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Apoštoli Slovanov

Cirkev dýcha oboma stranami pľúc

Vo Svidníku
zažiarila
Božia Múdrosť

10. výročie
návštevy Jána
Pavla II. v Prešove

ÚVODNÍK
Každý si spomenie
na zvyky a spôsoby
svojich rodičov alebo
ľudí, ktorí nás vychovávali a pripravovali na život. Vieme sa
rozpamätať na detaily,
Mgr. Peter Tremko ako vedeli rozprávať,
sninský
akí boli zruční alebo
protopresbyter
možno aj akí dôslední.
To v človekovi zostáva
natrvalo. Pamätám si, ako nám rodičia vštepovali do srdca, okrem iného, aj úctu k takému
daru, akým je chlieb. Skôr, ako sa načal bochník, musel sa na ňom symbolicky urobiť znak
kríža. Až potom sa mohol krájať. Keď spadol
chlieb na zem, museli sme ho pobozkať, lebo
je to chlieb. Povedali by sme, že je to iba zvyk.
Ale zvyk, ktorý svedčí o tom, že každý dar, aj
dar chleba, si treba vážiť a ďakovať zaň.
Ježiš na púšti rozmnožuje dar chlieb a sýti
tých, ktorí za ním idú a počúvajú ho. Ten istý
Ježiš dáva aj sám seba, aby nasýtil a dal život
nielen pre telo, ale aj pre dušu človeka.
Kto iný ako Stvoriteľ môže lepšie pochopiť
potreby človeka? On chápe aj to, že človek
je jednoducho hladný a túži sa nasýtiť, aby
hlad prestal. Základná ľudská potreba, ktorú
prežíval aj Ježiš. Iste sa vedel veľmi dobre vžiť
do situácie tých, ktorí boli s ním a počúvali ho.
Nezostal iba pri konštatovaní, že je to tak, že
sa nedá nič robiť, že „nemáme tu nič, iba päť
chlebov a dve ryby“ (Mt 14, 17). Proti argumentom apoštolov a ľudskej logike rozkáže
zástupom posadať si na trávu, dobrorečí,
láme chleby, dáva učeníkom, a tí zástupom.
Pre všetkých, ktorí tam boli, to musela byť
úžasná skutočnosť toho, že Pán nenecháva
človeka samotného, a dáva mu ako dar to,
čo potrebuje pre život, aj také čosi, ako je
každodenný chlieb. Vďačnosť tých, ktorí sa nasýtili, musela byť nesmierna a vidno tu aj úctu
k daru chleba, ktorý dostali, aj k posledným
omrvinkám, veď „nazbierali dvanásť plných
košov zvyšných odrobín“ (Mt 14, 20).
Stálo by za to opýtať sa ľudí, či doma
vedia pozbierať aj omrvinky z chleba alebo
nejakého iného jedla, ktoré zostanú na stole.
Mnohí by nad tým začudovane krútili hlavou
či klopkali na čelo, čo má znamenať takáto
otázka, pretože nad tým sa netrápime. Obrazne aj doslovne každý kalkuluje s čímsi väčším,
ako sú „odrobiny“. Očakávame od života veľké
veci, a pritom zabúdame, že aj najväčšia
stavba sa skladá z mnohých malých tehál,
ktoré ktosi musel presne poukladať. Samozrejmosťou nazveme dostatok hmotných dobier,
ktoré máme, a predsa, ako málo stačí, aby to
samozrejmosť nebola. Boh dáva človekovi to,
čo potrebuje k životu a človek si namýšľa, že
je to automatické, že to ani ináč nemôže byť.
Skúsenosť hovorí, že zdravie si vieme oceniť
často až vtedy, keď ho strácame. A neplatí to
len o zdraví.
Bol som vysypať domáci odpad do kontajnera. Keď som otvoril zbernú nádobu a vysypával odpad, môj pohľad ustrnul nad jednou
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vecou, ktorú som tam videl. Pre niekoho by to
nebolo nič zvláštne, pre mňa však áno, lebo
tam bol chlieb. Vskutku, celý, krásne v igelitovom vrecúšku zabalený chlieb. Hneď mi
napadlo: Kto to mohol urobiť? To sa nám až
tak dobre žije, že vyhadzujeme chlieb? Keď
som ho vybral, napadla mi však iná vec: Čo
ak to tam niekto dal naschvál pre tých, ktorí
hľadajú jedlo aj medzi odpadkami? Možné
by to bolo. Každopádne, ten chlieb mi nedal
pokoja, aby som ho tam nechal.
Nemožno zostať ľahostajným voči tomu, čo
si vážim ako dar. Môže to byť hocičo, nielen
chlieb. Veď Boh dáva človekovi toľko darov
pre jeho život. Dáva dokonca aj sám seba
v chlebe pre dušu – v Eucharistii. A predsa,
koľko je tých, ktorí si tento najväčší dar nevedia vážiť.
Isto si dobre pamätáme, čo spôsobila akcia
jedného hypermarketu, keď znížil ceny na
minimum. Bolo až tragikomické sledovať ľudí,
ako sa po otvorení obchodu vrhali s nákupnými košíkmi a bezhlavo leteli za tovarom, aby
uchytili, čo sa dá. Čo by asi nasledovalo, keby
obchodné reťazce vyhlásili akciu, že veľká časť
tovaru bude úplne zadarmo?
Až neskutočne znie fakt, že Ježiš dáva sám
seba v Eucharistii úplne zadarmo. Netreba
vyčkávať kdesi pred obchodom a byť medzi
prvými, aby sme mohli dostať. Nemusíme sa
tlačiť a byť bezohľadní k ostatným z obavy,
že pre nás už nič nezostane. Ježiš je tu pre
všetkých.
Blažení sú tí, ktorí to vedia a prijímajú
tento dar. Ježiš žije v nich a dáva im život.
Do textilného závodu, kde pracovali väčšinou ženy, nastúpilo mladé dievča, ktoré
pred krátkym časom skončilo strednú školu.
Prišla do kolektívu pracovníčok, ktoré z väčšej časti boli od nej o niekoľko rokov staršie
a mohli by jej byť mamou. Ona sama si to
veľmi dobre uvedomovala a rešpektovala ich.
V istý deň, po riadnom obede, keď sa vrátili
k pasu, aby opäť mohli šiť, dievča si všimlo,
že jedna staršia pani podišla k odpadkovému
košu a chlieb, ktorý jej zvýšil po obede, doň
hodila. Stále sa snažila ovládať, ale toto ňou
trhlo. Vstala od šijacieho stroja, podišla k tej
žene a vraví: Pani, viem o vás, že ste veriaca.
Ale povedzte mi: modlíte sa aj modlitbu Otče
náš?“ „Samozrejme,“ odvetila pani. „A čo
vám hovoria slová: chlieb náš každodenný,
daj nám dnes...?“ Táto „tiež veriaca“ žena sa
nezmohla na slovo, čosi habkala o tom, že to
nič, že ten chlieb vyberie z koša... Nestihla.
Dievča ju predbehlo, chlieb dalo do vrecúška
a zobralo domov, hoci len pre sliepky.
Vieme si oceniť to, čo má pre nás cenu. Iste
sú to aj poznatky, skúsenosti a dobré návyky,
ktoré nám iní odovzdali. Vážme si dary, ktoré
dostávame. Pozemské nebeské. Ďakujme
Bohu aj za najväčší dar, ktorý mohol dať človeku, že cez Eucharistiu mu dáva sám seba,
aby dosiahol večný život.
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MYŠLIENKY O LITURGII
Liturgia je obradom (rítom, rituálnym úkonom) Cirkvi – nie všetko, čo sa robí v chráme
alebo čo robí viac kresťanov spolu, je liturgia.
(Spoločná modlitba ruženca v chráme či
mládežnícke stretnutie nie je liturgia.)
Eucharistické spoločenstvo neznamená byť
„ja (indivíduum) s Kristom“, ale „ja (indivíduum) spoločne s inými v Kristovi“.
www.grkat.nfo.sk

Rozjímania blaženého
biskupa Vasiľa Hopka VI.
Trpiaci Ježiš prichádza ku mne...
Ježišu, ktorého celý život bol utrpením,
s veľkou túžbou ťa čakám ako hosťa. Čakám
ťa, aby si ma naučil, akú cenu má utrpenie.
Čakám ťa, aby som sa ti poďakoval za všetky
utrpenia. Idem k tebe, Ježišu, pretože chcem
poznať školu kríža.
Drahý Ježišu, myšlienkami krátko prejdem
všetky zastavenia tvojho utrpenia, ktoré nech
sa stanú prípravou k svätému prijímaniu.
Betlehem... Ježišu, ako si sa mohol cítiť po
nebeskej sláve v maštali, medzi zvieratami,
na slame, v jasliach? Bolo chladno, tesno,
pretože si bol zavinutý do plienok. Nesmierne
veľký Boh sa ukladá do malých jasieľ! Zaiste
už tam v jasliach ti vyšli prvé slzy z tvojich
očí! A koľko ráz si trpel od tejto prvej slzy,
ktorá bola znakom, že kalvária tvojho života
sa začala – až do posledného dychu na kríži:
„Je dokonané!“ (Jn 19, 30).
Ako ťažko ti bolo na ceste do Egypta!
Púšť..., hlad, smäd... v noci bolo treba spať
na holej zemi.
V Egypte, v cudzej zemi, na počiatku svätý
Jozef bez práce, bez známych. Koľko ráz sa
stalo, že sa iba z nažobraného chleba najedol
ten, ktorý je Stvoriteľom pšenice, chleba..
Nazaret... denne musel Spasiteľ ťažko pracovať... Koľko raz mnohí ľudia podobne, ako
bolo zvykom vykrúcať remeselníkov, vykrúcali
aj Ježiša: toto tak chcem, toto tak..., ja som tak
myslel..., ja som tak chcel... a Ježiš pokojne
poslúchol a každému urobil, čo chcel.
Učiteľ... „Líšky majú svoje skrýše a nebeské
vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde
hlavu skloniť“ (Lk 9, 58). Cez deň hlása Božie
slovo, v noci sa modlí. Koľko ráz unavený
zaspal v loďke. Aký unavený musel byť, keď
apoštoli nechceli dovoliť deťom prísť k nemu.
A Ježiš, hoci unavený, volá k sebe deti, žehná
im, „lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk
18, 16).
Aké mohlo byť jeho utrpenie, keď ho pobozkal zradca Judáš... Ako muselo horieť toto
miesto na Ježišom líci... Ako trpel Ježiš, keď
ho obyčajný sluha udrel po líci. Ako trpel, keď
mu pľuvali do tváre... Keď musel počúvať nečistého Herodesa, keď videl necharakterného
Piláta, keď počul neustávajúci krik: Ukrižuj
ho, ukrižuj ho. Za to, že si ich liečil, že si ich
učil, že si ich nasýtil..., že si im žehnal deti,
za to máš byť teraz ukrižovaný. Bičovanie...
aké strašné muky! Biče z remeňa, na konci
olovo. Pri bičovaní najprv opuchlo telo, potom
zmodrelo, koža sa pretrhla, krv tiekla akoby
potokom, pokropila stĺp, pri ktorom Ježiš musel stáť obnažený... Ježiša skoro v bezvedomí
priviedli pred Piláta, ktorý o ňom povedal:
„Hľa, človek!“ (Jn 19, 5). Akoby chcel povedať
národu: majte zľutovanie, no národ zúril ešte
viac, akoby na divú zver kričal: „Ukrižuj!
Ukrižuj ho!“ (Jn 19, 6). Korunovanie tŕním...
Ľahko sa mohlo stať, že tieto tŕne poranili aj

oči... Zvlášť sa to mohlo stať, keď bola koruna
malá a s palicami mu ju narazili na hlavu.
Na plecia mu dali kríž; jeden koniec sa vlečie
po zemi. Každý kamienok, ktorého sa kríž
dotkne, dotkne sa aj Ježišovej hlavy, tŕne sa
hlboko vbíjajú do hlavy a bolesť sa zväčšuje.
Ježiš padá..., bijú ho, musí ísť ďalej... Pomáha

Snímka: archív GkB

Šimon... Pribíjajú ho na kríž. Najprv jednu
ruku..., celé telo sa obráti na stranu tejto
ruky... naťahujú druhú, a aby ju dostali na
druhú stranu, kľaknú Ježišovi na hruď a ťahajú
... trhajú sa mu žily, katov to nebolí. Že to bolí
Ježiša, o to sa nestarajú, veď bol odsúdený,
z tých troch Ježiša mali za najhoršieho... Pribili
nohy... Postavili kríž... nie pomaly, ale s rachotom ho vhodili do pripravenej jamy, až sa celé
telo znova zatriaslo... To ale nebolo všetko...
Ježiš trpel aj duševne, keď videl mnohých, za
ktorých nadarmo zomieral...
Je smädný, napájajú ho octom... Zomrie...
prebijú mu srdce... a stotník oznamuje, že
skončil..., a priznáva pri tom, že to „bol naozaj
Boží Syn“ (Mt 27, 54).
Ježišu! Koľko utrpenia! Už len prečítať
je toho veľa, a vytrpieť to všetko? A k tomu
nevinnému, pretože na otázku: „Kto z vás ma
usvedčí z hriechu?!“ (Jn 8, 46), nikto na ňom
nemohol nájsť ani malú chybu. A napriek tomu
ho odsúdili, napriek tomu zomrel... Ó, Ježišu,
ako ma bolí srdce nad týmto utrpením... Bolí
ma najprv preto, že neviem tak plakať, ako by
som si to zaslúžil. Aký som v tom chladný...
Ježišu, buď ku mne milosrdný. Odpusť mi
túto slabú vieru!... Kvôli tomu idem na sväté
prijímanie, aby sa moja viera mohla obnoviť,
aby som sa mohol posilniť...
Ježišu, mám nádej, že svojím utrpením ma
posilníš, pozdvihneš ma k vysokej dokonalosti. Ježišu, milujem ťa, pretože keď niekto,
tak potom ty si zaslúžiš moju lásku... Ježišu,

hlboko sa korím, že nemám rád utrpenie a bez
utrpenia niet spásy. Ježišu, idem sa posilniť,
idem sa naučiť múdrosti v škole kríža. Príď
a pouč ma... Príď, chcem pobozkať tvoje rany.
Chcem sa rozplakať, aby vyšli slzy môjho
žiaľu, pretože mnohé choroby sa vyliečia
len tak, keď vyliate slzy očistia moju dušu...
Ježišu, ty, ktorý si za nás trpel, príď a zmiluj
sa. Amen.
Christos v nas, II. časť, s. 102-106; prel F. D.
Idem k vzkriesenému Ježišovi
Ježišu, ak som myslel na tvoje muky, na
tvoje ťažké chvíle, musím myslieť aj na radostné dni. Predstavujem si, že dnes do svojho
srdca prijmem vzkrieseného Ježiša...
Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal!
Hoci sa Židia postarali aj o to, čo v ľudských
dejinách nemá obdobu, zvlášť, že sa postarali o stráž k hrobu, aby „neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: «Vstal
z mŕtvych»“ (Mt 27, 64). Márna bola ich stráž,
márny bol veľký kameň zapečatený úradnými
pečaťami... V nedeľu skoro ráno, akoby by sa
zatriasla zem, Ježiš, víťaz nad smrťou, stojí
v svojom duchovnom tele. Naľakaná stráž beží
do mesta a hovorí Židom, čo sa stalo. Židia dávajú peniaze vojakom, aby povedali, že prišli
apoštoli a ukradli Ježišovo telo. Mysleli si, že
keď je hrob prázdny, uveria tomu. Zabudli
však, že keď Ježiš vstal, aj sa ukáže. Ak ho
apoštoli ukradli, potom má byť mŕtvy. Lenže
Kristus nie je mŕtvy, on žije. Veď ešte štyridsať
dní učil na zemi, zjavil sa raz jednému, raz
druhému, všetkým apoštolom, ba aj veľké
množstvo ľudí ho videlo... Svätý Tomáš vložil
ruku do jeho boku. Ježiš s apoštolmi jedol,
aby verili, že žije...
Tento vzkriesený Víťaz, ktorý svojou smrťou
smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život
daroval..., prichádza ku mne. Pomyslieť si na
to je ľahké, pretože skutočnosť je tu blízka.
Keď prijímame, potom vždy prijímame telo
a krv vzkrieseného, osláveného Ježiša Krista.
Ježiš už viac nemôže trpieť. Aká je to radosť,
že tento Víťaz prichádza ku mne! Sväté prijímanie mi pripomína, že aj ja raz vstanem
z mŕtvych..., pripomína mi, že keď som na
svoje nešťastie padol do hriechu, nemôžem
v ňom dlho ostať. Čím skôr, podľa možnosti
hneď, mám povstať z hriechu, očistiť si dušu
a znovu byť v priateľstve s Pánom Bohom.
Ó, Ježišu, s akou vierou mám k tebe pristúpiť, s akou nádejou a láskou, keď ty, opravdivý Víťaz nad smrťou, prichádzaš ku mne.
Je to skutočná útecha, že kto je telo Víťaza
nad smrťou, ten nezomrie – bude spasený.
Je to pravda, pretože vzkriesený Ježiš je život
a vzkriesenie! Ľutujem, že nie vždy som sa
snažil žiť tak, aby moje vzkriesenie po smrti
bolo slávne. Sľubujem, že v tomto zmysle sa
polepším.
Mocný vzkriesený Ježišu, posilni ma, aby
som bol aj ja duchovne vzkriesený, daj mi silu,
aby som pretrpel všetky kríže, lebo len po nich
prichádza vzkriesenie. Amen.
Christos v nas, II. časť, s. 117-119; prel. F. D.
bl. Vasiľ Hopko
Pokračovanie nabudúce
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
RÍM: Kardinál Camillo Ruini, vikár Svätého
Otca pre Rímsku diecézu, promulgoval dekrét, v ktorom žiada veriacich, aby posielali
svedectvá, ktoré by mohli byť užitočné pre
proces blahorečenia Jána Pavla II. Kardinál
Ruini tiež prosí o odovzdanie kópií všetkých
písomností Karola Wojtylu, predovšetkým
tých, ktoré neboli publikované. Pápež Benedikt XVI. 13. mája udelil dekrétom výnimku
pre začatie beatifikačného procesu Jána
Pavla II., ktorý tak nemusí dodržať lehotu
piatich rokov od smrti (RV/TK KBS).
VEĽKÁ BRITÁNIA: Smrť pápeža Ján Pavla II.
vyvolala veľký záujem o kňazstvo a o Cirkev.
Informoval o tom Paul Embery, vedúci Národného centra pre duchovné povolania, ktoré
spravuje Biskupská konferencia Anglicka
a Walesu. „Po smrti Svätého Otca pozorujeme
zvýšený záujem o kňazstvo a o Cirkev všeobecne,“ povedal pre denník Daily Telegraph
(KATH-NET/-zg-TK KBS).

NOVÝ PREFEKT KONGREGÁCIE
PRE NÁUKU VIERY
13. mája 2005 Vatikán oficiálne oznámil, že
pápež Benedikt XVI. menoval svojho nového
nástupcu na čele Kongregácie pre náuku
viery. Stal sa ním arcibiskup William Joseph
Levada (68). Nový prefekt pôsobil v Kongregácii pre náuku viery už v rokoch 1976
a 1983 a od r. 2000 je jej riadnym členom.
Arcibiskup Levada pochádza z kalifornského
Long Beach. Kňazskú vysviacku prijal v r.
1961 v Los Angeles. 25. marca 1983 sa stal
arcibiskupom Portlandu a 1. júla 1995 arcibiskupom koadjutorom v San Franciscu. 27.
decembra 1995 sa stal ako nástupca Johna R.

INDIA: V Indii beštiálne umučili kresťanského
misionára. Pastora K. Daniela z Hyderabadu
podľa zistenia polície mučili, a potom ho
strčili do kyselinového kúpeľa. Ráno 19. mája
pastor naložený kresťanskými materiálmi,
ktoré chcel rozdeľovať ľuďom, opustil svoj
dom, ale už sa nevrátil. Na ďalší deň deti,
ktoré sa hrali na predmestí, našli jeho mŕtvolu. Kresťania tejto oblasti sú otrasení týmto
zločinom (KATH-NET/-zg-TK KBS).
UZBEKISTAN: Po prvý raz v novoveku sa
konala vysviacka katolíckeho biskupa pre
Uzbekistan. Kardinál Angelo Sodano vysvätil za biskupa apoštolského administrátora
Uzbekistanu preláta Jerzyho Maculewicza.
Vysviacka sa konala 18. mája 2005 v rímskej
Bazilike svätých apoštolov (KP/-zg-TK KBS).
POĽSKO: Bývalý sekretár pápeža Jána Pavla
II. Mons. Dziwisz pre poľský rozhlas povedal,
že nespálil pápežove poznámky, ako si to
želal v poslednej vôli, s argumentom, že obsahujú veľké bohatstvo, ktoré by malo zostať
zachované, a zdôraznil: „Nič sa nespálilo.
Nič sa nehodí na spálenie, všetko by sa malo
zachovať pre históriu a pre budúce generácie
– každá jedna veta. Je to veľké bohatstvo,
ktoré sa postupne bude sprístupňovať verejnosti“ (ZENIT/-zg-TK KBS).
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KP/-zg-TK KBS

HROB PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.
NAVŠTÍVI DENNE 23 000 PÚTNIKOV
Ako napísali vatikánske noviny L´Osservatore Romano, vatikánske hrobky prežívajú
od pohrebu pápeža Jána Pavla II. nevídaný
nápor. Denne navštívi jeho hrob až 23 000
pútnikov. Väčšina z nich sa prichádza pomodliť, iba málo je takých, čo prídu zo zvedavosti.
Ľudia sa tešia, že pápež Benedikt XVI. umožnil
okamžité začatie procesu blahorečenia Jána
Pavla II.
KP/-zg-TK KBS

VATIKÁN: Svätý Otec Benedikt XVI. prijal
4. mája 2005 demisiu kardinála Františka
Macharského, arcibiskupa metropolitu
Krakovskej arcidiecézy. Za jeho nástupcu
vymenoval arcibiskupa Stanislava Dziwisza,
bývalého osobného sekretára Svätého Otca
Jána Pavla II. (RV/TK KBS).
MOSKVA: Moskovský patriarcha Alexej II.
reagoval s potešením na výpovede pápeža
Benedikta XVI. o ekumenickom úsilí na
Eucharistickom kongrese v talianskom Bari.
„Vítame to, pretože teraz by sme mali naozaj začať s dialógom,“ povedal patriarcha
novinárom. Bari má pre Ruskú pravoslávnu
cirkev mimoriadny význam, pretože sa tam
nachádza hrob sv. Mikuláša. Tento biskup
anatolského mesta pri Egejskom mori Myra
sa uctieva ako patrón Ruska (KP/-zg-TK
KBS).

Quinna arcibiskupom kalifornskej metropoly
San Francisco. V rokoch 1999-2000 spravoval
ešte aj kalifornskú diecézu Santa Rosa. Kardinál Ratzinger spoznal arcibiskupa Levadu
na Kongregácii pre náuku viery, keď v r. 1981
prevzal jej vedenie. Arcibiskup Levada bol jediným americkým biskupom, ktorý bol členom
komisie pre zostavovanie Katechizmu Katolíckej cirkvi pod vedením kardinála Ratzingera.
V rámci Biskupskej konferencie USA mal na
starosti Komisiu pre náuku viery.

