, že ich Svätý Otec vyhlásil za blaže
ných, urobil veľké ocenenie našej trpiacej 
cirkvi.

Ako som vnímal vymenovanie svojho 
nástupcu? Prijal som to ako rozhodnutie 
Svätého stolca.

A čo by ste odkázali nám, kňazom a ve
riacim? Čo by malo byť smerodajné 
a nosné v našich životoch?

Kňazstvo, to je predovšetkým neustála 
služba Bohu a jemu zverenému ľudu. 
Osobitne chcem zdôrazniť, aby medzi kňazmi 
zavládla a pretrvávala ozajstná bratská láska.

O prvých kresťanoch ostatní hovorili: 
„Pozrite sa, ako sa milujú“. Treba si uvedomiť, 
že tieto slová sú stále veľmi aktuálne pre 
každého kresťana. Rozširujme túto lásku 
v rodinách a vo všetkých spoločenstvách 
cirkvi i v ostatnom svete.

Rozhovor pripravil Juraj Gradoš

Ako som uviedol, stáli ste na čele našej 
cirkví skoro 35 rokov. Započalí ste a ús
pešne ukončili mnoho diel na Božiu slá
vu. Čo z vykonanej práce si najviac ceníte?

Na tomto mieste by bolo možné vymenovať 
veľké množstvo objektov, chrámov, farských 
budov, biskupskú rezidenciu, kňazský semi
nár atď. Najviac si však cením, že sa do tejto 
práce aktívne zapojili naši veriaci. Tak sa 
vytvorili dobré a súdržné kolektívy vo farnos
tiach i na biskupstve, ktoré boli schopné tieto 
diela nielen započať, ale aj úspešne dokončiť. 
A nebolo ich málo. Za to patrí našim veriacim 
vďaka a Božie požehnanie.

Aj tento proces blahorečenia sa zapo- 
čal ešte počas vášho pôsobenia na prešov
skom biskupskom stolci. Aj tu sa naplnilo 
Ježišovo slovo: „Jeden rozsieva a druhý 
žne". Ako ste vnímali vymenovanie svoj
ho nástupcu?

Proces blahorečenia biskupa Dr. Vasiľa 
Hopká sa započal ešte počas procesu blaho
rečenia biskupa Gojdiča. Diecézna fáza bola 
ukončená ešte v r. 2001. Keď som bol v januári

Čo považujete za najdôležitejšie pre 
našu cirkev? Čo nám najviac chýba 
k napĺňaniu nášho poslania?

Svätý Otec pri návšteve Prešova v r. 1995 
zdôraznil, že naša cirkev sa nachádza 
v priestore, kde sa stretá východ so západom. 
Túto skutočnosť si treba uvedomiť aj pri 
pastoračnej činností. Zdá sa, že nám niekedy 
chýba vzájomná tolerancia. Ani nie tak medzí 
veriacimi, ale predovšetkým u tých, ktorí 
pôsobia v duchovnej službe.

Čo by ste zaželali svojmu nástupcovi 
na biskupskom stolci? Na čo by nemal 
zabúdať?

Predovšetkým mu želám veľa zdravia, sily 
a veľkú trpezlivosť pri vykonávaní tohto 
zodpovedného úradu. Moju radu odcitujem 
z príhovoru Svätého Otca k biskupom pri jeho 
poslednej návšteve na Slovensku: „Pre bisku
pa byť vodcom znamená pomáhať, predsedať 
znamená slúžiť, viesť znamená milovať a úcta 
sa mu stáva povinnosťou“. Myslím si, že 
k tomu nie je čo dodať.

Otec biskup teologické štúdiá začal v prešov
skom gréckokatolíckom kňazskom seminári 
a ukončil ich na Karlovej univerzite v Prahe.
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Podkarpatská ikona Krista Pantokratora v Jedlinke z roku 1744 od M. Gajeckého.

Prvá katizma na večierni (Ž 8)
Č lovek, ktorý je stredobodom pozor

nosti tohto žalmu, sa tu javí ako ozaj 
veľký a dôležitý. Žalmista ho predstavuje ako 

božskú bytosť, nie však samu osebe, ale vo 
svojej podstate a vzhľadom na jej posledný 
cieľ. Vzdáva česť človekovi, česť jeho dôstoj
nosti, jeho duchu, jeho životu." Týmito slovami 
zveril pápež Pavol VI. text 8. žalmu, ktorý sme 
si teraz vypočuli, v júli 1969 americkým 
astronautom, ktorí išli na Mesiac, aby cez nich 
vstúpil do kozmického priestoru (Insegna- 
menti VII, 1969, s. 493 - 494).

Krehkosť človeka______________________
Tento hymnus je nepochybne oslavou člo

veka - najmenšieho stvorenia, ak ho porovná
me s nesmiernou veľkosťou vesmíru. Človek 
je „krehkou trstinou", ako obrazne povedal 
veľký filozof Blaise Pascal (Myšlienky č. 264). 
Je však pevnou trstinou a môže pochopiť 
stvorenie, lebo je jeho pánom, za ktorého ho 
korunoval sám Boh (por. verš 7). Tak ako 
v iných hymnoch, ktoré vyzdvihujú Stvoriteľa, 
aj Žalm 8 sa začína i končí slávnostnou an- 
tifónou, ktorej veľkoleposť sa šíri po celom ves
míre: „Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje 
meno na celej zemí I" (verš 2 a 10).

Žalmista predstavuje Boha ako vládcu
Z hlavnej časti spevu možno predpokladať 

atmosféru nocí s mesiacom a hviezdami 
zapaľujúcimi sa na nebi. V prvej strofe hymnu 
(por. verše 2 - 5) prevláda vzťah Boha, človeka 
a vesmíru. Na scéne sa zjavuje najprv Pán, 
ktorého slávu ospevujú nebesia a pery 
ľudstva. Chvála spontánne vychádzajúca z úst 
detí umlčiava a privádza do rozpakov namys
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lené reči tých, čo Boha popierajú (por. verš
3). Títo sú označení za protivníkov, nepriateľov 
a vzbúrencov, ktorí sa nazdávajú, že môžu 
Stvoriteľovi protirečiť svojím rozumom 
a konaním (por. Ž 14,1).

Čože je  človek?________________________
Potom sa však hned zjaví sugestívna scéna 

hviezdnatej nocí. Pred týmto nekonečným ho
rizontom sa vynára otázka: Čože je človek? 
(por. verš 5). Prvá a bezprostredná odpoveď 
hovorí o ničote, tak vo vzťahu s nesmiernosťou 
nebies, ako aj v porovnaní so Stvoriteľom: 
„Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na 
mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril" (verš
4). Boh tieto kolosálne veci stvoril akoby s ľah
kosťou a jemnosťou vyšívača alebo s ladným 
dotykom hráča na harfu.

Dôstojnosť človeka____________________
Prvá naša reakcia je údiv: Ako sí Boh môže 

pamätať a ujímať sa takého krehkého a sla
bého stvorenia, akým je človek (porov. verš
5)? A potom prichádza prekvapenie: Člove
kovi, tomuto slabému stvoreniu, dal Boh ne
výslovnú dôstojnosť: Stvoril si ho len o niečo 
menšieho od anjelov (verš 6) alebo - ako to 
možno preložiť z hebrejského originálu - 
máločo menšieho od Boha.

Koruna tvorstva_______________________
Tak prichádzame k druhej strofe žalmu 

(por. verše 6 -10). Človek je tu predstavený 
ako miestodržiteľ samotného Stvoriteľa. Boh 
ho korunoval ako svojho zástupcu a dal mu 
všetku moc nad svetom: „Všetko si mu pod
ložil pod nohy" (verš 7). Zatiaľ čo sa predsta

vujú rozličné stvorenia, zaznieva slovo všetko 
(porov. verše 7-9). Človek však túto vládu 
nezískal vlastnými schopnosťami, ktoré sú 
obmedzené a slabé, ani svojím víťazstvom 
nad Bohom podľa gréckeho mýtu o Prome- 
teovi. Túto moc mu Boh zveril ako dar. Krehké 
a často egoistické ruky človeka dostali všetko 
stvorenstvo preto, aby v ňom zachovali har
móniu a krásu, aby človek svoju moc používal, 
ale nezneužíval, aby objavoval tajomstvá 
a rozvíjal možností.

Pastorálna konštitúcia Druhého vatikán
skeho koncilu Gaudíum et spes vyhlasuje: 
„Človek je stvorený na obraz Boží, je schopný 
poznať a milovať svojho Stvoriteľa, ktorý ho 
ustanovil za pána všetkého pozemského 
stvorenstva" (por. č. 12), aby nad ním vládol 
a užíval ho na Božiu slávu.

Negatívne dôsledky
zneužívania slobody_________________

Žiaľ, vláda človeka, ako ju potvrdzuje Žalm 
8, môže byť pochopená aj zle a deformovaná 
egoizmom. Človek sa potom prejavuje nie ako 
múdry a rozumný vládca, ale ako násilný ty- | 
ran. Kniha múdrostí upozorňuje na odchýlky 
tohto druhu, keď spresňuje, že Boh človeka 
stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvo-
renstvom.... aby spravoval svet v svätostí
a spravodlivosti" (por. Múd 9, 2-3).

Aj Jób - hoci v inom kontexte - sa odvoláva 
na náš žalm, aby pripomenul predovšetkým 
ľudskú slabosť, ktorá si nezasluhuje, aby jej 
Boh venoval toľkú pozornosť: „Čože je človek, 
že si ho tak všímaš, že mávaš toľkú starosť
o neho. že ráno ho vyhľadávaš za ránom 
a skúšaš si ho každú chvíľočku?" (Jób 7,17-
18). Dejiny zaznamenali zlo, ktoré ľudská 
sloboda spôsobuje vo svete devastáciou 
životného prostredia a obrovskou sociálnou 
nespravodlivosťou.

Poslanie múdro
a v láske spravovať svet______________

Na rozdiel od ľudských bytostí, ktoré po
nižujú sebe podobných i samo stvorenstvo, 
sa Kristus javí ako dokonalý človek, ovenčený 
slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby sa 
z Božej milosti obetoval za všetkých. Kraľuje 
nad vesmírom vládou pokoja a lásky, ktorú 
pripravuje pre nový svet - nové nebo a novú 
zem (por. 2 Pt 3,13). Jeho kráľovská moc, ako 
poznamenáva autor Listu Hebrejom, keď na 
seba vzťahuje 8. žalm, sa dokonca prejavuje 
cez najvyšší dar samého seba - cez smrť na 
úžitok všetkým.

Kristus nie je vládca, ktorý si dáva poslu
hovať, ale sám slúži všetkým: „Lebo ani Syn 
človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale 
aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za 
mnohých" (Mk 10, 45). „Týmto spôsobom 
obnovuje v sebe všetko, čo je na nebi aj čo je 
na zemi" (Ef 1, 10). V tomto kristologickom 
svetle Žalm 8 zjavuje silu Ježišovho posolstva 
a nádeje, pozývajúc nás, aby sme vykonávali 
svoju moc nad stvorenstvom nie nadvládou, 
ale v láske.

Ján Pavol II. 
audiencia 26.6.2002 

upravila redakcia



I Svätý Gregor Divotvorca m. november)
Pochádzal z Ncocézarey, významného 

mesta provincie Pontus na severový
chode Malej Ázie (dnešný Niksarv Turecku), 
kde sa narodil okolo roka 210. V mladostí 
stratil obidvoch rodičov, náboženstvom po
hanov, a venoval sa štúdiu práva a latinského 
jazyka. Z uvedeného dôvodu odišiel najprv 
do fenického mesta Berytus (dnešný Bejrút 
v Libanone), kde sa nachádzala slávna práv
nická škola, neskôr do egyptskej Alexandrie, 
najväčšieho strediska vzdelancov celého vte
dajšieho sveta. Tam sa venoval aj medicíne 
a filozofii.

Vďaka svojej mimoriadnej inteligencií a ot
voreností pravde dospel k presvedčeniu, že 
Boh je len jeden. Keď sa teda oboznámil 
s evanjeliom, prijal svätý krst a stal sa horli
vým nasledovníkom Ježiša Krista. Gregorov 
čistý život vzbudzoval v niektorých ľuďoch 
obdiv a úctu, v niektorých zasa nenávisť. Keď

I  raz diskutoval na ulici s filozofmi a vzdelan
cami, pristúpila k nemu istá prostitútka, pod
platená jeho neprajníkmi, a drzo ho žiadala, 
aby jej zaplatil za služby, ktoré mu údajne 
preukázala. Niektorí z prítomných jej uverili 
a boli sklamaní, niektorí ju chceli odohnať, 
ale ona kričala stále hlasnejšie. Gregor sa čer
venal, no nič jej nepovedal, ba nezačal sa ani 
brániť, iba potichu povedal priateľovi: „Rýchlo 
jej zaplať, koľko chce, aby od nás odišla a už 
nevrieskala." Vtedy Boh zhliadol na poníže
nosť svojho služobníka a ukázal jeho nevin
nosť. Keď totiž prostitútka prijala do rúk ne
spravodlivú mzdu, ovládol ju nečistý duch, 
padla na zem, strašne kričala, škrípala zuba
mi, vypúšťala z úst penu a celá sa triasla. Dé
mon ju neprestal trápiť dovtedy, kým k nej 
nepristúpil Gregor a nepomodlil sa nad ňou. 
To bol prvý z množstva divov, pre ktoré dostal 
neskôr prívlastok Divotvorca.

Po istom čase Gregor zatúžil venovať sa 
výlučne štúdiu Božieho zjavenia, preto okolo 
roka 233 zanechal svetské štúdiá a stal sa 
jedným z učeníkov Orígena, azda najvýznam
nejšieho teológa tej doby, hoci do značnej 
miery sporného. Približne po piatich rokoch 
sa vrátil do rodnej Neocézarey. Keď ho však 
jeho spoluobčania chceli urobiť svojím sud
com a vladárom, zo strachu pred svetskou slá
vou odišiel na púšť, kde viedol prísny aske
tický život.

V tých časoch sa šírili dve bludné náuky. 
Podľa Sabéllia zo Samosaty predstavuje Boh 
iba jedinú Osobu, ktoré v Starom zákone 
vystupovala ako Otec, v Novom zákone ako 
Syn, v súčasností ako Svätý Duch. Podľa Pavla 
zo Samosaty sa Syn a Svätý Duch nachádzajú 
v Otcovi tak, ako myseľ a duch v človekovi. 
Svä'iý Gregor dlho nevedel, aké stanovisko má 
zaujať k názorom týchto dvoch mužov. Po 
mnohých modlitbách sa mu však zjavila 
presvätá Bohorodička Mária so svätým apoš
tolom a evanjelistom Jánom Teológom (litur
gická pamiatka 26. septembra a 8. mája) 
a obľúbenému Kristovmu učeníkovi prikáza

la, aby Gregorovi sporné vecí vysvetlil. Slová 
svätého Jána Teológa si Gregor zapísal a toto 
vyznanie viery sa zachovalo dodnes, pričom 
svätá Makrína Staršia (pamiatka 30. mája)

ho priniesla do Kapadócíe a naučila svojho 
vnuka svätého Bažila Veľkého (liturgická 
pamiatka 1. a 30. januára; pozri Slovo 9/ 
2003).

Gregor sa potom vrátil do rodnej Neocéza
rey, prijal biskupskú vysviacku a venoval sa 
ohlasovaniu evanjelia. Veľkou pomocou mu 
bola schopnosť konať divy a znamenia, o kto
rých teraz nemôžeme podrobnejšie písať.

Keď Gregor zostarol, spýtal sa svojich spo
lupracovníkov: „Koľko neveriacich je ešte 
v Neocézarei?" Oni mu odpovedali: „Modlár
stva sa držia iba sedemnásti, celé mesto verí 
v Krista." Svätec odvetil: „Keď som prišiel do 
Neocézarey ako biskup, našiel som tu sedem
násť kresťanov, celé mesto slúžilo démonom. 
A teraz, pri mojom odchode k Bohu, zostáva 
toľko neveriacich, koľko sa našlo na začiatku 
veriacich, celé mesto patrí Kristovi.“ Keď to 
povedal, odovzdal Bohu svoju dušu. Písal sa 
pravdepodobne rok 270.

Svätý Gregor Divotvorca bol aj literárne 
činný. Okrem spomínaného vyznania viery sa 
zachovalí napríklad jeho Kánonické listy, 
ďalej Preklad Kazateľa a Pochvalné slovo na 
Orígena. Jeho životopis zostavil náš otec svätý 
Gregor, nysský biskup (liturgická pamiatka
10. januára).

o. Mgr. Marcel Gajdoš

SČÍTANIE ĽUDU - PROTOPRESBYTERÁT MICHALOVCE
Farnosť Počet gréckokatolíkov podľa národností

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská iná spolu

Dúbravka 820 2 8 2 2 3 837
Falkušovce 394 0 11 0 0 0 405
Iňačovce 393 1 112 1 1 2 510
Jovsa 526 0 5 0 2 4 537
Klokočov 732 0 0 3 2 2 739
Laškovce 244 1 166 0 0 0 411
Lastomír 122 0 1 0 0 0 123
Markovce
Michalovce

132 0 1 1 1 0 135

(všetky farnosti) 8217 9 224 64 76 25 8615
Naciná_Ves 704 0 5 0 1 1 711
Pusté Čemerné 140 0 0 0 0 0 140
Petrikovce 87 1 0 0 0 0 88
Poruba pod Vihorlatom 538 0 0 0 1 2 541
Pozdišovce 117 0 0 0 0 0 117
Rakovec nad Ondavou 885 0 1 0 1 1 888
Šamudovce 156 0 3 1 1 0 161
Slavkovce 153 1 5 0 8 1 168
Strážske 946 0 0 13 12 3 974
Trnava pri Laborci 635 0 8 6 2 5 656
Trhovište 456 0 , 7 0 0 0 463
Vola 279 0 0 1 1 2 283
Vysoká nad Uhom 752 11 3 2 7 4 779
Zálužice 449 0 3 0 2 1 455
Zemplínska Široká 452 1 5 0 6 1 465
Spolu 18396 36 568 94 126 57 19277

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce (aj filiálky), kde máme aspoň 5 gréckokatolíkov 
podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001. Preto je možná malá odchýlka. Zdroj 
údajov: Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove a Štatistický úrad v Bratislave.
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Tretia pastoračná cesttf
Pápež Ján Pavol H. pricestoval vo štvrtok 

11. septembra 2003 na poludnie na štvordňo
vú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. 
Išlo o 102. zahraničnú cestu počas 25-ročného 
pontifikátu Svätého Otca a tretiu návštevu 
Slovenska.

Bratislava 11. septembra 2003______
Na bratislavskom letisku Milana Rastislava 

Štefánika privítal Jána Pavla 11. prezident SR 
Rudolf Schuster, predseda Národnej rady SR 
Pavol Hrušovský a predseda vlády SR Mikuláš 
Dzurinda. Pri letiskovej ploche čakali na 
Svätého Otca asi dve tisícky pútnikov.

Pápež opustil lietadlo na špeciálne upra
venej plošinke s kreslom. Chlebom a soľou ho 
privítal krojovaný pár. Po vypočutí hymien 
oboch štátov vzdal Ján Pavol 11. úctu štátnej 
vlajke SR.

V sprievode Svätého Otca pricestoval na 
Slovensko štátny sekretár Svätej stolice 
Angelo Sodano, emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizácíu národov Jozef Tomko, substi- 
tút Štátneho sekretariátu Leonardo Sandri,

pomocný prefekt Pápežského domu Stanislav 
Dzíwisz, hlavný pápežský ceremoniár Piero 
Marini, vedúci protokolu s osobitným povere
ním Renato Boccardo a ďalší predstavitelia 
Vatikánu.

Okrem najvyšších ústavných činiteľov 
privítali na letiskovej ploche pápeža aj apoš
tolský nuncius na Slovensku Henryk József 
Nowacki, kardinál Ján Chryzostom Korec, 
predseda Konferencie biskupov Slovenska 
František Tondra, arcibiskup Ján Sokol, 
národný koordinátor prípravy pápežovej 
návštevy Rudolf Baláž a prvý tajomník 
Apoštolskej nuncíatúry Janusz Urbaňczyk.

Pápež po príchode na Slovensko nedokon
čil svoj úvodný príhovor a požiadal Mons. 
Róberta Urlanda zo Štátneho sekretariátu 
Svätej stolice, ktorý je slovenského pôvodu,

aby pripravený prejav dočítal namiesto neho. 
Posledné vety predniesol 83-ročný Ján Pavol 
11. opäť osobne.

Desiatky veriacich s vlajočkami Vatikán
skeho štátu a Slovenskej republiky lemovali 
bratislavské ulice, ktorými po prílete na letisko 
M. R. Štefánika prechádzal pápež Ján Pavol
11. na audienciu v Apoštolskej nuncíatúre.

Na prístupovej ceste k rezidencií apoštol
ského nuncia, kde mal byť Svätý Otec počas

štvordňovej návštevy ubytovaný, ho čakali aj 
rehoľné sestry, ktoré sa modlili ruženec. Po
dobne sa modlili aj starí ľudia na chodníkoch. 
Skupiny školákov, ktorých učitelia pustili 
z vyučovania skôr, mávali Svätému Otcovi. Na 
niekoľko minút sa zastavila nielen premávka 
na dvoch hlavných bratislavských tepnách, 
ale aj život v okolitých reštauráciách, obcho
doch a firmách, ktorých zamestnanci vyšli 
privítať pápeža.

Pozdraviť Svätého Otca prišiel aj 85-ročný 
starček, s manželkou, ktorí hneď cestovali 
vlakom späť do Žiliny. „Prišiel som z vdäčnosti 
k pápežovi, že sa obetoval a napriek zdravot
ným problémom poctil slovenský národ 
svojou návštevou," povedal. V dave bola aj 
40-ročná žena z Topoľčianok, ktorá sa vracala 
z nemocnice. „Keď som sa dozvedela, že 
tadiaľto bude prechádzať pápež, rozhodla 
som sa, že ho pozdravím," prezradila. Medzí 
čakajúcimi bola aj skupinka robotníkov, ktorí 
prišli v rámci obedňajšej prestávky. „Keď sa 
však neobjaví do desiatich minút, budeme sa 
musieť vrátiť. Stavbyvedúci je neúprosný," 
povedal 53-ročný muž v montérkach. Príleži
tosť vidieť Jána Pavla 11. naživo si nenechala 
ujsť ani trojica študentov z Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského. „Sme tu neďaleko na 
stáži. Vzhľadom na to, že sme katolíci, nemoh
li sme neprísť," vysvetlil 24-ročný budúci 
lekár. Keď sa na ceste objavil papamobil,
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Svätého Otca na Slovensku
z ktorého Svätý Otec mávnutím ruky pozdravil 
okolostojacich, dav náhle stíchol. Veriaci, ktorí 
sa napokon dočkali, netajili nadšenie a od
povedali pápežovi na pozdrav hlasitými 
výkrikmi.

Počas audiencie na Apoštolskej nunciatúre 
Svätý Otec prijal predsedu vlády SR Mikuláša 
Dzuríndu a predsedu parlamentu Pavla 
Hrušovského, ktorý hovoril s pápežom Jánom 
Pavlom 11. aj o pripravovanej ústave Európ
skej únie a jej preambule, ku ktorej má 
Vatikán viacero pripomienok. „Všade, kde 
Svätý Otec príde, vyzýva k pokoju, zmiereniu 
a dorozumeniu", konštatoval Hrušovský.

