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Pápežské misijné diela
Oficiálna organizácia Katolíckej cirkvi rozvíja misijnú myšlienku medzi veriacimi a organizuje pomoc pre zahraničné misie. Pápežské misijné diela pôsobia vo vyše 120 krajinách sveta a zabezpečujú financovanie
svojich troch misijných inštitúcií:
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Misijné dielo šírenia viery
podporuje evanjelizačné i sociálne programy a pomáha pri budovaní infraštruktúry novovzniknutých misijných cirkví. Pomáha všetkým
1 105 misijným diecézam vo svete. Svetový deň misií – Misijná nedeľa
prebieha predposlednú októbrovú nedeľu vo všetkých farnostiach Katolíckej cirkvi na svete a jeho súčasťou je aj zbierka na misie. Finančné
prostriedky z tejto zbierky slúžia výlučne na financovanie projektov Misijného diela šírenia viery.
Misijné dielo detí
podporuje projekty z oblasti zdravotníctva, sociálnej a výchovno-vzdelávacej sféry, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť o zdravý
vývoj detí – fyzický, psychický i duchovný. S mottom „Deti pomáhajú
deťom“ vzbudzuje u detí na Slovensku záujem o misie a vedie ich k solidarite a kresťanským hodnotám, ako sú súcit, schopnosť deliť sa a otvorenosť prijať každého človeka ako svojho brata.
Misijné dielo apoštola Petra
je jediná inštitúcia Katolíckej cirkvi, ktorá systematicky poskytuje materiálnu pomoc na formáciu a vzdelávanie seminaristov, kňazov
a rehoľných povolaní v misijných krajinách. Vyše 90 percent zo 754 misijných seminárov, v ktorých študuje vyše 70 000 študentov, je závislých
od finančnej pomoci Misijného diela sv. apoštola Petra. Prostredníctvom
kampane Adopcie seminaristov umožňuje farnostiam, spoločenstvám
a jednotlivcom na Slovensku podporovať jednotlivých študentov misijných kňazských seminárov počas celého štúdia.

Kontakt: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32
P. O. Box 74, 814 99 Bratislava. tel.: 02/52964916
mobil: 0915/633856, e-mail: info@misijnediela.sk
www.misijnediela.sk facebook.com/misijnediela
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Úvodník
Viktor Jakubov

Obsah tohtoročného jarného vydania Svetových misií je nám
bližší než inokedy, lebo je zameraný na Ukrajinu, zvlášť na jej najzápadnejší región Zakarpatie, s ktorým nás spája časť spoločnej
histórie. Do konca prvej svetovej vojny toto územie patrilo, podobne ako naše, do Rakúsko-Uhorska, po jeho rozpade bolo takmer 30
rokov súčasťou Československa, na ktoré si ešte žijúci súčasníci na
Zakarpatí pamätajú a spomínajú ako na obdobie prvej skúsenosti
s demokraciou a obdobie prosperity. Po druhej svetovej vojne sa
na vyše 40 rokov ocitlo v zovretí Sovietskeho impéria a jeho ideológie, s ktorou máme aj my vlastnú skúsenosť. Tieto dejinné súvislosti vtlačili obyvateľstvu regiónu osobitnú pečať, čím sa zreteľne
odlišuje od ostatných častí Ukrajiny svojou mentalitou, kultúrou,
národnostným či náboženským zložením obyvateľstva.
Dvadsiaty štvrtý marec je Dňom modlitieb a pôstu za mučeníkov misií, a preto sa v tomto vydaní upriamujeme na túto dôležitú tému, ktorá úzko súvisí s misijnou činnosťou a zaslúži si, aby
sme jej venovali náležitú pozornosť. Obyvatelia Ukrajiny a osobitne Zakarpatia majú dlhoročnú skúsenosť s bojovným ateistickým
režimom, ktorý sa snažil u ľudí úplne vykoreniť vieru v Boha, nevyhýbajúc sa ani drastickým formám násilia. Najviac prenasledovanou skupinou bola Gréckokatolícka cirkev, ktorá bola určená na
úplné vymazanie z náboženskej mapy Ukrajiny. V časopise ponúkame niekoľko príbehov ľudí, aj vďaka ktorým gréckokatolíci na
Zakarpatí prekonali toto ťažké obdobie a dnes sa opäť tešia náboženskej slobode a duchovnej obrode.
Prinášame vám rozhovor s biskupom Mukačevskej eparchie
v Užhorode vladykom Milanom Šášikom a taktiež s biskupom rímskokatolíkov Antalom Majnekom. Navštívili sme aj niektorých misionárov kňazov, rehoľné sestry a laikov zo Slovenska, tak rímskokatolíkov, ako i gréckokatolíkov, ktorí tam pôsobia, a približujeme
ich skúsenosť z misijného života medzi ľuďmi.
V rámci zbierky z Misijnej nedele sa v minulom roku vyzbierala suma vyše 540-tisíc eur, čo je najviac od obnovenia činnosti
Pápežských misijných diel v roku 1993. Je to dôvod na radosť, a to
nielen z výšky darov, ale najmä z vyjadrenia zodpovednosti a solidarity darcov s kresťanmi vo svete, hlavne s tými, ktorí sú vystavení prenasledovaniu a chudobe. Chcem sa všetkým darcom v mene
PMD poďakovať za toto vzácne svedectvo.
Vďační vám budeme aj za to, ak sa v tomto roku rozhodnete darovať dve percentá z vašich daní na projekty Pápežských misijných
diel. Z vašich darov podporujeme rozvoj nových misijných spoločenstiev a pomáhame ľuďom v núdzi v rôznych oblastiach sveta.
Želám vám všetkým príjemné čítanie a požehnaný a plodonosný záver Pôstneho obdobia.
Autor je riaditeľom
Pápežských misijných diel na Slovensku
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Nech je vo
vás Kristov
pokoj

Deň modlitieb a pôstu
za mučeníkov misií 2018

Dvíham oči a ruky na nebo
a chcel by som stiahnuť pre vás
všetky dary a milosti, ktoré v každú minútu vášho života potrebujete. Prosím Boha, Najvyššieho Otca,
aby na vás zhliadol láskavo a svojou milosťou bol s vami tak, ako
bol s vašimi otcami. Nech vás neopúšťa, nech nedovolí, aby ste ho
opustili vy; nech vo svojej dobrote
nakloní k sebe vaše srdcia, aby ste
chodili jeho cestami a zachovávali
jeho prikázania a nariadenia. Aby
ste celým srdcom i dušou, láskou
celého vášho života išli za naším
Spasiteľom, jeho jednorodeným
Synom Ježišom Kristom, ktorého
nám poslal z neba, aby nás vykúpil
z otroctva hriechu a smrti.
Nech sa usídli pokoj Kristov,
zhoda, jednota a láska vo vašich
srdciach, vo vašich rodinách a v našej vlasti. Nech nás jeho svätý pokoj
chráni od bratskej zvady a nezhody. Nech ochraňuje od každej vojny,
nech chráni vaše mestá a dediny od
ohňa a povodní, od závisti a každej
choroby, nech chráni vaše domy od
starostí, hnevu a biedy aj od každej
choroby, duševnej i telesnej.
Vypočuj, Pane Bože našich otcov, moju modlitbu, služobníka
tvojho, ktorého si ustanovil pastierom svojho národa. Daruj mu odpustenie hriechov, zakry ho svojou
ochranou, veď ho svojou pravicou,
upokoj jeho život, Pane, zmiluj sa
nad ním, veď si dobrotivý a láskavý. Amen.

Dňa 24. marca 1980 bol počas slávenia Eucharistie zabitý
Mons. Oscar Romero, sansalvadorský arcibiskup. Práve tento deň sa v Cirkvi stal Dňom modlitieb a pôstu na
pamiatku mučeníkov misií (DMM), a to z troch dôvodov –
aby sme si pripomínali tých, ktorí obetujú svoj život pri
ohlasovaní evanjelia; aby sme si uvedomili veľkú hodnotu
života, ktorý je Božím darom pre všetkých; a aby nám tento deň pripomínal to, že viera je Boží dar, prostredníctvom
ktorého Boh povoláva k novému životu nielen mučeníkov

Z prvého archijerejského požehnania ukrajinského biskupa Andreja
Šeptického (1865 – 1944)

V uvedenom období bolo vo
svete zabitých pre vieru 3 066 kresťanov, napadnutých 15 540 kresťanských kostolov, modlitební, súkromných domov a obchodov, mnoho
z nich bolo vykradnutých, podpálených a zničených.

Každý
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Viktor Jakubov

pre obetu ich vlastného života, ale aj každého z nás každodenným svedectvom o viere a láske k Bohu i blížnym.
Kresťanská organizácia Open
Doors (OD) sa od roku 1993 zaoberá
monitorovaním stavu náboženskej
slobody vo svete. Každoročne vydáva správu o prenasledovaní kresťanov všetkých denominácií vo svete,
ktorá obsahuje zoznam 50 krajín sveta, kde je najviac potieraná náboženská sloboda. Prenasledovanie rozdeľuje podľa intenzity do troch skupín
na: extrémne, veľmi vysoké a vysoké. Aktuálne monitorované obdobie
zahŕňa časový úsek od 1. novembra
2016 do 31. októbra 2017.

Čo znamená prenasledovanie kresťanov
Pod prenasledovaním kresťanov sa rozumie zlé zaobchádzanie
s jednotlivcami alebo skupinami
ľudí z dôvodu ich viery v Ježiša Krista. Prejavuje sa v kultúrnej a sociálnej diskriminácii, v neuznávaní práv
v rodinnom živote, v strate zamestnania a príjmu, izolovaní od priateľov,
znemožňovaní uzatvárania sobášov,
obmedzovaní alebo znemožňovaní
výchovy a vzdelávania, patrí k nemu

fyzické týranie, mučenie, únosy, mrzačenie, zničenie majetku, väznenie,
vraždy a genocídy.
V súčasnosti je hlavným znepokojivým trendom skutočnosť, že prenasledovanie kresťanov narastá. V absolútnych číslach je dnes vo svete viac
ako 215 miliónov kresťanov, ktorí zažívajú rôzne formy prenasledovania.
V poslednom období bol najvyšší stupeň utláčania zaznamenaný v Severnej Kórei, ktorá je na čele zoznamu 50
krajín s najvyšším indexom prenasledovania už sedemnásty rok po sebe.
Druhý v poradí je Afganistan, tretie
Somálsko, nasleduje Sudán, Pakistan,
Eritrea, Líbya, Irak, Jemen, Irán a jedenáste miesto zaberá India.

Hlavné príčiny prenasledovania

Hlavnou príčinou prenasledovania kresťanov zostáva naďalej útlak
zo strany islamu, ktorý nielen potvrdzuje, ale aj rozširuje svoje pôsobenie
v rôznych oblastiach sveta. Rastúce
islamistické hnutie čoraz viac ohrozuje kresťanov, ako aj iné nemoslimské
náboženské spoločenstvá v mnohých
častiach sveta. Identifikovaných je päť
znepokojujúcich trendov – nárast radikalizácie v oblastiach, kde dominuje islam, hlavne vo východnej, západnej a severnej Afrike, ako aj v ázijských
nearabských moslimských krajinách;
rozdielnosť medzi sunitmi a šiítmi je
zdrojom prenasledovania predovšetkým v Ázii vrátane Blízkeho východu;
islamská rozpínavosť v oblastiach,
ktoré nie sú prevažne moslimské;
hlavným prípadom súbežnej radikalizácie a islamskej rozpínavosti je Nigéria; etnické čistky založené na náboženskej príslušnosti rastú v niektorých
afrických štátoch, ako je Keňa, Nigéria, Somálsko a Sudán.
Druhou príčinou prenasledovania kresťanov je hinduistický a budhisticky náboženský nacionalizmus.

Štatistiky prenasledovania
Za sledované obdobie vo svete bolo
vyše 215 miliónov prenasledovaných,
to znamená, že jeden z dvanástich
kresťanov vo svete čelí prenasledovaniu rôzneho stupňa. Z 215 miliónov
prenasledovaných kresťanov vo svete sa nachádza:
• v Afrike asi 81 miliónov (38 %)
• v Ázii (vrátane Blízkeho východu)
asi 113 miliónov (53 %)
• v Latinskej Amerike 20 miliónov (9 %)
• vo zvyšku sveta 11,8 milióna (0,01%)

Najviac prípadov hinduistického nacionalizmu je v Indii, kde za
stupňovaním protikresťanskej neznášanlivosti stojí rastúci vplyv hinduistického nacionalistického hnutia Hindutvu, vytvárajúceho tlak na
„hinduizáciu“ krajiny. Indickí kresťania sú stále viac sociálne vylúčení, beztrestne zadržiavaní, vyháňaní zo svojich dedín, fyzicky napadaní
a vo viacerých prípadoch aj zabíjaní. V sledovanom období zabili hinduistickí extrémisti najmenej osem
kresťanov pre ich vieru, najmenej
34 kostolov bolo zničených a 24 tisíc kresťanov bolo vystavených útokom. Aj preto sa India posunula z 28.
miesta na súčasné 11. miesto v uvedenom zozname. Po stopách Indie
kráča Nepál, ktorý sa v zozname dostal na 25. miesto. Náboženský nacionalizmus sa však neobmedzuje
len na tieto dve krajiny. V budhistickom svete nachádzame rovnakú tendenciu. Tam je prenasledovanie síce
jemnejšie v prejavoch, ale narastá
a prejavuje sa na Srí Lanke, v Bhutáne a v Mjanmarsku.

11,8 mil.

20 mil.

zvyšok sveta

Lat. Amerika

81 mil.
Afrika

113 mil.
Ázia

Prípady rôznych útokov na kresťanov za sledované obdobie
Kresťania zabití v súvislosti s vierou
Útoky na kostoly, modlitebne, domovy, obchody
Kresťania väznení bez súdu
Únosy kresťanov
Znásilnenia alebo sexuálne zneužívania kresťanov
Kresťanské dievčatá prinútené k sobášu
Kresťania fyzicky a duševne zneužívaní
Útoky na obydlia alebo majetky kresťanov
Útoky na obchody alebo kancelárie kresťanov

3 066 prípadov
15 540 prípadov
1 922 prípadov
1 252 prípadov
1 020 prípadov
1 240 prípadov
33 255 prípadov
12 746 prípadov
2 001 prípadov

Treba tiež zdôrazniť vplyv ideologických nacionalizmov. Táto kategória je v posledných rokoch vymedzená a často súvisí s komunizmom ako
v prípade Číny, Vietnamu a Laosu.
Zdá sa, že v týchto krajinách sa obnovuje komunistická ideológia a akákoľvek ekonomická otvorenosť by sa
nemala nesprávne interpretovať ako
všeobecné zmiernenie útlaku.
Takzvaná diktátorská paranoja
je aj naďalej hlavným zdrojom prenasledovania v krajinách, ako je Severná Kórea a Eritrea, zatiaľ čo korupcia
a organizovaná trestná činnosť spolu
s etnickou neznášanlivosťou ovplyvňujú niektoré regióny krajín, ako je
Mexiko a Kolumbia, ale aj Somálsko.
Medzi dobré správy patrí mierne zlepšenie situácie v Keni a Etiópii,
ale predovšetkým v Sýrii, ktorá klesla z prvej desiatky na 15. miesto s výrazným poklesom cieleného násilia
voči kresťanom (najmä v dôsledku
stiahnutia ISIS), no občianska vojna
naďalej sťažuje monitorovanie situácie v krajine.

