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Slová zosnulého otca Ján a  Pavla I.
„ . . .  v te jto  ch v íli musím vám poďakovať za pre jav dôvery , k to rá  som ne. 

očakával, a n i nezaslúžil. Dúfajm e, že Pán nedopustí, aby som sa s ta l nehod
ným te jto  dôvery. Pomáhajte m i a j vy svo jim i m od litbam i.“

„P redovšetkým  dúfam , že m i pomôžu tí, čo sú m i m iestne na jb ližš í a p ra 
cujú v posvätných kongregáciách, v rím ske j k ú r i i . Musím sa p riznať, že pre  
mňa je to celkom  neznáma práca. A ta k  prvá vec, keď som sa sta l pápežom 
a mal som trocha času, bola, že som vzal do rú k  Pápežskú ročenku a Študo
val som trochu orgány Svätej S to lice . Dúfam, že m i pomôžete. B lahej pam äti 
pápež Pavol VI. m i raz v yč íta l, že s i n ik d y  nežiadam audienciu. Odpovedal 
som, že mám veľa práce v Benátkach a tiež, že s i m yslím t že pápež má dosť 
trápenia . Vy však nerobte tak, ako som ro b il ja. M yslím  s/, Že potrebujem  
veľkú  pomoc a j od tých  b iskupov, Čo sú m im o Ríma. Ja sa už nemôžem v rá tiť  
k drobnému apoštolátu, k to rý  sa m i tak  páč il. Už nebudem môcť rob iť tú to  
prácu. A le  vy  ju  môžete ro b iť. No nesmiete m yslie ť iba na svoju diecézu. 
Biskupi musia m yslie ť a j na všeobecnú c irkev . A a j z tých  najvzd ia lenejších  
diecéz môže prísť nejaká pomoc R ím u*

„Dnes je potrebné, aby sme bo li z jednotení. Sv. Augustín napísal v lis te  
sv. B on ifácovi: „ Nech sa neoddeľujú konáre od veľkého s trom u.“ Diecézy sú 
konáre a všeobecná c irke v  ve ľký  strom . Beda, keď sa konáre oddelia . Mu. 
sírne pracovať spolu. M a jte  m ilosrdenstvo s úbohým novým pápežom, k to rý  
naozaj neočakával, že nastúp i na to to  m iesto! U s ilu jte  sa m i pomáhať a usi
lu jm e sa spoločne p redstaviť svoju jednotu , a j keď  musíme pre to  niečo obe
tovať, Všetko by sme m oh li s tra tiť , keby nás svet nevidel z jednotených.*

(30. augusta na aud ienc ii ka rd iná lov  j

„ Pápež má zvláštnu úctu  k  rôznym  svätcom . Medzi n im i k  sv. Gregorovi 
Veľkému, k torého sv ia tok dnes slávim e. B e llunský sem inár nesie jeho meno. 
Ja som tam p re ž il 7 rokov ako študent a 20 rokov ako uč ite ľ. Náhodou v ten
to deň, 3. septem bra , on bol zvolený za pápeža a ja  začínam svoju službu 
všeobecnej c irk v i. Gregor bol Riman. S ta l sa prefektom  mesta. Potom však 
rozdal všetok m ajetok chudobným a s ta l sa rehoľníkom . Potom sa sta l ta. 
jom níkom  vtedajšieho pápeža. Po pápežovej sm rti bol zvolený na jeho miesto.

On sa však zdráhal. Bola potrebná in te rvenc ia  c isára a veľké na liehanie  ľudu  
kým  konečne úrad p r ija l. Už v tých  časoch nebolo ľahké  byť pápežom. A on 
predsa bol ta ký  dobrý k  chudobným. O brá til A ng licko . Predovšetkým  však  
písal ve ľm i pekné kn ihy . Jedna z n ich  — P ravid lá  pastorácie  — učí b isku
pov, ako m ajú vykonávať svoj úrad. V závere k n ižky  píše: „V y k re s lil som 
dobrého pastiera, a le sám ním  nie som. Ukázal som breh dokona losti, ku  
ktorém u treba dospieť, a le  sám väzím ešte v p ríb o ji svo jich  chýb a nedo
statkov. A preto  prosím , hoďte m i záchranný pás svo jich  m od litieb , aby 
som n e u tonu l!“ A ja  vám hovorím  to  isté. M o d litby  však nepotrebuje len  
pápežt ale a j ce lý  svet.“

„P r i te jto  posvätnej s lávnosti, k to rá  je  s lávnostným  začiatkom  služby na j
vyššieho pastiera, naše prvé m yš lienky  úc ty  a vďaky p a tr ia  večnému a ne
konečnému Bohu, k to rý  nás ľudsky  nevysve tlite ľne  vo svo je j dobrote povýšil 
na Petrov S tolec . Ďalej sa naše m yš lienky  obracajú s o tcovským  pozdravom  
na celú K ris tovu c irkev , na to to  zhrom aždenie, čo ju  reprezentu je  tu  p ri 
hrobe kniežaťa apoštolov, ako a j na c irkev , čo nás má možnosť v id ie ť a po
čuť pomocou hrom adných kom unikačných prostriedkov

„O bklopení vašou láskou a podporovaní vašou m odlitbou začíname svoju  
apoštolskú službu vzývaním  M atky  Božej M árie t k to rú  uctievame ako spásu 
rím skeho ľudu  a M atku c irk v i. Panna M ária , k to rá  nás v ied la  v detstve, v se
m iná ri, v kňazstve, a v b iskupskej službe , nech a j naďa le j osvecuje a r ia d i 
naše k ro ky , aby sme v úlohe Petrovho hlasu, s očam i a m ysľou up re tým i na 
je j Syna Ježiša K ris ta , vyh lasovali vo svete s radostnou rozhodnosťou: Ty si 
Kristus, Syn Boha ž ivého!a

(3. septembra t. r.)

Z KRESŤANSKÉHO s v e t a

ERB SVÄTÉHO OTCA JÄNA PAV
LA I. mal tri hviezdy na modrom pod
klade, ktoré pripomínajú jeho rodnú 
obec. V spodnej časti je lev sv. Mar
ka. Z drsnosti bellunských vrchov po 
belasé more Benátok — jeho životný 
beh, ktorý mal pokračovať vo Več
nom Meste. Jeho heslo v znaku vy
jadruje jednoduché slovo „Humilitos
— Poníženosť". Vyjadruje základ kaž
dej čnosti.

ZOSNULÝ SVÄTÝ OTEC zaslal 
osobitný list duchovným otcom tak
mer milióna v chatrčiach a provizór
nych útulkoch bývajúcich Rimanov s 
ubezpečením, že bude naliehať na 
zlepšenie ich sociálnych podmienok.

SVÄTÄ STOLICA nadviazala diplo
matické styky s republikou Trinidad 
a s Tobagom.

„GRÉCKE LURDY" sa nazýva pút
nické miesto na ostrove Tinos v Egej
skom mori, známe svojimi 200 oltár
mi.

V JERUZALEME pri vykopávkach 
na južnom okraji mesta našli cenné 
zvyšky starodávneho osídlenia. Náj
dená keramika pochádza z čias sud
cov Gedeona a Samsona.

V AFRIKE je Písmo sväté zatiaľ 
najrozšírenejšou a v najväčších ná
kladoch vydávanou knihou.

PROTEST proti zákonu, ktorý zaka
zuje v Izraeli zmenu náboženského 
vyznania, podali spoločne jeruzalem
ský latinský patriarcha, arménsky a 
pravoslávny patriarcha ako aj kustód 
Svätej zeme.

J. M. CARACASOM, španielsky re
žisér, nakrútil film o živote a diele sv. 
Jána z Boha pod názvom: „Človek, 
ktorý porozumel láske."

LUCCA, známe talianske mesto, 
bolo v nedávnych dňoch miestom ve
deckého zjazdu na tému: Mystika a 
mysticizmus v dnešných časoch.

MENOM JÄNA PAVLA I. nazvali 
jednu z alpských ciest v okolí Bol- 
zana. Na myšlienku prišli dvaja horo
lezci, ktorí ju uskutočnili preto, „že 
pápež pochádza z horského kraja a 
má rád hory.“

ZNEPOKOJENIE nad hrozbou zbro
jenia a výrobou neutrónovej zbrane 
vyjadrili účastníci Konferencie európ
skych cirkví v nórskom Trondheime.
V tom zmysle poslali list Celoštátnej 
rade amerických cirkví.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 
na mesiac december.

Aby sa ľudské práva zachovávoli 
nielen v úradných slávnostných vy
hláseniach, ale aj v každodennom ži
vote.

Aby sa každé miestne kresťanské 
spoločenstvo vyznačovalo jednotou, 
nábožnosťou a horlivosťou v šírení 
viery.



Pred sviatkami lásky a pokoja
Keď som sa chystal napísať tento predvianoč

ný príhovor, so zarmúteným srdcom som prijal 
správu o tom, že náš nový Svätý Otec Ján Pa
vol I. spokojne zosnul v Pánovi 28. septembra t. 
r. Dotiklo jeho láskyplné otcovské srdce, zavrel 
navždy svoje oči, z pohľadu ktorých vystupovala 
pokora, poníženosť a spojená vždy s nezabudnu
teľným úsmevom, presviedčala každého o jeho 
dobrote, láskavosti a šľachetnosti.

Aj tých niekoľko prejavov, ktoré sme mohli od 
neho prijať, prečítať si alebo počuť, bolo naplne
ných duchom pokornej služby v zmysle evanjelia 
lásky a obetavosti. Spomínam na v Pánovi pokoj
ne zosnulého veľkňaza všeobecnej Cirkvi s od
danou synovskou láskou a prosím aj vás, milí 
bratia a sestry, aby ste v rovnakom duchu spomí
nali na neho vo svojich modlitbách, obetách a 
vďačnej pamäti. Nech Betlehemské Dieťa odmení 
jeho šľachetné úsilia, ktoré za svojho života usku
točnil i tie požehnané myšlienky a ideály, ktoré 
nosil vo svojom srdci a ktoré na slávu Božiu a pre 
spásu nesmrteľných duší chcel uskutočniť.

Spomínam a modlím sa aj za jeho nástupcu, 
aby Božia Prozreteľnosť riadila jeho kroky v úra
de najvyššieho pastiera Cirkvi, aby s pomocou 
Božou, s najplnšou podporou Ducha Sv. a pod 
mocnou prímluvnou ochranou presv. Bohorodičky
- Matky Cirkvi, riadil lodičku Cirkvi a v nej nás 

všetkých k bezpečnému a istému prístavu večnej 
spásy a večnej blaženosti.

Spomínajme a vrúcne prosme za zosnulých Svä
tých Otcov v duchu posvätných textov Liturgie, 
aby im Všemohúci Boh dal večné odpočinutie na 
mieste svetla, blaženosti a pokoja, kde niet bo
lesti, zármutku ani utrpenia.

S podobnou vrúcnosťou prosme aj za ich ná
stupcu, aby Pán pamätal naň a zachoval ho svä
tej Cirkvi v pokoji, bezpečnosti, pri dobrom zdra
ví, aby dlho spasiteľne účinkoval a vzorne hlásal 
slová Božej pravdy.

Po tejto osobitnej spomienke chcem na prahu 
blížiacich sa sviatkov Božieho narodenia pripome

núť niekoľko slov aj k samotnej téme Vianoc. Pre
dovšetkým chcem zdôrazniť radosť, ktorá nás na
plňuje pri spomienke na krásne vianočné sviatky. 
Radujú sa z nich malí i veľkí, starí i mladí. Aby 
naša radosť bola úprimná, čistá a pevná vo svo
jom trvaní, treba ju posilňovať bohatstvom dob
rých skutkov a predsavzatí. Naša cesta k jaslič
kám a k vianočnému stromčeku musí byť opako
vaním tých čistých úmyslov, s ktorými tam prvý 
raz išli statoční betlehemskí pastieri a preziera
ví mudrci od Východu.

Zomrelý Svätý Otec Pavol VI. v roku 1976 po
vedal, že „jasličky sú dobrou kresťanskou školou. 
Učia nás, že ľudský duch sa môže napraviť, aj 
keď zostarol v hriechoch a nerestiach, ktoré sa 
samy osebe prakticky nedajú zlepšiť. Človek sa 
môže stať dobrým, aj keď je skazený, zlý. Nijaký 
prípad ľudskej zloby nie je beznádejný v škole 
Evanjelia a s liečbou milosti." Citované slová 
Svätého Otca Pavla VI. nech nás povzbudia 
k tomu, aby sme si uvedomili pravdu, že človek 
sa môže stať dobrým a hlavne, nech nás povzbu
dia k pevnému odhodlaniu, aby sme sa naozaj 
aj stali dobrými a dobrými aj boli.

V apoštolskom čítaní pred sviatkami Božieho 
narodenia -  na nedeľu sv. praotcov -  nás Apoš
tol národov sv. Pavol napomína, aby sme odhodili 
„hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie a mrzké reči zo 
svojich úst." Pripomína nám, aby sme sa nekla
mali navzájom, keďže sme vyzliekli starého člo
veka s jeho skutkami a obliekli sa v nového, kto
rý sa obnovuje podľa obrazu svojho Stvoriteľa, 
aby dosiahol dokonalejšie poznanie. (Kol 3, 8 -  
11). Hľa, niekoľko prostých, ale vždy časových 
a naliehavých pripomienok, ktoré dávajú dosť 
podnetov k zamysleniu sa a k tomu, aby sme vy
čistili svoju vlastnú životnú cestu k jasličkám  
a kráčali po nej s čistým srdcom, každý ako nový 
a tým aj lepší človek.

Radosť, čistá a úprimná bude tou najkrajšou 
odmenou za naše šľachetné borby ducha a bude 
nás posilňovať na našej ďalšej ceste k radosti 
večnej. V tom duchu, dôstojní oltárni spolubratia, 
drahí veriaci, milovaní bratia a sestry, chcem 
vám popriať na prahu sviatkov lásky a pokoja 
hojnosť tejto Bohom požehnanej radosti, aby vás 
naplňovala pri štedrovečernom stole, vo chvíľach 
zaslúženého sviatočného odpočinku ako aj v pra
covnom rytme nasledujúcich všedných dní.

Nakoniec používam túto príležitosť aj k tomu, 
aby som vám všetkým poďakoval za vaše vzácne 
porozumenie, účinnú podporu a príkladnú obeta
vosť, ktorú ste prejavili v súvislosti so zbierkou 
na rozsiahlu a veľmi nákladnú opravu prvej svä
tyne v našej eparchii -  katedrálny chrám sv. Já
na Krstiteľa v Prešove. Váš postoj, porozumení« 
i láska k prvému chrámu diecézy ma naplnili 
hrdou radosťou a neviem sa ináč odvďačiť ako 
záväzným prísľubom tých najvrúcnejších modli
tieb a spomienok pri najsv. Obete, aby najlás- 
kavejší nebeský Otec vám to odplatil požehnanou 
radosťou, pokojom a blahom, tu a raz i vo več
nosti. Christos raždajetsja. Slávite Jeho!

prelát o. JÄN HIRKA



Liturgické čítanie
3. december. -  28. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA.

