
Slová svätých Otcov
Svätý Efrém Sýrsky (+373, pamiatka 28. januára)
Túžiš po spravodlivom živote? Zdokonaľuj sa v pokore, pretože 

bez nej spravodlivý život nie je  možný.
Všetky svoje skutky vykonávaj v po|kore, v mene Spasiteľa náš

ho Ježiša Krista, a tým ich ovocie bude prijaté v nebi. Pýcha je  
podobná k vysokému zhnitému stromu, na ktorom sa lámu všetky 
haluze a  keď naň niekto vylezie, ihneď a j spadne z výšky.

Blažení, ktorí milujú ¡Pána Boha a z lásky k Nemu pohŕdajú 
všetkým pozemským.

Blažení tí, ktorí seba dobrovoľne pokorujú, lebo budú povýšení.
Blažený, kto neustále má pred očami deň súdu a snaží sa pri

praviť sa na tento deň.
Blažený, kto plákal na zemi pre Boha, pretože ovocie jeho vy

rastie v nebi.
Blažený, kto je chlieb nie zadarmo, ale z práce svojich rúk, 

podobne ako apoštol Pavol, a kto iným delí zo svojich vlastných 
trúdov.

Beda tomu, kto prebýva v hriechoch a nevie o čase pokánia; 
bude sa kajať beznádejne oplakávajúc svoje hriechy.

Beda tomu, kto hovorí: „Teraz užívam sladkosti života a potom 
v starobe sa budem kajať“; lebo ako sieť náhle ho prikryje jeho 
smrť a jeho očakávanie zhynie.

Beda tomu, kto dnes hreší a  zajtra sa chce kajať; veď on ne
vie, 60 zrodí zajtrajší deň a  noc, ktorá je pred ním.

(Pokračovanie na 5. str.)
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Podobenstvo o kúkoli 
medzi pšenicou

Pri jednej ceste do Jeruzalema, za
stavili sa apoštoli v ktorejsi samari
tánskej dedine. Ale tí ich neprijali. 
Apoštoli fakub a Ján povedali: „Pane, 
chceš, aby sme povedali: „Nech zo
stúpi oheň z neba a zničí ich“ (Lk 
9, 54)? Spasiteľ však povedal: „Ne
viete, čieho dncha ste. Syn človeka 
neprišiel duše zahubiť, a le zachrániť“ 
(Lk S, 56).

Azda tak by jednal nejeden z nás 
pri pohlade na to, koľko zla je  vo 
svete. Aký je  však Kristov postoj? 
Pekne je  vyjadrený aj v podobenstve
0 kúkoli medzi pšenicou.

Kráľovstvo nebeské podobá sa člo
vekovi, ktorý na svoju rolu zasial 
dobré semeno. Ale kým ľudia spali, 
prišiel nepriateľ, prisial kúkoľa me
dzi pšenicu a odišiel“ (Mt 13, 24—25). 
A keď siatina vyrástla a začala vy
háňať do klasu, vtedy sa ukájal aj 
kúkoľ. Sluhovia boli prekvapení a bo
li ochotní kúkoľ hneď vyzbieraf. Ale 
hospodár povedal: „Nie, aby ste azda 
pri zbieraní kúkoľa nevytrhali spolu 
s ním a j pšenicu. Nechajte oboje rásť 
až do žatvy! V čas žatvy vydám roz
kaz svojim žencom: „Pozbierajte naj
prv kúkoľ, poviažte ho do snopov a 
spáľte ho, čistú pšenicu však zhro
maždite do mojej stodoly“ (Mt 13, 
29—30).

Z podobenstva vyplýva, že napriek 
tomn, že je  vo svete mnoho zla, aby 
sme neboli znechutení. Svojím pre
náhleným postojom k zlu môžeme 
ešte narobiť viac zla. Zlých netreba 
posudzovať, aby sme ich nepopudzo- 
vali. Zlí sa môžu polepšiť a dobro
ta dobrých sa môže vyskúšať, aby si 
zaslúžili tým väčšiu odmenu.

Hlavný dôraz sa však kladie, že 
Spasitel bude „v čas žatvy“ súdiť ži
vých i mŕtvych. „Syn človeka príde 
v sláve svojho Otca so svojimi anjel
mi a vtedy odplatí každému podľa je
ho skutkov“ (Mt 16, 27). Ale najprv 
sa má ukázať, aká veľká je Božia 
trpezlivosť s ľuďmi a ako si máme 
dávať pozor, aby sme hneď každého 
neodsudzovali.

V 17. storočí žila vo Francúzsku 
zbožná slúžka Armella, ktorá zomrela
v chýre svätosti. Bola veľmi chudob
ná a nevedela ani čítať. Zato však 
bola všímavá a veľmi dobre vedela 
čítať z knihy Božej prírody. Zo všet
kého si brala poučenie. Tak napr. pri 
čistení obilia pozorovala, ako sa pše
nica oddeľuje od pliev. Povedala, že
1 pri poslednom súde takto Pán Boh 
oddelí dobrých od zlých.

Uvedomme si, že i medzi nami je 
dosť pliev a kúkoľa. Nie všetci sme 
ideálmi. Položme si preto rukn na 
srdce a úprimne sa vyznajme, že ani 
my nie sme takí, akí máme byť. Maj' 

(Pokračovanie na S. str.)



PRED ŠTYRIDSIATIMI ROKMI
J e  tu č a s  žatvy, č a s  zberu  c h le b a  n ášho  k a ž d o d en n éh o , č a s  n áročn ej a  tvrdej p o ľn oh o sp o d árske j  

p ráce , a l e  a j č a s  prázdnin  a  d o v o len iek , č a s  z a s lú ž en éh o  oddychu . V rcholí le to , s ln iečk o  p r ip eká  
a  je  nám  a j ľú to, že  si n em ôžem e z to h o  jeh o  t e p la  od lož iť  n a zim u, k e ď  sa  nám  — v ch lad n ý ch  a  
m razivých d ň och  — n eraz za cn ie  p o  h orú cich  lú čo ch  s ln ka .

Život sa  n ezastavu je. Tí, č o  od d ý ch li, sa  p o o k r ia l i  a  o sv iežen í znova sa  vracajú  d o  p ráce , aby  vy
m en ili tých , čo  a j za n ich  zn áša li t  archu  dň a. M nohí z n ás sa  vydávajú  c ez  v íken dy  za  krá sam i B o
žej prírody  a  zrazu zisťu jem e, že  je  tý ch  k rá s  n a o z a j v e ľa -p rev eľa , a ž  ta k , že  m ôžem e by t na ne 
hrdí.

P ríjem n é  — pri p o tu lk á ch  prírodou  — sp á ja m e  s užitočným , k e ď  sa  u čím e poznávať m iesta , k t o 
ré  nám  bo li d o tera z  n ezn ám e, vzácn e h is to r ic k é  p am iatky , k torý m i n aša  k ra jin a  priam  oplýva. Z 
nich sa  nám  prihovára jú  s to ro č ia , m inu lé g e n e rá c ie . Do n ich  je  vp ísaný tvrdý život n ášho ľudu v 
m inulosti, n ie vždy ž ič livej.

Po c e s tá ch  a  ch o d n ík o ch  p rich ád zam e a j k  vzácnym  p am ätn íkom  n aše j n edávn ej m inulosti, k  
pam ätn íkom  hrdinov  S lo v en sk éh o  n árod n éh o  p ov stan ia . T ohto  roku  si pripom ín am e jeh o  okrú h le
— šty rid sia te  výročie . Ním sa  začína jú  a j c e lo š tá tn e  a k c ie  k  štyridsiatem u  výročiu  vyvrcholen ia  n á
rod n ooslo b od zo v ac ieh o  b o ja  č e s k o s lo v e n s k é h o  ľudu a  o s lo b o d en ia  n aše j vlasti.

S lo v en sk é  n árod n é p ov stan ie  je  ep och á ln o u  udalosťou  v d e jin á ch  n ašich  národov  a  p resahu je  
rám ec  B an ske j B ystrice , S tr ed o s lo v en sk éh o  k ra ja , ba  a j sam otn ej S lo v en sk e j s o c ia lis t ic k e j repu bliky  
a  m á v eľký  ce lo štá tn y , ba  m edzin árodn ý  význam . N árodný poh y b  n ášho ľudu n eosta l osam oten ý , 
a le  n ašiel podporu  d os lov a  in tern acion áln u , a  to  v p o d o b e  ú časti príslu šn íkov  ta km er  trid siatich  ná
rodov , a le  a j v m ater iá ln e j, m orá ln ej a  p o lit ic k e j  p od p o re  p red ov šetký m  S ov ie tskeh o  zväzu.

Jeh o  p lam eň  vyšľahol v B an ske j B ystrici, p r i ústí r ie č k y  B ystrice  d o  H rona v ob ja tí hôr. R ozho
re li sa  p o v s ta le ck é  vatry v N ízkych  T atrách , V e ľk e j  F atre  i S lov en skom  ru dohorí a  zvestovali svetu, 
že náš národ  si n ež e lá  žiť v p o ro b e , a le  o d h o d la n e  sa  h lá s i k  obn oven iu  Č esk os lov en sk e j repu bliky , 
sp o lo čn éh o  to  štátu  d v och  b ra tsk ý ch  n árodov , Č ech ov  a  S lovákov .

S lovenským  národným  povstan ím  sm e d o k á z a li ,  že túžim e p o  radostn om  úsvite os lob od en ia , 
po znovuobnoven í s lo b o d n e j v lasti Č echov  a  S lov ákov , veľavýzn am n om  to  š tá te  v srdci Európy, k t o 
réh o  ex is ten c ia  a  ď a lš í radostn ý  rozvoj bu de g aran tov an ý  dô lež itý m i m edzin árodn ým i d oh od am i — 
najm ä so  S ov ietskym  zväzom  — k torý  n ás n eop u stil an i v tedy , k e ď  h an eb n e  z lyhali v šetc i naši bý 
valí západn í sp o jen ci.

Z apočúvajm e sa  d o  s lov  b ásn ika , k torý m i sp iev a  o te jto  význam nej e p o p e ji  n ašich  d e jín :
N árod sa  zdvihol k  hv iezdam , v oľn e lie ta l, zástava s lob od y  a  m ieru  ce lý m  svetom  veje.
P ovstania sem ä  v n ás už navždy k líč i. N a h orá ch  vzplanul hnev  a  vzp lá li n ové ohne.
S lov en ský  n árod  zaslúžil s i m e t á l . . .  P rinceznú zožrať c h c e l  d r a k ,  ob lu da a  zruta.
Vstal k  boju  n árod , č o  b o l  h o lu b ičí. H oj, m or h o , S lov ač , v š a k  ta  h o ra  chrán il
Za život v  s lo b o d e  v tom  h is to r ick om  le t e  V ieš d ob re , že  tá  b itk a  b ý v a  ľúta,
sptévált h ory  p iesn e , č o  v rah  neum lčí. n o, k d e  je  p ravda , tam  j e  vždy a f  šťastie  zbraní.
V rahovia p rehrávajú  b o je  v c e lo m  sv ete , H nev ľudu vybu chol ja k  v h o rá ch  letn á  bú rka ,
M ooen *ké hory  p iesň ou  u m lč ia  vždy š t e k o t  v lčí. b le s k y  sa  ozývali z n eb o ty čn ý ch  T atier,
V ozv en ách  zn eli v h o r á c h  s láv n e  d e je .  k e ď  d o  s k á l  hrom  bil, hr om ob itie  s trašn é d u r k á . . .
K d ek o ľv ek  prídu  ťa ž k é  č a s y , c e lý  sv et s a  p oh n e , T is íce  h rom ov  b ilo  v ôk o l h o rsk ý ch  vatier.

*  (P. G. Hlbina)
f  ed en  z org an izátorov  S lo v en sk éh o  n árod n éh o  p ov stan ia  L ad islav  N ovom eský  n ap ísa l: „S loven 

s k é  n árod n é p ôv stam e p red ov šetký m  r eh ab ilitov a lo  s lov en ský  n árod  v o č ia ch  revolu čn ých  národov  
S ilióp y  i c e lé h o  d e m o k r a t ic k é h o  sv eta  a  raz h a v ž d y  zam ietlo  zdan ie, že  jeh o  osudovou  dejinn ou  
m ia íb o u  byť p reohodn ým  p oslu h ov ateľom  k o ň tŕa rev o lu čn e j r e a k c ie ,  k e d y k o ľv e k  sa  zberá  zm erať svo 
j e  ,sHy s  revo lú eiam i, p oh y ň ajú cím i svet dop red u .

S lo v en sk é  n árodn é p ov stan ie  u káz a lo , ž e  b e z  výhrad  m ožno n aozaj zlúčiť od d an osť  m y šlien ke  
n árodn ej sam obytn osti s  v ern osťou  p o k ro k u , a e m o k r a c i i  a  ich  revolú ciám . H o c i v on ý ch  sv eto 
vý ch  z á p asoch  zdá sa  SNP b y t m alou  ep izód /m , jeh o  význam  b o l v eľký . N ielen že  v iaza lo  značné  
sily  n ep ria teľa , a l e  jeh o  m oráln y  význam  an i rm m ožno d osť  ocen iť .