Ako môžeme
prežiť DMM
vo farnosti?
V tomto roku pripadne 24. marec na sobotu pred Kvetnou nedeľou, čo je vhodná príležitosť duchovne obohatiť prežívanie Pôstneho
obdobia. Ide o to, aby sme si v modlitbách spomenuli na mnohých misionárov, kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry i laikov, ktorí pôsobia
v krajinách, kde hlásiť sa verejne
ku kresťanstvu znamená mnohoraké riziko, neraz aj ohrozenie života. To, čo od nás najviac potrebujú, je práve modlitba a obeta,
aby mali dostatok odvahy a sily vo
viere znášať ťažkosti misionárskeho života. Materiály k DMM môžete nájsť na webovej stránke PMD:
www.misijnediela.sk.
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Z osudov pastoračných pracovníkov
a mučeníkov v misiách
Jana Palkovičová, foto: Fides
Mladá poľská dobrovoľníčka

Helena Agnieszka Kmiecová
Helena Agnieszka Kmiecová, 26-ročná Poľka, členka salvatoriánskeho Misijného združenia dobrovoľníkov, bola
zavraždená 24. januára 2017 v skorých
ranných hodinách v časti Pacata pri
meste Cochabamba v strednej Bolívii. Do oblasti prišla niekoľko dní predtým aj s ďalšou poľskou dobrovoľníčkou. Obe mali pracovať šesť mesiacov
v škole Edmunda Bojanowského, ktorú spravuje rehoľné združenie Lucyny
Teresy Jdolowskej. Helenu Kmiecovú
dobodali dýkou dvaja páchatelia pri
pokuse o lúpež v budove, kde bývala.
Páchateľov sa podarilo zadržať. Helena pracovala ako dobrovoľníčka misijného združenia od roku 2012. Podľa svedectiev ľudí, ktorí ju poznali, sa
s veľkou horlivosťou zapájala do misijnej činnosti a vždy bola ochotná prevziať zodpovednosť za misijné iniciatívy. Pri svojich aktivitách veľmi rada
využívala aj mimoriadne hudobné nadanie. Predtým pracovala v Rumunsku, Maďarsku a Zambii.

Malgašský kapucín

Otec Lucien Njiva, 46-ročný malgašský kapucín, bol zabitý v noci zo soboty 22. apríla na nedeľu 23. apríla
v kláštore v Ambendrana Antsohihy
na Madagaskare. Okolo jednej hodiny miestneho času v noci prepadli lupiči kláštor a poranili pritom mladého
26-ročného diakona Jérémyho. Keď
otec Njiva počul jeho krik, pribehol
mu na pomoc, ale páchatelia spustili paľbu z kalašnikova a zastrelili ho.
Chceli sa zmocniť kovového materiálu na výrobu kláštorných zvonov
a predať ho na čiernom trhu. Páchatelia zaútočili už predtým, ale kapucínom sa ich pokus podarilo zmariť
a lupiči utiekli. Útok na kláštor v Ambendrana Antsohihy je zatiaľ posledným zo série útokov na kláštory a katolícke kostoly, ktoré lúpežné bandy
prepadli a vyplienili.

Mexický kňaz
Tretieho augusta zomrel v nemocnici
otec José Miguel Machorro, 55-ročný
mexický kňaz. Už niekoľko mesiacov
pred smrťou, 15. mája, sa stal obeťou útoku, keď naňho bodnou zbraňou zaútočil muž na konci omše, ktorú otec José Miguel slávil v katedrále
hlavného mesta Mexika. Asi 30-ročný
útočník ho napadol pri oltári a najmenej trikrát ho bodol. Veriaci zavolali okamžite pomoc a útočníka zadržali až do príchodu bezpečnostných
zložiek. Muž trpí podľa všetkého psychotickou poruchou, ktorá mu znemožňuje rozlišovať medzi fantáziou
a skutočnosťou. Od útoku sa zdravotný stav kňaza postupne zhoršoval
a vyústil do mozgovej porážky.

Filipínach. Sprevádzal ho mladý miništrant, ktorého počas útoku zranili. Udalosť sa stala v banskej oblasti
Tampakan. Domingo sa zasadzoval
za ochranu práv domorodého obyvateľstva na pozemky, ktoré im chceli odobrať pre rozširovanie baní. Aj
v predchádzajúcich rokoch tam bolo
zabitých niekoľko aktivistov, ktorí
bránili základné práva obyvateľov,
pričom páchatelia týchto vrážd neboli dosiaľ potrestaní.

Argentínsky strážnik
Ricardo Luna, 29-ročný laik, pracoval
ako strážnik vo farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v školskom internáte a v priľahlom stredisku v štvrti Villa Soldati v Buenos Aires
v Argentíne. Zabili ho 23. augusta výstrelom do hlavy. Je pravdepodobné, že páchateľmi boli členovia gangu dospievajúcich chlapcov, ktorí sa
mu niekoľko dní predtým vyhrážali smrťou, pretože im viackrát zabránil v krádeži. Pri vražde nič neukradli. Ricardo pracoval ako strážnik štyri
roky, ľudia ho mali veľmi radi a vážili si ho. Bol ženatý a mal tri deti. Po
jeho vražde zorganizovali obyvatelia
štvrte verejnú manifestáciu, na ktorej požadovali od štátu spravodlivosť
a bezpečnosť.

Kenský kňaz

Filipínsky aktivista

Lucien Njiva druhý sprava
6

Katechéta Domingo Edo bol zabitý
20. augusta počas bohoslužby slova v dedine Bong Mal, ktorú viedol.
Pôsobil v diecéznom sociálnom centre v Marbel na ostrove Mindanao na

Evans Juma Oduor
Kenského kňaza Evansa Jumu Oduora
našli v bezvedomí večer 22. októbra

neďaleko plantáže s cukrovou trstinou v okolí Chiga Market Center v Muhoroni. Zvyšky jeho podpáleného
auta boli objavené asi päť kilometrov
odtiaľ. Otca Oduora previezli do nemocnice s poraneniami hlavy a o niekoľko hodín neskôr, 23. októbra,
zomrel bez toho, aby nadobudol vedomie. Bol farárom v Sigomore, ktorá
patrí do arcidiecézy Kisumu na západe Kene. Miestna tlač pri tejto príležitosti pripomenula, že pred dvoma
týždňami otec Oduor verejne vyzval
vládu, aby skoncovala so zabíjaním
príslušníkov etnickej skupiny Luo, do
ktorej patrí Raila Odinga, hlavný politický protivník odchádzajúceho prezidenta Uhura Kenyattu. Výsledky prezidentských volieb, ktoré sa konali 8.
augusta, boli rozhodnutím najvyššieho súdu na základe sťažnosti samotného Raila Odingu nakoniec zrušené.

Marcellino Paez
na dvoch motorkách napadli 72-ročného kňaza 4. decembra okolo ôsmej
hodiny večer miestneho času, keď riadil svoje auto. Po prevoze do nemocnice o niekoľko hodín na následky strelných zranení zomrel. Šlo o skutočnú
popravu, ktorú jednoznačne odsúdil
biskup Mons. Mallari a požiadal príslušné orgány, aby začali riadne vyšetrovanie prípadu a spravodlivo potrestali páchateľov. Otec Paez bol diecézny
kňaz, ktorý vykonával kňazskú službu vyše 30 rokov. Od roku 2015 bol na
dôchodku, naďalej však pokračoval vo
svojej pastoračnej a apoštolskej činnosti. V Cirkvi bol známy pre svoje aktívne
zapájanie sa do ochrany sociálnej spravodlivosti, pričom sa zasadzoval pre-

Filipínsky kňaz na dôchodku
Kňaza v diecéze San Jose Marcelita
Paeza, ktorého prezývali Tito, zabili v meste Jaen na Filipínach v centrálnej časti ostrova Luçon. Štyria muži

dovšetkým za základné práva najchudobnejších skupín. Na ostrove Luçon
bol koordinátorom hnutia Filipínskych
vidieckych misionárov (RMP). Cieľom
tejto organizácie, združujúcej rehoľníkov, kňazov a laikov z rôznych kongregácií a diecéz, je zabezpečenie aktívnej
kresťanskej prítomnosti vo vidieckom
prostredí. V deň, keď bol zavraždený,
prepustili politického väzňa Rommela Tucaya, k čomu prispel aj otec Paez.

Traja mladí katechét i v Nigérii
Dvaja katechéti Joseph Nagaa, John
Manye a študent katechetiky Patrick
boli medzi obeťami výbuchu, ku ktorému došlo 11. decembra v tábore Minawao v Pulke na severovýchode Nigérie. V tábore nachádzajú útočisko
nigérijskí utečenci, ktorých repatriovali z Kamerunu. Samovražedným atentátnikom z teroristickej skupiny Boko
Haram sa podarilo dostať do tábora,
kde sa odpálili a zabili pritom vyše desať ľudí, medzi nimi i troch katechétov
z miestneho spoločenstva.

Zoznam pastoračných pracovníkov, ktorí zahynuli
násilnou smrťou v roku 2017
Joaquin Hernandez Sifuentes,

9

2 Lino, Južný Sudán, laický katechéta, † 22. 1.–Lomin (Južný Sudán)

10

1

Mexiko, diecézny kňaz, † 12. 1.–
Coahuila (Mexiko)

Helena Agnieszka Kmiecová,

3 Poľsko, misijná dobrovoľníčka,
† 24. 1.–Cochabamba (Bolívia)
4
5

6

George Omondi, Nigéria, laik,
† 18. – 19. 3.–Kisumu (Nigéria).

Diego Bedoya, Kolumbia, rehoľný
brat, † 10. 4.–La Victoria
(Venezuela)

ny kňaz, † 5. 7.–Los Reyes (Mexiko)

Diomer Eliver Chavarría Pérez,
Kolumbia, diecézny kňaz, † 27. 7.–
Antioquia (Kolumbia)

11 José Miguel Machorro, Mexiko,
diecézny kňaz, † 3. 8.–Mexiko
(Mexiko)
12

Felipe Carrillo Altamirano,

Mexiko, diecézny kňaz, † 26. 3.–
El Nayar (Mexiko).

Luis Lopez Villa, Mexiko, diecéz-

13

14

Domingo Edo, Filipíny,

laický katechéta, † 20. 8.–Marbel
(Filipíny)

Pedro Gomes Bezerra, Brazí-

lia, diecézny kňaz, † 24. 8.–Paraibo
(Brazília)

Ricardo Luna, Argentína, laik,

7

Lucien Njiva, Madagaskar, kapu-

8

Adolphe Ntahondereye, Burun- 15 Cyriacus Onunkwo, Nigéria,

cín, † 23. 4.–Madagaskar

di, diecézny kňaz, † 11. 5.–Gatumba
(Burundi)

† 23. 8.–Buenos Aires (Argentína)

diecézny kňaz, † 2. 9.–Omuma
(Nigéria)

16 Abelardo Antonio Muñoz
Sánchez, Kolumbia, diecézny kňaz,
† 3. 10.–Rionegro (Kolumbia)
17 Evans Juma Oduor, Keňa, diecézny kňaz, † 23. 10.–Kisumu (Keňa)

Ruvadiki Plaxedes Kamundiya,
18 Zimbabwe, rehoľná sestra, † 22. 10.–
Mutoko (Zimbabwe)
19

Marcellino Paez, Filipíny, diecézny kňaz, † 04. 12.–Luçon (Filipíny)

20 Joseph Naga, Nigéria, katechéta,
† 11. 12.–Pulka (Nigéria)
21
22
23

John Manye, Nigéria, katechéta,
† 11. 12.–Pulka (Nigéria)

Patrick, Nigéria, študent katechetiky, † 11. 12.–Pulka (Nigéria)

Joseph Simoly, Haiti, diecézny

kňaz, † 21/12 – Petion Ville (Haiti)
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Ukrajina
Druhá najväčšia európska krajina po Rusku je známa svojím
multinárodným zložením. Okrem narastajúcej korupcie, nezamestnanosti
a vysťahovalectva za prácou sužuje Ukrajinu hlavne ozbrojený vojenský
konflikt pri Donbase. Ľudské utrpenie znášajú spolu s ľuďmi aj biskupi,
kňazi a rehoľníci pôsobiaci v Zakarpatskej oblasti, ktorá má mnoho
spoločných väzieb so Slovenskom.

Snímka: shutterstock

Ľudia potrebujú úsmev
a vedomie, že ich má
biskup rád
Viktor Jakubov, snímky: archív PMD

Vladyka MILAN ŠÁŠIK (65) je biskupom Mukačevskej eparchie so sídlom v Užhorode.
Tento rok uplynulo 6. januára 15 rokov od jeho biskupskej vysviacky. Pánu Bohu je vďačný za milosť i neľahkú misiu, ktorú mu zveril.

Pred pätnástimi rokmi ste boli
v Ríme vysvätený za biskupa. Ako by ste stručne zhodnotili uplynulé roky vašej služby?
V prvom rade musím povedať, že je
to obdobie plné Božej milosti a milosrdenstva so mnou, slabým a hriešnym človekom, lebo bez Božej pomoci, jeho lásky a milosrdenstva by
som tu nemohol byť. Je jasné, že ma
sem poslal pápež Ján Pavol II. Prišiel
som do tejto služby síce ako misionár, ktorý na Ukrajine už pôsobil desať rokov, ale predsa len, pochádzam
z inej krajiny. Navyše skutočnosť, že
ma pápež ako rímskokatolíka, biritualistu, vymenoval za biskupa pre
gréckokatolíkov, vytvárala v niektorých ľuďoch trochu negatívny postoj
voči mne. Na druhej strane si myslím,
že to napokon z veľkej úcty k pápežovi akceptovali a tento môj „hendikep“
v sebe prekonali. Vďaka Bohu, že mi
dal dosť síl, aby som pracoval a mohol som v nedeľu odslúžiť niekedy aj
tri archijerejské služby Božie, čo si
dnes neviem predstaviť. A to mi pomohlo, aby som mohol byť s ľuďmi vo
farnostiach, kde to len bolo možné.
Dnes vidím, že je to Božie dielo, lebo
sú veci, ktoré sa ľudsky zvládnuť nedajú, a preto som vďačný Pánu Bohu
za túto milosť a misiu, ktorú mi zveril.
Získali ste ukrajinské občianstvo, dvakrát ste sa stali držiteľom ocenenia Osobnosť Zakarpatia
a svojou pastoračnou agilnosťou ste si získali veľký rešpekt
nielen na Ukrajine, ale aj na Slovensku, kde na vás ľudia pozerajú s hrdosťou. Hovoríte, že všetko
ste dokázali vďaka Božej pomoci, ale predsa, čo bolo pre vás najťažšie počas tohto obdobia?
Ťažko povedať, čo bolo najťažšie.
V tejto súvislosti si spomínam na svojich rodičov, ktorí spolu prežili 50 rokov manželstva a mali veľmi ťažký
život, zažili mnohé skúšky, choroby
i dobu kolektivizácie. Moja mama,
ktorá sedliackym rozumom na sklonku života hodnotila svoj život, hovorila: „Joj, aké to bolo v živote ťažké,