Snímka: www.novinky.cz

190. VÝROČIE NARODENIA
SKLADATEĽA SAKRÁLNEJ HUDBY
O. MICHAJLA VERBICKÉHO
Pri príležitosti 190. výročia narodenia
o. Michajla bola 4. marca 2005 v poľských
Mlynoch (miestna časť Radymno) odslúžená
panychída za otca Michajla Verbického – skladateľa, autora melódie štátnej hymny Ukrajiny. Gréckokatolícky kňaz a známy skladateľ
sakrálnych skladieb bol pochovaný 7. 2. 1870
na starom cintoríne blízko cerkvi. Panychídu
odslúžil gréckokatolícky arcibiskup, przemyšlevsko – varšavský metrpolita Ivan Martinjak
a gréckokatolícki kňazi z Poľska a Ukrajiny.
Prítomní boli aj miestni rímskokatolícki kňazi.
S prejavom vystúpil arcibiskup Ivan Martinjak, zástupcovia štátnej správy – gubernátor
Ľvovskej oblasti Petro Olijnik a podkarpatský
vojvoda Jan Kurp.
Po kladení vencov k hrobu kňaza –hudobného skladateľa zazneli štátne hymny Poľska
a Ukrajiny. Na slávnosti sa zúčastnilo viac
ako 600 osôb: generálny konzul Ukrajiny
v Lubline Ivan Hricak, predstavitelia mesta
Jaroslav a Radymno, terajší gréckokatolícky
farár a organizátor tejto slávnosti o. Bogdan
Stepan, veľa študentov a žiakov i vedenie
Spolku základných škôl o. Makriana Šaškeviča
v Przemyšli, zástupcovia školy v Chotynci
a v Mlynách.
Michail Verbickij sa narodil 4. marca 1815
v dedine Ruský Javorník, kde bol farárom jeho
otec. Keď mal 10 rokov, otec mu umrel a chlapčaťa aj jeho mladšieho brata Vladislava sa ujal

vzdialený príbuzný - przemyšlevský biskup
vladyka Ivan Snihurskij, jeden z najiskrivejších dejateľov v histórii Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine.
Keď Michajlo Verbickij vstúpil do seminára
Ľvovskej duchovnej akadémie, nezanechal
svoju záľubu v hudbe. Viedol seminárny zbor
a hral na gitare, ktorá ho sprevádzala celým
životom. Početné skladby ním prispôsobené
alebo priamo skomponované pre tento nástroj dosiahli širokú popularitu v domácom
- haličskom muzicírovaní. Do dnešnej doby sa
využíva jeho „Učenie na gitaru“, ktoré sa stalo
prvou takouto učebnicou na Ukrajine.
V druhej polovici 40-tych rokov 19. storočia sa Michajlo Verbickij tvorivo vrhol do
náboženskej hudobnej tvorby a v tom čase
(1847) píše celú Božskú liturgiu pre miešaný
zbor, ktorá zaznieva i dodnes v mnohých
chrámoch nielen na západnej Ukrajine, ale
aj vo východných cerkvách inde vo svete,
kde sa Bohu slúži v byzantskom obrade.
Veľmi známa je aj jeho kompozícia „Anhel
vopijaše“ – „Anjel zvestoval“ a iné sakrálne
skladby. Na Slovensku sa môžeme s jeho
tvorbou pravidelne stretnúť na svetoznámom
každoročnom košickom festivale duchovných
piesní byzantského obradu.
UGCC News – podľa článku Ľubomíry
Stepanovej spracoval V. Miroššay

Eucharistický sprievod v Trebišove
V nedeľu 29. mája sa uskutočnil eucharistický minikongres Košického apoštolského
exarchátu v Trebišove. Po rannej sv. liturgii v
miestnom chráme sa konala slávnostná archi-

jerejská božská liturgia na voľnom priestranstve vedľa chrámu. Spolu s vyše tridsiatimi
kňazmi ju slávil vladyka Milan Chautur,
apoštolský exarcha. V kázni vladyka uviedol, že „Eucharistia je protiváhou dnešného

zmaterializovaného sveta. Ale šťastie človeka
sa nedá vybudovať na matérii“. Po skončení
liturgie nasledoval eucharistický sprievod
mestom, do ktorého sa zapojili aj veriaci
latinského obradu so svojimi kňazmi. Slnkom
zaliate mesto sa stalo symbolom svetla viery,
ktorá sa pozvoľna rozlievala ako jas duše v
srdciach účastníkov. Počas spevu eucharistických piesní mohutný zástup prítomných
navonok manifestoval vieru v živého Ježiša
prechádzajúceho aj dnes našimi mestami. Záver sprievodu bol pri kláštore baziliánov, kde
zaznela ešte výstižná prednáška o. Róberta
Jágera o eucharistickom tajomstve. Slovami
žalmu: Čím sa odvďačím Pánovi za všetky
jeho dobrodenia ... sa vladykovi Milanovi a
všetkým ostatným poďakoval o. Polykarp Š.
Jacoš, OSBM. Eucharistické požehnanie ukončilo slávnosť, ktorá zaiste prispela k hlbšiemu
prežívaniu Roka Eucharistie.
Michal Hospodár/GKAE

Eucharistické sprievody v Prešove
Za slnečného podvečera sa na sviatok
Najsvätejšej Eucharistie dňa 26. mája 2005
konal eucharistický sprievod okolo Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa a biskupskej
rezidencie v Prešove. Sprievod s Najsvätejšou
Eucharistiou sa vydal do ulíc mesta po skončení božskej svätej liturgie, ktorú slávil o.
Mgr. Vladimír Skyba, protosynkel Prešovskej
eparchie za účasti kňazov z biskupskej kúrie,
bohosloveckej fakulty, kňazského seminára
a Farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky pri
katedrálnom chráme, bohoslovcov, rehoľných
sestier a peknej účasti prešovských veriacich.
Hlavný slúžiteľ vo svojej homílii povedal:
„Prakticky sme prestali medzi sebou komunikovať. My si len odovzdávame informácie, ale
nemáme čas sa rozprávať. Samozrejme, že si
prestávame rozumieť. Keď sa spolu nerozprávame, nestolujeme, nevieme sa opýtať jeden
druhého, čo mu je. Nastáva odosobnenie.
Človek na to, aby mohol normálne existovať
ako rodina, ako spoločenstvo, potrebuje slovo
a chlieb. Eucharistia nám toto sprostredkúva.
Svätý Otec preto vyhlásil Eucharistický rok,
aby sme vedeli, že sme jedno spoločenstvo,
že lámeme z toho istého chleba a živíme sa
tým istým slovom“.
Za podobne krásneho počasia sa v 2.
nedeľu po Päťdesiatnici, dňa 29. mája 2005,
v popoludňajších hodinách uskutočnil dvojhodinový sprievod s Najsv. Eucharistiou ulicami
mesta Prešov v jeho centrálnej časti. Sprievod
sa pohol o 15.00 h. z rímskokatolíckeho farského Chrámu sv. Mikuláša po Hlavnej ulici.
Smeroval, ako tradične, do gréckokatolíckeho
Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Monštranciu s Najsvätejšou Eucharistiou priniesol
vdp. o. ThLic. Juraj Rendeš, farár – dekan, ktorého sprevádzali kňazi a veriaci prešovských
farností. Po privítaní sa na slová Evanjelia
sv. Jána 6, 48 – 58 prihovoril o. PhDr. Gabriel Székely, farár – protopresbyter Farnosti

Ochrany Presvätej Bohorodičky v Prešove.
Vo svojej homílii pripomenul, že Najsvätejšia
Eucharistia, to nie je niečo, ale niekto – živý
Ježiš, ktorý nielen medzi nami prebýva ako
sprítomnenie Božej lásky, ale túži skrze nás
pôsobiť v tomto živote. Tak sa stane zárukou
nášho večného života. Po Eucharistickej
pobožnosti s požehnaním, ktoré viedol otec
protopresbyter, preniesol Najsvätejšiu Eucha-

Snímka: archív GkB

ristiu v sprievode kňazov oboch katolíckych
obradov Cirkvi do františkánskeho Kostola sv.
Jozefa. Aj tu sa podobne, ako na ďalších miestach – v ústave Sancta Maria a v saleziánskom
oratóriu konali eucharistické poklony. Celá
slávnosť mala svoje vyvrcholenie v Chráme
sv. Mikuláša. S radosťou môžeme konštatovať,
že celá oslava Najsvätejšej Eucharistie splnila
svoje poslanie – nielen osláviť Pána, ale aj
prebrať veriacich z istého duchovného útlmu
a prebudiť ich k horlivejšiemu kresťanskému
nadšeniu a životu s Ježišom a pre Ježiša.
Gabriel Székely
Snímka z Eucharistického kongresu v Prešove z čias pôsobenia bl. Pavla P. Gojdiča.

SPRÁVY Z DOMOVA
VRANOV NAD TOPĽOU: Vo Vranove nad
Topľou sa v nedeľu 29. mája uskutočnila
odpustová slávnosť k sviatku Najsvätejšej Eucharistie, ktorému je zasvätený miestny gréckokatolícky chrám. V tomto Roku Eucharistie
sa odpustu zúčastnil aj prešovský eparcha
Mons. Ján Babjak, SJ, ktorý predsedal sláveniu archijerejskej svätej liturgie a predniesol
homíliu. Povedal v nej: „Pri Poslednej večeri
pred svojimi najdôvernejšími učeníkmi nám
Ježiš Kristus zanechal sám seba, prejav svojej
najväčšej lásky k nám, lebo nič väčšieho nám
už dať nemohol. On ostáva s nami stále živý.
Už prešlo 2000 rokov, ale stále ešte mnohí
nevedia, že Ježiš Kristus žije medzi nami
v Eucharistii“. Vladyka zdôraznil, že Kristus
sa nám dal preto, aby medzi nami prebýval
a dal nám svoju lásku viditeľným spôsobom, aby sa za nás obetoval pred svojím
Otcom a aby bol pokrmom pre naše duše.
Slávnosť spevom sprevádzal spevácky zbor
Chryzostomos, pôsobiaci vo farnosti Vranov
nad Topľou – mesto. Svätú liturgiu koncelebrovalo viacero kňazov, medzi nimi domáci
farár a protopresbyter o. Ľubomír Novák a o.
Vasil Kormaník, rektor Kňazského seminára
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, OSBM,
v Prešove.
Pred svätou liturgiou otca biskupa privítal
primátor mesta Tomáš Lešo a domáci duchovný otec. Vladyka posvätil tri nové ikony
do vranovského chrámu, ktoré napísal Peter
Nedoroščík z Prešova, a vzťahujú sa na tajomstvo Eucharistie. Počas myrovania sa
množstvo zídených veriacich modlilo Akatist
k Presvätej Bohorodičke.
Popoludní sa prešovský eparcha zúčastnil
Eucharistického sprievodu ulicami mesta,
ktorý spoločne pripravili rímskokatolíci
a gréckokatolíci a bol zakončený Eucharistickou pobožnosťou v gréckokatolíckom chráme
(Ľubomír Petrík/ISPB).
RUSKÁ KAJŇA: V znamení práce celej obce
sa niesli posledné týždne v Ruskej Kajni.
Pracovalo sa podľa poradia, aby sme dosiahli
lepšiu cestičku k nášmu maličkému Chrámu
sv. archanjela Michala. Tá doteraz bola
sypaná štrkom. Rozhodli sme sa to zmeniť.
A tak sme sa s Božou pomocou pustili do
zháňania materiálu a organizácie. Nemalú
úlohu pri tom zohral správca farnosti o. F.
Kuzmiak a celá obec, no najmä šikovní majstri. Po dvoch týždňoch práce sa naše dielo
zavŕšilo. Chodník, tentokrát schodíkovitý,
sme dokončili v sobotu 29. mája. Pri liturgii
sa im o. František poďakoval. Aby sme sa
odvďačili pracujúcim čo akokoľvek pomohli,
usporiadali sme posedenie v dome kultúry.
Pri zákuskoch, chlebíkoch a aj poháriku sa
podebatovalo o diele. Nech ho príjme Boh
a nám bude pomocou k dosiahnutiuBožích
milostí. Darcom ...na mnohaja i blahaja ľita
(p. b.).
PREŠOV: Hru Vypni telku a zapni seba
pripravuje každoročne eR-ko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to motivačná
hra určená predovšetkým deťom. Tento projekt podporuje sebaovládanie a striedmosť
v sledovaní televízie.
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Táto aktivita sa uskutočnila aj vo farnosti
Prešov – Sídlisko III v týždni od 23. do 29.
mája 2005. Deti sa v priebehu týždňa zriekali
sledovania televíznych programov. Protihodnotou boli aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť v popoludňajších hodinách pred chrámom.
Pripravené boli súťaže v stolnom hokeji a aj
súťaž v hre Človeče, nehnevaj sa. Realizáciu
projektu vo farnosti mal na starosti o. diakon
Rudolf Hreňo ako predseda pastoračnej rady.
Akcie sa zúčastnilo 17 detí a 6 dospelých.
V priebehu týždňa odzneli kázne motivované týmito aktivitami a Rokom Eucharistie.
V kázňach sme deťom i dospelým priblížili
Svätú liturgiu Jána Zlatoústeho.
Za rodičov Ján Riško: Vypni telku, zapni seba.
Tento slogan ma zaujal hneď svojím názvom.
Zapni seba – vypni seba. Vcelku jednoduché
riešenie pre závažné rozhodnutia. Všetci potrebujeme vypnúť tento svet a zapnúť seba
pre Boha. No nielen pre Boha, ale aj pre
svojich najbližších, najmä deti.
Veľmi sa tešíme, že sme mohli prežiť „plnší“
týždeň v našej farnosti a odložiť inak „neodkladné“ povinnosti, vnímať radosť detí z hier
a stráviť viac aktívneho času v spoločenstve
rodiny. Chceme sa poďakovať všetkým za
prípravu tejto aktivity a vyjadriť presvedčenie, že záujem o podobné aktivity bude
len stúpať.
Môžem smelo povedať, že každé dieťa,
ktoré sa zúčastnilo týchto aktivít, sa stalo
víťazom nad televíziou i sebou samým. Preto
nikoho zo súťažiacich neminula medailová
odmena.
Gratulujeme všetkým k ich víťazstvu! (Rudolf
Hreňo a Ján Riško)
HAŽÍN n.C.: „Boh chce, aby nám všetky milosti prichádzali cez Máriine ruky.“
Práve májový mesiac Matky Božej je časom
Božích milostí. Prvú májovú nedeľu náš
gréckokatolícky chrám dýchal vôňou kvetov,
vôňou nevinnosti Božích detí túžiacich po
eucharistickom Kristovi. Prvoprijímajúce deti
budú dlho spomínať na túto slávnosť svätého
prijímania, vedení príkladom životného príbehu nášho duchovného otca, ktorý túžiaci
po Kristovi prijal sviatosť Eucharistie skôr ako
jeho rovesníci. Jeho duchovné slová: „byť
svedkom Kristovej lásky“ padli do úrodnej
pôdy – deťom – vieru žiť a byť misionármi
vo svojom okolí. Máriina radosť bola o to
väčšia, že v tú istú nedeľu prijali v našom
chráme sviatosť Eucharistie i deti západného
obradu. Je to krásny príklad kresťanskej lásky
a jednoty.
„Aby boli jedno“ – to sú duchovné slová
v pastoračnej činnosti nášho duchovného
otca Rastislava Baku. Tomu nasvedčuje aj
zbierka na opravu strechy chrámu, ktorý slúži
obidvom obradom. Dnes sa už v plnej kráse
za slnečných lúčov vypína do výšky, svedčiac
o jednote kresťanov, ktorých Máriina ruka
vedie ku Kristovi.
Nič tak nepozdvihuje kresťana k láske
k Bohu ako Božie slovo. V týždni modlitieb
za mládež od 06.-15. mája sa mladí našej
farnosti častejšie stretávali pri modlitbe
a pesničkách. Chlapci sa prejavili ako herci
v príbehu o Petrovi a chromom a dievčatá
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Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia
Prešovskej eparchie
„Nezišli sme sa preto, aby sme obrátili či
zachraňovali svet. Naopak, my cítime, že Boh
zachraňuje nás. A preto nás Mária povoláva,
aby sme vytvorili spoločenstvo, uprostred ktorého je Ježiš Kristus, ktorý nás miluje. A jeho

láska nás zachraňuje“, povedal protosynkel
Prešovskej eparchie o. Vladimír Skyba v homílii pri svätej liturgii, ktorú slávil v spoločenstve
kňazov a laických veriacich na záver Večeradla

Mariánskeho kňazského hnutia Prešovskej
eparchie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 28.
mája v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Program večeradla sa začal dopoludnia modlitbou Radostného svätého ruženca a pokračoval Akatistom k Presvätej Bohorodičke, ktorého
kňazské časti sa modlil o. Vasil Kormaník, rektor Kňazského seminára bl.Pavla Petra Gojdiča
v Prešove, a spievali ho bohoslovci. Meditáciu
o Eucharistii predniesol o. Oto Gábor a svätý
Ruženec Svetla pred vystavenou Najsvätejšou
Eucharistiou sa predmodlievali kňazi z eparchie. Rozjímania k tajomstvám predniesol o.
Peter Pavel Haľko, OSBM, synkel Prešovskej
eparchie pre Rusínov. Eucharistickú pobožnosť
viedol o. protopresbyter Gabriel Székely. Popoludní program pokračoval svätým ružencom,
ktorý sa s o. protosynklom predmodlievali deti
a mládež, a večeradlo bolo zakončené svätou
liturgiou.
Ľubomír Petrík

Zbor bl. biskupa P. P. Gojdiča v Poľsku
Gréckokatolícky chrámový zbor blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča vo Vranove nad
Topľou – Čemernom sa po dlhej a náročnej príprave vydal dňa 26. mája na púť do Bialystoku
v Poľsku, aby sa zúčastnil na 24. medzinárodnom súťažnom festivale cirkevnej hudby. Viac
ako 10-hodinová cesta ubiehala za účasti o.
dekana Mgr. Michala Kučeru v modlitbe sv. ruženca a Molebenu k Prečistej Bohorodičke. Asi
300-tisícové Poľské mesto nás privítalo v neskorých nočných hodinách teplým počasím,
výborným ubytovaním, ale najmä s otvoreným
srdcom ako bratov a sestry vo viere. Súťažný
festival v Bialystoku je známy ako vystúpenie
mnohých vynikajúcich cirkevných i svetských
zborov, spievajúcich byzantské cirkevné a duchovné piesne, slávnych dirigentov, pochádzajúcich z rôznych krajín Európy. Už účasť na
festivale je veľkým úspechom a cťou. Súťažilo
na ňom 29 speváckych zborov. Členovia nášho
zboru po celý čas ďakovali Pánovi za milosť,
ktorá sa im dostala, keď mohli navštíviť, pomodliť sa a zaspievať v nádherných kostoloch
a chrámoch. Hlavným cieľom festivalu je, aby
sa tento festival stal miestom, kde sa veriaci
ľudia z rôznych miest a krajín, kresťania,
stretávajú a posilňujú duchovným spevom vo
viere. Získavajú spoločné estetické a duchovné
zážitky a nadväzujú osobné vzťahy.
Zbor bl. biskupa P. P. Gojdiča ako jediný
reprezentoval našu Gréckokatolícku cirkev
a celé Slovensko.
Veľká chvíľa, plná očakávania a napätia
prišla 27. mája, keď náš zbor vystúpil ako
štvrtý v poradí so šiestimi piesňami. Sústredený výkon, dlhý potlesk zaplnenej auly
paláca Branických a prvé gratulácie predsedu a členov poroty boli pre všetkých veľkou
odmenou. Spokojnosť žiarila na tvárach o.
dekana Mgr. Michala Kučeru a MUDr. Štefana
Zahorjana - vedúcich zboru, radosť z výborné-

ho výkonu prejavili aj dirigentky Mgr. Mária
Šandorová a Mgr. Jana Višňovská. Celý zbor
ďakoval Svätému Duchu za silu, ktorú sme
dostali skrze prosby o modlitby, aby sme
dokázali zaspievať na oslavu Boha i našej

Cirkvi. Radosť bola ešte väčšia, keď sme sa
v nedeľu 29. mája 2005 dozvedeli, že zbor sa
umiestnil na 3. mieste. Ani sme nechceli uveriť
... Veď vystupoval so zbormi z veľkých miest
z Ukrajiny, Bulharska, Gruzínska, Moldavska,
Litvy a Srbska – 3. miesto je úspech.
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. biskupa P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou
– Čemerného si v tomto roku pripomína 15.
výročie vzniku. Za toto obdobie spieval na
mnohých liturgiách, odpustoch, festivaloch,
v Jubilejnom roku 2000 v Ríme, v roku 2001
na blahorečení bl. o biskupa P. P. Gojdiča a bl.
rehoľného kňaza o. Metoda Trčku. Zbor ďalej
spieval v Rakúsku, Nemecku, Česku, viackrát
v Poľsku, ale tiež v Litmanovej, Ľutine, Levoči,
Bratislave, Žiline, Martine, Košiciach, Prešove,
Michalovciach, Sečovciach a v mnohých iných
chrámoch.
Za túto milosť ďakujeme Pánu Bohu
a Presvätej Bohorodičke i nášmu blahoslavenému biskupovi P. P. Gojdičovi, ktorého meno
nosíme.
Š. Zahorjan

Eparchiálno-exarchátne kolo
BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2005
Biblická súťaž, do ktorej sa už niekoľko
rokov zapája množstvo žiakov prvého stupňa
základných škôl, už tretí rok vrcholí spoločným
eparchiálno-exarchátnym kolom. Ide o alternatívu Biblickej olympiády, ktorá prebieha
pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska
a Ministerstva školstva SR a vrcholí celoslovenským kolom. Keďže cieľovou skupinou
Biblickej olympiády sú žiaci druhého stupňa
základných škôl, Diecézne katechetické úrady
Prešovskej eparchie a Košického exarchátu
sa rozhodli vytvoriť priestor pre mladších
žiakov organizovaním Biblickej súťaže, ktorej
vyvrcholením je spomínané eparchiálno-exarchátne kolo.
V tomto roku sa víťazi eparchiálneho a exarchátneho kola Biblickej súťaže stretli v dňoch
26.-28. 05. 2005 v priestoroch Školiaceho a
rekreačného centra Krajského školského úradu v Opátke. Program trojdňového stretnutia
bol rozdelený do niekoľkých blokov (samotná
súťaž družstiev, biblické dynamiky, športové
a zábavné aktivity). V centre sústredenia
bolo súťažné stretnutie družstiev Prešovskej
eparchie a Košického apoštolského exarchátu.
Otázky jednotlivých kôl boli koncipované tak,
aby zodpovedali schopnostiam žiakov prvého
stupňa základných škôl. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách: A (prvý a druhý ročník ZŠ) a B
(tretí a štvrtý ročník ZŠ). Obsah otázok prvej
kategórie korešpondoval s učebnými osnovami predmetu náboženská výchova pre prvý a
druhý ročník ZŠ. Súťažiaci druhej kategórie
odpovedali na otázky, založené na textoch
Evanjelia podľa Lukáša. Súčasťou programu
jednotlivých dní bolo slávenie svätej liturgie

Mons. ThDr. Jánom Babjakom, SJ, (štvrtok)
a Mons. Milanom Chauturom, CSsR (piatok),
ktorý po záverečnom požehnaní víťazným
družstvám odovzdal diplomy.
Posledný deň sústredenia v Opátke sa
niesol v duchu „putovania na horu blahoslavenstiev“, počas ktorého deti získavali
hravou formou osobnú skúsenosť s Božím
slovom. Športové popoludnie, zábavné večery,
„zoznámenie“ či „družstvo zabáva družstvo“
smerovalo k budovaniu spoločenstva podľa
vzoru prvotnej Cirkvi: „Množstvo veriacich
malo jedno srdce a jednu dušu... veľkou silou
vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána
Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť“
(Sk 4, 32-33).
Víťazi jednotlivých kategórií:
Kategória A (1. – 2. ročník ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia v Bardejove – Jana
Zorvanová, Damián Cap, Gabriel Petričko
2. miesto: Farnosť Šamudovce – Martin
Hasaralejko, Dominik Ircha
3. miesto: CZŠ sv. Juraja vo Svidníku – Mária Gačová, Šimon Moravec, Tibor Ivančo
Kategória B (3. – 4. ročník ZŠ)
1. miesto: ZŠ Banské – Štefan Kopčák,
Alena Jacková, Zuzana Baranová
2. miesto: III. ZŠ na Ul. 8. mája vo Svidníku
– Natália Hudáková, Monika Mačišinová,
Martina Lazengová
3. miesto: CZŠ sv. Egídia v Bardejove
– Andrej Petričko, Dávid Zimovčák, Samuel
Zorvan
Mária Havrillová

Gréckokatolícke liturgie v Bystrom
5. jún 2005 bol historickým dňom v obci
Bystré vo vranovskom okrese. Gréckokatolícka
cirkev tu začala praktizovať svoje obrady.
Pri návšteve Slovenska v roku 1995, pri
stretnutí s gréckokatolíkmi v Prešove, povedal Svätý Otec Ján Pavol II. tieto slová: „Od
južných svahov Tatier, až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a sestrách
latinského obradu spoločenstvá východného
obradu. Aj ony sú ako malé jazierka- plesá
povolané predstavovať priezračnú a žiarivú
Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju
Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých tradícií. Preto kdekoľvek žijú katolíci byzantského
obradu medzi veriacimi iného obradu, je
povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa
ani jedno z týchto plies nezmenšovalo alebo
dokonca nezmizlo.“
Aj 5. jún 2005 je dôkazom toho, že v Bystrom gréckokatolícke pleso nevymizlo a že
chce aj naďalej šíriť Božiu dobrotu.
Slávnostnou svätou liturgiou sa začali
pravidelné bohoslužby gréckokatolíkov
v Bystrom, ktorí jurisdikčne patria do gréckokatolíckej Farnosti blaženého biskupa
a mučeníka P. P. Gojdiča v Hanušovciach nad