Eŕurópa ■ a  c e lý  sv et povzbuden ý jeh o  prík{@ dom  sa  ním n ad ch o l d o  p o s led n e j rozhodu jú cej f á 
zy p orážky  fašizm u. Boj sa  p ren ieso l d o  hôr. Pg p á d e  B an ske j B ystrice  č a k a li  oku pan ti kap itu láciu , 
b ie le  zástavy, a le  n ed o čk a li s a . . §

Dr. Gustáv H usák, ú častn ík  a  .jed en  z h lavn á ch  organ izátorov  SNP, vydáva ta k é to  sv ed ectv o : „S lo
v en ský  ľud n ekap itu lov al. T isíce  p ríslu šn íkov  cgm ády  od iš lo  d o  h ôr  a  rozšírili rady partizánov. Po
v s ta lec k é  územ ie bo lo  rozb ité  a  skrv av en é , a le . bo j p ok račo v a l. S lov en sko  s k la d a lo  najťažšiu  skú š
ku  vtedy, k e ď  sa  p rev a lili našim i d ed in am i a  ú äo liam i p a n c ierov é  e s e s á c k e  d ivízie. K eď  ch lap ov  v e
ša li a  d ed in y  p á lili, väzen ia  a  z a ja te c k é  tábory  p ln ili, n aše  d ed in y  a  m está  sa  zach ov a li m im oriad
ne sta točn e. N ebolo  den un cian stva , n eb o lo  sp o lu p rá ce  s okupantm i. B ola  iba  jed n a  v eľká  m yšlien 
k a :  k d e , a k o  n a jlep š ie  p om ôcť  svojim  b o jov n íko m .“

Z am yslim e sa  nad tým  v šetkým  a  prv a k o  v zd ám e h o ld  v šetkým , č o  v b o jo ch  S lov en skéh o  ná
rod n éh o  povstan ia  žertvovali za našu slobodu , obn ov m e si sv o je  p ev n é  od h o d la n ie  p ok račo v ať  v od 
k a z e  bo jov n íkov  SNP a  vyn aložiť v še tko  sv o je  ú s ilie  — najm ä v sú časn ej n ap ä te j m edzin árodn ej s i
tuácii — za za ch ov an ie  hodn oty  n a jv zácn ejše j, m ieru . (of)



FaiTidíniK íim'ažásjnýeh obstl v Tokajskú

Ešte žijú pamätníci tých dní
Jednou z obcí, ktorá b:.2insky vzdorovala presile <;sesác- 

kych divízií, bal Kíak, Ježiaci na juh od Vtáčnika, smerom 
na Žarnovicu. Dodnes pftssbí vo farnosti Kŕak a Ostrý Grtm 
obetavý syrávca f,.r.;osti íudolf Kiucha, ktorý v tých pa
mätných dňoch Pevstaniť spolu s0 seojimi íarnťknii vydal 
svedectvo odhodl&nia nepoddat ,sa násiliu.

Po dočasnom pcJIaäení'Povstania preš?* jcha bojovníci 
4o hôr, kde pokračovali t  ¿špáse s krutým :;'.upan*om. Po 
večeroch schádzal do delia, do povstaleckých obuí, ktoré 
ich privinuli, zas&bBvaU a poskytovali im spojenie. To sa 
samozrejme Bepäfc/'a nenrisícľoví, ktorý sa všeirnžne sna
žil zahatať tieto cestičky z hôr do dolín.

Tak 21. januára 1S45 ťa včasných ranných hodín prišli 
oddiely gestapa do Kľaku a Ostrého Gríňa, kde zmasakro
vali 64 mužov. V druhej obci padlo 86 ľud!, medzi nimi že
ny, deti i starci. Ženy i deti, čg ostali, vyhnali von a hra-« 
žili im zastrelením. Vtedy ich duchovný otec udelil svojim 
veriacim spoločné rozhrešenie. . .

To je spomienke z K ía ta  a Ostrého Grúäa. Koľko však 
je po našej vlasti rozsiatych takýchto hrdinských obcí, kto
ré, aj keď po ich priedomiach tiekla krv na život a na 
smrť bránili sa kruíej presile a vydávali svedectvo o tom, 
že náš národ sa nechce podrobiť, nechce kapitulovať.

Keď pôjdeme po partizánskych chodníkoch, zastavme sa 
pri pamätníkoch, ktoré pripomínajú túto hrdinskú epopeju 
náilut národa a v tichej modlitbe vzdajme hold obetiam, 
z ktorých sa zradila naša sloboda. (of)

Nikdy viac Hirošima — nikdy viac Nagasaki
japonský lekár dr. Shuntaro Hida, ktorý 6. augusta 194S 

prežil výbuch atómovej bomby v Hirošime, t  diskusii na 
Svetovom zhromaždení za mier a  život, proti jadrovej voji 
ne, ktoré bolo vlani v našom hlavnom meste, vypovedal 
svoj príbeh, keď ako Študent medicíny pri nočnej službe 
r  hirošimskej nemocnici bol odvolaný narýchlo k  paciento
vi na periférii mesta. Do nemocnice sa nž nevrátil. V ran
ných hodinách bola na Hirošimu zvrhnutá atómová bomba. 
Potom opísal svoj prvý deň v Hirošime po zhodení atómo
vej bomby. A dodal: „2ijem za mnoho tých, ktorí nepre
žili. A do konca života budem bojovaf sa to, aby sa odstrfi-f 
nili všetky jadaowé zbrane.“

Tento »ympatidký laponský lekár# s ktorým sme sa každý 
d e t stretávali, vystúpil a j v slávnostnom programe V mene 
života, ktnrý videli nielen účastníci pražského Svetového 
zhromaždenia za mier a život, proti jadrovej vojne v Palá
ci kultúry, ale i televízni diváci. Všetkým nepochybne stá. 
íe znie výzva, ktorú dr. Shuntaro Hida zvolal na záver 
svojho vystúpenia: No more Hiroshima — no more Naga
saki! Nikdy viac Hirošima — nikdy viac Nagasaki;

„Nikdy viac Hirošima, nikdy viac Nagasaki, čo chceme, 
to je  mi e r . To sú i začiatočné slová piesne, ktorá na 
pražskom Svetovom zhromaždení znela v prestávkach, pie
seň, ktorou bola otvorená činnosť nejedných rokovaní.

Róm»š Čaudra. predseda Svetovej rady mieru, vo svojom 
«vodnom vystúpení na Svetovom zhromaždení za mier a 
sivot, proti jadrovej vojne, o. i. povedal: „Vypočuli sme 
hlas detí, ktorý je  hlasom deti všetkých krajín. Očakávajú 
fld nás, že sa postaráme o to, aby sa už nikdy neopakovalo 
to, čo pred 38 rofemi v Hirošime. Toto zhromaždenie preio 
začínam želaním: Môžeme a musíme zachrániť svet a naše 
deti!“

A Alois Indra, predseda Federálneho zhromaždenia, na 
mierovej manifestácii na Staromestskom námestí večer v 
prvý deň Svetového zhromaždenia povedal: „Dávno je už 
dokázané, že jadrová vojna by aosfiiiía celý svet. Civilizá
cia by znuikla, uebolo by 5ím ukojiť hlad a smäd, íekári 
;;y nemohli nikomu poskytnúť pomoc, obetiam tohto desi
vého činu by us nemal kto postaviť pamätníky, ž í p í  by zá
videli mŕtvym . .

Mierové hnutie, ktoré nadobudlo nebývalý rozmach, pre-* 
ííavšeíkym zásluhou pražského Svetového zhromaždenia ta 
mies1 a žíŕot, proti jadrovej vojne, Je preto rozhodnuté vy
volať ešte väčší tlak pre to, aby narastajúce nebezpečen
stva jadí.'iv-lho kaníUkúi iiulo zastavené, a aby svet nndo- 
íiudal vaäscj iMoty záchrany stvole, než je tonu' dr»cs.

Preto i Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojsm ptíhovsre na 
osobitnej audiencii ti Ď a 19. novembra 1383 obrétíl sa na 
víeí&ých katolíkov s výzvou, aby sa „modlili ¿á odstráne
nie atómových zbraní vo všetkých krajinách. Najmä prí
znak strašlivej atómovej záhuby je  podnetom, aby sme nc. 
úaavae hladali praktické a trvalé prostriedky na zabez
pečenie mieriť* (KN 1983, 49).

Nie je to ilúzia, nie je ío bezcieľne snenie? Ako veri&ci 
kf»sťania musíme povedať, že aj keby všetci ľudia stratili 
aíídej, my Kresťania ju stratiť nemôžeme. Veď „v nádeji 
sme beli spasení! Ä nádej, ktorú by sine videli splnenú, 
nebola by nádejou. Veď čo niekto vidí, načo by v to dúfal? 
Ale ak máme nádej v to, čo nevidíme, to musíme trpezlivo 
očakávať“, píše sv. apoštol Pavol (Rim 8, 24—25). Nato 
sme teda tu my, kresťania, aby sme pomohli, aby nemožné 
stalo sa možnýss. Aj tam, kde sa zdá, že je všetko bez vý
hľadu. Túto nádej máme od Boha, ktorá nás nesklame, pre
tože „všetko je možné tomu, kto verí” (Mk 9, 24).

o. František O a n c á k

Snakovská kaplnka
V roku 1885 na farnosť Snakov bol menovaný nový gr.- 

kaí. duchovný Emil Xubek (1857—1940), významný bás
nik, spisovateľ, jazykovedec a rodoľub, o ktorom sme už 
písali na stránkach aaäej tlače. V tejto chudobnej obci, 
kde, ako to sám píše: „Konec chľlba a počatok viry“, pra
cuje nielen ako obetavý dušpastier a literát, ale aj ako 
organizátor náboženského a občianskeho života. Veriaci si 
na nebo s vďakou spomínajú, pretože bol to práve Emil 
Kuheh. ktorého zásluhou sa obnovil chrám, postavila nová 
farská a  školská budova, nová cesta do Snakova v dĺžke 
3 km a  zavedená organizácia práce v poľnohospodárstve 
podľa najnovších poznatkov. Cŕkrem spomínaného postaral 
sa a) o výstavba mariánskej kaplnky pred obcon, od za
čatia výstavby ktorej uplynie v tomto roku 90 rokov. Pri 
tejto príležitosti spomeňme si na túto významnú udalosť 
v dejinách tejto  snakovskej farnosti.

V roku 1894 za pomoci svojich vertactcb v S nákove, ako 
aj milodarov z Amrrtlíy, začal s výstavbou kaplnky pred 
obcon, k úcte sviatfci Uspenia Presvätej Bohorodičky, 'kde 
po je j  dokončení koná sa každoročne tradičný odpust — 
vždy po odpuste v listine a Čirči. Fnndátorom tejto kapln
ky bo Michal Slota, ktorý daroval 400 forintov a ktorý dňa 
7. septembra 1895 zahynul v bani na meď v USA. V sú
vislosti *  touto výstavbou nám Emil Knbek zachoval všetky 
doklady — p ttm , w ig o ie ft a  kntrijpoodenciu, pekne upra-



Snaísavská IkagslBlta.

E. Knbak.

w né a zviazané v dvoch svSzkoch, pod názvom ,,Szuak»i 
kápolna I.“ a „Szmfeoi kápolna í l .”1 V fivode kn kaídémn 
zväzku vlastnoručne zapísal cenné fidafa, o ktorých *a  tu 
zmienime. O jeho dOsledaosti svedčí aj to, *8 zapísal, ktorí 
duchovní sa rä&astnili nielen na slávnostnej posviacke ka.

plnky, ále a j ¡SjrňoiMnýíh Js8®mh m& otfc?3.stoch v rekock 
IM S —1903 — teda až do jeho nachodu s  íaraosti.

Pri spomínanej výstavbe kaplulsj je aartatmé zdAreznif 
obetavosť, s  a k s i  sa venoval tefte práci ¥  jednom svofcm 
B*to, ktorý fe výzvou ku krajanovi v Aiwsrike so dňa 18. 
decembra 1894, ktorý si aa tento ftÉel úbX irytiafiíť to  ®SS- 
Som mnoistve. píše: „Z rašn posiocu, nafo  lube farfiici 
I vi milé krajalii, postavel som aova farw eeakev aa$n sam 
doponadku pri&esol, s  3 Bovima ftsiranaĺBi ^aapatral i s nú
ka priokrasel, postaval som dva aovi í;1í.l, verim Boha, 
že i teraz ňe ochablce prozbu moju bes vjslaebaäa, i gu 
fHitdacii kaplici, kteru ¥ jari vistevie chceme na suším 
ebotaru, tafte z vaSimi aférami na aamecn budsece. . . “

V prvom zväska „Szaaksí kápoioa I.“t « ä n a  tohto lista, 
aachádsajá sa a j odpovedá veriaelch, lei* Msty, ako aj ro- 
ntam milodarov. Liaty •& velmi seHjíBss'Bá, ako sa veriaci 
so Soakova, nachádzajúci w  t. £. t  Arap’ lko, p o z e ra j n« 
výstavba kaplnky.

V drahom zvSzku „Szn£2;oi kApelna II.", kde sa už ho
vorí o postavení kaplnky, w&úre. presne stáli jed&otlivé 
práce a predmety, obracia sa podobne listom ka svojim 
krajanom v Amerike, däa U . februára IBS*. Ptíe:

„Serdedňe pozdravujeme vas, fuajo fa&a farfiici, i n ile  
našo krajaňi mnakovake, i dávime vam na znamosc, že 
fcapflca naša vymurovaná i z bfashu p«<torita, na P *  1», 
ked nara Pan Boh utilaserdal pmacie, samcom AckooSáne; 
s  vašich centoch i z aférach našteh toasaaocfe asnerikan. 
sklch. psst^aíkn m a ¡r.i>ab®fi na naSís* duttara; 5<apíiea na~ 
Sa z voaka, chec ja  i pravé ňe ealko ;: dokončená, taka 
taasna, jaku íirako.daľeko ňe videa. Vefa s vas mojo cer- 
deíne faritíei, take sce oferi áe ll na fcs»ľäcn Fanej Márii 
euuikotttkej, faJka som a i i  ňe čekal, ale mam velo £ tskich 
farfiikoch v Anteräci, klerici áe Saf. äe ji«h ocove, ien i ta 
doma sto a sto šašervešiia zarobene jtch íafare, do kurími 
s*Saía: a uflís se fte hodili bufi otvafic, ieb í patn «enii 
na kapíicu sa iu  iífarowaii . . .“

Putom nesleduje zosnattt, čia m, sala  uvohersé, aakúpeaé 
a čo je  e ite  potrebné urobiť. Každý jBŕ.«ss te t  je overený 
podpktom Emila K ib fJu , richtfirnsi «boe Sn&kov, ako aj 
cirkevnými kurátormi. Listy na tento Ŕgaí vytlačila ttadia- 
k í  Arpáda Kôscha.

Po>«mok Ba výsíavfeu ka^Uiky darovs!« radlu» SSotová 
a Onderŕaisinová, tle i časť z abesnélsr« pastviska. S orga. 
siláaion  práce h  n í r i t  bž v roka l*S<; ttía so ra u tw n i 
výstavbou «a safialo a* v roka 1£SB, uí. *Sfe!sde povolenia, 
M oté vydal O k ra n f N ia ta t ittc tfn jr  át-ij» v ( M j n e ,  s 
dSa TI. aagasís JJ35 , pod gistaam 3ä51, 3?.~k*t, Ittskapďtý 
Sred v P««8o¥e k  tefts fcad&cii čam vaí WS toržutav v ra- 
t t s k e j  b«»i*-p.