muža v nemocnici operovali na srdce, v roku 1957 nám komunisti všetko vzali, zostala som sama s piatimi
deťmi bez prostriedkov – keby som
nemala vieru, neviem, čo by som urobila.“ A potom dodala: „Keby človek
vedel dopredu, čo ho čaká, nedalo by
sa to prežiť. Ale Pán Boh nám to dáva
postupne, po malých dávkach.“ Takže je ťažké povedať, čo bolo pre mňa
najťažšie, lebo ak by to mal človek
prežiť naraz, bolo by to neznesiteľné. Pán Boh to však riadi tak, že ťažkosti prežívame pomaly a postupne,
aj keď si to často, samozrejme, odnesie aj zdravie. Čo však najviac bolí, je
nevďačnosť, keď človek dáva všetko
a niekedy je to akoby odmietnuté. Aj
na to sa však musíme pozerať s vierou, aj na naše hriechy a na Pána Ježiša, ktorý nás miluje. Ako hovorí sv.
Matka Tereza – milujme ľudí, aj keď
si to nezaslúžia, lebo kresťanská láska nie je o zásluhe, ale o milosti. Pre
mňa je to príležitosť ďakovať Bohu,
že má so mnou trpezlivosť a že mi
dáva silu a trpezlivosť s inými ľuďmi.
Ste duchovný pastier, ktorý je stále medzi ľuďmi, vo farnostiach a nešetrí svoje zdravie. Čo na základe vašej skúsenosti ľudia najviac
očakávajú od svojho pastiera?
Úsmev a vyjadrenie, že ich má rád.
Niekedy je pre mňa ťažké usmievať
sa, ak som unavený a vidím, že ľudia
na to čakajú. Zvlášť v týchto ťažkých
časoch, ktoré na Ukrajine teraz prežívame. A nejde len o ekonomický
aspekt, ale skôr o sociálny, rodinný,
lebo veľa ľudí je nútených odchádzať
za prácou, aby uživili svoje rodiny.
Ľudia preto nečakajú, že biskup príde, aby moralizoval. Prosím Pána
o múdrosť podávať pravdy viery tak,
aby ľudí povzniesli, aby ich to zachytilo, aby som ich nenútil, že musia byť
takí alebo onakí, ale aby som im ukázal, že Pán Ježiš chce v nás, hoci sme
slabí, robiť veľké Božie veci. On nám
pomôže zvládnuť aj problémy v rodinách a mnohých ľudí zachrániť. Veľa
ľudí odchádza preč. Za 15 rokov sme
stratili obrovské množstvo ľudí, ktorí

odišli v rámci migrácie do zahraničia.
Sú dediny, kde v kostole stretávam
iba starších ľudí a deti. Nie že by rodičia nechceli prísť do cerkvi, ale nie
sú doma, odišli, ako sa tu hovorí, na
„zarabitky“. Odchádzajú za prácou
do zahraničia, či už je to Moskva, Sibír alebo Maďarsko, Slovensko, Česko, Poľsko, Taliansko a až za more.
Máme len pár dedín, kde sú rodičia
doma, lebo sa tam dá pestovať zelenina v „parníkoch“, ako sa tam hovorí fóliovníkom. Prídem a pred kostolom sú stovky mužov a mládencov.
Hovorím im, ako sa teším, že ich vidím, že sú tu celé rodiny. To je ale,
žiaľ, zriedkavé.
Ako sa migrácia odráža na živote Cirkvi a spoločnosti?
Predovšetkým má katastrofálny
vplyv na rodiny. Rodičia robia na
rozličných miestach, v rozličných
krajinách, vidia sa raz, dvakrát za
rok a mnohé rodiny sa preto rozpadávajú. To sú veľmi zlé veci. Je ťažké dávať nejaké rady, keď naša spoločnosť tento problém nerieši, lebo
zákony sú postavené tak, že ničia
malý biznis. Mnohí drobní podnikatelia museli svoje podnikanie skončiť a nových pracovných príležitosti niet. V našom regióne boli ešte za
minulého režimu rozvody zriedkavou vecou, ale teraz je to rozšírené
už aj u nás. Tiež tu nikdy neboli rozšírené drogy, bolo to skôr na juhu a na
východe Ukrajiny, tam, kde je teraz
vojna. Dnes sa to šíri už aj u nás. Sú
tu díleri, ktorí sa snažia zatiahnuť do
svojich diabolských sietí deti i mládež, a to je strašné. Niektorí ľudia zarábajú nemorálne na biede druhých.
Pomenúvam to priamo – sú sluhami
diabla, pretože diabol je nepriateľ
človeka, života a rodiny. Oni mu slúžia tým, že mu pomáhajú ničiť život
mladých ľudí a celých rodín. Tieto
biedy sa nás začínajú dotýkať a stávajú sa problémom, s ktorým musíme ťažko zápasiť.
Korupcia je na Ukrajine údajne
rozšírená na všetkých úrovniach
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Mukačevský biskup Milan Šášik vidí budúcnosť Zakarpatia v súdržnosti rodín. Tie sú ohrozené rozpadom hlavne preto,
že ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia.
a ľudia z tohto stavu nevidia východisko. Čo sa s tým dá robiť?
Nebudem to komentovať, pretože
ľudia majú, žiaľ, pravdu. Korupcia
je v súčasnosti trendom, je prítomná všade vo svete, aj na Slovensku.
Na Ukrajine bol komunizmus dlhšie,
o to viac sa teraz prejavuje korupcia.
Existovala aj v Sovietskom zväze, len
bola zakrývaná, nesmelo sa o nej hovoriť. Ako sa tu hovorí, Ukrajina sa
stáva smetiskom Európy, a to nielen
pre staré autá a potraviny, ktoré nespĺňajú normy, ale je aj pre rozličné
morálne dekadencie – snažia sa nám
tu natískať napríklad gender ideológiu, homosexuálne manželstvá a podobne. Celé je to postavené do roviny – ak chcete ísť do Európy, toto
a toto musíte prijať. Sme teda pokusnými králikmi toho, koľko všelijakej
špiny, ktorú sa nám tu z Európy snažia natlačiť, ľudia ešte znesú.
Nevyvoláva to potom reakcie, že
za Sovietskeho zväzu bolo lepšie?
Najmä Pravoslávna cirkev operuje
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týmto argumentom, ale mladí ľudia
už nemajú s čím porovnávať. Od rozpadu Sovietskeho zväzu prešlo viac
ako 25 rokov a oni si už nepamätajú,
aké to bolo za sojuzu. Skôr starší ľudia spomínajú na svoje mladé časy za
Sovietskeho zväzu ako na lepšie. Nádej, že sa to zmení, jestvuje, ale nemení sa, žiaľ, skoro nič. Chýbajú nám
nielen kresťanskí politici, ale vôbec
morálni a čestní ľudia v politike. Pokiaľ to nebude, situácia sa veľmi nezmení.
Dejiny dosvedčujú, že Gréckokatolícka cirkev je ťažko skúšaná.
Symbolom jej prenasledovania je
jeden z vašich predchodcov, biskup mučeník blahoslavený Teodor
Romža. Aký vplyv mala jeho mučenícka smrť na vtedajších veriacich a teraz na vašich veriacich?
Možno to bude znieť paradoxne, ale
mučenícka smrť nášho blahoslaveného Teodora upevnila v stálosti
mnohých kňazov a veriacich v čase
prenasledovania. Dnes je pre nás
všetkých, ale zvlášť pre gréckokato-

lícku mládež veľkým vzorom a jeho
príklad inšpiruje mnohých k životu
v láske k Bohu i blížnym.
Vzťahy s Pravoslávnou cirkvou sú
komplikované, a nielen tu na Ukrajine. Stretávate sa s nevraživosťou a dokážete na tieto negatívne postoje odpovedať pozitívnym
spôsobom? Je treba na to veľa síl?
Všetci sme nejako narušení dedičným hriechom. To, čo niekedy pociťujem, je skôr bezmocnosť a vnútorný
hnev, ktorý prežívam, keď sa stretávam s nespravodlivosťou a zlobou.
Nejestvuje tu napríklad žiadny zákon o reštitúcii, aby sa napravili krivdy minulosti, a to ani tam, kde to je
možné. Svätý Augustín sa raz modlil
takto: „Ďakujem ti, Pane, za hriechy,
ktoré si mi nedovolil spáchať.“ U nás
na Zakarpatí je to tak, že nám Pán
nedovolí spáchať hriechy voči našim
bratom, ktorí nám krivdia, lebo oni
sú takpovediac silnejší ako my. Majú
za sebou štátne inštitúcie, súdnictvo
i prokuratúru, a keď prebieha, napríklad, súdne pojednávanie o vrátení

nášho chrámu, kde je úplne jasné, že
vždy patril Gréckokatolíckej cirkvi,
práva sa aj tak nedomôžeme. A oni
sa z nás potom smejú a hovoria: „Vy
máte papier, ale my máme chrám.“
Vedia to zariadiť, ale my takéto veci
robiť nechceme.
Počul som názor, že medzi obyčajnými veriacimi na oboch stranách by pokojné spolunažívanie možné bolo a na viacerých
miestach aj je. Dôvodom rozdúchavania nepokojov je vraj často hierarchia. Je na tom niečo pravdy?
Isteže, niečo na tom je, lebo ľudia sú
spojení príbuzenskými väzbami, a to
rozdelenie ide aj cez rodiny. Problém
je, keď kňazi presviedčajú svojich veriacich, že katolíci sú schizmatici, heretici a je hriechom modliť sa s nimi.
Na niektorých miestach sa ľudia pri
mŕtvych, ktorí mali príbuzných na
oboch stranách, modlili vždy spoločne, v poslednom čase im to už
zakazujú. A direktívy idú zhora od
hierarchie. Neprinesie to však dobré ovocie ani pre nich. Zdá sa mi, že
pri takomto postupe v Pravoslávnej
cirkvi na Ukrajine zostanú len fanatici, ktorí nerozmýšľajú, ale sú zaslepení. Náš Svätý Otec hovorí o láske, ako sa máme znášať, odpúšťať
si a niekedy sa nám zdá, že až príliš.
A tu je to naopak – kňazi ľuďom hovoria: toto nesmiete, takto to treba,
tamto nesmiete. Nespomínam tu zámerne osobné skúsenosti, lebo sú to

veľmi bolestivé veci, ktoré sú smutné
a niekedy môže človek pre ne zatrpknúť a stratiť entuziazmus vo vzťahu
k ekumenizmu. No viem, že nemôžem prepadnúť pocitu sebaľútosti,
takže radšej o tom nehovorím.
Môže sa to Pravoslávnej
cirkvi aj vrátiť, keď takto „formujú“ svojich veriacich?
Iste, a už sa im to aj vracia. Keď sa
stretol patriarcha Kirill so Svätým
Otcom Františkom na Kube, tieto
fanatické kruhy ho obvinili, že zradil
pravoslávie, lebo sa stretol s pápežom, ktorý je navyše jezuita. Patriarcha musel veľmi vysvetľovať dôvod
stretnutia a tvrdiť pritom, že nerobil
žiadne kompromisy. V Televízii Lux
som vtedy povedal, že ak stretnutie
pápeža s patriarchom aspoň trochu
zmení spôsob výchovy pravoslávnych veriacich, bude to pozitívne,
ale ak ho nezmení, tak to veľa znamenať nebude. Lebo ak vychovávajú
ľudí k nenávisti k Západu a šíria falošnú teóriu, že iba pravoslávie prináša
ľuďom spásu a pravoslávni sú jediní
praví veriaci na svete, tak to vedie,
samozrejme, k fanatizmu a môže sa
im to vrátiť v tom, že nebudú schopní urobiť nič pozitívne, čo by mohlo
pomôcť evanjelizácii.
Z čoho máte vo svojej pastierskej službe najväčšiu radosť?
Radostí je veľa. Každá svätá liturgia, ktorú slúžim s národom Božím,

je veľkým zdrojom radosti. Máme
mnoho pekných rodín, ktoré sa snažia viesť duchovný život a zápasia
o Božiu lásku v každodennom živote. Mnoho cestujem po farnostiach
a veľkým problémom sú cesty, ktoré sú v katastrofálnom stave. Vždy,
keď sa vrátim večer domov, zvlášť
po dlhších cestách, cítim sa unavený, ledva vyjdem hore schodmi. Je
to únavné, ale duchovná radosť zo
stretnutia s veriacimi a kňazmi to vyrovnáva. Keby nebolo týchto radostí, bolesti by nás ubili, ale Pán Boh to
takto vyvažuje.
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine po páde komunizmu pomáhali obnovovať činnosť misionári zo
zahraničia, aj zo Slovenska. Kedy
začne vaša diecéza vysielať misionárov do iných cirkví vo svete?
To robíme už teraz. Naša eparchia
má v zahraničí vyše tridsať kňazov.
Len tento rok odišlo do Spojených
štátov amerických osem našich kňazov, takže tam spolu máme 20 kňazov a ďalší traja sa pripravujú na jazykových kurzoch. Štyria sú v Taliansku,
štyria v Maďarsku, v Rakúsku a v Poľsku sú dvaja, pôsobia medzi rímskokatolíkmi, jeden je na východnej
Ukrajine a jeden na Kryme. Je to dôkaz, že naša Cirkev je živá a ja som za
to vďačný, lebo máme dostatok duchovných povolaní, v seminári je spolu s tými, ktorí študujú v zahraničí, 90
bohoslovcov.

MILAN ŠÁŠIK
Narodil 17. septembra 1952 v Lehote. Po ukončení základnej a strednej
školy absolvoval v rokoch 1971 až 1976
štúdium filozofie a teológie na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 31. júla 1971
vstúpil do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, kde 27. septembra 1973
prijal večné sľuby. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976. S povolením Svätej

Stolice slúžil v dvoch obradoch – byzantskom (gréckokatolíckom) i latinskom (rímskokatolíckom). V rokoch
1990 až 1992 študoval na Pápežskom
teologickom inštitúte Teresianum
v Ríme. Od 5. októbra 1992 do 7. júla
1998 pracoval na Apoštolskej nunciatúre na Ukrajine, potom bol rok riaditeľom noviciátu vincentínov na Slovensku. V auguste 2000 sa vrátil na
Ukrajinu a stal sa farárom v Perečíne.

Okrem materinskej slovenčiny ovláda ukrajinský, taliansky, český, ruský
a poľský jazyk. Biskupskú vysviacku
prijal z rúk pápeža Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 6. januára
2003. Pápež Benedikt XVI. ho 17. marca 2010 povýšil na eparchiálneho biskupa Mukačevskej eparchie byzantského obradu.
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Trpieť za Krista je veľká česť
Matúš Marcin, foto: internet

Blahoslavený Teodor Romža je jednou z najvýraznejších osobností Podkarpatskej
Rusi 20. storočia, ktorá do dnešného dňa svojím príkladným životom formuje život
nielen dnešných študentov v seminári nesúcom jeho meno v Užhorode, ale je aj
svetlom, ktoré Kristus pozdvihol na svietnik mučeníckej smrti, aby svetlo jeho
čnostného života osvecovalo všetky kúty súčasnej Mukačevskej eparchie.