— Apoštolské čítanie je z listu sv. Pavla Kolosanom (1, 12
— 18) a z evanjelia sv. Lukáša (14, 16 — 24).

V našom Spasiteľovi máme vykúpenie a odpustenie hrie
chov, lebo „on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo 
všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo ¡e 
na nebesiach a čo je na zemi.“ Sv. Pavol tu rozviedol aj 
myšlienku o prvenstve Božieho Syna a jeho vzťahu k Cirkvi: 
„On je hlavou tela Cirkvi, on je počiatok všetkého, prvoro
dený medzi tým:, Čo vstali z mŕtvych, a vo všetkom má 
prvenstvo.“

Evanjelium nám pripomína Pánovo podobenstvo o veľkej 
hostine. Pozvaní odmietli sa na nej zúčastniť a na ospra
vedlnenie si vymysleli rôzne výhovorky. Jeden kúpil pole 
a chcel ho pozrieť. Druhý kúpil päť párov volov a chcel ich 
vyskúšať. Iný sa vyhovoril, že sa žení. Pán, ktorý ich po* 
zval, dáva svojmu sluhovi rozhodný príkaz: „Vyjdi na cesty 
a k plotom! Tých, čo tam nájdeš, donúť prísť, aby sa mi 
naplnil dom! Lebo hovorím vám, ani jeden z tých mužov, čo 
som ich pozval, neokúsi moju hostinu!M

6. december. -  SV. MIKULÁŠ -  DIVOTVORCA. -  Apoš
tolské čítanie z listu Židom (13, 17 — 21) a z evanjelia sv. 
Lukáša (6, 17 — 23).

K sviatku veľkého svätca-divotvorcu, sv. Otca Mikuláša, 
ktorý za svojho pozemského života robil iba dobre, sv. 
apoštol Pavol prosí Boha pokoja, aby nás uschopnil konať 
všetko dobré a povzbudzuje nás k tomu, aby sme konaním 
dobra splnili vôľu Božiu.

V evanjeliu ako ozvena Horskej reči znie Spasiteľova

výzva k uskutočňovaniu blahoslavenstiev. To je najspoľoh' 
livejšia cesta k získaniu hojnej odmeny v nebi.

8. december. -  NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PRESV. BO
HORODIČKY. — Apoštolské čítanie z listu Galaťanom (4.] 
22 — 31) a z evanjelia sv. Lukáša (8, 16 — 21).

Sv. Pavol rozoberá otázku Božieho synovstva a dvoch 
zmlúv. Sme dietkami prisľúbenia, nie otrokyne, ale slobod
nej a naše úsilie má vždy smerovať k nebeskému Jeruzale
mu.

V evanjeliu sám Syn Boží nás poučuje o nezvratnej prov* 
de, že ten, kto zapáli sviecu, postaví ju na svietnik a nie" 
inde, aby všetci videli svetlo. „Dávajte teda pozor, ako po
čúvate; kto totiž už má, tomu bude pridané, ale kto nemá,] 
tomu bude vzaté aj to. o čom sa domnieva, že má.M

10. december. — 29. NEDEĽA PO ZSD. — Apoštolské čí-̂  
tanie z listu Kolosanom (3, 4 — 11) a z evanjelia sv. Lukáša 
(17, 1 2 -1 9 ) .

V apoštolskom čítaní tejto nedele nás Apoštol národov 
nabáda k dôstojnému duchovnému životu, k umŕtvovaniu a 
sebazáporu. Vyzýva nás aj k tomu, aby sme odhodili hnev,! 
prchkosť, zlosť, rúhanie a mrzké reči. Zvlášť pozoruhodná a 
vždy časová je pripomienka: „Neklamte sa navzájom!“

Nedeľné čítanie z evanjelia hovorí o uzdravení desiatich 
malomocných. Z nich iba jeden, „keď videl, že je uzdrave
ný, vrátil sa a veľkým hlasom oslavoval Boha, padol na 
tvár k jeho nohám; a to bol Samaritán.” Evanjelium nás 
povzbudzuje k pestovaniu vďačnosti k Bohu i blížnym.

17. december. -  NEDEĽA PRAOTCOV. -  Apoštolské Cí
tenie a evanjelium ako na 28. nedeľu po ZSD.

24. december. -  NEDEĽA O TC O V -P R E D  NARODENÍM.1
— Apoštolské čítanie z listu sv. Pavla Židom (11, 9-10;- 
17 — 23) a z evanjelia sv. Matúša (1, 1 —25).

Apoštolské čítanie je obsiahlejšie ako inokedy. Sv. Pavol 
v ňom hovorí o viere z dejín Izraela a zdôrazňuje jej silu 
a potrebu pre náš duchovný život. Hrdinovia viery nám ma-' 
jú byť vzorom: „Títo vierou podmaňovali kráľovstvá, prislu
hovali spravodlivosť, dostali od Boha prisľúbenia, zapchá
vali levom tlamy, uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z

4



Zjednocujúca sila Eucharistie
Prvú. sv. L itu rg iu  s lú ž il sám Spasiteľ, keď  p r i poslednej večeri us tanov il S v la tost O ltá rnu  — najsv. 

Eucharistiu. Prví k res ian ia  ju  nazva li lám aním  Chleba. Toto lám anie  Chleba si p rv í kresťan ia  p rip o 
mínali a j po sv. L itu rg ii na hostine lásky, k to rá  sa po g récky  vo lá  agápe. Zámožnejší ve riac i p rin á 
šali jed lá  a nápoje a p r i spoločnom  posedení sa o ne p o d e lili s chudobnejším i.

Na pam iatku te jto  hostiny  — agápe — vo východnom  obrade na väčšie sv ia tky  kňaz posväcuje, 
požehnáva ch lieb , víno, o le j a pšenicu. Po sv. L itu rg ii ve riac i p richádza jú  k  ikonostasu alebo o ltá 
ru a kňaz maže ich  čelá sväteným ole jom  a rozdáva im  ch lieb , zvaný p ros jo ra , z k to rého  si odná
šajú i domov a to  pre tých , k to r í nem ohli b y t p rítom n í na sv. Službe Božej. Tento obrad sa vo vý 
chodnej l itu rg ii  volá m yrovanie  a sym bolizu je , že všetci k resťan ia  sú s i b ra tm i a sestram i a m ajú  
žiť ako jedna veľká rod ina.

Sv. apoštol Pavol píše: „V še tc i, k to r í ste b o li pokrs ten í v K ris ta , K ris ta  ste si o b lie k li. A n ie t už 
medzi vam i an i Ž ida an i Gréka, an i o troka  an i slobodného, an i muža an i ženy, lebo všetci ste jedno  
v K ristu  Ježišovi.“  (G al 3, 27— 28). Čo znamená to to  tvrden ie?  Je známe, že Ž id ia  po h ŕd a li pohanm i 
a pohania sa im  za to  odp láca li nenávisťou a nevraživosťou. P riš la  však K ris tova  revo lúc ia  lásky a 
všetci si sadajú za ten is tý  eucharis tický  stô l. V duchu K ris to ve j lásky  sa m ajú m ilovať, ž iť  ako spra
vodliví bratia.

Na prekonanie  te jto  ve ľke j p riepas ti bol po trebný ve ľký  zlom . Bola to  K ris tova  láska, k to rá  od 
svojho poč ia tku  sa usilova la  vyhostiť z ľudských  sŕdc rasové, nac ioná lne  i  iné  nevraživosti.

N ieto už medzi vam i an i muža an i ž e n y . . .  To znamená, že na základe K ris tove j lásky sú si muž 
a žena rovnoprávn i. Pohŕdanie ženou a je j podceňovanie bolo v staroveku všeobecným zjavom. K ris 
tovo evanje lium  lásky a j v tom to smere p rin ie s lo  obrat.

N ie t už medzi vam i an i slobodného an i o tro k a . . .  Táto sociá lna priepasť bola na jh lbš ia . O trokov  
často dáva li na úroveň ťažných zv ie ra t, d e ti o trokov zostáva li o trokm i. E van je lium  lásky p rek lenu lo  
aj tú to  priepasť a a j o tro c i si zasadli za eucha ris tický  s tô l.

Sv. c irkev  sa díva na prvo tné  kresťanské spoločenstvá, ako  na svoj ve ľký  ideá l. Tento ideá l bol 
v c irkv i stále ž ivý, hoci jeho uskutočňovanie narážalo v priebehu d lhých  sto ročí na veľké prekáž
ky. Treba však povedať, že n ikd y  nechýba li a an i dnes nechýbajú ta k í k resťan ia , k to r í ž ijú  pospolu 
ako jedna veľká rod ina  a slúžia svo jim  bratom  a sestrám.

Máme vedieť a j to , že af prvé kresťanské spoločenstvá m a li svoje p rob lém y a ťažkosti, a j medzi 
prvým i kresťanm i sa vysky tova li nedorozumenia. A le  čo je  na p rvých  kresťanoch p ríťaž livé , to  je  
ich h lboká láska ku K ris tov i a ich  odhodlanie a nadšenie ž iť  dôsledne podľa zásad evanje lia .

Láska ku K ris to v i podnecuje lásku k  blížnemu. Táto láska, to to  bra tstvo  sa p re javova lo  p r i lá 
maní Chleba na agápe — hostine lásky. Túto lásku sym bolizu je  a j sv. L itu rg ia , sv. p rijím a n ie  a v na
šom obrade a m yrovanie  a rozdávanie posvätnej p ro s jo ry  — chleba. U silu jm e sa tie to  sku točnosti 
nielen správne pochopiť, ale a j s p lným  odhodlaním  uskutočňovať. Nech nás zjednocujúca s ila  Eu- 
charistie  posilňu je  v upevňovaní vzájom ných m edziľudských vzťahov, k  b ra tske j láske, znášan livosti 
a jednote! o. Mikuláš Magyar

nevládnych stavali sa mocnými, v boji boli u d a tn í__*
Evanjeliové čítanie je začiatkom evanjelia sv. Matúša a 

podáva rodokmeň nášho Vykupiteľa, Ježiša Krista, Syna 
Dávidovho a Abrahámovho. Rodokmeň prechádza cez tri 
obdobia Izraela (od Abraháma po Dávida, obdobie kráľov 
až do zániku kráľovskej hodnosti a obdobie po zajatí, v 
ktorom vyvolený národ má očakávať prisľúbeného Mesiáša. 
Niektorí z rodokmeňa boli pre nehodnosť a hriešnosť úmy
selne vynechaní.

25. december. — NARODENIE PÄNA. — Apoštolské č íta 
nie z listu Galaťanom (4, 4 — 7) a z evanjelia sv. Matúša (2, 
1 - 12 ).

Krátke apoštolské čítanie vyjadruje hlboký zmysel Spasi
teľovho príchodu na svet: „Keď však prišla plnosť času. 
Boh poslal svojho Syna, zrodeného zo ženy a poddaného 
Zákonu, aby vykúpil tých, čo boli pod Zákonom, a aby sme 
mohli dostať právo synovstva.“

V evanjeliu sviatku prichádzajú v Betleheme narodeného 
Božieho Syna pozdraviť mudrci z východných krajov a odo
vzdať mu svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Vo sne dostá
vajú napomenutie, aby sa nevracali k Herodesovi, ktorý 
chce Dieťa zničiť, ale aby sa vrátili inou cestou do svojej 
krajiny.

26. december. -  ZBOR PRESV. BOHORODIČKY. -  
Apoštolské čítanie z listu Židom (2, 11—18) a z evanjelia 
sv. Matúša (2, 1 3 -2 3 ) .

Apoštolské čítanie vysvetľuje, prečo Syn Boží zostúpil 
na zem a stal sa pre nás a našu spásu aj človekom. „Preto

sa vo všetkom musel stať podobným svojim bratom, aby 
mohol byť ich milosrdným a verným Veľkňazom pred Bohom 
a uzmieril ho za hriechy ľudu."

Evanjeliové čítanie sviatku je bezprostredným pokračova
ním evanjelia z predchádzajúceho sviatku. Pripomína uda
losti po odchode mudrcov, útek sv. Rodiny do Egypta, za
vraždenie betlehemských neviniatok a končí správou, že po 
smrti masového vraha Herodesa sa sv. Rodina vrátila do 
Nazareta. „Tak sa splnilo, čo predpovedali proroci, že sa 
bude menovať Nazaretským.“

27. december. -  SV. ŠTEFAN PRVOM UCENlK. -  Apoš
tolské čítanie zo Skutkov apoštolských (6, 8 — 15; 7, 1 —5; 
47 — 60) a z evanjelia sv. Matúša (21, 33 — 42).

Zo Skutkov apoštolských sa dozvedáme o statočnom po
stoji a mučeníckej smrti diakona Štefana. V evanjeliu nám 
Pán znovu zdôrazňuje svoje podobenstvo o prenajatej vinici 
a zlých nájomníkoch.

31. december. -  NEDEĽA PO NARODENÍ. -  Apoštolské 
čítanie z listu Galaťanom (1, 11—19) a z evanjelia sv. M a
túša (2, 1 3 -2 3 ) .

V apoštolskom čítaní sa opäť stretávame s vyznaním 
Apoštola národov, v ktorom hovorí o svojej ceste k prija
tiu a hlásaniu blahozvesti. Ona totiž nie je dielom ľud
ským, lebo ju neprevzal od človeka, ani sa jej nenaučil, ale 
prijal zo zjavenia J. Krista.

V evanjeliu tejto nedele sa znova pripomínajú udalosti 
po odchode mudrcov z východu ako na sviatok Božieho 
narodenia.



P Á P E Ž  M I E R U
(12. pokračovanie)

STRETNUTIA SO STARÝMI PRIATEĽMI

O niekoľko dní po slávnostiach korunovácie prijíma nový 
pápež vo Vatikáne svojich priateľov z čias štúdia. Je to 
predovšetkým jeho dávny a dôverný priateľ a spolužiak, 
prelát Alfredo Cavagna, ktorý je spokojný, že Angelo Ron- 
calli sa stal pápežom a teraz spravuje cirkev. 3ol dôverne 
oboznámený s túžbami jeho srdca, poznal zmýšľanie svoj
ho printera, veľkorysosť jeho plánov, ktoré doteraz iba no
sil vo svojej duši, ale ktoré teraz, keď je on najvyšším veľ* 
kazom svätej cirkvi, pokúsi sa v krátkom čase realizovať. 
Nazýval ho vždy „profesorom". Meria iba 150 cm, blíži sa 
k osemdesiatke, ale vlasy mu ešte celkom neobelel*. S ra
dostne rozochveným srdcom vstupuje do súkromného bytu 
svojho priateľa a obidvaja priatelia si padnú do náručia a 
ťažko sa im ubrániť slzám. Na stenách visia fotografie ce
lej pápežovej rodiny. Po zvítaní a dlhšom rozhovore zro>:u 
pápež kľaká. Ján XXIII. kľaká pred Alfrédom Cavagnom a 
hovorí. „Teraz, Alfredo, ma musíš vyspovedať". A takto to 
bude po všetky piatky jeho pontifikátu. Okolo 18. hodiny 
prichádza drobný kňaz a počúva spoveď Kristovho námest
níka. Nemá oficiálny titul spovedníka, ale tieto stretnutia 
dostanú názov „duchovné rozhovory". Trvajú dlho, potom 
ho pápež prepúšťa a odoberá sa na večeru. Zachováva sta
rú zásadu, odchádzať zavčasu na odpočinok.