Po ídMWiĎeaí •eýgtwfby fmptnky, afes te píSe Eíbíí Kubek 
v „Ssnakoi káfm'mm ?/', jwizeíaok, pMitecŕ ka kaplnke, kat 
«iuadeaý do '^<msnnýsli stĺpov íafassi. Ma.
proti kaplnky, fwi es«te ktoré vedte áo «oáiHy, »a e b e n  
darova&íim pozeniku, bol v ?akn .'.837 £•:•• .-ísný ovocný ssá. 
Výmw 2 íafato s&éu. boí oinéteaý b* ft fe íte  Arevenďso krt. 
*a a Éaplutfcy. Kttí pmmtéi |fea 3žafaa»v fOcifov) s  io- 
to  M o S a fia  Žofia, t. * . B ask M t.ific i «< v A m d k e , Líarí 
ílo «U  ífflHtíácie 2$ fsn n ííiv  v o s u .  tu  insžao
tpananM , i t  tento n w a ý  aad sa wi dnes neaaettádsa 
a «pG«niuaný lortá je  sä oitnovený.

SUivaostaft posviacka nov«] kťjSBÉky s-yjMinal váp. fáa 
SofdUS, dekan k n jt jB n k Č S n  eírfc.sŕssélu» ir im ta  * KraJPova, 
á i i  ä. aagasta 1838. Kaoeelabrovali: 4 j .  H a HawB 8 Peí. 
wvaf a dp. iíeftan 6%»J«U£ x K » m  Siavo Božie povadai 
áp. Mikuláš MankoviS a Hrabskába. A s^ io n li: ótp, Avnl 
ťatrík x Nižného T v sre íe í, dp. Stafa-i Hataee k H »toon, 
áp, Ä te a j Xaiiek % tipisika, dp. igafie M cä u n A i s Vojko- 
wiss (EaUeinal a  p. Eliáš GojdK, teológia.

M* slávnostne) pesviacke boli ^Xomnr:
IsíTŕÄn S i ta js i  Macfe, jw íl í jK it  a p;f~Msnec aárodnélie 

tb n M iia fto ia  vai«bBéba ekralw, páa « á s a  Boruvžaiassi, 
riisá?-sky a k r U e n k f  ktmfmä'k, ístvái- ľ. Tfitíi, blavný 
aiáiny sskresw, -*äp. Aa)«i Kaxányi, prc^ftít H a J r a t  slritvá
i  Baräfefova a i. Prítosa»ý«h «joí.o 4538—í j OO vetiaeicl:.

Tieto ádaje sfi poúía zäpisu o, Emila Kísbsääta v „Snu tM  
kápalu« n .“ Toto svedčí nielen n význiasae tejto udalosti, 
ale a| o popnlaritc o. Emila Kubeka. ktaraj sa vtedy íeK'L

Pra áplaosť »Ste treba dodať, i#* v taká 1377, pri príleži
tosti 120. výročia narodenia o. Kmila Kabeka, bola ?yäw. 
aaná vonkajšia oprava kaplnky a v roka 1979 vnňtomá 
mafba. PosvXteuá bola M. jflnsä 1375*.

W f«ntiSek Q a n c á k



(PdRŕägdtóíiré z i .  str.>
Beda tomu, kto rozlišuje dqbro a  dáva ruku-zlému« v deň jeho 

Odchodu prijmú ho zlí duchovia.
V ten deň nám nikto nepomôže, ani priateľ, ani rodina, okrem 

pokánia, vykonaného tu v dobrých skutkoch. Tieto pôjdu s nami 
z tohto života, tieto nás predstavia Spasiteľovi Kristovi.

Skutočne, počiatok premúdrosti je  bázeň Božia. Ten je  mudrc, 
kto sa bojí Pána. A kto sa bojí Boha, ten dodržuje všetky priká
zania Pánove, vykonáva Jeho vôíu a  vykonáva ¡každé Jeho slovo.

Zamiluj si bázeň Božiu a  chod stále Jeho cestou; vtedy nájdeš 
cestu života, ktorá ťa povedie do Nebeského kráľovstva.

Kto sa bojí Boha, ten nemôže zhrešiť; a keď dodržuje Božie 
prikázania, je  ďaleko od každého nešťastia.

Kto hreší, od toho Boh je  ďaleko.
Ani jedna ínyšlieďťica nášho srdca nezostane neodhalená, ani 

jeden pohľad cč í neunikne súdu. Aj hanebné slovo, povedané ti
cho, či šepotom, v ten deň bude odhalené pred spravodlivým Sud
com, ktorý skryté 9údi verejne.

Kráľovstvo Božie je  blízko ku Každému, kto slúži Bohu v prav
de.

Človek jedno z ¡dvoch prináša fe svojmu hrobu, alebo ovocie 
dobrých skutkov, alebo službu hriechu.

Pán prišiel ma svet riie pre spravodlivých, ale pre hriešnikov, 
aby títo zahladili svoje hriechy pokáním, lebo ani lekár nepripra
vuje svoje lieky-pre zdravých, ale  pre chorých, aby ich vyliečil.

Navrátil si sa? Nehádž sa znovu do blata, od ktorého ťa umylo 
milosrdenstvo.

Božie dvere sú vždy otvorené pre toho, kto klope na ne; mi
losrdenstvo sa teší z toho, ktorý sa navráti a  milosť vystiera k 
nemu svoje ruky.

Stretol som sa s mýtnikom a keď som mu riekol: „Čo mám ro 
biť?“, Odpovedá! mi: „Neboj sa, veď Slovo hľadá hriešnikov.“

Videl som hriešnu ženu, bola smutná, avšak potom je j tvár sa 
zaleskla a keď som sa k nej ozval, povedala mi: „Chod a  tak ako 
ja, prijmi odpustenie hriechov. *

Kajúcnik, ktorý predtým premárnil svoj m ajetok, odpovedal na 
moju otázku: „Nemeškaj sa navrátiť: i k  tebe vyjde On v ústrety, 
ako vyšiel raní ."

Zbojník ma považoval m  nerozumného, keď som sa začal pýtať 
aa Tvoje milosrdenstvo a  povedal mi: „On už nás hľadá, a  ty 
meškáš prísť k  Nemu.“

Na príklade lotra vidím, o  Milosrdný, veľká bohatstvo zmilova
nia; ked sa poseráxn na toho lotra, nikldy netratím  nádej, že do
siahnem spásu.

Celá cesta Tvojho príchod« je  prejdená Tebou pre množstvo ka
júcnikov; celá Tvoja náuka, Pane. je  veľká jiádej pre hriešnikov.

Modlitba nikde neutonie, a  utonutých pozdvihne do výšok; mod
litbe nič neklaďte prekážku, ona má duchovné krídla. Modlitbou 
víťazia spravodliví; modlitbou sa vracajú k  životu hriešnici.

Pokánie nemá stanovený 6as, pretože niet takého času, ktorý 
by bol nevhodný pre pokánie.

Hoci ako často budeš padať, vždy tl ostane možnosť vstať, len» 
aby si chcel.

Boh je milosrdný a  hriešnikom dožičí spásu?
Za dvermi ostávajú tie modlitby, ktoré keď sa vznášajú k Bolia, 

nemajú v sebe lásky; pretože len láska otvára modlitbe dvere.
Na tomto svete niet n ič stáleho. Prečo, teda, mučíme seba 

službou svetu?
Učiteľ, ozdoti svoju náuku dobrým životom, pretože Prikázania 

sa plnia len skutkami.
Nechváľ sa svojou múdrosťou. Nie ten jediný je  múdry, ktorý 

berie na seba objasnenie Božích tajomstiev. Radšej sa snaž, aby 
si skutkami vykonával to, čo si prečítal vo Svätom písme. Lebo 
len ten je skutočne múdry, kto svojím životom poúča nerozum
ných.

J?áa je peanaíMEjľ lOBdelawaé. Pozerá, sa , na úžilofe prosiace {y*;

(Dokončenie z 1. -str.J 
nw preto trpezlivosť s drahými, ako 
|e Boh trpezlivý s nami. Snažme sa 
však byí lepší a pracujme a j na pc- 
lepiení drahých. Pamätajme, 2e na 
konci sveta Pán oddelí dobrých od 
zlých. o. František D a n c á  k

Spoločne k Bohu
Nech rodičia nezabúdajú, žo nie sá 

sudcami svojich deti, ale vychováva, 
teľmi a pomocníkmi.

Ako je vela rôznych chorôb a mno
ho rôznych liekov, tak i lož má mno
ho rôznych koreňov. Ak má lož zmiz
núť, musíme nájsf a odstrániť je j ko
rene. Korene týchto klamstiev sú v 
bujnej fantázii, ‘ktorá sa začne v de. 
ť«ch rozvíjať. A pritom v tomto veku 
deti nevedia rozlišovať medzi reali
tu n a ilúziou, medzi skutočnosťou a 
fantáziou. Až neskoršie sa naučia ro
zoznávať, čo je  rozprávka a čo jo sku
točnosť. Avšak treba, aby sme hľa
dali príčiny chýb svojich detí predo
všetkým u seba. Dieťa treba viesť ku 
kajúcemu zmýšľaniu, priznať chybu. 
Neustále pomáhať pri správnom roz
víjaní svedomia. Rozvíjať schopnosť 
ľútosti a predsavzatí. Nech si naše 
deti obľúbia chrám ako dom rodin
ného spoločenstva Boha s luďmi.

Dieťaťu treba venovať najväčšiu po
zornosť, mat ho vo veľkej úcte, po
zornosti e nezištnej službe pri obra
ne jeho práv. Platí t°  o každom die
ťati, ale tým viac, čím je  menšie 
Dietky majú nadobudnúť zmysel pre 
skutočnú spravodlivosť, lebo iba ona 
vedie ľudí k úcte osobnej dôstojnosti, 
k láske k chudobným.

Kde sú, dvaja alebo traja zhromaž
dení v mojom mene, tam som i ja me
dzi nimi — hovorí náS Spasitel. 
Zvláitnou formou rodinnej modlitby 
je sám rodinný život. Učte svoje de
ti modliť sal Modlite sa spoločne ru
ženec! Odporúčame č ita iie  a rozjí
manie Sv. písma. Ruženec je vynika
júcim prostriedkom na posilnenie ro
dinného spoločenstva láslŕy a na zdo
konalenie manželského a rodinného 
dnchovného života.

Vychovávať treba s necnosťou, nie 
však sa slabosťou. Rovnako škodí že
lezná disciplína, i mäkká povoľnosť, 
priveľa i primálo lásky. Ak chcú ro
dičia odkladať s výchovok k posluš
nosti dotiaf, kým sa stane z Janka 
Jano, potom nž naozaj' výchove mô
žu povedať dobrú noc. ' Nie preto 
trestaj, že sa previnil, ale' preto, aby 
sa neprevi&ovaL Po treste dieťa ne
maznal, lebo tým sa m$ria liečivé 
účinky trestu. Ani to nie je  múdra 
výchova, keď rodičia sľubujä nezbed
nému decka hračky, bábika, macka, 
torta, len aby poslúchlo. ;Také niečo 
nie ja výchova k poslušnosti, je to 
kieftovanie — obchod. Treba vedieť 
narábať so srdcom detí, ale nie pa
licou. Tŕpka pilníka môže byt lie
kom, ale nemôže byť každodenným 
chlebom. Niekedy je  potrebné hrme
nie a blýskanie, ale najdAležitejiit; 
predsa je  slnko. Jedným z ťažkých 
hriechov výchovy je, že dieťa vietko 
dostane. Nezabúdajte,, že život nie je  
pm icatým  «talnm. v ' ' *



Comn má vychovávať rodič svoje 
dieťa, čo má byť konečne cieľom vy- 
chovávatelského umenia? Odpovedám 
krátko: Žiť. áno, vedieť žiť, to má byť 
tým umením, ktorému musíme svoje 
dieťa učiť. I r  e n lk a

Omyly a náprava 
v behu života

NajväčSia radosť mal Juro vtedy, 
keď spolu s kamarátmi mohol výpad, 
uúť na nejaký čas von. V škole bolo 
veľa učenia, chorá matka potrebo
vala občas pomôcť. takže na nejaké 
veľké zábavy mu veľa času neostalo.

Chodili spolu do kina, do cukrár- 
ne, občas na diskotéku. Vždy sa mu 
podarilo zožať pridusený smiech, keď 
nemohol spolu s nimi nerušene po
kračovať v zábave, ale musel sa po
náhľať domov.

Aj dnes tomu tak holo. Predo dver
mi ho už čakal otec.

— Ponáhľaj sa, Jurko, zavolaj le
kára, s mamou je ziel

Telefónna búďka bola našťastie ne
ďaleko. Udychčaný dobehol k nej. Ho
dil mincu, zdvihol slúchadlo. Žiaden 
zvuk. Až vtedy zbadal, že šnúra je 
pretrhnutá a rozbité sklo niekdajších 
tabúľ mu žalostne vŕzga pod noha
mi.

— Vandali!, V andalíli!. . .  Kto to 
mohol? Kde teraz ísť? Najbližšia búd
ka je až o dve zastávky. Môže byť 
neskoro!

Rozbehol sa ako vlédai a nastúpil 
práve včas do električky. Mal šťastie. 
Nasledujúca telefónna búdka bola v 
poriadku. Lekár došiel včas. Matkino 
srdce to vydržalo.

jurko sa rozhodol, že v najbližších 
dňoch zájde na mestskú telekomuni
kačnú správu a nahlási pokazený te
lefón. Ale predovšetkým sa vážne po
rozpráva s chlapcami. Mal nejasné 
tušenie, že to mohol byť a j jeden z 
nich, čo prispel k" „šťastiu“ desiatok 
ľudí. Buď ho pochopia a pomožu, 
alebo od nich odíde.

Mal rád večery, keď ruch v uli
ciach mesta tíchol a silnel J ilu k  v 
baroch a v kaviarňach. Schádzali sa 
vždy v takom čase a vždy si mali čo 
povedať. Sem-tam sa ich názory ne
zhodli a  potom padali silnejšie slo
vá, ba i údery. Vyhľadávali miesta, 
kde sa vždy čosi dialo. Kde sa smola 
lepila na päty a prehral všetky pe
niaze. Keď šťastie sa naňho usmialo 
v podobe ukradnutého aiila, či ve
selej mladej dámy.

Ráno ho zobudila lákavá vOňa ká
vy a tlmené kroky matky a súroden
cov. Spomínal na prežitú noc ako na 
•en. Nechcel sa k nemu vracať skôr 
ajko večer. Rodičom sa takýto spôsob 
života nie veľmi rátal, zato on si vždy 
prišiel na svoje. Mal rád vzrušenie 
a nebezpečenstvo. Lákala ho rých
losť, ktorou sa uberal jeho iivot i 
život kamarátov. Vstal a vybral sa 
medzi kamarátov.