Biskup Teodor Romža priťahuje svedectvom svojho života aj dnešných mladých ľudí, ktorí sa každý rok vydávajú na púť
po jeho stopách.
Teodor je grécke meno a znamená „dar od Boha“, ale pri jeho narodení tušil len málokto, že sa naplní
do bodky. Narodil sa chudobným rodičom v dedinke Velikyj Byčkiv 14.
apríla 1911 na dnešnej Podkarpatskej Ukrajine ako deviate dieťa matke Márii, ktorá v tom čase mala už 42
rokov. Rodičia boli bohatí len na vieru, nábožnosť a statočnosť. A tieto
vlastnosti sa prejavili aj v živote ich
syna, keď ešte ako žiak často rozsudzoval svojich spolužiakov pri rôznych sporoch. Obľuboval životopisy svätých a pri čítaní o mučeníkoch
sa rozplakal. Citlivosť na Božie veci
uňho môžeme badať od malička.
Hoci mu profesori na gymnáziu
ako nadanému študentovi radili, aby
14

sa stal inžinierom či vojenským dôstojníkom v Prahe, on verejne prehlásil, že sa túži stať celibátnym kňazom
a chce ísť do Ríma. Nebol to len mladícky nerozvážny výstrelok, veď každý vedel, že rád a pravidelne sedával
s kantormi na krylose (chór, miesto
pre kantorov) a spolu s nimi spieval
na liturgii či čítaval apoštola.

Štúdium v Ríme
Talentovaného a nadmieru zbožného mladého Teodora posielal biskup do Ríma, kam prišiel koncom
októbra 1930. Kolégium Germanicum – Hungaricum bolo len prechodným miestom mladého bohoslovca.
Už od počiatku svojich rímskych štúdií smerovali jeho kroky do pápež-

ského kolégia Rusikum, kde sa veľmi rád zúčastňoval na liturgickom
živote. Jeho túžba stať sa misionárom v Rusku sa v Ríme mocne upevňovala.
V tom čase však nikto netušil, že
počas druhej svetovej vojny pri oslobodzovaní Podkarpatska sa toto
územie stane súčasťou Sovietskeho zväzu. Teodor teda nemusel nikam cestovať, lebo jeho krajina sa
29. júna 1945 stala súčasťou sovietskeho Ruska. Medzitým sa obklopený ruskými kňazmi, ktorí prežili
gulagy a rôzne pracovno-výchovne
tábory, spolu so slovenským priateľom Jánom Kellnerom pripravoval na
to, aby sa stal misionárom a mučeníkom pri ohlasovaní evanjelia v So-

vietskom zväze. Kňazskú vysviacku
prijal dňa 25. decembra 1936 v Chráme sv. Antona v Rusiku. Jeho priateľ
Ján Kellner nemal ešte kánonický
vek, a preto prijal kňazskú vysviacku od toho istého biskupa až o pár
dní, na sviatok Obrezania Pána 1. januára 1937. Časopis Zamitky, ktorý
vydávalo Rusikum, o tom píše: „Vkladaním rúk im vysviacku udelil biskup
Alexander (Jevrejimov) a zdá sa, že
prvý raz v Ríme ruský biskup ruským
katolíckym kňazom východného obradu. Štyria, to je dvakrát viac ako
v minulom roku, ale je to málo, keď
si uvedomíme, že v Rusku takmer nie
sú na slobode kňazi východného obradu, že ruská katolícka cirkev, ktorá sa tam zrodila na konci vojny, bola
takmer zlikvidovaná. O to sú drahšími pre nás budovatelia Tela Kristovho. Lebo takým je vznešené povolanie kresťanských kňazov podľa slov
Zlatoústeho: ,Cirkev je Telom Kristovým, a preto ten, komu je ono zverené, musí sa všetkými spôsobmi snažiť o jej blaho a zdokonalenie… ‘“

Najmladší biskup mučeník
Po návrate z Ríma sa Teodor zakrátko stal spirituálom v seminári,
duchovným vodcom a profesorom
v akadémii. Tesne pred príchodom
sovietskych vojsk bol Teodor Romža
vymenovaný za biskupa pre gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie so
sídlom v Užhorode. Mal iba tridsaťtri
rokov a stal sa najmladším biskupom
Gréckokatolíckej cirkvi. Biskupská
chirotónia sa konala v Užhorodskom
katedrálnom chráme 24. septembra
1944. Pod jeho vedením nasledovalo veľmi intenzívne úsilie o duchovné
i morálne pozdvihnutie Mukačevskej
eparchie. Politická moc namierená
proti kresťanstvu však zároveň hľadala spôsob, ako ho zabiť, lebo vedela, že ho v tomto diele dokáže zastaviť jedine smť. Príležitosť sa naskytla
27. októbra 1947, keď sa vracal konským povozom spolu so seminaristami z posviacky chrámu v dedinke
Lávka. Cestou do nich narazilo vojenské auto, čo zrežíroval sovietsky Ľu-

dový komisariát vnútorných záležitostí (NKVD). Keď príslušníci NKVD
videli, že biskup napriek nárazu nezomrel, vytiahli železné tyče z korby
auta a začali biť hlava-nehlava nielen
biskupa, ale aj nechcených svedkov
celého incidentu, seminaristov. Keď
sa však nečakane priblížila poštová
dodávka, prestali a utiekli. Biskup
bol prevezený do nemocnice s početnými zraneniami hlavy a modrinami po celom tele. Jeho stav bol
veľmi vážny. Ošetrovala ho zdravotná sestra Teofila, ktorá bola zároveň
baziliánkou. Vladyka strávil v nemocnici päť dní prežívajúc utrpenie
a bolesť, no z jeho úst nebolo počuť
ponosovanie sa, ale len slová: „Trpieť
a prelievať krv za Krista, za Katolícku cirkev – to je veľká milosť, veľká
česť.“ Na chirurgické oddelenie bola
prijatá aj nová sestra Odarka, ktorá bola v skutočnosti tajnou agentkou NKVD. Jej úlohou bolo vpichnúť
biskupovi smrtiacu injekciu a dokončiť to, čo začali jej kolegovia. Ráno
31. októbra 1947 prijal vladyka Teodor v nemocnici sviatosť zmierenia i Eucharistiu nevediac, že to bolo
posledný raz v jeho živote. O niekoľko hodín dostal smrtiacu injekciu,
v dôsledku čoho krátko pred polnocou dotĺklo jeho srdce, ohlasujúc:
„Umrieť za Krista – znamená žiť večne.“ Teodor Romža zomrel 1. novembra 1947 a jeho telesné pozostatky
boli po pohrebe 4. novembra uložené v krypte pod katedrálou. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján
Pavol II. vo Ľvove 27. júna 2001.

pešti. Cestou sa sprievod s relikviami
zastavil v národnej svätyni maďarského národa v Mariapoucsi, ktorá bola
kedysi súčasťou mukačevského biskupstva, a následne aj v Sobranciach
na slovenskej strane, v gréckokatolíckom Chráme sv. Sedmopočetníkov.
V Užhorode sa konal veľkolepý sprievod zo seminára cez celé mesto za
prítomnosti stoviek kňazov a desaťtisícov veriacich až do katedrály. Každý rok sa slávi aj pamiatka prenesenia
jeho pozostatkov 28. júna a potom 31.
októbra pamiatka na jeho mučenícku smrť, ktorou vydal svojej svedectvo o vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.
Blažený Teodor, pros Boha za nás!
Autor je eparchiálny riaditeľ PMD
Košickej eparchie.

Životný osud Teodora Romžu bol spracovaný aj knižne.

Pros Boha za nás
Ikona z beatifikácie sa nachádza
v kolégiu Rusikum, kde neskôr vladyka Milan Šášik, terajší mukačevský biskup, preniesol aj čiastočku relikvií na jeho verejné uctievanie. Do
dnešného dňa tam študujú mnohí seminaristi zo Zakarpatia po vzore svojho blaženého mučeníka Teodora. Dňa
28. júna 2003 sa konalo slávnostné
prenesenie jeho telesných pozostatkov, ktoré boli po nájdení podrobené
vedeckej expertíze vykonanej v Buda15

Zakarpatský splnený sen

O misii slovenských gréckokatolíckych redemptoristov
Pavol Jankovič , foto: archív PMD

Jednou z prvých misií, ktoré sa po páde komunizmu na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia začali šíriť na území bývalého Sovietskeho zväzu,
bola misia gréckokatolíckych redemptoristov zo Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine.
Historicky mala k tomuto územiu misijný vzťah dnešná Michalovská viceprovincia. Súčasná Zakarpatská Ukrajina bola totiž počas
prvej Československej republiky jej
súčasťou ako autonómna Podkarpatská Rus. Misionári z Michaloviec
tam najmä v priebehu tridsiatych rokov 20. storočia vykonali spolu dvanásť ľudových misií a misijných obnov. Dokonca plánovali postaviť na
Podkarpatí v mestečku Chust kláštor, aby tam za svojím misijným pôsobením nemuseli cestovať zďaleka.
Mali už vyhliadnuté miesto, no tento
plán definitívne stroskotal zmenou
politických pomerov, keď na sklonku roku 1938 padla na Podkarpatí autonómna vláda a Európa i celý svet
prežívali prvé roky druhej svetovej
vojny.
Okrem toho plnil dnes už blahoslavený mučeník Metod Dominik
Trčka, ktorý bol v tom období v Michalovciach predstaveným kláštora, úlohu vizitátora sestier baziliánok, ktoré sa nachádzali na území
Podkarpatskej Rusi. Takže bolo celkom prirodzené, že po páde komunizmu sa oči tejto misijnej jednotky
upriamili aj týmto smerom.

Nový kláštor v Koroleve
Hneď v prvej polovici deväťdesiatych rokov tam michalovskí redemptoristi začali chodievať spočiatku na výpomoc počas Vianoc
a Veľkej noci, ktoré sa na Zakarpatí
slávia podľa juliánskeho kalendára.
Takto mohol svoj misijný zápal realizovať napríklad aj vtedajší michalovský viceprovinciál Milan Chautur,
ktorý je dnes košickým eparchom.
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Po jeho menovaní za biskupa sa tejto úlohy zhostil predovšetkým dnes
už nebohý otec Štefan Ištvaník, ktorý je vo vedomí miestneho obyvateľstva považovaný za veľkého misionára Zakarpatia. Svedčí o tom aj
skutočnosť, že na jeho pohrebe v Michalovciach sa v auguste 2013 sa zúčastnilo nemalé množstvo kňazov
a veriacich Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie.
Bol to práve on, kto v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia vyhliadol miesto pre nový kláštor.
V Koroleve vo Vynohradovskom rajóne, asi 120 kilometrov od slovenskej
hranice, totiž objavil rozostavanú budovu, ktorú pôvodní majitelia už neplánovali dokončiť. Po získaní patričných povolení a požehnania svojich
rehoľných predstavených sa s vervou
pustil do jej dokončenia. A odvtedy
tam požehnane pôsobia redemptoristi Michalovskej viceprovincie.
Samotné Korolevo je stredisková obec asi s osemtisíc obyvateľmi.
V dôsledku sovietskych čias je u ľudí
značná náboženská nevzdelanosť či
dokonca nezáujem. Prirodzene sú
to však veľmi nábožní ľudia. Vidieť
to napríklad na tých, ktorí navštevujú chrám a zúčastňujú sa na náboženských obradoch aspoň v nedeľu.
Cítiť v nich hĺbku, úprimnosť a čistotu. Náboženské zloženie v obci
je takisto rozmanité – väčšinu tvoria pravoslávni, okrem nich tu žijú
gréckokatolíci, rímskokatolíci, kalvíni a baptisti. Ľudia sú väčšinou chudobní, a tak mnohí odchádzajú za
prácou do Ruska, Poľska, Česka, ale
aj na Slovensko. Keď sa človek prejde
ulicami tejto strediskovej obce ale-

bo navštívi príbytky niektorých rodín, nemôže sa ubrániť dojmu, akoby sa vrátil v čase o päťdesiat rokov
späť. Nie je to vina týchto ľudí. Je to
skôr vina systému, v ktorom sa ocitli.
Po páde komunizmu, ktorý im dával
aké-také sociálne istoty, prišlo totiž
totálne zruinovanie ekonomiky a vytvorila sa hlboká priepasť medzi bohatými a chudobnými.
Redemptoristi, duchovní nasledovníci svätého Alfonza Liguori,
ktorých poslaním je misijná činnosť
medzi najchudobnejšími a najopustenejšími, sa aj preto zamerali na pozdvihnutie miestnych obyvateľov.
Okrem farskej pastorácie sa počas
ich dvadsaťročnej prítomnosti medzi týmito ľuďmi rozvinula prax ľudových misií a duchovných cvičení pre
rozličné vekové kategórie. V korolevskej komunite pôsobia v súčasnosti traja slovenskí kňazi, Michalovská
viceprovincia má okrem toho na Zakarpatí ešte jeden kláštor, a to priamo
v Užhorode. Tam sú dvaja kňazi a jeden stály diakon. Spomínaný diakon,
Pavlo Hoherčak, je zatiaľ prvým diakonom z radov miestnych obyvateľov.

Po 22 rokoch
Otec Miroslav Medviď (51) je
správca farnosti pri kláštore redemptoristov v Koroleve. Pochádza z rusínskeho mestečka Medzilaborce na severovýchode Slovenska.
Jeho zatiaľ deväťmesačná misia na
Zakarpatí je pre neho dávnym splneným snom. Za kňaza bol vysvätený
ešte v roku 1995. S otcom Ištvaníkom
tam chodieval už ako bohoslovec,
a keď sa stal kňazom, pripojil sa
k tým, ktorí tam pravidelne prichá-

Kostol redemptoristov v Koroleve

Otec Miroslav Medviď CSsR s veriacimi v Koroleve

dzali na „starokalendárne“ sviatky.
Zakarpatie mu prirástlo k srdcu a už
vtedy tam chcel zostať. Lenže Pán
Boh to cez jeho rehoľných predstavených zariadil inak a zobral to 22-ročným „oblúkom“.
Medzitým bol otec Miroslav
kaplánom a správcom v niektorých
redemptoristických farnostiach na
Slovensku, robieval ľudové misie, ba
dokonca – keďže študoval aj v Taliansku a pozná taliansky jazyk - osem
a pol roka pracoval ako kultúrny atašé na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, aby bol takto nápomocný
zástupcovi Svätého Otca na Slovensku najmä v otázkach života a obradových záležitostí Gréckokatolíckej
cirkvi. Keď sa toto jeho poslanie zavŕšilo, nemal ani najmenšiu pochybnosť, kam sa dať k dispozícii pre svoje ďalšie kňazské účinkovanie, a túto
prosbu adresoval svojim rehoľným
predstaveným. Vie, že na Zakarpatie
ho poslal sám Boh, pretože Boh vždy
koná cez predstavených. A ako vraví,
je tam nesmierne šťastný. Práca medzi tamojšími ľuďmi je preňho veľkou
radosťou a ako sa zdôveruje, nestačí
sa čudovať pôsobeniu Božej milosti.
Na novom pôsobisku nebol ešte
ani týždeň a už ho volali krstiť do ne-

mocnice v Mukačeve, kde bol v detskej nemocnici na pľúcnom oddelení hospitalizovaný práve narodený
chlapček z Koroleva. Pri pôrode sa
totiž napil plodovej vody a bolo nutné napojiť ho na pľúcnu ventiláciu. Bol
v ohrození života. Hoci cesta z Koroleva do Mukačeva trvala pre zlý stav
ciest celú hodinu, chlapca pokrstil ako
človeka v stave nebezpečenstva smrti, a teda len vyslovením trojičnej krstnej formuly a poliatím vodou, ako to
predpisuje Cirkev. Dnes má Jurik deväť mesiacov, rastie ako z vody a jeho
rodičia majú z neho veľkú radosť. Jeho
mama, ktorá predtým veľmi do chrámu nechodila, odvtedy hádam nevynechala ani jednu nedeľu či sviatok.