Do Vatikánu prichádza navštíviť Jána XXIII. aj ďalší jeho 
priateľ zo Štúdia, prelát Carozzi zo Seriate, z diecézy Ber- 
gamo. Už toľko rokov je tomu, čo odišli spolu z Bergama. 
Mali vtedy dvadsať rokov a boli klerikmi. Dostali štipen
dium, aby pokračovali v štúdiách v Ríme. Niesli vtedy plné 
kufre suchej klobásy a kukuričnej múky. Po skončení štúdií 
a vysviacke hľadal nový bergamský biskup Radini — Tedes- 
chl tajomníka. Na túto funkciu rektor seminára odporúčal 
Carozziho. Ten však túto funkciu neprijal a navrhol na
miesto seba Roncalliho. Ale keď biskup Radini zomrel, Ron- 
calii a Carozzi boli zasa spolu.

Ale aj sám pápež navštevuje starých priateľov spred päť
desiat rokov, takých, ako je prelát Pio Paschini, človek, 
ktorého si vybral kedysi na vykonanie dôležitej úlohy, ale 
ktorý je teraz chorý. Klope na dvere svojich priateľov a kaž
dý, kto otvára, vidí pred sebou tvár usmievajúceho sa pápe
ža. Kým ešte chorý Paschini stihne sa dozvedieť o pápežo
vej návšteve, vidí už biele rúcho a červený plášť, cíti, ako 
mocné, hrubé pápežove ruky stískajú jeho vychudnuté ruky 
a čuje pápežove potešujúce slová: „Netreba zúfať, len od
vahu, drahý Paschini!"

JEDEN DEŇ S PÁPEŽOM

Korunovačné slávnosti vysielalo 12 rozhlasových staníc, 
na ktoré bolo napojených ďalších 228 vysielačov Európy a 
Ameriky. V ten istý deň osobitné lietadlo priviezlo do Spo
jených štátov film z korunovačných slávností, takže aj ľu
dia za Atlantikom mohli ich sledovať na obrazovkách. Sve
tová tlač, rozhlas a televízia prejavili neobyčaný záujem o 
pápežskú voľbu a korunováciu.

Po týchto dojímavých slávnostiach sa začal pre nového 
pápeža obyčajný pracovný deň. Už v deň korunovácie prijal 
Svätý Otec na osobitnej audiencii veriacich z Benátok a 
Bergama, ďalej prijal novinárov z celého sveta, ktorí prišli 
do Ríma ako osobitní dopisovatelia. Vyzval ich, aby vždy 
a všade hľadali pravdu, aby novinárske poslanie považova
li za povolanie a nedali sa zviesť lacnými novinárskymi sen
záciami, v ktorých by bolo ťažko nájsť zrnko pravdy. Oso
bitne im kládol na srdce otázky mieru a vzájomného porozu
menia medzi národmi.

9. novembra, na 30. deň po smrti pápeža Pia XII., Svätý 
Otec zostúpil do krypty pod bazilikou, aby sa pomodlil pri 
hrobe svojho predchodcu. Cestou do krypty pobozkal nohy 
starobylej sochy sv. Petra, ako to robia pútnici z celého 
sveta a ako to robieval veľký cirkevný historik Cesare Ba- 
ronius zo spoločnosti oratoriánov, vzor kňaza a učenca, po
korného sluhu Božieho (zomrel r. 1608), ktorého si Angelo 
Roncalli hlboko ctil. Keď tento svätý kňaz vošiel do bazi
liky, pristúpil k soche sv. Petra, pobozkal nohy a vždy opa
koval tieto slová: ,,Poslušnosť a mier“. Tieto slová sa hlbo
ko vryli do pamäti a srdca kňaza Roncalliho, ktorý dôkladne 
poznal jeho historické dielo a sám pri svojich historických

štúdiách sa opieral o jeho práce. Nielen, že si tieto slová 
vzal za heslo do svojho biskupského a pápežského erbu, 
ale ich obsah prijal za svoju životnú zásadu a ňou sa ria
dil vo svojom počínaní až do posledného dychu svojho ži
vota.

V deň menín Jána XXIII. talianska televízia vysielala 
vzácny dokumentárny film pod názvom „Jeden deň s pápe
žom". Film bol natáčaný po dlhší čas v krátkych interva
loch, pretože pápež ani pri jeho natáčaní neprerušil svoju 
dennú prácu. Film zachycuje denný beh pápežovej práce od 
prvých ranných hodín až po chvíľu, keď sa odoberá na od
počinok. Deň sa začína sv. Službou v súkromnej pápežovej 
kaplnke. Rúcho pre sv. Službu mu darovali bulharskí rímsko- 
katolíci a gréckokatolíci. Dve bohoslužobné knihy, misály, 
dostal od rímskych a francúzskych vojnových väzňov. Film 
zachytil aj niektoré audiencie vo Vatikáne, krátku polud
ňajšiu prechádzku vo vatikánskych záhradách a rozhovory 
pápeža so záhradníkmi, pápežovu spálňu s fotografiami ro
dičov a kňaza Rebuzziniho, ktorý ho pokrstil. Televízna ka
mera zaviedla divákov aj do miestností Štátneho sekreta
riátu a do apoštolskej kancelárie. Tam je uložený aj doku
ment o audiencii, ktorú pápež Klement XIV. udelil hudobné
mu géniovi W . A. Mozartovi. Skladateľ bol vtedy vyzna
menaný jedným z najvyšších pápežských vyznamenaní, ra
dom Zlatej ostrohy. Film, natočený s jemným taktom, vy
stihujúci pápežov pracovný deň so zábermi umeleckých 
klenotov Vatikánu, vyvolal živý ohlas a hlboko zapôsobil 
na milióny divákov v Taliansku a vo svete.

Hoci Ján XXIII. si zvykol oddávna odchádzať zavčasu na 
odpočinok, vždy sa mu to však nepodarilo pre naliehavosť 
úloh a časovú náročnosť pri spracúvaní mnohých cirkev
ných dokumentov. Po večeri zapína televízor a počúva 
správy. Ale ak ešte nasleduje dajaká relácia, nepozerá sa. 
Keď zaznie signál na zakončenie správ, vypína televízor a 
už nepozerá iný program. Keď treba Študovať dôležité do
kumenty, pracuje dlho do noci v tichu oživovanom šumením 
fontán na námestí. Píše, sám prezerá a študuje dokumenty, 
pripravuje odpovede, posolstvá, predhovory a pred ulože
ním na odpočinok približuje sa na prstoch k izbe tajomníka 
Lorisa Capovillu a podstrčuje mu dôležité íisty pod dvere 
na ďalšie spracovanie.

Vtedy, keď on odpočíva, sekretár vstáva, zhŕňa papiere 
a dáva sa do práce. Včasráno pápež nachádza dokumenty 
na dlážke svojej izby. Capovilla ich podstrčil rovnako pod 
dvere.

RÍMSKY BISKUP

Podľa príkladu prvého rímskeho biskupa sv. Petra je pá
pež súčasne aj rímskym biskupom a tak ako kedysi sv. Pe
ter z Ríma riadil a spravoval záležitosti všeobecnej Cirkvi 
a súčasne viedol aj svojich rímskych veriacich ako ich bis



„Vianoce — narodenie Krista  —  boli epilógom , doslovom Starého zákona, ale zároveň počiatkom  
Nového zákona, toho, v ktorom sa rozvíja naša exist&ncia. A tak na V ianoce slávim e dva príchody  
ježiša Krista. Kristov príchod do B etlehem a je ten m inulý príchod, žiariaci do storočí, ktoré po ňom  
nasledovali až doteraz a až na veky vekov. Na V ianoce však slávim e aj budúci príchod Kristov. Kris
tus príde, a to spôsobom, ktorý si d nes fažko m ôžem e predstaviť. Príde vo svojej sláve, aby súdil 
ľudské stvorenia, živých i mŕtvych. Na Vianoce nepozerám e iba na m inulosť, na narodenie Ježiša v 
jasliach, ale aj do budúcnosti, na nový a oslávený príchod Kristov. Toto očakávanie je p lné ta
jomstva, ale aj plné skutočnosti.“
ISlová blaženej pamäti zosnulého Svätého Otca Pavla VI., ktoré povedal na v šeobecnej audiencii 
7. 12. 1977).

kup, rovnako aj pápeži vykonávajú od prvých Čias túto 
dvojitú úlohu a poslanie.

Keďže rímskych biskupov ťažia predovšetkým záležitosti 
všeobecnej cirkvi, prakticky funkciu rímskeho biskupa vy
konáva pápežov zástupca, nazývaný generálnym vikárom 
rímskej diecézy. No Jánovi XXIII. ležali rovnakou mierou na 
srdci aj záležitosti jeho vlastného, rímskeho biskupstva. 
Preto už v deň voľby prejavil osobitný záujem o veci svojej 
diecézy. Ešte predtým ako generálny vikár rímskej diecézy 
poprosil podľa tradície pápeža o jeho zvláštne požehnanie 
pre správu diecézy, poslal mu pápež tento telegram: „Náš
mu srdcu, ktoré je naplnené a pohnuté srdečnými pocitmi 
duchovného a všetkoobjímajúceho otcovstva, stoja osobitne 
blízko synovia a dcéry našej rímskej diecézy, ktorým vrelý
mi modlitbami vyprosujeme bohatstvo nebeského dobra, 
pričom im z plného srdca udeľujeme celkom zvláštnu milosť 
prinášajúce a posilňujúce apoštolské požehnanie“.

Nebola to iba hra so slovami, ale skutočný záujem rím
skeho biskupa o jemu osobitne zverené stádo, zodpovednosť 
za duchovné blaho veriacich Ríma. Pápež Ján sa mocno cí
til rímskym biskupom a začal búrať prekážky, ktoré mu zne
možňovali plniť aj tieto povinnosti.

A tak Ján XXIII 23. novembra 1958 po prvý raz oficiálne 
opustil Vatikán po takmer 90 rokoch, aby sa ako rímsky bis
kup ujal správy svojej diecézy v rímskej katedrále sv. Jána 
v Lateráne. Tento biskupský chrám (bazilika) od 4. storočia 
bol sídlom rímskych biskupov a preto sa nazýva matkou 
kostolov celého sveta. Jeho pôvod siaha do čias pápeža 
sv. Miltiadesa (311—314). Pôvodne tento päťloďový kostol 
bol zasvätený Najsv. Spasiteľovi a neskôr sv. Jánovi Krsti
teľovi a Jánovi Evanjelistovi. Bazilika bola niekoľkokrát 
zničená Vandalmi (5. stor.), zemetrasením (9. stor.) a po
žiarmi (14. stor.). Jej súčasná podoba pochádza z prestav
by v 17. storočí podľa plánov architekta Borromíniho za pá
peža Inocenta X.; úpravy jej vonkajšku a vnútra sa robili aj 
v neskorších časoch. V bazilike a v priľahlom paláci sa ko
nali v priebehu vekov aj všeobecné cirkevné koncily (v r. 
1123, 1139, 1179, 1215 a 1512). Bazilika je dlhá 130 m a má 
päť lodí, patrí veľkosťou a výzdobou k najväčším a najkraj
ším kresťanským chrámom. Na triumfálnom oblúku sú fres
ky aj našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda z 19. stor.

Lateránsky palác slúžil za pápežské sídlo skoro tisíc ro
kov, až do začiatku 14. storočia, potom sa používal ako 
múzeum. Na príkaz pápeža Jána XXIII. ho prebudovali na 
sídlo rímskeho vikára, biskupského úradu pre Rím. Časť bu
dov slúži dnes za seminár pre klerikov rímskej diecézy a v 
areáli Lateránu boli postavené nové budovy Lateránskej 
univerzity.

Pri príchode pápeža do Lateránu privítali ho členovia la
teránskej kapituly. Potom sa zúčastnil na slávnostnej pon- 
tifikálnej sv. Službe. Pod pápežským oltárom tejto prvej 
kresťanskej baziliky sa uchovávajú pozostatky oltára, na 
ktorom podľa tradície slúžieval sv. Službu prvý pápež a 
rímsky biskup sv. Peter a jeho priami nástupcovia.

Starostlivosť a živý záujem o veriacich svojej diecézy Ján 
XXIII. prejavil najmä tým, že už v januári 1959 oznámil zvo
lanie rímskej synody, ktorá by prerokovala otázky duchov
nej správy Ríma a zmodernizovala dušpastiersku službu z 
hľadiska požiadaviek súčasného spoločenského, kultúrneho 
a hospodárskeho rozvoja mesta, najmä jeho okrajových 
štvrtí. Synoda rímskej diecézy sa konala od 24. do 31. janu
ára 1960 v bazilike sv. Jána v Lateráne za jeho osobného 
vedenia a za účasti 800 riadnych členov synody. Rímsku 
synodu zakončil Ján XXIII. 31. januára v preplnenej bazilike 
sv. Petra, nad hrobom prvého rímskeho biskupa a pápeža.

♦ratif-l)
HOLD SLOVANSKÝM APOŠTOLOM

Po slávnostnom prevzatí baziliky sv. Jána v Lateráne sa 
pápež vracal do Vatikánu v otvorenom aute ulicami vyzdo
benými zástavami a kvetmi a nadšene pozdravovaný zástu- 
párni rímskych obyvateľov. Proti zvyklostiam dal Svätý 
Otec zastaviť pred bazilikou sv. Klimenta, zasvätenej tre
tiemu nástupcovi sv. Petra. Pápež Kliment zomrel mučeníc
kou smrťou okolo roku 100 vo vyhnanstve na Kryme. Jeho 
telesné pozostatky tam našiel sv. Cyril za svojej apoštol
skej misie medzi Chazarmi a spolu s bratom Metodom ich 
doniesli na Veľkú Moravu a odtiaľ roku 867 do Ríma, kde 
im pápež Hadrián II. vyšiel v ústrety s veľkým sprievodom, 
keď sa dozvedel, že prinášajú telesné pozostatky sv. Klí- 
menta.