Vtáčiky oznamovali príchod nové
ho dňa, ľudia vybehovali zo svojich 
bytov a náhlili sa do práce. Z naj
bližšej telefónnej búdky sa ozývalo 
nástojčivé volanie a gestikulácia, kto. 
rá výrazne svedšila o tom, že sa íosi 
stalo.

Mladý «Mapec vybehol z bôdItf a

a len čo vidí, že to, čo prosí, je škodlivé, alebo aspoň pre neho 
je neužitočné, nesplní jeho prosbu. On vypočúva každú modlitbu; 
tiež ten, ktorého modlitba nebola vypočutá, dostane od Boha taký 
istý spásonosný dar, ako ten, ktorého modlitba bola vypočutá.

Moja zlá vôla uvádza ma do hriechov; a keď zhreším, zvaľu
jem vinu na satanáša. Avšak beda mi, lebo sám. som všetkému 
na príčine. Zlý duch ma násilne neprinúti zhrešiť; hreším zo svo
je j vôle; Prečo teda zvaľujem vinu na satan iša?

Terajší svet skrýva hriešnikov, a  budúci vyjaví vinných.
Blažený, kto seba napravil pokáním a svojím životom udobril 

nášho Pána!
Spomeň si, človeče, na čas tvojho rozlúčenia a pripomeň si toho 

boháča, ktorý si želal jednu kvapku vody.
Keď niekto svoju nádej pokladá na tento svet. jeho nádej je 

smutná; lebo koniec ho postihne vtedy, keď ani nebude očakávať.
Navráť sa, hriešnik, zo svojej cesty, neurob na nej ani kro;k do

predu; lebo široká a priestranná je  cesta do záhuby.
Tento svet skoro sa míňa, mizne i jeho krása so všetkým, čo je 

n s  svete. Preto vytriezvite: proste, vyprosu; :c s : -Aiíosf, dokiaľ je 
ešte čas k pokániu.

Beda tomu, ktorý teba, svet, miluje a  dá^a sa chytiť tvojimi sie
ťami a putami, pretože ten hubí svoju dušu a teba nedosiahne. 
Pretože všetky tvoje blahá a poklady, ktoré sú v tebe, ako a j 
tvoje rozkoše a  radosti miznú a míňajú sa ako nič. Veľkým a 
milým Bohu je  ten, kto pohŕda týmto svetom a stále rozmýšľa 
o svete nepominuteľnom.

Hreším a  skrývam sa, aby ma nikto z íudí neuvidel. Avšak Pán 
ma vidí, keď pácham zlo. Ked ma vidí človek, hanbím sa; avšak 
Boha sa nehanbím. Zmiluj sa nado mnou. Sudca a Vládca.

Usilovne číta j Písmo, z neho sa naučíš múdrosti.
Tvojimi priateľmi nech budú tí, ktorí milujú Boha; a kto má 

rád pijatiku, s tým sa na ceste nezastavuj.
Uctievaj si svojich rodičov, pretože ich modlitba ťa chráni.
Chráň si, mládenec, svoju mladosť, aby sa nestala pokrmom 

ohňa; inysíi i na čas chorôb a  staroby, kóoré sa ponáhľajú za 
tebou.

Nechoď do spoločnosti zlých. Aj svojim a j cudzím rob dobro, 
koľko len môžeš, i dobrému i zlému hovor dobré slovo.

Daj si pozor na slová, ktoré vychádzajú z tvojich úst.
Pomysli si, že pre'd tebou bolo veľa slávnych a  mocných vladá

rov; a hľa, oni zmizli z tohto sveta; a  ako zmizii oni, zmizneš 
a j ty.

Ak si hriešny, prijmi slová poučenia; a keď si spravodlivý, 
chráň sa nepravdy.

Nedovoľ, aby hnev spočíval v tvojej duši; pretože ak prenocuje, 
oveľa ťažšie ho môžeš oddialiť.

Denne obdivuj veľkosť tvojho Boha, ustavične ho zvelebuj a 
chváľ, pretože, i keby si celý svet získal, svet ťa nezachráni od 
smrti.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
JEŽIŠ KRISTUS

Doteraz sme uvažovali o  tom, kto bol Ježiš Kristus. Videli sme, 
že Kristus je  Boh a  človek, Bohočlovek. Teraz treba odpovedať 
na otázku, — prečo Kristus prišiel na zem? Tu by sme si mali 
podrobne opakovať náuku o dedičnom hriechu. Zopakujme si ju 
aspoň v krátkosti:

Pán Boh stvoril prvých ľudí a umiestnil ich v raji. Prvých ľudí 
a  vôbec všetkých ľudí Pán Boh stvoril pre to, aby ho ľudia po
znali a  uctievali, milovali ho a slúžili mu, aby takto boli večne 
šťastní. „A toto je  večný život, aby poznali Teba, jediného, pra
vého Boha, a  toho, ktorého si poslal — Ježiša Krista“ {Ja  17, 3 j. 
Prví ľudia mali v ra ji všetko, boli nad všeífeým vid iteľný* stvore
ním, mali nesmrteľnú dušu a  telo a boli Božími de|gai. Pri to**



boli stvorení so slobodnou vôlou. Pán Boh chcel vidieť, či prví 
Iudia ho uctievajú nadovšetko, č i ludia, keď sú pánmi všetíkých 
stvorení, uznajú nad sebou Boha, či dodržila jeho prikázanie a tým 
prejavia svoju lásku k Bohu. Preto Boh riekol k Adamovi: „Zo 
všetkých stromov ra ja  môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a  zla, 
z toho nejedz!“ (1 Moj 2, 16). 0  príčine tohto zákazu hovorí Eva: 
„Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale z ovocia stromu, 
ktorý je v strede raja, nám Pán zakázal: „Nejezdte z neho a  ani 
sa ho nedotýkajte, aby ste nezom reli!“ ( 1  Moj, 3, 2 —3). Avšak 
had zviedol prvých ludí. Viac uverili diablovi ako Bohu, strhli 
ovocie zo stromu a  jedli. Toto je  tá neposlušnosť Bohu, toto je  
ten pád, toto je dedičný hriech. Prestúpenie Božieho prikázania 
malo zlé následky pre celé ľudstvo, pre všetkých potomkov Ada
ma a Evy. Apoštol Pavol toto tak objasňuje: „Ako skrze jedného 
človeka hriech viošiel do sveta a  skrze hriech smrť, a tak sa smrť 
rozšírila na všetkých ludí, lebo všetci zhrešili“ (Rim 5, 12). Cez 
Adama celé ľudstvo odpadlo od Boha. Naši prarodičia boli vyhna
ní z raja, stratili posväcujúcu milosť, prestali byť Božími dietka- 
mi, stratili právo na večnú blaženosť, lebo sa odvrátili od Boha, 
na zemi mali veľa trpieť a  potom i zomrieť. Avšak Pán Boh, keď 
vyhlasoval slová veľkého trestu, prejavil a j svoje milosrdenstvo 
k ľudom, keď povedal hadovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi 
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a je j potomstvom, onio 
ti rozšliape hlavu a  ty mu zraníš pätu“ (1 Moj 3, 15). Tieto slová 
Pána Boha vliali nádej do prarodičov, pretože hovorili, že príde 
žena, ktorá porodí syna, Jstorý zvedie boj s diablom a zničí jeho 
silu.

Ľudstvo pamätalo na prísľub v ra ji a očakávalo Mesiáša, Vyku
piteľa, Spasiteľa. Vieru v príchod Mesiáša hlásali proroci, cez 
ktorých Pán Boh hovoril k ľuďom. Tých m iest v Svätom písme 
Starého zákona je veľa, uvedieme aspoň niekoľko: „Hľa, Panna 
počne a  porodí Syna a  dá mu meno Em anuel!“ (Iz 7, 14). IProroci 
vidia Mesiáša ako obeť (Ž 8, 9 ), ako baránka (Iz 16, 1, 5 ): „On 
však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše ne
právosti, trest k nášmu blahu je  na ňom a ranami jeho sme uzdra
vení. Obetoval sa, pretože sám chcel, a ústa si neotvoril, ako ba
ránka viedli ho na zabitie . . . “ (Iz 53, 5—7).

Tisícky rokov očakávalo ľudstvo Mesiáša, Spasiteľa. Až jedné
ho dňa v malom podhorskom m estečku Nazarate zjavil sa an jel 
Panne Márii a povedal je j: „Zdravas, požehnaná, ¡Pán s tebou“ 
{Lk 1, 28). Panna Mária počala z Ducha Svätého a  porodila oča
kávaného Mesiáša, Spasiteľa. A keď ho o tridsať rokov po tejto  
udalosti uvidel prichádzať prorok Ján Krstiteľ, zvolal k  ľuďom: 
„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29 ). Pre
čistá Panna Mária je  tá žena, ktorú spomeniul Pán Boh v ra ji v slo
vách: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a  ženou . . . “ a  je j 
potomstvom je Mesiáš, Spasiteľ, Ježiš Kristus.

Teda Ježiš Kristus prišiel vykúpiť a  spasiť ľudský rod. Aby 
sme to jasnejšie pochopili, poukážeme ešte v krátkosti na pád 
ľudstva a  jeho stav pred príchodom Ježiša Krista: rozšírilo sa 
pohanstvo, modloslužba, ľudia uctievali zvieratá ako božstvá, 
modlám prinášali v obeť deti, ženy boli len otrokyňami, kupovali 
ich a  predávali ako zvieratá, vládla nespravodlivosť, ukrutnosť, 
nemilosrdenstvo medzi ľuďmi vzájomne; život otrokov záležal od 
vôle jeho pána, mohol otroka zabiť. Veľmi padal do hriechov ešte 
a j národ izraelský, ktorý Pán Boh napomínal cez prorokov, ba 
a j trestmi. Sami ľudia tento úžasný stav by nemohli nikdy zme
niť. A k tomu ešte dodajme ťarchu dedičného hriechu, ktorý od
cudzil ľudí od Boha. Nikto z ľudí by nebol mohol znovu zmieriť 
ľudstvo s Bohom, keby nie Boží Syn, druhá Božská osoba, Ježiš 
Kristus, ktorý dobrovoľne vzal na seba dielo vykúpenia. Apoštol 
Pavol takto o tom píše oslavujúc Božiu dobrotu: „Spasil nás nie 
pre naše spravodlivé sikutky, ale pre svoje milosrdenstvo, kúpe
ľom znovuzrodenia a  obnovenia skrze Ducha Svätého. Tohoto 
hojne vylial na nás sikrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa“ (Tít 3, 
5—6).

Avšak pozrime sa, čo hovorí sám Ježiš Kristus. On najlepšie

vrhol sa kn skupinke ľndl, ktorá sa 
snažila prebrať k  životu jeho rovna
ko starého rovesnika. Prevrátená mo
torka svedčila o celej udalosti. O pár 
minút sa za obidvoma chlapcami za. 
tvorili dvere sanitky.

Dlho trvalo, kým ho v nemocnici 
prebrali k  životu. A ešte dlhšie, kým 
sa do života vrátil. Spomínal na pre
žitú noc ako na sen. Nechcel sa k 
nemu vrátiť. Nechcet sa nikdy vrátiť 
späť.

Náš každodenný život
Každá usporiadaná spoločnosť mu. 

sí mať zákony a pravidlá, ktoré upra
vujú práva a povinnosti ludí navzá
jom, Jestvuje aj medzinárodné právo, 
ktoré upravuje vzťahy v širšom me
radle — medzi suverénnymi štátmi, 
národmi. Čím tesnejšie žijú ľudia ve
dia seba, tým presnejšie, vyhrane
nejšie musia byť zákony. Bez záko
nov, predpisov by bol chaos, nepo
riadok, bezprávie. Súčasnú spoločnosť 
si ani nevieme predstaviť bez presne 
stanovených noriem spolužitia.

O prvom zákaze čítame už na pr
vých stránkach Písma: „Zo stromu 
poznania dobra a zla, z toho nejedz! 
Lebo v deň, kedy by si z neho jedol, 
istotne zomrieš“ (Gen 2, 17). Zacho
vávanie tohto nariadenia malo byť 
prejavom dobrého vzťahn medzi Bo
hom a človekom. Zo strany (človeka 
malo byť prejavom uznania autority 
nad nimi.

Neskoršie vôľu Božiu tlmočí Moj
žiš v podobe Desatora. Žalmista zasa 
vidí celú svoju múdrosť v zachová' 
vaní Božích príkazov: „Ako mám v 
láske, Pane, zákon tvoj, celý deň iba 
o ňom premýšľam.“ (Z 118, 97). Celý 
žalm (z ktorého je  i tento citát) je 
opisovaním blaženosti tých, ktorí za
chovávajú zákon Boží. Žalm zachy
cuje nielen mojžišovský zákon, ale 
všetko to, čo Boh zjavil ľudstvu skrze 
patriarchov, prorokov, svätopiscov. 
Všetko to, o čom hovoria starozákon
né knihy od Genézy až po knihy Ma- 
kabejäké. Žalmista rozjíma o zjavení, 
pretože je  normou, pravidlom uspo
riadaného života veriaceho človeka.

te n  ten môže byť blažený, kto sa 
nedopustí zla, kto rešpektuje vôlu 
Božia, zakotvenú v príkazoch. Pán 
takto zjavil svoju vôľu ľuďom. Zá
konmi ukázal cestu, ako sa možno k 
nemu priblížiť. Zákon treba plniť 
ochotne a verne. „Blažení, ktorí pl
nia jeho príkazy, ktorí ho celým srd
com hľadajú, ča nekonajú neprávosť, 
lež prechádzajú jeho cestami“ (Ž 
118, 2—3).

Zákony Božie zaväzujú stále. Nie sú 
závislé od stáročí. Zaväzujú a j dnes. 
Pravda, vo veľmi rozmanitej a už v 
zdokonalenej forme. Zaväzujú v po
dobe domáceho poriadku vo veľkých 
činžiakoch, kde rodiny bývajú v tes
nej blízkosti vedľa seba, aby ich kaž
dodenný život bol bez rozporov so 
spolubývajúcimi na jednej chodbe. 
Zaväzujú na pracovisku v podobe 
bezpečnostných predpisov, kde sú sta. 
novené presné smernice, čo majú 
chrániť zdravie i  životy vlastné i os
tatných spolupracovníkov; v podobe 
dopravných predpisov, kde je  roz
pracované plate prikázanie Božie špe
ciálne pre tých, ktorí dajakým spA-



sobom užívajú verejné cesty. Každý 
si tam nájde svoje — staršia i mlad
šia generácia, vodiči motorových i 
nemotorových prostriedkov, a j chod
ci. Božie zákony zaväzujú i v podobe 
Gstavy, v ktorej sú zakotvené občian
ske práva a povinnosti; v podobe me
dzinárodných dohôd, ktoré majú slú
žiť vzájomnej bezpečnosti, k dobru 
občanov krajiny.