Hmatateľný Boží dotyk
Podobne silným duchovným
zážitkom bola pre otca Miroslava
aj iná udalosť. Raz prišiel za ním do
kláštora sedemdesiatročný muž,
ktorý sa počas sovietskej éry zosobášil iba civilne. S družkou prežili spolu päťdesiat rokov. A zrazu
tento človek zvoní pri kláštorných
dverách a s pokorou v hlase hovorí: „My by sme sa chceli zosobášiť aj
pred Bohom.“ Otec Miroslav to vníma ako ovocie modlitby, svätosti ži-

vota a pôsobenia otcov, ktorí tu boli
pred nimi.
Podobné Božie zázraky vidí aj na
nedeľnej bohoslužbe. Každú nedeľu
je tam napríklad jedna rodina, otec,
mama a dve ešte maloleté deti, ktorí sa predtým veľmi do chrámu neunúvali. Tento hmatateľný dotyk Božej milosti je preňho samotného i pre
ostatných spolubratov najväčšou radosťou a zároveň zadosťučinením za
ich skromný príspevok k misijnému
úsiliu Cirkvi, ktorej poslaním je ísť
a ohlasovať radostnú zvesť evanjelia do všetkých kútov sveta.
Redemptoristi pravidelne pri
svojich návratoch zo Slovenska na
Zakarpatie privážajú „dopomohu“.
Obyčajne je to šatstvo. V chudobe, aká tam panuje, je to pre miestnych ľudí dar z neba. Otec Miroslav
si spomína na prípad rodiny, v ktorej
sú matka i dcéra vyštudované lekárky a svoju lekársku prax aj vykonávajú, ale na ošatenie dvoch maloletých
detí im to nestačí. Sú vďačné za „dopomohu“, ktorú im otcovia z miestneho kláštora priviezli z neďalekého
Slovenska. Aj v ich mene otec Miroslav nezabudol vyjadriť svoju srdečnú vďaku všetkým slovenským dobrodincom.
Reportáž | 17

Kostol v Ťjačive

Anna Janičková, koordinátorka Charity v Ťjačive

Daj Boh, nech sa vojna skončí čím skôr
Viktor Jakubov, foto: archív PMD

V Ťjačivskom rajóne na Zakarpatí pôsobí Dobročinný fond charity Olexandra Chiry, ktorého riaditeľom je Ivan Ficaj. Jeho pravou rukou je Anna Janičková, koordinátorka zo
Slovenska, pochádzajúca z Drienice pri Sabinove. V Ťjačive pôsobí už 11 rokov. Anna je
plná entuziazmu, zapálená pre pomoc ľuďom na Zakarpatí. Zabúda na seba, viac myslí
na to, ako pomôcť miestnym ľuďom v núdzi. Charita v rámci svojej činnosti úzko spolupracuje so Strediskom humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Ostravsko-opavskej charity.
Cestovanie z Užhorodu do Ťjačiva po ukrajinských cestách je dobrodružstvom aj pre mňa, hoci som
dlhú dobu strávil na misiách v Rusku a mám dosť skúseností s cestovaním po ruských cestách. Na 130 kilometroch z Užhorodu do Ťjačiva sme
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dostali dva defekty, ale skúseného
gréckokatolíckého kňaza Jána Lemeša, ktorý nás sprevádzal, to vôbec nevyviedlo z miery. Má s tým
svoje skúsenosti, veď na Zakarpatí
pôsobil vyše päť rokov a ani sám nevie, koľko rezerv už musel vymeniť

a koľkokrát navštívil „šinomontáž“
(pneuservis).
Aj vďaka nemu sme šťastne došli do malého mestečka Ťjačiv blízko rumunských hraníc, kde sme sa
stretli s Annou zo Slovenska.

„Prišla som sem štyri roky po začiatku spolupráce Ostravsko-opavskej charity s gréckokatolíckou farnosťou Ťjačiv, ktorá bola najprv jej
oficiálnym ukrajinským partnerom,“
spomína na svoje začiatky Anna. Iniciátorom jednotlivých spoločných
projektov bol misionár Peter Krenický. Vďaka jeho nadšeniu sa gréckokatolíci v regióne prebudili a postupne sa obnovovala farnosť za
farnosťou. Keďže sa rozširovala aj
činnosť dobročinnej pomoci, ukazovala sa čoraz väčšia potreba pravidelnej koordinácie a spravovania
všetkých projektov. Najprv na tento účel vznikol dobročinný fond, neskôr charita, ktorá nesie meno tajného biskupa vyznávača Alexandra
Chiru, rodáka z dediny Viľchivci neďaleko Ťjačiva.

Podpora detí i seniorov
Čím žije charita dnes? „Pokračujeme v realizácii projektov Adopcie
na diaľku. Ide o pomoc konkrétnym
deťom a ich rodinám v Zakarpatskej oblasti, ale aj v iných oblastiach
Ukrajiny, ktorých podporujú prevažne českí sponzori, hoci sa nájdu
aj jednotlivci zo Slovenska. Adoptívni rodičia majú možnosť adoptívne
deti aj navštíviť a okrem pravidelnej
finančnej pomoci ich často podporujú aj inou formou,“ vysvetľuje Anna.
Ďalším projektom je Dôstojný
život, ktorý zabezpečuje seniorom
a zdravotne hendikepovaným pravidelný mesačný nákup základných
potravín a hygienických potrieb.
V pôsobností charity je aj Domov pokojnej staroby Nádej v dedine Usť-Čorná, ktorý ponúka trvalé ubytovanie a komplexnú starostlivosť
chudobným seniorom. Okrem toho
v rámci materiálnej pomoci pomáha charita v prípade núdze miestnym chudobným ľuďom či rodinám
napríklad finančným príspevkom
na potrebnú operáciu či kúpu liekov. Pre lepšiu realizáciu projektov
v okolitých dedinách pomáha charite dvadsať miestnych koordinátorov,
dobrovoľníkov. „Keďže najlepšie po-

znajú miestnych ľudí a celkové prostredie, vedia, kto v ich dedine pomoc
skutočne potrebuje, a tiež nám pomáhajú aj pri distribúcii tejto pomoci,“ upresňuje Anna.

Spolupráca s rehoľníkmi
Veľmi si pochvaľujú spoluprácu
s ukrajinskými gréckokatolíckymi rehoľnými sestrami z rádu Vteleného
Slova, ktoré pôsobia v dedine Dubová. „Jedna z rehoľných sestier je našou miestnou koordinátorkou v tejto dedine a my sestrám na oplátku
pomáhame napríklad pri organizovaní oratórií či letných táborov. Tento rehoľný rád má v Ivano-Frankivsku vlastný Detský domov, takzvané
Mestečko milosrdenstva, s ktorým
takisto dlhodobo spolupracujeme
a každoročne ponúkame českým
záujemcom možnosť dobrovoľníckej
činnosti v tomto zariadení. Okrem
toho spolupracujeme aj so Služobnicami Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré majú detský domov vo Vinohradove,“ hovorí Anna.
Charita v Ťjačive nepomáha iba
gréckokatolíkom, ale každému, kto
potrebuje pomoc. Dôvodom ich podpory je výlučne pomoc človeku v núdzi, bez ohľadu na to, k akej náboženskej alebo etnickej skupine patrí.
Pri svojej práci Anna zažila mnoho obohacujúcich, ale aj smutných situácií. „Spomínam si na istú starenku, ktorú sme našli v jej domčeku
v nepredstaviteľných podmienkach.
Žila tam iba s mačkami a psami a keďže bola skoro nevidiaca, prakticky
jedla s nimi spolu z jednej misky. Nemala nikoho, kto by jej poskytol aspoň najnutnejšiu pomoc, hoci susedia v slušných domoch vedeli, v akých
podmienkach žije,“ opisuje Anna.

Vo vojnových oblastiach
Mladý sympatický riaditeľ Ivan
Ficaj dopĺňa, že ich činnosť sa neobmedzuje iba na ich rajón, pomáhajú
aj iným. „Chodievame aj na východnú Ukrajinu s humanitárnou pomocou. Asi pred rokom sme viezli pomoc Ostravsko-opavskej charity pre

ľudí v Donbase,“ spomína. „Dorazili sme do mestečka Avdejevka, kde
sme dostali povolenie na vjazd a vojenský sprievod, pretože to už bola
vojnová zóna. Odtiaľ sme prišli do
malej dedinky Kamenskoje. Keď sme
tam zastali, nebolo vidieť ani jedného človeka. Vojak na punkte zatelefonoval koordinátorovi a na ulicu
zrazu začali vychádzať ako prízraky
ľudia, ktorých mohlo byť okolo 60.
Boli medzi nimi starší ľudia aj deti,
i mamy s malými deťmi na rukách.“
Dodáva, že k tamojším ľuďom
dlhý čas nikto neprichádzal, nebolo
tam vody, plynu ani potravín. Nemali
kam ísť. „Doviezli sme im hygienické
a potravinové balíčky pre všetkých.
Hovorili, že po zotmení majú zakázané zapaľovať sviečky a vychádzať
z domu. Akonáhle sa mihne nejaké
svetlo, začína sa streľba. A tak celé
dlhé zimné večery trávia v tme. Odchádzali sme otrasení, v akých podmienkach tam žijú ľudia aj malé deti.
Po ceste naspäť sme stretli v inej dedine pohrebný sprievod, ktorý bol
bez kňaza, ľudia si tam sami pochovávali svojich zosnulých príbuzných,“
opisuje smutné udalosti Ivan Ficaj.
„V tejto oblasti sme stretávali väčšinou ľudí pod vplyvom alkoholu,“ hovorí, „neviem, či je to ich mentalitou
alebo pijú preto, aby ľahšie znášali
ťažké podmienky, v ktorých musia
žiť. Zdá sa, že sú to ľudia, ktorí nechceli opustiť svoj domov alebo nemali
silu odtiaľ utiecť a hľadať si miesto na
život niekde inde vo svete, a tak tam
zostali žiť v hrozných podmienkach.“
Väčšina ľudí, ktorí ušli z vojnovej
zóny, sa usídlila na strednej Ukrajine.
Aj na Zakarpatí sú utečenci z Donbasu, je ich však oveľa menej ako
na strednej Ukrajine. Žijú u príbuzných alebo si prenajali nejaký lacnejší príbytok. Niektorí ľudia sa s týmito vnútornými utečencami delia
o svoj príbytok. Tam títo vydedenci
čakajú v nádeji na koniec vojny, aby
sa mohli vrátiť domov. Pre tento región je činnosť charity obrovskou pomocou a miestni ľudia ju vysoko oceňujú.
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Vojna a mier
Ján Lemeš, foto: archív PMD

V Katolíckych novinách v rubrike Misie bolo nedávno uverejnené poďakovanie vladyku
Milana Šášika darcom, ktorí prispeli na strechu malého gréckokatolíckeho chrámu
v dedinke Lazy v Zakarpatskej oblasti. Azda len málokto zo štedrých darcov tušil, že
za týmto kostolíkom sa skrýva aj zaujímavý príbeh.
Neprináleží mi hodnotiť či kritizovať, nechcem ani politizovať, skôr
však chcem podať svedectvo o tom, ako
i taká udalosť, akou je vojna, môže priniesť zvláštnu situáciu a zrod čohosi, čo
by sme nečakali. Na jar 2015 pred sviatkami Paschy prišlo zopár ľudí v dedinke
Lazy za svojim miestnym kňazom z pravoslávneho spoločenstva Moskovského patriarchátu so zvláštnou prosbou,
aby pri bohoslužbách prestal spomínať
moskovského patriarchu. V médiách si
ľudia totiž všimli, ako najvyšší hierarcha Pravoslávnej cirkvi žehná vojakov
a zbrane – tie, ktoré sa používajú proti ich synom a otcom v konflikte na východe Ukrajiny. Na túto požiadavku
miestny kňaz odpovedal, že treba zozbierať podpisy. Položartom povedal,
že ich treba 158, lebo chrám má popisné číslo 158. Na jeho prekvapenie sa
za tri dni zozbieralo do 200 podpisov.
Kňaz sľúbil, že sa tým bude zaoberať
a navštívi aj miestneho biskupa.

Kostolík v Lazoch
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Okrem toho sa kňaz obrátil na niekoľko iných veriacich, aby pomohli riešiť tento problém. Tí sa toho ujali svojsky. Po jednej bohoslužbe pred dverami
chrámu vystúpili s hrozbami a urážkami na ľudí, ktorí stáli za petíciou. Bolelo to o to viac, že aktivisti petície boli
dlhoročnými skalnými a praktizujúcimi veriacimi tohto spoločenstva. Po potýčke sa skupina týchto veriacich ocitla mimo náboženského života farnosti.
Trvalo to zhruba deväť mesiacov, počas
ktorých niekoľkí z nich začali navštevovať bohoslužby v neďalekom okresnom meste Ťjačiv, v chráme Kyjevského patriarchátu i v gréckokatolíckom
chráme. V decembri sa časť z nich stretla s gréckokatolíckym kňazom a chceli sa zaregistrovať ako nové cirkevné
spoločenstvo. Následne na Vianoce
2016 – podľa juliánskeho kalendára 7.
januára – slávili prvú svätú liturgiu na
nezvyčajnom mieste – v garáži obytného domu. Už v lete toho istého roku sa

začalo s výstavbou chrámu na pozemku vedľa provizórnej kaplnky v garáži.
Za dva roky spoločenstvo 12 rodín postavilo múry a zakrylo neveľký chrám.
Vo svojej kaplnke privítali aj oboch
vladykov – Mons. Milana Šášika CM,
mukačevského eparchu, a Mons. Nila
Luščaka, jeho pomocného biskupa, pri
cirkevných sviatkoch. Tento rok plánujú toto Božie dielo zavŕšiť, aby posvätený chrám mohol slúžiť ich duchovným
potrebám.
Každá vojna prináša so sebou vždy
viac škody než úžitku, niekedy však
otvára dvere novým začiatkom, tak
ako je to v prípade malého spoločenstva veriacich v dedinke Lazy v Ťjačivskom rajóne. Nuž, i takto sa môže v súčasnosti rodiť Cirkev – cez bolesť, no
v nádeji ako za prvých apoštolských
čias.
Autor pôsobil ako misionár v Zakarpatskej oblasti.

Otec Ján Lemeš v garáži-kaplnke

Nezlomný Boží služobník
Alexander Chira
Viktor Jakubov, foto: inernet

Činnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine bola počas
vlády komunistov zakázaná a vyše 40 rokov žila v pod
mienkach tajnej cirkvi. Jednou z veľkých osobnosti tohto
obdobia je tajný biskup a vyznávač Alexander Chira.
S príbehom tajného biskupa Alexandra Chiru som sa v živote stretol
trikrát.
Prvý raz to bolo v roku 1999
počas štúdia v Ríme, keď som cez
prázdniny sprevádzal po Zakarpatskej oblasti biskupa Jozefa Zlatňanského, ktorý bol vtedy vo Vatikáne
predsedom Interdikasteriálnej komisie pre východné katolícke cirkvi.
Gréckokatolíckym mukačevským
biskupom v Užhorode bol vtedy Ivan
Semedi, ktorý rozprával o prenasledovaní gréckokatolíkov na Ukrajine
a spomenul aj svojho svätiteľa, tajného biskupa Alexandra Chiru, o ktorom hovoril s veľkou úctou.