Počas prijatia na Apoštolskej nunciatúre 
| prezident republiky prezentoval aj dar
1 Svätému Otcovi - obraz, predstavujúci hlavu 

Ježiša Krista od umeleckého drotára Ladislava 
Ďurovatého.

Bratislava-Rača 11. septembra 2003
Krátko po sedemnástej hodine sa pápež 

Ján Pavol 11. začal z Apoštolskej nuncíatúry 
presúvať do Trnavy. V rámci zastávky v mest
skej časti Bratislavy - Rači, požehnal základ
né kamene pre nové chrámy. Napriek nabité
mu programu sa totiž Svätý Otec zastavil 
cestou do Trnavy aj v tejto bratislavskej mest
skej časti, kde ho privítali tisícky veriacich 
občanov. A hoci návšteva Rače netrvala dlhšie 
akc päť minút, všetci od tých najmenších, až 
po najstarších neskrývali veľké nadšenie nad 
skutočnosťou, že pápež Ján Pavol II. zavítal 
aj medzi nich.

Prítomných pozdravil Ján Pavol 11. z pa- 
pamobilu, pričom požehnal všetkým sestrám, 
bratom, ako í celému Slovensku. Najväčšiu 
ladosť bolo možné vnímať na jeho unavenej 
tvári pri hromadnom pozdrave stoviek detí, 
ktoré na počesť Jána Pavla II. vzápätí vypustili 
do neba veľké množstvo balónov vo farbách 
vatikánskej vlajky, teda bielej a žltej.

Starosta Rače Pavol Bielik označil za veľkú 
udalosť skutočnosť, že aj táto mestská časť sa

stala jednou zo zastávok Svätého Otca. „Poci
ťujeme tak zadosťučinenie za naše snahy, 
vytrvalosť a niekedy možno i neoblomnosť, 
keď sme museli prekonávať prekážky”, konš
tatoval Bielik. Z Rače si Svätý Otec do Vatikánu 
odniesol aj dva obrazy od tamojších umelcov, 
ručne zdobený svietnik so sviecou a knihu 
o tejto mestskej časti.

Odtiaľ trasa Svätého Otca viedla cez 
Modru, Pezínok a Budmeríce, kde ho vítali 
tisíce veriacich. Prítomných Ján Pavol 11. poz
dravil z papamobilu, pričom všetkým žehnal.

Trnava 11. septembra 2003__________
Príchodu Svätého Otca do Trnavy predchá

dzal duchovno - kultúrny program, ktorý 
tvoril spev náboženských piesní, modlitby 
Páter noster a Ubi caritas, ktoré v tanečnom 
prevední predviedli sestry uršulínky. Zástup
covia jednotlivých kresťanských mládežníc
kych spoločenstiev a sestry salezíánky viedli 
Ruženec svetla, spojený s piesňami a medi
táciami.

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa Svätý Otec 
udelil požehnanie. Po ňom sa prihovoril 
bratislavsko - trnavský diecézny biskup, 
arcibiskup Mons. Ján Sokol. Vysoko ocenil 
skutočnosť, že Svätý Otec prichádza do Trnavy
- malého Ríma. „Prichádzate v predvečer 25. 
výročia Vášho požehnaného pontifikátu, keď 
táto katedrála slávi tiež 25. výročie vyhlásenia 
za katedrálny chrám a vyhlásenia samostat
nej slovenskej cirkevnej provincie," pripome
nul. „Z celého srdca Vám, Vaša Svätosť, v mene 
svojom, ako aj všetkých obyvateľov Slovenska 
úprimne blahoželám k tomuto jubileu a zo 
srdca ďakujem, že ste prišli z veľkého Ríma 
do nášho slovenského Ríma. Ďakujeme Vám 
za tento nesmierny dar, ktorý si mnohí ani 
neuvedomujú. Naše srdcia jasajú, sme šťastní, 
máme radosť, pretože Vás máme radí. Svedčia
o tom aj zástupy ľudu, ktoré sú tu a vonku 
obklopujú tento chrám," uviedol arcibiskup.

Pápež Ján Pavol 11. opäť nečítal svoj 
príhovor osobne. Jeho slová tlmočil veriacim 
kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kon
gregácie pre evanjelízáciu národov. Svätý
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Otec pozdravil všetkých prítomných a veria
cim zaprial, „aby vo svojich srdciach živili 
vedomie Božej prítomností počúvaním jeho 
Slova, modlitbou, slávením sviatosti a službou 
blížnemu". „V každodennom živote sa tak 
stanete, podľa vzoru Jána Krstiteľa, ohlasova- 
teľmi i svedkami milujúcej a spasiteľnej Božej 
prítomností v dnešnom svete,“ uviedol Ján 
Pavol 11. v príhovore.

Bratislavsko - trnavská arcidiecéza daro
vala Svätému Otcovi dvestoročný obraz 
Sedembolestnej Panny Márie. Ako uviedol 
arcibiskup Ján Sokol, pozlátený kalich 
a patenu, ktorú katedrále venoval Svätý Otec, 
budú používať pri slávnostných bohosluž
bách.

V závere sa Svätý Otec prihovoril týmito 
slovami: „Chcem poďakovať všetkým, ktorí ma 
prijali po prvýkrát tu vo vašej krásnej sloven
skej zemi, kde ste ma tak krásne prijali. Nech 
je za to pochválený Ježíš Kristus."

Po zaznení pápežskej hymny Vsedmobrež- 
nom kruhu Ríma Svätý Otec v rámci stretnutia 
požehnal starým, chorým a hendíkepovaným 
ľudom. Povzbudivé slová Svätého Otca si 
priamo v katedrále vypočulo takmer tisíc 
veriacich. Ďalšie tisícky sledovali pobožnosť 
z námestia.

Krátko po 20. hodine sa Svätý Otec Ján 
Pavol 11. vrátil z Trnavy do bratislavskej 
Apoštolskej nuncíatúty, kde bol počas svojej 
štvordňovej návštevy v SR ubytovaný. Ukončil 
tak prvý deň svojej tretej pastoračnej návštevy 
na Slovensku.

Banská Bystrica 12. septembra 2003
Už od skorého rána prúdili na banskobys

trické Námestie SNR kde pápež Ján Pavol 11. 
slúžil bohoslužbu, tisícky pútnikov. Bolo 
medzí nimi pomerne veľa mladých ľudí, rehoľ
níkov a rádových sestier. Mnohí z nich prišli 
do mesta pod Urpínom už vo štvrtok a večer 
sa zúčastnili na evanjelizačnom programe.

Lietadlo s pápežom Jánom Pavlom II., 
ktorý prišiel celebrovať bohoslužbu v Banskej 
Bystrici, pristálo na letisku v Sliači. Svätého 
Otca na letiskovej ploche privítali predstavi
telia samosprávy a štátnej správy Banskobys
trického kraja, okresu a mesta a ďalší.

Z letiska sa pápež presunul papamobilom 
do Banskej Bystrice, kde za hlaholu všetkých 
bystrických zvonov koridorom pomedzi zhro

maždením veriacich prešiel celým Námestím 
SNP až k oltárnemu priestoru. Na námestí 
a v okolitých uliciach ho nadšene a s dojatými 
tvárami očakávalo v daždivom počasí asi 50 
tisíc pútnikov. Na bohoslužbe bol okrem

duchovenstva z diecézy a ďalších regiónov 
prítomný aj predseda Národnej rady SR Pavol 
Hrušovský, poslanci, členovia vlády a ďalší 
hostia.

V Banskej Bystrici sa Svätý Otec na úvod 
liturgie prihovoril všetkým prítomným vlast
nými slovami: „Drahí bratia a sestry, vzdávam 
vďaku Otcovi, darcovi všetkých dobier, že mi 
doprial začať túto apoštolskú cestu v mene 
Krista, Syna živého Boha a v mene Ježišovej 
Matky, Panny Márie, ktorú oslavujeme ako 
Bolestnú Matku už stáročia. Sprevádza Boží 
ľud požehnaného slovenského národa počas 
smutných, ako aj radostných dní na ceste do 
večnej vlasti.“

Po homílíí, keď obvykle nasleduje Krédo, 
vyzval diecézny biskup Rudolf Baláž veriacich 
nasledovnými slovami: „V prítomností Svä
tého Otca, viditeľného základu spoločenstva 
Katolíckej cirkví, s radosťou obnovujeme našu 
krstnú vieru, základ jednoty medzí všetkými 
členmi našej Banskobystrickej diecézy, ktorá 
chce spoločne kráčať k Pánovi, pod vedením 
Svätého Ducha, k duchovnej a pastoračnej 
obnove, prostredníctvom daru tejto diecéznej 
synody."

Po vyznaní viery formou otázok a odpovedí 
Rudolf Baláž pokračoval: „Žiariaca pochodeň 
apoštolskej viery nech osvieti a vedie cestu 
diecéznej synody, na ktorú dnes nastupujeme

VIDEL SOM PÁPEŽA
V sobotu 13. septembra 2003 som sa pri Rožňave zúčastnil bohoslužby so Svätým Otcom 

Jánom Pavlom II.. Stáli sme na vyvýšenom mieste, takže som dobre videl na pódium í na 
pápeža, hoci to bolo z diaľky. Bol to pre mňa veľmi silný zážitok, slzy sa mi tisli do očí. 
Svätý Otec sa pri svojom veku a chorobe, pripútaný na vozík, neúnavne dáva ďalej do 
služby dobrej zvestí a ľuďom. Je to Božie riadenie, že ešte zavítal k nám na Slovensko. Veď 
od jeho poslednej návštevy sme sa zhoršili ako národ. Je to znamenie pre našu dobu: 
Svätý Otec sa ide „zodrať", aby nás povzbudil vo viere a je na nás, aby sme na to odpovedali 
nielen potleskom a skandovaním, ale najmä ozajstnou zmenou života. Pápež už dnes 
mohol pokojne oddychovať, ďaleko od svetského diania, ale on sa chce celý obetovať 
Ježišovi a ľuďom. A my mladí, plní sily využívame svoj čas a energiu často na zbytočnosti.

Svätý Otec v Rožňave povedal: „Boh žehnaj Slovensko!" Zamyslíme sa nad sebou 
a svojím životom. Tento Svätý Otec už na Slovensko asi nepríde. A teda jeho slová a príklad 
by sme mali vziať na vedomie, pretože už za podobných okolností, ako tomu bolo 
v posledných dňoch, už nezaznejú.

Svätý Otec má naozaj zvláštny dar od Boha: myslím si, že nijaký starý človek nepritiahne 
k sebe toľko mladých ľudí. Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!

Marcel Bakoš
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v prítomnosti Svätého Otca Jána Pavla 11., na 
slávu a chválu Najsvätejšej Trojice."

Na záver Ján Pavol 11. dodal v slovenčine: 
„Vdäka vám za krásny spev a liturgiu. Za 
krásne vyzdobené námestie. Ďakujem vám 
zo srdca za túto spoločne strávenú Eucha- 
rístiu. Všetkým vám žehnám. Slovensko bolo 
a vždy bude verné Kristovi a Cirkví. Vďaka 
vám za vaše svedectvo. Pozdravujem mládež. 
Vy ste budúcnosťou Banskej Bystíce.“ Oslovil 
aj poľských pútnikov v materinskom jazyku: 
„Srdečne pozdravujem pána kardinála z Kra
kova a verných z Poľska. Drahí bratia a sestry, 
prišli ste do Banskej Bystrice spoločne s brat
mi Slovákmi a pápežom chváliť dobrého 
Boha. Viera, nádej a láska, ktorá nás tu zhro
maždila, nech vždy zjednocuje naše národy 
pre spoločné dobro."

Po bohoslužbe zavítal pápež aj do pries
toru, kde veriaci sledovali jej priebeh na 
veľkoplošnej obrazovke. Išlo o prvú návštevu 
Svätého Otca v Banskej Bystrici.

Zvláštny dar Svätému Otcovi________
Súčasťou prípravy bola realizácia daru 

mládeže Slovenska pre Jána Pavla II. - ručne 
prepísaného Nového zákona. Cieľom tejto 
aktivity bolo vytvárať príležitostí na stretnutia 
mladých a na premýšľanie nad Božím slovom. 
Od 30. júna do 26. augusta 2003 asi 300 
mladých z vybraných farností všetkých diecéz 
Slovenska, ako aj vybraní mladí z nekatolíc
kych kresťanských cirkví pripravili tento uni
kátny dar mládeže Slovenska pre Jána Pavla
11., ktorý má viac ako 500 listov formátu A3 
a váži približne 10 kg. Každá zo slovenských 
diecéz mala určené niektoré spisy Nového 
zákona a k tomu dostala od Sekcie pre mládež 
KBS príslušný počet predtlačených listov, 
ktoré diecézni koordinátori distribuovali po 
diecéze k mládežníckym spoločenstvám vo 
vybraných farnostiach. Nový zákon je zvia
zaný do kože, pričom na titulnej strane je 
vložená ikona Panny Márie - Matky ustavič
nej pomoci, ktorú na tento účel darovalo naše 
Vydavateľstvo PETRA a uvedený nápis: „Nový 
zákon od mládeže Slovenska pre Jána Pavla

II.” Dar priniesli mladí Svätému Otcovi 
v obetnom sprievode počas bohoslužby.

Badín 12. septembra 2003__________
Pápež Ján Pavol II. po bohoslužbe navštívil 

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 
v neďalekom Badíne. Svätý Otec sa na 
pracovnom obede stretol s členmi Konferencie 
biskupov Slovenska a kardinálmi zo svojho 
sprievodu. Pretože bol pôstny deň, podávalo 
sa primerané jedlo. Na jedálnom lístku bola 
zeleninová polievka, pstruh na masle a štrúd
ľa. Na sviatočnom stole nechýbal ani sloven
ský syr, ktorý má Ján Pavol 11. rád.

Kľúčovým momentom Jána Pavla II. je 
kresťanský ekumenízmus, stretáva sa s lídra
mi protestantských cirkví z celého sveta, počas 
svojej druhej návštevy Slovenska sa pomodlil 
aj pri pamätníku protestantských mučeníkov 
a pri Evenjelickom kolégiu v Prešove, kde 
v roku 1687 popravili 24 šľachticov a mešťa
nov. Nebolo tomu inak ani počas tejto tretej 
pastoračnej návštevy Slovenska. Ján Pavol 11. 
sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaver

ského v Badíne stretol s predstaviteľmi neka
tolíckych cirkví, pôsobiacich v našej krajine. 
Stretnutia sa zúčastnili: Igor Míšina, biskup 
východného dištriktu Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Slovensku; Géza 
Erdélyí, biskup za predsedníctvo synody 
Reformovanej kresťanskej cirkví na Slovensku; 
Pavol Procházka, predseda Slovenskej oblasti 
Evanjelickej cirkvi metodistickej na Sloven
sku; Jozef Kulačik, Bratská jednota baptistov; 
Miroslav Oravec, predseda Cirkvi bratskej 
v SR; Ján Hradil, z diecéznej rady Cirkví čes
koslovenskej husitskej na Slovensku a vlady- 
ka Ján, biskup Pravoslávnej cirkvi.

Svätý Otec si prezrel aj unikátnu mozaiku. 
Jej autorom je 49-ročný kňaz slovinského 
pôvodu Marko Rupník, ktorý študoval umenie 
v Paríži. Rupník v súčasností pôsobí v Ríme 
a prednášal aj v badínskom seminári. Mozai
ka s rozlohou 64 metrov štvorcových vznikla 
z jeho iniciatívy a stvárňuje Najsvätejšiu 
Trojicu a vykúpenie ľudstva. Jej jedinečnosť 
je v tom, že autor ju vyhotovil v štýle prvého 
storočia po Kristovi. Vtedy sa pri tvorbe mohli 
použiť rôzne druhy kameňa. Od piateho storo
čia už prísne normy dovoľujú pri mozaike 
použiť len jeden druh kameňa. Badínska 
mozaika je zo žuly, smaltu, mramoru a iných 
kameňov. Pred 18. hodinou odletel Svätý Otec 
do Bratislavy, kde znova strávil noc na Apoš
tolskej nunciatúre.

Pri príležitostí tretej misijnej cesty Svätého 
Otca na Slovensko prevzal 4. septembra 2003 
apoštolský nuncius Henrik J. Nowackí dary 
Matice slovenskej (MS), matičiarov z Komárna 
a obce Čierne Kľačany Svätému Otcovi 
a Vatikánu. Ide o umelecký odliatok súsošia 
sv. Cyrila a Metoda z Komárna (výška 53 cm), 
ktoré za účasti zástupcu Svätého Otca, 
apoštolského nuncia, odhalila Matica sloven
ská 12. júla 2003, a ktorá ho venovala prí
chodu Svätého Otca na Slovensko. Súčasne 
listom pozdravila Svätého Otca. Tento dar bol 
potom umiestnený na pódiu počas nedeľnej 
bohoslužby v Bratislave.
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Košice 13. septembra 2003__________
Na Košickom letisku privítal pápeža krátko 

po 10. hodine košický arcibiskup - metropolita 
Alojz Tkáč, sídelný rožňavský biskup Eduard 
Kojnok, pomocní biskupi Vladimír Fílo a Ber
nard Bobrer, predseda Košického samospráv
neho kraja Rudolf Bauer, prednosta Krajského 
úradu v Košiciach Ján Dolný a košický primá
tor Zdenko Trebuľa.

V sprievode Jána Pavla 11. bol štátny sekre
tár Svätej stolice Angelo Sodano, pápežský 
nuncius na Slovensku Henryk Nowacki, kar
dinál Ján Chryzostom Korec, emeritný prefekt 
Kongregácie pre evanjelízácíu národov Jozef 
Tomko, predseda Konferencie biskupov 
Slovenska František Tondra, banskobystrický 
sídelný biskup Rudolf Baláž a ďalší cirkevní 
hodnostári.

Pápež navštívil Rožňavskú diecézu ako 
poslednú zo slovenských diecéz Rímsko
katolíckej cirkvi, aby jej veriacich povzbudil, 
posilnil vo viere a požehnal. Diecéza, ktorej 
patrónom je sv. Ján Nepomucký, je najmenšia 
na Slovensku. Zasahuje aj do okresov Ri
mavská Sobota a Veľký Krtíš. Je špecifická 
národnostným i konfesíjným zmiešaním i po
dielom neveriacich. Jej história siaha do roku 
1776, keď vznikla za panovania Márie Terézie.

Vyše 70-kílometrová cesta z Košíc do 
Rožňavy bola zatiaľ z pápežových ciest po 
Slovensku najdlhšia. Svätý Otec ju neabsol
vovala zo zdravotných dôvodov v papamo- 
bíle, ale v limuzíne. Po ceste pripravili oby
vatelia Svätému Otcovi srdečné privítanie,

početní veriaci si vyzdobili okná portrétmi 
pápeža a vlajočkami Vatikánu.

Rožňava 13. septembra 2003________
V zhromaždisku očakávalo Svätého Otca 

približne 170 tisíc pútnikov zo Slovenska, 
Poľska, Maďarska, Ukrajiny a iných štátov. 
Ďalší pútnici stále prichádzali v celých zás
tupoch.

Na bohoslužbe sa zúčastnil prezident SR 
Rudolf Schuster, predseda Národnej rady SR 
Pavol Hrušovský, podpredseda vlády SR Pál 
Csáky, predsedníčka maďarského parlamentu 
Katalina Szílíova a ďalší hostia.

Historickú pastoračnú návštevu Rožňav
skej diecézy bude pápežovi Jánovi Pavlovi 11. 
pripomínať osem darov. Veriaci z diecézy mu 
počas pontifíkálnej bohoslužby venovali 
súpravu ručne fúkaného umeleckého skla, 
ktoré vyrobili sklári v Lednických Rovniach. 
Na darované omšové rúcho mu ženy z Heľpy 
pripravili výšivku, k rúchu dostal aj spodné 
rúcho a oltárnu plachtu. Žiaci rožňavskej Zák
ladnej cirkevnej školy sv. Jána Nepomuckého 
venovali pápežovi obraz tohto patróna die
cézy. Triapolročné oddelené síamske dvojčatá 
Andrejka a Lucka Tóthové z Krásnohorskej 
Dlhej Lúky ho obdarili bábikami ako symbol
mi života. Za mesto Rožňava dostal vzácny 
hosť drevený reliéf s krížom so vsadenými 
nerastmi, ktoré sa ťažili v okolí mesta. Maďar
ská menšina východného Slovenska venovala 
Svätému Otcovi drevorezbu s náboženským 
motívom. Mentálne postihnuté deti z poľského 
mestečka Gdów darovali obraz.

Pápež obdaroval sídelného rožňavského 
biskupa Eduarda Kojnoka bohoslužobným 
kalichom a patenou. Na záver pontífikálnej 
bohoslužby požehnal 14 základných kame
ňov pre nové chrámy, farské budovy a kapln
ky diecézy.

Po pontifíkálnej bohoslužbe v prírodnom 
amfiteátri pod Rákošom zavítal Svätý Otec do 
sídla Biskupského úradu v Rožňave. Čakal ho 
tam obed v spoločností jedenástich vybraných 
cirkevných hodnostárov.

Po krátkom odpočinku v špeciálne uprave
ných priestoroch BÚ približne okolo 17. 
hodiny odcestoval Svätý Otec do Košíc a odtiaľ 
letecky späť do Bratislavy.

Bratislava - Petržalka 
14. septembra 2003

Štvordňová pastoračná návšteva pápeža 
Jána Pavla II. na Slovensku vyvrcholila v ne
deľu 14. septembra slávnostnou bohoslužbou 
v Bratislave - Petržalke, počas ktorej Svätý 
Otec blahorečila gréckokatolíckeho biskupa 
Vasiľa Hopku a rádovú sestru Zdenku Schelín- 
govú.

Na tejto bohoslužbe sa zišlo 6 kardinálov, 
45 biskupov zo Slovenska a zo zahraničia. 
Okrem členov sprievodu Jána Pavla 11., medzi 
nimi štátneho sekretára kardinála Angela 
Sodana, emeritného prefekta Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov kardinála Jozefa Tomka 
a ďalších, sa slávnosti zúčastnil aj bývalý 
apoštolský nuncius v Bielorusku arcibiskup 
Dominik Hrušovský a iní Slováci z Vatikánu 
a z Ríma. Prítomní boli takisto kardinál Ján 
Chryzostom Korec, arcibiskup - metropolita 
Bratíslavsko-trnavskej arcidiecézy Ján Sokol 
a ďalší členovia Konferencie biskupov Slo
venska.

Medzí hosťami z okolitých krajín bol na
príklad pražský arcibiskup kardinál Miloslav 
Vlk, emeritný arcibiskup z Hradca Králové 
Karel Otčenášek, kardinál Macharskí z Poľska 
a poľský prímas Glemp, viedenský arcibiskup 
Schónborn a iní. Na slávnostnú bohoslužbu 
do Bratislavy prišli aj ďalší biskupi, arcibis
kupi a kardináli z Českej republiky, Poľska, 
Rakúska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, 
Ukrajiny a iných krajín.