Božie zákony — to sú piliere, na 
ktorých je postavená veľká budova 
nášho každodenného života cez po
vinnosti k blížnym až k povinnostiam 
veriaceho človeka, ktoré má voči Bo
hu. Štefan V á r k o z i

Nie je ťažké byť 
dobrým kresťanom

V srdci človeka vzklíči mnoho dob
rých predsavzatí, ale mmohé z nich 
zvädnú ešte pred tým, než by pri
niesli ovocie. Bývajú momenty, ked! 
sa človek nadchýňa pre dobré skut
ky, pre zmýšfanie. Neraz si sám sľu
buje takéto činy a j robiť, takéto 
zmýšfanie podporovať a neminie nie
koľko dní a dobrá vôľa, predsavzatie 
odletia. Potom sa stáva, že nejeden z 
týchto ľudí si v tichosti povzdychne: 
„Vôľu by som mal, ale ťažko je  to 
splniť.“ Podľa toho, teda, je ťažké 
byť dobrým človekom, kresťanom.

Avšak my si musíme uvedomiť, že 
skutočné kresťanstvo a náklonnosť 
k dobrému, k cnostným skutkom ne" 
pozostáva v prenáhlených oduševne
niach, v pekných pocitoch. Takéto 
vzplanuté city sú síce pekné, ale po
dľa svojej prirodzenosti ľahko pomi
nuteľné. Nemali by sme si myslieť, 
že byt dobrým človekom, kresťanom 
v každodennom živote neznamená ne
ustále sa len modliť. Veď človek mu
sí pracovať, starať sa o svoju rodi
nu, vychovávať deti a pod. Kresťan
stvo je, teda, nie neustále povznáša
nie sa v pobožných citoch, nie ne
ustále modlenie, bohabojné rozprá
vanie, ale spokojná, rozvážna nálada 
mysle nerobiť nič neprístojne, škod
livé, všade robiť dobré, užitočné, čo 
sleduje dobro ľudí, čo prebúdza pokoj 
a lásku.

Je skutočne také ťažké, aby rozum
ná bytosť, akou je človek, rozumne 
rozmýšľal pri 'svojich skutkoch, ro
zumne rozprával a rozumne aj robil? 
Je skutočne tak ťažko, aby zdravý 
človek sa chránil pred nemocou, pred 
ochorením, alebo nevzal nôž a si ne
ublížil?

A prečo, predsa, hovoríme: „Je ťaž-> 
ké byť kresťanom?“ Je to niečo iné
ho. ako keď povieme: „Je ťažko byť 
rozumným a vyhnúť sa šialenstvu ? 
Nie, veď Ježiš Kristus povedal: „Mo
je  jarmo je  totiž príjemné a moje 
bremeno ľahké“ (Mt 11, 30). A Jeho 
slová sú pravdivé, hlboko precítená 
pravda. On neuložil na nás ťažšie 
bremeno, než aké vládzeme zniesť. 
Veď Jeho slová by sme mohli a j tak 
vysvetliť: Správajte sa k  ostatným, 
ako by sa mali správať rozumní ľu
dia, teda tak, ako by ste si priali, aby 
sa správali k vám.

Aké sú. vlastne, prekážky pre kres
ťanský život? Sú to prekážky, ktoré 
robia iní? Nie! Veď každý má k te
be úctu a lásku, ak plníš svoje povin
nosti. Nik ťa nebude odsudzovať pre

vie, prečo prišiel »a zem. A on hovorí: „Boh tak miloval svet, 
že ¡dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, neza
hynul, ale mal život večný“ (Jn 3, 16). Slová „nezahynul, ale mal 
život večný“ znamenajú, že keby nebol prišiel Kristus Vykupiteľ, 
ľudstvo by bolo zahynulo, nemalo by život večný.

Vykúpenie — toto slovo je  prevzaté z gréckeho prekladu 
a y gréckej reči znamenalo vykúpenie z otroctva. Tak v Starom 
zákone oslobodenie Židov z egyptského otroctva znamenalo vy
kúpenie, a  Mojžiš — vykupiteľ (Sk 7, 39).

V Novom zákone vykúpenie všeobecne znamená „vykúpenie od 
hriechov“ (Ef 1, 1; Kol 1, 14). Ľudia zotročení hriechom (Jn 8, 
3 4 ); Rim 6, 16) za ktorý zodpovedajú Bohu (Rim 3, 19). Aby nás 
od hriechu oslobodili, Kristus obetoval svoj život, dal svojho du
cha (M 20, 28; Mr 10, 45), prelial svoju krv (Rim 3, 25; Ef 1, 7; 
Kol 1, 14; Žid 9, 12). Teraz, vykúpení od hriechu Kristom (Kor 5, 
20; 6, 23; 3 Pet 2, 1; Zj 5; Gal 3, 13; 4, 5) oslobodili sa všetci ľu
dia (1 Kor 2, 6 ) pre všetky časy (Žid 9, 12). My sme teraz oslo
bodení duchom (Rim 8 ) i od otroctva hriechu (Rim 6, 23) i od 
strachu smrti (Žid 2, 15). V druhom Kristovom príchode nastane 
úplné oslobodenie tak telesné, ako i duchovné (Lk 21, 27; Rim 8, 
23; Kol. 3, 2 ).

Teda Kristus prišiel na zem, aby nás vykúpil a  spasil. A ako sa 
stalo toto vykúpenie? O tomto hovorí sám Ježiš Kristus: „Hľa, 
stúpame do Jeruzalema a  všetko sa splní, čo proroci napísali 
o Synovi človeka! Lebo ho vydajú pohanom, vysmejú, potupia 
a  opľujú; potom ho zbičujú a  zabijú, ale na tretí deň vstane 
z mŕtvych“ (Lk 18, 31—34). Uitrpenia Ježiša Krista opisujú všetci 
štyria evanjelisti. A na 'konci tých utrpení sú posledné slová Je
žiša Krista: „Dokonané je“ — i naklonil hlavu a vypustil ducha.“ 
(Jn 19, 30). Toto je chvíľa vykúpenia, chvíľa spásy ľudstva.

¡Pri obidvoch veľkých udalostiach — pádu prarodičov v ra ji 
a  vykúpení na Golgote vidíme dive drevá. Jedno — rajské — kde 
bol spáchaný hriech, kde sa ľudia odcudzili od Boha, — a druhé
— drevo Golgoty, kríž, na ktorom ľudstvo bolo vykúpené a znovu 
sa spojilo s Bohom. Tiež vo Svätom písme Starého zákona je  veľ
mi krásny predobraz vykúpenia, a  to medený had. Keď Pán Boh 
poslal na Izraelitov za ich šomranie v púšti hadov, od uhryznutia 
ktorých veľa ľudí umieralo, Izraeliti prosili Mojžiša, aby sa ich 
zastal pred Bohom. Vtedy Pán Boh riekol Mojžišovi: „Urob me
deného hada a  preves ho na žrď! Potom každý, ktorý naň pozrie, 
ostane nažive“. (4 Moj 21, 8 ). Mojžiš tak urobil a uhryznutí boli 
zachránení. Tu jasne vidíme predobraz Vykupiteľa ukrižovaného 
na kríži. Všetci ľudia sú ranení uhryznutím hada v raji, avšak kto 
s vierou a  kajúcnosťou sa pozerá na nášho Vykupiteľa Ježiša Kris
ta, bude zachránený. Sám Ježiš Kristus sa odvoláva na tento pre
dobraz, keď hovorí: „A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak 
musí byť vyzdvihnutý a j Syn človeka, aby každý, kto v neho uve
rí, dosiahol život večný (Jn 3, 14—15).

Čo nám prinieslo naše vykúpenie Ježišom Kristom?
Vykúpenie — to sú Kristove skutky, utrpenie, smrť, vzkriese

nie. Toto nazývame vykúpením. Ježiš Kristus svojím utrpením, 
ukrižovaním, smrťou a  vzkriesením: 1. zadosťučinil Božej spra
vodlivosti a  zmieril hriešne ľudstvo s  Otcom nebeským: „Jeden je 
totiž Boh a  jeden Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kris
tus Ježiš, ktorý sa obetoval za všetkých ako výkupná obeť“ (1 
Tim 2, 5—6 ), — tak nás učí apoštol Pavol. 2. Ježiš Kristus vykú- 
pením zachránil nás od večnej záhuby a  otroctva zlého ducha. 
Po páde prarodffiov diabol ľudstvo zotročil, ktoré sa topilo v po
hanstve a  v hriechoch a  išlo k večnej záhube, avšak zachránil 
nás Ježiš Kristus, „ktorý nás m iluje a  (oslobodil nás od našich 
hriechov“ (Zj 1, 5 ). 3. Ježiš Kristus vykúpením otvoril nám nebo, 
ktoré do toho času bolo pred ľuďmi uzavreté a  znovu nás urobil 
dietkami Božími: „Pozrite, akú veľkú lásku nám preukázal Otec, 
takže sa menujeme i sme dietkam i Božími!“ (1 Jn 3, 1) — volá 
apoštol Ján a  aploštol Pavol píše: „On však zomrel za všetkých, 
aby tí, čo žijú, nežili už sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a 
vstal z m ŕtvych“ (2 Kor 5, 15).



len raz zjavil so (svojou) obetou na konci vekov, aby odstránil 
hriech “ (Žid 9, 26). „Kristus zomrel za všetkých“ (2 Kor 5, 
15). „Kristus sám je  (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nielen 
za naše, a le  a j (za hriechy) celého sveta“ (1 Jn 2, 2 ).

Apoštol Pavol taktiež zdôrazňuje, že toto je  viera a  presvedče
nie prvých kresťanov: „Odovzdal som vám predovšetkým, ako 
som sám prevzal, že Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Pí
šem “ (1 Kor 15, 3). Teda, ostáva nám tu upozornenie vyslovené 
samým Ježišom Kristom: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spase
ný; ale kto neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 16).

Z augustových výročí

dé, že môžu nasledovať Jej žiarivý 
prfklad a pokračovať v práci, ktorá 
ostáva vždy aktuálna.

• Svätý Otec v apoštolskom liste, 
•adresovanom pri príležitosti veľko
nočných sviatkov všetkým katolíkom, 
vyslovil sa za priznanie osobitného 
štatútu Jeruzalemu, ktorý je „mes
tom svätým pre 'kresťanov, židov i 
mohamedánov“. Ján Pavol II. zdôraz
nil, že problém Jeruzalema má základ' 
ný význam pre mier na Blízkom vý
chode.

• Podľa údajov Biblického združe
nia, ktoré má svoje sídlo v Stuttgar- 
te (NSR), nateraz asi tritisíc vedcov 
pracuje na prekladoch Biblie do ďal
ších 591 jazykov a dialektov.

• Na londýnskom predmestí Swin
don začala činnosť prvá anglická kres
ťanská spravodajská agentúra. Má za 
úlohu dodávať informácie z kresťan
ského sveta pre anglickú tlač, roz
hlas a televíziu. Vedúci agentúry po. 
vedal pri je j otváraní, že sa bude ria
diť starou zásadou cirkvi, aby infor
mácie boli pravdivé. Dodal, že sa bu
de snažiť o pohotové, aktuálne a za
ujímavé spravodajstvo z kresťanského 
sveta. Agentúra poskytuje svoje služ
by bezplatne.

• Talianski autori Lamberto Cop- 
pini a Fransesco Cavazzuti zhrnuli v 
knihe „La sindone“ výsledky doteraj
ších bádaní o Turínskom plátne. Kul- 
ha zaznamenáva len prísne vedecké 
skutočnosti a potvrdzuje, že na plátne 
nie je umelý obraz, ale podoba zbičo
vaného a ukrižovaného človeka. Kni
hu vydala univerzita v Bologni.

• Zlomok pravekej kosti, nájdenej
v júni 1983, ktorý bol v Španielsku 
vyhlásený za pozostatok najstarších 
ľudských obyvateľov Európy a Azie, 
možno patril pravekému oslovi. K tc- 
muto záveru dospeli barcelonskí pa
leontológovia.

Pochybnosti vedcov spôsobili mno
ho nepríjemností; narýchlo totiž mu
selo byť odvolané sympózium,. 'ktoré 
sa od 28. mája v Grenade malo zaobe
rať „revolúciou“ v poznaní minnlosti 
ľudstva, ktorou mal byť nález „člove
ka z Orca“. Ľahko sa totiž môže po
tvrdiť, že kosť skutočne pochádza z 
o s la . . .

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a 

kňazské jubileá pripomínajú títo vdp. 
duchovní otcovia:

Michal Szabadoš — 55 rokov od or
dinácie (2. 8.), dr. Ján Mastiliak — 
50 rokov od ordinácie (12. 8.), Šte
fan Haluška — 75 ro'kov od národe, 
nia (20. 8.), Fedor Bugir — 65 rokov 
od narodenia (22. 8.), Jozef PetrašO' 
vič — 80 rokov od narodenia (22. 8.}, 
Mikuláš Rojkovič — 50 rokov od or. 
dinácie (26. 8.), František Haluška
— 55 rokov od ordinácie (28. 8.), ML 
kuláš Kello — 50 rokov od ordinácie 
(26. 8.).

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

1. augusta — Deň európskej beiz- 
pečnosti.

— — 1834 — pred 150 rokmi — v 
Budapešti založili SPOLOK MILOVNÍ
KOV REGl A LITERATÚRY SLOVEN
SKEJ (slovenskí národní pracovníci 
okolo Martina Hamuljakai).

4. augusta 1859 — pred 125 rokmi
— nar. KNÚT HAMSUN, nórsky spiso- 
vatel, nositeľ Nobelovej ceny, autor 
románov: Hlad, Pan, Victoria, Beno- 
nl, Mesto Segelfoss, Požehnanie zeme 
(um. r. 1952).

— — 1869 — pred — 115 rakmi —
v Martine bolo zakladajúce zhromaž
denie Živeny, spolku slovenských 
žien, predchodkyne SZZ.

— — 1884 — pred 100 rokmi — 
nar. v Starej Pazove (SFRJ) VLADI
MÍR HURBAN VLADIMÍROV, sloven
ský dramatický spisovateľ (ajkitovky: 
Na násypoch, Boj, Kľúč; spoločenská 
hra: Či nepoznáte môjho synovca?; 
drámy: Záveje, Zem; hist. hry: Mili- 
ca  Nikoličová, Trenčiansky Matúš, 
Ľudovít Štúr, Vršatského hradu ver
ný Budiač; fantastické hry: S. O. S. 
a Homo sapiens); um. r. 1950.