Duchovný otec a syn
Druhýkrát ma už oveľa intenzívnejšie životný príbeh biskupa Chiru
zaujal počas pôsobenia v kňazskom
seminári v Sankt-Peterburgu, kde sa
občas konalo stretnutie Konferencie
biskupov Ruska. Biskup Jozef Wert
SJ z diecézy Premenenia Pána v Novosibirsku rozprával seminaristom
o tom, ako sa zrodilo jeho duchovné povolanie. Jeho rodičia, povolžskí Nemci, boli vysídlení do Karagandy v Kazachstane, kde prežíval svoje
detstvo a mladosť. Tam sa ešte ako
chlapec zoznámil s tajným biskupom
Alexandrom Chirom, ktorý sa stal
jeho duchovným otcom a jeho príklad ovplyvnil celý jeho ďalší život.
Biskup Wert sa sám s hrdosťou označuje za jeho duchovného syna. Dnes
akoby mu biskup Wert vracal dlh, keďže okrem riadenia vlastnej rímskokatolíckej diecézy v Novosibirsku je
v rámci Biskupskej konferencie Rus-

ka zároveň aj ordinárom pre gréckokatolíkov v Rusku.
Tretí raz som sa priblížil k tejto
osobnosti na potulkách po Zakarpatskej na ceste z Ťjačiva do Užhorodu,
keď som mal možnosť navštíviť jeho
rodnú obec Vichľivci, pozrieť si fotogalériu a pomodliť sa v chráme, kde
bol biskup Chira pokrstený.

Životné míľniky
Biskup Alexander Chira sa narodil 17. januára 1897 v kňazskej rodine
v dedinke Viľchivci na Zakarpatskej
Ukrajine, ktorá vtedy patrila pod Rakúsko-Uhorsko. Študoval v Rumunsku, Užhorode a Budapešti. Kňazskú
vysviacku prijal 19. decembra 1920
z rúk mukačevského biskupa Antona Pappa. Ako mladý kňaz pracoval
ako kaplán, farár, biskupský poradca
a neskôr ako rektor seminára, keď ho
v roku 1939 z tejto funkcie uvoľnilo
nové komunistické vedenie a nariadilo mu domáce väzenie.
No v roku 1940 začal znovu prednášať v užhorodskom duchovnom seminári a o tri roky neskôr bol menovaný za generálneho vikára Mukačevskej
eparchie. Po vstupe Sovietskej armády do Užhorodu bolo jasné, že sovietska moc si celkom podmaní Zakarpatie. Aj preto ho 13. decembra 1945 ho
biskup Teodor Romža so súhlasom Pápeža Pia XII. tajne vysvätil za biskupa.
Po likvidácii Gréckokatolíckej
cirkvi na Ukrajine bol biskup Alexander Chira v rokoch 1947 až 1983
hlavou Mukačevskej eparchie, ktorá
prešla do podzemnej formy života.
Biskup Alexander si bol vedomý nastupujúcich ťažkých časov.

Keď kategoricky odmietol spolupracovať s komunistickou vládou,
rozhodli sa neposlušného biskupa
odstrániť.
Uväznili ho 10. februára 1949
a previezli do centrálnej kyjevskej
väznice, kde ho odsúdili na 25 rokov.
Do roku 1956 pracoval v táboroch Tajšenta a Kemerovo na šachtách a stavbách. Po prepustení sa vrátil na Zakarpatie a pôsobil ako tajný biskup.
Po tajnej vysviacke štyroch gréckokatolíckych bohoslovcov za kňazov ho
znovu uväznili a odsúdili na päť rokov
nútených prác. Tak sa v roku 1957 dostal do Karagandy v Kazachstane, kde
opäť pracoval v baniach.

Vysídlený a neúnavný
Popritom viedol tajnú pastoračnú prácu medzi vysídlenými rímskymi i gréckymi katolíkmi Ukrajincami,
Nemcami a príslušníkmi iných národností. Vytvoril okolo seba tajné farské
spoločenstvo a viac ako 20 rokov bojoval za jeho legalizáciu. V roku 1977
sa mu podarilo spoločenstvo oficiálne
zaregistrovať ako farnosť. Ani v Karagande nezabúdal vladyka Alexander
na svoju Mukačevskú eparchiu. Pri
krátkych návštevách Zakarpatia tajne vysviacal kňazov. Od roku 1956 do
roku 1983 vysvätil okolo 30 tajných
kňazov a troch biskupov. V roku 1978
v dedine Onokovci neďaleko Užhorodu tajne vysvätil aj svojho nástupcu biskupa Ivana Semediho, ktorý sa
dožil obnovenia Mukačevskej eparchie. Biskup Alexander zomrel v Karagande 26. mája 1983 v 87. roku života a 63. roku kňazstva. 28. apríla 1989
bol posmrtne rehabilitovaný.
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V tábore deti zabúdajú na hrôzy vojny
Text a snímky: Štefánia Blichová OSBM

V Prešovskej archieparchii zriadil arcibiskup Ján Babjak SJ v roku 2015 Komisiu pre misie.
Jej cieľom je pomáhať plniť misijné poslanie Cirkvi cez misijné podujatia. Momentálne sa
misijná činnosť sústreďuje na východnú časť Ukrajiny z dôvodu vojnového konfliktu a na
iné sociálne slabšie oblasti.
Komisia pre misie spolupracuje
s Charitou v Záporoží, ktorá poskytuje
pomoc utečencom z Donecka. Ďalším
partnerom je gréckokatolícka farnosť
a Lýceum Garant z Lysičanska v Luhanskej oblasti, meste vzdialenom iba
dvadsať kilometrov od bojovej línie.
Hlavná činnosť spočíva v pomoci deťom a dospelým postihnutým vojnou.
Za ukrajinské deti sa v prvom rade
modlíme, robíme zbierky na mikulášske darčeky a organizujeme ozdravovacie tábory. Trikrát sme v malých
skupinách pozvali deti z Ukrajiny na
Slovensko. V roku 2016 a 2017 sme
robili tábor v Mukačevskej eparchii
v horskej dedine Volosjanka a Kostrino. Účastníkmi tábora boli deti z Lysičanska, Záporožia a tiež deti Mukačevskej eparchie.

Spoločne sa deliť
Cieľom tábora je delenie sa
o našu vieru, ale aj o materiálne dary,
ozdravenie detí postihnutých vojnou
akýmkoľvek spôsobom, vzájomné
poznávanie sa detí najvýchodnejšej
a najzápadnejšej časti Ukrajiny. V neposlednom rade je to aj misijná skúsenosť bohoslovcov a mládeže Prešovskej archieparchie.
„Náš tábor trval šesť dní a bol
plný krásnych zážitkov, milých
stretnutí, nových priateľstiev, smiechu a radosti, ale i vážnych svedectiev
detí, ktoré zažili reálne vojnu s jej ničivými následkami,“ hovorí seminarista
Ján, ktorý bol v tábore animátorom.
„Tábor sme prežili vo vzájomnom spoznávaní sa, spoločných hrách, tancovali sme a spievali, spoločne prežívali osobné svedectva a príbehy.
S pomocou kňaza sme sa rozprávali o Bohu a slúžili liturgiu. Na deťoch
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bolo výrazne vidno, že sa tešili z celého programu, atmosféry, darčekov
a mnohých ďalších drobností, ktoré
sme si darovali cez vyslovené slová,
povzbudenia, objatia.“
Dodáva, že na konci tábora badali na viacerých deťoch výrazné zmeny
v správaní a komunikácii, čo bolo potvrdením, že činnosť na Ukrajine naozaj má zmysel a prináša ovocie.

Šťastné dni v horách
Deti z Lysičanska svoje zážitky
opísali v školskom časopise. „V tábore
sme sa spoznali s úžasnými animátormi zo Slovenska, s deťmi zo Záporožia
a zo zakarpatských dedín. Všetkých
nás veľmi zaujala nedeľná liturgia
v chráme. Je milé vidieť, že sa modlitba môže spievať aj za zvuku gitár.“ Pre
žiakov z východnej Ukrajiny bol tábor
s témou jubilejného Roka milosrdenstva plný nezabudnuteľných zážitkov.
Veď učitelia spolu s deťmi prešli z východu na západ svojej krajiny 1 549 kilometrov. Aké nádherné bolo pre deti
vidieť tajomstvá karpatských vrchov,
ako to opisuje jeden z triednych učiteľov: „Vyjsť na hory blízko neba, vidieť

krásu stromov, hríbov či zaujímavých
rastlín. Sedem nezabudnuteľných
dní, ktoré deti prežili s animátormi
a seminaristami zo Slovenska, nás
naučilo mnohým dôležitým veciam.
Učili nás modliť sa detské modlitby,
hovorili sme v troch jazykoch: my po
slovensky a anglicky a naši animátori
po ukrajinsky. Spievali sme, maľovali, skladali puzzle, tancovali, dýchali
svieži vzduch Karpát… Zrána na deti
čakal tanec a spev za tónov gitár a večer rôzne aktivity, ktoré si pre nich pripravila skupina slovenských animátorov. Obľúbenými boli hry s loptou,
a to najmä futbal a volejbal. Počas
workshopov deti vyrábali rôzne ikonky, čotky (modlitebná šnúra s uzlíkmi
na praktizovanie Ježišovej modlitby –
pozn. redakcie) či tradičné ukrajinské
venčeky. Preto keď prišiel čas rozlúčiť
sa, smutné boli deti aj animátori. Na
vlak nás vyprevádzal silný dážď, ktorý
symbolizoval to, ako Karpaty plačú za
nami! Ale my všetci sme si dali predsavzatie, že sa sem opäť vrátime.“
Autorka je diecézna riaditeľka PMD
za Prešovskú archieparchiu.

Letný tábor je povzbudením pre deti i dospelých.

Spolucítim s ľuďmi, ktorí trpia
Viktor Jakubov, foto: archív PMD

Mons. Antal MAJNEK OFM (66), mukačevský diecézny biskup latinského obradu, sa narodil v Budapešti, no má slovenské korene. Najskôr vyštudoval elektrotechniku, potom sa dal na štúdium teológie v Ostrihome a Budapešti.
V roku 1981 vstúpil do rehole Menších bratov františkánov
a o rok nato bol v Budapešti vysvätený na kňaza. V roku
1989 prišiel do Zakarpatskej oblasti, kde pôsobil ako farár v Chuste a Ťjačive. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 1996
vysvätil za prvého mukačevského diecézneho biskupa latinského obradu. Jeho biskupské heslo je Dominus fortitudo mea (Pán je moja sila).
Po páde starého režimu ste v roku
1989 ako mladý františkánsky
kňaz prišli do Zakarpatskej oblasti. Aká bola vaša motivácia a s akými predstavami ste tam išli?
Na jar v roku 1989 po opakovaných
žiadostiach vikára Jozefa Čátyho
štátny tajomník pre cirkevné záležitosti v Moskve – keďže terajšie Zakarpatie bolo súčasťou Sovietskeho
zväzu – dovolil, aby prišlo päť kňazov pomáhať na toto územie. V tých
rokoch tam žilo už len osem rímskokatolíckych kňazov, všetci boli starší. Maďarský kardinál László Paskai
hľadal vtedy kňazov spomedzi rehoľníkov. Prihlásili sme sa traja františkáni. Ja som pôvodne pod vplyvom
osobného stretnutia s Matkou Terezou chcel ísť na misie do Indie. Keďže sa takáto možnosť nenaskytla,
prijal som túto ponuku „na niekoľko
rokov“. Predstavu o tom, čo ma čaká,
som vôbec nemal. O Cirkvi v Zakarpatskej oblasti som vtedy nevedel
nič.
Prvých sedem rokov som pracoval v dekanáte, do ktorého patrili farnosti Chust, Vyškov, Ťjačiv, Buštyno
a Okruhla. Bývali sme vo Vinohradove. Tam pred vyše 500 rokmi pôsobili františkáni, ale v roku 1932 kláštor
opustili, predali ho biskupstvu a za
získané financie kúpili dom pre fran-

tiškánske gymnázium v Malackách.
Po viac ako 50 rokoch sme nanovo
začali misie na Zakarpatí. Táto služba bola veľmi pekná, i keď spojená
s mnohými ťažkosťami, ale myslím,
že to bolo zrejme najkrajších sedem
rokov môjho života.
Stali ste sa prvým mukačevským
biskupom latinského obradu.
Ako si spomínate na svoje začiatky v diecéze, navyše pre biskupa, ktorý prišiel z inej krajiny?
Pápež Ján Pavol II. ma 9.decembra
1995 vymenoval za biskupa a sám ma
aj v Ríme 6. januára 1996 vysvätil. Nikdy som netúžil po biskupskej hodnosti, ťažko som to prijímal. Kládol
som si otázku, prečo si Pán Boh vybral práve mňa. Od detstva som vedel po slovensky, hoci školy som mal
maďarské a neskôr som sa učil i po
nemecky. Na Zakarpatí bolo koncom
osemdesiatych rokov 20. storočia 80
percent maďarsky hovoriacich veriacich, desať percent Slovákov a desať
percent Nemcov.
Po pätnástich rokoch v biskupskom úrade už poznáte svoju diecézu dobre. Mohli by ste ju našim
čitateľom stručne predstaviť?
Územie Zakarpatia bolo od začiatkov
súčasťou Egerskej rímskokatolíckej

diecézy a ďalších 200 rokov patrilo
do novovzniknutej Satmárskej diecézy. Po prijatí Trianonskej zmluvy v roku 1920 sa Zakarpatie stalo
súčasťou Československa a cirkevne sa začlenilo pod Košické biskupstvo. Počas druhej svetovej vojny sa
opäť stalo súčasťou Satmárskej diecézy, ale po skončení vojny bolo celkom odčlenené. Kňazov v tom období bolo spolu 48 a ich počet sa počas
sovietskej okupácie znížil na osem.
V roku 1997 pápež Ján Pavol II.
ustanovil Zakarpatskú apoštolskú administratúru a v roku 2002 ju pozdvihol na Mukačevskú diecézu. Na Ukrajine je spolu sedem rímskokatolíckych
diecéz (Ľvovská, Kamienecko-Podolská, Lucká, Kijevsko-Žitomirská,
Odesko-Simferopolská, Charkivsko-Záporožská a Mukačevská).
Spomínal som už percentuálne národnostné zloženie veriacich
v čase, keď som sem prišiel. Veriacich
bolo spolu asi 70 tisíc. Národnostné zastúpenie sa však veľmi zmenilo. Nemeckí obyvatelia sa takmer
všetci vysťahovali, zostalo len minimum a odišlo už aj veľa Slovákov
a Maďarov. V pôvodne nemeckých
farnostiach i vo viacerých pôvodne
slovenských prebieha pastorácia po
ukrajinsky. Rozvíja sa aj pastorácia
Rómov, ktorých početne neubúda,
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keďže sa nesťahujú a prijímajú viac
detí. Čo sa týka kňazských povolaní,
starší kňazi už odišli k Pánovi a odovzdali svoju štafetu novým pastierom, ktorých nám tu Boh požehnal –
sú medzi nimi maďarsky i slovensky
hovoriaci. Pre našu diecézu som vysvätil 20 kňazov a okrem toho viacerých rehoľníkov. Na misie k nám prišli v uplynulých rokoch mnohí kňazi
zo Slovenska, Poľska, Maďarska i Nemecka – v súčasnosti tu pracuje 40
kňazov. Máme tu aj rehoľné sestry zo
Slovenska – vincentky, sestry z Congregatio Jesu, dominikánky, františkánky, satmárky, sestry sv. Jozefa
z Indie a ďalšie sestry z iných krajín.
Okrem toho sa u nás angažujú aj cirkevné hnutia a laické spoločenstvá.
Na Ukrajine sú spomedzi kresťanov dominantní pravoslávni,
ďalej sú tu gréckokatolíci, rímskokatolíci a rôzne protestantské zbory. Aké je spolunažívanie kresťanov na Zakarpatí? Darí
sa prekonávať antagonizmy zdedené po predošlom režime?
Voľakedy boli na Zakarpatí len gréckokatolíci, kalvíni a rímskokatolíci.
Dnes je prítomných veľa spoločenstiev – najviac pravoslávni Moskovského patriarchátu, potom gréckokatolíci, kalvíni, rímskokatolíci,
pravoslávni Kyjevského patriarchátu a nakoniec mnohé iné protestantské cirkvi. Vďaka Bohu, udržiavame
vzťahy s každým spoločenstvom.
Napr. ešte donedávna sme i v pravoslávnych chrámoch moskovského
patriarchátu slúžili sväté omše, teraz
už máme vlastné kostoly. S gréckokatolíkmi máme tiež dobré vzťahy –
niektoré kostoly máme spoločné. I s protestantskými cirkvami sa
miestami rozvíjajú živé vzťahy. V Mukačeve sa už pred vyše 25 rokmi začali spoločné ekumenické modlitby.
Tento rok v januári sa stretlo v našej
Katedrále sv. Martina sedem predstaviteľov rôznych cirkví, kde sa spoločne s veriacimi modlili a počúvali
Božie Slovo. Na Zakarpatí sú takmer
v každej rodine príslušníci viacerých

vierovyznaní, tolerujú sa navzájom,
spoločne slávia sviatky. Medzi bežnými ľuďmi nie sú problémy.

votné poistenie občanov, preto mnohým nezostáva iné riešenie, ako odísť
za lepšie platenou prácou.