Okrem veriacich obyvateľov, kňazov a re
hoľníkov z rôznych častí SR, medzí nimi asi 
25 000 gréckokatolíkov z východného Sloven
ska, sa tu zišiel aj veľký počet pútnikov 
z Poľska, Rakúska a z iných susedných krajín. 
Prišlo tiež asi 750 členiek rehole, v ktorej pô
sobila sestra Zdenka - Kongregácie milosrd-
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nostnej služby a pracovníkom masmédíí. 
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k úspešnému priebehu tejto mojej apoštolskej 
cesty, vyslovujem z hĺbky srdca úprimné: „Pán 
Boh zaplať!". Odnášam si krásne spomienky 
na eucharistické slávenia a na stretnutia 
týchto dní. Sú to spomienky, ktoré vyvolávajú 
v mojom srdci hlboké a radostné pocity.

S osobitnou vrúcnosťou chcem z tohto 
miesta pozdraviť slovenskú mládež. Drahí 
mladí priatelia, vy ste nádejou Cirkvi i spoloč
nosti. Vy ste pápežovou nádejou! Nebojte sa 
byť opravdivými priateľmi Ježiša. Od neho sa 
naučíte správne milovať tento svet, s jeho 
pomocou vybudujete kultúru lásky.

Všetkých ubezpečujem o svojej spomienke 
v modlitbe a povzbudzujem: ostávajte verní 
Kristovi a jeho Cirkví! Vďaka ti, Slovensko! 
Všemohúci Boh nech ťa žehná a zachová vo 
svojej láske.

Záver pastoračnej návštevy_________
Iba približne sedem minút trval návrat 

pápeža Jána Pavla 11. zo slávnostnej boho
služby v Petržalke na Apoštolskú nunciatúru. 
Program posledného dňa návštevy Svätého 
Otca pokračoval obedom s kardinálmi a bis
kupmi Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

Cestným koridorom, ktorý z bezpečnost
ných dôvodov zostal utajený, sa dostal pápež 
so sprievodom bezpečne v opancierovanej 
limuzíne až do sídla Vatikánskeho zastupiteľ
stva v Bratislave.

Popoludní pápež ukončil tretiu pastoračnú 
návštevu v SR. Po rozlúčke na Apoštolskej 
nunciatúre nasledovala oficiálna rozlúčka 
Jána Pavla 11. s predstaviteľmi štátu a Cirkví 
na bratislavskom letisku. K letiskovej ploche 
prišlo pápeža odprevadiť približne 20 tisíc 
veriacich.

Podľa spravodajských materiálov
TASR a TK KBS a stránky www.papez.info 

spracoval Juraj Gradoš 
Snímky:

S. Takáč, M. Janočko, M. Zlacká

Svätý Otec vyhlásil nasledovnými slovami 
Božích služobníkov Vasíľa Hopku a Zdenku 
Schelingovú za blahoslavených: „My, prijíma
júc želanie našich bratov Jána Babjaka, 
biskupa Prešovkej eparchie, a arcibiskupa 
Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko - trnav
skej arcidiecézy a mnohých ďalších bratov 
v biskupskej službe a iných veriacich, po tom, 
ako sme dostali vyjadrenie Kongregácie pre 
kauzy svätých, našou apoštolskou autoritou 
dovoľujeme, aby sa ctihodní Boží služobníci 
Vasiľ Hopko a Zdenka Schelíngová odteraz 
nazývali blahoslavení a aby sa mohli sláviť 
ich sviatky na miestach a podľa noriem práva 
každý rok: pre Vasíľa Hopká jedenásteho mája 
a pre Zdenku Schelingovú tridsiateho júla.
V mene Otca i Syna í Ducha Svätého.”

Anjel Pána________________________
Tak, ako každú nedeľu, sa aj teraz Svätý 

Otec modlil Anjel Pána a pred modlitbou

pozdravil pútnikovv ich rodných rečiach. Ako 
prvým venoval svoje slová Slovákom: „Na 
záver tohto slávenia sa všetci chceme v myslí 
ešte raz postaviť pod Kristov kríž a prijať od 
neho ako vzácny dar jeho Matku, ktorá od tej 
chvíle je aj Matkou Cirkvi. Podľa príkladu 
apoštola Jána aj my sí ju berieme k sebe 
(porov. Jn 19,27), aby sme sa od nej učili po
čúvaniu a obetavej skromností, vlastnostiam, 
ktorými sa vyznačovala ako prvá učeníčka 
Pána. Spoločne s novými blahoslavenými 
prosme Pannu Máriu, aby na jej príhovor 
kresťanské spoločenstvo, žijúce na Slovensku 
bolo bohaté na svätosť, odvážne v konaní 
dobra a silné vo svedectve."

Pre maďarských pútnikov mal pripravené 
tieto slová: „S láskou pozdravujem po ma
ďarsky hovoriacich veriacich. Pán Ježiš, ktorý 
za nás všetkých daroval život na kríži, nech 
vás zahrnie milosťou a nech Vás naplní darom 
svojho Ducha. Buďte požehnaní."

„Po nemecky hovoriacim pútnikom, zvlášť 
prichádzajúcim z Rakúska, patrí môj srdečný 
pozdrav a moje požehnanie so želaním 
radosti a pokoja v Pánovi."

„Tým čo prichádzajú z Ukrajiny, pripo
mínajúc moju apoštolskú cestu do tej krásnej 
zeme, želám pokoj Boží, ktorý prevyšuje 
každý rozum. Dávam vám moje apoštolské 
požehnanie."

„Pozdravujem aj veriacich z Českej repub
liky. Zverujem vás do modlitieb sv. Cyrila 
a Metoda, ktorí sú uctievaní na Velehrade 
a uisťujem vás, že aj ja na vás pamätám 
v svojich modlitbách a žehnám vám."

Rodných Poliakov oslovil takto: „V deň 
Pozdvihnutia svätého Kríža si zvlášť intenzív
ne pripomíname lásku Kristovu pre spásu 
sveta. Nech nás skúsenosť lásky sprevádza 
navždy. Zo srdca vám žehnám."

„Zdravím a žehnám tu prítomných Talia
nov. Nech vás Panna Mária sprevádza na 
ceste k Ježišovi a nech prostredníctvom nej 
pocítite radosť a plodnosť z jej priateľstva.”

Na záver sa prihovoril všetkým: „Zajtra si 
uctíme Sedembolestnú, patrónku vašej kra
jiny. Obráťme sa na ňu s dôverou modlitbou 
Anjel Pána.”

Záverečné slová nášmu národu
Na záver sa Svätý Otec prihovoril sloven

skému národu: „Prv, než sa rozlúčime, chcel 
by som sa ešte raz všetkým zo srdca poďa
kovať: kresťanskej komunite na Slovensku 
a jej pastierom, pánovi prezidentovi Sloven
skej republiky a ostatným občianskym a vo
jenským vrchnostiam, pracovníkom bezpeč

ných sestier svätého Kríža zo Slovenska, 
Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, ako aj z Indie 
a ďalších krajín.

Pápež Ján Pavol 11. na bohoslužbe vzdal 
vďaku Bohu za „milovaný slovenský národ”, 
ktoiý „dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať 
vernosť Kristovi a jeho Cirkví". „Povzbu
dzujem tá: nikdy sa nehanbi za evanjelium! 
Chráň si ho vo svojom srdci ako najcennejší 
poklad, z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu 
do každodenného života", povedal pred 
približne 200 až 250 tisíc veriacimi. Pápež 
prečítal osobne približne tretinu svojho prí
hovoru. Podobne ako na predošlých bohosluž
bách, aj teraz sa osobne prihovoril veriacim 
v úvode a v závere. Jeho ďalšie slová tlmočil 
veriacim kardinál Jozef Tomko. Slávnostná 
bohoslužba v bratislavskej Petržalke bola 
venovaná Povýšeniu svätého Kríža. „Na kríž 
upierali svoj nezlomnou vierou naplnený 
pohľad aj biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra 
Zdenka Schelingová, ktorých som dnes s ra
dosťou zapísal do zoznamu blahoslavených", 
uviedol pápež, ktorý podobne ako v Banskej 
Bystrici a v Rožňave, celebroval aj túto sláv
nostnú bohoslužbu. „Kríž sa im stal cestou k 
životu, prameňom sily a nádeje, skúškou 
lásky k Bohu a blížnemu”, dodal.

Na bohoslužbe nechýbal prezident SR 
Rudolf Schuster, predseda Národnej rady SR 
Pavol Hrušovský, predseda vlády SR Mikuláš 
Dzurinda, ďalší zástupcovia parlamentu, 
vlády a členovia diplomatického zboru.

Noví blažení
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Leto v Korunkovej Z A M Y S L E N I E  N A D  I K O N O U

Slnko, výlety a krásne počasie prispeli k tomu, že tohtoročné 
prázdniny boli pre deti z Korunkovej prázdninami s veľkým P. Leto 
sme začali krásnym výletom snov na zrúcaninu hradu Zborov. Ani 
strmé stúpanie a menšie prehánky nám nezabránili v tom, aby sme 
si vychutnali krásu starého, ale stále zaujímavého hradu a ďakovali 
Bohu za všetku nádheru prírody i ľudských rúk. Prekvapením bola 
pre nás športová zdatnosť nášho duchového otca Pavla, ktorý dokázal 
vyliezť aj na pre nás nepredstaviteľné miesta. Hral sa s nami na 
schovávačku a my sme stále pátrali, na akých miestach a v akej výške 
sa zase ukáže. Okrem iného sa nám stal vzorom aj vo fyzickej 
zdatností.

Na hrade sme si spravili ohník, pri ktorom sme sa po vyčerpávajúcej 
túre výdatne najedli. Navzájom sme si ponúkali špeciality kuchýň 
našich mám.

Cestou domov sme vo Svidníku vypátrali cukráreň, kde sme neodo
lali zmrzline. Blízko našej dediny nás zastihla ukážková dúha, zastavili 
sme sa a otec Pavol nám porozprával o dúhach mnoho zaujímavostí. 
Znovu nás prekvapil, a to znalosťami z prírodopisu. Taká dúha je 
naozaj dômyselným stvorené Božím dielom.

Počas ďalších prázdninových dní sme sa stretávali po večeroch pri 
futbale, kde sme sa učili vzájomnej ohľaduplnosti. Futbalu sa zúčastnili 
chlapci a dievčatá všetkých vekových kategórií. Duchovného otca sme 
povýšili na útočníka a jeho manželku na obrankyňu, prípadne 
brankárku.

Ďalšie večery sme trávili pri ohníku a opekaní čí živánskej. Spolu 
sme si aj zaspievali. Ďalší výlet bol spojený s duchovnou obnovou pri 
rehoľných sestričkách redemptoristkách v Sačurove. Jedna z nich, 
sestra Helena, je rodáčkou z našej obce. Privítali nás s úsmevom na 
tvári a s povzbudzujúcim slovom pre každého jedného z nás. Každé 
jedno slovo, každý úsmev, ktoré nám venovali, oživili naše srdcia. 
Hneď po príchode slúžil otec Pavol sv. liturgiu v kláštornej kaplnke 
a my sme sa ponárali do zvláštnej atmosféry tohto miesta. Bolo nám 
s nimi dobre. Cestou domov sme si povedali, že sestričky navštívime 
častejšie, najmä pre povzbudenie a elán, ktoré nám dali.

Ďalšie dní sme strávili spoločne pri rôznych spoločenských akciách, 
kde sme sa perfektne zabávali. Tieto prázdniny sa nám navždy vryli 
do pamäti aj vďaka o. Pavlovi Dolinskému a jeho manželke Adriane, 
ktorí všetky tieto podujatia zrealizovali a ktorí nás aj na týchto výletoch 
sprevádzali.

Lucia Džavoronková, Zdenka Hícová

Predplaťte si SLOVO
a získajte správy zo života 

a pútavé čítanie vždy domov.

ZBORU ARCHANJELA MICHALA

0 duchovných bytostiach sa už toho napísalo veľa. Podľa jednej legendy 
dal Boh pred stvorením sveta spoznať svoj plán tým, ktorí ho už 
obklopovali -  duchovným bytostiam. Ukázal im svet, ako ho chcel stvoriť 
a ukázal im človeka. Tento človek však bol, ako by sme to dnes povedali, 
zaostalý voči už existujúcim bytiam. Takpovediac im nesiahal ani po 
členky. Oni mali väčšiu moc, mohli vidieť Boha, byť neustále v jeho 
prítomnosti a boli slobodní, nespútaní žiadnymi zákonmi. Pred nimi sa 
objavil človek, ktorý bol z hmoty-teda nebol čisto duchovnou bytosťou, 
ale niečím podradnejším. Mal svoje potreby, ktoré musel naplňovať, 
obmedzený rozum i videnie Boha. Pozerali na neho ako na nižšie bytie.
Vtedy im Boh dal spoznať druhú časť svojho plánu -  jeho Syn, zrodený 
pred vekmi, sa má stať človekom. Tým človekom, ktorý je taký 
nedokonalý. Podľa legendy niektorí z nich nemohli zniesť pomyslenie, 
že dokonalý Boh sa rozhodol stať tým biednym človekom a nie niekým 
z nich, ked’sa už rozhodol prijať na seba podobu stvorenej bytosti. A tak 
zanevreli nielen na človeka, ale aj na Boha. Od tejto nenávisti už nebolo 
dáleko k vzbure, kde proti sebe stáli dva tábory -  Luciferov a Michalov.
V nebi sa strhla vojna, ktorú vyhral Michal a jeho vojsko. Toľko legenda, 
ktorá možno v sebe skrýva kúsok pravdy.
Ikona, ktorá znázorňuje zbor archanjela Michala, poukazuje na príčinu 
víťazstva Michalovho vojska. Je  ním samotný Boh, ktorý je uprostred 
Michalovho vojska a robí ho nepremožiteľným. Tú istú nepremožiteľnosť 
pred útokmi a nástrahami zlého ducha môžeme získať aj my. Stačí, ak 
sa sústredíme na Boha, ak prijmeme jeho vôľu, ak sa necháme viesť 
jeho láskou a nič nám nebude nemožné. Izaiáš to krásne vyjadril slovami: 
„S  nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh.“ On 
nás nechce pokoriť, nechce nad nami zvíťaziť, ale chce byť našou posilou
1 ochranným štítom. Chce sa stať súčasťou a príčinou nášho života, lebo 
je jeho pôvodcom. Chce nás naplniť sebou, lebo v hĺbke srdca túžime 
po ňom -  po láske, po pravde a po šťastí.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
Snímka: archív redakcie
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Zmierenie -  
nový zueiatoh
Isté slovenské príslovie hovorí: Hádka je korením manželstva.
No nemožno s ním úplne súhlasiť. Nie hádka, ale práve zmierovanie 
je korením, a to nielen manželstva, ale každého vzťahu, lebo ho 
posúva a robí ho dynamickým.

Možno s týmto tvrdením nebudete cel
kom súhlasiť. Ale niekedy, keď sa vo 

vzťahu nevyskytujú žiadne dramatické mo
menty, nič prekvapivé, nič vzrušujúce, tak sa 
stáva monotónnym, všedným. Každý zdravý 
vzťah musí rásť, musí sa vyvíjať, musí napre
dovať

Desať sekúnd______________________
Už sa aj vám istotne stalo, že ste po 

poriadnej hádke prišli na to, že ste sa hádali 
pre malichernosť alebo to bolo úplne nero
zumné. Veľká väčšina našich hádok je zalo
žená práve na takýchto maličkostiach, ktoré 
sa nám v danej chvíli zdajú nesmierne dôle
žité, A ak by ste chceli vedieť, v čom je príčina, 
museli by sme si rozobrať situáciu.

Zväčša sa na hádku pripravuje aspoň je
den z partnerov, niekedy aj obaja a v zásade 
platí, že na hádku treba dvoch. Najlepšie, čo 
môžeme urobiť, je nemyslieť na hádku, ne
chcieť riešiť situáciu týmto spôsobom. Ale ak 
sme si na to zvykli, tak si potrebujeme odvyk
núť A najlepší spôsob, ktorý som úspešne ešte 
v mladíckom veku vyskúšal na sebe, je desať 
sekúnd. Desať sekúnd stačí na to, aby človek 
nereagoval v amoku, aby sa upokojil a pred 
výbuchom emócií uprednostnil rozum a srdce.

Počas tých desiatich sekúnd netreba mys
lieť na nič, nerozmýšľať, len nechať konať čas. 
Stačí jeden poriadny nádych a postupný vý
dych. Všetka zlosť sa vytratí a človek nájde 
rovnováhu a pokoj. Nebude sa rozčuľovať, 
nebude sa trápiť a hádať. Zachová rozvahu.

Niekedy tých desať sekúnd zachráni aj vzťah, 
lebo v ošiali hádky padnú slová bez rozumu, 
nie z úprimnosti alebo z presvedčenia, ale 
z hnevu. Ich jediným cieľom je zraniť, ublížiť.

Proti sebe samému__________________
Veľakrát som sa stretol so situáciou, keď 

aspoň jeden z dvoch partnerov sa chcel hádke 
vyhnúť, ale... nepodarilo sa to. Stále odpove
dal. Ak sa naozaj chceme vyhnúť hádke, 
lepšie, než reagovať na nezmysly toho druhé
ho a pripustiť si ich k telu, je „zahryznúť si" 
do jazyka. Niekedy si myslíme, že samí hád
kou pohneme toho druhého k náprave. 
A možno sa to podarí, ale nie je to mocou hád
ky, ale rozhovorom, ktorý sa medzi nami 
odohráva v zvýšenej tónine. A potom nasle
duje uvažovanie, ktoré prinesie ovocie. V zá
sade však platí, že človek hádkou najviac 
ublíži sám sebe. On sa rozčúli, on sa bude 
zožierať zažíva.

Vtedy je naozaj veľmi dôležité, aby sme 
sa naučili nebrať do úvahy „nezmyselné“ 
vyjadrenia partnera. Radšej byť ticho a učiť 
sa ovládať svoje emócie a reakcie. Je to dô
ležité, lebo nám to pomôže nájsť v sebe har
móniu a rozvahu. Naučí nás to pokojným 
odpovediam, rozvážnej reakcii, zdržanlivosti, 
ba po čase sa z nás stanú tvorcovia pokoja 
tam, kde je to potrebné.

Keď som v predchádzajúcich riadkoch 
písal o hádke, nebolo to preto, že len ona

potrebuje zmierenie, ale preto, lebo ona je 
jedným z najväčších a neustálych problémov 
mnohých vzťahov. Zmierenie môže byť len 
tam, kde sú príčinou problému obaja. Tu ne
hovorím o odpúšťaní, ale o zmierení-o pokoji 
zbraní, o akejsi zmluve o neútočení, o mieri.

Ak človeku aspoň trochu záleží na tom 
druhom a na spoločnom vzťahu, musí sa nad 
tým všetkým zamyslieť. Netreba hľadať 
vinníka, netreba rozpitvávať a hrabať sa 
v histórii problému. Treba ho spoznať a veno
vať mu iba „primeranú" pozornosť. Najdôleži
tejšie je hľadať cestu von, do svetla, do budúc
nosti. Hľadať cestu, ako to všetko napraviť. 
Hľadať riešenia problémov a nakoniec odva
hu začať slovkom prepáč. Ak však po jeho 
prepáč nenasleduje tvoje, niekde v tebe zostal 
ešte poriadny kus egoizmu, predstavy o vlast
nej dokonalosti.

Ak niekto povie úprimne „prepáč" a je 
zrejmé, že vina bola na oboch, je vrcholne 
hlúpe a každému vzťahu škodlivé hrať sa na 
obeť. Obeťou ste obaja. Slová: „Veďon začal! 
On bol na vine! On mi viac ublížil! On to spô
sobil! To všetko pre neho!" budú síce zaznie
vať v srdci, ale netreba im pripisovať dôleži
tosť. A ony zmĺknu - prehluší ich hlas zmiere
nia, túžba po pokoji a jednote.

Slová nestačia______________________
Niekedy si myslíme, že stačí iba povedať 

„prepáč". Niekedy naozaj to slovo stačí 
a všetko ostatné sa dá čítať na úprimnej tvári 
ako v knihe. Ale zmierenie prináša nielen 
slovný mier, ale aj pokoj zbraní. Ako dieťa som 
často pozeral filmy od Karla Maya - hlavne 
o Winnetouovi. Indiáni tam mali zaujímavý 
zvyk - po vyfajčení fajky mieru zakopali voj
novú sekeru. A v zmierení ide práve o to. 
Nielen navonok deklarovať pokoj a mier, ale 
zniesťz povrchu zeme všetky vojnové zbrane, 
ktorými sme útočili. Urobiť všetko pre to, aby 
ďalší problém nevyvstal z podobnej situácie, 
aby sa to už neopakovalo. Hľadať spolu, 
naozaj spoločne, riešenia a naprávať chyby, 
ktorých sme sa dopustili.

Ak sa obaja chytia tejto ponúkanej mož
ností správne, bude to nielen nový začiatok, 
ale krok vpred. Tu mi prichádzajú na um 
slová: „Čo ťa nezlomí, to ťa posilní." Ak náj
deme cestu k sebe v takej situácii, keď potre
bujeme vzájomné odpustenie a zmierenie, 
bezpečnejšie ju nájdeme aj v iných tmavých 
chvíľach života, keď na nás bude doliehať 
smútok a bolesť. Tieto zmierenia sa stanú pok
ladom, z ktorého budeme čerpať vo chvíľach 
bezútešnosti a samoty. Nebudeš si spomínať 
na hádky, ale na to krásne zmierovanie, ktoré 
nasledovalo po nich, na zážitky, v ktorých si 
spoznal, že ten druhý ťa predsa má veľmi rád. 
Budeš spomínať na spoločné chvíle, keď ste 
boli sami či v kruhu priateľov. Každé zmiere
nie je jarou po zime, je jarným dažďom priná
šajúcim potrebnú vlahu pre život. Z neho člo
vek potom čerpá odvahu i silu, z neho potom 
žije.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcieZamyslenie sa
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Láska k Cirkvi
Veľmi dôležitým poslaním rodičov je ukázať a odovzdať deťom lásku 
k Cirkvi. Nedopusťme, aby bola Cirkev pre naše detí niečím neidenti
fikovateľným. Aby im bola vzdialená a cudzia. Naopak, dovoľme im 
zakúsiť skutočnosť Cirkvi v rodine, dovoľme im spoznať v Cirkví 
živého Ježiša Krista.

Na pohrebe istého gréckokatolíckeho 
kňaza sa krátko prihovoril aj jeho syn, 

ktorý je tiež gréckokatolíckym kňazom. Vydal 
o svojom otcovi nádherné svedectvo: „Môj 
otec miloval Cirkev". Bol som týmito slovami 
veľmi oslovený. Ak deti zakúsia lásku svojich 
rodičov k Cirkvi, môže im to v živote preveľmi 
pomôcť. Ak chceme, aby sa kresťanská vý
chova v živote našich detí udomácnila a aby 
bola chránená a strážená, učme deti dôvero
vať Cirkvi. Ona je domom, v ktorom je viera 
našich detí v bezpečí a môže sa rozvíjať.

Božie slovo a Posvätná tradícia o Cirkvi
Dnes mnohí hovoria: „Boh áno, Cirkev 

nie!" Nedajme sa oklamať. Nemožno oddeliť 
Krista od jeho Cirkví. Veď Kristus hovorí: „Ty 
si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev 
a pekelné brány ju nepremôžu" (Mt 16,18). 
Ježiš hovorí o svojej Cirkvi. Nemôžeme mu ju 
teda vytrhnúť z jeho rúk. Svätý apoštol Pavol 
napísal, že Kristus „je hlavou tela, Cirkvi" (Kol
1,18). Kristus je ženích a Cirkev jeho nevesta 
(porov. 2Kor 11,2; Ef 5, 25-27; Mk 2,19). 
Nemožno oddeliť hlavu od tela, ženícha od 
nevesty.