5. augusta 1984 — pred 140 rok
mi — nar. IĽJA REPIN, ruský realis
tický maliar (um. r. 1930).

— — 1964 — pred 20 rokmi — um. 1 
MARIA RÁZUSOVÄ-MARTÁKOVÁ, spi
sovateľka pre deti a mládež (Pieseň
o Váhu, Chlapčekovo leto a i.); nar. 
r. 1905.

6. augusta 1799 — pred 185 rokmi
— nar. v Lipovciach ThDr. JÄN AN- 
DRAŠCÍK. kňaz, spisovateľ, bojovník 
proti alkoholizmu a za mravno-kul- 
túrne a sociálne povznesenie ľudu 
(um. r. 1853).

7. augusta 1819 — pred 165 rokmi
— nar. AUGUST HORISLAV ŠKULTÉ- 
TY, štúrovský spisovateľ a osvetový 
pracovník (um. r. 1892).

9. augusta 1919 — pred 65 rokmi
— um. RUGGIERO LEONCAVALLO, ta
liansky hudobný skladateľ, autor ope
ry Komedianti, symfonických básní, 
piesní, klavírnych skladieb a i. (nar. 
ť. 1858).

12. augusta 1944 — pred 40 rokmi
— začal vychádzať denník I. česko
slovenského armádneho zboru v ZSSR 
Za slobodu Československa.

16. augusta 1959 — pred 25 rokmi
— um. zasl. umelec JANKO MATUŠ- 
KA, hudobný skladateľ á zberateľ ľu
dových piesní (nar. r. 1897).

19. augusta 1819 — pred 165 roikmi
— um. JAMES WATT, anglický stroj

ný inžinier, konštruktér parného stro
ja ^nar. r. 1736).

— — 1839 — pred 145 rokmi — na 
zasadaní Francúzskej akadémie vied 
ohlásili vynájdenie fotografie.

20. -augusta 1879 — pred 105 rok
mi — nar. R. W. SETON-WATSON 
(Scotus Viator), škótsky historik a 
publicista, obranca práv Slovákov 
(um. r. 1951).

25. augusta 1749 — pred 235 rokmi
— um. MATEJ BEL-FUNTÍK, historik, 
geograf a etnograf, autor gramatík a 
vlastivedných diel (nar. 24. 3. 1684).
' 28. augusta 1749 — pred 235 rok
mi — nar. JOHANN WOLFGANG GOE- 
THE„ nemecký klasický básnik a pro
zaik [básne: Májová pieseň, S maľo
vanou stuhou, Šípková ružička. Nočná 
pieseň pocestného, Neúnavná láska; 
drámy: Gótz z Berlichingenu, Ifigé- 
nia na Tauride, Egmont, Torquato 
Tasso; balady: Nevesta z Korintu, 
Boh a bajadéra, Čarodejníkov učeň, 
Kráľ víl, Rybár; romány: Utrpenie 
mladého Werthera, Učňovské roky 
Wilhelma Meistera, Tovarišské roky 
Wilhelma Meistera, Spriaznení voľ
bou; cestopis: Talianska cesta; hra 
Občiansky generál; eposy Herman a 
Dorothea, Reinecke Fuchs; dram.-fi- 
lozofická skladba: Faust); um. r. 
1903.

— — 1914 — pred 70 rokmi — um. 
ANATOLIJ KONSTANTINOVIČ ĽADOV, 
ruský hudobný skladateľ, pokračova
teľ v tradíciách M. I. Glinku, autor 
symfónií, symfonických básní (Baba 
Jaga, Začarované jazero, Kikimora), 
klavírnych skladieb, zborov a piesní 
(nar. r. 1855).

29. augusta 1944 — pred 40 rokmi
— sa začalo Slovenské národné po
vstanie.

— — 1969 — pred 15 rokmi — ot
vorili pamätník a Múzeum SNP v 
Bansikej Bystrici.

(ž)

UPOZORNENIE!

Upozorňujeme dopisovateľov 
a čitateľov našich časopisov 
SLOVO A BLAHOVISTNIK na 
zmenu adresy redakcie:

Gr.j kat. biskupský úrad, ddd. 
redakcie, ul. SRR č. 8, 080 01 
Prešav.



K 1100. výročiu smrti sv. Metoda (spočinul 6. apríla 885) 
biskupi a ordinári Slovenska vyhlásili jubilejný cyrilometod- 
ský rok, a to od S. júla 1984 do S. júla 1985. Pri tejto prí
ležitosti vydali 'pastiersky list, ktorý uverejňujeme:

Milovaní:
Pred 1100 rokmi umrel prvý hierarcha našej cirkvi, svätý 

Metod. Doklady hovoria, že „spočinul G. dňa mesiaca aprí_ 
la“ roku 885 a dodávajú, že „učeníci jeho vzdali mu dôstoj
né pocty, službu cirkevnú vykonali po latinsky, grécky, slo
vansky a uložili ho do hlavného chrámu“ (Život Metoda 17, 
18—11) „na lavej strane za oltárom Bohorodičky“ (Krátky 
život Konštantína a Metoda).

Bratia a sestry! Biskupi a ordinári Slovenska túto udalosť 
pokladajú za velmi významnú. Prejavujú to a j tým, že pri 
tejto príležitosti vyhlasujú jubilejný cyrilometodský rok, a 
to od 5. júla 1984 do 5. júla 1985. V jubilejnom roku naša 
cirkev vzdá svojim zakladateľom „dôstojné pocty a cirkev
nú služba1' a umožní zamyslieť sa nad svojimi začiatočný
mi dejinami. Svätí bratia svoju misiu charakterizovali takto: 
,,Boh milosrdný a dobrotivý chce, aby všetci boli spasení 
a k pornamu pravdy dušiť1 (Život Konštantína X, i j .  Išlo 
im teda o Boha, o človeka, o spásu, o život, o milosť, o 
prácu, o rozmer vertikálny i horizontálny. Ich pojmami 
„spása a život“ označíme a j obsah — zameranie — nadchá
dzajúceho jubilejného roka.

Tento jubilejný ro’k organicky nadväzuje na ukončený 
mimoriadny jubilejný rok cele j všeobecnej cirkvi. Pred 1950 
rokmi nám Kristus svojím utrpením a zmŕtvychvstaním pri
niesol vykúpenie: pred 1100 rokmi bol ienta jeho dar apli
kovaný nám, Slovanom. Veľké to Jeho dobrodenie! „Knieža 
pokoja“ stal sa naším Tánons (Iz 9, 6). Dnes, keď mier člo
veka i ľudstva je  tak vážne ohrozený, je  veľmi aktuálne 
pripomínať si, Ciehu Ducha“ máme! (por. Lk 9, 55),

0 misii Cyrila a  Metoda dnes sa vie pomerne veľa. Pri
chodí priznať, že podstata javu nám predsa uniká. Výraz 
„misia Cyrila a Metoda“ treba zameniť výrazom „kristiani- 
záeia našich predkov“, t. j. prehĺbenie kresťanského života. 
Ten výraz je konkrétnejší. Označuje proces, ktorým sa na
ši predkovia priznávali ku kresťanstvu, k spoločenstvu pat
riacemu Kristovi. Veď podstata otázky spočíva v tom, že 
to boi Kristus, „veľké Svetlo“, „Zázračný radca, Boh moc
ný, Otec vecný“ (Iz 9, 1, 6), ktorý spolu s Cyrilom a Meto
dom vstúpili nielen na našu pôdu, ale do duší, sŕdc, života 
našich predkov, do našich dejín. Keď myslíme na naše za
čiatky, myslíme na Krista, ktorého prosil náš národ o po 
moc v krušných chvíľach našich dejín. On zostáva našou 
oporou i dnes, keď stojíme zoči-voči novým problémom, 
plynúcim z pretekov zbrojenia a vojnových príprav. Kristus 
navždy zostane stredobodom, ku ktorému budú smerovať 
naše modlitby, naša láska s odovzdanosťou, čo najosofcuej- 
šou, zvlášť v nadchádzajúcom jubilejnom cyrilotnetod- 
sfcom roku.

Ako Kristus vstupoval do našich dejín? A ako naše dejiny 
formoval? Ako má v nich zostať? — Svätí bratia Krista 
prinášali vo svätom Písme, v liturgií a v cirkvi.

Keď Cyril a  Metod „s Božím požehnaním prišli do oných 
krajov, miestni domáci obyvatelia — t. j. naši predkovia
— velmi sa zaradovali, najmä keď sa dopočuli, že nesú so 
sebou Evanjelium, ktoré filozof preložil do ich — teda náš. 
ho — jazyka“ (Krátky život Konšt. Cyr. III). A iný prameň 
nás informuje, že ešte predtým, po tom, čo sa „oddali mod
litbe“, Konštantín „zložil písmená a začal písať — po slo- 
viensky —• slová Evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (ZK XIV. 13—14). Hľa. 
prvé napísané slová v našom jazyku — hymnus na oslavu 
Boha! A sú to súčasne aj prvé slová našej literatúry a slo
vanských literatúr vôbec! Podľa týchto slov Ježiš Kristus 
vstupuje do dejín ľudstva a týmito slovami Ježiš Kristus 
vstupuje aj do dejín slovanských národov.

Pri ďalšom prekladaní svätým bratom pomáhali naši pred. 
kovia. O význame písma pre misiu svedči skutočnosť, že 
svätý Metod pred smrťou sa utiahol do ústrania, vybral 
dvoch skoropiscov, preložil v krátkom čase všetky knihy 
Písma z jazyka gréckeho na sloviensky (ŽM XV, 1 ), Cyril 
a Metod BaaSili našich predkov čítať Sväté písmo srdcom, 
naniili ich chápať duchovný význam Písma. V slovanskej 
liturgii Im iia Svätého písma na oltári predstavuje Krista. 
A bolo to práve Písmo, ktoré cez stáročia formovalo tak 
našn viera, ako a j našu kultúra i národ. Konštantín vo svo_ 
jom sUtauM Predslove — Proglase napísal: (V Evanjeliu)

Jubilejný cyrilometodský rok „prichádza Kristus zhromažďovať národy, / pretože svieti 
svetlom svetu celém u. . .  / je  Boha poznať totiž potrebné. / 
A preto čujte, čujte toto Slovieni: / dar tento drahý Boh 
vám z lásky d a ro v a l...“ (Proglas 3, 4, 8—10).

„Onedlho“ po príchode Cyrila a Metoda na Veľkú Mora
vu „preložil“ sa celý cirkevný poriadok“. Svätí bratia našich 
predkov naučili „raňajšej službe Božej, hodinkám, veCier- 
ni, po večernici i ta jnej službe“ — omši svätej (ŽK XIV, 
2). „Naučiť liturgiu“ znamená spievať ju a modliť sa. „Uči. 
telia naši“ postavili sa medzi našich predkov a spolu s ni
mi pred tvár Božiu. Boha dialogicky oslavovali, spoločne 
vyznávali vieru v neho. Keďže predkladaná liturgia tajom
stvá viery podrobnejšie rozvádzala, keďže je  poetická a 
emocionálne vyvážená, predstavovala súčasne najlepšiu for
mu katechézy. A dodajme, že táto liturgia bola pápežmi 
schválená. Ján VIII. v bnle Indnsíriae tuae v júni 880 píše: 
„ . . .  schvaľujeme slovienske písmo, vynájdené nebohým 
Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválo
spevy, patriace Bohu, a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku 
hlásalo velebenié a skutky Krista, Pána nášho“ (Pramene, 
Bratislava 1968, s. 177). A tu si pripomeňme, že „liturgia 
sa pokladá za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista“ 
(Konšt. o lit. 7).

Ako Cyril a Metod a s nimi a j naši predkovia chápali 
cirkev? Obyčajne sa im, najmä svätému Metodovi, pripisu
jú zásluhy iba v oblasti organizačnej. Aj tu položili základy, 
ale vychádzali z duchovnej skutočnosti. Cirkev videli ako 
mystická telo Kristovo, ako sviatosť spásy, veriacich 
ako ľud Boží, sväté kňazstvo, v knltúre tohto ľudu videli 
kult, ozvenu spontánnej túžby po Bohu, poznali a  vzorne 
realizovali inkulturizáciu, adaptáciu, popri všeobecnej cirk
vi definovali a j cirkev partikulárnu — a iné. V určitom a 
vážnom význame slova dá sa povedať, že u nás pred l í  
storočiami v ekleziológii anticipovala sa dnešná vývojová 
etapa (Ján Pavol II.). Teda a j tu máme vklenuté veľké du
chovné hodnoty.

Pod výrazom „odkaz Cyrila a Metoda“ „dedičstvo svä
tých bratov“ teda treba nám rozumieť — Krista, vieru v 
neho. Kristus je  v našej cirkvi a skrze cirkev je  v našej 
liturgii a v liturgickom živote nášho ľudu Božieho, je v 
Písme svätom. Kristus je  „uholným kameňom“ našej stavby. 
A my vieme, že „v nikom inom niet spásy, lebo ani niet 
pod nebom iného mena, daného ľuďom“ (Sk 4, 11, 12). Na
šou cestou, našou pravdou i naším životom je — Kristus 
(por. Jn 14, ti).

Bratia a sestry! Pripomeňme si ešte raz zameranie eyrilo- 
meiodskej misie: „Boh milosrdný a dobrotivý chce, aby 
všetci boli spasení a k  poznaniu pravdy došli.“ Tento raz 
dáva nám k dispozícii možnosti jubilejného rokn spásy a 
života. Je to jeho dar, je to jeho výzva, je to naša veľká 
nádej. K úlohe pristúpme s  bázňou Božou a vierou. Pripo
meňme si výstrahu, aby sa milosť Božia neprijímala nadar
mo (por. 2 Kor 6, 1 ). Príležitosť sa nesmie premárniť. Svä
tý Metod svojich žiakov pri rozlúčke potešoval a posilňoval:. 
„Dbajte, ako máte ostražito chodiť, nie ako nemadrci, lež ako 
múdri a so všetkou bdelosťou“ (Bulh. Ieg. VI, 22). — A ne
zabúdajme, že iným menom pre „pokoj“ je  — „mier“ (Pa
vol VI.). Na spáse a  v prospech života sa pracuje iba v 
mieri. Mier je  hodnotou, po ktorej dnešné ľudstvo najviac 
túži. Kresťan slúži modlitbou a pozitívnou prácou.