Za bývalého ateistického režimu
museli ľudia čeliť prenasledovaniu.
Udiali sa aj rôzne tragédie. Je vám
známy nejaký prípad prenasledovania kňaza, rehoľníka alebo laika, ktorý na vás zvlášť zapôsobil?

Čo vám v súčasnosti spôsobuje najväčšie starosti v službe diecézneho biskupa?

V období po druhej svetovej vojne
naša diecéza trpela najviac – a to po
stránke náboženskej i národnostnej.
Hneď po vpáde Sovietov vzali do lágrov všetkých pracujúcich Nemcov, aj
ženy. Medzi nimi bola aj vtedy 18-ročná Margita Gerhardtová, ktorá je teraz ešte ako 92-ročná na biskupskom
úrade a pomáha v kuchyni. Neskôr
brali mužov – Maďarov, a potom väčšinu kňazov. Z rímskokatolíckych kňazov dvaja zomreli mučeníckou smrťou, ostatných 18 sa vrátilo, ale trvalo
boli pod dozorom. Keď som sem prišiel, vo všetkých farnostiach vedeli
rozprávať o utrpení otcov, starých rodičov. Prežité utrpenie zanechalo hlboký vplyv na vieru ďalšej generácie,
videl som ich vernosť v presvedčení.
Utrpenie prinieslo ovocie. Zaplnili sa
kostoly – a my sme žali to, čo oni svojim utrpením zasiali.
Aké životné starosti najviac
trápia vašich obyčajných veriacich, ktoré vnímate pri vašich cestách po diecéze?
Spolu so Svätým Otcom Františkom
by som dal na prvé miesto korupciu, ktorá najviac znemožňuje normálny život. Katolík sa s tým nevie
stotožniť, chce žiť spravodlivo a plniť svoje úlohy. Zlé ovocie prináša
migrácia, najmä za prácou na západ.
Mnohí tam aj zostávajú alebo sa rodiny sa rozpadajú. Zakarpatie susedí so
štyrmi krajinami a to sa dotýka života v našej diecéze – veľa maďarských
i ukrajinských veriacich odchádza,
lebo v zahraničí zarobia niekoľkonásobne viac, keďže ceny energií i základných potravín na Ukrajine vzrástli
neúmerne oproti minimálnym príjmom. Okrem toho úplne chýba zdra-

Spolucítim s ľuďmi, ktorí trpia v dôsledku uvedených problémov.
Okrem toho ešte stále pociťujeme
nedostatok kňazov a malý počet nových povolaní.
Čo najviac veriacich ľudí vzďaľuje
od Boha a naopak, čo im najviac pomáha autenticky prežívať vieru?
Pokušenia, ktoré sú podobné všade a vedú človeka k honbe za matériou, za tým, čo ponúka tento svet.
Na druhej strane, ak veriaci prijme
kríž, problémy ako súčasť každodennej cesty za Kristom a hľadá silu
vo sviatostiach, v modlitbe, jeho viera sa prehlbuje. V problémoch si ľudia viac pomáhajú aj v rámci rôznych
spoločenstiev, ktoré pracujú vo farnostiach. Veľa pomáha i Charita prostredníctvom mnohých projektov
a inštitúcií v diecéze. Táto vzájomnosť nás robí blízkymi a podporuje
i kňazov v ohlasovaní evanjelia.
Akú pomoc by ste najviac potrebovali? V čom by vám mohli pomôcť veriaci katolíci zo Slovenska?
Osobitne posledné tri roky sa usilujeme vytvoriť v diecéze sieť pomoci
tým najnúdznejším, aby bolo postarané o konkrétnu rodinu, konkrétneho človeka – pomôcť mu s liekmi,
potravinami, v zime s drevom na kúrenie. Podobne zabezpečujeme pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v rôznych závislostiach a podporujeme
činnosť charitatívnych inštitúcií. Nakoľko pomoc od štátu nedostávame
a sme mladou diecézou, pri každej
činnosti sme závislí od finančnej pomoci zo zahraničia. Ďakujeme za duchovnú podporu vo forme modlitieb
a obiet za misie i za každý milodar.
Za našich dobrodincov sa pravidelne modlíme a ďakujeme každú stredu pri svätých omšiach.
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Ukrajina v obrazoch
Jana Palkovičová
Snímky: Shutterstock, internet
▸ Kyjevsko-pečerská lavra
Unikátny kláštorný komplex sa nachádza v Kyjeve a je jedným z najstarších a najvýznamnejších pravoslávnych kláštorov v Kyjevskej Rusi.
Jeho začiatky siahajú do roku 1051, kedy sa v labyrinte jaskýň začali usádzať mnísi. Odtiaľ pochádza aj názov tohto architektonického
skvostu – pečera znamená jaskyňa. Prvé nadzemné stavby nad jaskyňami sa začali budovať až neskôr. V stredoveku sa kláštor stal významným kultúrnym centrom, bola tam napísaná prvá ukrajinská kronika.
Vysoký zráz rozdeľuje areál na hornú lavru, ktorá je dnes národnou
kultúrnou pamiatkou, a na dolnú lavru, kde sa nachádza mužský kláštor. Od roku 1990 je komplex zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, architektonicky najcennejšími stavbami sú Uspenský
chrám a refektár.

▸ Chrám svätej Sofie
Najstarší kyjevský chrám bol postavený počas panovania kniežaťa
Jaroslava Múdreho (1019 – 1054) na počesť víťazstva nad kočovnými
kmeňmi Pečenehov pri obrane Kyjeva. Bol zasvätený Božej múdrosti
podobne ako jeho vzor Hagia Sofia v Konštantínopole. Postupne sa
stal centrom vzdelanosti a kultúry – sídlila tam prvá škola a knižnica
v Kyjevskej Rusi, konali sa v ňom korunovácie i slávnostné ceremónie
a prijímali významní hostia. Chrám zdobí 13 zlatých kupol, v interiéri sa nachádza unikátna mozaiková a fresková výzdoba z 11. storočia.
Najväčšiu pozornosť púta šesťmetrová mozaika Bohorodičky. Chrám
dnes slúži ako múzeum a od roku 1990 je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO.

▸ Taras Ševčenko
Básnik, dramatik a maliar Taras Ševčenko je považovaný za zakladateľa ukrajinskej národnej literatúry a ukrajinského spisovného jazyka.
Bol významným predstaviteľom ukrajinského národného obrodenia
a stal sa symbolom krajiny a ukrajinskej kultúry. Narodil sa v roku 1814
v rodine sedliaka nevoľníka. V mladosti sa najskôr prejavil jeho výtvarný talent, dostal sa na štúdiá do Vilniusu a do Petrohradu a vďaka podpore známych ruských umelcov sa vykúpil z nevoľníctva. Otvorila sa
mu cesta k vzdelaniu, popri maliarstve sa začal venovať aj literárnej
tvorbe. Pre poému Sen ho obvinili z činnosti proti cárovi a poslali do
vyhnanstva, odkiaľ sa vrátil po desiatich rokoch s nalomeným zdravím. Zomrel v roku 1861 ako 47-ročný.

▸ Černobyľ
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Známa Černobyľská havária sa udiala 26. apríla 1986 v atómovej elektrárni pri meste Černobyľ na území vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Ide
o najhoršiu jadrovú haváriu v histórii jadrovej energetiky. V priebehu
testovania nového bezpečnostného systému došlo k explózii reaktora
a do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý sa rozšíril nad západnú časť Sovietskeho zväzu, východnú Európu a Škandináviu. Kontaminované boli rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska, 200 tisíc
obyvateľov muselo byť presídlených. Dva týždne po havárii sa sovietske úrady rozhodli zakonzervovať celý havarovaný blok do železobetónového sarkofágu. Vyšetrovanie černobyľskej jadrovej katastrofy
bolo uzavreté s tým, že personál nerešpektoval bezpečnostné predpisy. Nástupnícke štáty Sovietskeho zväzu Rusko, Ukrajina a Bielorusko nesú dodnes bremeno havárie.

Knieža Vladimír I.
Prijatie kresťanstva na území Kyjevskej Rusi je späté s kniežaťom Vla- ▸
dimírom I. Narodil sa okolo roku 956, detstvo strávil pri svojej starej
matke Oľge v Kyjeve, ktorá udržiavala čulé styky s kresťanským Západom a stala sa kresťankou. Po domácich rozbrojoch sa Vladimír
v roku 980 ujal vlády nad Kyjevom. Počas prvých rokov panovania zostal pohanom, čomu zodpovedal aj spôsob jeho života a vojenské výboje voči susedom. O Vladimírovom krste sa zachovali viaceré legendy, ktoré hovoria, že do rozličných krajín vyslal poslov, aby preskúmali
rôzne náboženstvá a podali mu o nich správu. Podľa starších historických prameňov však Vladimír prijal kresťanskú vieru z vlastného presvedčenia a po zrelej úvahe. Podľa nich sa jeho život po krste zásadne zmenil a v súlade so svojím náboženským presvedčením aj vládol
a prijímal politické rozhodnutia.

Ľvov
Najväčšie mesto a kultúrne, vzdelávacie a hospodárske centrum zá- ▸
padnej Ukrajiny vzniklo v roku 1256. Po stáročia bolo súčasťou Poľska i Rakúsko-Uhorska, čo mu vtlačilo originálny stredoeurópsky ráz.
Ľvov je aj dôležitým náboženským strediskom. Nachádza sa tam veľké množstvo chrámov cirkví rôznych vierovyznaní. V Ľvove akoby sa
stretával západný rímskokatolícky svet reprezentovaný silnou poľskou komunitou s východným gréckokatolíckym a pravoslávnym svetom ukrajinského obyvateľstva. Po vysídlení Poliakov na konci druhej
svetovej vojny je však príslušníkov rímskokatolíckeho náboženstva
v Ľvove oveľa menej a bývalé katolícke chrámy dnes vlastnia najmä
Gréckokatolícka a Pravoslávna cirkev. V minulosti bolo v meste aj veľa
synagóg. Po likvidácii židovského obyvateľstva z nich zostalo iba torzo.

Katedrála Povýšenia svätého Kríža
Katedrálny chrám Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie v Užhorode
bol postavený v 17. storočí pre rehoľu jezuitov. V roku 1646 bol dokon- ▸
čený a zasvätený sviatku Povýšenia svätého Kríža. Keď pápež v roku
1773 zrušil jezuitský rád, chrám bol odovzdaný Gréckokatolíckej cirkvi
a stal sa jej katedrálnym chrámom. Po druhej svetovej vojne ho gréckokatolíkom násilne odobrala sovietska moc a pre svoje potreby ho až
do roku 1991 využívala Ruská pravoslávna cirkev. Keď v roku 1991 získala Ukrajina nezávislosť a činnosť Gréckokatolíckej cirkvi bola opäť obnovená, chrám jej bol vrátený a znovu sa stal katedrálou Mukačevskej
gréckokatolíckej eparchie. V roku 2003 tam boli slávnostne uložené
ostatky blahoslaveného mučeníka Teodora Romžu, gréckokatolíckeho biskupa umučeného komunistickou tajnou službou KGB.

Užhorodský hrad
V roku 897 na hrade v Užhorode sídlil knieža Laborec, ktorý bol vazalom Veľkomoravskej ríše. Neskôr sa vo vlastníctve hradu vystriedalo
viacero šľachtických rodín – Arpádovci, Drugetovci a Berčéniovci. Od ▸
roku 1755 až do konca druhej svetovej vojny sa na hrade nachádzal
gréckokatolícky seminár. Po roku 1946 bolo na hrade zriadené múzeum. Užhorodský hrad je známy aj tým, že 24.apríla 1646 bola v hradnej kaplnke vyhlásená Užhorodská únia medzi Pravoslávnou a Gréckokatolíckou cirkvou. Na vyhlásení sa zúčastnilo 63 pravoslávnych
kňazov z východného Slovenska a priľahlých regiónov Zakarpatska,
ktoré vtedy ovládala rodina Drugetovcov.

Horjanská rotunda
Horjanská rotunda je jedinou románskou architektonicko-kultúrnou
pamiatkou na Zakarpatí. Postavená bola v 12. storočí a je súčasťou katolíckeho kostola, ktorý bol k nej pristavený neskôr. V jej vnútri sa zachovali vzácne historické fresky.
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Na Ukrajine nanovo objavil krásu pastorácie
Viktor Jakubov, foto: archív PMD

Kňaz Košickej arcidiecézy Anton Konečný (74), bývalý rektor kňazského seminára v Košiciach, pôsobí dva roky ako farár v Storožnici, slovenskej dedine pri Užhorode na Zakarpatí.
kých školách. „Nechcem však tvrdiť,
že všetci sú tu takí, stretávam aj veľa
čestných podnikateľov, ktorí sa snažia byť spravodliví k zamestnancom
a ak môžu, sami im zvyšujú mzdy“.