Topľou. Hlavným slúžiteľom na tejto liturgii
bol Doc. ThDr. PaedDr. Marek Pribula, PhD.,
prodekan Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty PU v Prešove. Homíliu predniesol
farár gréckokatolíckej farnosti v Hanušovciach nad Topľou ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Ďalšími spoluslúžiacimi boli ICLic. Jozef Ivan,
farár gréckokatolíckej farnosti v Trhovištiach
a ThLic. Martin Jurašek, policajný duchovný
v Košiciach.
Veľká vďaka patrí Bohu za tento okamih
návratu mnohých veriacich k starootcovským
tradíciám. Je to síce len prvý krok k tomuto návratu, ale aj keď bol značne zdĺhavý a neistý,
je veľmi dôležitý.
Gréckokatolícki veriaci v Bystrom by sa
týmto chceli poďakovať aj veriacim rímskokatolíckej farnosti a ich farárovi ThDr. Jánovi
Andrejovi, PhD., za poskytnutie priestorov
pastoračného domu v Bystrom – Kolónii.
Vyslovujem presvedčenie, že milosti,
pohoda, pokoj a láska, získané počas účasti
na ďalších bohoslužbách, sa naplno prejavia
v našich životoch a my budeme smelo vyznávať, že Boh je naším Pánom.
Miroslav Iľko

SPRÁVY Z DOMOVA
ako recitátorky a speváčky. Pod názvom
„Boh je naším Otcom“ vystúpili v nedeľu 22.
mája o 17. hod. pre veriacich našej farnosti.
Slávnostnou akadémiou sa niesli slová vďaky
Bohu Otcu, Synu Ježišovi, Svätému Duchu až
k Márii, Božej Matke, cez ktorú dostávame
všetky Božie milosti. Duchovné slovo doplňovali duchovné piesne malých i mladých
„srdiečkárov“ mládežníckeho spoločenstva
Srdiečko.
Kristovo „nasleduj ma“ sa ozýva na ceste
tým, ktorí hľadajú pravdu cez lásku k Bohu
(Anna Ferjaková).
SVIDNÍK: Naše mesto Svidník je veľmi ateistické, neústupčivé, neľudské. Boh to videl
a chcel prísť do tohto mesta, tak zoslal svoju
múdrosť na nášho duchovného o. Ľubomíra
Petríka a v ňom skrsla myšlienka postaviť
nový chrám. Bolo veľa prekážok a nepochopenia, lebo Zlý to nechcel, ale „Boh to chcel“.
A tak sa s Božou pomocou začala stavať
chrám Božej múdrosti.“ Hoci po čase bol
správca našej farnosti preložený do Prešova
za riaditeľa biskupského úradu, jeho duch
ostal s nami. Dostali sme druhého kňaza,
je ním dekan a správca farnosti o. Marek
Pulščák. Vďaka Bohu, aj on bol naklonený
tejto myšlienke, hoci nebolo ľahké vkročiť do
rozostaveného diela. Ale s Božou pomocou
sme to zvládli a chrám doknčili.
Dňa 05. júna Boh toto dielo cez otca biskupa
Jána Babjaka z Prešova, otca biskupa Eugena Kočiša z Prahy, cez biskupských vikárov,
riaditeľa biskupského úradu, správcu našej
farnosti a mnohých ďalších duchovných otcov
požehnal. Chrám vybudovaný vedľa Kaplnky
sv. Paraskevy bol zasvätený Božej Múdrosti.
My veriaci sme vďační Bohu a duchovným
otcom za ich namáhavú prácu, za ich modlitby a za ich službu Bohu. Verím, že „Božia
múdrosť“ nebude iba v našom chráme,
ale aj v úradoch, rodinách, medziľudských
vzťahoch, ale hlavne v našich srdciach (A.
Vatraľová).
PREŠOV: V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove v sobotu 4. júna vladyka Ján Babjak,
SJ, udelil šiestim subdiakonom Prešovskej
eparchie diakonát. Je to vyššie svätenie, ktoré
je už prvým stupňom kňazstva. Biskup ho
udeľuje vkladaním rúk vo svätyni pri oltári
počas archijerejskej svätej liturgie po anafore,
keď sa už udialo tajomstvo premeny chleba
a vína na telo a krv Ježiša Krista. V homílii
otec biskup vychádzal z evanjelia o mužoch,
ktorí stavali dom. Jeden na skale, druhý na
piesku. „Toto podobenstvo dnes Pán Ježiš
hovorí vám, kandidátom kňazstva. Preto váš
život musí byť spätý s Ježišom Kristom. Lebo
vy máte potom pomáhať ľuďom budovať ich
životy na Kristovi“. Noví diakoni Igor Cingeľ,
Jozef Harvilko, Rastislav Firment, Ján Kovaľ,
Jozef Popik a Jozef Špes sa po ustanovení
za diakonov aktívne zapojili svojou novou
službou do slávenia svätej liturgie. Sviatosť
kňazstva príjmu 19. júna v Prešove. Ďalší
piati subdiakoni Prešovskej eparchie príjmu
diakonát 6. júla a presbyterát 10. júla v Prešove (Ľubomír Petrík/ISPB).
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Rok Eucharistie

Apoštolskosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
cez vzťah k Eucharistii
Vo všeobecnosti je známe, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
je nositeľkou cyrilo-metodského modelu, ktorý sa vyznačuje tromi
charakteristickými znakmi a to: východnou špiritualitou (duchovnosťou), liturgiou v živom ľudovom jazyku a jednotou s rímskou Apoštolskou stolicou.

D

obrotivý Boh obdaril túto miestnu cirkev
významnými osobnosťami, ktoré sa stali
príkladom všetkých menovaných znakov, no
najmä jednoty s rímskou Apoštolskou stolicou.
Traja z nich boli na začiatku tohto tretieho
tisícročia povýšení na oltár k verejnej úcte:
biskupi Mons. P.P. Gojdič, OSBM (2001); Mons.
Vasiľ Hopko (2003) a rehoľný kňaz-redemptorista M.D. Trčka (2001).
Blahoslavený P. P. Gojdič, OSBM
O veľkosti ich charakteru i vernosti Apoštolskej stolici svedčia mnohé nie také dávne
historické pramene a výpovede: „Prednosta
I. odboru pražského SÚC poslal 9. 3. 1950
hotový plán na likvidáciu Gréckokatolíckej
cirkvi A. Čepičkovi a J. Havelkovi... V máji sa
malo ukončiť formovanie návratových výborov
v obciach, začiatkom júna sa mal uskutočniť
úder proti biskupom P. Gojdičovi a V. Hopkovi.
Akcia mala vyvrcholiť zvolaním soboru-snemu
duchovných a laických zástupcov v Prešove
24. 6. 1950. Tu sa malo vyhlásiť odtrhnutie
od Ríma a požiadať biskupa Alexeja (Rus Alexander Dechterev) o prijatie do pravoslávnej
cirkvi...“ Keď začali prehovárať biskupov na
prestup na pravoslávie, sľubujúc im miesto
pravoslávneho arcibiskupa, biskupi reagovali:
(V. Hopko) - „...prišiel ku mne poslanec KSČ
Pšenička a predseda KNV v Prešove Medveď
s výzvou na prestup...ak to neurobím, budem
mučeníkom, lebo oni sa postarajú behom
troch týždňov, že budem odsúdený ako banderovec...“ (P. Gojdič) - Ten ponuku prestúpiť na
pravoslávie rozhodne odmietol: „Mám už 62
rokov a obetujem celý majetok aj rezidenciu,
no svoju vieru za žiadnych okolností nezradím.“ Z týchto slov jasne vyplýva hĺbka presvedčenia týchto gréckokatolíckych biskupov,
ktorí radšej volili „úzku a trnistú cestu“.
Tieto ich hrdinské postoje pri nahováraní
a zastrašovaní boli len vonkajším plodom
ich bohatého vnútorného života s Bohom
v modlitbe i v Eucharistii. Svedčia o tom aj ich
jasné postoje. Napríklad, otec biskup Gojdič
vo svojom pastierskom liste č. 3025/29 píše:
„Svätá liturgia, to je najsvätejšia obeta, ktorá
vyžaduje najväčšiu čistotu srdca, hlbokú úctu,
dôstojné kňazské rúcha, zodpovedajúci oltár,
čistý lention, opravdivé prírodné víno a dôstojný pšeničný chlieb. Kristus je prítomný aj pod
najmenším kúskom chleba, s ktorým, ako so
všemohúcim Bohom, sme povinní zaobchádzať...!“ Z týchto slov je jasne „čitateľný“ postoj
otca biskupa k Eucharistii i ku sviatostnému
kňazstvu. Je to postoj viery a úcty.

8 • 14-15/2005 - slovo

Blahoslavený V. Hopko
Aj pomocný prešovský biskup Mons. Vasiľ
Hopko bol znamením viery a úcty k Eucharistii i sviatostnému kňazstvu v duchu apoštolskej jednoty s námestníkom Kristovým.
Biskup V. Hopko pokladal Eucharistiu za
najväčšie bohatstvo. Ona bola zdrojom jeho
svätosti, jednoty s Kristom i s ľuďmi. Počas
prešovského pobytu trávil viac času pred Eucharistiou v seminárskej kaplnke ako v byte.
Aj svoje rozhodnutie pre biskupskú hodnosť
riešil pred svätostánkom. Eucharistii venoval
svoje nábožensko-poučné diela „Christos
posredi nas“, „Christos v nas“, Christos za nas
žertvujetsja“. V publikácii „Christos v nas“
biskup V. Hopko píše, že sväté prijímanie sa
nesmie stať mechanickým zvykom. Po svätom
prijímaní, keď je Ježiš v nás, odporúča živý
rozhovor s Ježišom – od srdca k srdcu. Bol mužom modlitby po celý život. Charakterizovala
ho hĺbavosť, myseľ mal upriamenú na Boha.
Liturgiou hodín posväcoval deň – snažil sa ju
modlievať v presne určenom čase. Jeho duch
modlitby a jednota s Kristom dostali vyjadrenie v strelných modlitbách v posledných
rokoch života. Kde si sadol, tam sa modlil.
Jeho pery sa neustále od rána do večera
pohybovali. Aj dvetisíckrát si opakoval jednu
strelnú modlitbu, napríklad: „Drahý Spasiteľ, milujem ťa a daj, aby som ťa stále viac
a viac miloval.“ Takto silou viery prekonával
ťažké depresie navodené mučením, psychické
i fyzické utrpenie, zdravotné ťažkosti. Potom
chorobu a utrpenie znášal pokojne a ticho.
Psychológovia predpovedajú, že v 21. storočí
najrozšírenejšou chorobou budú depresie.
Tam, kde ľudia bez viery upadajú do zúfalstva,
zmučený a chorľavý biskup V. Hopko ukazuje
východisko v dôvere v Ježiša...
Vasiľ Hopko ako pomocný biskup vytváral
jednotu so svojím sídelným biskupom Pavlom
Petrom Gojdičom. Vážil si ho, podriadil sa mu,
dodržiaval jeho príkazy a vzorne si plnil svoje
povinnosti. Verne plnil Ježišovu požiadavku
voči apoštolom a ich nástupcom – biskupom:
„Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“
Biskup V. Hopko ako muž silnej viery v časoch prenasledovania nenaletel na zradnú ponuku a sľuby. On bol vždy skromný a v Cirkvi
nehľadal vlastnú slávu. Nezradil vieru ani pre
vyhrážky a nedal sa zlomiť krutým vyšetrovaním, fyzickým i psychickým mučením, väznením a vyhnanstvom. Ponižovanie a týranie
znášal trpezlivo, s odovzdanosťou do Božej
vôle. Sám pokladal svoje utrpenie za vysokú

školu pokory, v ktorej sa človek naučí trpieť,
pracovať, slúžiť a mlčať. V ťažkých časoch
zachoval vernosť Katolíckej cirkvi a Svätému
Otcovi. Stal sa mučeníkom pre vieru. Všetky
tieto poznámky svedčia o jasnej apoštolskosti
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku: slávenie
Eucharistie v jednote so Svätým Otcom; zachovanie apoštolskej postupnosti v biskupských
vysviackach hierarchov miestnej cirkvi... Jej
jasné hviezdy – blahoslavení mučeníci – sú
evidentným znakom státia Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku na „základoch apoštolov“ a pokračovania v tom apoštolskom úsilí,
s ktorým prišli medzi nás solúnski bratia sv.
Cyril a sv. Metod.
Mons. Ján Babjak, SJ
Veľkým gestom a zároveň veľkým darom
pre nás – gréckokatolíkov na Slovensku – bola
slávnostná biskupská vysviacka sídelného
prešovského biskupa Mons. Jána Babjaka,
SJ, rukami samotného Kristovho nástupcu
na zemi. Sám Svätý Otec Ján Pavol II. osobne vysvätil 6. 1. 2003 v chráme všetkých
chrámov – v Bazilike sv. Petra v Ríme nového
arcipastiera „maličkého Kristovho stáda“. Tak
jasne a nanovo potvrdil apoštolskosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, z čoho máme
nesmiernu radosť. Zároveň je to hlasná výzva
pre nás, aby sme sa naďalej modlili a usilovali
o vonkajšiu i vnútornú jednotu so Svätým Otcom a jeho pomocníkmi - biskupmi. Pekným
a veľavravným gestom nového biskupa bolo
aj to, že vo svojom biskupskom erbe má
obraz Baziliky sv. Petra na znak svojej jasnej
odhodlanosti vytrvať v jednote a vo vernosti
Svätému Otcovi dokonca.
Prečo nielen pre gréckokatolíckych biskupov – mučeníkov, ale aj pre radových gréckokatolíckych veriacich vždy mala a stále má
veľkú dôležitosť jednota so Svätým Otcom?
Určite preto, lebo svojou osobnou vierou prežívame hlbokú teologickú pravdu, ktorá vyjadruje: „Úloha rímskeho biskupa v zbore všetkých biskupov spočíva v tom, aby ako strážca
„strážil“ (episkopein), aby vďaka pastierom vo
všetkých partikulárnych cirkvách bolo počuť
pravý hlas jediného pastiera – Krista. Tým sa
uskutočňuje v každej z im zverených partikulárnych cirkví tá una(jedna), sancta(svätá),
catholica(katolícka) et(a) apostolica(apoštolská) Ecclesia(Cirkev). Všetky cirkvi sú v úplnom a viditeľnom spoločenstve, pretože všetci
pastieri sú v spoločenstve s Petrom, a tak aj
v jednote s Kristom. Rímsky biskup je tak prvý
medzi služobníkmi jednoty...“
Slavko Ganaj

Apoštoli Slovanov
(20 rokov od vydania encykliky)

Medzi 14 encyklikami pápeža Jána Pavla II. má osobitný význam
štvrtá v poradí s názvom Slavorum apostoli (Apoštoli Slovanov).
Svätý Otec ju vydal 2. júna 1985 a v tomto roku si pripomíname
dvadsiate výročie od jej zverejnenia. Na Slovensku encyklika, žiaľ,
doteraz samostatne nevyšla. V slovenčine ju pre kňazov uverejnil
mesačník Duchovný pastier (1985) ako svoju prílohu a v súčasnosti
ju možno nájsť aj na internetových stránkach KBS.

E

ncyklika sa začína udaním dôvodu jej napísania, ktorým bolo oživenie pamiatky
na evanjelizačné dielo svätých bratov Cyrila
a Metoda po jedenástich storočiach, ako aj
nadviazanie na apoštolský list Egregiae virtutis, ktorým Ján Pavol II. vyhlásil 31. decembra
1980 týchto svätcov za spolupatrónov Európy.
Pri zdôvodňovaní svojho záujmu o cyrilo-metodskú misiu spomína ďalej sté výročie
encykliky Grande munus (1880) pápeža Leva
XIII., ktorý rozšíril úctu týchto dvoch svätých
na celú Cirkev. A sám pochádzajúci z Poľska,
teda zo slovanského národa, sa cíti byť zaviazaný „dať nový výraz pamiatke, ktorú si
Cirkev na toto dôležité výročie uchováva.“
Štrukturálne je encyklika rozdelená na
úvod, šesť častí a záver. V prvej časti sa predstavujú životopisné dáta solúnskych bratov a
stručné historické okolnosti ich misie. Druhá
časť má názov „hlásatelia evanjelia“. Tretia
a štvrtá časť predstavujú slovanskú cirkev
ako ovocie ich misie. Piata časť je venovaná
vzťahu evanjelia a kultúry a šiesta významu
kresťanského tisícročia.
Encyklika Slavorum apostoli je venovaná
celej Cirkvi, ale najväčší ohlas vyvolala medzi
slovanskými veriacimi. Osobitné nadšenie
priniesla gréckokatolíkom na území bývalého Československa, ktorí sa odnepamäti
pokladajú za dedičov cyrilo-metodskej misie.
Zverejnenie encykliky vhodne zapadlo do
osláv Jubilejného roka sv. Metoda (1985),
ktorý ponúkol mnoho príležitosti oživiť vo
farnostiach spomienku na dielo sv. Cyrila a
Metoda a ozrejmiť ich osobitný vzťah k východnému katolíckemu dedičstvu.
Pri pomerne známych životopisných údajoch solúnskych bratov uvedených v úvode
encykliky vyvolalo polemiku pápežovo konštatovanie o mieste smrti sv. Metoda, „ktorý
podľa tradície skončil svoj život v roku 885 na
Velehrade na Veľkej Morave...“ Presné miesto
hrobu sv. Metoda totiž doteraz nebolo vedecky
dokázané. Z toho dôvodu vtedajší socialistickí historici proti tomuto údaju encykliky
protestovali. Nedorozumenie sa rozplynie,
keď za spomenutý Velehrad v širšom zmysle
považujeme hlavný hrad s katedrálou na
Veľkomoravskom území, na ktorom podľa autora jeho životopisu arcibiskup Metod naozaj
pochovaný bol.
Vlastné povolanie sv. bratov k misii Ján
Pavol II. chápe ponajprv z duchovného hľadiska, keď píše: „Božia prozreteľnosť, ktorá
sa pre dvoch svätých bratov prejavila hlasom

a autoritou byzantského cisára a patriarchu
carihradskej cirkvi, sa na nich obrátila (...),
keď žiadala, aby sa odobrali na misie medzi

Autor: M. Klimčák; Snímka: J. Gradoš

Slovanov. Takéto poverenie znamenalo pre
nich nielen opustiť čestné miesto, ale aj
kontemplatívny život; to znamenalo vyjsť z
prostredia byzantského cisárstva a vydať sa
na dlhé putovanie v službe evanjelia...“ Títo
vzdelaní muži hlbokej viery, dobrých mravov,
skúsení diplomati ovládajúci jazyk Slovanov,
aby vyhoveli potrebám evanjelizačnej úlohy
medzi slovanskými národmi, preložili do ich
reči liturgické knihy byzantského obradu.
Konštantín -Cyril navyše zostavil priliehavú
abecedu, aby hlásané pravdy mohli byť
zapísané v zrozumiteľnom slovanskom jazyku. Týmto činom položili základy vlastnej
literatúry a písomníctva u Slovanov a právom
sa pokladajú za pôvodcov kultúry týchto slovanských národov.
Pri evanjelizačnom diele sv. Cyrila a Metoda sa stretávame s novou, pre nich typickou
metódou inkulturácie, to znamená prenikania
evanjelia do domácej kultúry. Pápež chváli
túto priekopnícku metódu zasadzovania evan-