-Dovoľte nám, svojim biskupom a ordinárom, vysloviť 
presvedčenie, že vaša horlivosť, vaše uvedomenie a zrelosť 
aj teraz prinesie dobro a požehnanie. Pred svojou smrťou 
za nás sa modlil svätý Cyril: „Pane, Bože môj, zachovaj 
verné ti stádo, zveľaď cirkev svoju, všetkých spoj do jed
noty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej 
viere a správnom v y zn áv an í...“ (ŽK XVIII, 8—11). Svätí 
bratia našich otcov odkazovali na Máriu: synovsky a bez 
prestania utiekajme sa a j my k Bohorodičke.

Kristus, náš Boh a Pán „ten istý včera i dnes i naveky“ 
(Žid 13, 8), nech vám so svojím Otcom i  s Duchom Svätým 
ndelí všetky svoje milosti, spásu, pokoj a  život.

Vaši:
Mons. ThDr. JOZEF FERANEC, biskup banskobystrický 
Mons. dr. fOLIUS GÄBRIŠ, biskup, apoštolský adminis
trátor arcibiskupstva trnavského 
Mons. dr. JÁN PÄSZTOR, biskup nitriansky 
ThDr. ŠTEFAN ONDERKO, ordinár košický 
ZOLTÁN BELÁK ordinár rožňavský 
ŠTEFAN GARAJ, ordinár spišský
Mons. JÄN HIRKA, ordinár prešovský, apoštolský admi
nistrátor



K 1100. výročiu smrtí sv. Metoda (spočinul 6. apríla 885) 
biskupi a ordinári Slovenska vyhlásili jubilejný cyrilometod
ský rok, a to ad 5, júla 1384 do S. júla 1983. Pri tejto prí- 
(ešitosti vydali ■pastiersky list, ktorý uverejňujeme:

Milovaní:
Pred 1100 rokmi umrel prvý hierarcha našej cirkvi, svätý 

Metod. Doklady hovoria, že „spočinul 6. dňa mesiaca aprí
la“ roku 883 a dodávajú, že „učeníci jeho vzdali mu dôstoj
né pocty, službu cirkevnú vykonali po latinsky, grécky, slo
vansky a uložili bo do hlavného chrámu“ (Život Metoda 17, 
16—11} „na ľavej strane za oltárom Bohorodičky“ (Krátky 
život Konštantína a Metoda).

Bratia a sestry! Biskupi a ordinári Slovenska túto udalosť 
pokladajú za velmi významnú. Prejavujú to a j tým, že pri 
tejto príležitosti vyhlasujú jubilejný cyrilometodský rok, a 
to od 5. júla 1984 do 3, jú la 19B5. V jubilejnom roku naša 
cirkev vzdá svojim zakladateľom „dôstojné pocty a cirkev
nú službu1’ a umožní zamyslieť sa nad svojimi začiatočný
mi dejinami. Svätí bratia svoju misiu charakterizovali takto: 
„Boh milosrdný a dobrotivý chce, aby všetci boli spasení 
ä k poznaniu pravdy dušil" (Život Konštantína X, i ] .  Išlo 
im teda o Boha, o človeka, o spásu, o život, o milosť, o 
práou, o rozmer vertikálny i horizontálny. Ich pojmami 
„spása a život“ označíme a j obsah — zameranie — nadchá
dzajúceho jubilejného roka.

Tento jubilejný rok organicky nadväzuje na ukončený 
mimoriadny jubilejný rok celej všeobecnej cirkvi. Pred 1950 
rokmi nám Kristus svojím utrpením a zmŕtvychvstaním pri
niesol vykúpenie: pred 1100 rokmi bol tento jeho dar apli
kovaný nám, Slovanom. Veľké to Jeho dobrodenie! „Knieža 
pokoja“ stal sa naším Tántiai (Iz 9, 6 ). Dnes, keď mier člo
veka i ľudstva je  tak vážne ohrozený, je veľmi aktuálne 
pripomínať si, „čieho Ducha“ máme! fpor. Lk 9, 55).

0  misii Cyrila a Metoda dnes sa vie pomerne veľa. Pri
chodí priznať, že podstata javu nám predsa uniká. Výraz 
„misia Cyrila a Metoda“ treba zameniť výrazom „kristiani- 
zäcia našich predkov“, t. j. prehĺbenie kresťanského života. 
Ten výraz je konkrétnejší. Označuje proces, ktorým sa na
ši predkovia priznávali ku kresťanstvu, k spoločenstvu pat
riacemu Kristovi. Veď podstata otázky spočíva v tom, že 
to boí Kristus, „veľké Svetlo“, „Zázračný radca, Boh moc
ný, Otec večný“ (íz S, 1, 8 ), ktorý spolu s Cyrilom a Meto
dom vstúpili nielen na našu pôdu, ale do duší, sŕdc, života 
našich predkov, do nasiali dejín. Keď myslíme na naše za
čiatky, myslíme na Krista, ktorého prosil náš národ o pn 
moc v krušných chvíľach našich dejín. On zostáva našou 
oporou i dnes, keď stojíme zofii-voči novým problémom, 
plynúcim z pretekov zbrojenia a vojnových príprav. Kristus 
navždy zostane stredobodom, ku ktorému budú smerovať 
naše modlitby, naša láska s odovzdanosťou, čo najosofcnej- 
šou, zvlášť v nadchádzajúcom jubilejnom cyrilometad- 
skom roku.

Ako Kristus vstupoval do našich dejín? A ako naše dejiny 
formoval? Ako má v nich zostať? — Svätí bratia Krista 
prinášali vo svätom Písme, v liturgií a v cirkvi.

Keď Cyril a  Metod „s Božím požehnaním prišli do oných 
krajov, miestni domáci obyvatelia — t. j. naši predkovia
— vetmi sa zaradovali, najmä keď sa dopočuli, že nesú so 
sebou Evanjelium, ktoré filozof preložil do ich — teda náš. 
ho — jazyka“ (Krátky život Konšt. Cyr. III). A iný prameň 
nás informuje, že ešte predtým, po tom, So sa „oddali mod
litbe“, Konštantín „zložil písmená a začal písať — po slo- 
viensky — slová Evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (ŽK XIV. 13—14). Hľa, 
prvé napísané slová v našom jazyku — hymnus na oslavu 
Boha! A sú to súčasne aj prvé slová našej literatúry a slo
vanských literatúr vôbec! Podľa týchto slov Ježiš Kristus 
vstupuje do dejín ľudstva a týmito slovami Ježiš Kristus 
vstupuje aj do dejín slovanských národov.

Pri ďalšom prekladaní svätým bratom pomáhali naši pred. 
kovia. O význame písma pre misiu svedčí skutočnosť, že 
svätý Metod pred smrťou sa utiahol do ústrania, vybral 
dvoch skoropiscov, preložil v krátkom čase všetky knihy 
Písma z jazyka gréckeho na sloviensky (ŽM XV, 1), Cyril 
a Metod naBÍili našich predkov čítať Sväté písmo srdcom, 
šantili ish chápať duchovný význam Písma. V slovanskej 
liturgii iuika Svätého písma na oltári predstavuje Krista. 
A bolo to práve Písmo, ktoré cez stáročia formovalo taíc 
naša vien, ako aj našu kultúra i národ. Konštantín vo svo
jom sláva»« Predslove — Proglase napísal: (Y  Evanjeliu)

Jubilejný cyrilometodský rok „prichádza Kristus zhromažďovať národy, / pretože svieti 
svetlom svetu celém u . . .  / je  Boha poznať totiž potrebné. / 
A preto čujte, čujte tato Slovieni: / dar tento drahý Boh 
vám z lásky d a r o v a l . ( P r o g l a s  3, 4, 8—10).

„Onedlho“ po príchode Cyrila a Metoda na Veľkú Mora
vu „preložil“ sa celý cirkevný poriadok“. Svätí bratia našich 
predkov naučili „raňajšej službe Božej, hodinkám, večier- 
ni, po večernici i ta jnej službe“ — omši svätej (ŽK XIV, 
2). „Naučiť liturgiu“ znamená spievať ju a modliť sa. „Cči. 
telia naši“ postavili sa medzi našich predkov a spolu s  ni
mi pred tvár Božiu. Boha dialogicky oslavovali, spoločne 
vyznávali vieru v neho. Keďže predkladaná liturgia tajom
stvá viery podrobnejšie rozvádzala, keďže je  poetická a 
emocionálne vyvážená, predstavovala súčasne najlepšiu for
mu katechézy. A dodajme, že táto liturgia bola pápežmi 
schválená. Ján ¥111. v bule Industriae tuae v júni 880 píše: 
„ . . .  schvaľujeme slovienske písmo, vynájdené nebohým 
Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválo
spevy, piatriace Bohu, a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku 
hlásalo velebenié a  skutky Krista, Pána nášho“ (Pramene, 
Bratislava 1988, s. 177). A tu si pripomeňme, že „liturgia 
sa pokladá za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista“ 
(Ko&št. o lit. 7).

Ako Cyril a Metod a s nimi a j naši predkovia chápali 
cirkev? Obyčajne sa im, najmä svätému Metodovi, pripisu
jú zásluhy iba v oblasti organizačnej. Aj tu položili základy, 
ale vychádzali z duchovnej skutočnosti. Cirkev videli ako 
mystické telo Kristovo, ako sviatosť spásy, veriacich 
ako ľud Boží, sväté kňazstvo, v kultúre tohto ľudu videli 
kult, ozvenu spontánnej túžby po Bohu, poznali a vzorne 
realizovali inkuiturizáciu, adaptáciu, popri všeobecnej cirk
vi definovali a j cirkev partikulámu — a iné. V určitom a 
vážnom význame slova dá sa povedať, že u nás pred l i  
storočiami v ekleziológii anticipovala sa dnešná vývojová 
etapa (Ján Pavol II.). Teda a j tu máme vklenuté veľké du
chovné hodnoty.

Pod výrazom „odkaz Cyrila a Metoda“ „dedičstvo svä
tých bratov“ teda treba nám rozumieť — Krista, vieru v 
neho. Kristus je  v našej cirkvi a skrze cirkev je  v našej 
liturgii a v liturgickom živote nášho ľudu Božieho, je v 
Písme svätom. Kristus je  „uholným kameňom“ našej stavby. 
A my vieme, že „v nikom inom niet spásy, lebo ani niet 
pod nebom iného mena, daného ľudom“ (S’k 4, 11. 12). Na
šou cestou, našou pravdou i naším životom je  — Kristus 
(por. Jn 14, 6).

Bratia a sestry! Pripomeňme si ešte raz zameranie eyrilo- 
metodskej misie: „Boh milosrdný a dobrotivý chce, aby 
všetci boli spasení a k poznaniu pravdy došli.“ Tento raz 
dáva nám k dispozícii možnosti jubilejného roku spásy a 
života. Je to jeho dar, je  to jeho výzva, je to naša veľká 
nádej. K úlohe pristúpme s bázňou Božou a vierou. Pripo
meňme si výstrahu, aby sa milosť Božia neprijímala nadar. 
nto (por. 2 Kor 6, 1). Príležitosť sa nesmie premárniť. Svä
tý Metod svojich žia'kov pri rozlúčke potešoval a posilňoval:, 
„Dbajte, ako mäte ostražito chodiť, nie ako< nemudrci, lež ako 
múdri a so všetkou bdelosťou“ (Bulh. Ieg. VI, 22). — A ne
zabúdajme, že iným menom pre „pokoj“ je — „mier“ (Pa
vol VI.). Na spáse a  v prospech života sa pracuje iba v 
mieň. Mier je  hodnotou, po ktorej dnešné ľudstvo najviac 
túži. Kresťan slúži modlitbou a pozitívnou prácou.

•Dovoľte nám, svojim biskupom a ordinárom, vysloviť 
presvedčenie, že vaša horlivosť, vaše uvedomenie a zrelosť 
aj teraz prinesie dobro a požehnanie. Pred svojou smrťou 
za nás sa modlil svätý Cyril: „Pane, Bože môj, zachovaj 
verné ti stádo, zveľaď cirkev svoju, všetkých spoj do jed
noty, učiň ho ľudom znamenitým, jednomyseľným v pravej 
viere a správnom v yzn ávan í...“ (ŽK XVIII, 8—11). Svätí 
bratia našich otcov odkazovali na Máriu: synovsky a bez 
prestania utiekajme sa a j my k Bohorodičke.

Kristus, náš Boh a Pán „ten istý včera i dnes i naveky“ 
(Žid 13, 8), nech vám so svojím Otcom i s Duchom Svätým 
udelí všetky svoje milosti, spásu, pokoj a  život.

Vaši:
Mons. ThDr. JOZEF FERANEC, biskup banskobystrický 
Mons. dr. jO tlD S GÄBRIŠ, biskup, apoštolský adminis
trátor arcibiskupstva trnavského 
Mons. dr. JÁN PÄSZTOR. biskup nitriansky 
ThDr. ŠTEFAN ONDERKO, ordinár košický 
ZOLTÄN BELÄK, ordinár rožňavský 
ŠTEFAN GARAJ, ordinár spišský
Mons. JÄN HIRKA, ordinár prešovský, apoštolský admi
nistrátor



Pri príležitosti nadchádzajúceho jubilejného Cyrilome- 
todského roku vyhlásenom Zborom ordinárov Slovenska 
na sviatok svätýeh slovanských apoštolov Cyrila a Metoda,
5. júla 1984 v súvislosti s blížiacim sa 1100. výročím smrti 
sv. Metoda, konala sa v katedrálnom chráme sv. Jána Krs
titeľa v Pre Sove dňa 10. júla 1984 slávnostná sv. Liturgia.

Za hojnej účasti veriacich sv. Služba spola s najdôst. 
otenm ordinárom Mons. lánom Hirkom, apoštolským admi
nistrátorom prešovskej eparchie, koncelebrovalo nkoío 130 
kňazov.

Vo sv. Liturgii po evanjeliu sv. Jána, prednesenom v 
staroslovanskom, gréckom i Sivom slovenskom jazyku, kto
ré evanjelium je  prvotným písomným a literárnym preja
vom v slovanskom jazyku, nasledovala slávnostná homilia 
najdôst. Otca ordinára.

Vo svojich slovách poukázal na opodstatnenosť a rýdzosť 
slovanskej sv. Liturgie, je j duchovnú hĺbku, vyváženú 
skladbu ako celku, i poetickosť, ako« je  geniálne naplnili 
jedni g je j nesporných autorov — všeslovanskí apoštoli sv. 
Cyril a sv. Metod.

Na dokreslenie tohto faktu svedčí a j je j vyše tisícročné 
živé, nepretržité pretrvávanie — slúženie sv. Služby v pra
vom zmysle slova.