Ľudská skromnosť

Bývalý rektor kňazského seminára v Košiciach
Anton Konečný sa na Zakarpatí cíti ako doma.
Do Zakarapatskej oblasti začal
otec Anton chodievať od roku 2012,
keď končil svoje pôsobenie v akademickej oblasti a mal viac času. Jeho
cesty sa uskutočňovali v rámci hnutia fokoláre, do ktorého patrí od roku
1968. Aktivity fokolarínov na Ukrajine sa začali ešte za bývalého režimu
cez rodinné kontakty členov hnutia,
ktorí tam mali svojich príbuzných,
pretože v tom čase mali ľudia na
Ukrajine obavy stretávať sa s cudzincami. Po páde režimu sa však otvorili
možnosti a kontakty sa zintenzívnili.
Otec Anton akoby na Zakarpatí
znovu objavil krásu pôsobenia v pastorácii: „Dlhé roky som pôsobil v pedagogickej oblasti, mimo riadnej
pastorácie. Teraz som sa vrátil do
pastorácie a uvedomil som si, aké je
krásne byť farárom,“ hovorí.

Korupcia sa rodí z chudoby
Obdobie bývalého režimu tamojších ľudí poznačilo. Otec Anton
pozoruje, že sú dosť zmierení so svojím osudom, chýba im väčšie úsilie
meniť veci k lepšiemu, sú rezignovaní. Otec Anton si dáva veľmi záležať,
aby deti, ktoré majú chodiť na kate28

chézu, a tých je tu asi tridsať, na ňu
skutočne aj chodili, lebo vyučovanie
náboženstva neprebieha v školách,
ale iba v kostole. „Pozval som sestrky z katechetického centra, ktoré ich
učia po ukrajinsky, lebo deti až tak
dobre po slovensky už nevedia.“
Otec Anton vníma chudobu
miestnych ľudí, zároveň si však myslí, že treba hľadať rovnováhu medzi
tým, čo si obstaráme, a tým, čo minieme. „Myslím, že od hladu tu nikto
neumiera, ale keďže výkonnosť hospodárstva je nízka, bežne sa stáva, že
ľudia nemajú na lieky a liečia sa, ako
vedia, no v porovnaní s východnou
Ukrajinou sa tu predsa len ľuďom žije
o trochu lepšie. Na nás však pozerajú
ako na krajinu, ktorá patrí k bohatým
krajinám Európy.“
Najväčšia chudoba podľa neho
prerastá do inštitucionalizovanej korupcie, a to na mnohých úrovniach.
Ukrajinskí biskupi všetkých cirkví
označujú korupciu za ťažké previnenie a poukazujú na to, že bieda je tu
predovšetkým duchovná, že to má
zničujúci vplyv na spoločnosť. Korupcia je bežnou vecou napr. v školstve,
kde sa predávajú skúšky na vyso-

Popri práci vo farnosti v Storožnici nezabúda Anton Konečný ani na
svojich bývalých študentov seminaristov z Košíc, ktorých v máji minulého roku pozval na návštevu do
svojej farnosti, aby bližšie spoznali pastoráciu v susednej krajine. Seminaristi mali možnosť spoznať pamätihodnosti Zakarpatskej oblasti,
predovšetkým Užhorodu i Mukačeva, kde na nich zapôsobila hlavne
skromnosť ľudí.
Prekvapila ich aj odpoveď otca
Antona na otázku, ako sa na Zakarpatí cíti: „Keď ma v roku 2012 biskup
Majnek oslovil, či by som sem neprišiel pôsobiť, už počas tohto rozhovoru som vedel, že tu je moje poslanie
a dodnes ďakujem Pánu Bohu, že tu
môžem byť a pracovať – cítim sa tu
ako doma“.

Kostol v Storožnici

Mladých v Perečíne vedú k solidarite
Spracovala Jana Palkovičová, foto: archív PMD

Sestra Žofia Nogová, rodáčka z Tepličky nad Váhom, je predstavenou miestnej komunity sestier rehoľnej spoločnosti Dcér kresťanskej lásky v Perečíne na Zakarpatí, kde pôsobí tri roky.
Komunitu sestier v Perečíne
tvoria dve Ukrajinky – sestra Natália a sestra Anna a Slovenka Žofia.
Sestra Natália pracuje ako zdravotná sestra v ambulancii a sestra Anna
v sociálnej sfére ako podomová služba. Sestra Žofia pomáha vo farnosti ako katechétka, rozdávateľka svätého prijímania a stará sa o ležiacich
pacientov vo farnosti. „Máme tu rozbehnutú Mariánsku družinu, čo je súčasť našej charizmy, pretože Panna
Mária sa zjavila našej sestre Kataríne
Labouré a zverila jej poslanie starať
sa o mládež,“ vysvetľuje sestra Žofia.
Aj sestry v Perečíne sa stretávajú s problémami, ktoré sužujú celú
oblasť. Hoci veľa ľudí nachádza prácu v blízkom Užhorode, predsa len
mnoho z nich odchádza za prácou
do zahraničia. „Muži väčšinou pracujú na stavbách, ženy v zdravotníctve, v sfére služieb ako upratovačky
alebo pomocné sily v kuchyni. V zahraničí pracuje aj veľa lekárov, lebo
plat lekára nedosahuje na Ukrajine
ani 100 eur,“ hovorí sr. Žofia.

Nedávame peniaze
Odráža sa to hlavne na rodinnom
živote. Deti často ani poriadne nepoznajú svojich rodičov, hlavne otcov,
ktorí odchádzajú do cudziny. „Ak odlúčenie trvá pridlho, deti otca často
vnímajú len ako človeka, ktorý im zabezpečuje príjem, ale nie ako otca – nevytvorí sa medzi vzťah. Rodičia sa potom snažia nahradiť deťom stratenú
lásku tým, že im kupujú všetko možné,“ vysvetľuje dôsledky sestra Žofia.
V bežných profesiách zarobia
ľudia v priemere približne 2 500 hrivien, čo je asi 70 eur. Dôchodky sa pohybujú okolo 1 600 hrivien, čo nie je
ani 50 eur. Ceny potravín sa pritom

pomaly približujú cenám na Slovensku. „Chlieb stojí asi 30 centov, ovocie je už napríklad drahšie ako u nás.
Plyn je drahý, lebo doň primiešavajú
nejaké prímesi a výhrevnosť je slabá. Vďaka pomoci zo Slovenska môžeme pomáhať najmä starým a chorým ľuďom, ktorí sú v núdzi. Peniaze
im nedávame nikdy, ale poskytujeme
im lieky, zdravotnícky materiál či potraviny,“ hovorí slovenská vincentka.

vedia, že sa oplatí venovať deťom
a mládeži, ktoré nepotrebujú veľké slova a činy, stačí im prítomnosť
tých, ktorí ich prijímajú a majú radi.
„Aj pre nás je to potrebné, lebo nás to
núti byť mladými duchom, aby sme
sa im priblížili a porozumeli ich svetu,“ uzatvára Žofia Nogová.

Teší ich spätná väzba
Sestry pracujú s mladými a zapájajú ich do pomoci núdznym. „Vyrábajú rôzne výrobky a predávajú ich. Keď
sme im vysvetľovali, že peniazmi pomôžeme chudobným v Perečíne, nesúhlasili. Tvrdili, že naše mesto je už
dobre zabezpečené, inde je väčšia núdza. V Mariánskych družinách vychovávame mládež k solidarite a k súcitu s ľuďmi v núdzi. Ak by sme museli
odtiaľto odísť preč, je predpoklad, že
budú pokračovať v tejto pomoci. To
je aj cieľom a charizmou sv. Vincenta, aby pomáhali nielen sestry a kňazi, ale viedli najmä mládež k službe
chudobným a chorým ľuďom.“
Sestre Žofii robí najväčšiu radosť, keď vidí spätnú väzbu, keď ľudia neberú ich službu ako samozrejmosť, ale sú za ňu vďační, lebo im to
dáva novú energiu. „Za každým projektom je veľa „papierovačiek“, ktoré
nikto nevidí. Sponzori, ktorí financujú naše projekty, chcú pochopiteľne
tiež spätnú väzbu, či ich peniaze boli
efektívne využité. Naši sponzori sú
hlavne zo zahraničia, najmä z Francúzka, ale aj zo Slovenska, zo známeho projektu verejnej zbierky Boj proti
hladu,“ hovorí misionárka.
Radosť im robí aj práca s deťmi,
pre ktoré robia v lete tábory. Sestry

Sestra Žofia Nogová

Deti a mladí sú nádejou Cirkvi
na Ukrajine.
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Krížovka

Knižné tipy

Tajnička z minulého čísla ukrývala myšlienku rumunského spisovateľa Petru
Dimitria: „Ak mám rád svet, už tým ho mením.“ Knihu Viliama Judáka Boží
priatelia získavajú Martina Bednáriková z Pezinka, Eva Vyšňovská z Košíc
a Ján Hatala zo Žiliny.

Roberto Morozzo della Rocca
Oscar Romero. Prorok nádeje

Tajnička krížovky pomenúva najvzácnejšiu sakrálnu monumentálnu pamiatku ukrajinskej metropoly – Kyjeva, pripomínajúcu christianizáciu starobylej Kyjevskej Rusi z čias raného stredoveku.Správne odpovede pošlite do 30.
júna 2018 na adresu PMD poštou alebo e-mailom (kontakt na s. 32). Traja
vyžrebovaní výhercovia získajú knihu Roberta Morozzu della Rocca Oscar
Romero. Prorok nádeje, ktorú venoval Spolok svätého Vojtecha. Autor krížovky M. Martin.
VODOROVNE: 1. Meno bohyne a mesta, kde má chrám. – 2. Lesklý náter –
obilnina – čistý (nem.). – 3. Ukrajinský polostrov – MPZ Malty, Švédska, Portugalska – logický predpoklad. – 4. Asociácia žurnalistov – Emília – kreslený
filmový hrdina. – 5. Múr – spojka – poľské mesto. – 6. Konvertita disponuje –
7. Štýl plastických dekorácií gotickej architektúry. – 8. Mužské meno – ampér – slovo s významom mŕtvy. – 9. 1001 (lat.) – bez rodičov – Edward. – 10.
Turecké meno – MPZ Španielska – útlak.
ZVISLE: A. Morský vták – ŠPZ. Spiš. Novej Vsi – meter – prací prášok. – B.
Rádium – pera (čes.) – slávna britská rocková skupina. – C. Tona – 1. ČASŤ
TAJNIČKY – tvrdá spoluhláska. – D. Majstrovský pohár – ministerstvo – pokladnica. – E. Pán (angl.) – Mária – United Arab Republic – internetový protokol. – F. Operačný systém – 3. ČASŤ TAJNIČKY – tón d. – G. Najsvätejší
(lat.) – Park kultúry a oddychu – častica – citoslovce. – H. Grécky boh vetrov –
opica (angl.) – ženské meno. – I. Fluór – 2. ČASŤ TAJNIČKY – pravý uhol. – J.
Zoskupenie štátov – kríženec – mimo. – K. Videnie – štáty Európy – ytrium –
predpona.
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Kniha prináša životopis sansalvadorského arcibiskupa Oscara Romera
(1917 – 1980), zavraždeného eskadrónou smrti počas slávenia svätej omše,
ktorý sa stal symbolom pravdy a života bez kompromisov. Po osobnej vnútornej konverzii sa z konzervatívneho,
pravoverného a apolitického vidieckeho biskupa stal najpočúvanejší hlas
Latinskej Ameriky.
Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2017

Magnus MacFarlane-Barrow

Bouda, která krmí milion dětí
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Pútavý príbeh opisuje, ako z počiatočného nadšenia hŕstky dobrovoľníkov vyrástlo dielo medzinárodných
rozmerov, vďaka ktorému dnes viac
ako milión detí v pätnástich krajinách
sveta dostáva každý deň v škole jedno jedlo denne. Autor sa delí o osobnú
skúsenosť a skladá tak mozaiku mnohých príbehov a Božích náhod, ktoré
ho sprevádzajú od ranej mladosti.
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POMÔCKY: IP, IOS, LEMA
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Karmelitánske nakladatelství, Praha 2017

Pôstne holúbky s hríbmi
Sr. Štefánia Blichová OSBM, foto: internet

šími náplňami. Ponúkame recept na
pôstne holúbky s hríbmi.
Potrebujeme: 1 pohár ryže, 50 g hríbov, 4 cibule, 2 mrkvy, 50 ml oleja, 10
olív, 1 čínsku kapustu, 200 ml paradajkového pyré. Môžeme použiť aj
inú mäkšiu kapustu. Cibuľu a mrkvu
si rozdelíme na náplň a na omáčku.

Holúbky nechýbajú v Zakarpatskej oblasti na stole pri nijakej dôležitej udalosti.
Zakarpatská oblasť susediaca s piatimi štátmi má aj svoju jedinečnú
kuchyňu. Zakarpatské víno, káva, pálenka, lekvár, koňak, „tistečka“ (zákusky) alebo pirohy sú známe nielen
miestnemu obyvateľstvu, ale aj za
hranicami kraja, krajiny a kontinentu. Historicko-kultúrnym vplyvom
sa kuchyňa miestneho obyvateľstva
obohatila o pikantné maďarské po-

krmy, slovenské strapačky, české
knedle, tvrdú údenú poľskú klobásu
i ruské peľmene.
Na stole však nikdy nechýbajú holúbky – plnený kapustný list. Ponúkajú
ich na svadbe, oslavách, ale súčasťou
jedálnička sú aj bežne, hlavne v pôste.
Základnou potravinou holúbkov je
kapustný list, ktorý sa plní ryžou alebo pohánkou s mäsom, hubami a ďal-

Príprava holúbkov: Čínsku kapustu vložíme na 2 – 3 minúty do vriacej vody, vyberieme a ochladíme. Na
oleji opražíme posekanú cibuľu, postrúhanú mrkvu a nakrájané hríby.
Dochutíme. Do opraženej zeleniny
pridáme uvarenú ryžu a nakrájané
olivy. Všetko spolu zmiešame. Pripravenú náplň vkladáme do kapustných listov a formujeme podlhovasté holúbky, ktoré opražíme na oleji
a vložíme do zapekacej nádoby. Holúbky zalejeme omáčkou a zapekáme 20 minút pri teplote 180 stupňov.
Príprava omáčky: Opraženú cibuľu a mrkvu zalejeme paradajkovým
pyré, zalejeme s 0,5 až 1 pohárom
vody, dochutíme a necháme zovrieť.

Požehnanie budovy národnej kancelárie PMD
Jana Palkovičová
V utorok 9. januára 2018 sa na
Lazaretskej ulici v Bratislave konala
posviacka obnovenej budovy národnej kancelárie Pápežských misijných
diel (PMD) po rozsiahlej niekoľkomesačnej rekonštrukcii. Slávnosť sa
začala v popoludňajších hodinách
svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch,
predseda Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS).
Koncelebroval Mons. Stanislav Zvo-

lenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS. Na posviacke sa zúčastnili i niekoľkí kňazi,
riaditeľ koledníckej akcie Dobrá novina Marián Čaučík, členovia ružencového spoločenstva pri PMD a ďalší hostia.
Národný riaditeľ PMD Viktor Jakubov v homílii pripomenul hosťom
vznik PMD vo svete a históriu ich postupného etablovania a pôsobenia
na Slovensku. Keďže na slávnosti bol

prítomný predchodca riaditeľa PMD
František Kapusňák i ďalší nástupca
Ivan Kňaze, v kázni odznela aj dôležitá myšlienka kontinuity, aby sa ďalšie misijné aktivity mohli oprieť o to,
čo je vybudované, a účinne tak odpovedať na nové evanjelizačné výzvy.
Na záver podujatia sa všetci
hostia zišli na krátkom agapé, kde
stretnutie pokračovalo v neformálnej atmosfére a podnetných rozhovoroch.
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