jeliovej blahozvesti do domácej kultúry, ktorú
pre celú Cirkev schválil až Druhý vatikánsky
koncil o 1100 rokov neskôr. Spojitosť viery
a kultúry sa stala v ich evanjelizačnej misii
prirodzenou, čo malo ďalekosiahle následky.
Pápež ich konkretizuje takto: „Preklad posvätných kníh, ktorý urobili Cyril a Metod a ich
žiaci, dodal kultúrnu schopnosť a dôstojnosť
jazyku staroslovienskej liturgie; ten bol za
dlhé stáročia nielen jazykom cirkevným, ale
aj úradným a literárnym...“ A dodáva: „Až
dodnes tento jazyk používa byzantská liturgia východných slovanských cirkví gréckeho
obradu, a to tak katolíckych, ako aj pravoslávnych...“
Ján Pavol II. ďalej vyzdvihuje v encyklike
veľkosť sv. bratov v otázke pravoverného poňatia Cirkvi. Ako je známe, svojho poslania
sa ujali z poverenia Carihradu a pritom sa
usilovali o potvrdenie svojej misie Rímom.
Svojimi postojmi v sporoch s neprajníkmi sa
Cyril a Metod javia ako ušľachtilí predchodcovia súčasného ekumenizmu, ktorý tak veľmi
ležal na srdci aj pápežovi Jánovi Pavlovi II.
Kvôli zachovaniu jednoty Cirkvi v kritických
časoch neváhali viesť otvorený dialóg na
každom fóre, modliť sa i trpieť. Katolíckosť
Cirkvi chápali v jej pestrosti národov, obradov,
jazykov, kultúr, ale pri zachovaní jednoty viery. „Presvedčenie, že každá miestna cirkev je
povolaná k tomu, aby svojimi vlastnými darmi
obohacovala katolícku ‚plnosť‘, bolo v dokonalom súlade s ich evanjeliovým cítením...“
Túžbu po jednote svojho duchovného stáda
zapracoval Cyril aj do modlitby pred svojou
smrťou, ktorú podstúpil 14. februára 869 v
Ríme, kde bol aj pochovaný.
Spiritualita, ktorú žili sv. Cyrila a Metod
vo svojej dobe, je živá a perspektívna aj
dnes. Jej korene sú spoločné pre Východ i
Západ, ale predsa, tak ako medzi jednotlivými národmi vidíme ich špecifiká, tak
by sme mohli charakterizovať aj špecifiká
jednotlivých spiritualít. Sv. bratia žili najprv
kontemplatívnym životom, aby sa neskôr
mohli ujať misie medzi Slovanmi a úspešne
ju realizovať. V záverečnej časti Ján Pavol II.
upriamuje pozornosť na význam byzantskej
misie a špecificky na ekumenický aspekt, keď
píše: „Cyril a Metod sú akoby ohnivká, akýsi
duchovný most medzi východnou a západnou tradíciou, ktoré obidve splývajú v jednu
veľkú, všeobecnú tradíciu Cirkvi. Jednota je
stretnutie v pravde a láske; týchto darov sa
nám dostalo od Svätého Ducha“.
Dnes, keď je otázka hľadania modelu zjednotenej Európy riešená mimo kresťanských
hodnôt, posolstvo encykliky Slavorum apostoli
aktuálne pripomína, že len vedomie spoločných duchovných základov nám môže poslúžiť
ako osvedčená báza pevného zjednotenia rôznych národov a spoločenstiev Európy. V tomto
zmysle ďakujeme bl. pamäti Jánovi Pavlovi
II. za dar encykliky a jej prínos k pochopeniu
našich vlastných koreňov. A po tisícročí sa opäť
vraciame k úcte sv. Cyrila a Metoda, našich
nebeských patrónov, a zverujeme sa pod ich
zvláštnu ochranu.
Michal Hospodár
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vlna šíria aj ku všetkým ľuďom našich čias,
veriacich i neveriacich.
Milí priatelia! V tejto chvíli necítim potrebu
predstavovať vládny program. Určitý náčrt
pri inauguračnej svätej omši na začiatku pontifikátu
toho, čo považujem za svoje poslanie, som už
mohol predložiť v mojom posolstve v stredu
na Námestí sv. Petra v nedeľu, 24. apríla, vo Vatikáne
20. apríla. A nebudú chýbať príležitosti, aby
Páni kardináli, ctihodní bratia v episko- samému. Áno, Cirkev je živá, to je úžasná som tak ešte urobil. Mojim skutočným vládpáte a v kňazstve, vážené civilné autority, skúsenosť týchto dní. Práve v smutných dňoch nym programom, ak to môžem tak nazvať,
členovia diplomatického zboru, najmilší choroby a smrti pápeža sa toto obdivuhodným je to, aby som nekonal moju vôľu, aby som
bratia a sestry.
spôsobom potvrdilo pred našimi očami: že Cir- nesledoval moje predstavy, ale aby som sa
kev je živá. A že Cirkev je mladá. Cirkev nesie spolu s celou Cirkvou stal počúvajúcim, aby
Je to už po tretíkrát, čo nás počas týchto v sebe budúcnosť sveta, a preto ukazuje aj som počúval slovo Pánovej vôle a aby som
veľmi intenzívnych dní sprevádzal spev litánií každému z nás cestu do budúcnosti. Cirkev je sa ním nechal viesť. Aby bol on sám tým, kto
k všetkým svätým. Bolo to počas pohrebu živá a my to vidíme; vidíme to, zakúšame ra- vedie Cirkev v týchto hodinách našich dejín.
nášho Svätého Otca Jána Pavla II., bolo to dosť, ktorú vzkriesený Kristus prisľúbil svojim. Miesto toho, aby som predložil program, chcel
pri príležitosti vstupu kardinálov do konkláve, Cirkev je živá, pretože živý je Kristus, pretože
by som jednoducho hľadať a komentovať
ako aj dnes, keď sme ich opäť spievali
dve znamenia, ktoré predstavujú túto
spolu so zvolaním „Pomáhaj novému
liturgiu nastúpenia na Petrovu službu.
námestníkovi Svätého Petra“. Každý
Oba tieto znaky napokon odzrkadľuraz som celkom osobitným spôsobom
jú presne to, čo odznievalo v dvoch
počúval tento modlitebný spev ako
dnešných čítaniach. Prvým znakom je
veľkú útechu. Ako opustení sme sa
pálium utkané z čistej vlny, ktoré mi
cítili po smrti Jána Pavla II.! Pápeža,
bolo položené na plecia. Tento starobylý
ktorý celých 26 rokov bol našim pastiznak, ktorý nosia rímski biskupi už od
erom a vodcom na ceste našimi časmi.
4. storočia, možno považovať za obraz
On prekročil prah do iného života
Kristovho jarma, ktoré biskup tohto
- vstúpil do Božieho tajomstva. Ale
mesta, sluha sluhov Božích, berie na
neučinil tento krok do večnosti sám.
svoje plecia. Božím jarmom je Božia
Kto verí, nikdy nie je sám - nie je sám
vôľa, ktorú my prijímame. A táto vôľa
počas života a nie je sám ani počas
nie je pre nás vonkajšie bremeno, ktoré
smrti. V tých okamihoch sme mohli
nás tlačí a oberá o slobodu. Poznať
zvolávať svätcov všetkých stáročí, jeho
to, čo Boh chce, poznať, ktorá je cesta
priateľov, jeho bratov vo viere vediac,
života, toto bola radosť Izraela a bola
že oni sú živým kordónom a budú ho
jeho veľkým privilégiom. Toto je aj naša
sprevádzať na druhú stranu večnosti,
radosť: Božia vôľa nás nezotročuje, ale
do Božej slávy. Vieme, že jeho príchod
nás očisťuje - i keď možno aj bolestným
tam bol očakávaný. Teraz vieme, že je
spôsobom - a tak nás privádza k samým
medzi svojimi a že je skutočne v svojsebe. Takým spôsobom neslúžime iba
om dome. Opäť sme boli povzbudení,
jemu, ale slúžime spáse celého sveta,
keď sa uskutočnil slávnostný vstup do
celých dejín. V skutočnosti symbolický
konkláve, aby sme zvolili toho, koho si
význam pália je ešte konkrétnejší. Ovčia
Snímka: TK KBS vlna predstavuje zblúdenú ovečku, ale
Pán už vybral. Ako sme mohli spoznať
jeho meno? Ako mohli 115 biskupi, pochád- skutočne vstal z mŕtvych. V bolesti prítomnej aj tú, ktorá je chorá a slabá a pastier si ju
zajúci zo všetkých kultúr a krajín nájsť toho, na tvári Svätého Otca v dňoch Veľkej noci sme berie na plecia a vedie ju k vodám života.
na ktorého Pán túžil zveriť úlohu zväzovať kontemplovali tajomstvo Kristovho utrpenia Podobenstvo o stratenej ovečke, ktorú pasa rozväzovať? A opäť sme si boli vedomí, že a spolu sme sa dotýkali jeho rán. No v týchto tier hľadá v púšti, bolo pre cirkevných otcov
nie sme sami, že sme obklopení, sprevádzaní dňoch sme sa v istom zmysle mohli dotýkať aj obrazom tajomstva Krista a Cirkvi. Ľudstvo
a vedení Božími priateľmi. A teraz, v tejto Vzkrieseného. Bolo nám dané zakúšať radosť, - teda my všetci - je zblúdenou ovečkou,
chvíli, v tomto okamihu ja, úbohý Boží služob- ktorú prisľúbil, keď po krátkom čase temnosti, ktorá na púšti už nevie nájsť cestu. A Boží
ník, mám prijať túto neočakávanú úlohu, ktorá ktorá prišla ako ovocie jeho vzkriesenia.
Syn nemôže opustiť ľudstvo v tomto biednom
skutočne presahuje všetky ľudské schopnosti.
Cirkev je živá, a tak s veľkou vďakou po- rozpoložení. Zanecháva nebeskú slávu, aby
Ako to budem v stave urobiť? Vy všetci, milí zdravujem vás všetkých, ktorí ste sa tu zhro- našiel stratenú ovečku, približuje sa až po
priatelia, ste práve zvolávali zástup, obrovský maždili, vás, ctihodní spolubratia kardináli, kríž, ako bremeno na svojich pleciach nesie
zástup svätých, ktorí len predstavovali veľké biskupi, najmilší kňazi, diakoni, pastorační celé ľudstvo, nesie nás samých, pretože on je
mená niektorých svätcov v dejinách vzťahu pracovníci, katechisti, pozdravujem vás, re- Dobrý Pastier, ktorý dáva svoj život za ovce.
Boha s ľuďmi. Tak aj v mojej duši ožíva istota: hoľníkov a rehoľníčky, svedkovia premieňa- Pálium hovorí predovšetkým to, že my všetci
nie som sám. Nemusím niesť sám to, čo by som júcej prítomnosti Boha. Pozdravujem vás, sme nesení Kristom, ale súčasne nás pozýva,
ani sám niesť nemohol. Zástup Božích svätých veriaci laici, ktorí ste ponorení do obrovského aby sme aj my niesli navzájom jeden druhého.
ma ochraňuje, podporuje a nesie. A vaša priestoru budovania Božieho kráľovstva, ktoré A tak sa pálium stáva aj symbolom poslania
modlitba, milí priatelia, vaša podpora, vaša sa šíri vo svete, v každom prejave života.
pastiera, o ktorom hovorí druhé čítanie, ako
láska, vaša viera a vaša nádej ma sprevádzaMoje slová napĺňa láska, aj keď pozdra- aj evanjelium. Kristov svätý nepokoj má
jú. K spoločenstvu svätých nepatria len veľké vujem všetkých tých, ktorí sa znovuzrodili podnecovať aj pastiera: pre neho nemá byť
postavy, ktoré nás predchádzali a ktorých vo sviatosti krstu, ale ešte netvoria s nami jedno, či toľkí ľudia žijú v púšti. A existujú
mená poznáme. My všetci sme spoločenstvom plné spoločenstvo. Obraciam sa aj na vás, rôzne formy púští. Existuje púšť chudoby, púšť
svätých. My, pokrstení v mene Otca i Syna bratia židovského ľudu, s ktorými sme spojení hladu a smädu, púšť opustenosti, samoty, púšť
i Ducha svätého, my, ktorí žijeme z daru Kris- veľkým spoločným duchovným dedičstvom, zničenej lásky, existuje aj púšť zatemnenia
tovho tela a krvi, prostredníctvom ktorej nás ktoré má svoje korene v neodvolateľných Bo- Boha, vyprázdnenia duší, ktoré si nie sú veon chce premeniť a učiniť podobnými jemu žích prisľúbeniach. A moje myšlienky sa ako domé svojej dôstojnosti. Vo svete sa množia

Homília pápeža Benedikta XVI.
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vonkajšie púšte, pretože vnútorné púšte sa
stali rozsiahlymi. Preto poklady zeme neslúžia
viac rozkvetu Božej záhrady, v ktorej by mohli
žiť všetci, ale boli podriadené do služby silám
vykorisťovania a ničenia. A tak Cirkev ako
celok, a zvlášť jej pastieri, sa má ako Kristus
dať na cestu, aby viedla ľudí z púšte naspäť
na miesta života, k priateľstvu s Božím synom,
ktorý nám dáva život, a to život v plnosti.
Symbol baránka má ešte aj iný aspekt,
v Starom zákone bol zvyk, že králi považovali
samých seba za pastierov svojho ľudu. Toto
bol obraz ich moci, cynický obraz: národy boli
ako ovce, ktorými pastieri mohli disponovať
podľa svojej vôle. Ale Pastier všetkých ľudí,
živý Boh, stal sa sám baránkom, dal sa na
stranu týchto ovečiek, práve tých, ktoré boli
zabité. On sa zjavuje ako pravý pastier: „Ja
som dobrý pastier, ktorý dáva svoj život za
svoje ovce“, hovorí Pán Ježiš o sebe. Nie moc
vykupuje, ale láska!
Toto je Boží znak, že on sám je láska.
Koľkokrát by sme si priali, aby sa Boh ukázal
mocnejší, aby tvrdo zasiahol, ukončil zlo
a stvoril lepší svet. Práve všetky ideológie
moci sa takto ospravedlňujú. Ospravedlňujú
ničenie všetkého, čo je v protiklade s pokrokom a oslobodením ľudstva. My trpíme Božou
trpezlivosťou, ale na druhej strane, všetci
potrebujeme jeho trpezlivosť. Boh, ktorý sa
stal baránkom, hovorí, že svet vykupuje
ukrižovaný Kristus a nie tí, ktorí ho ukrižovali. Svet vykúpila Božia trpezlivosť a ničí
ho netrpezlivosť ľudí. Jedna zo základných
vlastností pastiera je tá, aby miloval ľudí, ktorí
sú mu zverení. Tak, ako miluje Kristus toho,
ktorému slúži. Pas moje ovce – hovorí Kristus
Petrovi, ako aj mne v tejto chvíli. Pásť znamená milovať a milovať znamená byť ochotný aj
trpieť. Milovať znamená dávať ovciam pravé
dobro, pokrm Božej pravdy, Božieho slova,
pokrm jeho prítomnosti, ktorú nám dáva
v Najsvätejšej Sviatosti. Milí priatelia, v tejto
chvíli môžem povedať len toto: Modlite sa za
mňa, aby som sa naučil čoraz lepšie a viac
milovať Pána, modlite sa za mňa, aby som
sa naučil čoraz viac milovať jeho stádo, vás,
Svätú Cirkev, každého z vás osobitne a vás
všetkých spolu. Modlite sa za mňa, aby som
zo strachu neutiekol pred vlkmi, modlime sa
navzájom jedni za druhých, modlime sa, aby
nás Pán niesol na svojich pleciach, aby sme
sa my naučili niesť sa, čiže pomáhať si jeden
druhému.
Druhý znak, ktorý charakterizuje dnešnú
liturgiu nastúpenia na službu svätého Petra,
je odovzdanie pastierskeho prsteňa.
Povolanie Petra byť pastierom, ktoré sme
počuli v dnešnom evanjeliu, nasleduje po
opise zázračného rybolovu: Po noci, v ktorej
bezúspešne spúšťali siete, učeníci videli na
brehu vzkrieseného Pána. Prikázal im, aby
ešte raz spustili sieť. A tá sa tak naplnila, že ju
nevládali vytiahnuť; 153 veľkých rýb! A aj keď
ich bolo toľko, sieť sa neroztrhla. Táto udalosť
na konci pozemského putovania Ježiša s jeho
učeníkmi zodpovedá udalosti na začiatku jeho
pôsobenia: Aj vtedy Ježiš vyzval Šimona, aby
ešte raz spustil sieť na hlbinu. A vtedy Šimon,

ktorý sa ešte nevolal Peter, dal obdivuhodnú
odpoveď: Učiteľ, na tvoje slovo hodím sieť!
A tam nasledovalo potvrdenie jeho poslania.
Neboj sa , odteraz budeš rybárom ľudí. Aj
dnes zaznieva Cirkvi a nástupcom apoštolov
výzva, aby načreli na hlbiny a vrhli siete,
aby zachytili ľudí pre evanjelium, pre Boha,
pre Krista, pre život, pre pravý život. Cirkevní
otcovia zanechali osobitný komentár aj k tejto
osobitnej úlohe. Hovoria takto: pre rybu, ktorá
je stvorená pre vodu, je smrteľné, ak je vytiahnutá z mora. Odníme sa jej tak základná
životná podmienka, aby potom slúžila ako
pokrm pre človeka. Ale pri poslaní rybára

Ale táto sa, milovaný Pane, roztrhla, mohli by
sme teraz povedať s bolesťou . No nesmieme
byť smutní, tešme sa pre jeho prísľub, ktorý
nesklame a urobme všetko, čo je možné, aby
sme kráčali cestou k jednote, ktorú si ty, Pane,
prisľúbil. Pamätajme na to, keď sa ako žobráci
modlíme k Pánovi: „Áno, Pane, pamätaj na to,
čo si nám prisľúbil, daj, aby sme boli jedno
stádo s jedným pastierom. Nedovoľ, aby sa
tvoja sieť roztrhla a pomôž nám byť služobníkom jednoty.“
V týchto okamihoch zalieta moja spomienka na 22. október 1978, keď pápež Ján Pavol
II. začal svoju službu tu na tomto Námestí sv.

ľudí sa stáva niečo opačné. My ľudia žijeme
uväznení v slaných vodách utrpenia a smrti.
V mori temnosti bez svetla. Sieť evanjelia nás
vyťahuje z vôd smrti a nesie nás do svetla
pravého života. A práve poslaním rybárov ľudí
nasledujúcich Krista je vyťahovať ľudí z toho
slaného mora všetkých zotročení a viesť ich
k zemi života, viesť ich k Božiemu svetlu. Existujeme práve preto, aby sme ukázali ľuďom
Boha. Lebo len tam, kde ľudia vidia Boha,
sa začína skutočne život. Len ak stretneme
v Kristovi živého Boha, môžeme poznať, čo
je to život. Nie sme náhodným produktom,
ktorý by nemal zmysel, produktom evolúcie.
Každý z nás je plodom Božej myšlienky. Každý z nás je chcený, každý z nás je milovaný
a každý z nás je nevyhnutný. Niet nič krajšie,
ako byť zachytený evanjeliom Krista. Niet nič
krajšie, ako poznať ho a odovzdávať, deliť sa
aj s inými o priateľstvo s ním. Úloha rybára
ľudí sa niekedy môže zdať ťažká, no je zároveň
krásna a veľká, pretože v konečnom dôsledku
je to služba radosti Boha, ktorý chce vstúpiť
do sveta.
A chcel by som tu ešte zdôrazniť jednu vec.
Tak v obraze pastiera, ako aj v obraze rybára
vyniká veľmi jasne výzva k jednote: „Mám aj
iné ovce, ktoré nie sú z toho ovčinca, aj tie
musím priviesť, aby počúvali môj hlas a bolo
jedno stádo a jeden pastier“, hovorí Ježiš na
záver svojho rozprávania o dobrom pastierovi. A opis rybolovu so 153 veľkými rybami
počujeme zakončiť radostným konštatovaním:
„Aj keď ich bolo tak veľa, sieť sa neroztrhla.“

Petra. Stále mi zaznievajú v ušiach jeho slová, ktoré vtedy povedal: „Nebojte sa, otvorte
dokorán dvere Kristovi“. Pápež hovoril tieto
slová mocným sveta, tým, ktorí mali strach, že
Kristus môže ubrať z ich moci, ak by mu dovolili vstúpiť a dopriali veriacim náboženskú
slobodu. Áno, on by im iste niečo vzal. Vzal
by im nadvládu korupcie, potláčania práva
a slobody. Ale nebol by odňal nič z toho, čo
patrí k slobode človeka, k jeho dôstojnosti,
k budovaniu spravodlivej spoločnosti. Pápež
vtedy hovoril všetkým ľuďom, predovšetkým
mladým. A pýtam sa: nemáme azda všetci
strach nechať Krista úplne vstúpiť do nášho
vnútra? Ak sa mu úplne otvoríme, nemáme
strach, že nám zoberie niečo z nášho života,
nemáme strach zrieknuť sa niečoho veľkého,
jedinečného, čo robí život takým pekným?
Neriskujeme však, že sa ocitneme v samote
a zbavení slobody? A ešte raz pápež povedal: Nie! Kto dovolí vstúpiť Kristovi, nestratí
absolútne nič z toho, čo robí život slobodným,
pekným a veľkým. Nie, iba v tomto priateľstve
sa otvárajú dokorán dvere života. Iba v tomto
priateľstve sa otvárajú obrovské možnosti
človeka. Iba v tomto priateľstve zakúšame
to, čo je pekné a čo oslobodzuje. A tak dnes
by som rád a s veľkou silou a presvedčením,
vychádzajúc z dlhej skúsenosti osobného
života, rád by som povedal vám, mladým,
nemajte strach z Krista! On vám nič nezoberie
a dá vám všetko.
Kto sa dá jemu, dostáva stokrát viac. Áno,
otvorte dokorán brány Kristovi a nájdete
pravý život. Amen.

Snímka: V. Skyba
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krížom, zdravotníkmi a vôbec so všetkými,
ktorí sa na príprave a zabezpečovaní návštevy
zúčastnili.
Ako príklad by som chcel spomenúť obetavosť pri príprave spoločného speváckeho
zboru, ktorý mal asi 300 členov. Určite sa
všetci účastníci pamätajú na krásny spev
tohto zboru počas celého podujatia. Bolo to
však dosiahnuté mimoriadnou obetavosťou
všetkých členov zboru, ktorí dochádzali na
nácviky z celej diecézy, ale hlavne ich vedenia
na čele s otcom Vojtechom Boháčom.

Snímka: Archív J. Hirku

Cirkev dýcha
oboma stranami pľúc
Rozhovor s Mons. Jánom Hirkom, prešovským emeritným biskupom
o jeho spomienkach na slovanského pápeža Jána Pavla II. a jeho
nezabudnuteľnú návštevu Prešova
Otec biskup, ako si spomínate na zosnulého pápeža Jána Pavla II.?
Pápeža Jána Pavla II. som poznal ešte ako
krakovského arcibiskupa pri mojich cestách
do Poľska. Po návrate z väzenia som bol mimo
pastorácie a v Poľsku som mal možnosť za
pomoci dobrých priateľov slúžiť sväté liturgie
a duchovne sa posilňovať.
No pápeža som lepšie spoznal po mojom
nástupe do úradu prešovského sídelného
biskupa. Pri mojich cestách do Ríma som sa
vždy stretol s láskavým Svätým Otcom, ktorý
dobre vedel, čo si naši veriaci, rehoľníci, kňazi
i biskupi vytrpeli pre vernosť Cirkvi i Svätému
Otcovi. Treba povedať, že každé moje stretnutie s ním bolo nezabudnuteľným zážitkom.
Spomínate si na nejaký osobný zážitok,
ktorý na vás hlboko zapôsobil?
Keď po niekoľkých návštevách u Svätého
Otca som sa s ním stretol znova, bol som
prekvapený, ako si všetko pamätal z mojich
predchádzajúcich návštev. Myslím si, že to
nebola len jeho vynikajúca pamäť, o ktorej
mnohí hovorili. Bolo to čosi viac. Bola to láska
jeho apoštolského srdca, ktorá mu nedovolila
na niekoho zabudnúť. A Svätý Otec dosť často
hovoril k ľuďom tak, ako sv. apoštol Pavol:
„.lebo si vás v srdci nosím.“ (por. 2 Kor 7, 3).
Ako ste vtedy pred 10 rokmi reagovali,
keď ste sa dozvedeli o tom, že Ján Pavol
II. navštívi Prešov?
Bolo to na audiencii u Svätého Otca, keď
som sa dozvedel, že sa pripravuje návšteva
Svätého Otca na Slovensko. Spýtal som sa ho,
či príde aj do Prešova, že naši veriaci ho túžob-
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ne očakávajú. On mi povedal: „Povedz svojim
veriacim, že do Prešova veľmi rád prídem.“ Na
moju druhú otázku: „Svätý Otče, a navštívite
aj našu katedrálu, v ktorej sú uložené aj telesné ostatky biskupa Gojdiča?“ Jeho odpoveď
bola: „Prídem aj do vašej katedrály.“ Neviete

Snímka: Archív J. Hirku

si ani predstaviť, s akou radosťou som z tejto
audiencie cestoval domov do Prešova.
Čo bolo najťažšie v príprave tejto návštevy?
To je dosť ťažko povedať. Príprava takej návštevy je spojená s mnohými starosťami. Treba
vybrať vyhovujúce miesto, oltárny komplex,
vyriešiť všetky dopravné cesty, postarať sa
o bezpečnosť účastníkov i vzácnej návštevy,
zladiť program a podobne.
Musím však povedať, že od samého začiatku prípravy tejto návštevy som sa stretal
v Prešove i v celej našej diecéze s nevšedným
zanietením, ochotou a obetavosťou nielen
bežných ľudí, ale aj všetkých zainteresovaných inštitúcií na úrovni mesta i Slovenska.
Tak to bolo aj s armádou, políciou, Červeným

Na aký okamih návštevy Jána Pavla II.
nikdy nezabudnete?
Bolo by toho viac, ale určite nezabudnem
na návštevu našej katedrály, kde si pápež
v krátkej a sústredenej modlitbe uctil pamiatku biskupa Pavla Petra Gojdiča. No tiež aj na
jeho rozhodnutie prísť k pamätníku popravených evanjelikov, ktorý sa nachádza pri budove evanjelického kolégia. Tam sa s biskupom
evanjelickej cirkvi a. v. Jánom Midriakom a so
mnou pomodlil Otčenáš. Evanjelický biskup
Július Filo príchod Jána Pavla II. k pomníku
popravených evanjelikov označil za malý
zázrak. Biskup Ján Midriak ocenil toto gesto
ako krok k vzájomnému zblíženiu.
Ktoré slová „nášho“ pápeža sa vám
vryli do pamäti?
Boli to slová jeho príhovoru, keď hovoril,
že gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo z minulých utrpení obnovené a posilnené aj vďaka
svedectvu a krvi početných mučeníkov. Osobitne pritom spomenul utrpenie a mučeníctvo
našich biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasila
Hopka. Tieto slová boli jasným impulzom na
započatie procesu blahorečenia týchto biskupov. Dá sa preto povedať, že práve Svätý Otec
Ján Pavol II. má hlavnú zásluhu na tom, že
naša cirkev má dnes troch blahoslavených.
Ako hodnotíte s odstupom času túto
návštevu?
Navonok návšteva Svätého Otca pomohla
našej cirkvi, aby sa viac dostala do povedomia
vo svete. Treba však vnímať duchovný rozmer
tejto návštevy a to nielen v Prešove, ale na
celom Slovensku. Mám v pamäti ešte jeho
prvú návštevu Slovenska v roku 1990, keď
nás Svätý Otec oslovil: Nebojte sa! Pri tejto
návšteve som z jeho príhovorov pochopil jeho
posolstvo: Zmeňte sa! Vtedy, pri hodnotení
záverov návštevy Svätého Otca, som do knihy
vydanej pri príležitosti tejto návštevy napísal:
„Bez odhodlania preniknúť do najtajnejších
kútov našej duše, bez rozhodnutia znovu začať, zmeniť sa, nedôjde k obrode duchovného,
náboženského, mravného ani spoločenského
života. Ak Slováci neobnovia svoj život viery,
vyvierajúci z ich historického kresťanského
dedičstva, zaniknú v dnešnej podobe. Slovensko preto bude alebo kresťanské, alebo
nebude vôbec. Našou silou naďalej zostáva
duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo
svornom konaní. Naša Cirkev vyšla zo skúšok
a podľa Svätého Otca bola nielen obnovená,
ale posilnená. Nesmieme však zabudnúť, že

naši predchodcovia boli medzi sebou solidárni
v Kristovej láske. Niekedy žasnúť prichodí,
kde sa táto láska podela v našich veriacich,
verejných činiteľoch, dokonca kňazoch a služobníkoch Ježiša Krista. Prijatie evanjelia je
cesta k vybudovaniu nielen cirkevnej, ale aj
občianskej spoločnosti, ktorá sa má vyznačovať skutočnou slobodou, rešpektovaním druhého, toleranciou, znášanlivosťou, pokojom,
solidaritou, a predovšetkým láskou“ Život
ukazuje, že ani po desiatich rokoch nie je
potrebné na týchto slovách niečo meniť.
Desať rokov po návšteve Jána Pavla
II. v Prešove má Katolícka cirkev nového
pápeža. Ako vnímate Benedikta XVI. a čo
možno očakávať od jeho pontifikátu?
Niektoré médiá boli po zvolení nového
pápeža sklamané, pretože v jeho voľbe videli
osobu, ktorá nebude prístupná „moderným
zmenám“ a predpovedali krízu v Cirkvi. Lenže
zabudli, že Cirkev je tajomné Kristovo telo. Aj
pred 2000 rokmi mnohí, keď počuli Kristovo