Pri obrátení sv. Pavla zaznel hlas: „Šavol, 
Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ On odpove
dal: „Ktosi, Pane?" k ten: Ja  som Ježíš, ktoré
ho ty prenasleduješ" (porov. Sk 9,4-5). Šavol 
však prenasledoval „Pánových učeníkov", 
„stúpencov tejto Cesty, mužov í ženy", teda 
prvotnú Cirkev. Ježíš sa úplne stotožnil s touto 
svojou Cirkvou. Prenasledujúc ju, prenasle
doval Šavol samého Ježiša Krista.

Kristus a Cirkev sú teda „úplný Kristus". 
Cirkev je jedno s Kristom. Svätí si veľmi živo 
uvedomujú túto jednotu. Sú známe slová sv. 
Gregora Veľkého: „Náš Vykupiteľ sa ukázal 
ako jedna osoba so svätou Cirkvou, ktorú si 
pridružil". Veľmi hodnotná je jedna z odpove
dí sv. Jany z Arcu jej sudcom, v ktorej zhŕňa 
vieru svätých učiteľov a vyjadruje zdravý 
zmysel veriaceho: „Ježiš Kristus a Cirkev, to 
je podľa mojej mienky jedno a to isté a netre
ba z toho robiť problém" (porov. KKC 795).

V našom obrade máme nádherný pozdrav: 
Kristus medzi nami!, ktorým vyjadrujeme túto 
pravdu o jednote Krista a Cirkvi. Cirkev je 
vlastne živý Kristus medzí nami. Kristus žije 
v svojej Cirkví. Túto pravdu sme povolaní 
odovzdať svojim deťom. Je to veľmi vážne, 
lebo ak neukotvíme vieru našich detí v Kris
tovej Cirkvi, vystavíme ju nebezpečenstvu 
zriedenia s náukami tohto sveta. Dnes je veľa

kresťanov, ktorí nemajú vieru Cirkvi. Viera 
mnohých je dnes iba výplodom ich predstáv, 
lebo sa neopiera o Božie slovo a učenie Cirkví.

Mimo Cirkvi niet spásy________________
Cirkevní Otcovia často zdôrazňovali prav

du: „Mimo Cirkvi niet spásy". Ako rozumieť 
týmto slovám? Druhý vatikánsky koncil „na 
základe Svätého písma a Tradície učí, že táto 
putujúca Cirkev je nevyhnutne potrebná na 
spásu. Lebo len Kristus, ktorý sa nám stáva 
prítomným vo svojom tele, ktorým je Cirkev, 
je prostredníkom a cestou k spáse. Keď však 
výslovne zdôraznil nevyhnutnú potrebu viery 
a krstu, tým súčasne potvrdil nevyhnutnú 
potrebu Cirkví, do ktorej ľudia vstupujú krstom 
akoby cez bránu. Preto by sa nemohli spasiť 
tí ľudia, ktorí by vedeli, že Katolícku cirkev 
založil Boh skrze Ježiša Krista ako nevyhnutne 
potrebnú, a predsa by nechceli do nej vstúpiť 
alebo v nej vytrvať". Toto tvrdenie sa nevzťa
huje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú 
Krista a jeho Cirkev: „Lebo tí, čo bez vlastnej 
viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho 
Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha 
a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami 
plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, 
môžu dosiahnuť večnú spásu" (porov. KKC 
846, 847). Kristus predsa zomrel za všetkých 
ľudí, za každého vylial svoju krv.

My však, ktorí sme dostali milosť poznať 
Kristovu Cirkev, môžeme byť takí nerozumní, 
že by sme zo svojho života a zo života našich 
detí vylúčili všetky tie spásne prostriedky, 
ktoré nám Cirkev ponúka? Kde môžeme počuť 
autentické a živé Božie slovo, ak nie v Cirkvi? 
Kde môžeme prijať sviatosť zmierenia a Eu- 
charistie a ostatné sviatostí, ak nie v Cirkvi? 
Kde môže byť posilňovaná naša viera, ak nie 
v spoločenstve bratov a sestier, teda v Cirkví? 
Kde nájdeme svetlo pre svoj život, ak nie 
v Cirkví? Kde nájdeme pravdu, ak nie v Cir
kví? Kto nám dá vieru, ak nie Cirkev? Kto nám 
pomôže rozlišovať medzí tým, čo je dobré a čo 
zlé, čo je Božie a čo nie je, čo nám osoží a čo 
nie, ak nie Cirkev? Kto pomôže naším deťom 
správne sa zorientovať v spleti rôznych 
názorov a učení, ak nie Cirkev? Ako spoznáme 
Božiu vôľu v rôznych situáciách života, ak nie 
cez slovo, ktoré nám ohlasuje Cirkev? Ako 
chceme uchrániť naše detí pred Zlým, keď ich 
neuvedieme do Cirkvi ako konkrétneho spolo
čenstva bratov a sestier? Buďme rozumní 
a uvedomme si, že Ježíš tu na zemi zanechal 
svoju Cirkev pre nás a pre naše deti, aby

chránila našu a ich spásu. Lebo my sa pomi
nieme alebo už nebudeme mať veľký dosah 
na život našich detí, Cirkev je tu však stále 
a môže ich viesť po správnej ceste. „A hľa, ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta" (Mt 28,20).

Je „veľmi výhodné“ veriť v Boha mimo Cir
kvi. Človek si potom „urobí" Boha na svoj 
obraz, podľa svojich predstáv. Potom je to skôr 
modla, a nie pravý Boh. Boh k nám predsa 
nebude hovoriť nejako zázračne. Áno, sú 
v dejinách spásy omilostené duše, ku ktorým 
Boh prehovoril aj zázračným spôsobom.

Tieto „súkromné" zjavenia, ktoré uznala 
cirkevná autorita (napr. Lurdské zjavenia 
a niektoré ďalšie) však nepatria do pokladu 
viery. Ich úlohou nie je „zlepšovať" či „dopĺ
ňať" Kristovo definitívne Zjavenie, ktoré je 
zverené Cirkví, ale pomáhať aby sa ono plnšie 
žilo v istom dejinnom období (porov. KKC 67).

Boh k nám hovorí skrze svoju Cirkev. Ježíš 
hovorí svojim učeníkom. „Kto vás počúva, 
mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, 
ktorý ma poslal" (Lk 10,16). „Kto vás prijíma, 
mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal" (Mt 10,40). Alebo na inom 
mieste hovorí: „A keby ani cirkev nechcel 
poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. 
Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude 
zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude 
rozviazané v nebi" (Mt 18,17-18).

Milovať Cirkev znamená dôverovať jej. 
Dôverovať Cirkvi znamená poznať v nej Ježiša 
Krista

Milovať Cirkev znamená dôverovať Cirkvi, 
veriť jej. Veriť Cirkvi môže iba pokorný človek. 
Len tak môže v Cirkví počuť hlas Ježiša Krista. 
Keď nám Nebeský Otec hovorí: „Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; 
počúvajte ho" (Mt 17,5), pozýva nás počúvať 
Cirkev, ktorá dáva zaznieť Ježišovmu slovu. 
A keď nás Panna Mária pozýva: „Urobte 
všetko, čo vám povie" (Jn 2, 5)!, opäť je to 
pozvanie načúvať Cirkvi. Lebo kde sa môžeme 
dozvedieť, čo od nás očakáva Ježiš? Uprostred 
jeho Cirkví - Božieho ľudu vedeného bisku
pom ako nástupcom apoštolov. Cirkevní 
Otcovia hovorili: „Kde je biskup, tam je Cir
kev".

Pekným predobrazom Cirkví je izraelský 
národ, putujúci z otroctva do zasľúbenej 
zeme. Boh hovoril tomuto ľudu skrze Mojžiša. 
Predstavme si, že by sa niekto rozhodol opustiť 
tento ľud a kráčať samostatne. Nedozvedel by 
sa slová záchrany, ktoré ohlasoval Mojžiš, 
nebol by účastný dobrodení a požehnaní, 
ktoré Boh udeľoval svojmu ľudu cez Mojžiša. 
Takýto človek by pravdepodobne zahynul bez 
nádeje..

„Bohu je zaiste v každom čase a v každom 
národe milý ten, kto sa ho bojí a koná spra
vodlivo. Bohu sa však zapáčilo posväcovať 
a spasiť ľudí, nie každého osve, bez akéhokoľ
vek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich 
ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a sväto mu 
slúžil. Vyvolil si teda izraelský ľud za svoj ľud,
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uzavrel s ním zmluvu a postupne 
ho formoval tým, že mu v jeho 
dejinách zjavoval seba samého 
a rozhodnutie svojej vôle a že si 
ho posväcoval. Toto všetko sa 
však stalo ako príprava a pred- 
obiaztej novej a dokonalej zmlu
vy, ktorá mala byť uzavretá 
vKrístovi... Túto novú zmluvu, 
totiž novú zmluvu vo svojej krvi, 
uzavrel Kristus a povolal si zo 
židovi pohanov ľud, ktorýbynie 
podía tela, ale v Duchu splynul 
vjedno“ (LG 9).

Tento nový ľud je Cirkev. Sv. 
Peter píše o Cirkvi: „Ale vy ste 
vyvolený rod, kráľovské kňazstvo,

svätý národ, ľud určený na vlast
níctvo, aby ste zvestovali slávne 
skutky toho, ktorý vás z tmy po
volal do svojho obdivuhodného 
svetla. Kedysi ste ani ľudom 
neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo 
ste nedosiahli milosrdenstvo, 
teraz ste milosrdenstvo dosiahli“ 
(lPt 2,9-10). Týmito slovami, 
v ktorých cituje slová Starého 
zákona, vysoko vyzdvihuje dôs
tojnosť a poslanie kresťanov. Túto 
dôstojnosť a poslanie môžu mať aj 
naše deti, ak sa aj naším priči
nením Cirkev pre nich stane sku
točným domovom.

o. ThLíc. Ľubomír Petrík

Z A M Y S L E N I E

„Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj 
cesty... Druhé padlo na skalu... Iné zasa padlo do tŕnia... “ (Lk 8, 5-7).
\ljednej starej židovskej legende sa hovorí, čo sa stalo v Izraeli v čase, 
keďžil múdry rabín Menechem, Akýsi pomätený človek sa nepozorovane 
dostal na Olivovú horu. Tam zatrúbil na posvätnú trúbu -  šófar. Ľudia sa 
domnievali, že už to začalo, že sa trúbi na Posledný súd, a že nastáva 
vykúpenie. Celá udalosť spôsobila veľký zmätok. Len rabín pozrel z okna 
a povedal: „Len pokoj, nevidím žiadnu obnovu.”
Aj v dnešnej dobe zaznieva mnoho hlasov, ktoré hovoria o blížiacom sa 
konci. Je to falošný poplach? Či nie preto, že Božie slovo o tom často 
počúvame, ale potom nič nerobíme?
Len od zrna, ktoré padlo do dobrej pôdy možno očakávať úrodu. Podobne 
je to aj s Božím slovom. Len ak ho prijme dobré srdce, možno očakávať, 
že také srdce bude aj podľa toho žiť.

„Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň 
prepychovo hodoval“ (Lk 16,19).
Učiteľzákladnej školy dal svojim žiakom úlohu. Čo by robili, keby mali 
k dispozícii milión korún. Za najlepšiu prácu sľúbil odmenu.
Jeden žiak napísal: „Keby som mal milión korún, dal by som peniaze 
rodičom, aby si postavili pekný dom.“ Druhý: „Peniaze by som dal 
misionárom pre úbohé černošské deti.“ Tretí: „Keby som mal milión, 
som si istý, že by som hneď chcel mať ďalší milión.“
Učiteľ priznal cenu tretiemu, lebo on spoznal túto chorobu.
Skutočne je to tak: človek nikdy nie je spokojný. Myslíme si síce, že 
máme veci v rukách, ale v skutočnosti veci ovládajú nás. Výsledkom 
takého života je prázdnota. To pochopil už kráľ Šalamún, keď povedal: 
„Hľa, to všetko bola márnosť a zhon za vetrom, lebo nebolo z toho osohu 
pod slnkom“ (Kaz 2,11).

„Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý 
zlými duchmi. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome, ale 
v hroboch“ (Lk 8,27).
Tridentský koncil (1547) vymenúva medzi následkami Adamovho hriechu 
aj upadnutie do diablovho otroctva. Je  to článok viery: „Diabol má na 
základe Adamovho hriechu určitú vládu nad ľuďmi“ (DS 800). Sväté 
písmo výslovne spomína pôsobenie diablov na ľudí, počnúc pokúšaním 
prvých ľudí v rajskej záhrade až do konca sveta, keď bude satan pôsobiť 
„so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi” (2 Sol 2, 9).
V dôsledku vykupiteľských zásluh Ježiša Krista môžeme zvíťaziť nad 
diablom. Jeho vplyv na ľudí je oslabený. Zvlášť na tých, ktorí spolu 
s Kristom ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami (Gal 5, 24).

-fd-

W E B F O R U M

0 www stránkach gréckokatolíckych cirkví na americkom kontinente sme 
už priniesli informácie v jednom z úvodných čísel. Bola to stránka 
Byzantine Catholic Church in A m erica-www.bvzcath.ora. V tomto čísle 
navštívime virtuálne územie Kanady a predstavíme si Eparchiusv. Cvrila 
a Metoda v Toronte. Tejto eparchii sa venujú viaceré stránky, z ktorých 
spomeniem nasledujúce: neoficiálna stránka eparchie -www.aeocities. 
com/eastern catholic/. Gréckokatolícka farnosť Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Oshawe (Ontario, Kanada) - http://www.iprimus.ca/~iiv7/ 
oshawa/index oshaw a.htm. Gréckokatolícka farnosť Narodenia 
Bohorodičky - http://www.iDrimus.ca/~iiv7/.

A1HOJÄC CÍRTRCil 0F THE NATIM TY OF THE MOTHER OF G0I> 

OHRÁM NARODENIA BOHOROMCKY

‘f T  M
Slovensko -Byzantsky

Zaziyoisjjassiisam

Gréckokatolícka farnosť Narodenia Bohorodičky v Toronte na svojich 
internetových stránkach predstavuje okrem základných organizačných 
informácií o bohoslužbách aj informácie zo života farnosti, akcie, 
modlitby a odkazy na susedné farnosti. Pred dokončením sú stránky 
histórie farnosti a liturgického roka.
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SLOVENSKÁ GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ OCHRANY PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

SLOVÁK GREEK CATHOLIC CHURCH OF THE 
PROTECTION OF THE 8LESSEO VIRGIN MARY

46« RJTSQH RD-, OSHAWA, ONTARIO, CÄNADA
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Stránky Gréckokatolíckej farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky 
v Oshawe (Ontario, Kanada) v krátkosti približujú patrónov eparchie, 
podrobnejšie sa venujú histórii farnosti (začiatky farnosti, stavba 
a posviacka chrámu). Na ďalších stránkach môžeme nájsť podrobnosti 
zo života farnosti, informácie o duchovných otcoch pôsobiacich vo 
farnosti, ako aj ďalšie informácie.

Do budúcnosti sa pripravujú obsiahlejšie stránky Katedrálneho chrámu 
v Markhame, farnosti v Hamiltone, Montreale, Welande a Windsore. 
Zaujímavosťou týchto stránok je, že sú pripravované dvojjazyčne, t.j. 
okrem angličtiny aj v slovenčine, čo umožňuje aj jazykovo menej 
zdatným našincom sledovať život slovenských gréckokatolíkov v Kanade.

Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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25 rohov pontifikátu 
Jána Pavla II.

Životopisné údaje

1920 - Karol Wojtyla sa narodil 18. mája 
vo Wadoviciach v Pofsku rodičom Jozefovi 
a Emílií Kaczorowskej. Otec bol vojakom, zo 
zdravotných príčin odišiel do predčasného 
dôchodku.

1929 - Umrela mu matka. Ešte predtým 
mu umrela niekoľkomesačná sestra.

1938 - Umrel mu jediný brat, lekár, na 
týfusovú horúčku. Presťahoval sa s otcom do 
Krakova.

1939 - Nacistická okupácia Poľska.
1940 - Pracuje ako robotník v tovární 

Solvay až do 29. februára 1944, kedy ho 
zrazilo nemecké vojenské nákladné auto a bol 
prevezený do nemocnice. Začína sa zaoberať 
divadlom, recituje ako autor. Priťahuje ho 
náboženský život.

1941 -18. februára mu v Krakove umiera 
na infarkt otec. Karol ostáva sám.

1942 - Tajné štúdium v seminári v Kra
kove.

1945 - Sovietske vojská oslobodzujú Poľ
sko od nacistov.

1946 -1. novembra je Wojtyla vysvätený 
za kňaza. Otcovia dominikáni ho posielajú do 
Ríma študovať teológiu na inštitúte Angelí- 
cum.

1948 - Získava doktorát spírítuálnej teo
lógie dizertáciou Problematika viery v  spisoch 
sv. Jána z Kríža. Vracía sa do vlasti a stáva sa 
kaplánom v Niegowiciach.

1950 - Uverejňuje básne pod viacerými 
pseudonymami.

1953 - Začína vyučovať filozofiu na Kato
líckej univerzite v Lublíne. Vyhrocujú sa vzťa
hy medzí Cirkvou a režimom, kardinál Wy- 
szynski je uväznený, Pius XII. protestuje pre
javom pred diplomatickým zborom.

1956 - Robotnícke nepokoje v Poznaní. 
Kardinála Wyszynského po troch rokoch 
domáceho väzenia prepúšťa na slobodu 
generálny tajomník poľskej komunistickej 
strany Gomulka.

1958 - Wojtylu vymenúvajú za pomoc
ného biskupa v Krakove. V Ríme Ján XX111. 
nastupuje po Pioví Xll.

1960 - Uverejňuje svoje prvé veľké dielo 
Láska a zodpovednosť.

1962 - Otvára sa Druhý vatikánsky koncil. 
Wojtyla sa zúčastňuje na ňom spolu s ostat
nými poľskými biskupmi. V Ríme koncom týž
dňa podniká výlety do hôr a lyžuje sa v stre
disku Terminillo.

1964 - Pavol VI. ho vymenúva za krakov
ského arcibiskupa.

1967 - Je vymenovaný za kardinála. Má 
47 rokov a je najmladším kardinálom Cirkví.

1969 - V Ríme sa zúčastňuje na Druhej 
biskupskej synode, ktorá sa zaoberá biskup
skou kolegialitou. Uverejňuje štúdiu Osobnosť 
a čin.
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1972 - Zvoláva synodu Krakovskej arci
diecézy, ktorú ukončí ako pápež počas návšte
vy v roku 1979, uverejňuje prácu K zdrojom 
obnovy. Štúdia o uvádzaní Druhého vatikán
skeho koncilu do života.

1974 - Je relátorom na Biskupskej synode 
a referuje „o evanjelizácíí v súčasnom svete.“ 

1976 - Pavol VI. ho povoláva kázať na 
duchovných cvičeniach v Rímskej kúrii. Vy
chádza z nich zborník meditácií pod názvom 
Znamenia protirečenia.

1978 - Dňa 6. augusta umiera Pavol VI. 
Wojtyla sa zúčastňuje na konkláve, ktoré volí 
Jána Pavla 1. Pápež Luciani umiera 28. sep
tembra. V nasledujúcom konkláve 16. októbra 
je Karol Wojtyla zvolený za pápeža. Dáva si 
meno Ján Pavol U.

1979 - Začínajú sa pútnické cesty mimo 
Talianska, pivá do Mexika. 4. marca vyhlasuje 
svoju prvú encyklíku Redemptor hominís. Od
2. do 10. júna uskutočňuje prvú cestu do Poľ
ska. Dňa 30. júna vedie prvé konzistóríum na 
nomináciu nových kardinálov. 10. novembra 
ohlasuje „preskúmanie" Galileovho prípadu.

1980 - 26. septembra sa začína Biskupská 
synoda o rodine. 30. novembra vychádza 
druhá encyklika Dives ín misericordia o spra
vodlivostí a odpustení.

1981 -13. mája na Námestí sv. Petra spá
chal na neho Turek Alí Agča atentát. Dňa 14. 
septembra vychádza tretia encyklika Laborem 
exercens o problematike práce.

1983 - 26. januára schvaľuje nový Kódex 
kánoníckého práva. 2. februára sa koná druhé 
konzistóríum na nomináciu nových kardiná
lov. 25. marca otvára Mimoriadny svätý rok 
vykúpenia. 29. septembra otvára Biskupskú 
synodu o „zmierení a pokání". 11. decembra 
navštevuje luteránsky chrámv Ríme. 27. de
cembra navštevuje atentátnika Aliho Agču vo 
väznici Rebibbia v Ríme.

1984 - 10. februára uverejňuje apoštolský 
list Salvifici dolorís o kresťanskom zmysle 
ľudského utrpenia. 22. apríla slávnostne uzat
vára Svätý rok. 11. decembra vychádza apoš
tolská exhortácía Reconcilíatio et paenitentia.

1985 - 2. júna vychádza štvrtá encyklika 
Slavorum apoštoli o evanjeliách slovanských 
národov. 25. mája vedie tretie konzistórium 
na nomináciu nových kardinálov. V októbri 
je Biskupská synoda pripomínajúca dvadsať 
rokov Druhého vatikánskeho koncilu.

1986 - 13. apríla navštívi Rímsku syna
gógu. 18. mája vychádza piata encyklika 
Dominum et vivificantem o Svätom Duchu.
27. októbra sa koná v Assisi Deň modlitieb za 
pokoj s predstaviteľmi svetových nábožen
stiev.

1987 - 25. marca vychádza šiesta encyk
lika Redemptorís Mater o Božej Matke. 6. júna 
vyhlasuje Mariánsky rok. V októbri sa koná 
Biskupská synoda o laikoch. 30. decembra 
vychádza siedma encyklika Sollicitudo rei 
socialis o sociálnej otázke.

1988 - V júni posiela štátneho sekretára 
kardinála Agostína Casarolího a ďalšie dve 
delegácie do Moskvy na oslavy tisícročia pokr
stenia Ruska. 28. júna vedie štvrté konzistó
ríum na nomináciu nových kardinálov. 30. 
septembra vydáva apoštolský list Mulieris 
dignitatem o dôstojnosti a poslaní žien. 16. 
októbra: desiate výročie pontifikátu.

1989 - 30. januára vydáva apoštolskú 
exhortáciu Christifídeles laici. 1. decembra 
prijíma Michaila Gorbačova, ktorý ho pozýva 
na návštevu Ruska.

1990 - V októbri sa koná Biskupská syno
da o „formácií kňazov". 27. septembra schva
ľuje Kódex východných cirkví. 1. decembra 
sa kardinál Angelo Sodano stáva novým 
štátnym sekretárom. 7. decembra vychádza 
ôsma encyklika Redemptoris míssio o misijnej 
činnosti Cirkví.

1991 - 1. mája vychádza deviata encyk
lika Centesimus annus o sociálnych otázkach, 
sto rokov po encyklike Leva Xlll. Rerum 
novarum. 28. júna vedie piate konzistóríum 
na nomináciu nových kardinálov. V decembri 
sa koná Mimoriadna biskupská synoda
o Európe.