Bazilika sv. Klimenta patrí k najstarším kresťanským svä
tyniam v Ríme a pochádza pravdepodobne z 1. storočia, 
keď podľa tradície rímsky senátor Títus Flávíus Clemens, 
pokrstený sv. Petrom, daroval časť svojho paláca na boho
služobné ciele. Neskôr okolo roku 384 postavili na základoch 
tohto paláca na počesť sv. Klimenta baziliku. Bazilika bola 
roku 1084 za normanského vpádu zničená a do výšky múrov 
zasypaná. Na týchto múroch bola postavená roku 1108 no
vá bazilika v románskom slohu a v priebehu storočí opä
tovne obnovovaná. Pre nás má táto bazilika osobitný vý
znam. V nej bol pochovaný sv. Cyril v pôvodnej dolnej časti. 
Pred zničením baziliky jeho telesné pozostatky boli z kosto
la odnesené a po vystavení horného kostola prenesené do 
tejto baziliky a tu ich uctievali po celé stáročia na dneš
nom oltári sv. Dominika. Za vpádu napoleonských vôjsk do 
Ríma roku 1798 Ich pred zneuctením preniesli do iného kos
tola (Chiesa Nuova) a potom sa po nich stratila stopa. 
Objavili ich až roku 1963 v súkromnom vlastníctve rodiny 
Mattei v Recanati pri Jadranskom mori neďaleko Loreta, 
odkiaľ ich preniesli do horného kostola sv. Klimenta, do 
kaplnky sv. Cyrila a Metoda.

Po rozsiahlych vykopávkach v rokoch 1857 — 70 bola ob
javená aj dolná, pôvodná bazilika zo 4. storočia a taktiež 
aj fresky s obrazmi sv. Klimenta, skupinová freska prenese
nia jeho pozostatkov z vatikánskej baziliky do svätokliment- 
skej v sprievode cirkevných hodnostárov spolu so sv. Cyri
lom a Metodom, ďalej freska sv. Cyrila z 9. storočia, nama
ľovaná krátko po jeho smrti a napokon aj pôvodný, prázdny 
hrob, do ktorého bol pochovaný sv. Cyril. Na tomto mieste 
bol roku 1952 postavený jednoduchý mramorový oltár.

V hornom kostole po pravej strane lode bola postavená 
v rokoch 1882 — 86 nádherná kaplnka sv. Cyrila a Metoda 
na pamiatku tisíceho výročia smrti sv. Metoda (885) zá
sluhou vtedajšieho pápeža Leva XIII. a chorvátskych bis
kupov, hlavne Juraja Strossmayera, vyzdobená freskami a 
maľbami Salvatora Nobiliho. V okrúhlom výklenku v pro
striedku oltára sa nachádza skrinka zo zeleného ónyxu, v 
ktorej sú pozostatky sv. Cyrika, nájdené roku 1963 a sem 
uložené pápežom Pavlom VI. počas slávnostných bohoslu
žieb 17. novembra 1963, za účasti veľkého počtu kardinálov 
a iných cirkevných hodnostárov, ktorí boli práve v Ríme na 
zasadaní II. časti II. vatikánskeho koncilu.

Tu v tejto kaplnke kľačal Ján XXIII. pri návrate z Late
ránskej baziliky a vo vrúcnej modlitbe odporúčal slovan
ské národy pod ochranu Božiu. Rímski bohoslovci z rozlič
ných slovanských národov zaspievali pri tejto príležitosti 
niekoľko staroslovanských liturgických spevov, ktoré sa 
spievajú v byzantskej liturgii. V pamätnom roku 1963 Ján 
XXIII. pri príležitosti 1100. výročia príchodu sv. Cyrila a 
Metoda na Veľkú Moravu vydal Apoštolský list, v ktorom 
vyzdvihol a zhodnotil apoštolskú prácu sv. bratov a prejavil



Otec sirôt a nešťastných
Cisár Konštantín  V e ľký  p re lo ž il svoje síd lo  z Ríma do 

K onstantínopola . Medzi tý m i, k to r í s ním  odchádzali, bol i 
jeho fin a n čn ý  odborník a ú radn ík  Z o tlk . Z o tik  sa potom  
sta l v Konstantinopole  vysokým  mestským úradníkom .

K onstantlnopo lis , nové mesto nad Bosporom , vybudované 
cisárom Konštantínom  Veľkým , vo všetkom , čo sa týka lo  
krásy a bohatstva, sa vyrovna lo  Rímut Bohatstvo mesta, 
krása jeho po lohy nad m orom , obchodné a spoločenské 
centrum  ríše, to  všetko p riťahova lo . Z o tik  mal skvelé po
stavenie, bol bohatý, m al dostatok všetkého, avšak jedné
ho dňa vzdal sa svojho úradu a p r i ja l kňazskú ch iro tón iu .

V tom to bohatom a krásnom  meste to tiž  Z o tik  v ide l aj 
mestskú chudobu, biedu, nemocných, starcov a starenky, 
s iro ty  a vdovy, o k to ré  sa n ik to  nestara l. Z o tik  začal bu
dovať nem ocnice, starob ince , domovy pre chudobných, kde 
um iestňoval opustených, vdovy a s iro ty . Jeho Šťachetná 
práca sa mu da rila . Celý svoj m a je tok obetoval na tie to  
vznešené c ie le . Potom zb iera l a j m iloda ry  na údržbu tých to  
zariadení.

Keď sa po čase v meste ob jav ila  a začala sa nebezpečne 
Š írif strašná choroba  — m alomocenstvo, na u lic ia ch  leža li 
chorí, k to r í zaživa h n i l i . Cisárske úrady d a li príkaz, aby 
každého, k to  onemocnel na m alomocenstvo, h o d ili do mo
ra. Z o tlk  začal zachraňovať tých to  nešťastníkov. Od sluhov

veľký obdiv a úctu k východnej liturgii, na ktorej mal aj 
sám aktívnu účasť pri príležitosti otvorenia prípravných 
prác pre H. vatikánsky koncil vo svätopeterskej bazilike 13. 
novembra 1960.

PRVÉ VIANOCE PÄPEŽA JÄNA
Prvé Vianoce ako najkrajšie a najdojímavejšie sviatky 

celého cirkevného roku prežíval Ján XXIII. radostne a s 
mimoriadnymi dojmami. Už 23. decembra na poludnie pred
niesol svoje prvé vianočné posolstvo katolíkom celého sveta 
na vlnách vatikánskeho rozhlasu. Hlavnou myšlienkou pre* 
javu bola jednota kresťanov a praktická láska k blížnemu. 
Z tohto posolstva vyberáme niekoľko myšlienok:

„Jednota a láska! To sú piliere, na ktorých stojí svet od 
svojho stvorenia a bude stáť až do konca svojich dejín. 
Tieto slová vyjadrujú blahodarné a plodné svetlo milosti 
Kristat Božieho Syna, a znamenajú m ie r .. .  Jedinou pod
mienkou zo strany ľudí je „dobrá vôľa": ale aj ona je Božou 
milosťou, ktorá zas chce mať ako podmienky slobodnú spo
luprácu človeka.“

„Pripomienka Kristovho narodenia znovu nám opakuje 
každým rokom túto náuku, a to v tých istých heslách: Jed
nota a mier! Ľudské dejiny, bohužiaľ, majú však na prvej 
stránke krvavú epizódu — brat zavraždil brata.“

Ján XXIII. aj v tomto vianočnom posolstve, tak ako ne
spočetnekrát neskôr, pripomínal vážnosť a nevyhnutnosť 
jednoty kresťanov. „ ...J e d n o ta  Kristovho dedičstva je roz
delená, ale dôverujeme v Boha, že bolesť nad týmto smut
ným konštatovaním nezastavila a nikdy nezastaví naše úsi
lie pokračovať v láskyplnom volaní k našim oddeleným bra
tom: veď aj oni nosia na čele Kristovo meno, čítajú jeho 
sväté a požehnané evanjelium a nie sú necitliví voči vnuk
nutiam nebeskej nábožnosti a blahodarnej, žehnajúcej lás
k y . . ."

„Vianočný čas je čas dobrých skutkov, čas intenzívnej 
lásky__Vianoce majú vyvolať najväčšiu duchovnú horli
vosť za rozšírenie jednoty a lásky voči bratom, ktorí trpia
núdzu alebo sú chorí__"

Na Štedrý deň prijal Ján XXIII. na audienciu občanov va
tikánskeho štátu. Talianska rozhlasová spoločnosť pripravi
la sv. Otcovi na Vianoce dojímavý televízny program pod 
názvom „List Svätému Otcovi“, v ktorom okrem iného za
zneli zvony z jeho rodnej dedinky Sotto íl Monte a zo všet
kých miest, kde Ján XXIII. účinkoval a nakoniec zvonček, 
ktorý zvolával počas konkláve kardinálov k hlasovaniu.

Polnočnú sv. Službu konal pápež v kaplnke sv. Pavla vo 
Vatikáne v prítomnosti diplomatických zástupcov zo 48 kra
jín. Tretiu vianočnú sv. Službu konal nad hrobom sv. Petra 
a po nej udelil apoštolské požehnanie zástupcom veriacich, 
zhromaždených na svätopeterskom námestí.

Popoludní na Božie narodenie, na prvé Vianoce, navští
vil Ján XXIII. dve nemocnice: U Jezuliatka (Gesu Bambino) 
a všeobecnú nemocnicu Ducha svätého. V  nemocnici U Je-

mesta, k to r í p ln i l i  p ríkaz c isárskych úradov , začal vyku- 
mocnice a ho rlivo  sa o n ich staral.

Ako odborník na vzácne kovy , zlato, drahé kamene a iné 
drahocennosti p r ija l od cisára väčšie množstvo zlata, aby 
zaň k ú p il drahé kamene a ozdoby pre cisárske šaty a pa- 
lá c . Avšak teraz, zachraňujúc nešťastných, všetko toto vy
da l na úbohých nemocných.

V tom c isár K onštantín  V eľký neočakávane umrel. Po 
ňom nastúp il jeho syn Konštancius, k to rý  upadol do aria- 
nizm u a tvrdo  vystupoval p ro ti pravoverným , Nemal v lás- 
ke an i Z o tika .

Jedného dňa povo la l Z o tika  k  sebe.
— Ukáž a odovzdaj m i drahocennosti, b r ilia n ty  a drahé 

kamene, k to ré  s i nakúp il za zlato môjho otca!
Z o tik  odviedol m ladého cisára k  budovám, kto ré  dal po

s tav iť a ukazujúc biednych , chorých, s iro ty  a vdovy, ktorí 
v n ich  Ž ili, povedal:

— Toto sú živé b r ilia n ty , k to ré  som s veľkou námahou 
a za ve ľkú  cenu nadobudol pre vaše spasenie.

Cisár sa ve ľm i rozhneval. P rikáza l priv iazať Zotika na 
chvosty d ivokých  oslov a tých to  da l hnať na púšť. Spla
šené d ivoké zviera tá  dokona li zhubné d ie lo  skazy a ľudskej 
nenávistí, zanechávajúc za sebou v púšti na kúsky roztr
hané te lo  statočného mučeníka .

Pam iatku Otca Z o tika , kňaza-mučeníka, otca s irô t a ne
šťastných , s láv i c irkev  31. decembra.

o. Š te fa n  Papp

zuliatka opýtal sa jedného chlapca, koľko má rokov. Na je
ho odpoveď, že deväť, pápež povedal: „Som naozaj o nie
koľko rokov starší, ale máme jedného Otca — milého Pána 
Boha". Hneď pribehol 12-ročný Silvio Calagrande, ktorý 
opäť nadobudol zrak vďaka transplantácii rohoviek umiera
júceho kňaza Gnocchiho a radostne volal: „Vidím ocami 
otca Gnocchiho“. Vedľa ležal chlapec, ktorý si vypálil oči 
nehaseným vápnom. Pápež sa mu potešujúco prihovoril, Že 
možno sa nájde znovu nejaký človek, čo mu ponúkne svoje
o č i , ....... lebo ľudia nie sú takí zlí". Vzrušený a dojatý až k
slzám pristúpil k lôžku len od troch mesiacov slepého chlap
ca Carmine Genima a chlapček živo zvolal: „Ty si pápež, 
viem o tom, hoci ťa nevidím“. Dobrý Ján mlčky pohladkal 
bledé chlapcove rúčky. Potom ticho povedal, viac pre seba: 
„Občas bývame všetci slepými“. Rozlúčil sa s chorými deť
mi slovami: „Dietky moje, vaša bolesť a každá vaša slza 
nie sú nadarmo, ak ich obetujeme Všemohúcemu“.

Veľmi dojímavá a vzrušujúca bola návšteva Jána XXIII. 
na sviatok sv. Štefana, prvomučeníka v ústrednej rímskej 
väznici Regina CoeM. Aj týmto úbožiakom chcel priniesť 
duševný pokoj a trocha vianočnej radosti a šťastia. Najprv 
odslúžil sv. Službu a rozdal sv. prijímanie a potom sa im 
prihovoril:

„Moje drahé deti, moji drahí bratia, r o v n a k o  aj tu sme 
v Otcovom dome (dôraz, ktorý sv. Otec položil na slovo 
„rovnako" vyvolal neopísateľný, vzrušujúci dojem na väz
ňov). Prichádzajúc sem z baziliky sv. Petra, pripomínal som 
si, že keď som bol malým chlapcom, jeden z mojich dobrých 
príbuzných odišiel kedysi na poľovačku bez povolenia, ka- 
rabinieri ho chytili a dostal sa do väzenia. Čo sa to len 
dialo v rodine! A čo sa hovorilo v dedine! Ale dostal svoje!
— hovorili podaktorí Škodoradostne. Ale to sú veci, ktoré 
sa občas môžu hocikomu pritrafiť, dakedy aj vtedy, keď ne
má zlé úmysly. Ak sa človek mýli, platí za to, aie musíme 
Bohu obetovať naše utrpenie. Ste spokojní, že som prišiel 
medzí vás? Keby ste vedeli, koľko srdca vkladám do slov, 
ktorými sa vám prihováram, ale akýmže iným jazykom by 
som sa k vám mohol prihovoriť? Prenášam svoje oči na va
še: ale Čo sa to robí? Preto plačete? Položil som svoje srdce 
blízko vášho srdca. Pápež prišiel: hľa, tu som s vami a s 
vami myslím na vaše deti, ktoré sú vašou poéziou i vaším 
smútkom, s vami myslím na vaše ženy, sestry i m atky...“

Je to hromada hriešnikov, sú to ľudia, ktorí porušili Bož
ské i ľudské zákony; mal by im dať niekoľko napomenutí, 
ale on, nečakane, nachádza slová, ktoré nijaké oficiálne 
pápežské dokumenty nezaznamenávajú. Ponavštevova! aj 
chorých väzňov, čo sa nemohli zúčastniť na spoločných 
bohoslužbách a ku každému ma! prívetivé, láskavé a naozaj 
otcovské slovo. Táto návšteva zapôsobila hlbokým dojmom 
nielen na väzňov, ale aj na strážcov a predstaviteľov ta
lianskej vlády, ktorí sprevádzali sv. Otca, nejeden z nich si 
ukradomky utieral slzy v očiach.