učenie o chlebe života, hovorili: „Tvrdá je to
reč! Kto to môže počúvať? Vtedy ho mnohí
z jeho učeníkov opustili (Jn 6, 60.66). Peter
však za všetkých apoštolov povedal: „Pane,
ku komu by sme išli? Ty máš slová večného
života (Jn 6, 68). A Cirkev je tu aj po 2000
rokoch, a kde sú tí, čo ju opustili?
Myslím, že výstižnú charakteristiku osoby
nového pápeža dala Komisia európskych biskupov, ktorá ho hodnotí ako veľkého teológa,
ktorý sa vždy staral o súlad viery a rozumu,
ktorý úprimne a odvážne dokáže brániť pravdy viery. Novému pápežovi vždy ležala na
srdci aj Európa a oživenie kresťanskej viery
v nej. Je pokračovateľom úsilia, ktoré vyvíjal
jeho predchodca v otázkach jednoty kresťanov. Jeho kroky na ceste naplnenia Kristovho
odkazu: „Aby všetci jedno boli.“ i celý jeho
pontifikát však musíme podporovať v celom
kresťanskom svete modlitbami na úmysel
Svätého Otca, ale aj svojím príkladným kresťanským životom.
Za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Mons. Viliam Judák
- nový nitriansky diecézny biskup
1. júla 1993 bol menovaný za docenta RímApoštolská nunciatúra v Slovenskej republike oznamuje, že Jeho Svätosť pápež skokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
Benedikt XVI., prijal rezignáciu Jeho Emi- fakulty UK v Bratislave a v rokoch 1995 až
nencie kardinála Jána Chryzostoma Korca 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty.
z pastierskeho úradu nitrianskej diecézy a za V čase od 1. júla 1996 do l. júla 2001 zastával
funkciu rektora Kňazského
nového nitrianskeho diecézneseminára sv. Gorazda v Nitre.
ho biskupa vymenoval Mons.
V roku 1997 sa stal vedúcim
Viliama Judáka, doterajšieho
Katedry cirkevných dejín
profesora cirkevných dejín na
Rímskokatolíckej cyrilomeRímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
todskej bohosloveckej fakulte
UK v Bratislave a v tom istom
Univerzity Komenského v Braroku bol prezidentom Sloventislave a v Kňazskom seminári
skej republiky vymenovaný
svätého Gorazda v Nitre.
za profesora v odbore KatoMons. Viliam Judák sa
lícka teológia. V rokoch 2001
narodil 9. novembra 1957
až 2004 pôsobil vo funkcii
v Harvelke v nitrianskej didekana Rímskokatolíckej cyecéze a po rokoch prípravy
rilometodskej bohosloveckej
na kňazstvo v bratislavskom
fakulty Univerzity Komenskéseminári bol 16. júna 1985
Snímka: Archív Kňazského seminára v Nitre
ho v Bratislave.
v Nitre vysvätený na kňaza
Zaoberá sa obdobím kresťanského staronitrianskej diecézy.
Svoju pastoračnú službu vykonával ako veku a stredoveku so zreteľom na slovenské
kaplán v Nitre - Dolnom Meste a Drietome, cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monokde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tom grafií z oblasti cirkevných dejín, mnohých
čase postgraduálne študoval na Rímskokato- kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký
líckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte a taliansky jazyk.
Slávnostná vysviacka nového nitrianskeho
Univerzity Komenského v Bratislave, kde
diecézneho biskupa Viliama Judáka bude 16.
získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie.
1. septembra 1990 bol menovaný za júla v biskupskom Katedrálnom chráme Sv.
prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda Emeráma, v Bazilike Minor na Nitrianskom
v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného hrade. Je to vlastne deň, pred sviatkom nisudcu. Je členom zboru konzultorov. Od roku trianskych diecéznych patrónov sv. Svorada
1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskoka- a Beňadika. Terajší nitriansky diecézny bistolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte kup, kardinál Ján Chryzostom Korec skončí
UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v tento deň pôsobenie po tom, čo Svätá stolica
v Nitre. Od r. 1991 tiež pôsobí aj na Vysokej oznámila, že pápež Benedikt XVI. prijal jeho
škole pedagogickej v Nitre, na katedre kate- rezignáciu.
tk kbs, radio Vatikán
chetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína
upravil Juraj Gradoš
Filozofa).

PANE, ZOSTAŇ S NAMI
Hneď na začiatku milénia, žiaľ, udalosti
ukázali, že pretrváva istá krutá kontinuita
s predchádzajúcimi udalosťami, ba dokonca
s tými najhoršími spomedzi nich. A tak sa
popri povzbudivých perspektívach začal
odvíjať scenár zanechávajúci tiene násilia
a krvi, ktoré nás neustále zarmucujú. No keď
som vyzýval Cirkev sláviť dvetisícročné jubileum od Božieho vtelenia, bol som si jasne
vedomý – a dnes som viac ako kedykoľvek!
–, že budeme pracovať „na dlhé trasy“ celého
ľudstva.
Kristus je totiž centrom nielen dejín Cirkvi,
ale aj dejín celého ľudstva. V ňom nachádza
všetko svoje naplnenie (porov. Ef 1, 10; Kol
1, 15 – 20). Nemožno zabudnúť na nadšenie,
s ktorým Druhý vatikánsky koncil, citujúc
pápeža Pavla VI., vyznával, že Kristus je „cieľ
ľudských dejín, ústredný bod túžob dejín
a ľudstva, stredobod ľudstva, radosť každého
srdca, plnosť ich ašpirácií“.1 Náuka Druhého
vatikánskeho koncilu priniesla nové prehĺbenie poznania povahy Cirkvi, otvoriac srdcia
veriacich väčšej pozornosti voči tajomstvám
viery i voči samotným pozemským skutočnostiam v Kristovom svetle. Slovo, ktoré sa stalo
telom, zjavilo nielen tajomstvo Boha, ale aj
samotné tajomstvo človeka.2V ňom človek
nachádza spásu a naplnenie.
7. Na začiatku môjho pontifikátu som v encyklike Redemptor hominis široko rozvinul túto
tematiku, ku ktorej som sa potom vrátil pri
rôznych príležitostiach. Veľké jubileum bolo
vhodnou príležitosťou zamerať pozornosť
veriacich na túto základnú pravdu. Príprava
na takúto veľkú udalosť bola celá trojičná
a zároveň kristocentrická. Pri takomto nastolení iste nemohla chýbať Eucharistia. Ak sa
dnes rozhodujeme sláviť Rok Eucharistie, rád
by som pripomenul, že už v Tertio millennio
adveniente som napísal: „Rok 2000 bude
intenzívne eucharistický: vo sviatosti Eucharistie sa Spasiteľ, ktorý sa pred dvadsiatimi
storočiami vtelil v lone Panny Márie, aj naďalej ponúka ľudstvu ako prameň božského
života.“3Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa slávil v Ríme, dal konkrétnu
podobu tomuto rozmeru Veľkého jubilea. Je
vhodné spomenúť i to, že počas plnej prípravy na Jubileum som v apoštolskom liste Dies
Domini predložil veriacim na meditáciu tému
nedele ako dňa vzkrieseného Pána a osobitného dňa Cirkvi. Vtedy som všetkých vyzval,
aby opäť objavili eucharistické slávenie ako
stredobod nedele.4
S Máriou kontemplovať Kristovu tvár
8. Dedičstvo Veľkého jubilea bolo istým
spôsobom zhrnuté v apoštolskom liste Novo
millennio ineunte. V tomto dokumente
programového charakteru som navrhoval
perspektívu pastoračného úsilia založenú
na kontemplácii Kristovej tváre, a to v rámci
cirkevnej pedagogiky schopnej viesť „na výšiny“ svätosti, uskutočňovanej predovšetkým
prostredníctvom umenia modlitby.5 A ako by
v tejto perspektíve mohlo chýbať liturgické
úsilie a predovšetkým pozornosť venovaná
Eucharistii?
Ján Pavol II. (na pokračovanie)

slovo - 14-15/2005 • 13

ANKETA
Čo odovzdal, podľa vás, Ján Pavol II.
ľuďom na Slovensku?
Anna, dôchodkyňa
Myslím si, že vieru. Ľudia boli
skeptickí, neverili ničomu.
A keď prišiel na Slovensko,
oživil v nich vieru.

František, robotník
Veľmi veľa. Ukázal im všetkým svojou svätosťou príklad
viery a morálku života.

Darina, predavačka
Myslím si, že nielen ľuďom
na Slovensku, ale celému
svetu niečo odovzdal. Ukázal
všetkým svätosť. Tam, kde
vstúpil, veľa duší zachránil.
Už teraz ho môžeme nazývať
svätým.
Marta, študentka
Ján Pavol II. odovzdal ľuďom žijúcim na Slovensku
duchovné dary. Snažil sa
zjednotiť všetkých ľudí, národy a zvlášť ľudí na Slovensku
povzbudzovať k živej viere.
Veronika, dôchodkyňa
Silnú vieru, pokoj, lásku,
aby sme sa mali radi a pomáhali si. To, čo odovzdal
svetu, odovzdal aj nám na
Slovensku.

Žofia, dôchodkyňa
Slobodu. Povzbudzoval nás,
aby sme sa nebáli. Aby sme
slobodne a zodpovedne vyznávali svoju vieru. Slovensko zveril pod ochranu
Panny Márie, ktorú tak veľmi
miloval.
František, vysokoškolák
Dal im pocítiť, že Boh a Svätý
Otec ich milujú. Odovzdal
im to slovami: Nebojte sa,
ja budem s vami. Zvlášť
gréckokatolíkom na Slovensku dal dar v podobe troch
blahoslavených.
Martin, študent
Nádej a silu nebáť sa.

Peter Laca
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Snímky: archív GkB
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Ema(nuel) má mamu
Chcela by som si nájsť vzťah k Bohorodičke, ale modlitba ruženca
sa mi zdá vhodná pre starých ľudí, ktorí majú veľa voľného času. Má
zmysel opakovať dookola stále tie isté naučené slová?

Z

dobré rady
k ni(e)čomu

ačnem od konca. Má zmysel užívať a opakovať v našom každodennom živote slová:
„Ďakujem!“, „Prepáč!“, „Prosím...“ a rôzne iné?
Určite to má zmysel, a veľký. Sú to slová, ktoré
vyjadrujú vzťah akejsi základnej ľudskosti a blízSvätým úsmevom:
kosti človeka, ktorý ich užíva, voči tomu, komu ich
hovorí. Tieto slová nás odmalička rodičia učili poPokiaľ ide o Pannu Máriu,
užívať v správnej chvíli a ak sa chcel človek naučiť
musím sa ti zveriť s jedným
žiť medzi ľuďmi a „vychádzať s nimi“, prijal ich do
nápadom. Niekedy sa pristihsvojho života prirodzene
nem, ako jej vravím: „Milá
ako slová, ktoré otvárajú
Panna Mária, myslím si, že
bránu srdca druhého.
som šťastnejšia ako ty, lebo ty si
K týmto slovám čamoja Matka, kým ty nemáš svoju
Pannu Máriu, ktorú by si mohla som pribudlo iné, oveľa
milovať... Je pravda, že si matkou ťažšie, ktoré v tejto škáJežiša, ale toho Ježiša si celého le, podľa mňa, stojí na
dala nám...a On nám na kríži dal vrchole pyramídy a jeho
teba za Matku. Takto sme bohatší zmysel obsahujú všetky
ako ty, lebo máme Ježiša aj teba. tie ostatné, vyjadrené
Kedysi si si vo svojej poníženosti v rozličnej forme. Je to
želala, aby si mohla slúžiť šťastnej slovo: „Mám ťa rád!“,
Panne, ktorá by bola mala tú česť „Ľúbim ťa!“. Toto slovo,
stať sa Božou Matkou, a hľa, ja, jeho zmysel, nám možúbohé stvorenie, nielenže nie som no naši rodičia neodkryli
tvojou slúžkou, ale som tvojím slovne (niekedy ho málo
dieťaťom, ty si Ježišovou Matkou alebo vôbec nepoužía zároveň aj mojou.“ Panna vali voči nám, svojim
Mária sa iste musí usmievať nad deťom, a preto sme tak
trocha závistlivo pomojou naivitou, a predsa to, čo
zerali
f i l m y,
vravím, je pravda...! Sv. Terezka
v ktorých to rodičia robili...), zato
Ježiškova
nám ho dokazovali skutkami,
ktoré sme začali chápať neAnketa medzi vami: MODLÍŠ SA RÁD RUŽEskôr. Aj tak sme na toto slovo
NEC?
nezanevreli. Lebo keď človek
PEŤO, 16: Áno, je to modlitba, pri ktorej sa dá rastie, dospieva, jeho vnútro
rozjímať nad životom, premýšľať sám nad sebou.
samo túži tieto slová povedať
JANA, 21: Modlím sa ho len občas. Radšej mám blízkej osobe a vie, že žiadne
čotky alebo si čítam Sväté písmo. Môj vzťah k ružencu iné slovo ho nedokáže prevýšiť ani vyjadriť slovami to, čo
je vlažný.
sa veľakrát vyjadriť nedá.
VERONIKA, 16: Teda poviem
Azda zdanlivo „odveci“
to takto: rada sa modlím, či už je
úvod,
ale s modlitbou ruženca je to
to ruženec, alebo iné modlitby.
Dôležité je úprimné srdce pri pre mňa nejako podobne. Veriaci človek, pre ktomodlitbe. Rada sa pomodlím aj rého v katolíckom prostredí Cirkvi je určite Kristus
ruženec, lebo pri tejto modlitbe tou ústrednou osobou, s ktorou hľadá a prežíva
sa môžem radovať z toho, že svoj vzťah, sa musí nutne stretnúť tiež s osobou
jeho Matky Márie, ktorá je obdivuhodnou ženou.
nebeská mamička Mária
Žena – matka rodiny má od Boha dar byť „krbom“,
povedala „Áno“ Bohu
teda osobou, ktorá roznecuje lásku medzi členmi
a tým sa mohol v mojom
rodiny, má dar spájať ich, zmierovať a učiť deti
srdci narodiť Ježiš. A stápočúvať otca, ktorý sa
le sa rodí...
s láskou stará o všetky
ĽUBKA, 22: Rada Ak chceš, aby
potreby rodiny. Presne
sa modlím sv. ruženec. sa Mária stala
to isté robí Mária počas
Modlím sa denne. Ak tvojou Matdejín Cirkvi so svojimi
mi nestihnem celý, tak
deťmi, odovzdanými pod
aspoň jeden desiatok kou, musíš sa
krížom. Svojím príhovokaždý deň. Pri tejto najprv stať
rom i odkazmi ľuďom sa
modlitbe zažívam úžas- jednoduchým
snaží učiť ľudí žiť dobre,
ný pokoj, a to mi dodá- dieťaťom..
zmierovať ich navzájom
va veľkú silu do života.
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Lenka 17
a privádzať ich k Otcovi, stále ukazujúc na svojho
Syna, ktorého s láskou priniesla na svet. To je
v skratke vyjadrený zmysel jej poslania – učiť ľudí
milovať Boha a seba navzájom.
Každý človek prišiel na svet skrze matku, preto
osoba Márie - Matky nie je nijako vzdialená žiadnemu človekovi. Ak sa teda stretne s jej osobou,
nutne pritom nájde modlitbu, ktorá sa v istom
zmysle vyformovala z cítenia a úcty ľudí ako také
„Ľúbim ťa, Mária, Matka
Božia a moja!“ Ľudia
potrebovali aj slovne vyjadriť Márii to, čo cítili.
V modlitbe „Raduj sa,
Bohorodička...“ sú vyjadrené všetky dôležité
pravdy a dogmy o jej živote a tiež akési poznanie
ľudí, že Mária vie priniesť
lásku, pokoj, radosť aj do
ich života. Je to modlitba,
ktorá tými istými slovami
lásky spája nielen terajších ľudí, ktorí sa nimi
modlia, ale spája nás
s ľuďmi, ktorí mali Máriu
v úcte už stáročia pred
nami a teraz sú v nebeskej rodine s Otcom. Je to
Floris Gabriel: Prebuď svoje srdce, s. 59
síce modlitba založená
na opakovaní tých istých slov, ale za týmito slovami
stále stojí to isté: „Ľúbim ťa, Mária, Mama!“
Je treba preto najprv aspoň trocha spoznať
osobu Márie v Cirkvi a človek vnímavý na dobro
v inom človeku veľmi rýchlo príde na to, že Mária
je žena, ktorá žije láskou k ľuďom pre ich vlastné
dobro a spásu.
Snáď by som ešte povedal, že tak, ako nám
perla východnej duchovnosti, Ježišova modlitba
– modlitba srdca, ponúka tiež opakovaním jednej
vety možnosť vstúpiť do lásky k Ježišovi, tak nám
na druhej strane modlitba ruženca, ktorú sa človek
môže modliť kdekoľvek, ponúka možnosť vyjadriť
lásku k Márii a tiež rôznosť osobných úmyslov pri
rozmýšľaní nad tajomstvami, v ktorých sa človek
vie nájsť. Pre katolíka východného obradu by sa
dalo povedať, že kdekoľvek chodí, môže v jednej
ruke nosiť čotky, v druhej ruženec. Jednou sa bude
držať Ježiša, druhou Márie.
Ak sa vrátim na začiatok, má zmysel používať
v našich rodinných či partnerských vzťahoch slovo:
„Ľúbim ťa?“ Bezpochyby toto slovo, samozrejme
podopreté viditeľnými skutkami, má veľkú silu.
Podobne slová modlitby „Raduj, sa Bohorodička...“
majú pre človeka, ktorý ich hovorí Mame, veľkú silu,
lebo vie, že Mama, ktorá ich počúva, ho ľúbi ešte
viac, chráni ho a sprevádza k Otcovi.
Azda iba starí ľudia potrebujú komusi povedať,
že ho majú radi?
o. Patrik

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Mojžiš túži vidieť Boha
Vzťah medzi Bohom a Mojžišom sa stáva čoraz intímnejší. Nadišla
chvíľa, keď Mojžiš povzbudený láskou, ktorá prichádza zhora, prosí
Boha, aby mohol vidieť jeho tvár (Ex 33, 18). Boh mu na to povie,
že nemôže vidieť jeho tvár a ostať nažive (Ex 33, 20) a ďalej hovorí:
„Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp na skalu! Keď tade pôjde
veleba moja, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba ruku
svoju, kým neprejdem“ (Ex 33, 21-23).

Z

danlivo nám odpoveď Boha veľa neobjasní; predsa však Božie slovo je TAJOMSTVO,
sám Svätý Duch nás vedie svojou múdrosťou
a ponoríme sa do hĺbok TAJOMSTVA.
Toto „miesto neďaleko mňa“, o ktorom
hovorí Boh Mojžišovi, je samotný Ježiš Kristus,
odkiaľ máme prístup k Bohu Otcovi. Ježiš je
nazývaný vo svätých Písmach a v žalmoch
SKALA.
Boh hovorí Mojžišovi, že ho umiestni do
skalnej trhliny. A táto trhlina nie je nič iné
ako rana v boku, spôsobená kopijou, ktorá
prerazila srdce ukrižovaného Ježiša.
V tomto texte vidíme teda jeden z najvyšších vrcholov kresťanskej duchovnosti. Naozaj,
z prerazeného srdca ukrižovaného Ježiša,
ako nám hovorí sv. Ján, vyšla krv a voda (Jn
19, 34). V tom videli naši cirkevní otcovia
zrod Cirkvi, keďže voda znamená krst a krv
Eucharistiu.
Táto trhlina v skale, kde Boh umiestni Mojžiša, nie je nič iné ako Cirkev, privilegované

miesto, kde môže človek vidieť Boha a klaňať
sa mu. A rovnako vidíme, že tu sa objaví veľmi
dôležité poslanie Cirkvi - SVETLO SVETA (Mt
5, 14).
Naozaj, z prebodnutého srdca ukrižovaného Ježiša vychádza krv a voda, ktoré v tom
najhlbšom význame očisťujú človeka z jeho
hriechov (krst) a vedú ho k adorácii (Eucharistia). Iba človek, ktorému bolo odpustené,
môže opovrhovať modlami a urobiť zo svojho
života jedno klaňanie sa Bohu.
Teraz sa pozrime na to, čo vychádza zo
zraneného ľudského srdca. Človek, ktorý žije
vo svete, je podrobený mnohorakým nepriaznivým situáciám, ktoré mu neustále zraňujú
srdce. A čože to vychádza z tohto hriechom
zraneného srdca a dosiaľ ešte neobnoveného
Svätým Duchom?
Ježiš nám to hovorí: „Lebo z vnútra,
z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky,
smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá,

chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha a hlúposť“ (Mk 7,
21-22). To je ľudská odpoveď na agresiu toho
druhého. A tu sa nastolí kvalitatívne tvorivá
skúsenosť medzi Božím Synom a synom tohto
sveta.
Ak je srdce Božieho dieťaťa podobné srdcu
Boha a je prerazené kopijou nepriateľa, tak
z neho, rovnako ako zo srdca ukrižovaného
Ježiša Krista, vyjde krv a voda, ktoré majú
moc uzmieriť svojho nepriateľa so sebou
samým a s Bohom.
Naopak, keď je srdce syna tohto sveta ranené kopijou svojho nepriateľa, z jeho srdca,
sformovaného na obraz satana, vychádza
vražda, závisť, rúhanie... atď., všetko to, čo
vymenoval Ježiš: „Lebo znútra, z ľudského
srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť,
zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť
rúhanie, pýcha, hlúposť“ (Mk 7, 21-22).
Hovoril som predtým, že sa tu objavilo
veľmi dôležité poslanie Cirkvi. Bezpochyby
to najdôležitejšie, veď všetky aktivity Cirkvi
závisia od tohto poslania a sú sterilné, ak sa
nezrodia z tejto misie.
Definitívne kresťan, keďže je novým stvorením (2 Kor 5, 17), je povolaný zoči-voči agresii
nechať vytrysknúť zo svojho srdca krv a vodu,
splniac tak samotnú misiu Ježiša Krista, ktorou
je zmieriť svet s Bohom (2 Kor 5, 19).
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Ilečková

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Prepodobná Marta,
matka sv. Simeona z Obdivuhodného vrchu (4. júl)

V

jej životopise, hoci nie rozsiahlom,
sa nachádzajú údaje, z ktorých sa
dajú odvodiť viaceré ponaučenia. V tomto
príspevku uvádzame dve.
Marta sa narodila okolo roka 480 v sýrskej
Antiochii ako dcéra dobrých kresťanských
rodičov. Ako dospievala, stále viac túžila
po mníšskom živote, ale jej osudy boli iné.
Z Edessy do Antiochie sa totiž presťahoval
mladík menom Ján, ktorého rodičia požiadali
Martiných rodičov o ruku ich dcéry. Marta
sa zdráhala vstúpiť do manželstva, lebo si
chcela zachovať panenstvo, ale rodičia na
ňu naliehali. V rozpakoch, ako sa zachovať,
išla do chrámu zasväteného ctihodnému
a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi (liturgická pamiatka
23. septembra, 7. januára, 24. februára,
25. mája, 24. júna a 29. augusta), aby ho
poprosila o pomoc. Keď padla na zem a so
slzami v očiach sa modlila, Boh jej volanie
vypočul: dostala zvláštne zjavenie, podľa ktorého sa má podriadiť vôli rodičov a vydať sa.
Marta poslúchla a viedla riadny manželský
život, pričom bola svojmu manželovi nielen
pomocníčkou, ale aj vodkyňou na ceste

spásy. Neskôr mala syna Simeona (liturgická
pamiatka 24. mája), ktorý mnohých priviedol
k pravej nábožnosti.
Uvedené skutočnosti nám ponúkajú príležitosť preskúmať a prípadne aj prehodnotiť
svoje postoje voči manželstvu ako takému,
respektíve k telesnosti ako takej. Hoci totiž
slovami vyznávame, že manželstvo ustanovil
samotný Boh, a to ešte v raji, že Kristus ho
povýšil na spasiteľné tajomstvo, respektíve
na sviatosť (na rozdiel od celibátu), a že si
zasluhuje našu úctu, predsa ho neraz vedome či podvedome podceňujeme a vnímame
ako problém, niekedy takmer ako prekážku
nábožnosti. Prepodobná Marta nám však
ukazuje, že mníšstvo, hoci kresťanský
Východ ho nepochybne vníma ako určitý
vzor, nepredstavuje jedinú cestu k spáse. Za
určitých okolností sa dokonca dostáva na
druhé miesto.
Ďalšia skutočnosť, ktorá si zasluhuje našu
pozornosť, je nasledujúca. Keď sa Marta vydala, ozdobovala svoj život pôstom, zdržanlivosťou a modlitbami. Nikdy nevynechala
nijakú bohoslužbu, ktorá sa slávila v chráme,
predovšetkým nie večiereň a utiereň. Osobitne rada prichádzala na celonočné bdenia,
počas ktorých vždy stála a pozorne vnímala
všetko, čo sa deje. Do chrámu prichádzala
medzi prvými a odchádzala ako posledná.
Na vtedajšie zvyklosti veľmi často prijímala

Kristovo telo i jeho drahocennú krv – samozrejme, dobre pripravená. Okrem toho
každú noc vstávala a modlila sa polnočnicu,
teda oficiálnu nočnú modlitbu Cirkvi, ktorá
je spolu s večierňou, povečerím, utierňou
a hodinkami súčasťou časoslova, teda božských chvál.
Tieto údaje zo života prepodobnej Marty
nás priam vyzývajú, aby sme si položili
niekoľko otázok: Vnímam bohoslužby ako
najlepší prostriedok, ako privilegované
miesto, na stretnutie s Otcom? Prichádzam
na ne v dostatočnom časovom predstihu,
aby som sa na ich slávenie pripravil? Neodchádzam z chrámu predčasne, možno
ešte pred vypočutím farských oznamov?
Mám z bohoslužieb radosť alebo sledujem
iba splnenie si povinnosti? Uvedomujem si,
že nejestvuje norma, ktorá by stanovovala,
ako dlho má bohoslužba trvať? Uznávam, že
modliť sa dlhšie je skôr výhoda a prednosť
než nedostatok a hendikep? Zúčastňujem sa
slávenia večierní, utierní a hodiniek? Modlím
sa žalmy? Venujem dostatočnú pozornosť
súkromnej modlitbe? Pristupujem pri každej
svätej liturgii k svätému prijímaniu? Takéto
a podobné otázky si dnes môžeme položiť a,
samozrejme, ak naša odpoveď na ne nezodpovedá ideálu, pokúsiť sa o nápravu.
Marcel Gajdoš
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Stretnutie s významným človekom
Spomienka na blahorečenie biskupa Pavla Petra Gojdiča, OSBM,
a na stretnutie so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.