1992 -12. júla leží na poliklinike Gemelli 
po odstránení nádoru na hrubom čreve. 7. de
cembra predstavuje verejnosti nový Kate
chizmus Katolíckej cirkvi.

1993 - 9. januára sa koná Deň modlitieb 
v Assisi s kresťanmi, židmi a moslimami za 
mier na Balkáne. 9. mája napomína v meste 
Agrígento na Sicílii vodcov mafie. 5. októbra 
vychádza desiata encyklika Veritatís splendor
o základoch morálky. 11. novembra sa zota
vuje v nemocnici Gemelli po páde v Aule 
požehnania.

1994 - V apríli sa koná Osobitná synoda 
afrických biskupov. 29. apríla sa zotavuje zo



zlomeniny pravej stehennej kosti po páde 
v kúpeľni vo svojom byte. 30. mája v apoš
tolskom liste O kňazskej vysviacke potvrdzuje, 
že rozhodnutie zachovať kňazské ordinovanie 
iba pre mužov „je definitívne". 13. júna sa 
koná mimoriadne konzistóríum na prípravu 
Veľkého jubilea roku 2000. V októbri sa koná 
Biskupská synoda o rehoľníkoch. 19. októbra 
uverejňuje knihu rozhovorov Prekročiť prah 
nádeje s odpoveďami na otázky Víttoría 
tesoriho. 14. novembra vydáva apoštolský 
list Tertie millennio adveniente na prípravu 
Jubilea a navrhuje preskúmať „historickú pa
mäť“ Cirkvi. 26. novembra sa koná šieste kon- 
zístórium na nomináciu nových kardinálov. 
15. decembra vydáva List deťom.

1995-7. januára ho v americkom časopi
se Time vyhlasujú za „Muža roka". 25. marca 
uverejňuje jedenástu encykliku Evangelíum 
vitae o cene ľudského života. 25. mája vydáva 
dvanástu encykliku Ut unum sínt o ekume- 
nizme. 10. júla zverejňuje List ženám v Me
dzinárodnom roku žien.

1996 - 24. februára vychádza apoštolská 
konštitúcia Uníversí dominíci gregís, ktorá 
reformuje pravidlá konkláve. 6. októbra sa 
zotavuje v Gemelli z operácie slepého čreva. 
15. novembra uverejňuje autobiografickú 
knihu Dar a tajomstvo k 50. výročiu svojho 
kňazstva.

1997-24. augusta je v Paríží na Svetovom 
dni mládeže. V novembri sa koná Osobitná 
biskupská synoda pre Ameriku.

1998 - V prvých dňoch januára návšteva 
zemetrasením postihnutých území Umbrie. 
22. februára - siedme konzistóríum a meno
vanie nových kardinálov. 16. marca sprevá
dza osobitným listom vatikánsky dokument 
My pamätáme. 14. septembra vychádza 
encyklika Fides et ratío o vzťahu medzi vierou 
a rozumom. 16. októbra - dvadsať rokov 
pontifikátu. 29. novembra bulou Incarnationis 
mystérium ohlasuje Svätý rok 2000.

1999 - 2. mája - blahorečenie Pátra Pia. 
30. septembra - inaugurácia zreštaurovanej 
fasády Baziliky svätého Petra. 1. októbra

publikuje list Mojím starým bratom a sestrám. 
24. decembra - otvorenie Svätej brány na 
Svätopeterskej bazilike, začína sa Veľké 
jubileum roku 2000.

2000 - 22. februára - v Aule Pavla VI. spo
mienka na Abraháma, „nášho otca vo viere". 
7. marca - dokument Pamäť a zmierenie: Cir
kev a viny minulosti. 12. marca - vo Svätope
terskej bazilike slávenie Dňa odpustenia za 
viny minulostí. 1. mája - slávenie Jubilea pra
cujúcich na Campus univerzity Tor Vergata.

7. mája v Koloseu ekumenická spomienka 
na mučeníkov za vieru v 20. storočí. 13. mája
- vo Fatime oznamuje zverejnenie Tretieho 
fatimského posolstva. 26. júna prezentácia 
dokumentu Fatimské posolstvo o treťom 
tajomstve. 19.:22. augusta - Svetové dní 
mládeže v Ríme pri príležitostí Veľkého jubilea

3. septembra - na Svätopeterskom námestí 
blahorečenie Pia IX. a Jána XX111. 5. septem
bra-vyhlásenie DomínusJesus o jedinečnom 
a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša 
Krista a Cirkví. 8. októbra - Jubileum bis
kupov; na Svätopeterskom námestí zverenie 
ľudstva Panne Márii Fatímskej. 14. októbra - 
Jubileum rodín.

2001 - 6. januára - zatvorenie Svätej 
brány na Bazilike svätého Petra; záver 
Veľkého jubilea. Podpísanie apoštolského listu 
Novo míllennío íenunte. 18. februára - 
apoštolský list Dío meraviglioso. 22. februára
- ôsme konzistóríum, menovanie 42 nových 
kardinálov. 4. - 9. mája: cesta do Grécka, Sýrie 
a Malty. 23. - 27. júna: cesta na Ukrajinu. 22.
- 27. septembra: cesta do Kazachstanu a 
Arménska. 30. septembra - biskupská synoda 
na tému: „Biskup - služobník evanjelia Ježiša 
Krista pre nádej sveta". 20. októbra: prvé 
blahorečenie manželskej dvojice - rímskych 
manželov Luigi Quattrocchího a Márie Corsíni.

2002 - 24. januára v Assisí Deň modlitieb 
za mier vo svete s účasťou predstaviteľov 
iných cirkvi a náboženstiev. 22 - 26. mája - 
cesta do Azerbajdžanu a Bulharska. 16. júna
- svätorečeníe Pátra Pia. 26. júna: pretože 
sa stále šíria hlasy o možnej „demisii" pápeža,

prostredníctvom článku Víttoria Messoriho 
v Corríere delia Sera vyhlásenie pápeža znie 
nasledovne: „Sila pokračovať nie je môj 
problém, ale Krista, ktorý ma povolal, í keď 
tak nehodného, aby som bol jeho zástupcom 
na zemi. Vo svojich tajomných plánoch ma 
priviedol až sem. A bude to on, kto rozhodne 
o mojom osude". Zo strany Jána Pavla II. tu 
teda nie je úmysel aplikovať kánon 332 
Kódexu kánonického práva, ktorý hovorí o 
možností „zrieknutia sa najvyššieho veľkňaza 
svojho úradu". 23. júla - 2. augusta: cesta do 
Toronta, Guatemaly a Mexika. -16 -19. au
gusta - cesta do Poľska. 6. októbra - kanoni
zácia Josemaría Escrívá de Balaguer. 16. 
októbra - na výročie svojho zvolenia zverej
ňuje apoštolský list Ruženec Panny Márie 
a zavádza päť „tajomstiev svetla". 14. novem
bra - návšteva talianskeho parlamentu.

Štatistické údaje
pontifikátu Jána Pavla 11.:
(k 5. septembru 2003)

Svätý Otec vydal 14 encyklík, 13 postsyno- 
dálnych exhortácií, 38 Apoštolských listov.

Zvolal 15 biskupských synod.
Vyhlásil 477 nových svätých a 1 327 

nových blahoslavených.
Počas 8 konzístóríi kreoval 201 nových 

kardinálov.
Mal 1060 generálnych audiencii, na kto

rých sa stretol so zhruba 17 miliónmi veria
cich.

Na osobitných audienciách prijal 890 
prezidentov a predsedov vlád.

Sviatostí_______________________________
Sviatosť krstu udelil 1384 dospelým a de

ťom.
Sviatosť birmovania 1597 birmovancom.
Sviatosť zmierenia udelil asi 300 kajúc

nikom.
Sviatosť manželstva 77 párom.
Sviatosť pomazania chorých 274 osobám.
Sviatosť kňazstva udelil 2123 diakonom.
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Biskupsku konsekracíu udelil 321 diecez- 
nym a rehoľným kňazom.

Cesty________________________________
Vykonal 101 zahraničných apoštolských 

ciest.
Navštívil 130 štátov,
614 rozličných miest.
Predniesol 2399 prejavov.
Na zahraničných cestách strávil 575 dní. 
Nalietal 1.160.113 km.

Pastoračné cesty v Afrike_____________
14 ciest, 40 navštívených štátov, dĺžka 

pobytu 111 dní.
V Afrike nenavštívil len tieto krajiny: 

Alžírsko, Etiópiu, Eritreu, líbériu, lýbiu, 
Mauretániu, Namíbiu, Niger, Sierra Leone, 
Somálsko, Západnú Saharu.

Pastoračné cesty
na americkom kontinente____________

25 ciest, 28 navštívených krajín, dĺžka 
pobytu 181 dní.

Navštívil všetky krajiny južnej, strednej 
a severnej Ameriky, okrem Guyany Fran
cúzskej Guyany a Surínamu.

Pastoračné cesty v Ázii_______________
13 ciest, 20 navštívených štátov.
Na tomto kontinente nezavítal do Číny, 

Vietnamu, Iránu a Iraku.

Pastoračné cesty v Európe____________
54 ciest, 36 navštívených štátov, dĺžka 

pobytu 187 dní.
Nenavštívil Rusko, Bielorusko, Srbsko- 

Číernu Horu, Cyprus, Moldavsko, Monacké 
kniežactvo a Andoru.

Pastoračné cesty v Oceánii____________
3 cesty, 5 navštívených štátov, dĺžka po

bytu 19 dní

Pastoračné cesty v Taliansku__________
142 ciest mimo Ríma. V Ríme vykonal 

pastoračnú návštevu takmer 300 farností.

Perličky z ciest
Párty s pápežom
Svetový deň mládeže v auguste 1993 

v Denveri, Colorado. Prišlo nespočetné množ
stvo mladých ľudí, aby sa spoločne modlili, 
spievali a stretli sa s pápežom. Mnohí mali 
na odeve pripevnený nápis Prišiel som na 
párty s pápežom. Na umeleckom plagáte 
s pápežovou fotografiou bol vtipný text Buďte 
opatrní. Je  tu prítomný zvláštny dopisovateľ 
Boží.

Malý rozdiel
Začiatkom deväťdesiatych rokov, keď ľudia 

nadobudli dojem, že Svätý Otec nevynechal 
pri svojich cestách nijaký kút zeme, koloval 
v Taliansku tento vtip: „Aký je rozdiel medzi 
Bohom a pápežom?"

"Boh je všade - pápež už všade bol."

Proti ostnatému drôtu
Ján Pavol 11. pri svojej pastoračnej ceste 

do Švajčiarska šiel aj cez čistučké mesto 
Kehrsatz. Ale aj v tomto mierumilovnom mes
te sa polícia obávala atentátu, a preto dala 
na ochranu významného hosťa pozdĺž cesty 
zhotoviť ploty s ostnatým drôtom. Pápež to 
komentoval s nevôľou: "Preč s ostnatým drô
tom, takých plotov je na svete až príliš.’’

Protíreformátor?
Návšteva Jána Pavla 11. v Nemecku má 

široký ohlas. V médiách ju komentujú z jednej 
strany s rešpektom, z druhej kriticky. Süd
deutsche Zeitung vidí vo vizitácíí “najlepšiu 
protireformáciu všetkých časov”. Televízni 
experti konštatujú, že priame prenosy pápež
skej návštevy dosahujú 26 %-nú sledovanosť. 
„Ján Pavol II. pritiahol toľko divákov, koľko 
americké detektívne seriály.”

Darované auto
Počas svojho pobytu v Spojených štátoch 

amerických dostal pápež ako dar elegantné 
auto značky Ford. Po návrate do Ríma nariadil 
darovať ho ďalej. Keď zamestnanci Rímskej 
kúrie naznačili, že auto by sa využilo aj vo 
vozovom parku Vatikánu, odvetil: „Viete pred
sa, že motorizmus nie je mojou silnou strán

kou.” Auto odovzdali charite, ktorá ho ponúk
la do dražby a výťažok sa použil na pomoc 
Kambodži.

Užitočný aplauz
Veľký ohlas zožala cesta Svätého Otca na 

komunistickú Kubu v roku 1998. Na jednej 
bohoslužbe v Havane sa zúčastnil aj Fidel 
Castro, „najvyšší líder” revolúcie. Pápežov 
prejav vždy znovu prerušoval potlesk davu. 
Ján Pavol 11. to prijal a s humorom komentoval
- Kubánci sú živý národ. „Páči sa mi aplauz, 
lebo keď tlieskate, môže si pápež trochu 
odpočinúť."

Náčelník Wojtyla
V kenskom hlavnom meste Nairobi sa 

Jánovi Pavlovi 11. prihodila takáto udalosť: 
sotva odložil liturgický odev, vložili mu (podľa 
novinára Domenica del Rio) čierni duchovní 
na plecia koziu kožušinu. S gestami ako pri 
uvádzaní na trón mu položili na hlavu pokrýv
ku zdobenú perami a zástupcovia kmeňa 
Masajov mu odovzdali oštep ako symbol 
autority. Skrátka, pápež bol korunovaný za 
náčelníka kmeňa. Obyvatelia Kene jasali.

We love you
Svetový deň mládeže v Manile s mottom: 

„Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás". 
Približne štyri milióny ľudí - rekordný počet
- sa zúčastní na bohoslužbe so Svätým Otcom. 
Nadšenie nepozná hraníc. Keď dav skanduje: 
„We love you", Ján Pavol 11. odpovedá: „Tiež 
vás milujem.” Rozpálení katolíci ešte pridáva
jú: „We kíssyou” a pápež im odpovedá v rov
nakom duchu: „1 also kissyou. No jealousy!’’ 
( „Aj ja vám posielam bozky. Len nežiarlite!’’)

Chudák slon
Pri jednej pastoračnej vizitácii vo východ

nej Afrike odovzdávajú dve deti pápežovi 
jemne vyrezávaný kel. Ján Pavol II. obidve 
detí srdečne objíma, no dáva im námet na 
premýšľanie: „Predstavte si, čo je teraz s chu
dákom slonom. Behá v buši len s jedným zu
bom."

www.papez.info 
Snímky: S. Takáč
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J Príhovory Svätého Otca 
Jána Pavla II.

Príhovor Svätého Otca Jána Pavla II.
po prílete na Slovensko
(11. septembra 2003)______________

Pán prezident Slovenskej republiky, 
vážené občianske vrchnosti, 
ctihodní bratia biskupi, 
drahí bratia a sestry!

Ďakujem Pánovi, že mi doprial už po tretí

Í raz vstúpiť na milovanú slovenskú zem.
Prichádzam ako pútnik evanjelia, prinášajúc 

» všetkým pozdrav pokoja a nádeje. S úctou sa 
\ obraciam na pána prezidenta Slovenskej 

republiky. Ďakujem mu za láskavé slová, 
ktorými ma prijal v mene všetkých obyvateľov 

t tejto krajiny. Zároveň chcem srdečne pozdra- 
v  viť občianskych a vojenských predstaviteľov 

a poďakovať im za veľkoryso vynaloženú 
námahu pri organizovaní tejto mojej apoštol
skej cesty.

S pohnutím objímam svojich bratov bisku
pov, na čele s predsedom Konťerencie bisku
pov Slovenska spišským biskupom Mons. 
Františkom Tondrom a nitrianskym biskupom 
ctihodným kardinálom Jánom Chryzostomom 
Korcom. Napokon srdečne pozdravujem 
v Pánovi všetkých mužov a ženy, ktorí na tejto 
slovenskej zemi žijú v práci, utrpeniach i ná
dejach a vyprosujem každému hojnosť 
Božieho požehnania.

Na vytváraní občianskych a náboženských 
dejín Slovenska sa svojim prínosom podieľali 
aj odvážni a horliví svedkovia evanjelia, 
taých by som tu všetkých chcel s vd'akou 
vyzdvihnúť Mám na myslí hlavne slávnych 

' bratov zo Solúna, svätých Cyrila a Metoda, 
apoštolov slovanských národov, ale aj os
tatných, ktorí preukázali svoje čností v obe
tavej službe Bohu a blížnemu. K nim teraz 
pribudnú aj biskup Vasiľ Hopko a rehoľná 
sestra Zdenka Schelingová, ktorých v túto 
nedeľu s radosťou pripíšem do zoznamu bla
žených. Všetci zanechali plodné brázdy dobra 
v kultúre slovenskej spoločnosti. Dejiny tejto 
zeme sa takto vo veľkej miere javia ako dejiny 
vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.

Už onedlho vaša krajina vstúpi ako plno
hodnotný člen do spoločenstva európskych 
národov. Milovaní, prispejte svojou bohatou 
kresťanskou tradíciou k budovaniu identity 
novej Európy.

Neuspokojte sa iba hľadaním ekonomic
kých výhod. Veľké bohatstvo, vskutku, môže 
vyvolať aj veľkú chudobu. Iba budovaním 
spoločnosti, ktorá, napriek obetiam a ťažkos
tiam, rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho 
formách, propaguje rodinu ako miesto vzá
jomnej lásky a rastu osoby, hľadá spoločné 
dobro a je pozorná voči potrebám najslabších, 
možno zabezpečiť budúcnosť na pevných 
základoch a blahodárnu pre všetkých.

4. Počas mojej púte v týchto dňoch nav
štívim Bratíslavsko-trnavskú, Banskobystric
kú a Rožňavskú diecézu. Ale v tejto chvíli 
chcem objať - aspoň v duchu - všetkých 
synov a dcéry Slovenska, vrátane príslušníkov 
národnostných menšín a iných vierovyznaní. 
Rád by som sa stretol a rozprával s každým 
z vás, navštívil každú rodinu, precestoval vaše 
krásne kraje, prišiel do každého cirkevného 
spoločenstva tohto milovaného národa. Vedz
te, drahí moji, že pápež myslí na každého 
z vás a za všetkých sa modlí.

Nech Boh požehnáva Slovensko a nech 
vám všetkým dá dar pokoja, prosperity a úp
rimnej jednoty, v bratskom duchu a vzájom
nom porozumení!

Príhovor Svätého Otca v  Katedrále 
sv. Jána Krstitera v  Trnave (11. 
septembra 2003)____________________

Drahí bratia a sestry!
S radosťou som prišiel navštívíť túto krásnu 

katedrálu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, 
zasvätenú Pánovmu predchodcovi, svätému 
Jánovi Krstiteľovi. Srdečne pozdravujem 
vášho arcibiskupa Jána Sokola, pomocných 
biskupov i všetkých vás tu prítomných. Z tohto 
materského chrámu všetkých chrámov die
cézy posielam svoj vrúcny pozdrav všetkým 
obyvateľom tohto územia a na všetkých 
zvolávam Božie požehnanie a milosť.

Svätý Ján Krstiteľ je mužom, ktorý žije 
v samote naplnenej Božou prítomnosťou, 
a stáva sa hlasom, ktorý ohlasuje príchod 
Baránka Spasiteľa (porov. Lk 3,1-18). Prajem 
vám, drahí bratia a sestry, aby ste vo svojich 
srdciach živili vedomie Božej prítomnosti 
počúvaním jeho Slova, modlitbou, slávením 
sviatostí a službou blížnemu. V každodennom 
živote sa tak stanete, podľa vzoru Jána Krsti
teľa, ohlasovateľmi i svedkami milujúcej 
a spasiteľnej Božej prítomnosti v dnešnom 
svete. Všetkým zo srdca udeľujem svoje 
požehnanie.

Príhovor Svätého Otca v Banskej 
Bystrici (12. septembra 2003)_______

„Srdce mi plesá v Pánovi" (resp. Žalm). 
S radosťou v srdci a s hlbokou vďačnosťou 
Pánu Bohu sa dnes nachádzam na tomto 
námestí spolu s vami, drahí bratia a sestry, 
aby sme spoločne slávili spomienku Mena 
Preblahoslavenej Panny Márie. Nachádzame 
sa na mieste mimoriadne významnom pre 
dejiny vášho mesta: veď ono je pamätníkom 
nábožnej úcty vašich predkov k Všemohú
cemu a k Najsvätejšej Panne Márií, ako aj 
snahy neprajného režimu o profanáciu tohto 
vzácneho dedičstva v rokoch nie tak dávnych. 
Stĺp so sochou Panny Márie sú tichými 
svedkami týchto skutočností. Všetkých vás

z celého srdca pozdravujem. Predovšetkým 
vášho otca biskupa monsígnora Rudolfa 
Baláža, ktorému ďakujem za srdečné slová 
privítania, a pomocného biskupa Monsignora 
Tomáša Gálísa. Pozdravujem aj kňazov, rehoľ
níkov, rehoľníčky, bohoslovcov i laikov, ktorí 
sú v rôznych oblastiach živou oporou tejto 
diecéznej cirkvi, a nakoniec tých, čo prišli zo 
susedných diecéz a krajín. S úctivým a srdeč
ným pozdravom sa obraciam aj na pána 
prezidenta Slovenskej republiky a na prítom
ných občianskych a vojenských predsta
viteľov. Všetkým ďakujem za cennú pomoc 
preukázanú pri príprave tejto mojej návštevy.

„Hľa, služobnica Pána” (lk 1,38) vraví 
Panna Mária v čítaní z evanjelia, ktoré sme 
práve počuli. Ona sa obracía na anjela 
Gabriela, ktorý jej zvestuje Božie povolanie 
stať sa matkou jeho Syna. Vtelenie Slova je 
rozhodujúcim momentom v „pláne", ktorý 
Boh vyjavil od samého začiatku ľudských 
dejín, po prvotnom hriechu. On chce spro
stredkovať ľuďom svoj vlastný život, pozýva
júc ich, aby sa stali jeho deťmi. Je to povola
nie, ktoré očakáva odpoveď od každého 
jednotlivca. Boh nenanucuje spásu. On ju 
ponúka ako iniciatívu lásky, na ktorú treba 
odpovedať slobodným rozhodnutím, tiež 
motivovaným láskou. Dialóg medzi anjelom 
a Máriou, medzi nebom a zemou, je, v tomto 
zmysle, pre nás vzorom: pokúsme sa nájsť 
v ňom nejaké poučenie pre seba.

Anjel predkladá Boží zámer pre budúcnosť 
ľudstva, Mária odpovedá zodpovedne, obra
cajúc pozornosť na svoj súčasný stav: je 
zasnúbená s Jozefom, jemu je sľúbená za 
manželku (porov. Lk 1,34). Mária nerobí 
námietky voči Božím zámerom do budúcností, 
ale pýta objasnenie svojho súčasného stavu, 
v ktorom sa ako človek nachádza. Boh 
odpovedá na túto jej požiadavku tým, že 
nadväzuje s ňou dialóg. On má rád do činenia 
s osobami zodpovednými a slobodnými. Čo 
z toho všetkého môže byť pre nás poučením? 
Mária nám ukazuje cestu k vyzretej slobode.
V dnešných časoch je nemálo pokrstených 
kresťanov, ktorí si ešte stále neosvojili svoju 
vieru zodpovedne a uvedomele. Nazývajú sa 
kresťanmi, ale neodpovedajú v plnej zodpo
vednosti na prijaté milosti, stále ešte nevedia, 
čo chcú a prečo to chcú. Hľa, poučenie na 
dnes: je nevyhnutné učiť sa slobode. Najmä 
je nutné, aby v rodinách rodičia vychovávali 
svoje deti k správnej slobode, pripravujúc ich 
na to, aby raz vedeli dať správnu odpoveď 
na Božie povolanie. Rodiny sú tým sadom, 
v ktorom vyrastajú sadenice nových generá
cií. V rodinách sa formuje budúcnosť národa. 
Práve v tomto zmysle apelujem na diecéznu 
synodu, ktorú ste zvolali, aby bola jedinečnou 
príležitosťou na obnovenie pastorácie rodín 
a na objavenie vždy nových spôsobov ohlaso-
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vanía evanjelia novým generáciám tejto 
vznešenej slovenskej zeme.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova" (Lk 1,38). Mária verí, 
a preto vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva 
životom: stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý 
ju napĺňa svojou prítomnosťou cez božské 
materstvo, a záväzkom voči blížnemu, ktorý 
očakáva jej pomoc v osobe Alžbety (porov. Lk
1, 39-56). Mária sa slobodne a vedome 
odovzdáva do Božej iniciatívy, ktorá v nej 
realizuje svoje „veľké vecí": mirabília Dei. 
Postoj Panny Márie pozýva každého z nás 
k zamysleniu: s každým z nás má Boh svoj 
zámer, na každého z nás sa obracia so svojím 
„povolaním". Rozhodujúce je rozpoznať toto 
povolanie, vedieť ho prijať, byť mu verný.