(Pokračovanie v bud. čísle)
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Pohreb v Pánu spokojne zosnulého Svätého 
Otca JÄNA PAVLA I. bol v stredu 4. októbra t. r. 
Na zaplnenom svätopeterskom námestí okolo jed
noduchej drevenej rakvy sa zhromaždili delegácie  
cirkevných a iných organizácií. Zádušnú sv. 
Službu Božiu za zosnulého pápeža slúžil dekan 
kardinálskeho kolégia Confalonieri, ktorý po 
evanjeliu predniesol homíliu. Záverom zdôraznil, 
že zosnulý Svätý O tec Ján Pavol I. predstavoval 
vo svojej osobe posoistvo dobroty. Vyzýval k m ie
ru, modlil sa za mier. M al smäd po spravodlivosti 
pre všetkých, vyzdvihoval prácu a hlásal lásku. 
Zdôrazňoval, že kresťan má rásť v láske k Bohu 
a k blížnemu. Hrob Jána Pavla I. je blízko hrobov 
jeho predchodcov a v blízkosti hrobu pápeža M ar
cela II., ktorý bol pápežom len tri týždne roku 
1555.

K o n k I á v e kardinálov Svätej C irkvi sa zišlo 
v sobotu 14. októbra t. r. a v pondelok 16. októbra 
zvolilo za viditeľnú hlavu C irkvi kardinála Karola 
W  o j t y I u, krakovského arcibiskupa, ktorý prijal 
meno

J Ä N P A V O L  I I .

K životopisu a voľbe nového Svätého Otca sa 
vrátim e v budúcom čísle. Túto správu sme zaradili 
s porozumením pracovníkov tlačiarne už pri výro
be tohto čísla.

Po Jánovi XXIII. a Pavlovi V I. —  Ján Pavol I.
V sobotu 26. augusta t. r. v popoludňajších hodinách, 

krátko po uskutočnení voľby vystúpil nový Svätý Otec 
Ján Pavol I. na balkón baziliky sv. Petra a predniesol svoje 
prvé posolstvo, v ktorom sa vyslovil za pokračovanie v die
le svojho predchodcu Pavla VI. a v línii, ktorá vyšla zo 
srdca Jána XXIII.

V nedeľu 27. augusta slúžil Sv. Liturgiu vo svätopeter- 
skej bazilike. Pri tejto príležitosti povedal, že vzhľado.m na 
prvoradú úlohu cirkvi považuje za potrebné uvádzať do ži
vota závery Druhého vatikánskeho koncilu a pracovať za 
pokoj a spravodlivosť vo svete.

Svoju pápežskú službu začal v nedeľu 3. septembra t. r. 
o 17. hod. na námestí sv. Petra. Tuto slávnosť nenazval 
dňom pápežskej korunovácie, ale začiatkom služby najvyš
šieho pastiera. Už od skorých ranných hodín vládlo vtedy 
na námestí sv. Petra slávnostné a radostné ovzdušie. Pri
chádzali veriaci zo všetkých končín sveta. Najpočetnejšie 
skupiny boli z miest, kde nový pápež predtým pôsobil. Krát
ko predpoludním sa námestie sv. Petra zaplnilo veriacimi, 
ktorí si prišli vypočuť pápežov poludňajší príhovor, pomod
liť sa s ním Anjel Pána a prijať jeho požehnanie. Príhovor 
Jána Pavla I., ktorý povedal pri tejto príležitosti, uverejňu
jeme na inom .mieste. Mnohí z prítomných pútnikov zostali 
na svojich miestach až do začiatku Sv. Liturgie, ktorou no
vý Svätý Otec začal oficiálne svoj pontifikát. Pred archi- 
¡erejskou Sv. Službou Božou sa Svätý Otec pomodlil pri 
hrobe sv. Petra a potom v sprievode prišiel k oltáru pred 
bazilikou. Pobozkal a incenzoval oltár a po prvý raz si sa
dol na pápežský stolec. Kardinál-protodiakon Felici položil 
mu na plecia pálium a pritom sa modlil; „Dobrorečme Bohu, 
ktorý ťa zvolil za pastiera celej cirkvi, keď ti zveril apoštol
ský úrad. Nech slávne žiariš po mnoho rokov pozemského 
života, kým ťa nepovolá Pán k sebe, aby ťa obliekol do 
nesmrteľnosti pri tvojo,m vstupe do nebeského kráľovstva." 
Po odovzdaní pália pristupovali k Svätému Otcovi jednotli
ví kardináli, aby mu sľúbili poslušnosť a pápež ich otcov
sky objal. Čítanie počas bohoslužieb bolo v rozličných sve
tových jazykoch. Homíliu predniesol pápež Ján Pavol I. v 
troch rečiach: latinsky, taliansky a francúzsky.

V nedeľu, 3. septembra aj v našich chrámoch sme spolu 
s našimi veriacimi osobitne mysleli na nového zástupcu 
Kristovho na zemi a nástupcu sv. apoštola Petra. Pri boho

službách duchovní otcovia našich farností čítali stručný Ži
votopis nového pápeža, spievali rcdostné Slava vo vyšnich 
Bohu a vyzváňali zvony.

4. septembra prijal Svätý Otec Ján Pavol I. na audiencii 
členov zahraničných delegácií, ktoré sa zúčastnili na sláv
nosti začiatku služby najvyššieho pastiera. Prijímal ich po
stupne, poďakoval im za účasť a okrem iného zdôraznil, že 
bude pokračovať v diele svojho predchodcu, v službe ľud
skému spoločenstvu a mieru medzi ľuďmi.

Delegácie nekatolíckych cirkví a spoločenstiev, ktoré 
sprevádzal predseda Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov, 
kardinál Ján Willebrands, prijal 2. septembra.

Novinárov, akreditovaných pri Tlačovom úrade Svätej 
Stolice, prijal Ján Pavol I. už 1. septembra. Pri tejto príle^ 
žitosti sa im poďakoval za návštevu a za veľkú prácu, kto
rú vykonali v posledných týždňoch o významných cirkev
ných udalostiach vo Večnom Meste. Vyzdvihol veľký význam 
a dosah novinárskej práce a záverom prítomných prosil, aby 
hovorili o cirkvi s patričnou láskou k pravde a s úctou k 
ľudskej dôstojnosti.

Na slávnostnom uvedení Jána Pavla I. na Stolec sv. Petra 
sa okrem veľkého množstva veriacich a rôznych cirkevných 
delegácií zúčastnilo vyše sto zástupcov rozličných krajín 
sveta. Hneď po zvolení kardinála Albina Lucianiho za pá
peža začali prichádzať blahoprajné telegramy od predstavi
teľov štátov, ako aj od významných cirkevných hodnostárov. 
Blahoprajný telegram novozvolenému pápežovi Jánovi Pav
lovi I. poslal aj náš pán prezident dr. G. Husák. Predseda 
Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR L. Brežnev v blaho
prajnom telegrame pápežovi želal ,,veľa úspechov v úsilí o 
upevnenie mieru a uvoľnenie medzinárodného napätia a pri 
upevňovaní priateľstva a spolupráce medzi národmi.“ K 
zvoleniu do funkcie veľkňaza katolíckej cirkvi Svätému Ot
covi veľmi úprimne blahoželal aj patriarcha Pimen a ďal
šie osobnosti.

12. septembra Svätý Otec Ján Pavol I. spolu s kardiná
lom štátnym tajomníkom J. Villotom a ďalšími prelátmi 
navštívil hrob svojho predchodcu Svätého Otca Pavla VI. 
a zotrval pri ňom v modlitbách.

(B. D.)



Prisľúbený Mesiáš
Znova sa k nám vrátili Vianoce. Tak ako minulé roky, 

rovnako milo a rovnako pôsobivo zaznieva vianočné posol* 
stvo: ,,Sláva na výsostiach B o h u ..."  Za nehou vianočných 
dní a nocí je hĺbka kresťanského posolstva viery: ,,Zvestu
jem vám radostnú zvesť . .

Kto je ten, ktorého zvestovali betlehemskí anjeli? Kto je 
ten Syn Boží — Kristus? Už vtedy a aj dnes si kladieme 
znova a znova túto otázku. Postavil ju už vlastne sám 
Spasiteľ, keď pri Cezarei Filipovej sa spýtal apoštolov, naj
prv za koho Ho považujú ľudia a potom tú istú otázku po
ložil im, svojim apoštolom. I dnes viac ako tretina ľudstva 
odpovedá s apoštolom Petrom: ,,Ty si Kristus, Syn Boha 
živého!*1 Tisícky ľudí umrelo za neho. Milióny sa mu kla
ňajú, lebo pre n:ch stále žije, i keď bol ukrižovaný.

Vystúpenie Božieho Syna vyvolalo dejinnú odozvu a pod
statne zmenilo svet nielen nábožensky, ale i duchovne a 
spoločensky. Toto pôsobenie zasahuje prostredníctvom kres
ťanov až do našej prítomnosti. Akoby teda, mňa, človeka- 
kresťana 20. storočia, nezaujímala osobnosť, ktorá dodnes 
nadchýna milióny ľudí. Ako sa nezaoberať osobou, ktorá 
sa svetu predstavila ako vtelený Syn Boží a pritom doko
nalý človek. Náš Spasiteľ a Vykupiteľ je ten, ktorého pred
povedali praotcovia a starozákonní proroci. V 15. roku pa
novania cisára Tibéria odhŕňa Ján, Zachariášov syn, oponu. 
Na scénu dejín vystupuje Spasiteľ slovami: Som ten, ktorý 
má prísť. Som ten, ktorého Boh poslal, aby ľud vyučil 
pravde. Som vekmi očakávaný Mesiáš, osloboditeľ z du
chovnej biedy. A už sa hrnú námietky! Podobných snílkov 
bolo už dosť, legitimuj sa!

Prišiel si na svet, keď bola odňatá moc od Júdu, ako to 
predpovedal Jakub? Äno. Za panovania cisára Augusta! 
Pochádzaš z Dávidovho rodu, ako hovorí Izaiáš? Äno. Aj 
Mária a Jozef boli z kráľovského rodu Dávidovho. Kde si 
sa narodil? V Betleheme, ako to predpovedal Micheáš, ho
ci Mária a Jozef bývali v Nazarete. A žil si v Egypte, ako 
spomína prorok Ozeáš? Äno. Zahnala ma tam Herôdesova 
zloba. A kto ťa predchádzal, ako to predpovedá Malachiáš? 
Ján, učiaci pri Jordáne. O Mesiášovi sa vie, že bude Synom 
Božím. Ako to dokážeš o sebe? Keď som bol s Petrom, Ja- 
kubom a Jánom na hore, všetci traja počuli jasne hlas: 
„Toto je môj Syn milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Toho 
počúvajte!" Hľa, to je svedectvo o mojom pôvode i poslaní. 
A aby ste nepochybovali, urobím ešte veci, ktoré Človek nie 
je schopný urobiť. Vykonám divy na živej í neživej prírode. 
Uzdravím vašich hluchých, slepých od narodenia, chromých, 
očistím nečistých, vzkriesim mŕtvych. Nuž, a aby sa na mne 
splnilo všetko, čo o mne predpovedali, môj život sa skončí 
potupnou smrťou na kríži. A keď budem tak úplne zabitý 
a keď budem s prebodnutým srdcom ležať v hrobe, víťazne 
vstanem a ukážem sa živý v oslávenom tele a so žiariacimi 
ranami. Také svedectvo o mne nájdete v evanjeliách, ktoré 
z vnuknutia Ducha Sv. napísali sv. Matúš, Marek, Lukáš a 
Ján.

Syn Boží sa narodil v Betleheme nielen pre tých, čo vtedy 
žili, narodil sa aj pre nás, ktorí žijeme dnes a narodil sa 
aj pre tých, ktorí prídu po nás. Kristus k nám prichádza 
denne pri sv. Liturgií, pri sv. prijímaní je naším najvzácnej
ším a najmilším hosťom a zostáva vo svätostánku — kivote 
stále medzi nami. Pre kresťana, ktorý si to dobre uvedomu
je, je Kristus najväčším magnetom rozumu a srdca. Je pre 
neho prvou a najdôležitejšou bytosťou na celom svete a v 
celom živote.

Posvätná vianočná atmosféra burcuje naše svedomie. 
Snažme sa obnovovať čestnosť a bezúhonnosť života a to 
vo všetkých oblastiach a do všetkých dôsledkov: v manžel
stve, v rodinnom živote, vo svete práce a v opravdivej láske 
človeka k človeku!

Spasiteľova osobnosť priťahuje svojou živou láskou. Syn 
Boží je stále živý a prítomný v ľudských dejinách. On je 
pre nás najvyšším cieľom, stredobodom nášho života, úte
chou našich sŕdc. Nebeský Otec, ustanoviac ho za Sudcu 
živých í mŕtvych, chce v ňom zjednotiť všetko, čo je na ne
bi i na zemi. On je a má ostať pre nás Allfou a Omegou — 
Počiatkom i Koncom!

o. A. LEUKANIČ

Najkrajšie vždy bolo doma!
Babička, oni vy ste necítili,
keď biednu, k zemi učupenú chalúpku
premieňal som v katedrálu snov,
o z rušného víru života
dvíhal do ticha svätostánkov . . .

Verím dodnes,
že v tichých súmrakoch nad ňou
ešte horia
moje hviezdy,
moje srdce,
moje detstvo.

Ešte sa vrátim k záhonom 

pod občerstvujúce koruny 
verných stromov.
Vtáčí spev
zas mi vráti chuť k .mlčaniu . . .

Vrátim so, vrátim a prídem.
Prídem sviečky zapáliť 

na vianočný strom 

a privlastním si detstvo na chvíľu, 
ako najkrajší dar 
každých mojich Vianoc.

(Úryvok z básne E. K.: MOJA PIESEŇ).



Poď medzi nás a vitaj!
Koľkokrát už zaznelo z našich úst 

pozvanie, aby si p riš ie l medzi nás. A 
vždy, keď sa už b líž i čas tvojho via
nočného príchodu, s rozochveným  
srdcom roztvárame svoju náruč, aby 
si priš ie l medzi tých, k to rí ta  pozý
vajú a uvíta jú !

Krásne a vznešené sú chvíle osla
vy Narodenia Pána. Tešia sa na ne 
malí i  ve ľk í. Tí malí ešte nechápu 
hlboký význam sviatočnej oslavy 
tvojho príchodu — narodenia, ktorá  
je dnes nezvratnou skutočnosťou a 
uvedomujú si len tú vonkajšiu strán, 
ku krásneho sviatkovania Vianoc . . .  
Ale č i a j my veľkí a dospelí nie sme 
tiež len také nevedomé deti?!