B

olo to v októbri 2001, keď sme sa celá
naša rodina, tatík, mamka, moji traja
súrodenci a ja, stretli pri nádhernej domácej
liturgii. Prečítali sme si Božie slovo, a potom
sme sa rozprávali o našich mučeníkoch - biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi a kňazovi
Metodovi Dominikovi Trčkovi.
Pamätám sa, že som si vtedy živo predstavoval, aké by to bolo úžasné stretnúť sa
s otcom biskupom Gojdičom. Počas toho,
ako tatík rozprával o väznení otca biskupa,
moja myseľ ma zaviedla do leopoldovskej
väznice, kde otec biskup trpel a zomrel ako
mučeník. Keď som počúval, ako hrdinsky sa
zachoval, môj obdiv k nemu ešte vzrástol.
Moja predstava bola stále živšia. Privrel som
oči a predstavoval si, že som jedným z jeho
spoluväzňov...
Vo väzení sa tajná bezpečnosť snažila zlomiť biskupa Pavla rôznymi metódami: bili ho,
lámali mu prsty, dávali mu železné topánky
s elektrickým prúdom, nútili ho neustále chodiť po cele. Dokonca ho spolu s inými väzňami
zapriahli do pluhu a nútili orať pole.
Otec biskup Pavel bol však ku každému vo
väzení priateľský a láskavý.
O svoj prídel stravy sa vždy delil s nami.
Vo svojej živej predstave som počul, ako
mi hovorí: „Dominik, nikdy nezabudni, že Boh
je láska. Milujme ho!“ Tieto slová ma veľmi
oslovili, pretože som videl, že otec biskup
podľa týchto slov žije.
Nikdy som nevidel ani nepočul, aby sa
náš otec biskup niekedy sťažoval na svojich
mučiteľov, ktorí s ním hrubo zaobchádzali.
Vždy sa k nim správal úctivo. Nikdy nikoho
neodsudzoval.
Raz sme sa zišli pri jeho posteli a jeden
z nás povedal: „Pavlíčku! Ty chceš zomrieť, ale

my chceme žiť. A preto nám musíš povedať,
kto ti ublížil. My tých darebákov ešte poženieme na zodpovednosť.“ Nato otec biskup
láskavo a s úsmevom povedal: „Chlapci, mne
nikto v živote neublížil. Všetko utrpenie, ktoré
som doposiaľ znášal, prijal som rád, a bolí ma
iba to, že mnoho mojich spolubratov a veriacich musí trpieť pre svoju vieru.“

Snímka: archív GkB

Tatík ďalej rozpráva o utrpení otca biskupa
vo väzení a ja som myšlienkami vždy s otcom
biskupom v jeho cele.
Stalo sa, že do nemocničnej cely neočakávane vošiel na kontrolu dozorca. Bol to starší
človek, ktorý vyzeral drsne a neláskavo. Starší
spoluväzni ho spoznali. Kedysi zažili jeho
neľudské pôsobenie v rôznych väzniciach.
Dozorca sa zahľadel na otca biskupa. Bolo
vidieť, že títo dvaja sa spoznali. Dozorca sa
však usiloval tváriť, akoby biskupa nepoznal a svojím drsným spôsobom sa opýtal

ošetrovateľa: „Kto je ten starý?“ Ošetrovateľ
odpovedal: „Gojdič Pavel, biskup, väzenské
číslo 681.“ A jeden z väzňov smelo dodal:
„To je ten pán biskup, ktorého ste v roku
1953 tak kopali, keď padol pri drepoch. A ja
som ten, ktorý ho chcel zdvihnúť a vy ste zo
zlosti do mňa sotili.“ Nastalo hlboké ticho.
Dozorca nevedel, čo robiť... Z postele sa však
ozval tichý hlas biskupa: „Ale nie, pán veliteľ
bol vždy dobrý. Ja sa na vás pamätám, pán
veliteľ. Nehnevajte sa na mňa, prosím vás, ale
ja som vtedy už naozaj nevládal robiť drepy.
Veľmi ma mrzelo, že som vás tým nahneval.“
Týmito slovami otec biskup vyriešil napätú
situáciu. Dozorca náhlivo opustil celu. Bol som
hlboko dojatý týmto postojom otca biskupa.
Veľmi mi to pomohlo.
Ale tu sa už končili moje predstavy, pretože
naša rodinná liturgia sa chýlila ku koncu. Ešte
sme sa rozprávali o hrdinskej smrti biskupa
Gojdiča. Boh vypočul jeho prosbu, aby zomrel
v deň svojich narodenín a zaopatrený sviatosťami. Pred očami mám jeho milú tvár, ktorú
poznám z čiernobielej fotografie, ktorú máme
oddávna zavesenú na chodbe.
V ten deň pri večeri som všetkým nahlas
povedal svoju túžbu: „Bol by som veľmi
šťastný, keby som mohol ísť do Ríma na blahorečenie otca biskupa Gojdiča.“
Do Ríma som nakoniec skutočne cestoval. Mám zážitok na celý život. Všetko som
sledoval s veľkým záujmom. Biskup Gojdič
sa mi stal taký blízky. Dokonca sa mi zdá,
akoby som sa s ním naozaj osobne stretol.
Na audiencii na Námestí sv. Petra som sa
dostal celkom blízko k Svätému Otcovi Jánovi
Pavlovi II., ktorý ma otcovsky požehnal. Asi
tak otcovsky by ma požehnal aj blahoslavený
biskup – mučeník Pavel Peter Gojdič.
Ďakujem Bohu a rodičom za túto veľkú
milosť a modlím sa k blahoslavenému otcovi
biskupovi, aby ma požehnal a prosil za mňa
u Boha, aby som mal živú vieru a opravdivú
lásku.
Dominik Petrík

E KU M E N A , s . r. o .

obchod s cirkevnými potrebami
Hlavná 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/77 204 77 fax: 051/77 204 71 mobil: 0905 202 209
www.ekumena.com

- kalichové súpravy
- kríže
- kadidlá
- večné svetlá
- litijníky
- ampulky na vodu a víno
- liturgické látky a lemovky
- byzantské ikony
- liturgické víno biele a v blízkej dobe
aj červené grécke
- lampový olej 5l (340,- Sk), 1l
- evanjeliáre

- bohostánky (darochraniteľnice)
- daroukázateľnice
- svietniky oltárne aj sedemramenné
- samozápalné uhlie (stredné 3,- Sk/ks;
veľké 5 Sk/ks)
- tymián rôznych druhov
- kropeničky
- loďky na tymián
- obetné sviece (od 1,80 Sk/ks)
- sviece rôznych druhov
- stojany na obetné sviece

To v a r z a s i e l a m e a j n a d o b i e r k u .
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Západný obrad

Východný obrad

Naša ponuka
- kalichy
- patény
- evanjeliáre
- monštrancie
- kropeničky
- kadidlá
- kustódium
- loďky na tymián
- tymián
- samozápalné uhlie

Tak to tu ešte nebolo!
S
vojho druhu jedinečné a neopakovateľné
stretnutie! Si zvedavý? Tak čítaj ďalej
a dozvieš sa, o čo ide. V dňoch 22.-24.4.2005
sa konalo prvé spoločné stretnutie našich
EpAŠkárov. A tak sme si mohli skutočne všetci
36 nadšenci vychutnať jednotné spoločenstvo.
Cieľ bol jasný – vnoriť sa hlbšie do bohatstva
našich otcov, tradícií a spirituality východnej
liturgie, ktorá je vrcholom oslavy Boha. Hlboká vďaka patrí o. Milanovi Gáborovi, ktorý
nás poctil svojou návštevou a obohatil svojimi
prednáškami. Naučil nás, aké je dôležité,
aby za každým našim gestom, úkonom bolo
hlboké presvedčenie, úprimný vzťah s Bohom,
pokora. Vtedy môže rásť naša viera a túžba
po Bohu.
Po potešení duše prišlo na rad telo. Večer sa
niesol v duchu evanjelizácie a my sme si mohli vyskúšať, aké je ťažké evanjelizovať rôznych
ľudí. Taký jehovista, alkoholik či stará babka
– demokratka nám dali poriadne zabrať. Ale
i pri tom sme si poriadne precvičili bránice.
Vďaka, Bože, za EpAŠku. Vďaka za ľudí,
ktorých si pozývaš a povolávaš. Skrze nich
konáš svoje mocné dielo a vlievaš nám silu,
ktorá oživuje. Každý jeden z nás je dôležitý.
Každý jeden z nás môže zmeniť svet. Stačí
len nechať sa tebou viesť. Dotýkaš sa našich
sŕdc a my nedokážeme nehovoriť o tvojej
dobrote a láske:
Mirka: EpAŠka sa mi páčila asi najviac zo
všetkých už len kvôli tomu, že sme sa mohli

spolu stretnúť – obe skupiny. Som rada, že
som spoznala nové tváre. Vďaka prednáškam hlbšie prežívam nedeľnú liturgiu, ale aj
ostatné bohoslužby. Pochopila som jej pravý,

veľký a hlboký význam, ktorý som si dovtedy
neuvedomovala. Ako vždy, aj táto EpAŠka ma
duchovne obohatila.
Leo: Veľmi sa mi páčilo, keď sme sa znova
stretli po takom dlhom čase, pretože sú tu
ľudia, ktorí ma chápu a s ktorými mi je fajn.
Ale najlepšie boli pre mňa sobotňajšie scénky.
Otec Milan by sa určite ako herec uchytil. Všetci sme sa dobre zabávali, tá jeho mimika a tie

Monastier svätého Vzkriesenia
U

ž od prvých storočí si Boh povolával do
púšte ľudí, ktorí túžili dosiahnuť kresťanskú dokonalosť a plne sa s ním zjednotiť.
Zároveň sa títo svätci modlili za celú Cirkev,
a tak pomáhali jej rastu. S ideálmi mníšstva,
hlavne so životopisom sv. Antona pustovníka,
oboznámil kresťanský západ sv. Atanáz. To
inšpirovalo mnohých, a tak mníšstvo preniklo
aj do západnej Cirkvi. Tu však nabralo podobu
rozličných reholí, ktoré sú však cudzie duchu
kresťanského východu, kde každý monastier
má svoj vlastný typikon – teda pravidlá,
ktorými sa riadi.

Zosnulý pápež Ján Pavol II. často vyzýval
východné cirkvi k návratu k svojim koreňom
a tradíciám, a aj ako odpoveď na toto jeho
volanie, vyjadrené hlavne v apoštolskom
liste Orientale Lumen, vznikol pred 10 rokmi

Monastier svätého Vzkriesenia – Holy Resurrection Monastery.
Založil ho biskup eparchie Van Nuys – našej
sesterskej Cirkvi v USA – kyr George Kuzma
4. augusta 1995 najprv ako dočasnú komunitu a 18. mája 2000 ako monastier sui iuris
eparchiálneho práva a súčasne schválil aj ich
mníšsky typikon. Monastier sa z pôvodných
štyroch členov pomaly rozrastá, a dnes jeho
bratstvo tvorí ihumen Nicholas a šesť mníchov
v rozličných stupňoch mníšskeho života.
Božia prozreteľnosť ich priviedla do Mojavskej púšte, kde odkúpili pozemok bývalej
vojenskej základne, ktorej budovy tvoria
súčasne aj cely mníchov, aj keď tí pomaly
budujú nové z nepálených materiálov.
V Jubilejnom roku 2000 im predchádzajúci
majiteľ odpustil zvyšnú sumu za ich obydlie,
a tak sa preukázala Božia starostlivosť o toto
malé stádo. Mnísi majú vo veľkej úcte Presv.
Bohorodičku – zvlášť pod titulom „Searcher
for the Lost“ – teda „Hľadateľka stratených“,
na ktorej počesť slávia veľkú púť každý rok
v októbri. Jej ikona pochádza zo 7. storočia
zo Sýrie. Vtedy zachránila povolanie istého
mnícha, a títo mnísi veria, že aj im v mnohom
pomohla. Púť na jej počesť je miestom stretnutia mnohých veriacich, ako katolíckych, tak
aj pravoslávnych, keďže monastier sa snaží aj

jeho veľké čierne očiská. Skrátka, je super. No
perfektná bola aj „cukerliková párty pri telenovele“ alebo scénka o. Slava (Hare Krišna).
Skrátka, s terajšou EpAŠkou som nadmieru
spokojný a mám z nej neopísatelný pocit.
Danka: Ľudia, ktorých stretávam na EpAŠke, a celá jej podstata sú pre mňa silným
uistením, že Boh tu vždy bol, je a bude -že
táto pravda trvá naveky. Oplatí sa jej veriť
a stavať na tom svoj život.
o. Jozef: Táto ostatná EpAŠ, ale určite aj tie
predchádzajúce, boli obohatením pre každého
účastníka. Tento víkend sa niesol v duchu
liturgie. A ja ako kňaz môžem povedať, že
všetky prednášky, ktoré tu odzneli, pomohli
aj mne samému viac sa ponoriť do prežívania
veľkého tajomstva Eucharistie. Svätý Duch
skrze prednášky otca Milana nám všetkým
celý sobotňajší deň zjavoval krásu a veľkosť
jednotlivých modlitieb sv. liturgie. Pre mňa
bola vyvrcholením týchto prednášok nedeľná
sv. liturgia. Pri jej slávení ma nanovo oslovili
jednotlivé modlitby, ktoré som sa modlil. Vo
svojom srdci som vtedy prežíval určitú bázeň,
ale aj pokoj, ktorým ma Boh počas slávenia
naplnil. Vnímal som tento Boží dotyk ako
prejav jeho lásky. A teraz, keď sa v spomienkach vraciam k sláveniu tejto sv. liturgie, môžem povedať, že stačí, ak budeme pristupovať
k sláveniu sv. liturgie s otvoreným a pokorným
srdcom a vtedy každá sv. liturgia bude pre
nás neopísateľnou skúsenosťou a stretnutím
s naším Bohom.
Oľga Kepičová
o prehĺbenie ekumenického dialógu.
Evanjelium je základným kameňom, na
ktorom títo mnísi stavajú, a rovnako aj na jeho
výklade v tradícii Cirkvi. Ich cieľom je žiť ho
v každom aspekte svojho života. Ich ideál je
obsiahnutý v Blaženstvách (Mt 5, 2–12) a v citáte: „Ustavične sa radujte! Bez prestania sa
modlite“ (1Sol 5,16 -17).

Väčšina príjmov monastiera stále pochádza
väčšinou z rúk štedrých darcov, aj keď mnísi
riadia malý obchodík s náboženskými predmetmi a v posledných mesiacoch založili aj
malú pekárničku, keďže jeden z mníchov, o.
Moses, je bývalým kuchárom a jeho recepty
patria medzi veľmi vyhľadávané. Najbližším mestečkom pre orientáciu je Newberry
Springs, CA, ale tí, ktorí prejavili záujem
o dianie v tomto monastieri a vedia po anglicky, sa môžu dozvedieť viac o tejto komunite,
prípadne nájsť nejaký recept na spestrenie jedálnička na ich vlastnej internetovej stránke:
www.hrmonline.org
Daniel Černý
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Otec Nikefor Petraševič
ešte stále pracuje
Dňa 7. marca oslávil o. Nikefor Petraševič 90 rokov. Keď som sa ho
spýtal, čomu vďačí za to, že sa pri plnom zdraví dožil takého požehnaného veku, povedal mi: „Nohám a spevu. Hoci ma nohy už trocha
bolia, ešte mi, chvalabohu, slúžia. A pohyb, to je život. A kým budem žiť, budem spevom chváliť Hospodina.“

O

P. Gojdič poslal za kaplána do Jakubian. Tu sa
prvýkrát stretol s justíciou nového – „ľudovodemokratického“ typu. Vo svojom životopise
o tom píše: V súvislosti s prvou „pracovnou“
nedeľou v r. 1948 som kritizoval návrh odborovej organizácie o „národných zmenách“. Preto
som bol predvolaný na odbor kultúry v St.
Ľubovni, kde ma vypočúval istý
„kultúrny“ referent. Zápisnicu
som podpísal s poznámkou, že
„text spisu nie je presný“, na
čo p. referent povedal, že na
slovách nezáleží. Ale keď som
už podpísal, povedal mi: „ste
zaistený a čo máte vo vrecku,
vyložte na stôl!“. Za „odpor voči
ľudovodemokratickému zriadeniu, poburovanie, osočovanie,
hanobenie“ sedel som tri dni
vo väzbe v St. Ľubovni.
Keďže nepodpísal „Ohlas
kat. akcie“ (1949) ani nebol
ochotný prestúpiť na pravoslávie, volil radšej katakombový
život a dva roky sa skrýval,
V Ľutine o. Nikefor objavil talentovanú speváčku Moniku Kandráčovú.
hlavne v Ľubotíne a MatysoPrišla mu za to spevom poďakovať a zaželať hojnosť Božích milostí.
vej. Potom sa rozhodol ujsť
u rímskokatolíkov v Modrej pri Bratislave do Maďarska, kde v tej dobe ešte žilo 7 jeho
a dva roky v Rimavskej Sobote. Istý čas pred- súrodencov. Prvý pokus sa nevydaril, na
nášal etnografiu na univerzite v Budapešti hraniciach ho Bezpečnosť zadržala a snažila
a liturgický spev na bohosloveckej fakulte prinútiť k spolupráci. „Mojou úlohou by bolo
vyhľadávať katakombových kňazov. Prikázali
v Nyiregyháze.
Jeho celoživotné dielo predstavuje vyše 40 mi napísať písmo o. Simkovi do Matysovej.
odborných prác z oblasti cirkevného spevu Ja som napísal, ale tak, aby vedel, že ja som
a etnografie. Väčšina z nich je v archíve Ústa- už „v rukách“! Išli sme autom do Matysovej,
vu hudobných vied v Budapešti a univerzity potom do Chmelnice. Pri tomto „výlete“ som
v Debrecíne. Niektoré vyšli v odbornej tlači, z bytu rod. Fabovcov vyskočil cez okno, o.
Simko zo stodoly utiekol pomocou koňa.“
niektoré ostali v rukopise.
Pre našu cirkev je mimoriadne cenný Prechod hranice pri Buziciach sa tentoraz
Irmologion, ktorý v roku 1970 vydal spolu podaril. Koncom r. 1952 získal aj maďarské
s o. Štefanom Pappom. Liturgický spev bol dokumenty, ale ako kňaz tu pracovať nemozaznamenaný aj zvukovo na ôsmich dlhotr- hol. Po 6 rokoch ho maďarská polícia odhalila
vajúcich platniach. Bolo by zaiste bohumilým a vydala československým úradom. Z tohto
činom urobiť reedíciu tohto diela, ako aj obdobia sa v archíve zachovala žaloba, ktorá
vydať niektoré práce o. Nikefora, ktoré ostali je výrečnou ukážkou vtedajšieho právneho
vedomia (výňatok):
v rukopise.
Okresná prokuratúra v Starej Ľubovni, 12.
Jeho život bol pohnutý, plný dramatických udalostí, ktoré by ako námet postačili júna 1958
„Obvinený Jozef Nikefor Petraševič...na
aj na televízny seriál. Narodil sa v rodine
gréckokatolíckeho kňaza v Čukalovciach ako viacerých miestach konal proti ľudovodemotrinásty zo šestnástich detí. Teológiu vyštudo- kratickému zriadeniu, najmä tým, že bol proti
val v Budapešti. Za kňaza ho 23. marca 1941 národným zmenám, ktoré sa konali v nedeľu,
v katedrálnom chráme v Užhorode vysvätil s týmito nesúhlasil a začal verejne nadávať na
biskup Alexander Stojka. V rokoch 1945-1946 naše zriadenie v miestnej obci ako farár, a takvyučoval istý čas hudbu a spev u uršulínok to nabádal občanov, aby si svoje vlastenecké
v Kišvárde v Maďarsku, potom ho biskup povinnosti nekonali. Pritom začal tiež vulgár-

tec Nikefor je náš najväčší odborník na
byzantský cirkevný spev, ktorý sa ako
zlatá niť prepletá celým jeho požehnaným
ži votom. Už ako kaplán v roku 1941 bol
chórdirigentom bohoslovcov v katedrálnom
chráme v Užhorode. V čase zákazu Gréckokatolíckej cirkvi bol dokonca rok a pol kantorom
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ne nadávať na niekdajšieho predsedu vlády
s. Klementa Gottwalda, za čo bol aj stíhaný,
a keďže sa ukrýval a nakoniec i z republiky
utiekol, bolo v jeho tr. veci konanie prerušené.
V roku 1948 bol obvinený preložený do obce
Miková, okres Medzilaborce, kde pôsobil až
do roku 1950. V roku 1950, keď došlo k zlúčeniu bývalej Gr. kat. cirkvi s cirkvou pravoslávnou, ako odporca všetkého pokrokového
nesúhlasil s týmto zlúčením a od tejto doby
začal sa ukrývať a prišiel späť do okresu Stará
Ľubovňa, do obce Ľubotín a Matysová, kde
sa ukrýval po dobu jedného roku. V marci r.
1952, keď chcel z nepriateľstva k ľudovodemokratickému zriadeniu v ČSR opustiť hranice
v blízkosti Košíc, bol zaistený bezpečnostnými
orgánmi, na čo sa mu v obci Chmelová podarilo utiecť, a takto 19. mája v Buzite, okres
Moldava, ilegálne prekročil naše hranice do
Maďarska, kde sa usadil a zdržiaval sa tam
až do jeho zaistenia...“
Ako výsmech do očí v tomto dokumente
stojí tvrdenie, že „ v roku 1950 došlo k zlúčeniu bývalej Gr. kat. cirkvi s cirkvou pravoslávnou“. Teda nie k zákazu a likvidácii. Kto
s týmto „zlúčením“ nesúhlasil, bol „odporca
všetkého pokrokového“.
Za ilegálne opustenie územia bol odsúdený na dva roky, ktoré odsedel vo Valdiciach.
V tomto „rekreačnom zariadení“, ako s humorom nazýval o. Nikefor väzenie, schudol 17 kg.
Po obnove Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968
sa s plným nasadením zapojil do jej obnovy.
Pôsobil 7 rokov v Ľutine, kde opravil zdevastovanú faru, chrám, zjednotil veriacich a dal
tomuto pútnickému miestu pravú tvár. Objavil
tu talent malej speváčky Moniky Kandráčovej
a priviedol ju k cirkevnému spevu. Pre nezhody týkajúce sa spoločného užívania chrámu
s pravoslávnymi musel z Ľutiny odísť. Pôsobil
v Borove a na mnohých iných farnostiach.
V roku 1998 bol menovaný za titulárneho kanonika. Od roku 1976 je na dôchodku. Z jeho
„pracovnej knižky“ Sociálna poisťovňa veľkú
radosť nemala a tomu zodpovedá aj jeho
skromný dôchodok. Stále sa však nájdu dobrí
ľudia, ktorí mu v núdzi pomôžu.
O. Nikefor sa vyznačuje neobyčajnou
skromnosťou, až asketizmom, životným
optimizmom a svojským humorom, ktorým
dokáže nadľahčiť aj tie najťažšie situácie.
Pre svoje bohaté životné skúsenosti a znalosť
ľudských duší je obľúbeným spovedníkom.
Od roku 1998 takto pre spásu duší pracuje
v štyroch štátoch – v Rumunsku (Biksád,
Transylvánia), Maďarsku (Eger, Máriapócs,
Budapešť), Ukrajina, Slovensko (Humenné,
Michalovce, Košice, Stropkov). Je preto neustále na cestách. Je to „cirkev putujúca“ v tom
pravom slova zmysle.
„Mal som dosť ťažký, ale pestrý život“,
povedal o. Nikefor. „Viem, že sa koniec mojej
púte už blíži. Som na to pripravený. Kým ale
vládzem, chodím a pracujem, lebo pohyb,
to je život.“
Iróniou osudu je, že hoci pochádza z početnej rodiny, jeho odchodom vymiera po meči
rod Petraševičovcov, ktorý má vyše 500-ročnú
tradíciu.
Boris Voroňák