Drahí bratia a sestry, dajme priestor Bohu!
V rôznorodosti a bohatstve jednotlivých 
povolaní, každý jeden sme pozvaní, podľa 
Máriinho vzoru, prijať Boha do svojho života 
a spolu s ním putovať týmto svetom, ohlasujúc 
jeho evanjelium a vydávajúc svedectvo jeho 
láske. Mech je toto dnes naším spoločným 
predsavzatím, ktoré plní dôvery vkladáme do 
materských rúk Máriiných. Na jej príhovor 
nech dostaneme dar pevnej viery, ktorá 
osvetľuje horizont existencie a robí priehľad
nými myseľ, ducha i srdce. Amen.

Príhovor Svätého Otca k členom 
Konferencie biskupov Slovenska 
(12. septembra 2003)_______________

Ctihodným pastierom Cirkvi na Slovensku!
S veľkou radosťou som tu dnes medzí vami, 

drahí bratia v biskupskej službe, na tomto 
krátkom bratskom stretnutí, ktoré nám pripo
mína apoštolov zhromaždených okolo Ježiša, 
keď hľadali novú silu v krátkom odpočinku 
medzi kázaním a apoštolátom (porov. Mk 
6,30-32). „Ecce quam bonum et quam 
íucundum habitare fratres ín unum!" (Žalm 
133,1). Všetkých vás pozdravujem a objímam 
v Pánovi a opätovne vám vyslovujem uznanie 
a vďačnosť Cirkvi za vašu horlivosť v pastier
skej starostlivosti o vám zverených veriacich 
(porov. 1 Pt 5,2-3). Celým srdcom sa pripájam 
k vášmu vdäkyvzdávaníu Pánovi pri príleži
tostí desiateho výročia ustanovenia vašej 
Biskupskej konferencie.

Božia Cirkev na Slovensku, ktorá podala 
žiarivý dôkaz verností evanjeliu počas tem
ného obdobia prenasledovania a umlčovania, 
mohla sa v týchto posledných rokoch vrátiť 
k slobodnému vykonávaniu svojho poslania, 
vytvoriac si aj k tomu potrebné štruktúry. 
S potešením tu spomeniem, okrem iných, 
Základnú zmluvu podpísanú so Slovenskou 
republikou v roku 2000, prácu zmiešaných 
komisií, ktoré pripravujú ďalšie osobitné 
zmluvy, ustanovenie Vojenského ordínariátu, 
otvorenie Katolíckej univerzity v Ružomberku 
a zosilnenie signálu rozhlasového vysielania 
Lumen.

Okrem už realizovaných projektov sa za
meriavate najmä celkovo na obnovu kresťan
ského života na rôznych úrovniach. Zazna
menané výsledky sú povzbudivé. Mnohí opäť

našli evanjeliovú odvahu otvorene vyznať 
svoju katolícku vieru, ako to potvrdzujú aj 
štatistické údaje z roku 2001. Apoštolát - 
vykonávaný s horlivosťou toľkými kňazmi, 
rehoľníkmi, rehoľníčkami a angažovanými 
laikmi pod vaším vedením - prináša ovocie. 
Chvála Pánu Bohu!

Povzbudzujem vás smelo pokračovať 
v započatom diele: ľudská a duchovná for
mácia, spolu s primeranou kultúrnou úrov
ňou, nech je predmetom osobitnej prípravy 
v kňazských seminároch a v rehoľných do
moch, aby sme Cirkvi a svetu mohli dať 
skromných a apoštolský horlivých kňazov
i zasvätené osoby. Nech modlitba k „Pánovi 
žatvy", prebúdzanie svedomia a múdra pas
toračná činnosť napomáhajú novému rozkve
tu kňazských a rehoľných povolaní. Od nich 
v konečnom dôsledku závisí budúcnosť Cirkvi 
na Slovensku.

Okrem toho, ctihodní bratia, v dôvere 
a múdro spolupracujte s laikmi, ktorých pos
laním je napĺňať časný poriadok kresťanským 
duchom. Venujte veľkú pozornosť rodine, 
ktorá je chrámom lásky a života, ohlasujúc 
a brániac jednotu a nerozlučiteľnosť manžel
stva. S láskou pozerajte na mladých, ktorí sú 
prítomnosťou i budúcnosťou Cirkvi a spoloč
nosti. Veďte otvorený dialóg so svetom kultúry, 
opierajúc sa o presvedčenie, že „viera a rozum 
»si vzájomne pomáhajú« a jedna druhej slúžia 
buď ako kritícko-očístné sito, alebo ako 
povzbudenie k pokroku v bádaní a v prehlbo
vaní" (Encyklika Viera a rozum, 100).

Starajte sa o slabých a chudobných, v kto
rých Kristus chce byť spoznaný (porov. Mt 25, 
40). S pastoračnou zanietenosťou stojte pri 
nezamestnaných, zaoberajúc sa ich zložitou 
situáciou a stimulujúc všetky sociálne zložky, 
aby urobili všetko možné pre vytvorenie 
nových pracovných príležitostí, aby hlavne 
mladí mohli vhodne realizovať svoje schop
ností, často vycibrené rokmi teoretickej a prak
tickej prípravy. Je vám dobre známe, ako 
promócia ľudských hodnôt napomáha evanje- 
lizácíi, ktorá vždy ostáva prvoradým poslaním 
Cirkvi. Tu by som rád spomenul, že slávenie

diecéznych synód, v diecézach Banskobystric
kej a Košickej už zvolaných, bude určite 
užitočným nástrojom obnovy a nárastu pasto
račnej činnosti, ako aj ohlasovania dobrej 
zvestí mužom a ženám dnešnej doby.

Pápež vie, ctihodní bratia, že biskupská 
služba nesie so sebou tŕne a kríže, ktoré často 
ostávajú skryté v srdci. Ale vie tiež, ako aj vy, 
že v tajomnom pláne Prozreteľnosti sú tieto 
trápenia zárukou plodnosti apoštolátu, ktorý, 
s Božou pomocou, prinesie hojné ovocie. Nes
trácajte odvahu a nepoddávajte sa ťažkostiam 
a námahám. Spoliehajte sa vždy na Pánovu 
milosť, ktorá koná zázraky aj cez našu slabosť 
(porov. 2 Kor 12,9).

Drahí bratia, chcel by som zavŕšiť toto naše 
stretnutie spoločným prečítaním úryvku zo 
záverečnej častí Direktória pre pastoračnú 
službu biskupov: „Biskup, práve preto, že je 
zjednocujúcim a riadiacim prvkom celej 
diecézy, je ako prvý ustanovený slúžiť Bohu 
a jeho svätému ľudu. Všetka jeho autorita, 
jeho úrad - chápané a vykonávané v duchu 
evanjelia - sú vynikajúcou a neustávajúcou 
službou, ktorá si vyžaduje lásku, ochotnú dať
i život za svojich bratov a sestry. Pre biskupa 
byť vodcom znamená pomáhať, predsedať 
znamená slúžiť, viesť znamená milovať a úcta 
sa mu stáva povinnosťou".

Nech vás Panna Mária, ktorú si v tejto 
krajine uctievate ako Sedembolestnú Matku 
Pána, ochraňuje vo svojom materinskom srdci 
a nech vám sprostredkuje hojnosť Božích 
milostí.

S pohnutím udeľujem Vám í vašim spolo
čenstvám svoje požehnanie.

Príhovor Svätého Otca 
na ekumenickom stretnutí v Badíne

Drahí bratia, zo srdca vás pozdravujem 
v Pánovi. Vďaka vám, že ste prišli do Banskej 
Bystrice stretnúť sa s pápežom. Vaša prítom- 
nosťje výrečným prejavom srdečnej spoluprá
ce a pochopenia, ktoré charakterizujú život 
Kristových učeníkov na Slovensku. Toto rodin
né stretnutie nadobúda osobitný význam. Je 
príležitosťou, aby sa v hĺbke nášho srdca
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J rozozvučala modlitba Božského učiteľa, „aby 
všetci boli u nás jedno, aby svet uveril, že si 
ma Ty poslal." Spolu s vami obraciam sa 
s prosbou na všemohúceho Pána, aby nám 
pomáhal v spoločnom poslaní ohlasovať evan
jeliom mužom a ženám dnešnej doby a byť 
jeho svedkami. Nech sa priblíži deň, keď 
budeme môcť spoločne chváliť jeho meno 
v plnej jednote viery a lásky. Sám Boh pokoja 
nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš 
duch neporušený a-duša i telo bez úhony, keď 
príde náš Pán Ježiš Kristus. Za toto sa modlím 
a toto prajem vám i všetkým, čo sú zverení 
do vašej pastierskej starostlivosti.

Úvod Svätého Otca do liturgie  
v Rožňave (13. septem bra 2003)

Milovaní bratia a sestry!
Spomienka na svätého Jána Chryzostoma, 

ktorú dnes slávime, ideálne spája cirkvi 
východu a západu, ktoré ho uctievajú ako otca 
a učiteľa Cirkví. V milosti a v pokoji Ducha 
Svätého pozdravujem duchovných otcov a ve- 
riacich z diecézy Rožňava, ktorí sa zhromaž
dili pri relikviách svätého Neita, rímskeho 
vojaka a mučeníka pre Krista.

On bol svedkom pravdy a Kristovej milosti 
uprostred utrpení, zanietený a múdry hlásateľ 
Slova, vysluhovateľ a služobník eucharistic
kého tajomstva, otec chudobných a obranca 
bezmocných. Eucharistická slávnosť nech 
urobí aj nás odvážnymi svedkami jednoty 
Cirkvi, synmi a dcérami jedného Otca nášho 
Pána Ježiša Krista v jednote viery, krstu, 
milosti.

Príhovor Svätého Otca
počas bohoslužby v  Rožňave_________

„Prosím vás, bratia, aby ste žili dôstojne 
podlá povolania, ktorého sa vám dostalo" 
(potov. Ef 4,1). Naliehavá výzva apoštola 
Pavla, adresovaná kresťanskej obci v Efeze, 

~a stáva sa mimoriadne významnou aj pre nás 
tu zhromaždených. Každému veriacemu, pri 
rôznorodosti povolaní a chariziem, je zverená 
úloha byť učeníkom a apoštolom. Učeníkom, 
ktorý skromne a pozorne počúva spasiteľné 
slovo; apoštolom, ktorý vydáva horlivé 
svedectvo svojím životom podľa evanjelia. 
Jedno slovenské príslovie hovorí; „Slová pou
čujú, skutky priťahujú". Áno, bratia a sestry. 
Aj vy môžete veľkou mierou prispieť k evan- 
jelizácii súčasného sveta a k vytvoreniu spra
vodlivejšej a bratskejšej spoločnosti práve 
svojím kresťanským spôsobom života. Preto 
sa na vás obraciam slovami apoštola Pavla: 
„Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia!" 
(1 Kor 1,26).

Srdečne pozdravujem v Pánovi všetkých 
vás, synov a dcéry tejto miestnej cirkvi, na 
čele s vaším otcom biskupom Eduardom 
Kojnokom, ktorému ďakujem za láskavé slová 
privítania, a jeho koadjútorom, otcom bisku
pom Vladimírom Filom. S bratským pozdra
vom sa obraciam na prítomných biskupov 
a srdečne pozdravujem aj prítomných pútni
kov z iných diecéz. Pozdravujem občianskych 
a vojenských predstaviteľov, osobitne pána

prezidenta Slovenskej republiky. Všetkým 
ďakujem za milé prijatie a za obetavosť pri 
príprave mojej návštevy.

Drahí bratia a sestry, prechádzajúc cestou 
sem cez Bratislavu a cez Košice, mal som 
možnosť obdivovať rozsiahle obrobené polia, 
svedectvo vašej práce a vašich námah. Milo 
som si spomenul na všetkých poľnohospodár
skych pracovníkov, ktorí svojou nenahradi
teľnou prácou zabezpečujú život tejto krajiny. 
Zo srdca ich pozdravujem. V evanjeliovom 
podobenstve, ktoré sme práve počuli, sa Pán 
Ježiš prirovnáva k rozsievačovi, ktorý s dôve
rou seje semeno svojho slova do pôdy ľud
ských sŕdc.

Úroda nezávisí len od semena, ale aj od 
rôznorodostí pôdy, čiže od každého z nás. 
Všimnime si, ako vysvetľuje podobenstvo sám 
Pán Ježiš. Zrno, ktoré pozobali vtáky, predsta
vuje príchod zla, ktoré oberá ľudské srdce 
o zmysel pre Božie veci (porov. Mk 8,33) 
a o pochopenie kríža. Zrno bez koreňa pred
stavuje situáciu, keď je Slovo prijímané len 
povrchne, bez vnútorného prijatia Krista a bez 
osobnej lásky k Pánovi (porov. Kol 2,7), jedine 
ktoré umožňujú jeho zachovanie. Zrno udu
sené v tŕni predstavuje svetské starosti, túžbu 
po moci, klam bohatstva a pýchu.

Slovo neprináša úrodu automaticky. Hoci 
je božské, a teda všemohúce, prispôsobuje sa 
podmienkam pôdy. Prijíma výsledok, ktorý 
dáva samotná pôda, a ktorý môže byť i nega
tívny. ide o tajomstvo odovzdávania sa, ktoré 
vrcholí v úplnom odovzdaní sa Boha do rúk 
človeka. Veď semeno rozsiate do pôdy je vlast
ne Pán Ježiš (porov. Jn 12,24). Podobenstvo 
o rozsievačovi a vysvetlenie, ktoré dal sám 
Pán Ježiš svojim učeníkom, nás nutne vedú 
k zamysleniu sa. Drahí bratia a sestry, my sme 
tou pôdou, do ktorej Pán neúnavne seje seme
no svojho Slova a svojej lásky. V akom duchu 
ho prijímame? Akú úrodu prinášame?

Svätý Ján Chryzostom, ktorého spomienku 
dnes slávime, píše: „Mám so sebou jeho Slovo, 
ono je mojou palicou, mojou istotou... Ono je 
mojou pevnosťou a mojou ochranou" (porov.

Homílíe pred exilom, Ž. 1-3: PG 52, 428). 
Pápež vám tu dnes všetkým odovzdáva tento 
poklad Slova, stavajúc sa sám do úlohy 
rozsievača, ktorý s dôverou vkladá do vášho 
srdca „dobrú zvesť" o nebeskom kráľovstve. 
Buďte tou dobrou a úrodnou pôdou, ktorá 
hojnosťou úrody zadosťučiní očakávaniam 
Cirkvi a sveta. „Bez Božieho požehnania már
ne naše namáhania", ako hovorí ďalšie vaše 
múdre príslovie. Vyprosujem preto vám i vašej 
snahe o príkladný kresťanský život hojné 
Božie požehnanie. Amen!

Úvodné slová Svätého Otca 
v Bratislave-Petržalke 
(14-septembra 2003)_______________

Drahí bratia a sestry!
Vznešený Kristov Kríž, ktorý oslavujeme 

v túto septembrovú nedeľu, je pravý strom 
života a kráľovský trón ukrižovaného a zmŕ
tvychvstalého Pána, schodmi do raja, spája
júcimi nebo a zem. Všetci kresťania, pozna
čení pečaťou svätého Kríža, verejne prehla
sujú svoju príslušnosť k nemu, ktorý zomrel 
za naše hriechy a vstal zmŕtvych pre naše 
ospravedlnenie. Ale zvláštnym spôsobom boli 
poznačení tajomstvom Kríža mučeníci a sved
kovia viery, ktorí dostali milosť trpieť za Krista 
a za neho zomrieť.

Veľmi sa teším, že môžem dnes spolu 
s vami oslavovať silu a múdrosť Kríža v živote 
a v smrti biskupa Vasiľa Hopká a sestry Zden
ky Schelingovej. Ich svietiaca prítomnosť 
v pamätí slovenského národa nech bude pre 
všetkých príkladom a povzbudením byť ver
nými svedkami evanjelia, ktoré sme dostali, 
krstu, ktorý sme prijali a eucharistie, ktorú 
slávime ako pamiatku na slávne utrpenie 
Pána.

Príhovor Svätého Otca pri svätej bohosluž
be v Bratislave-Petržalke sa nachádza na 
strane 3.

www.papez.info 
Snímky: S. Takáč
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Naa pravaami viery

Viditeľný svet
Odkedy žije človek na zemi, hľadá odpo

veď na otázku: Aký je pôvod sveta? 
Odkiaľ sa vzal tento vesmír? Veď tu existuje 
niečo nesmierne, zložité a usporiadané! A bo
lo to tu skôr, ako sme my. Svoju existenciu si 
bez neho nevieme ani predstaviť. Ale odkiaľ 
sa vzal tento svet? Odkiaľ sa vzal taký, aký 
ho dnes vidíme a objavujeme? Stvoril svet 
Boh alebo jeho vznik možno vysvetliť aj bez 
zásahu nadprirodzenej bytosti? Pokračuje 
tvorenie sveta i v súčasnosti alebo vznikol je

diným stvoriteľským aktom na počiatku (teó
ria založená na existencii Big bangu - Veľkého 
tresku, číže teória takzvaného horúceho za
čiatku)?

Biblická správa, ktorá je hneď na počiatku 
Svätého písma, je nádhernou rozpravou 
o tom, ako Boh stvoril svet {„nebo a zem") 
a ako ho za šesť dní usporiadal a upravil.
V nej svätopísec pripisuje vznik celého sveta 
jedinej príčine - Bohu - Pôvodcovi všetkých 
jestvujúcich vecí. Obsahuje dôležité nábožen
ské pravdy, ktoré sú zjaveným Božím slovom.

Katechizmus Katolíckej cirkví o tom vyhla
suje: „Sám Boh stvoril viditeľný svet v celej 
jeho nádhere, mnohotvárnosti a poriadku. 
Písmo symbolicky predstavuje dielo Stvoriteľa 
ako postupnú šestdennú Božiu «prácu», ktorá 
sa končí «odpočinkom» na siedmy deň. Čo 
sa týka stvorenia, posvätný text učí pravdy, 
ktoré Boh zjavil pre našu spásu; ony umož
ňujú «poznať vnútornú povahu celého stvo- 
renstva, jeho hodnotu a jeho zameranie na 
Božiu slávu»" (KKC 337).

Viditeľný svet teda obsahuje „nebo a zem", 
vesmír nad nami, oblohu a svet, v ktorom ži
jeme, planétu Zem. O tom všetkom viera 
hovorí, že to bolo stvorené (porov. KKC 326).

O vzniku neba a zeme, celého univerza, 
existujú početné vedecké poznatky, hypotézy 
a teórie. Správne prírodovedecké poznanie 
nemôže byť v rozpore s vierou (porov. KKC 
159). Žiadna ľudská veda však nemôže 
vysvetliť základnú otázku myslenia. Prečo

vôbec niečo existuje a prečo skôr neexistuje 
nič? A ďalej: Ako to, že v procese vzniku ves
míru vznikla práve táto planéta, na nej život, 
a nakoniec človek? Ten, kto hovorí, že všetko 
vzniklo iba slepou hrou náhody a potreby, 
musí vysvetliť, ako mohlo dôjsť k takému 
nepochopiteľnému sledu „náhod", ktoré bolí 
nevyhnutné na to, aby v kozmickom vývoji 
mohla vzniknúť Zem ako životný priestor 
človeka. Všetko vyzerá tak, ako keby za celým 
vývojom a jeho jednotlivými krokmi stál plán, 
z ktorého môžeme iba s úžasom odkrývať útr
žky. Viera nám hovorí, že tento plán je dielom 
nekonečného, múdreho a milujúceho rozumu 
(porov. KKC 295).

John Clenn, prvý americký kozmonaut, pri 
pohľade na vesmír v úžase zvolal: „Toto všetko 
by malo vzniknúť náhodou? Nemôžem tomu 
veriť. Presný plán, podľa ktorého sa pohybujú 
ohromné vesmírne svety, je pre mňa zrejmým 
dôkazom Božej existencie."

Biblická správa nám o jednotlivých dielach 
„šiestich dní"(Gn 1) nehovorí podrobnosti, ale 
skôr to, že nebo a zem stvoril Boh a že rozma
nitosť sveta si želal Stvoriteľ {„podľa svojho 
druhu"-Gn 1,25). Nesmierna mnohotvárnosť 
sveta je výrazom nádhery Stvoriteľa. Musíme 
si preto vážiť svojráznosť každého stvorenia.

Pravda, že Boh je Stvoriteľom sveta, nie je 
v žiadnom rozpore s dokázaným poznatkom 
prírodných vied. Správa o stvorení sveta, rast
linstva a živočíšstva obsiahnutá vo Svätom 
písme nevyslovuje sa ani pre tzv. vývojovú 
alebo postupnú, ani pre tzv. trvalú teóriu.

Pokiaľ vývojová teória hovorí, že sa rastlin
stvo a živočíšstvo vyvíjalo od nižších tvorov 
k vyšším a pokiaľ nevylučuje z vesmíru Boha 
ako pprvú príčinu a pôvodcu života a všetkej 
účelností, neprotiví' sa biblickej správe o stvo
rení.

Vývin ako stvorený fenomén je princíp, 
ktorý nikdy nemôže byť protirečivý so zjave
ním. Jedno í druhé má pôvod v Bohu. Zjave
nie vysvetľuje podstatu vzniku stvorenstva, 
ktorú prijímame vierou, vývin vysvetľuje 
pomocou vedy Božiu „technológiu". Iné 
chápanie evolúcie je iba materialistický 
evolucionizmus, ktorý je pre nás neprijateľný.