Ozdobené a osvetlené smrečky, jed
ličky, borovice, pod n im i udivujúce 
darčeky a bohato prestretý s tô l . - . 
Sviece na stromčekoch zapaľujú oh
níky lásky, zbratanie sa ľudských  
sŕdc, ktoré azda v priebehu roka 
stih li vyhasnúť i vychladnúť a teraz 
sa opäť rozohrievajú . . .

Deti sa tešia na podarúnky, dospe
lí na prekvapenia zo strany svojich 
najbližších i od dorastajúcich rato
lestí.

V dňoch vianočnej nálady všetci 
sme d e ť m i . Šantíme, bavíme sa, 
obšťastňujeme sa navzájom a hravo, 
bez ťažkostí stihneme si odpustiť, čo 
sme si zlého urobili.

V te j idy licke j atmosfére prichá
dza k  nám, do našich rodín malé 
Dieťa, Božie Dieťa. Prichádza s čis
tým srdcom, s nevinným úsmevom, s 
nevtieravým úmyslom požehnať nás, 
prichádza s túžbou potešiť.

Prichádza Božie Dieťa, ale my, Čas. 
to vystierame svoje ruky  len k  roz
svietenému vianočnému stromčeku, 
rozžiarený svoj zrak upierame len na 
hŕstku balíčkov v snahe uhádnuť, čo 
sa v nich pre nás s k rýva . . .

A Dieťa sto jí tichúčko, m lčky v 
ústraní a trpezlivo čaká, kedy si ho 
ľudské srdcia všimnú, roztvoria sa a 
uvítajú ho v hre jivých jasličkách  
lásky svojich s ŕd c . .  J Veď, to Ono, 
Božie Dieťa priš lo  k  nám s plným  
priehrštím  Bohom požehnaného bla
hobytu a spokojnosti, hmatateľne zvý
raznené podarúnkami. Prišlo potešiť 
sa z krásy Života, s malým i i ve ľký
mi deťmi O tcovým i. . .

V predvianočnom Čase zaznievali 
modlitby a piesne, vzývajúce Božie 
Dieťa, aby prišlo k  nám, medzi nás 
s požehnaním pokoja , radosti šťastia 
a spokojnosti pre celý náš ďalší ž i
vot.

V oslavnom nadšení cez sviatky  
Narodenia Pána spolu s anjelským i 
zbormi prespevujeme to opodstatnené 
„ Sláva B o h u  na výso s tia ch ..." . 
Vítame nebeské Dieťa m elodickým i 
koledami a pesničkami.

P o z v i m e  dieťa Ježiša, S v i a 
t o s t n é h o  S p a s i t e ľ a ,  do našich 
rozradostnených sŕdc! Chce s nami 
prežívať chvíle ľudského tepla , šťas
tia , spokojnosti a radosti. On, Boh a 
Pán, dokázal sa bezpríkladné ponížiť 
a pokoriť, zísť z nebeskej slávy k  
nám a my by sme nemali sa aspoň 
natoľko pokoriť, aby sme oč is tili 
svoje ľudské srdce od viacmesačného, 
či a j viacročného narastú a neuvítali

čo najdôstojnejšie svojho Spasiteľa v 
našich srdciach?!

Boh nežiada od nás veľa. Chce len 
pokoru, skromnosť, tichosť, čistotu a 
prejavy vznešenej, obetavej lásky k  
Bohu a k  blížnemu! Chce, aby trb lie , 
tujúce ozdoby a rozpálené sviece na 
vianočných stromčekoch vyžarovali 
nielen našu radosť, ale v prvom rade 
radosť potrebných, núdznych, ubiede
ných bratov a sestier, k torých sme 
s tih li obšťastniť skutkam i m ilosrden
stva a lásky k  blížnemuf N ajkra jší 
pocit je z vedomia, keď sme aspoň 
na svia tky lásky, na Vianoce, dokáza
l i  obšťastniť, obdariť s iro ty , opustené 
a ťažko postihnuté deti, mládež, do
kázali sme potešiť, povzbudiť trp ia 
c ich f chorých fyz icky  i duševne, či 
opustených starčekov a starenky  . .  .!

Boh sa nám dáva v každej chvíli 
nášho ž itia  celý a bez výhrad! Daj
me aj my aspoň kus svojho srdca 
blížnemu!

A ký krásny dar na uvítanie p rip ra 
víme Spasiteľovi, Božiemu Dieťaťu, 
keď v našom srdci nájde ú tu lné jas
le, teplé, hre jivé  srdce a jasným svet
lom žiariace sku tky milosrdenstva a 
lásky k  blížnym. Veď zhovievavosť, 
milosrdenstvo, súcit, pomoc núdznym  
a opusteným, ako a j vrúcne m odlitby  
za trp iac ich , postihnutých, ubolených 
a utrápených i za zom ierajúcich a 
zomrelých v očistci je to, Čo Dieťa, 
od nás, pre Seba, pre blížnych skrom
ne p r o s í !

V ita j Ježišu, Spasiteľu, Boh a náš 
Pán! V ita j nielen v predsieni, nielen  
v slávnostnej komnate, ale hlboko v 
našich srdciach!

Nad tvojím  spokojným prebývaním  
v nás nech láskavo bdie tvo ja m ilá  
Matka, Presvätá Bohorodička a tvoj 
starostlivý Pestún, sv. Jozef! Ochra
ňujúc teba medzi nami a v našich 
srdciach, nech láskavo ochraňujú a j 
naše rod iny, spolupracovníkov, p rí
buzných i  známych! Nech, „ pokoj ľu 
ďom dobrej v ô le . . . "  spečaťuje naše 
súžitie v p lnosti tvojho všemocného 
požehnávania!

Poď, Božie Dieťa, vstúp všade, do 
každej rodiny, do našej práce t spo
ločenstva a v i t a j  medzi nami, v i
ta j v našich s r d c i a c h !

TIBOR FEDORONKO

Ikona DONSKEJ B O H O R O 
D IČKY patrí k najvzácnejším  

exponátom slávnej Treťjakov- 
skej galérie v Moskve a pochá
dza zo 14. storočia.

Tohto roku uplynulo 80 rokov 

od smrti Pavla M ichajloviča  

Treťjakova, významného popu
larizátora ruského realistické
ho umenia, ktorý roku 1892 ve
noval svoju vzácnu zbierku ob
razov mestu Moskve. Z nej 
vznikla svetoznáma Treťjakov- 
ského galéria, ktorá je dnes 

najväčšou, najslávnejšou a naj
cennejšou zbierkou ruského a 
sovietskeho výtvarného ume
nia.



Na konci roka
C elý r o k  sa  nám jav il a k o  kad od en n ý  ch lieb : k a ž d o 

denný sp o ločn ý  život, dobrý  osud č lo v ek a , n apred ov an ie  
sp o lo č en sk ý ch  potrieb , p o k o j ľudstva, výživný ch lieb  ľud
sk ý ch  nádejí.

S pytu jm e sv o je  sv ed om ie za uplynulý ro k  slovam i b ás
n ika :

„Ako som  užil p ok lad y ,  —  slzy  a  minúty,  —  hod in y  a 
dni, —  a  d lhý  život? Aký som  b o l p re  b lížn ych  a  c e lko m  
ú bohých , — č i som  im u delil sv o je  d ed ičstvo?  —  A lebo  
uchvátil som  to, č o  b o lo  ich  d ed ičstvom ?  —  Tých, ktorý ch  
som  v iedo l, v iedo l som  k  Bohu a le b o  k  seb e?  —  Tých, 
k torý ch  som  m iloval, m iloval som  p re  B oha a le b o  p re  s e 
ba?  —  A k e d y  som  stal a  k ed y  som  žal?  —  A lebo som  
n esia l an i nežal?  —Ci svo j ta len t som  u kry l do  ša tky , 
sp a l a  leň o š il? “

I v m inulom  roku  si m ohol pracovať, m oh o l si sa  o  svo
ju rodinu starať, m ohol si p ostliíovaí dobrý  pom er k  sv o
jim  m ilovaným  a  k  Bohu. Z dokon aľoval si sa  a  ta k  si sa  
sta l cen n ejším .  P reto n em eška j s  vď akyvzdan ím :

N ielen  za m inúty, za p ok lad y , za  hod in y , za roky , za  c e .  
lý  život ď aku j, a le  za v šetko . A v še tk o  —  j e  Boh. „Môj 
Boh  —  m oje v š e t k o ľ  — h ov oriev a l k ed y s i sv. F ran tišek.

N eviem e, č o  p r in es ie  nový ro k . D ôlež ité je , aby  l v tom . 
to č a s e  sm e d ob re  ob stá li na tom  m ieste , k d e  nás Božia  
prozreteľn osť  p ostav ila  tak , a k o  p íše  b á sn ik : „Z ajtrajšok  
n ie j e  í l  sľúbený .  —  Tam , k d e  sto jíš  teraz , buď sp rav od li
vý  —  a  to, čo  robíš , d ob re  urob  —  a  Boh vzk líč i v teb e!'

M. M.

DAR ČASU
„Na svete nám nič nepatrí, ien čas". (Seneca)
Ak sa hlbšie zamyslíme nad výrokom múdreho 

Senecu, musíme uznať, že ozaj na tomto svete 
nám nič nepatrí, iba čas. V ňom máme možnosť 
vytvárať hodnoty pre náš časný život a získavať 
zásluhy pre dosiahnutie večnej blaženosti. Cas 
pracuje pre seba, to znamená plynie a človek tiež 
pre seba, lebo dáva času náplň dôstojnú človeka, 
to znamená, že pracuje pre vlastné i spoločné 
blaho.

č o  je čas? -  Je to obor večnosti, s ktorým zá
pasí lekár pri smrteľnom lôžku umierajúceho, 
nadzvukové lietadlo so snahou prekonať ho vo 
vzduchu a robotník plnením plánu v závode. Sha- 
kespeare tvrdí, že čas je živiteľom všetkého dob- 
brého, teda i toho najlepšieho i najcennejšieho, 
čo voláme životom.

Kategórie „čas“ a „život" tvoria nerozlučnú, 
vzájomnú jednotu, ktorá sa začína narodením člo
veka a zaniká jeho smrťou. V čase mu danom si 
človek vytvára dočasné i večné šťastie. Najväčší
mi prekážkami, ktoré zahatávajú dosiahnutie več
nej blaženosti, sú hriešne radovánky a bezhranič
né ľpenie na materiálnych statkoch, o ktorých 
platí: „Hlupák, ešte túto noc požiadajú dušu od 
teba. A čo si si prihotovil, pre koho bude?" (Lk 
12, 20 ).

Ak si chceme spasiť dušu, musíme sa snažiť vy
tvárať si morálne hodnoty a zásluhy. Ako? O tom 
nás poučuje známe p o d o b e n s tv o  Krista o talen
toch. Istý človek pred svojím odchodom na cestu 
dal svojim sluhom do správy celý svoj majetok. 
„Jednému dal päť talentov, inému dva a tretiemu 
jeden, každému podľa jeho schopností." (M t 25, 
15). Keď sa vrátil, žiadal od nich vyúčtovanie. 
Prví dvaja zdvojnásobili hodnotu im zverených 
talentov. Tretí sluha však zle hospodáril, nevedel 
narábať s talentom, ktorý dostal, preto ho zako
pal do zeme. Keď sa jeho pán vrátil z cesty, odo

vzdal mu iba tento jediný talent. Za zlé hospodá
renie bol potrestaný: „Neužitočného sluhu vyhoď
te von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“ 
(M t 25, 30).

Podobenstvo o talentoch je blízke našej ľud
skej povahe. Mnohí hospodária tak, ako spomí
naný tretí sluha. Podobne ako on, aj každý z nás 
dostal talent jedného života, pravda nie s rovna
kým objemom času. Počas života má človek vpí
sať doň svoje dobré skutky a tým získať účasť v 
Kráľovstve nebeskom. K tomu nám napomáhajú 
iné talenty, ktoré sme dostali v podobne darov 
Ducha Svätého. Sv. Pavol o nich hovorí. „Jeden 
dostane od Ducha reč múdrosti, druhý reč pozna
nia podľa toho istého Ducha, iný však vieru vply
vom toho istého Ducha; iný zasa der uzdravova
nia od toho istého Ducha; iný schopnosť robiť di
vy a iný opäť dar proroctva; iný schopnosť rozli
šovať duchov, iný zasa dar rozličných jazykov a 
iný dar vykladania jazykov." (1 Kor 12, 8 -  10).

S talentmi Ducha musíme rozumne a šetrne 
hospodáriť, nesmieme ich premárniť. Kto tieto ta
lenty dané Duchom premárni, bude potrestaný 
ako ten sluha v evanjeliu. Lebo dostal plameň 
viery a uhasil ho, dostal talent srdca -  lásku, 
ale nikdy nemiloval. Dostal zdravie a silu, ale 
nikdy nepodal pomocnú ruku slabým a chorým, 
dostal talent zraku, ale nikdy nechcel vidieť ľud
skú biedu a utrpenie. Dostal talent bystrého umu, 
ale nepoužil ho pre blaho ľudstva, ale pre jeho 
skazu, pre vynález zbraní hromadného ničenia. 
Dostal talent výrečnosti, ale nikdy nenašiel slovo 
útechy pre potešenie zarmútených. Dostala talent 
odovzdávať život novým generáciám, ale nikdy 
neporodila, lebo bola egoistkou.

Mnohí ľudia zakopávajú svoje talenty do zeme. 
Mozaika ich tuzemského života zostáva prázd
nou, bez lesknúcich sa drahokamov činorodej 
lásky, milosrdenstva a sebaobetovania. Pre ta
kých platí výrok z hindustánskej múdrosti: Nikto 
nemôže byť bohatým dvojakým spôsobom: buď 
má vrecko prázdne a srdce plné, alebo prekypuje 
zemským bohatstvom a srdcom je žobrák.

Na svete je nás -  podľa informácie riaditeľa 
fondu OSN pre otázky populácie Raphaela Sallu- 
sa -  štyri miliardy. Koncom storočia vzrastie po
čet obyvateľov zeme o 1,8 miliardy. Hovoríme 
2500 jazykmi sveta. Chýba nám však často talent 
jazyka lásky, bratstva, priateľstva medzi národ
mi.

Sú aj takí ľudia, ktorí búrajú plány Božie. Ta
ký samovrah vlastnou rukou zbúra talent času ži
vota! Koľko takých samovrahov je na svete!? 
Mesto San Francisko sa pýši svojou „zlatou brá
nou“, to jest tri km dlhým a 72 m vysokým 
mostom, ktorý spája severnú a južnú časť mesta.
V minulom roku po tejto „zlatej bráne“ prešiel 
sprievod niekoľko stovák ľudí, ktorí si takto pri
pomenuli šesťstú samovraždu z výšky tohto 
mosta do morskej hlbiny.