Zbor sv. Jozefa
pri Kláštore redemptoristov
v Michalovciach slávi 10. výročie

N

ezachytili sme ani len ozvenu pôvodného
kláštorného chrámového zboru. Preto tí,
ktorí boli pri začiatku terajšieho Zboru sv. Jozefa,
mohli budovať od samých základov. Na počiatku
to bola osvietená myšlienka založiť miešaný
chrámový spevácky zbor, ktorý by predsa
len nadviazal na to, čo tu už bolo. Niektorým
pamätníkom zostala ešte v ušiach i srdciach
spomienka na velebné liturgické zborové piesne,
ktoré sa niesli ponad zbožný gréckokatolícky
ľud, ktorý hojnejšie ako dnes navštevoval Boží
chrám. Zborový spev nikdy nesuploval spev
ľudu. Vždy bol a je i dnes tou najvhodnejšou
kultiváciou liturgického spevu.
Tým, že východná Katolícka cirkev nevyužíva
pri bohoslužbách hudobné nástroje, kladie väčšie nároky na kultúru bohoslužobného spevu.
A veru nie všade stav liturgického spevu bol na
dôstojnej úrovni. Stávalo sa a snáď i stáva, že
kvôli nekultúre spevu ľudia opúšťali svoje chrámy a išli inde. Akoby sa zabudlo, že liturgický
spev by mal vyznieť ako jeden chrámový zbor,
kde sa má rešpektovať rytmus, vyrovnaný tón,
kde sa nemá prekrikovať a „sólovať“, aby ten
môj pekný hlas bolo počuť... Dobrý kantor má
skôr ľudí citlivo viesť k vyrovnaniu hlasu i tempa
a nie hlasito dokazovať, že predsa kantorom tu
som ja!
Nuž, ak náš zbor vznikol a požehnane už
10 rokov spieva na chválu Božiu, nemá iný
cieľ, ako byť vzorom liturgického spevu pre
ostatný Boží ľud. Snáď sa mu to aj darí. Začali
sme v apríli 1995 ako zárodok zboru. Na toto
zárodočné jadro sa postupne pridávali ďalší.
Až zázračne sa pomerne proporcionálne vyrovnali počty potrebných hlasov od sopránu až po
bas. Všetko zásluhou sv. Jozefa, ktorého sme si
prozreteľnostne zvolili za patróna nášho zboru.
Jeho orodovanie a pomoc cítime stále. Oporou
nám boli a ostávajú otcovia redemptoristi. Pod
egidou ich rehole jestvujeme. Prvé roky sa nás
ako dirigentka ujala sympatická Marcelka
Borošová – dnes už pani Zorvanová. Urobila
s nami výrazné pokroky a dala nám nielen
dobrý základ, ale aj lásku a chuť k spevu, čo
stačilo, aby sme zboru ostali verní. Začínali sme
s počtom do tridsať.
Zbor vychádzal z bohatstva staroslovienskych liturgických spevov a z ducha východnej

tradície a špirituality. Snažili sme sa o interpretáciu významných autorov chrámových
skladieb. Postupne sme siahli i po náročnejších
skladbách, ako dovoľovali naše pokroky a skúsenosti. Nová dirigentka Ivanka Solianiková (od
1997) bola na nás postupne viac a viac náročná
a nevzdávala sa ani pri našich nedokonalostiach. Prísnym organizačným vedúcim sa osvedčil
náš „šerif“ Ing. Jozef Makohus. Zbor sv. Jozefa
je predovšetkým chrámovým zborom miestnej
cirkvi v Michalovciach. Spievame podľa potreby
na nedeľných sv. liturgiách, na odpustových
slávnostiach i rôznych príležitostných oslavách,
na fatimských sobotách, pri spomienkových
liturgiách na bl. o. Metoda Trčku... Radi ideme
na odpust do Klokočova, skrášľujeme slávnosti
vysviacok kňazov a diakonov, sľubov rehoľníkov,
novšie i pri niektorých sobášoch. Náročnejšie
boli vždy prípravy na festivaly a prehliadky
chrámových zborov. Úspešne sme sa predstavili na Festivale duchovnej piesne v Snine,
na Medzinárodnom festivale chrámových
zborov v Košiciach. Mali sme česť spievať na
sv. liturgii prenášanej Slovenským rozhlasom
v rámci „kresťanských nedelí“. Opakovane aj
v rozhlase Lumen, v Slovenskej televízii. Dostali
sme sa aj do zahraničia. Najprv na Ukrajinu do

oblasti Korolevo, a potom dvakrát na Moravu
po stopách bl. o. Metoda D. Trčku do rodného
Frýdlantu n/O, do Frýdku-Místku, Ostravy, Kunčíc pod Radhošťom. Iné boli zas naše návštevy
spriatelených zborov do Vranova-Čemerného, do
Stropkova. Akýmsi vyvrcholením pre nás bola
aktívna účasť zboru na beatifikácii o. biskupa
P. Pavla a o. M. Dominika Trčku, CSsR, v Ríme
2.-7. novembra 2001. Mali sme česť spievať
s ďalšími zbormi na pontifikálnej sv. omši
s aktom beatifikácie. Na ďakovnej sv. liturgii
v Bazilike Santa Maria Maggiore a v hlavnom
chráme rehole sv. Alfonza za účasti mnohých
biskupov a kardinálov sme zanechali dobrý
dojem a odniesli sme si tie najsilnejšie zážitky.
Akoby pokračovaním toho bola naša účasť
na prenášaní ostatkov našich blahoslavených
v Michalovciach a v Prešove. Ako perličku
uvádzam návštevu J. E. arcibiskupa a nuncia
Henryka Nowackého na našom nácviku, keď nás
pochválil a milo povzbudil. Veľkou cťou bola pre
nás návšteva Jozefa kardinála Tomka, s ktorým
máme fotografiu. Nechal nám v kronike zboru
slová uznania a požehnania.
Aby sme sa mohli aj sami počuť, nahrali sme
dvakrát CD i magnetofónové kazety. Naši šikovní
chlapci nielen pomohli pri oprave konštrukcie
zvonov Chrámu Svätého Ducha, ale vďaka ním
na čele s Milanom Hrehovčíkom, Michalom
Stuľakom, Antonom Cifruľákom a ďalšími máme
na chóre chrámu nové lavice pre spevákov
a moderný účelový pult s osvetlením pre dirigentku. To nebýva bežné medzi zbormi. Počas
10 rokov trvania zboru nám odišiel na večnosť
spevák Paľko Lazúr a Andrej Čopák. Dnes je nás
okolo 43. Žiadala by sa mladá krv, ktorá však
nemá veľkú ochotu. Za tých 10 rokov života Zboru sv. Jozefa ďakujeme Všemohúcemu, ktorému
chceme ostať verní aj ako speváci, ktorí chcú sa
„dvakrát modliť“ práve cez kultivovaný zborový
spev v našich chrámoch. Chceme tak prispievať
k hlbokému prežívaniu sv. liturgie a obradov
vôbec, ale i k zvyšovaniu povedomia gréckokatolíkov, a tak čím viacerých pritiahnuť do
našich chrámov. Určite nám v tom bude naďalej
pomáhať náš osvedčený patrón svätý Jozef.
Juraj Duda

Božia prozreteľnosť
Niekedy ani nevieme, ako pracuje. Len keď
sa po čase pozrieme, čo sa udialo, pochopíme,
že práve Boh to takto zariadil.
Tento článok je o dare. V dnešnej dobe je
potrebné otvoriť srdce chudobným, ktorých je
veľa. Skutočná chudoba ticho prosí Všemohúceho o pomoc.
Cestou do Božieho chrámu som rozmýšľala
o práci. Práve bola u nás finančná kontrola. Aj
keď sa človek snaží robiť všetko svedomito, ak
chcú, niečo nájdu. Nuž, nebolo mi to jedno.
Pri vychádzaní z chrámu som stretla spolužiačku, rehoľnú sestru. Málokedy sa s ňou
stretnem, tak som sa jej opýtala, ako sa má.
Usmiala sa a povedala: „Veď vieš ako, som
nezamestnaná, poberám podporu a snažím
sa o spoločenstvo s Bohom.“
Vtedy mi napadlo, o koľko sa mám lepšie,

keď mám prácu, keď mám stály príjem. Ako
ťažko je sestričke nájsť si prácu. Vybrala som
z peňaženky peniaze, obetujúc to aj za dobrý výsledok mojej kontroly a povedala som
jej: „Dávam to pre teba a tvoje sestry.“ Ona
s prekvapením povedala: „To je zázrak! Vieš,
koľko som sa namodlila? Tento týždeň nemáme zabezpečené poriadne jedlo ani peniaze
na jeho zakúpenie.“ Zavolala práve idúce
spolusestry a povedala: „Pozrite, Pán Boh sa
o nás postaral.“
Poďakovali a s tým sme sa rozišli.
Mne kontrola naozaj našla len nepatrné
chyby, ktoré neboli podstatné. A ja vidím, že
práve ona bola nástrojom Božej Prozreteľnosti,
ktorá otvorila moje srdce k opýtaniu sa na
skryté prosby, o ktorých vie iba Boh.
L. M.
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ZAMYSLENIE
„Preto prijímajte jeden druhého, ako
aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu“ (Rim
15, 7).
Istý otec prišiel domov z práce. Deti k
nemu hneď pribehli so smutnou správou:
ich pes – rodinný miláčik – sa stratil.
Otec najprv utešoval deti, že do rána sa
určite vráti. Keď však videl ich smutné
tváre, nasadli do auta a začali ho hľadať
po meste.
Keď otec počul deti, ako cez okno volajú
na psa jeho menom, začali mu prichádzať
na myseľ rôzne predstavy: „Čo ak ho niekde prešlo auto? Čo ak ho niekto ukradol?
Čo ak ho už nikdy neuvidíme?“
Nakoniec ho našli. Okoloidúci sa veľmi
čudovali, keď videli toľko radosti nad špinavým a nevábne voňajúcim psom. Jeden
z nich to aj komentoval: „Tak psa majú
azda radšej než seba samých.“
Azda niečo podobné cítil starší brat,
keď videl návrat strateného súrodenca.
Možno ho bolelo, že sa mu dostáva akosi
viac lásky než jemu, ktorý ostal doma. Otec
mu to vysvetľoval: „Patrilo sa hodovať a
radovať sa...“ (Lk 15, 32).
To isté hovorí Boh aj nám, keď sa bez
radosti pozeráme na návrat tých, ktorí v
živote zblúdili a usilujú sa o návrat.
***
„Prosím vás, bratia, pre meno nášho
Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté,
aby neboli medzi vami roztržky...“ (1 Kor
1, 10).
Keď 13. októbra 1962 pri otvorení Druhého vatikánskeho koncilu udelil pápež
Ján XXIII. audienciu 38 zástupcom ostatných cirkví, kardinál Augustín Bea zvolal:
„To je zázrak, skutočný zázrak!“
Mal pravdu, veď vieme, čo všetko bývalo v minulosti. Aj táto audiencia znamenala, že je koniec nešvárov, nenávisti a že sa
začína aj na tomto poli nová éra. A Jean
Guitton, laik, člen Francúzskej akadémie
napísal, že sa mu zdalo, ako sa realizuje
Kristova túžba po jednom ovčinci a jednom
pastierovi, v ktorom budú všetci „dokonalí
v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku“ (1 Kor 1, 10).
Nejednota a roztržky medzi kresťanskými obcami či inými kresťanskými skupinami boli už za čias svätého Pavla veľkým
pohoršením. V jednotu však treba veriť, aj
keď sa už po stáročia nedarí ju uskutočniť.
Konečná jednota Cirkvi bol pre Ježiša Krista jedným z najdôležitejších bodov jeho
veľkňazskej modlitby, vrcholom jeho reči
na rozlúčku (porov. Jn 17, 20-26). Táto jednota je však možná len z dokonalej lásky
ku Kristovi a skrze neho s Bohom. Preto je
povinnosťou každého uvedomelého kresťana snažiť sa o odbúravanie dejinných
predsudkov a o rast porozumenia a lásky.
Pravda a láska musia zostať spolu, pretože
len takto možno splniť poslednú vôľu nášho
Pána snahu o jednotu Božieho ľudu.
-fd-
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Eparchiálne kolo Biblickej súťaže
a Biblickej olympiády 2004/2005
Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Dei
Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich
týmito slovami: „Cirkev vždy mala a má Sväté
písmo spolu s Posvätnou tradíciou za najvyššie
pravidlo viery, lebo ono Bohom vnuknuté a raz
navždy napísané, nezmeniteľne podáva slovo
samého Boha a v slovách prorokov a apoštolov dáva zaznieť hlasu Svätého Ducha. Preto
všetka kazateľská činnosť Cirkvi, ako aj sama
kresťanská nábožnosť sa má živiť a dať viesť
Svätým písmom. Veď v posvätných knihách
ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojim
deťom sám Otec, ktorý je na nebesiach a rozpráva sa s nimi. A v Božom slove je toľká sila
a účinnosť, že je oporou a životnou silou Cirkvi
a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše
a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom
duchovného života.“ Ako hovorí sv. Hieronym:
„Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“
V duchu týchto slov sa dňa 21. apríla 2005
stretli v Prešove víťazi protopresbyterských
kôl z celej Prešovskej eparchie, aby riešili
otázky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády.
Stretnutie sa začalo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde o. protosynkel Vladimír Skyba spolu
s členmi Katechetickej komisie Prešovskej
eparchie slávil Moleben k blahoslavenému
biskupovi – mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
V tento deň sme si zároveň pripomenuli 101.
výročie jeho narodenia.
Samotná súťaž pokračovala v priestoroch
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého
a v priestoroch dievčenského internátu pri
tejto škole. V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ - 1.
miesto obsadil protopresbyterát Bardejov, ktorý reprezentovala CZŠ sv. Egídia v Bardejove,
v zložení Jana Zorvanová, Damián Cap a Gabriel Petričko. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – mesto, ktorý reprezentovala ZŠ
Sídlisko II, v zložení Lucia Hrehová, Petrana
Dubinová a Milan Kurovský a 3. miesto obsadil protopresbyterát Prešov, reprezentovaný
farnosťou Ruská Nová Ves, v zložení Norbert
Baláž, Erik Potočňák a Mikuláš Maretta. V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ - 1. miesto obsadil
protopresbyterát Bardejov, reprezentovaný
CZŠ sv. Egídia v Bardejove, v zložení Dávid
Zimovčák, Samuel Zorvan a Andrej Petričko.
2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov

– Čemerné, reprezentovaný ZŠ Banské, v zložení Štefan Kopčák, Alena Jacková a Jaroslav
Šoganič a 3. miesto obsadil protopresbyterát
Svidník, reprezentovaný I. ZŠ, v zložení Natália Hudáková, Monika Marčišinová a Martina
Lazengová. Prvé tri víťazné družstvá z oboch
kategórií nás budú reprezentovať v máji tohto
roka na Eparchiálno-exarchátnej súťaži. V 1.
kategórii: 5. – 9. ročník ZŠ si 1. miesto odniesol
protopresbyterát Svidník, zastúpený Gymnáziom vo Svidníku, v zložení Anna Zapotocká,
Vladimír Noga a Radka Kostičová. 2. miesto
obsadil protopresbyterát Vranov – mesto,
v zastúpení: Erika Gačová, Monika Drabová
a Lukáš Hermanovský zo ZŠ Hanušovce nad
Topľou. 3. miesto si odniesol protopresbyterát
Stará Ľubovňa v zložení Mária Dopiráková,
Dominika Gočmanovská a Michaela Michalová. V 2. kategórii: 1. a 2. ročník SŠ zvíťazil
protopresbyterát Humenné, ktorý reprezentovalo Gymnázium J. Zlatoústeho v Humennom,
zastúpené Veronikou Švihurovou, Tomášom
Gallikom a Tomášom Karandyšovským. 2.
miesto obsadil protopresbyterát Medzilaborce, zastúpené Gymnáziom z Medzilaboriec,
v zložení Monika Kačurová, Renáta Vladyková
a Zuzana Krajňáková a 3. miesto si odniesol
protopresbyterát Stropkov a súťažiaci: Jana
Fečkaninová, Martina Fečkaninová a Jana
Pecuchová z Gymnázia v Stropkove. Súťažiaci v 1. a 2. kategórii, ktorí sa umiestnili
na 1. mieste, budú reprezentovať Prešovskú
eparchiu na Celoslovenskom kole Biblickej
olympiády v máji v Lučenci.
Touto cestou sa chcem poďakovať riaditeľke
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého
sr. PhDr. Andrei Márii Lopatovej, OSBM, za
poskytnutie priestorov pre BS a BO a členom
Katechetickej komisie Prešovskej eparchie za
spoluprácu.
Verím, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy
na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže
mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s naším
nebeským Otcom.
Všetkým prajem a vyprosujem, aby sa Biblia stala naším najlepším priateľom v každej
životnej situácii.
Peter Cap

Gréckokatolíci a dobrý vojak Švejk
Mnoho ľudí si obľúbilo knihu českého autora Jaroslava Haška o osudoch dobrého vojaka
Švejka, v ktorej pranieruje súdobé Rakúsko
– Uhorsko a ľudské nešváry vtedajších čias.
Ako námet na mnoho príbehov mu slúžili

vlastné zážitky, ktoré prežil ako vojak C. a K.
monarchie poslaný na východný front, kde
neskôr pôsobil v Červenej armáde. Pre nás
je zaujímavé hlavne rozprávanie o osudoch
Švejka pri ceste na východný front po tom, čo
vlak zastavil v Humennom (kniha 3: Slávny
výprask, kapitola 3: Z Hatvanu až na hranice
Haliče).
Autor opisuje, ako prišli do kraja, z ktorého boli vytlačené ruské jednotky, ktoré sa
tu dostali po známej „Brusilovovej ofenzíve“
na začiatku vojny. Medzi zajatými ľuďmi
spomína aj niekoľkých „popov“ a popisuje
neľudské správanie žandárov k jednému
z nich. Vzhľadom na vtedajšiu religiozitu obyvateľstva širšieho a o to viac aj bližšieho okolia
Humenného môžeme s určitosťou tvrdiť, že sa
jednalo o gréckokatolíckeho kňaza!!! Prečo
však taká nenávisť?
Možno mnohí z nás často počujú, že ľudia
volajú na mnohých našich dedinách, naše
liturgie „ruská služba“, prípadne chrám označujú ako „ruský“ – na rozdiel od pomenovania
„katolícky“ pre latinský, resp. rímskokatolícky
chrám a ich bohoslužby. Je to teda „ruskosť“
religiózna, nie etnická. Ale po tom, čo Rakúsko
– Uhorsko prerazilo ruské postavenia, rozhodlo sa na miestnom obyvateľstve pomstiť
a vypísalo odmenu 300 korún (na vtedajšie
pomery veľké peniaze) za udanie každého ruského špióna na „oslobodenom“ území. Mnohé
rodiny sa ako Judáš udávali navzájom a brat
zradil brata pre pár korún... Ktokoľvek, kto
len trocha mohol byť podozrievaný z nejakého
„rusofilstva“, bol okamžite zatknutý. A tak aj
kňazi, veď Švejk sám hovorí o obyvateľstve
ako o „rečou i nábožensky podobný ruským
vojakom.“
Sám Švejk píše, že „väčšina to odsudzovala“, ale aký bol ďalší osud týchto kňazov?
Niektorí si „užili“ len takéto poníženie od
žandárov v ich pôsobisku, niektorí sa dostali
pred súdy, kde však zásluhou vtedajšieho
prešovského biskupa boli oslobodení, ale

mnoho veriacich a gréckokatolíckych, ale
už aj pravoslávnych kňazov z druhej strany
karpatského oblúka – z Lemkov skončilo
počas prvej svetovej vojny v koncentračnom
tábore Talerhof neďaleko mesta Graz. Rodiny
boli rozbité a dané do rozdielnych barakov,
muži do jednych a ženy s deťmi do druhých.
Strechy boli deravé, a tak, keď pršalo, ľudia
spali na zemi, ktorá sa menila na blato. Stráže
im nedali ani len slamu... Ako jedlo dostávali
jednu polievku denne, ktorá bola priehľadnou
vodou s ryžou a krajec chleba. Lyžicu im k tomu nedali, ale títo šikovní ľudia si ich časom
vyrobili z dreva. Každý deň zomrelo približne
10 ľudí na nedostatok výživy a nehygienické
podmienky. Mnoho ľudí spáchalo samovraždu, lebo nevládali znášať tento ťažký osud.
Záznamy Talerhofu hovoria o 30 000
väznených ľuďoch, z ktorých 800 bolo východnými, či už pravoslávnymi, alebo katolíckymi
kňazmi. Kňazi si nemohli vziať ani rúcha, ani
nič potrebné na liturgie, ktoré im aj tak boli
zakázané. Časom spamäti viedli molebeny
k Presv. Bohorodičke, ktoré využívali aj na

Snímka: www.meteleskublesku.cz

kázne, aby ľudské mysle povzniesli v tejto
bezútešnej situácii. Svedkovia udávali, že
ako tieto slúženia pokračovali, spev bol často
čoraz tichší, keďže mnoho ľudí začalo tak
plakať, že neboli schopní spievať.
Niektoré zdroje udávajú celkovo 17 067
obetí tohto koncentračného tábora. Koncentračný tábor Talerhof bol zrušený bl. cisárom
Karolom I. v roku 1917, ale demontovaný bol
až v roku 1936, keď boli posledné pozostatky
exhumované a pochované v masovom hrobe
pri obci Feldkirchen. Nezabúdajme však na
slová Písma: „…Zotrie im z očí každú slzu
a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani
bolesti viac nebude…“ (Zjv 21, 4).
Daniel Černý