Treba tu pripomenúť, že otcovia a scho
lastici pokiaľ prijímali vývoj, predstavovali si 
vývoj jednotlivých druhov i živých bytostí 
z pôvodne Bohom stvorenej praformy. 
Moderné vývojové učenie chápe vývoj ako 
prechod od jedného druhu k druhému. Nech 
by sa však v budúcnosti ukázala pravdivou 
akákoľvek vývojová teória, vždy zostáva 
biblická správa o stvorení a s ňou kresťanský 
svetový názor rovnako odôvodnený ako pred
tým: „ Nejestvuje nič, čo bynevdačílo za svoje 
jestvovanie Bohu Stvoriteľovi" (KKC 338).

o. PaedDr. František Dancák 
Ilustračná snímka: M. Jánošová

L I T U R G I C K É  O K I E N K O

Ruženec
Ruženec je modlitbou k presvätej Bohoro
dičke. Jeho podoba sa postupne menila. Už 
od 12. storočia sa udomácnila pomôcka pre 
mníchov, ktorí nevedeli čítať, aby sa recito
vanie 150 biblických žalmov nahradilo 150 
modlitbami „Raduj sa Bohorodička“ -  „Boho- 
rodice Divo“ . Išlo o podobný postup ako pri 
Ježišovej modlitbe, ktorá cez styky latinských 
a gréckych kláštorov našla na Západe práve 
odozvu v ruženci. Túto formu modlitby neskôr 
prijali aj nábožní laici, ktorí sa pripájali k pred
písanej modlitbe mníchov.
V roku 1266 sa na generálnej kapitule domini
kánov určuje Mariánska kniha žalmov ako 
riadna modlitba bratov laikov. V 14. storočí 
kartuzián Henrich Kalkar podelil týchto 150 
veršov „Raduj sa Bohorodička“ do 15 desiat
kov a vložil na konci desiatku recitovanie mod
litby Otče náš.
Rozhodný krok k usporiadaniu a štruktúre ru
ženca, ktorá sa používa dodnes, nastal publi
kovaním diela Ruženec našej drahej Madone 
a jeho pôvod, niekedy v rokoch 1410 — 1439. 
Autor Dominik Héllon z Pruská, kartuziánsky 
mních z Kolína, navrhol pripojiť k tým 50 
Raduj sa Bohorodička rozjímanie o evanjelio
vých tajomstvách, pripomínajúcich radostné, 
bolestné a slávnostné tajomstvá.
Neskôr bol ruženec zjednodušený -  urobil to 
dominikán Alberto da Castelo v roku 1521, 
zredukoval tajomstvá na 15 a odporúčal, aby 
dodatky slúžili ako jednoduché komentáre 
k tajomstvu.
Pápež Pius V. nazývaný aj „prvý pápež ružen
ca” uzákonil v roku 1569 bulou Consueverunt 
romani pontifices zaužívanú formu ruženca 
a nastalo zlaté obdobie jeho rozvoja. Neskôr 
bulou Salvatorís Domini, ktorú vydal po víťaz
nej bitke pri Lepante, doplnil svoje učenie
0 ruženci.
Ustanovením nových ružencových tajomstiev, 
Tajomstiev svetla, nadviazal pápež Ján Pavol
II. na jedného zo svojich predchodcov, Pia V. 
Modlitbu ruženca tvorí 50 „Raduj sa Bohoro
dička...“ , tie sú rozdelené po desať (desiatok), 
po ktorých nasleduje „Sláva Otcu... ¡teraz
1 vždycky...“ , po nich modlitby „Ó, Spasite- 
ľu...“ (alebo „0  Ježišu...“ ) a Otče náš. Súčas
né tajomstvá sú rozdelené na radostné, bolest
né a slávnostné a tajomstvá Svetla a vyjadrujú 
udalosti a výjavy zo života Ježiša Krista a jeho 
matky Márie.

o. Mgr. Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie
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• i  ■ i i  V  V  • f  / V iNajvacsia sku ska  
Abrahámovej v ie ry
Boh skúšal Abraháma 

a povedal mu: »Abra
hám!« On odpovedal: »Tu som.,« 
A Pán hovorí: »Vezmi svojho syna, 
svojho jediného syna Izáka, ktoré
ho miluješ, a choď do krajiny ,Mor- 
ja. Tam ho obetuj ako zápalnú 
obetu na jednom z vrchov, ktorý ti 
ukážem!«" (Gn 22,1-2).

Naposledy, keď sme hovorili 
o Abrahámovej viere, sme si pove
dali, že viera nie je stav, ľudská 
vlastnosť, nie je to vec, ktorá sa dá 
zdediť, ale je to neustály zápas, 
v ktorom musí človek vždy risko
vať musí sa vzdávať všetkých svo
jich opôr a znova a znova sa spolie
hať na Božiu vernosť. Túto veľkú 
pravdu môžeme vidieť aj na príbe
hu o obetovaní Izáka. Tento príbeh 
bol už mnoho ráz komentovaný 
židmi i kresťanmi, ale stále nás vie 
prekvapiť čímsi novým.

Možno sa aj vám zdá tento text 
tvrdý a skúška, ktorou má Abra
hám prejsť, veľmi krutá. Často si 
mylne predstavujeme, že Boh skú
ša človeka nejakým nešťastím, aby 
videl, či sa človek osvedčí. Účelom 
Božej skúšky nie je škodoradostné 
sledovanie, ako sa človek zachová 
a jej význam nie je v tom, aby sa 
človek stal silnejším. Ak viera zna
mená žiť vo vzťahu s Bohom, ktorý 
je úplne iný ako človek - nevidí- 
telný a neuchopiteľný - potom 
skúška víerv nie je nič iné ako 
uvádzanie do tohto vzťahu radikál
nou dôverou voči Bohu, ktorého 
nemôžeme vtesnať do svojich 
predstáv a nemôžeme ním mani
pulovať Teda Boh podrobuje ľudí 
skúške preto, aby ho mohli lepšie 
spoznať a prehĺbiť svoj vzťah k ne
mu.

Od okamžiku vydania tohoto 
príkazu Abrahámovi sa v dejinách 
spásy objavuje požiadavka abso
lútnej dôvery, kladená na Božieho 
človeka. Pri povolaní sa mal Ab
rahám radikálne rozlúčiť s minu
losťou, zhmotnenou otcovským do
mom, teraz sa má rozísť s budúc
nosťou, ktorú vidí vo svojom syno
vi. A táto rozlúčka bola omnoho 
ťažšia. Boh si totiž pýta to, čo je 
pre Abraháma najvzácnejšie - 
Izáka, syna prisľúbenia. Au
tor jedného židovského komentára 
uHravil text tak, aby zvýraznil túto 
pravdu. Text tak dostal zaujímavú 
podobu. - Pán povedal Abrahá
movi: „Abrahám!" On povedal: „Tu 
som." Pán povedal: „Vezmi svojho 
syna!" Abrahám sa opýtal: „Kto
rého? Mám predsa dvoch synov." 
Pán: „Svojho jediného syna." Abra

hám: „Aj lzmael je jediný, aj Izák 
je jediný.“ Pán pokračoval: „Kto
rého miluješ." Abrahám hneď od
vetil: „Milujem ich obidvoch." Na
to Pán povedal: „Izáka."

Boh dal Abrahámovi syna, sľú
bil mu z neho veľké potomstvo 
a teraz ho káže obetovať. Je v tom 
zjavný rozpor! Má človek právo 
pýtať sa Boha: „Prečo tak robíš?“ 
Božie prikázania sa často zdajú 
kruté. Abrahám sa však nezdráha, 
nediskutuje. Už sa viac ráz pre
svedčil, že Boh je dobrý. Prišiel na 
jedno riešenie - BOH MÁ MOC AJ 
Z MŔTVYCH VZKRIESIŤ! (Heb U ,
19). Preto aj sluhom povedal: „Vy 
zostaňte tu s oslom; ja a chlapec 
pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa 
a vrátime sa k vám" (Gn 22,5). Ide 
obetovať syna, ale nevzdáva sa 
prísľubu o rozmnožení potomstva 
z Izáka.

V tejto viere vedie otec svojho 
syna. Izák nesie drevo, potrebné 
na obetu, podobne ako odsúdenec 
kríž, na ktorom má byť popravený. 
Keď sa opýta svojho otca, kde je 
obetné zviera, Abrahám, plný vie
ry, odpovedá: „Boh si už obstará 
baránka na obetu, syn môj" (Gn 
22,8).

Keď sme v úvode hovorili 
o tom, prečo Boh skúša človeka, 
povedali sme, že je to preto, aby 
človek lepšie spoznal, kto je Boh. 
Teraz, keď Abrahám stúpa na vrch 
Morja, na ktorom má byť obetova
ný jeho milovaný syn, spozná, kto 
je Boh a aká veľká je jeho láska. 
„ Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného syna... “ (Jn
3, 16).

Abrahám ešte nevie, že sa prá
ve stáva nádherným predobrazom 
Boha Otca a jeho syn Izák predob
razom nášho Spasiteľa, Ježiša Kris
ta. Boh naozaj pre nás všetkých 
zaobstaral baránka na obetu. „Ab
rahám zdvihol oči a uzrel barana, 
ktorý bol rohami zachytený v kroví. 
Vzal ho a obetoval namiesto svojho 
syna" (Gn 22,13).

Všetky zástupné obety Starého 
zákona bolí len obrazom obety 
Ježiša Krista, Baránka Božieho, 
ktorý mal hlavu v tŕní.

Aj Cirkev - Kristovo telo - je 
povolaná obetovať sa za tento svet. 
Veď iní môžu dostávať život iba 
vtedy, keď my umierame, keď 
prinášame svoje telá ako ľúbeznú 
obetu za svojich bratov, keď sa ako 
Abrahám zriekame toho najcen
nejšieho. Vtedy nestrácame život, 
ale získavame večný a lepšie spoz
návame, aký dobrý je Pán.

o. ThLíc. Jozef Zorvan

---- g------------|-------------------- i
K R ISTU S  
a zjednoten ie  Európy

—  ̂ .
Pri výmene alebo doplnení hráčskych kádrov futbalovej jedenástky sa 
všeobecne očakáva, že noví hráči, častokrát zaplatení astronomickými 
sumami peňazí, prinesú oživenie herného prejavu mužstva a potrebný 
efekt v strieľaní gólov.
Aké očakávania a aké nádeje sú, pýtajú sa mnohí, od doplnenia 
súčasnej európskej pätnástky štátov združených v Európskej únii novými 
štátmi? Alebo, ešte konkrétnejšie, aké nádeje pre Európu môže so sebou 
priniesť blížiace sa oficiálne začlenenie práve Slovenskej republiky, 
ktorá tvorí geografické srdce starého kontinentu?

Aby čím lepšie vynikla odpoveď na spomenutú otázku pomenujme najprv 
stručne oblasť, kde S lovensko, z prirodzených daností, nie je 
rozhodujúcou nádejou pre Európu. Slovensko ako relatívne malá krajina 
nie je rozhodujúcou veľmocou v širokom spektre ekonomickej oblasti. 
Nemáme nadmerné zdroje nerastných surovín, výkonnosť slovenskej 
ekonomiky je priemerná, zo získaných zdrojov potrebujeme ešte prioritne- 
dobudovať modernú sieť dopravy na vlastnom území atď Ale dejiny nás 
poučujú, že veľkosť štátu nezávisí iba od geografickej veľkosti a jeho 
ekonomických parametrov. Opravdivá veľkosť štátu (národa) spočíva 
v jeho duchovnej kapacite, ktorá sa prejavuje v morálne zdravom živote 
rodín, v m ierum ilovnosti a tolerancii voči inakšie zmýšľajúcim 
a v osobnostiach, ktoré vedú národné spoločenstvo správnym smerom.
V tomto zmysle štátnej veľkosti je aj naše „malé“ Slovensko pozvané 
splniť očakávania a nádeje vrcholných predstaviteľov zjednotenej Európy, 
vkladané do nás stále častejšie s blížiacim sa termínom nášho 
začlenenia.
Očakávania a nádeje vkladá do Slovenska aj súčasný pápež Ján Pavol
II., ktorý už veľa ráz naliehavo zdôraznil, že len v objavení svojich 
kresťanských koreňov a vedomom prihlásení sa k nim, môžeme všetci
-  globalisti i euroskeptici pozerať v ústrety budúcnosti s nádejou. 
Slovensko, ako krajina s hlbokou kresťanskou tradíciou je priam 
predurčená byťv prvej línii štátov, ktoré ponesú aj v budúcej zjednotenej 
Európe kresťanské hodnoty do života a v spojení s Kristom sa pričinia
0 blaho všetkých národov. Tvrdiť jednoducho, že Slovensko je nádejou 
Európy by bolo maximálne triumfalistické a scestné, ked’by sme pritom 
nemali na mysli to, že Kristus a jeho evanjelium v srdciach Slovákov je 
tým zdrojom alebo prameňom nádeje, ktorá má silu budovať krajší svet.
Pre Slovensko sa v európskom zjednocovacom procese otvára ešte jedna 
špeciálna úloha. Z duchovného a kultúrneho hľadiska je naša krajina 
križovatkou medzi Východom a Západom a v zmysle spomenutých nádejí 
sa očakáva, že sa práve Slovensko stane mostom medzi týmito veľkými 
historickým i tradíciam i reprezentovanými katolíkmi západného
1 východného obradu. Bohatosť duchovných tradícií nie je rozdelením 
ale vyjadrením krásy jedného tajomstva Krista, ktorý položil svoj život 
za všetkých ľudí, a preto je pre všetkých aj opravdivou nádejou.

o. ThLic. Michal Hospodár
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KNIHY
Blahoslavený bis

kup Vasif Hopko
Gréckokatolícke 

biskupstvo Prešov 
2003, s. 16. Cena: 20,- Sk.

Určite už aspoň v krátkosti poznáte živo
topisné údaje o našom blaženom bískupoví- 
mučeníkovi ThDr. Vasiľovi Hopkovi. Ale aj tak 
by možno bolo vhodné mať doma brožúrku, 
ktorú vydalo Gréckokatolícke biskupstvo 
v Prešove pod názvom Blahoslavený biskup 
Vasiľ Hopko. Autormi sú PaedDr. Ing. Gabriel 
Paľa a otec PaedDr. František Dancák, ktorý 
sa s biskupom Vasiľom Hopkom poznal 
osobne.

Okrem krátkeho, stručného, ale výstižného 
životopisu blaženého Vasiľa tu nájdete aj jeho 
modlitby a myšlienky. Známe fotografie vám 
priblížia osobu blaženého biskupa-mučeníka 
Vasiľa Hopká. Samozrejme nechýba ani 
modlitba k blaženému biskupovi Vasiľovi 
Hopkovi.

i a s & i l

Ján Račok:
365 zamyslení na 

každý deň
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1998, 

s. 104. Cena: 59,- Sk.

365 dní má rok a 365 zamyslení alebo, ak 
chcete, krátkych myšlienok obsahuje táto 
kniha. Je to ako 365 kvapiek svetla, plamien
kov, zábleskov či púčikov, malých veľkostí, 
ktoré sa rozvinú v krásny a voňavý kvet vtedy, 
keď myšlienka vstúpi do nášho srdca a pre
mení nás v duchovne lepšieho človeka.

Jedna myšlienka na každý deň. Ako 
tabletka, ktorá chorému človeku dodá silu, 
energiu či povzbudenie na celý deň. Je 
samozrejmé, že knižku ako je táto, je potrebné 
prijímať pomaly, kvapku po kvapke. K myš
lienke, ktorá vás oslovila, sa môžete vrátiť tak 
často, ako budete chcieť, pretože táto kniha 
je tu len pre vás. A hoci sa môže stať, že na 
konci roka, keď si prečítate poslednú - 365. 
myšlienku - nebudete maťvíac peňazí, budete 
mať šancu stať sa neporovnateľne duchovne 
bohatšími.
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Zlaté rozprávky
Gruppo EdiCART, 

legnano, Taliansko 
1995, s. 228. Cena: 
265,- Sk

Zlaté rozprávky - to je kniha 12 napí
navých príbehov, plná „zlatých” rozprávok. 
Je tu 12 rozprávok, ktoré sú - dá sa povedať 
- ľudové. Prenášajú sa z pokolenia na 
pokolenie a sú to azda tie najkrajšie a načíta- 
nejšíe rozprávky. Že neveríte? Táto kniha vás 
o tom rýchlo presvedčí. Či nepoznáte rozpráv
ku O Červenej čiapočke? Alebo snáď vám je 
neznáma rozprávka o Popoluške, Škaredom 
káčatku či Snehulienke? Určíte nie. No vaše 
deťúrence určite zaujmú aj rozprávky Pinoc- 
chio, Peter Pan, Alica v krajine zázrakov. 
Kniha džunglí či Aladin. Samozrejme, že 
v Zlatých rozprávkach nesmú chýbať ani 
„zlaté” kresby. Každá stránka knihy je plná 
kresieb, ktoré vaše deti rýchlo vtiahnu do 
sveta fantázie a rozprávok.

Anjel - 
Z meditácii 
a modlitieb 
sestry Zdenky

Ťažko je človeku zamýšľať sa nad tajom
stvom utrpenia, ešte ťažšie je vysvetliť, prečo 
neraz trpia práve tí najstatočnejší. Nevieme 
dať uspokojujúcu odpoveď ani na otázku, 
prečo najšľachetnejší človek, čo prišiel na 
tento svet, skončil ako Vykupiteľ ľudstva na 
dreve kríža.

Do skupiny ľudí, ktorí v rokoch prenasle
dovania podstúpili kruté mučenie a smrť patrí 
aj sestra Zdenka Schelíngová. Možno si 
kladiete otázku: Treba o tom hovoriť? Zaiste! 
Je načase, aby sme o hrdinoch Cirkvi a národa 
vedeli čo najviac.

CD nosič s názvom Anjel obsahuje myšlien
ky a modlitby, ktoré boli zapísané vlastnou 
rukou sestry Zdenky v zachovanom Zápis
níku, ktorý sa neskôr našiel. Modlitba za
svätenia Slovenska Sedembolestnej Panne 
Márii alebo zasvätenie sa Najsvätejšiemu 
srdcu Ježišovmu a iné, to sú jej modlitby, ktoré 
sa už dnes môžete modliť spolu s blaženou 
sestrou Zdenkou.

-ao

S L O V N Í K

Marana tha (aram. „Pane, príď J 
zvolanie pri Večeri Pánovej v prvotnej cirkvi 
(1 Kor 16, 22). Vyjadrovala vrúcnu túžbu po 
druhom Pánovom príchode.
Margarity (gréc. perla) -  malé častice v tvare 
kocky, ktoré kňaz vyreže na proskomídii z pros- 
fory k cti svätých a k spomienke na živých 
I mŕtvych. Ukladá ich na diskose vedľa seba 
a okolo vykrojeného baránka.
Martýr (gr.) -  mučeník kresťanskej viery, 
prenasledovaný pre svoje presvedčenie.
Martyrikon -  spev k cti mučeníkov počas 
dennej modlitby hodín (dňa) časoslova.
Minea -  je liturgická kniha, ktorá obsahuje 
menlivé časti dennej bohoslužby k úcte 
svätých po celý rok. Obsahuje menlivé časti 
aj na stále sviatky roka. Minea má dvanásť 
zväzkov v súlade s mesiacmi roka (môže mať 
aj menej).
Misijné sestry - príslušníčky rehole, ktorú 
založila Matka Terézia z Kalkaty, nositeľka 
Nobelovej ceny za mier. Venujú sa najopuste- 
nejším ľuďom na celom svete, najmä na 
predmestiach veľkomiest.
Modlitby na kolenách -  tri dlhšie modlitby, 
ktoré sú predpísané na večiereň v deň Zoslania 
Svätého Ducha. Uvádza ich výzva: „Vpokore 
kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme. ” Prí
tomní si kľaknú spolu s kňazom, a tak vypoču
jú modlitbu, ktorú prednesie kňaz. Modlitby 
obsahujú prosby na zoslanie Svätého Ducha, 
za odpustenie hriechov a za zomrelých. Prvá 
modlitba sa prednesie po prokimene, druhá 
po suhubej jekténii a tretia po piesni „Ráčnás, 
Pane“ -  „Spodobi, Hospodi“. Modlitby na 
kolenách sú aj v molebenoch.
Monštrancia (lat. ukazovat) -  nádoba, v ktorej 
rímskokatolícka cirkev vystavuje Oltárnu 
sviatosť pod spôsobom chleba k verejnej 
poklone.

Spracovali:Mgr. A Ondovčíková 
o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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Z achráň  J o n á š a
Pomôž Jonášovi von z ryby.

Nájdi odkaz od  B o h a
Vymaľuj polička 1 a 2 rožnou farbou.

•> O m afovačka
Dnes vám prinášame ikonu archanjela Michala 
na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

Riešenie nám pošli na adresu redakcie do 31. novembra 2003 
a môžeš vyhrať šatku na krk.

Stránku pripravila: Mgr. Lenka Frigová

NAPÍŠTE NÁM,
ČO BY STE CHCELI 

NA TÝCHTO STRÁNKACH 
V BUDÚCO M  ROKU VIDIEŤ 

A Č í VÁS TIETO STRÁNKY ZAUJALI.

MÔŽETE TAK UROBIŤ POŠTOU 
ALEBO  E-MAILOM:

slovogrk@stonline.sk

slovo - november/2003 • 39

mailto:slovogrk@stonline.sk


K T O  JE  T V O J  P A T R Ó N ?

AG N ESA
Meniny: 16. novembra.

Meno gréckeho pôvodu (hagné), znamená „čis
tá, nepoškvrnená, čnostná, nevinná“.
Patrón: Sv. Agnesa Rímska (Anežka), panna 
a mučenica.
Narodila sa v 3. storočí v Ríme a zomrela oko
lo roku 304. Agnesa bola dcérou bohatých kres
ťanských rodičov v Ríme. Pre svoju neobyčajnú 
krásu dostala už v 12 rokoch ponuku na svadbu 
od syna prefekta Symfrónia. Odmietla ju a pove
dala, že je zasnúbená. Keď sa chcel žiarlivý mla
dík dozvedieť meno snúbenca, rozprávala mu 
o Ježišovi Kristovi. Rozzúrený mestský prefekt 
dal Agnesu odviesť do nevestinca. Keď ju chcel 
jeho syn zneuctiť, padol náhle mŕtvy k zemi. Sud
ca ju chcel dať upáliť. Plamene jej ale neublížili. 
Sudca teda rozkázal vojakovi, aby vrazil dievčaťu 
meč do krku. Agnesa je znázorňovaná s barán
kom. Príčinou je podobnosť jej mena s latinským 
názvom agnus -  baránok. Je  patrónkou čistoty, 
panien, záhradníkov a detí. Jej liturgickú pamiat
ku slávi Cirkev 21. januára.

MARTIN
meniny: 11. novembra 

Meno latinského pôvodu (r la t .  Martinus), 
znamená „bojovný".
Patrón: Sv. Martin z Toursu 
Martin z Toursu bol biskupom. Narodil sa okolo 
roku 316 v meste Sabaria a zomrel v roku 397 
pri Tourse (Francúzsko). Jeho otec bol dôstoj
níkom rímskej posádky. Keď ma! pätnásť rokov, 
otec ho prinútil stať sa vojakom. Nie'celým srd
com, ale spoľahlivo si plnil svoje povinnosti. Keď 
bol v Pávii, začal sa pripravovať na krst, ale bol 
preložený do mesta Amiens v terajšom Frnacúz- 
sku. Na ceste do mesta videl žobráka trasúceho 
sa zimou, a tak mečom rozrezal svoj plášť a za
odel ho. V noci mal videnie. Zjavil sa mu Ježiš 
a povedal: „Martin, ešte nepokrstený, ma zaodel 
týmto plášťom.“ Krst prijal na Veľkú noc v roku 
339. Išiel do mesta Poitiers v západnom Fran
cúzsku. Tu žil svätým životom. V roku 371 bol 
zvolený za biskupa v Tourse. Biskup Hilár bol 
jeho učiteľom, ale aj vzorom v kresťanstve. Je  
znázorňovaný, ako sa delí o svoj plášť. Je  patró
nom. Francúzska, vojakov, krajčírov, mlynárov, 
žobrákov a pastierov. Jeho liturgickú pamiatku 
slávi Cirkev 11. novembra.