A čo na záver? V najťažších chvíľach nášho ži
vota nezabúdajme na talent nádeje v Božiu Pro
zreteľnosť, verme v silu jej bezhraničnej pomoci 
a vedzme, že človek a talent času života je chrá
nený piatym Božím prikázaním -  nezabiješ!

o. JÄN TICHÝ



S L U Ž O B N Í K  EUDSKOSTI
11. decembra t. r. uplynie 135 rokov od narodenia veľkého služobníka ľudskosti, obetavého lekára, objaviteľa bacila tu

berkulózy a nositeľa Nobelovej ceny dr. Róberta K o c h á .
Bol vynikajúcim žiakom J. Henla a považujú ho spolu s L. Pasteurom za zakladateľa bakteriológie. V  roku 1882 obja

vil pôvodcu tuberkulózy, tzv. Kochov bacil, ktorým dokázal nákazlivú povahu tejto veľmi zhubnej choroby. Nemilosrdne 
kosila životy mnohých ľudí a nazývali ju aj chorobou chudobných. Do Kochovho objavu bola lekárska veda proti nej 
bezmocná. Každé ochorenie na tuberkulózu končilo vtedy neúprosnou smrťou.

Róbert Koch na svojich cestách po Äzii a Afrike objavil aj pôvodcu vtedy tiež veľ,mi krutej.choroby — cholery. Najviac  
ho však preslávil objav bacila tuberkulózy, za ktorý ho roku 1905 odmenili Nobelovou cenou. Stal sa profesorom berlín
skej univerzity a pozývali ho do najrôznejších krajín celého sveta. Vo svojej lekársko-vedeckej činnosti hľadal nielen pô
vodcu vážnych chorôb, ale skúmal aj príčíny ich vzniku a hľadal cesty k ich likvidácii. Izoloval chorých, dezinfikoval 
zasiahnuté miesta a organizoval protiepidemické opatrenia, aby obmedzil vplyv nákazy. Jeho neúnavná a obetavá činnosť 
prispela nielen k odhaleniu pôvodcu strašnej choroby tuberkulózy, ale aj iných, v jeho časoch tak kruto pôsobiacich cho
rôb, ako napr. cholery, tetanu, moru a ďalších.

Svojou obetavou prácou na poli výskumu pôvodu niektorých chorôb stal sa jedným zo zakladateľov bakteriológie, kto
rej svojimi skúsenosťami a objavmi poskytol mnoho presných a veľ.mi významných metód. Bez nich by sa ani dnešná 
moderná medicína neobišla.

Bol statočným a vytrvalým piíukopníkom v tejto oblasti a do vedomia ľudstva sa zapísal oko vzorný lekár a služobník 
ľudskosti, lebo svoju celoživotnú prácu postavil do služieb ľudstva. Preto mu patrí naša vďačná úcta, uznanie i táto 
skromná, ale úprimná spomienka.

POTECHA NA ŠTEDRÝ VEČER

B líž ili sa Vianoce. Doma päť nezaopatrených  
detí. Pri n ich  cho rľavý  otec. M atka  v beznádej
nom stave v nem ocnic i. Každú chv íľu  čakajú, te 
legram , že skonala. Každý je sm utný, ž ije  v ne
istote. D eti č is tia  dom, up ra tu jú , každ&  robí, čo 
môže. Občas im  príde pom oc i n ie k to rá  príbuzná  
alebo susedka, aby m a li na sv ia tky  by t ako  sa pa
tr i.  No všetkých mučí nevýslovná m yš lienka , č i 
to chysta jú  na Vianoce alebo na pohreb m am ičke.

Razom p riš ie l poštár, tv rd ý  a veselý ch lap , k to 
rý  podával každý  l is t s ne jakým  žartom . Teraz je  
vážny, odovzdáva te legram  bez slova. Ba us ilu je  
sa udržať si tvá r, k to rá  sa mu k r iv í  do p laču a v 
očiach sa mu lesknú slzy. U s ilu je  sa zm iznúť, bo jí 
sa toho, čo bude nasledovať.

N e m ý lil sa. Ozval sa výbuch p laču. N a rie ka l 
manžel i päť s irô t, až sa to  roz lieha lo . Ľudia  sa 
zb iehali zo všetkých s trán  a p la k a li s n im i.

P ribehla  i  te ta M aryša, dôverná p ria te ľk a  nebo
hej, k to rá  bývala hneď vedľa. D eti bežali k  ne j, 
v in u li sa k  nej ako k  m am ičke. Teta, te ta , aké  
m y budeme m at Vianoce?  — vo la la  na js ta rš ia  
dcérka.

D eti moje, budete m at všetko, akoby vám ž ila  
m am ička, nebojte sa, — utešovala ich Maryša  
a tis k la  k  sebe ako svoje vlastné.

Potom bol pohreb, na k to rom  sa z iš lo  veľa ná
roda. Všetci p la k a li a c í t i l i  so s iro tam i. Nejeden  
si vzdychol:

Ach, aký  len budú m ať Š tedrý večeri
Po pohrebe te ta  M aryša usporiada la  v dome 

nebohej všetko ako po v las tne j sestre.
Vianoce b o li predo dverm i. Teta M aryša, k to rá  

bola bezdetná vdova, začala chystať ako pre v las t
nú rod inu . V a rila , p iek la , aby bolo všetkého dosť. 
Na strom ček de ti an i ich  otec nepom ýšľa li. Pred 
večerou te ta  Maryša rozposla la  de ti z izby, jed - 
ného do drevárne, druhého do obchodu, každého  
niekde, sama nebadane p rin ie s la  m a lý  strom ček  
a postav ila  vedľa rádia.

To bolo prekvapenie , keď  sa de ti d o s ta v ili do 
izby. Až z h ík li, zabudli na sm útok.

Teraz sa, d e ti m oje, pom odlim e, zaspievame 
ko ledu  a ta k  začneme večeru, p r i k to re j vás všet
kých  prekvapím .

D eti p os lúch li a an i nedýcha li od očakávania, 
aké to  bude prekvapenie .

Teta M aryša p rin ie s la  voňavú kapustn icu , po
zd rav ila  a zača la : D e tičky , odteraz vám chcem  
nahradzovať m am ičku vo všetkom , kým  len bu
dem žiť. Budem sa o vás s ta ra ť ako o svoje d ie t- 
ky , len  ma pos lúcha jte , ako  ste pos lúcha li nebo
hú m am ičku. A každé z n ich  pobozkala.

O tcovi sa s k rú t il i  s lzy  v očiach, d ie tk y  ž ia r il i  
radosťou.

Odpadol im  ťažký  kam eň zo srdca.
N a jšťastne jš ia  bola te ta  M aryša, že sa im  môže 

obetovať ce lkom .
A j m y sa obetu jm e na Š tedrý  večer chorým , sta. 

rým , s iro tám , zarm úteným , Veď oslavujem e na
roden ie  toho, k to rý  obetoval za nás svo j ž ivot.

Dr. Ján Bubán



„ . . . J a  som si vyvolil v á s . . .  (Jn. 15, 16)+
Zomrel náhle a nečakane zaopatrený sviatosťami nemocných v Bardejove dňa 27. októb

ra 1978 v 49. roku svojho života a 28. roku kňazstva.
Narodil sa 1. mája 1930 v Bardejove, kňazskú ordináciu prijal 28. júna 1953 v Prahe. Pô

sobil ako asistent na CMBF v Prahe—Litoméŕiciach, ako správca farností v Otročine a Starej 
Boleslave v pražskej arcidiecéze. V prešovskej diecéze pôsobil ako správca farnosti vo Fu- 
lianke a od roku 1970 ako šéfredaktor gr.-kat. tlače a v rokoch 1976—1978 aj ako šéfredak
tor Katolíckych novín. Boli mu udelené vyznamenania: synodalibus decoratus a titul arcibis
kupský notár.

Pohreb a rozlúčka s naším drahým zosnulým bola v utorok dňa 31. októbra 1978 o 8. ho
dine v gr.-kat. chráme v Bardejove a o 10.30 hod. v kostolíku sv. Michala na cintoríne, na 
ktorom jeho telesné pozostatky boli uložené do slávneho vzkriesenia.

« '
Jeho dušu odporúčame modlitbám spolubratov a veriacich.

V e č n á  m u  p a m i a t k a  
a

b l a ž e n é  o d p o č i n u t i e .

■ V
Oznamujeme, že Pánovi života a smrti, svojmu večnému Veľ- t  ¿3*8^ 

kňazovi odovzdal svoju dušu kňaz

ThDr. Emil KORBA
SEFREDAKTOR

Smútiaca rodina Gr.-kat. bisk. ordinariát
a

gr. kat. a rím.-kat. duchovenstvo

Z minulosti a prítomnosti našich farností
Č  e r t  i ž n é

G réckokatolícka farnosť Č  e r t i ž- 
n é  (do roku 1927 Č ertiažn e) leží
12 km na severozápad od M edzilabo
riec, v severnej časti N ízkych Beskýd 
na sútoku viacerých potokov, tvoria 
cich pramennú oblasť Laborca.

Obec sa spomína v listine z roku 
1431 a patrila  panstvu Hum enné — 
Drugethovcom, neskôr Csákyovcom  
(koncom 17. stor.), potom Szirmayov- 
com (koncom 18. stor.) a od roku 
1863 tu .mali m ajetky Dobrianskovci.

Pred 150 rokmi — v roku 1828 — 
bolo v obci 103 domov, v ktorých ž i
lo 775 obyvateľov, ktorí obhospoda
rovali polia, pracovali v rozsiahlych 
lesoch a pá lili uhlie. V  poslednom de
saťročí 19. stor. Č ertižné postihla  
vlna vysťahovalectva. V  roku 1890 tu 
žilo 1062 obyvateľov, o desať rokov 
neskorSie 961. Za prvej svetovej voj
ny Čertižné bolo na rozhraní rokov 
1914 — 15 počas ruskej ofenzívy zni
čené.

Za predmníchovskej ČSR bolo Cer- 
tižné chudobnou poľnohospodárskou 

obcou. Dňa 13. marca 1935 miestni

roľníci vyhnali z obce exekútorov a 
žiadali zastavenie exekúcií a vyp late
nie sľubovanej náhrady za vojnové 
škody. K vzbure sa pridali aj obyva
te lia  Habury, ktorí sa 14. marca 1935 
pustili do boja proti četníkom . Za 
vzbury pri prestrelke bolo 8 roľníkov 
ťažko zranených a mnohí boli zatknu
tí a súdení. Túto tragickú udalosť 
pripom ína pam ätná izba, ktorá bola 
sprístupnená v roku 1960 a pam ätná  
tabuľa.

Č ertižné bolo oslobodené S oviet
skou armádou 8. októbra 1944.

Pôvodný farský chrám bol posta
vený v roku 1708. Pretože bol veľmi 
m alý a spustnutý, m iestni gréckoka
to líc i so svojím duchovným otcom Ire- 
nejom C hanatom  začali v roku 1926 
s výstavbou nového chrámu. Ten bol 
posvätený 13. júna 1929. Čertižn iansky  
farský chrám je zasvätený sviatku N a 
nebovstúpenia Pána, a nie ako sa to 
na niektorých m iestach uvádza, že 
ide o chróm Premenenia Pána (napr. 
v Súpise pam iatok na Slovensku, 
Obzor Bratis lava 1967 i inde).

Farský chrám z roku 1929 je posta
vený v slohu secesnom. Popri hlavnej

veži má chrám dve bočné vežičky, ma
júce prvky ruskej renesancie. Chrámo
vý ikonostas (z polovice 18. stor.) bol 
prenesený zo starého chrámu. Bol ob
novovaný v roku 1880 majstrom J. K. 
Kobylanským a v roku 1962 Andrejom 
Hochronom z Kolbasova. Hlavný oltár 
bol postavený v roku 1941.

V Čertižnom  pôsobili a na miest
nom cintoríne sú pochovaní dvaja vý
znamní buditelia:

Adolf I. D o b r i a n s k y  (1817 — 
1901) — významný predstaviteľ ukra- 
jinsko-rusínskeho ľudu, politik a pub
licista, ktorý v 60. rokoch minulého 
storočia zastupoval na krajinskom 
sneme aj slovenské záujmy a zúčast
nil sa aj na prácach pri založení Ma
tice slovenskej. Zomrel 19. marca 
1901 vo vyhnanstve v Innsbrucku a 
pred smrťou vyjadril želanie, aby bol 
pochovaný v Čertižnom. (O tom bliž
šie v Slove 1976, roč. VIII., str. 1 4 -  
15).

Július I. S t a v r o v s k ý  — Po
p r a d o v  (1850 — 1899) bol gr.-kat. 
kňazom, básnikom, publicistom a pe
dagógom. Svojou činnosťou kráčal v 
šľapajach staršieho druha Alexandra

14



T̂ náXixjcr žlútľtcu
POŠA — Pri príležitostí chrámového sviatku Narodenia presv. Bohorodičky 

zavítal do farnosti Otec ordinár, prelát J. Hirka, a v miestnej cerkvi slúžil 
slávnostnú sv. Liturgiu, kázal a potom posvätil budovu fary.

CHRÁMOVÉ SVIATKY Narodenia presv. Bohorodičky v nedeľu 10. septem
bra t. r. oslávili aj v ďalších farnostiach našej eparchie:

V Košiciach slúžil a kázal o. šéfredaktor našej tlače dr. E. Korba, v Dúb
ravke o. J. Sabol, v Košickom Klečenove o. dr. Št. Ujhelyi, v Drienici o. E. 
Kočiš a v Abranovciach o. J. Hric, archivár Ordinariátu.

KOŠICE — 28. septembra sa na verejnom cintoríne rozlúčili s manželkou o. 
čest. kanonika J. Petrašoviča, Apolóniou, rod. Petachovou, ktorá v Pánu zp- 
snulo vo veku 73 rokov. Obrady pohrebu vykonal o. arcidekan V. Skorodenský, 
okresný dekan košický.

NAŠI DECEMBROVÍ JUBILANTI — V tomto mesiaci si svoje životné a kňaz
ské jubileá pripomínajú títo vľd. duchovní otcovia: 65 rokov od narodenia o. 
Vojtech S l i v a r i c h  (6. 12); 60 rokov od narodenia o. Andrej F e d o r o n -  
ko (18. 12); 25 rokov od chirotónie o. Ján R a b a t i n  (6. 12.) a o. Michal 
K o c á k (2?. 12.).

Srdečne blahoželáme a pozdravujeme!

JESENNÝ TURNUS EXERCIÍ näšho duchovenstva prebiehal v Charitnom do
move v Dolnom Smokovci v dňoch 2 .-7 .  októbra ŕ. r.