ZAMYSLENIE
„Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení
a opilstve...“ (Rim 13, 13).
Hriech má obyčajne mnoho detí. Na
začiatku sú to zdanlivo obyčajné ľudské
„slabosti“, napr. nestriedmosť v pití alkoholu. Niekedy stačí slabý koktail z alkoholu, ktorý tiahne za sebou celú kopu ďalších
previnení...
Oslavovali sa narodeniny. Medzi prítomnými bol aj vodič auta. Pil s druhými.
Som skúsený vodič; pôjdem bočnými ulicami, tam policajti nehliadkujú, povedal...
V noci aj šiel. Na ceste policajti neboli, ale
boli tam stromy. Do jedného narazil. Zabil
dieťa, manželka ťažko ranená, on sám
putoval do väzenia na niekoľko rokov.
Každodenný život svedčí o tom, že
dnes sa veľmi pije. Pije sa pri každej príležitosti, ba i bez nej. Oslavuje sa všetko
– od narodenia človeka až po jeho smrť.
Svadba sa hodnotí podľa toho, koľko sa
vypilo. Naši otcovia vítali kedysi hosťov
chlebom a soľou. Dnes pohárikom. A našu
dobroprajnosť hosť často posudzuje podľa
toho, koľkohviezdičkovým koňakom sme
ho ponúkli. Človek má strach povedať
„nie!“ To je taký zvyk! A výsledok? Nepokoj v rodinách, plač, utrpenie žien, mužov
i detí, úrazovosť, dopravné nehody, bitky,
vraždy... A potom ten, kto sa nevie spamätať, stáva sa závislým. Trpí jeho telo,
duša a tým aj celé okolie...
Pri ceste neďaleko Krakova som čítal
nápis: „Nie pij bracie, bo zginiesz. (Nepij,
brat, lebo zahynieš)“ Skutočne veľavravný
nápis!
***
„Milujte sa navzájom bratskou láskou...“ (Rim 12, 10).
V živote kresťana sú dve prikázania
lásky k Bohu a blížnemu skutočne späté.
Nemôžeme povedať: „Áno, chceme milovať Boha“, ak nepovieme: „Áno, chceme
milovať každého člena ľudskej rodiny.“ Tu
niet výnimky.
Francúzsky básnik Charles Peguy povedal, že Boh by nám určite začal klásť
nepríjemné otázky, keby sme prišli k nemu
sami. „Kde máš brata a sestry? Ty si ich so
sebou nepriviedol? Hádam si len neprišiel
sám?“
Láska k Bohu a k človeku, ktorú od
nás žiadajú dve najväčšie prikázania,
sú neoddeliteľné. Ježiš nikdy nehovoril
o láske k Bohu bez toho, aby nezdôraznil
druhú časť prikázania, lásku k blížnemu.
Okrem najväčšieho prikázania výslovne
ani nehovorí o láske k Bohu. Vraví, že to,
čo urobíme jednému z jeho najmenších
detí, akoby sme urobili jemu. Vo svojom
posolstve a učení jasne hovorí, že s Bohom
sa stretávame hlavne v ľuďoch: v rodine,
priateľoch, susedoch, známych, dokonca
aj v nepriateľoch. Svätý Pavol nám pripomína, že to má byť láska „bez pretvárky“,
v ktorej sa máme predbiehať.
-fd-
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Rusi, Vyšná Rybnica a Choňkovce.
V 50-tych rokoch prešiel väzením
v Ilave. Na Slovensku pre neho nebolo
miesta. Tak sa spolu so svojou rodinou
vysťahoval na druhý koniec vtedajšej
Československej republiky, do západných Čiech, do krásneho kúpeľného
mesta Karlovy Vary. „Liečebný pobyt“
bol mimoriadne dlhý a náročný, trval
od roka 1955 až do roka 1968.Tu sa
ocitol vo veľmi zložitých životných
situáciách. Nájsť si prácu, uživiť rodinu
bolo pre bývalého politického väzňa
veľmi ťažké. Pán ho však neopustil,
robil zázraky pre neho i celú rodinu.
Dokonca mu dal možnosť vrátiť sa
späť a pokračovať v diele, ktoré zanechal. Pustil sa s nadšením do obnovy
chrámov, ako v Choňkovciach, tak aj
vo filiálkach v Priekope, na Koňuši, kde
Ďakujeme časopisu Slovo za uve- chýbali zvony. Pán dal silu a mnoho
rejnenie nášho oznamu o slúžení sv. vykonal, aj keď jeho zdravie bolo
liturgií v Chráme sv. Kozmu a Damiána podlomené a spoločenská situácia
v Prahe, pretože prispel k hojnejšej náročná. Vždy bol verne a bez reptaúčasti na sv. liturgiách i na dianí tejto nia k dispozícii svojmu Pánovi vo dne
rodiacej sa farnosti.
i v noci, bez nárokov na odpočinok. Za
ďakujú o. Kornel Baláž a farníci jeden z najväčších hriechov považoval
o. Michal Horňák pýchu. Tá je príčinou
Verný služobník
Dňa 12. júla 2005 uplynie dvadsať mnohých kofliktov medzi ľuďmi, negarokov od smrti arcidekana o. Michala tívne ovplyvňuje všetky medziľudské
Horňáka, ktorý pôsobil vo farnosti vzťahy, aj vzťah človeka k Bohu.
Posledný zázrak, ktorý Pán pre o.
Choňkovce v sobraneckom okrese.
Jeho kňazská púť sa začala v užhorod- Michala urobil, bol dátum jeho smrti.
skej katedrále dňa 12.júla 1937, kde Bolo to práve v deň 48. výročia jeho
bol na sviatok apoštolov sv. Petra kňazskej vysviacky. Pán ho naozaj
a Pavla vysvätený. Ďalšími zastávkami veľmi miloval.
-mapeboli miesta Ljuta na Podkarpatskej
Vážená redakcia,
keď Pán Ježiš vysvetlil apoštolom
a zástupom jadro viery a náboženstva,
vtedy nikto nemal predstavu o tom,
koľko zla zaznamenajú dejiny ľudstva
za 2000 rokov a za pôsobenia 265
pápežov. Náš spevácky zbor v jednej
zo svojich piesní spieva pieseň, citujem: „Dobrý Pastier, priveď do svojho
ovčinca stratené ovečky, ktoré hynú...“
A čo očakávam od nového pápeža?
Aby sa snažil stratené ovečky dať do
jedného ovčinca.
Doprajme Svätému Otcovi Benediktovi
XVI. pevné zdravie, aby zasial pravé
Božie semeno pravej viery všetkým
národom, ktoré sú ešte stále v tme.
Štefan Mižička
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slovotest
Otestujte si nezáväzne svoje
vedomosti. Odmenou vám
bude poznanie neznámeho.

1. Ako sa volá emeritný patriarcha, prefekt
Kongregácie pre východné cirkvi?

6. Kedy biskup svätí
myro?
7. Čo znamená slovo
amen?
8. Kde sa tradične volí
pápež?

2. Koľko je zádušných
sobôt počas cirkevného 9. Na koľké narodeniny
zomrel bl. hieromučeroka?
ník Pavol Peter Gojdič?
3. Ktorý kráľ dal pozabíjať deti v Betleheme? 10. Ako sa volali rodičia Panny Márie?
4. Ktorý z apoštolov
bol miláčikom Pána
Ježiša?
5. Ako sa volá stolík,
na ktorom kňaz vykonáva proskomídiu?

Odpovede: 1. Ignác Moussa I.
kardinál Daoud; 2. 5; 3. Herodes;
4. Apoštol Ján; 5. Žertveník; 6.
Na Veľký štvrtok; 7. Tak je, nech
sa stane; 8. Sixtínska kaplnka;
9. 72. narodeniny; 10. Joachim
a Anna.

Z vašej pošty

Chceli by ste vidieť Boha?
Ja áno. A keby to bolo možné, tak čím skôr.
Nie je to však také jednoduché, pretože Boh je duch.
Ale Sväté písmo hovorí, že Boha môžeme uvidieť.
Srdcom.
Ale iba čistým!
“

Špinavé a čisté
Spočítaj,
srdiečok
zostalo
špinavých!

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)

OKULIARE ČISTÉHO SRDCA

BOL RAZ JEDEN KRÁĽ ...

Ak máš chvíľu voľna, urob si papierové okuliare..
Budú ti pripomínať, že Boha uvidíš iba vtedy, keď
bude tvoje srdce čisté.
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Doplň chýbajúce
písmenká

Jednotlivé
č asti zlep
a vnútorné srdcia
nastrihni
po plných čiarach,
aby sa otvárali ako okienka.

P E

ŽALM 50

Aj myšky dnes prišli na to, že Slnko
nemusia zatieniť iba mračná. Niekedy
stačí obyčajná špina.

:

Vo Svätom písme je príbeh o jednom
izraelskom kráľovi. Boh si ho vyvolil,
pretože sa mu zapáčilo jeho čisté srdce.
Stalo sa však, že tento kráľ zhrešil. Keď
si uvedomil svoj hriech, oľutoval ho. Prosil Boha, aby mu znova dal čisté srdce.
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Legenda: ALBA, AMEN, ANTIOCHIA, ÁBEL, ÁRON, BLUD,
BRAT, DIAKON, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS, EZAU,
FARÁR, HLAS, HOREB, HOSTIA, HRIECH, HROB, HROM,
CHRÁM, INRI, IZÁK, KAIN, KLAS, KŇAZ, KOROZAIN,
KOSTOL, KRÍŽ, KRST, KVAS, LÁSKA, LONO, MIER, NAZARETČAN, NEBO, OBETA, OMŠA, OPÁT, ORBA, OSOL,
PASCHA, PATENA, PEKLO, POSOL, PÔST, RUDA, SÁRA,
SILOE, SION, SKLO, SĽUB, SMRŤ, SNEM, SODOMA,
SUTANA, SVET, TIARA, TREST, VIERA, ZRNO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A M
METODA
ETODA

Utiekajme sa ku Kristovi, keď nás srdce bolí,
on pozná naše ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Okku, our,
ZU

Kombinéza

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

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

INZERCIA
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Putá

Ruská rieka

Jedno
z Božích
mien

Seká

2. časť
tajničky

Kozácky
kapitán,
asaul

Dvojako

Vedľa nás
Ženské
meno

Patriaci Elovi

Podliak
Ozn. lietadiel
JAR

Kričal

Patriaci Hele
Skrivil

Rímske
peniaze

Kórejské
mesto
Rodič

Kód Libérie

slovo

Vlastnil

Náš,
po angl.
Dopichám
Koncovka
ruských mien

Osladila

Egyptská
rieka

Ozaj

Autor: Vlado Komanický z Humenného. Odpovede zasielajte na adresu redakcie do 30.
augusta 2005. Môžete vyhrať knihu „Verím v príkladoch“.

ROZHLAS

Naši jubilanti
V júli 2005 si okrúhle životné jubileum pripomenínajú
títo naši členovia: Ing. Pavol Hric z Košíc, Mgr. Milena
Korbová z Humenného, Ing. Juraj Mantič z Bratislavy, Anna Mojsejová z Košíc – Terasy, Mária Olšavská
z Nového Ruskova, Helena Bratková z Matiašky, Jolana
Čornejová z Kazimíra, Ján Jusko zo Sečoviec, Jolana
Kobulkaničová z Milhostova, Cyril Kolibab zo Strážskeho, Mgr. Bernadeta Leukáničová z Košíc-Terasy, Mária
Tamaščinová z Miklušoviec, Mária Cvejkušová z Cabova,
Pavol Fedor zo Stankoviec, Michal Fedorkovič z Prešova,
Alžbeta Hulajová z Rudlova, Júlia Konfederaková z Vojčíc, Mária Pacanová z Iňačoviec, Helena Rabajdová zo
Zbudskej Belej, Mária Štecáková z Davidova, Ján Tkáč
z Davidova, Anton Babjak zo Zalužíc, Katarína Buraľová
z Topole, Anna Parnahajová zo Sečoviec, PaedDr. Teodor
Pasnišin z Košíc, Zuzana Petrúňová z Banského, Jana
Pištejová z Hromoša, Anna Vargová z Vysokej nad Uhom,
Prof. Mikuláš Kasarda zo Sečoviec, Ján Miňo zo Zemplínskej Teplice, Mária Olexová z Hnojného, Mária Štefanková zo Sečoviec, o. Štefan Simko z Košíc – Terasy.

1. časť
tajničky

Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005
kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:45-20:00
- slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky
Rádio LUMEN - 16.00 – Po - Staré, ale dobré; Ut – Folkparáda; St – Oldieparáda; Št – Gospelparáda; Pi – Top
15; So - Piesne na želanie; Ne - Piesne na želanie. 18.00
Po-Ne – Svätá omša – Emauzy. 19.00 - So – Ruženec pre
Slovensko. 20.30 - Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História a my; Pi – ÚV hovor. 20.30
- So – Od ucha k duchu
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 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.

Jubileá kňazov

Spomíname

Mgr. Ján Minďaš, 7.8.1960 – 45 rokov
ordinácie; Mgr. Jozef Gduľa, tit. arcidekan,
13.8.1960 – 45 rokov ordinácie; Juraj
Červený, 14.8.1960 – 45 rokov ordinácie;
Mgr. Jozef Čekan, tit. kanonik, 27.8.1945
– 60 rokov života.
Oslávencom vyprosujeme veľa Božích milostí a prajeme všetko najlepšie na mnohaja
a blahaja lita! redakcia

Dňa 1. júla 2005 uplynul rok od chvíle, čo
nás opustil milovaný
manžel, otec Juraj
Ondrík z Baškoviec
pri Sobranciach.
S láskou, úprimnou
vďakou a bôľom v srdci na neho v modlitbách spomína manželka, dcéry s rodinami i ostatná rodina.

Darovali na Slovo
M. Hrehorčaková, Michalovce – 500 Sk; M.
Škovirha, Levoča – 200 Sk; A. Vatraľová,
Svidník – 100 Sk;

Cenník inzercie
1 slovo - 3 Sk; fotografia - 30 Sk, vrátenie
snímky: 10 Sk (alebo obálka so známkou).

Spomienky na Svätú
Svätú zem V.
Minulú časť spomienok na Svätú zem sme zakončili na mieste zvanom Mensa Christi (tiež Mensa
Domini), teda Stôl Pánov, kde apoštoli so vzkrieseným Pánom jedli ryby, ktoré zázračne ulovili a kde
bol potvrdený Petrov primát.

A

j keď je na tomto mieste skala,
nie je to miesto, kde Ježiš Petrovi povedal: „Ty si Peter a na tejto
skale postavím svoju Cirkev...“ (Mt
16, 18). To mu povedal v blízkosti
Cézarey Filipovej. Tu, na tomto
mieste, sa ho už vzkriesený Ježiš
trikrát opýtal na jeho lásku a do
tretice Peter odpovedal: „Pane,

ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa
mám rád“. Ježiš mu povedal: „Pas
moje ovce! Veru, veru, hovorím ti:
Keď si bol mladší, sám si sa opásal
a chodil si, kade si chcel. Ale keď
zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa
opáše a povedie, kam nechceš“
(Jn 21, 17-18).
Odtiaľ sme šli na obed. Jedli
sme miestnu špecialitu - „rybu
sv. Petra“ a vynikajúce šaláty.
Potom naše kroky smerovali do
Kafarnauma, kde nad domom
sv. Petra (archeologické vykopávky) stojí moderný presklený
chrám a neďaleko sa nachádza
zrúcanina pôvodnej synagógy.
Evanjelisti píšu, že Kafarnaum
bolo Ježišovým mestom, tu bol
doma – v Šimonovom dome (Mt 9,
1; Mk 2, 1). Ježiš tu urobil najviac
zázrakov. Uzdravil posadnutého,
vzkriesil Jairovu dcéru, uzdravil stotníkovho sluhu, uzdravil
Petrovu svokru, povolal Léviho
(Matúša), v synagóge predniesol
eucharistickú reč...
V ten deň sme sa ešte zastavili
pri rieke Jordán, kde Ján krstil.
Bol to veľmi vzácny moment,
keď nám otec biskup na hlavu
lial „Jordánsku vodu“ a my sme

slávili krátku liturgiu obnovenia
krstných sľubov.
Ďalší, tretí deň púte, sme mali
Vianoce. Prečo? Dopoludnia sme
navštívili Pole pastierov v Betleheme, kde sa nachádza nádherný
chrám, alebo skôr kaplnka Gloria
in excelsis Deo, ktorej kupola je
presklená takým spôsobom, že

pripomína betlehemskú hviezdu,
a samotný chrám predstavuje
beduínsky stan pastierov. Svätú
liturgiu sme slávili vo františkánskom Chráme sv. Kataríny
Alexandrijskej, ktorý je postavený vedľa starobylej Baziliky
Narodenia. Homíliu predniesol o.

Peter Pavel Haľko, OSBM, synkel
pre Rusínov. Zamýšľal sa nad
veľkolepou skutočnosťou, že Boh
sa stal človekom. „Najbohatší
prišiel ako najbiednejší, aby nás
obohatil. Sme na mieste, kde sa

toto veľké tajomstvo Božej lásky
uskutočnilo“, povedal. V Bazilike
Narodenia, ktorej hlavná časť
patrí ortodoxným Grékom, sme
obdivovali jej starobylosť. Počas
dlhých stáročí nebol tento chrám
zničený. Pod svätyňou sa nachádza známa Jaskyňa
Narodenia, kde je
miesto Narodenia
Ježiša Krista označené štrnásťcípou
striebornou hviezdou. Je tam plno
lampád, čo ešte viac
zvýrazňuje posvätnosť tohto miesta.
Vchod do tejto baziliky je veľmi nízky.
Kedysi dávno ho tak
zmenšili preto, aby
ho pohania nemohli
znesvätiť vstupom
na koňoch. Jeden
výklad hovorí tiež
o tom, že je to preto, aby každý,
kto vchádza do tejto baziliky,
musel skloniť svoju hlavu, a tak
sa pokloniť Kristovi. Je zaujímavé,
že Peržania, ktorí plienili Svätú
zem a zničili všetky kresťanské
chrámy, tento nezničili... Legenda,
ktorá môže byť veľmi pravdivá,
hovorí, že keď prichádzali a na
priečelí tejto baziliky zbadali mozaiku vyobrazujúcu troch kráľov,
ktorí boli oblečení ako Peržania,
z úcty k svojim predkom sa radšej
tohto chrámu nedotkli.
Popoludní sme šli do Betfage
(Dom fíg) pri Olivovej hore v Jeruzaleme. Figy sú symbolom po-

do Jeruzalema, a zástupy mu prevolávali: „Hosanna! Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom!
... Hosanna na výsostiach“ (Mk 11,
9-10). Odtiaľ sa každoročne na
Kvetnú nedeľu začína slávnostná
procesia na čele s jeruzalemským

patriarchom. Je tu chrám, v ktorom môžu pútnici vidieť kameň,
z ktorého Ježiš vystúpil na osliatko... Pre náš život však nie je
dôležité toto, ale skutočnosť, že
Ježiš dobrovoľne vstúpil do Jeruzalema, aby nás vykúpil.
Na Olivovej hore sme najprv
prišli na miesto, odkiaľ Kristus
vystúpil na nebesia. Vstúpili sme
aj do chrámu bez strechy, ktorý
bol kedysi pomenovaný Medzi
olivami (Uprostred olív), kde je
na stenách v rôznych jazykoch
napísaná modlitba Otčenáš. Je
tam aj karmelitánsky kláštor Pater
Noster, v chráme ktorého pokračujú tabule s touto modlitbou kresťanov. Našli sme aj cirkevnoslovanský a slovenský text. Niektorí
k tomuto miestu viažu udalosť,
ako Ježiš naučil učeníkov modliť
sa. Kúsok odtiaľto sa nám naskytol
nádherný pohľad na sväté mesto
Jeruzalem s chrámovou plošinou,
na ktorej už nestojí slávny Jeruzalemský chrám, ale dve mešity
- Omarova a Al-Aksa.
Vošli sme do malého chrámu
Dominus Flevit – Ježiš zaplakal.
Svojou architektúrou pripomína
ľudskú slzu. Za oltárom je presklená stena, cez ktorú sa ponúka
pohľad na Jeruzalem, aký sa
naskytol Ježišovi, ktorý plakal nad
žehnania pre Izrael aj preto, lebo týmto mestom.
v ich vnútri je množstvo zrniečok,
To už bol pomaly večer a nás
ktoré pripomínajú množstvo Božej čakal štvrtý deň púte.
lásky a priazne. Je to miesto, kde
Ježiš nasadol na osliatko, na ktoĽubomír Petrík
rom slávnostne ako kráľ vstúpil
Pokračovanie nabudúce
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Vo Svidníku zažiarila Božia Múdrosť
slávny duchovný Ján Sovič.
Vzácnymi hosťami boli predseda vlády Slovenskej republiky
Mikuláš Dzurinda, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Božej Múdrosti. Pozval všetkých
s radosťou prichádzať do nového
chrámu, počúvať v ňom Božie
slovo, prijímať sviatosti, a tak budovať chrám živého Boha v našom

Peter Chudík, poslanci NR SR
Jaroslav Ivančo a Ján Pataky,
primátor mesta Svidník Michal
Bartko a mnohí ďalší.
V homílii sa prešovský eparcha
zamýšľal nad slovami prečítaného
niesol slová žalmu: „Zdvihnite, evanjelia: „Nebuďte ustarostení
brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, o svoj život, čo budete jesť, ani
brány prastaré, lebo má vstúpiť o svoje telo, čím sa zaodejete...
kráľ slávy“. A ľud odpovedal: „Kto
je ten kráľ slávy?“ Otec biskup
intonujúc: „Pán zástupov, to je
ten kráľ slávy!“ požehnal vstup
do chrámu relikviami a postavil
ich v chráme na oltár.
Archijerejskú svätú liturgiu
s vladykom Jánom Babjakom,
SJ, koncelebroval aj pomocný
pražský biskup Mons. Eugen
Kočiš, protosynkel Prešovskej
eparchie Vladimír Skyba, synkel
pre Rusínov Peter Pavel Haľko,
OSBM, protoigumen otcov baziliánov Juraj Vladimír Sedláček,
OSBM, riaditeľ Gréckokatolíckeho
biskupstva v Prešove Ľubomír Pet- Hľadajte teda najprv Božie kráľovrík, domáci farár a protopresbyter stvo a jeho spravodlivosť, a toto
Marek Pulščák a takmer 40 ďalších všetko dostanete navyše“. Povekňazov. Slávnosti sa zúčastnili aj dal, že k tomu, aby sme porozurímskokatolícky farár vo Svidníku meli týmto slovám a dokázali ich
Peter Gombita a svidnícky pravo- žiť, je potrebné otvoriť svoj život

živote. Potrebujeme Božiu lásku,
aby sme dokázali vidieť blížneho
a jeho životné potreby. Zároveň
všetkým poďakoval za modlitby,
obety a dary pri stavbe chrámu.
S výstavbou nového a rekonštrukciou pôvodného chrámu vo
Svidníku sa začalo v jeseni 1999.
Chrám projektoval Ing. arch. Peter
Marcinko a nástenné ikony Krista
Pantokratora a Presvätej Bohorodičky napísal o. Kamil Dráb,
CSsR, majster ikonopiseckej školy.
Stavebné práce realizovala firma
Staving z Prešova. Na kompletnej
realizácii chrámu sa však podieľali
viaceré firmy a veriaci.
Chrám si vyžiadal viac ako 27
miliónov Sk. Väčšiu časť financovali veriaci zo svojich prostriedkov,
tiež zo zbierok v iných farnostiach
a takmer polovicu uvedenej sumy
darovali cirkevné nadácie zo zahraničia a sponzori zo Slovenska.
Posviacke chrámu, ktorý je
postavený na obetavosti a modlitbách svidníckych veriacich,
predchádzala katechéza o Božej
Múdrosti a o chráme, ktorú v piatok večer predniesol o. Marcel
Mojzeš.

„Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva... Poďte a jedzte z môjho pokrmu a pite z vína,
čo som namiešala! Opusťte pochabosť a budete žiť,
budete kráčať cestou rozvážnosti“ (Prís 9, 1nn).

Z

a účasti množstva veriacich posvätil prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ, v nedeľu 5. júna
2005 nový gréckokatolícky chrám
vo Svidníku, ktorý je ako prvý

v Prešovskej eparchii zasvätený
Božej Múdrosti, a zrekonštruovanú
Kaplnku sv. Paraskevy, národnú
kultúrnu pamiatku. Chrám sa stal
jednou z dominánt Svidníka. Je
riešený jedinečne. Jeho súčasťou
sa stal aj pôvodný neskorobarokový Chrám sv. Paraskevy z roku
1800, ktorý je teraz eucharistickou
kaplnkou a zároveň bočnou loďou
nového chrámu, ktorého základný
kameň posvätil 2. júla 1995 Svätý
Otec Ján Pavol II. pri návšteve
Košíc a Prešova.
Historická slávnosť sa začala
o 10.00 hod. liturgickým sprievodom zo suterénu chrámu, ktorý
slúži ako pastoračno-katechetické
centrum farnosti. Pokračovala posviackou chrámu, ktorej dôležitou
súčasťou bolo posvätenie oltára
v novej svätyni a v kaplnke. Vladyka Ján lial v podobe kríža na
hlavný oltár a vladyka Eugen na
oltár v kaplnke najprv vodu, potom
červené víno a nakoniec vodu s ružovou esenciou, ktoré zakaždým
prešovský eparcha spolu s kňazmi aj porozotieral. Nasledovalo
posvätenie a kladenie oltárnych
plachiet a antimenzionu, v ktorom
sa nachádzajú relikvie blahoslaveného biskupa - mučeníka Pavla
Petra Gojdiča, OSBM. Hlavný svätiteľ na štyroch svetových stranách
pomazal chrám svätým myrom,
okiadzal ho a posvätil svätenou
vodou. Veľmi dojemný bol liturgický sprievod okolo chrámu,
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počas ktorého vladyka Ján niesol
relikvie blahoslaveného biskupa
- mučeníka Pavla Petra Gojdiča,
OSBM. Pred vstupom do chrámu
sa odvíjal dialóg. Vladyka pred-

Nech všetkým obyvateľom
a návštevníkom Svidníka, a zvlášť
gréckokatolíckym veriacim, tento
chrám, ktorého základný kameň
pred desiatimi rokmi posvätil Ján
Pavol II., stále pripomína odkaz
tohto slovanského pápeža sformulovaný po jeho smrti kardinálom
Jozefom Tomkom do týchto slov:
„Zostať verní odkazu Jána Pavla
II. znamená nehanbiť sa za evanjelium“.
Ľubomír Petrík/ISPB