STANISLAV 
Meno slovanského pôvodu, vykladá sa ako 
„upevni slávu, staň sa slávnym“. Spája sa so 
staroslovenským stan, t. j. „pevnosť, tvrdosť“, 
prenesene „tábor”, a vykladá sa ako „sláva tá
bora, slávny bojovník”.
Patrón: Sv. Stanislav Kôstka, rehoľník.
Stanislav Kôstka sa narodil v roku 1550 v Rost- 
kowie (Poľsko) a zomrel v roku 1568 v Ríme. Bol 
novicom u jezuitov. Vo Viedni sa obávali prijať 
ho do rehole kvôli jeho otcovi, ktorý nechcel
o tom ani počuť. Stanislav ušiel z Viedne a prišiel 
prezlečený za žobráka do Angsburgu a do 
Dallingenu na Dunaji, kde v tejto dobe pôsobil 
Peter Kanízius a chlapca sa ujal. Slávny jezuitský 
kňaz ho poslal do Ríma. Ale dlhá cesta do Ríma 
podlomila jeho slabé telo, takže po 10 mesia
coch dostal ťažké záchvaty a horúčky a zomrel. 
Zobrazuje sa v blízkosti anjela, ktorý mu podáva 
Eucharistiu, a tiež s ľaliami, symbolom svätosti 
a nevinnosti. Je  patrónom Poľska, študujúcej 
mládeže. Jeho liturgickú pamiatku slávi Cirkev 
13. novembra.

TEST PRE VAS
1. Z čoho urobili vojaci Ježišovi korunu na hlavu? 
a) tŕnia b) medi c) striebra

2. Kto povedal: „Ako sa môže človek znovu narodiť, ak je už starý"? 
a) Peter b) Tomáš c) Níkodém

3. V ktorom podobenstve spomína Ježiš stonásobnú, šesfdesíatnásobnú a tridsať násobnú 
úrodu?

a) o rozsievačovi b) o horčičnom zrne c) o kúkoli

4. Po návšteve anjela Gabriela sa Mária vydala na cestu k: 
a) Alžbete b) Jozefovi c) Anne

5. Koľkí malomocní, ktorí boli uzdravení, sa vrátili poďakovať Ježišovi? 
a) 1 b )2

6. Ktorého učeníka Ježiš najviac miloval? 
a) Jána b) Petra

7. Ježiš pochádzal z kmeňa:
a) Gadovho b) Léviho

8. Kto vyšiel na strom, aby videl Ježiša? 
a) Matúš b) Tadeáš

c)6

c) Tomáša 

c) Júdovho 

c) Zachej

9. Čím nasýtil Ježiš 5000-ový zástup?
a) 5 chlebmi a 2 rybami b) 4 chlebmi a 3 rybami c) 5 chlebmi a 5 rybami

10. Do ktorého mesta šiel Šavol, aby uväznil kresťanov? 
a) Betlehem b) Damask c) Jericho

qeooeeeeoe

Z A S M E J M E  S A

- Viete prečo majú slony červené oči?
- Preto, aby sa mohli dobre maskovať 

v jahodách.
- A už si videl slona v jahodách???
- Nie? Aspoň vidíš, ako dobre sa maskujú.

- Prečo sa po 22.00 hod. nesmie chodiť do 
džungle?

- Lebo na stromoch spia slony.
- Prečo majú krokodíly plochú papuľu?
- Lebo chodia do džungle po 22.00.

V lese leží zajac medzi fľašami a ide okolo 
medveď a nesie televízor. Zajac sa udivene 
pozerá a pýta sa: „Medveď kde si to zobral?"

Medveď: „Nepijem, ušetrím, mám!"
Na druhý deň ide medveď zase okolo a 

nesie magnetofón. A zajac zas: „Kde si ho 
zobral?"

A medveď znova: „Nepijem, ušetrím, 
mám!"

Na tretí deň ide medveď zase okolo a nesie 
hífí-vežu. A zajac zase: „Odkiaľ ju máš?" 

Medveď: „Nepijem, ušetrím, mám!“
Na štvrtý deň sedí medveď pod stromom 

a obehne ho zajac na bavoráku. Medveď sa 
ho pýta:

„Zajac, kde sí ho zobral?“
Zajac odpovedá: „Bol som zaniesť fľaše!"

V lese sa otvára nový Supermarket. Ráno 
tam už čaká obrovská rada. Po chvíli sa začne 
radou predierať zajac. Zastaví ho líška a vraví 
mu: „Postav sa do rady." A hodí ho na koniec.

Zajac sa opäť prediera, prejde okolo líšky 
a po chvíľke ho zastaví vlk a hovorí mu: 
„Postav sa do rady." A hodí ho na koniec.

Zajac sa zase prediera. Prešmykne sa 
okolo vlka až k prvému medveďovi. Medveď 
mu hovorí: „Postav sa do rady." A hodí ho na 
koniec.

Zajac odchádza a hovorí sí: „Nuž čo, 
otvorím až zajtra."

NAVŠTÍVTE INTERNETOVÚ STRÁNKU
w w w .g r k a t .n f o .s k

Spoznajte lepšie hĺbku duchovného bohatstva svojej cirkvi! Zapojte sa do diskusie 
o aktuálnych otázkach cirkvi v diskusnom fóre! Množstvo článkov a cirkevných dokumentov 
o histórii, spiritualite, bohoslužobnom živote dopĺňajú ikony a hudba, ktorú si môžete 
zadarmo stiahnuť vo formáte mp3. Bohatá sekcia odkazov vám otvorí bránu do sveta 
kresťanského internetu.
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OSEMSMEROVKA

n A V L A Á Š T S 1 L E T
E K E S R R 0 •0 T T R V J
T B 0 0 0 1 A N N S N 1 N
Á K N P E A K Ó É 0 E E S
M A A E H M T R K L M R Á
E K P A Y A A A í A P A T
R C V U R B 1 N 0 Ž A K Á
S D D A T D M Ť Č K Š 1 P
0 0 M R 1 0 A 0 I N K T 0
M 1 - A CH S A P T K E Á A J
Š 1 R A E A E 1 Ž A L M P
A A S P R K L A S Y T L V
E P L Á S K A V 0 S Ť A E
B A R A L 0 V E U U A D K
T T Á E M E T P ô s T Č R
D E K A N Ú D A Á N É A 1
N N E Á P 0 N P N E M 0 C
0 A L 0 Č 1 S T E C A S Ť

Legenda: AMEN, ARAB, ARCHA, ARCHIDIAKON, ASKETIKA, ÁBEL, 
ÁRIA, ÁRON, CENSUS, CIRKEV, CMAR, DALMATIKA, DEKAN, EPOS, 
1R1S, KAPOR, KATAKOMBY, KLASY, KOSA, KRÍŽ, LÁSKAVOSŤ,
LEKÁR, LÉNO, LIST, MARATÓN, MARS, METÁN, MISÁL, NEMOC,
OČISTEC, ODPUSŤ, ODVAHA, OMŠA, OPÁT, OPIS, PAMIATKA,
PASCHA, PAŠKÁL, PATENA, PLAT, POTUPA, PÔST, PRENOS,
PSOTA, PÚTE, SPÁSA, SRDCE, ŠALAMÚN, TÉMA, TKÁČ, TREST,
VIERA, VLAS, ŽALOSTI, ŽALM.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtnutých písmen. 
Autor: Mgr. Marek Pataky, Bardejov 
Riešenie z septembrového čísla znie:
„Nenávisť si pamätá viac ako láska '.
Riešenie tajničky:... ako je bolesť moja."
Výherca: Mária Nalepovíčova, Sečovce

“Šiju zapoviďdaju vam: Da ľúbite druh druha,...”
Pomôcky: 

also, 
Rodin, ro

Roľa 1. časť 
tajničky

Umelý
jazyk Otec Novotvar Bodavý

hmyz
2 .časť 
tajničky

Značka
hliníka

Duševná
choroba

Pracoval 
s motykou

Činske
ženské
meno

Praotec
Číslovka

Začala

Túz
Germánsky

boh

Osobné
zámeno

Silák Popevok
Teda po 
nemecky Nápoj

Koniec
modlitby

Vozidlo
Hon

55 v Ríme Podpis
anonyma

Magma
Slepačia
slabika

Vozil na 
sánkach

Spriadala

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného.

Toto je správna tajnička z minulého čísla. Za chybu počítača sa 
ospravedlňujeme. Jej riešenie uverejníme v ďalšom čísle.

Novembrová tajnička:

Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 
30. novembra 2003 a môžete získať knihu nielen o vzťahu otca 
a drogovo závislého syna - ANJEL NARKOMANOV.

DAROVALI NA SLOVO
Michal Tnačák, Mrázovce - 50 Sk; Gombošová Mária, 

Trebišov - 40 Sk: MUDr. Pavol Čandík, Vranov n/ľ - 150 
Sk: Jana Sivá, Sterekovce - 40 Sk; Ján Smolnícký, Sokoľ- 
40 Sk; Mária Strenková, Dargov - 200 Sk; lng. Ján 
Michalov, Humenné - 200 Sk; Mária Petríláková, Sabinov
- 50 Sk; Eva Oriníaková, Trebišov - 40 Sk; Rímsko
katolícky farský úrad Prievidza - 40 Sk, Mária Slívoví- 
čová, Svidník -100 Sk; Michal lnačo. Stropkov - 50 Sk; 
Cyril Sirotňák, Žehňa-Dúbrava - 50 Sk; Mária Bukvová, 
Turčianske Teplice - 50 Sk; Rímskokatolícky farský úrad 
Malatiná - 40 Sk; Bohuznáma, Zvolen - 250 Sk; Mária 
Štefanova, Košice - 40 Sk; Fr. Melíchar Jozef Matis, Košice
- 40 Sk; Júlia Petrušová, Prešov - 50 Sk; Peter Kasenčák, 
Kretiná -150 Sk; Mária Fecíková, Spišská Nová Ves - 500 
Sk; Spolok sv. Ruženca z Ďačova - 500 Sk, lng. Mikuláš 
Sysák, CSc.. Bernolákovo - 50 Sk; Filip Kreheľ, Prešov - 
40 Sk.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Pomôcky: 
Spa, Aha, 

Oma, 
Leona

Rozdelil
som

Egyptský 
kráľ 

1. dynastie

Národné
divadlo

Belgické
kúpele

Zhotovil
šitím

Ázijská
rastlina

Alžírsky
prístav

Babka, po 
nemecky

1. časť 
tajničky

Šarha
Africká
opica

Dravý vták
Španielska

polievka

Dravé
vtáky

Súčasť
éterických

olejov
Spojka

Domácke
ženské
meno

Skladací
cylinder

Bývalý
jednotkový

obchod

Farba na 
pery

Cudzopas 
ný hmyz

Vajce, po 
nemecky
Veľryba

2 .časť 
tajničky

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného.
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RÁDIO VATIKÁN
FM 93,3 MHz, MW1530-AB 
kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 
East (Atlantik)
05:25-05:40:19:45-20:00
- slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45- 
česky

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - NOVEMBER
• Aby západní kresťania čoraz lepšie spoznávali a oceňovali 
duchovnosť a liturgické tradície východných cirkví.
• Aby sa Cirkev v Amerike sláviaca Druhý americký misijný kongres 
v Guatemale nadchla za ešte veľkodušnejšiu evanjelizačnú činnosť
i za hranicami svojich krajín.
• Aby sme pri tajomstvách Ruženca svetla mysleli na nebo, ktoré 
Pán prichystal všetkým verným.

S L O V E N S K Y  ROZHL AS
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 (nábožen
ské spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 
Rádio Vatikán; Naša liturgia bude z Čemerného.

R A D I O  L U M E N

sveno tvojich oní

BANSKÁ BYSTRÍC A 102,9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠICE 94,4 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7 

LUČENEC 106,3 
MICHALOVCE 103,3 
N 4#*£STOVQ 105,8

PREŠOV 92,9 
PRIEVIDZA 98,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽILJ8ä 89,8 

ČADCA 105,8

PONDELOK-PIATOK 
00.00 -reprízy relácii 05.00 -  Ranné 
spojenie 08.30 Športecho 09.00 TIP- 
T0P12.00 -  Hudobný aperitív 13.00 
-TIP-TOP 16.00 -  Po - Staré ale dobré 
Ut -  Folkparáda St -  Oldieparáda Št -  
Gospelparáda Pi -  Top 15 17.30 -  
Infolumen 18.00 -  Svätá omša -  
Emauzy 19.00 - Svetielko 20.00 -  
Intolumen 20.15 -  Po -  Počúvaj 
srdcom Ut -  V modrom tieni St -  
Pohoda s klasikou Št -  Mince na dne 
fontán Pi -  Hudobné návraty 21.00 -  
Rádio Vatikán 21.15 Po -  Študentské 
šapitó Ut -  Duchovný obzor St -  Lupa 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ f Št-História a my P i—ÚV hovor 22.30
- Hlas Ameriky 22.45 Po -  Mince na 

dne fontán r. Ut -  Hudobné návraty r. St -  Počúvaj srdcom r. Št -  V modrom 
tieni r. Pi -  ÚV hovor 23.45 Po-Št -  Pod vankúš Pi -  ÚV hovor 24.00 Správy

SOBOTA
00.05 -  Top 15 r. 01.35 -  Pod vankúš 05.00 Ranné spojenie 08.30 -  Športecho
09.00 -  Hodinka Vášho štýlu 10.00 -  Auto moto klub 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
00.05 -  Hodinka Vášho štýlu r. 01.05 -  Literárna kaviareň r. 03.05 -  Pod 
vankúš 05.00 - Ranné spojenie 08.30 -  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 - Emauzy 19.00 -  Svetielko 20.00 -  Kresťanské noviny 20.30 - 
Vešpery 21.00 -  Rádio Vatikán 21.15 -  Náš hosť váš hosť 22.30 - Zamyslenie
22.45 -  Pohoda s klasikou r. 23.45 -  Pod vankúš 24.00 - Správy

Krátke správy; denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00,8:00; v pracovné dni aj o 9:00, 
10:00,11:00,13:00,15:00.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00. r. - repríza

Súťaž s Rádiom Lumen !
Rádio Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica s kresťanským 
zameraním. Svojim poslucháčom ponúka hudbu prevažne 7 0 - 9 0  
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 fundova
nými hosťami. Priestor v éteri majú aj večerné náboženské relácie.

Napíšte nám, čo v preklade znamená slovo "LUMEN".
Súťaží sa o pohár s logom rádia LUMEN.
Výhercu a správne riešenie uverejníme v budúcom čísle. 

Počúvajte LUMEN, čítajte SLOVO a vyhrajte!

S L O V E N S K A  T E L E V Í Z I A

1.11. 9.45 hod. Ján Pavol II. v Trnave - Zostrih modlitbového 
stretnutia s pápežom v Trnave. P/2
10.00 hod. Bohoslužba - Priamy prenos bohoslužby na sviatok 
Všetkých svätých. R/2
11.30 hod. Duchovné slovo - Príhovor rímskokat. kňaza Tibora 
Hajdu. R/2

2.11. 9.20 hod. Noc temnoty, sila milostí - Dokumentárny film
o sestre Zdenke Schelíngovej. R/2
9.45 hod. Ján Pavol 11. v Bratislave - Zostrih bohoslužby 
s pápežom v Bratislave-Petržalke. R/2
12.30 hod. Tri obelisky - Dokumentárny film. R/2

3.11.18.00 hod. Božie deti. R/2
8.11.11.45. hod. Ján Levoslav Bella - Dokument. R/2
9.11.12.30 hod. Páter Majerník - Dokumentárny film. R/2

13.00 hod. Duchovné slovo
13.05 hod. Ecce homo - Radovan Kaufman - Miniprofil. P/2

10.11.18.00 hod. Božie deti. R/2
21.00 hod. Sféry dôverné - Téma: Môj život riadil horoskop.
R/2

15.11.11.45 hod. Básnik stratenej slovenskej slobody - Doku
ment o R. Dilongoví. R/2

16.11. 12.30 hod. Ruženec sestry Bernadety - Dokument o sr. 
Bernadete Pánčiovej. R/2
13.00 hod. Duchovné slovo. R/2
13.05 hod. Ecce homo - prof. Ján Findra - Miniprofil. P/2

17.11.18.00 hod. Božie deti. R/2
22.11. 11.45 hod. Rozsievač perál - Dokumentárny film o Goraz- 

dovi Zvonickom. R/2
23.11.12.30 hod. Modlitba za umelca - Dokument o V. Hložníkovi. 

R/2
13.00 hod. Duchovné slovo. R/2
13.05 hod. Ecce homo - JUDr. Dušan Roll - Miniprofil. P/2

24.11.18.00 hod. Božie detí. R/2
21. 00 hod. Sféry dôverné - Diskusná relácia. R/2

29.11. 11.45 hod. Môj rodný kraj - Dokument o P. O. Hviezdo
slavovi. R/2

30.11. 12.30 hod. V očakávaní... - Dokumentárny film o advente. 
R/2
13.00 hod. Duchovné slovo. R/2
13.05 hod. Ecce homo - Peter Rúfus - Miniprofil. P/2

NABUDÚCE SI MÔŽETE PRECÍTAT

Rozhovor o novom ročníku SLOVA 2004, o jeho 
vyzáží, novinkách a zmenách.
Uzavrieme rubriky Hieromučenící, ktorí zomrelí 
pre Krista a Sčítanie ľudu 2002.
Zamyslíme sa nad ikonou sv. Mikuláša 
a Krížovou cestou.
Porozmýšľame nad slovami Svätého Otca Jána 
Pavla 11. o žalme 148 z utíerne.
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SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

Kaší ju b ilan ti
V novembri t.r. si okrúhle životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Jolana Bľandová z Malcova, Marián Čiž

már z Košíc, Kvetoslava Hricová z Dargova, 
Anna Hricová z Dlhého Klčova, Marta Jure- 
kováz Drieňová, Božena Prokopičová z Abra- 
noviec, Tibor Szabo z Vranova-Čemerného 

Mária Calková z Brusnice, Mária Frenová 
z Dlhého Klčova, Margita Onderková z Abra- 
noviec, Regina Sokolová z Drieňová 

Mária Behunčíková z Markoviec, Anna 
Kapráíová zo Stakčína, Anna Kušnírová

O
Program
Stredoeurópskych 
katolíckych dní 
na mesiac november
13. - 21. november 2003 
Bratislavsko-trnavská 

diecéza: Trnava; Trnavská novéna 
20. november 2003 - 30. január 2004 
Košickýexarchát: Kežmarok; Výstava „Iko
ny"; Spolok ikonopíscov sv. Cyrila a Meto
da Slovensko - Košice
23. november 2003 Košická diecéza: Pre
šov; Odpustová slávnosť Krista Kráľa
28.-30. november 2003 Košická diecéza: 
Košice; Fórum mladých
29. november 2003 Košická diecéza: 
Košice; Celodiecézne rekolekcíe pred sviat
kom sv. Ondreja

z Trebišova, Jozef Lebeda z Michaloviec, lng. 
Michal Olexa z Košíc-Terasy

Július Daňo z Okružnej, Mária Franková zo 
Sačurova, o. Oto Gábor z Prešova, Michal Kaš- 
per z Torysiek

Anna Dobošová z Novosadu, o. Mikuláš 
Čečko z Košíc, Veronika Gamratová zo Sadov 
n. Torysou, Mons. Ján Hirka, biskup z Prešova, 
Mária Kužmiková zo Sečoviec, Mária Lesako- 
vá z Cabova, Kristína Lisá zo Sečoviec, lng. 
Lúlius Naščák z Košíc, Mária Prochyrová 
z Gribova, Helena Salagová zo Zemplínskeho 
Jastrabia, Demeter Stanko z Humenného, 
Mária Tomášová z Košíc, Edita Zorvanová z 
Popradu

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

Darovanie z dane___________________
Spolok sv. Cyrila a Metoda, Hollého 2, 071

01 Michalovce bol dňom 12.12.2002 zaregis
trovaný v Notárskom centrálnom registri 
právnických osôb (NCR 2575/2002) ako prijí

mateľ 1% zaplatenej dane z príjmu obyvateľ
stva podľa § 48 zákona o daniach z príjmu.

Pokiaľ chcete prispieť 1% zo svojich daní 
na činnosť spolku, uveďte do vyhlásenia o po
ukázaní sumy zodpovedajúcej 1% zaplatenej 
dane, časť údaje o prijímateľovi, nasledovné: 

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
Hollého 2, 071 01 Michalovce 
IČO: 17078024 
účet: OTP Banka Slovensko, 
pob. Michalovce 
Číslo Účtu: 569 7345/5200 
Výbor spolku

Distribúcia členských podielov
V mesiaci november pravidelne vychádza 

obľúbený Gréckokatolícky kalendár a podie
lová kniha pre členov spolku. Veríme, že aj 
toho roku vás knižné podiely zaujmú a potešia 
a Gréckokatolícky kalendár nebude chýbať 
v žiadnej našej rodine. Prosíme vás, aby ste 
si vyzdvihli svoj členský podiel, distribuovaný 
prostredníctvom protopresbyterátov (dekaná
tov) do jednotlivých farností. Kalendár si 
okrem toho môžete zakúpiť a venovať ho ako 
vhodný darček aj pre svojich známych.

Navštívte naše bohoslužby vo Zvolene
V septembri som bol na kúpeľnej liečbe 

v Sliači, kde som bol milo prekvapený sku
točnosťou, že v nedálekom Zvolene sa slúžia 
gréckokatolícke sväté liturgie.

Tým chcem dať na vedomie širokému okoliu 
a apelovať na vás čitateľov- rodičov, ktorí máte 
svoje deti alebo vnukov na štúdiách vo Zvolene 
alebo bývajúcich v blízkosti, pošlite ich na naše
- gréckokatolícke - bohoslužby. Konajú sa 
v nedeľu o 7.30 hod. na zámku vo Zvolene. Je 
to mladá farnosť a svojou účasťou na bohosluž

bách podporíte tamojších veriacich a samí 
prejavíte svoju spolupatričnosť ku gréckokato
líckej cirkvi a jej obradu. 0. Emilsičák

Poďakovanie________________________
Redakcia SLOVO v mene veriacich na 

Ukrajine vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať 
za pomoc veriacim z filiálky Ú por (FÚ Stanča), 
ktorí ukrajinským veriacim darovali staršie 
kňazské rúcha, oltárne plachty a iné liturgické 
predmety, a takto im pomohli dôstojnejšie 
sláviť sv. liturgie.

tradícia É T i
mládež ä jfs A  

história í  M
clucfcevné « le v »  | L J M  

východné spiritualite y M P
Polročné predplatné 1-10 ks: 180,- Sk za kus 
Polročné predplatné nad 10 ks: 160,- Sk za kus * ^ Í L ;  
Celoročné predplatné 1-10 ks: 350,- Sk za kus 
Celoročné predplatné nad 10 ks: 300,- Sk za kus ™
Zľavy platia do 15.11.2003. Neváhajte a predplaťte si ho čím skôr!
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Blažený hieromučeník Pavol GOJDIČ, prešovský biskup