UZÁVIERKA TOHTO ČÍSLA sa skončila  30. septembra. Rukopisy sme do tla 
če odovzdali 2. októbra t. r.

U z á v i e r k a  Gréckokatolíckeho kalendára 1980 sa skončí 20. decembra 
t. r. Príspevky d v o j m o  a v predpísanej forme pošlite na adresu našej re
dakcie v Košiciach (040 01 Košice, Šrobárova 5511. p.)

RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ CHRISTOS RAZDAJETSJA svojim  spolupracovní
kom, Čitateľom a priaznivcom úprimne privoláva k  tohtoročným sviatkom Bo
žieho narodenia:

REDAKCIA

POĎAKOVANIE — Všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu milo
vanú manželku a matku Apolónfu, rod. Petachovú, vyslovujem aj touto cestou 
úprimné a vďačné Pán Boh zaplať. Osobitne ďakujem za účasť na pohrebe 
svojim drahým spolubratom a veriacim z miest môjho pôsobenia. S prosbou 
o modlitby:

o. Jozef PETRASOVIČ, č. kanonik.

Zoznamy pamiatok
Slovenský ústav pamiatkovej sta

rostlivosti a ochrany prírody v Bra
tislave vydal metodické pokyny k  
vedeniu inventárnych zoznamov hnu. 
te ľných ku ltú rnych  pam iatok zapísa. 
ných v štátnom zozname. Pokyny de
fin u jú  povinnosti správcu pam iatko
vého objektu p ri jeho údržbe, opra
vách, zabezpečení ochrany a určujú  
postup p ri odovzdaní a preberaní 
správy pamiatok. Vytyčujú ďa le j po
vinnosti národných výborov a odbor
ných organizácií pam iatkovej starost
livos ti a stanovia, ako treba postu
povať p ri zmenách a doplňovaní v 
inventárnych zoznamoch. Správcovia 
pam iatok boli s pokynm i oboznámení 
na odborných seminároch, ktoré sa 
konali v jednotlivých  okresoch.

(Z ord. obežníka č. 111/78.)

PRACOVNÝ ČAS V ROKU 1979

V roku 1979 sú pracovnými dňami 
soboty pripadajúce na 31. marec, 21. 
apríl, 12. máj, 22. október a 10. no
vember.

V roku 1979 sa presunuje: prac. voľ
no zo soboty 28. 4. na pondelok 30. 4. 
a pracovný čas z pondelka 30. 4. na 
sobotu 28. 4.

Prac. voľno zo soboty 5. 5. na pon
delok 7. 5. a prac. čas z pondelka 7.
5. na sobotu 5. 5.

Prac. voľno z nedele 6. 5. na utorok 
8. 5. a prac. čas z utorka 8. 5. na ne* 
deľu 6. 5.

Prac. voľno zo soboty 22. 12. na 
pondelok 24. 12. a prac. čas z pondel
ka 24. 12. na sobotu 22. 12.

Prac. voľno zo soboty 29. 12. na 
pondelok 31. 12. a prac. čas z pondel
ka 31. 12. na sobotu 29. 12.

* i - ; Duchnoviča (1803 — 1865). Menovanie 
za gr.-kat. farára do Čertižného prijal 
v roku 1879 a tu pôsobil v službe 
svojmu ľudu plných dvadsať rokov až 
do predčasnej svojej smrti 27. marca 
1899. (O ňom bližšie v Gr.-kat. kalen
dári 1975, str. 6 0 -6 1 ).

V Čertižnom sa zachovala hospo
dárska budova kúrie Dobrianskovcov 
v klasicistickom slohu zo začiatku 19. 
stor. Z tejto obce pochádzajú typické 
ľudové piesne a známe tance ako 
napr. do šaflika, do karičky, do radu, 
starodávny, tanec pri čepčení, výmen
ný tanec, truťak, cigánske lapkané, 
kozák, Hoja, Ďunďa a ďalšie. Čertiž- 
nianske ženy sa v minulosti preslávili 
maľovaním kraslíc.

V starších schémotiz,moch sa uvá
dza, že farská matrika bola zavedená 
v roku 1792, avšak matrika pokrste
ných začína jedným záznamom v roku 
1818 a potom pokračuje v nasledujú
com roku.

Čertižniansku gr.-kat. farnosť spra*

vovalí títo duchovní: VasiP Markovič 
(1700-1760), Ján Popík (1760 -  
1804), Hilár Kozák (1804-1805), Ale
xej Chila (1805 — 1806), Jozef Dobran- 
ský (1806 — 1808), Juraj Toronský 
(1808 — 1819), Demeter Bukovecký 
(1819-1821), Eliáš Zatvornický (1821
— 1822), Alexander Hodobay (1822 — 
1826), Gabriel Gerbery (1826-1829), 
Teodor Gojdič (1829 — 1830), Michal 
Beskid (1830-1879), Mikuláš Petra- 
šovič (1879), Július I. Stavrovský —Po
pradov (1879 — 1899), Irenej Chanat 
(1900-1930), Andrej Greš (1930), dr. 
Július Hricišák (1931—1932), Karol 
Sziics (1933 — 1934), Mikuláš Kellô 
(1934-1935), Ján Čekan (1935- 
1939), Anton Podhajecký (1939-1944), 
Andrej Huľva (1945 — 1946), Mikuláš 
Szigeti (1946-1950 a 1968-1976). V 
súčasnosti je správcom farnosti o. 
Ján Puškáš.

Veriaci v Čertižnom sa príkladne 
starajú o svoj chrá,m. Posledné opravy 
na ňom (strecha) urobili v minulom 
roku. P. M. M.

M iJM iW W iM a M M B a W  J 5



Z DECEMBROVÝCH VÝROCI

KULTÚRNE ROZHĽADY____
SVETOZNÁMA TREŤJAKOVSKÄ GALÉRIA V MOSKVE má v súčasnosti vyše 

56 tisíc d ie l výtvarného umenia, ktoré pa tria  do prve j kategórie.
DOM NA SUVOROVOVOM BULVÁRI V MOSKVE, v ktorom  s tráv il posledné 

roky  života (1848—52j  N iko la f V. Gogoľ, sp rís tupn ili verejnosti. Usporiadô- 
vajú v ňom rozličné podujatia o die le tohto veľkého realistického spiso
vateľa.

NEĎALEKO ĽVOVA NA UKRAJINE o d k ry li pozostatky veže spaského kláš . 
tora , o ktorom sa zmieňoval už v roku 1292 kňaz Lev D anilovič . Vo veži sa 
zachovali af fragm enty stare j keram iky.

MAĎARSKÁ AKADÉMIA VIED začala vydávať desaťzväzkové Dejiny Ma
ďarska.

V KNIŽNICI AKADÉMIE VIED V BUKUREŠTI našli vydanie básnického die- 
la  Publia Ovidia. Túto kn ihu v y tla č ili v roku  1481 v Benátkach a doteraz sú 
známe ich dva zachované exempláre.

NA V III. MEDZINÁRODNOM KONGRESE SLAVISTOV V ZÁHREBE venovali 
slavisti osobitnú pozornosť d ie lu  Leva N, Tolstého a chorvátskeho spisovate
ľa Miroslava KrleŽu. Za predsedu medzinárodného slavistického výboru bol 
zvolený profesor Leningradskej un iverz ity  akadem ik M. P. Alexejev. Najbližší 
medzinárodný kongres slavistov bude v roku 1983 v Kyjeve . Československý 
kom ité t slavistov vydal zborník prác pod názvom Československé prednášky 
pro V III. mezinárodní sjezd slavistú v Záhrebu.

V TALIANSKOM MESTE SCALEA, kto ré  leží na pobreží Tyrhenského mora, 
obnovili vzácny m ariánsky chrám z 9. stor.

V LETOHRÁDKU BELVEDER V PRAHE sa tešila  veľke j pozornosti návštev
níkov výstava Sto starých európskych kresieb . Medzi exponátm i dom inovali 
die la ta lianskych a holandských majstrov 16. a 17. stor.

VO VALDSTEJNSKEJ JAZDIARNI NA MALEJ STRANE V PRAHE bola vý
stava Päťdesiat majstrovských d ie l z 11 múzejných zbierok Sovietskeho zvä
zu. Jednou z tem atických častí výstavy bola Časť Ruské m aliarstvo 15. až 
začiatku 20. stor. so súborom ikon z 15. a začiatku 16. stor.t k to ré  sú expo
nátm i Múzea starého ruského umenia Andreja Rubľova a ďalších múzeí

NA 25. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO KULTÚRNEHO LETA V LUHAČOVI
CIACH odznelo spolu 123 koncertov, z toho 74 kolonádnych. V rámci tohto 
le ta bol a j 21. Janáčkov festiva l, k to rý  bol tohto roku venovaný 50. výročiu  
úm rtia  tohto významného skladateľa .

V SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKE sa ročne predá novín a ča
sopisov za 559 m iliónov korún . Poštová novinová služba dodáva jednotlivým  
odberateľom podľa objednávok 632 titu lo v  domácej tlače, medzi k to rým i je 
aj naše Slovo a jeho mutácia B lahovistnik. Každým rokom rastie záujem 
o zahraničné časopisy, najmä zo socia listických kra jín .

NA SLOVENSKU je desať miest vyhlásených za mestské pamiatkové rezer
vácie. Sú to : Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava , Kež
marok, Kremnica, Levoča, Prešov, Sp. Kapitu la a Sp. Sobota. Pre všetky tieto  
mestá je vypracovaný plán záchranných prác.

NA NÁMESTÍ MARTINA BENKU V BRATISLAVE odha lili pomník národné . 
ho umelca M artina Benku p ri p rílež itos ti jeho 90. nedožitých narodenín. Jeho 
autorm i sú laureát štátnej ceny, akad. sochár prof. L , Snopek a zasl. umelec 
p ro f. Ing. arch. Beisetzer.

KAŠTIEĽ PRI HORNEJ LEHOTE NA ORAVE začali rekonštruovať. Táto re~ 
nesančná stavba bude po dokončení roku 1983 s lúž iť na kulíúrno-spoločenské  
podujatia .

VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI sa v 1146 ľudových kn ižn ic iach na
chádza vyše š ty ri m ilióny  zväzkov kníh, čo predstavuje na každého obyvateľa 
t r i  zväzky.

ZA TRI DESAŤROČIA, ktoré  up lynu li od založenia Lekárskej fa ku lty  Uni
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , skončilo  štúdium medicíny 3669 
študentov.

UKRAJINSKÉ ŠTÚDIUM ČS. ROZHLASU V PRESOVE ročne odvysiela do 
éteru vyše 600 hodín slova a hudby.

SOCIALISTICKÁ ZÁKONNOSŤ V PAMIATKOVEJ STAROSTLIVOSTI od JUDr. 
Františka Kutlíka  je  publikácia, v k to re j autor komentuje zákon SNR o k u l
túrnych pamiatkach, národných ku ltú rnych  pamiatkach, pam iatkových re
zerváciách a ochranných pásmach, č ita te ľ v nej nájde všetky právne predpi
sy, ktoré sa dotýka jú  prob lem atiky ochrany a záchrany pam iatok , Túto 362- 
stránkovú publikáciu odporúčame všetkým, kto rým  }e blízka pamiatková  
starostlivosť a dobre poslúži i  správcom našich farností.

1. XII. je 135 rokov, čo sa v Ondrá- 
sovej narodil r. 1843 ŠTEFAN MISIK, 
farár v Hnilci, lingvista, etnograf a 
historik — spisovateľ (+1919). — 4. 
XII. pred 280 rokmi (1798) umrel ta
liansky lekár—prírodovedec LUIGI 
GALVANI, objaviteľ elektromagnetic
kej indukcie. — 5. X ll. je 185 rokov 
tomu, čo r. 1793 umrel košický rodák 
IVAN IŽO, kňaz-pedagóg, geograf, 
pyrotechnik o balistik, a 100 rokov, 
čo sa r. 1878 narodil ukrajinský bás
nik OLEXANDR OLES, predstaviteľ 
ukrajinskej moderny (+1944). — 6. 
X ll. pred 110 rokmi (1868) uhorský 
snem prija l tzv. národnostný zákon, 
ktorý sa stal nástrojom útlaku nema
ďarských národov v krajine, a 7. Xll. 
pred 125 rokmi (1853) sa v Koterba- 
choch (Rudňany) narodil MUDr. EDU
ARD DAITS, lekár vo Veľkej, prírodo- 
pisec a spoluzakladateľ Tatranského 
múzea, pre ktoré založil zbierky mo
týľov, chrobákov a 52-zväzkový herbár 
(+1931).

10. Xll. je 85 rokov, čo r. 1893 do
hotovili trať zo Sp. Belej do Podolín- 
ca, 11. XU. zasa je 135 rokov, čo sa r. 
1843 narodil RÓBERT KOCH, objavi
te ľ baciiu tuberkulózy, nositeľ Nobe
lovej ceny (+1910), a 85 rokov od za
čiatku dopravy na tra ti Prešov— Bar
dejov. — 12. Xll. pred 130 rokmi 
(1848) bola bitka pri Budi.mfre a pred 
35 rokmi (1943) bola uzavretá čs.-so
vietska Zmluva o priateľstve, vzájom
nej pomoci o povojnovej spolupráci.

Pred 60 rokmi, 15. Xll. 1918 v Soli
vare bolo zhromaždenie zástupcov Ša
riša, Zemplína a Abova, dožadujúcich 
sa slovenskej samosprávy a plnej slo
body v zväzku ČSR; pred 80 rokmi 

f sa 16. Xll. 1898 narodil národný ume
lec JÁN SMREK —ČIETEK, básnik, a 
pred 70 rokmi sa 17. Xll. 1908 začala 
doprava na tra ti Poprad —Starý S.mo- 
kovec.

18. Xll. je Deň čs. známky na pa
mäť, že v ten deň r. 1918 vyšla prvá 
čs. známka. — 21. Xll. pred 10 rokmi 
(1968) štartovala americká kozmická 
loď Apollo 8 na let okolo Mesiaca, 
22. XII. pred 130 rokmi (1848) sa v 
Košiciach narodil MUDr. A. GER- 
STER, chýrny chirurg a vedecký spi
sovateľ, a 23. Xll. pred 315 rokmi 
umrel r. 1663 taliansky kňaz —fyzik 
FRANCESCO M. GRIMALDI.

24. X ll. pred 180 rokmi sa narodil 
(1798) poľský básnik ADAM MICKIE- 
W ICZ (+1855), pred 75 rokmi (1903) 
o tvorili trať Trebišov —Vranov a pred 
35 rokmi (1943) vytvorila sa SNR, ako 
vrcholný orgán protifašistického od
boja na Slovensku. — 25. Xll. pred 
1625 rokmi (353) sa. v Ríme prvý raz 
slávnostne s lá v il (-sviatok Narodenia 
Pána.
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