Slovanská sv. Liturgia je  len jedným priamym x mnohá 
dôkazov a dôsledkov misie sv. šolúnskych bratov. Bokom 
nestoja oni iné bohoslužby celého cirkevného roku v pev
nom časovom poriadku — časosluve, i predpísanom spô
sobe ich vykonávania — rituáli teda trebniku, ktorých 
základ kládli a  učili našich predkov sv. apoštoli Cyril a 
Metúd.

Prosreieľným Božím riadením toto najvzácnejšie dedič
stvo sv. Cyrila a Metoda: viera v Boha i je j vonkajší pre
jav — náš východný obrad sa i za často neľahkých pod
mienok zachoval až do našich čias.

K tomuto bohatému a krásnemu dedičstva, odkazu sv. 
Cyrila a Metoda sa v plnej jeho šírke, pri väetkej skrom
nosti, ale hrdo hlási naša partikulárna gréckokatolícka cir
kev v pevnom rámci jednej, svätej, všeobecnej a  apoštol
skej cirkvi pri začiatku jubilejného Cyrilometodského ro
ku.

Nesporný duchovný zážitok z koncelebrovanej sv. Služ
by bol umocnený skutočnosťou, že väčšina prítomných pri
stúpila k prijatiu sv. Encharistie a tak spoločne so svo
jimi duchovnými otcami slávila tajomstvo sv. abety, po
odhalené našim predkom, a tým i nám svätými bratmi Cy
rilom a Metodom.

Kolorit nevšednej a jedinečnej slávnosti bol dokreslený 
krásnym hlaholotn liturgických spevov nášho katedrálne
ho chrámového zboru. (inn)

Tretia rotunda na území 
našej eparchie

Objav Michalovskej rotundy s nápisom osvetíuje tiež mi
nulosť tretej rotundy na území našej eparchie, objavenej 
archeológmi v miestach, kde sa dnes rozprestiera Spišská 
Kapitula. Archeológovia objavili presne to, čo- v Michalov
ciach: monastier — kláštor, v jeho blízkosti rotundu za. 
svStqnú PStsne - Márii a  okolo rotundy cintorín. Presne ako 
v MtchalovoiaeB. Avšak najprv čo zistili historici a arche. 
oMtgovia:

„Na základe Hstiáných dokladov z roka 1274 sa dozve
dáme, že Spišské prepošstvo malo svojho predchodcu v kláš
tora, situovanom severozápadne od dnešného katedrálneho 
chrámu, za cestou v priestore Pažice, kedysi zvanej a j Mo- 
nasterium — Kláštorisko. Podľa archeologického výskumu 
pochádzal z 11., prípadne zo začiatku 12. storočia a naj
neskôr mohol patriť benediktínom. Pravda, kláštor tu ne
stál sám. V jeho blízkosti sia nachádzal pútnický kostolík 
zasvätený Panne Márii. Kostolík bol kruhovou stavbou, 
situovanou v priestore medzi terajšou katedrálou a bis
kupským palácom. Zanikol r  roku 1781. V 18. storočí, ked 
spracúval Keimarčan J. Bohus pozoruhodnosti Spila for
mou akéhosi vlastivedného sprievodcu, uviedol a} výtvarné 
pamiatky. V Spišskej Kapitále spomenul okrem katedrály 
a j kruhovú stavba kaplnky, ktorá bola celá postavená 
z bielych, pravidelná tesaných kvádrov a bola vo valmi

Slávnostné otvorenie jubilejného
cyrilometodského roku

zlom stave už v čase, ked sa túlal po Spiši. Základy tejto 
kaplnky, ako a j  odtlačky základov odkryli pri archeologic
kom výskume v rokoch 1973—1S74. — Tieto stavby vznikli 
dávno pred tatárskym vpádom, ktorý viac-menej šťastne 
prežili, veď rotundu násilne zlikvidovali až koncom 18. 
storočia a kláštor, ktorý bol neskôr len akýmsi hospodár
skym komplexom, postupne strácal význam a za stáročia 
zanikol. Objekt rotundy je  pozoruhodný napriek tomu, že 
sa dal identifikovať len podľa -nepatrného travertínového 
základového muriva. Travertín mohol skutočne podľa opisu 
byť tým bielym kameňom, z ktorého postavili rotundu, 
práve tak ako aj najstaršie stavby na Spišskom hrade.

Okolo rotundy bol cintorín,
O tom, že murované objekty z predtaíárskeho obdobia 

aspoň sčasti prežili ich pustošenie, svedčí skutočnosť, že 
rotunda rozobrali až koncom 13. storočia.

Ústna tradícia v podobe povesti hovorí o tom. že za čias 
sv. Štefana, prvého uhorského kráľa, býval v jaskyni blízko 
neskoršieho (terajšieho) chrámu sv. Martina pustovník.“ 
(Blanka Fuškárová, Imrich Puškár, Spišské Kapitula, Tatran 
1881, str.: 13—14, 28, 29).

Tu vidíme, že ani Michalovskú rotunda, chrám a kláčtor 
nespustošili Tatári. Pravdepodobne ponáhľali sa proti hlav
ným vojom uhorského kráľa a uspokojili sa len korisťou, 
ktorú odniesli.

Doteraz sme mali len písomné správy o existencii spiš-> 
ského biskupstva východného obradu, kláštora a kostolíka 
Panny Márie. Dokumenty hovorili o biskupovi, biskupskej 
východnej mitre, modlitbe „Bohorndice Ďi?o“, o veľkých 
procesiách veriacich východného obradu k pocte Prečis
te j Panny Márie na sviatok Stretnutia Pána podľa starého 
štýlu, o pôvodnom kláštore (v tie časy biskup žil v kláš
tore). (Wagner, Annal. Scep. III Posonii eí Cassoviae 1778, 
14. Revue Bratislava III — 1929. — Miškovič — Pagarelos: 
Spišské cyrilské zlomky XII.—XIII. storočia v Revue Bra
tislava III (1929, str. 80—87) — Sasinek: Spišské biskup
stvo; — Š. Šmáiik. Stretnutie Východu sa Západom v Spiš
skej Kapitule. Kalendár gréckokatolíkov na rok 1970, str. 
124—127). Teraz archeológia potvrdila pravdivosť týchto 
údajov. Teda rotunda, ktorá stála na mieste, kde je teraz 
Spišská Kapitula, bola zasvätená Stretnutiu Pána, vo vý
chodnom ohrade tento sviatok je  nazývaný Stretnutie Presv. 
Bohorodičky. Tento sviatok je  najstarší mariánsky sviatok 
vo východnej cirkvi (neskôr prevzatý tiež západnou cir
kvou).

Teda v Spišskej Kapitule dávno pred založením Spišské' 
ho prepošstva boí kláštor východného ohradu, v Som bis
kup, rotunda s cintorínom. Avšak dodávame: iste bol tam 
a j veľký chrám. Archeológovia našli základy širokej stav
by, ktorá mala aj vežu, avšak nevedeli sa vyjadriť, aká by 
to stavba mohla byť. „Pri nedávnom archeologickom vý
skume 'od’kryli dva široké, rovnobežné kamenné múry, si
tuované v tesnej blízkosti rotundy, na je j severnej strane. 
Mohli patriť ďalšej zatiaľ neidentifikovanej stavbe svetské
ho charakteru. Vzhľadom na hrúbku múrov, ako aj na ich 
vzdialenosť od seba, mohol to byť viacpodlažný objekt a ne
dá sa vylúčiť, že mal vežovitý charakter. Aj tento objekt 
by mohol byt prechodným sídlom najstarších prepoštov 
v Spišskej Kapitule. Takýto dohad sa nebude môcť preve
riť, pretože zvyšky múrov pokračujú pod južné krídlo 
dnešného biskupského paláca, ktoré je  v tejto časti nepod
pivničené“ (B. PaSkárová, I. Puškár, Spišská Kapitula str. 
27).

Vidíme, všetko presne tak ako v Michalovciach. Tá veľ
ká bndova bola chrámom a rotunda i tu bola len mauzó
leom a okolo nej bol cintorín. Chrám bol zničený spolu 
s kláštorom a rotunda bola ponechaná ako kostol pre ve
riacich východného obradu. Tento celý objekt prevzalo ne
mecké prepošstvo, založené v Spišskej Kapitále pre ne
meckých kolonistov. V priebehu stáročí prepošti boli len^ 
Nemci. Z dokumentov (i pápežských) vidíme na osude 
iných kláštorov a biskupských sídiel východného obradu, 
že boli preberané mníchmi latin^ ého obradu mierne, tak
že v kláštore dožívali mnísi východného obradu do svojej 
smrti, avšak nemohli prijímať noviciát, avšak boli i prípa
dy, kde mníchov východného obradu & tiež biskupa jedno
ducho vyhnali, preto v našich dejinách vidíme tzv. blúdia
cich biskupov, ktorí sa zdržiavali raz v jednej dedine, po
tom v druhej, dokiaľ nezomreli. Je celkom možné, že vy
pudení mnísi východného obradu x Michaloviec utiahli sa 
do h&r a  založili si kláštor v Krásnom Brode a mnísi zo 
Spiša kláštor v Legnave alebo niekde inde.



Vidíme, že osud monastiera východného obradu a 8 ním
i biskupstva na území terajše j Spišskej Kapituly bol ten 
istý ako osud monastiera v Michalovciach. Ba! zruinovaný 
v roku 1312 Karolom Róbertom z Anjou. len rotunda to 
zázračne ostala, kttsrô stála do roku 1781, keď bola tiež 
zruinovaná, „V rozhodujúcej bitke pri Rozhanovciach r. 1312 
práve obyvatelia Spíše — verní Sasi — dopomohli spolu 
s KrjgiÉannsi (tiež NeaBoantij kráľovi Karolovi Róbertovi 
z Anjon k íítoxítva, za So sa im odvďačil tak, že ich obda
ril bohatými výsadmi“ (B. Puškárovi str. 41). „O päť rokov 
neskôr, v rokn 1317, vznikla v Spišskej Kapitole na sever, 
nej strmie interiéru katedrály, priame nad severným vstup
ným portálom rozmerná reprezentačná maľba. Predstavuje 
Korunovanie Karola Róberta za uhorského kráľa. Maľba 
Riekla byť aj vďakou ssa výsady. V strede je  sediaca Mado
na s dieťaťom na rukách. Po je j pravici je Karol Róbert, 
ktorý priamo z je j rffik prijíma kráľovskú korunu. Za krá
ľom je kľačiaci kastelán Spiäského brade Frank s mečom 
v ruke. Po ľavej strane. ako sa dozvedám** í z nápisu, je 
ostrihomský arcibiskup Tomáš, ktorý akoby podával krá
ľovskú koruna Panne Márii. Poslednou postavou je  doná- 
tor, spišský prepogt Henrich. Takto riešený výjav dokumen
toval súhlas nebeských mocností s voľbou Icráľa, a teda aj 
jeho autoritu na tamojšo-ia Szemí, spojenie cirkevných os3b 
so svetskými, ktorí jednotne ruka v ruke mali riešiť otáz
ky svetské a cirkevné, a napokon oprávnenosť a mocenský 
nárok Karola Róberta na Spíš.“ (Pnškárovä, str. 41—42.).

Je zaujímavé, aké vieryhodné sú rôzne podania. Naši bu
ditelia stále hovorili o Spišskom biskupstve východného 
obradu. Objav Michalovskej rotundy a hlavne michalovské
ho nápisu potoohol identifikovať tiež lokalitu Spišského 
biskupstva východného obradu, ktorého asistencia je  his
torickou skutočnosťou.

Historický a archeologický dôkaz existencie rotundy, 
chrámu a kláštora s biskupom na mieste tera jše j Spišskej 
Kapitoly pomáha nám objasniť počiatky kresťanstva vý" 
ehodiiť:Si« obradu v Holiči (západná Gkrajina) a  Poľsku, 
troS^a pred tam i odkrýva osud arcibiskupa Gatttzáa a tiež 
trošku osvetľuje otázku autorstva životopisu sv. Metoda 
„Žitija sv. Metoda“. Pozrime ss  aa tieto otázky:

Bádatelia píšu, le  v Krakove ostali stopy východného 
obradu medzi inými na Wavele. že tam boli kláštory a 
chrámy východného cb?aän. Poľský kráľ Boleslav Chrabrý 
mal cyrilikou označené denáre. Existujú historické ŕdajé, 
kto# hovorí« o odstránení na počiatku 12. storočia zo svo
jich biskupstiev dvoch biskupov východného obradu. Dvor- 
Bík sa domnieva, že jedna s biskupstiev boí«? v Krakove 
a čo sa týka druhého miesi«., Dvorník sa nevyjadril. Prot. 
Čobatyj tvrdí, že to druhé biskupstvo b«io v Premytli. 
Krakovské ročenke 7. 13. sfereočís začína pagistftr krakov- 
skýr’j  biskupa? Procfcersnn a ProkuUonj. Bádatelia mys
lia. že to boli bisknps východného obradu, pretože také 
ramsô sa v latinskej cirkvi nepoužívali Povsinjeias za veľ
mi dôležité to, čo kon&žaíBje Svorník, že pafský kalendár 
zo 14. storočia na dec 27. jé la  má sviatok sv. ííoraiáa. 
Teda v Poľsku Goraxda museli poznať. Len n® základe to
ho, že je sjŕiíminaný t  „Žitijí sv. Metuda“, bob by ho do 
kalendára neuviedli. Arciiíiskwp Goraacd bib*?! čiífnksvaf 
R8 území terajšieho jošnéíie PoTska, tausstt o äaai vedieť 
a ctiť si ho ako sväicE, aby caohoi vojsť do ich kalendá
ra. Na -isasú P«ľska s Veľkej Moravy on CSinkovať ešte 
nemobttl. Teraz, po objavení spišskej rotundy, chrámu a 
kláštora velnsi sa nás: priblížili údaje o ínlšsiin äiroíe, asu- 
de a SiHBitsti anúbiskupa Gorazds, Arcibiskup Gtsrazd « 
ešte niekoľká jeho feiskiipm? « kňazov nsiíúli chytení e 
predaní da otroctva. Okí utiekli ces „veľké hory“ stred
ného Slovenska a v deň. Stretnutia Pána dašäi na miesto 
terajšej Spišskej KspitEíf. Tento dátum súhlasí s údajmi 
„ŽHšj“, kde sa hovorí, že Metodovi žiaci bolí uväznení v 
zirnaom období. Tu arcibiskup Gorazd so svojimi boli v 
bezpačí, raka Svätopluka a Víefciuga tu nesialiala, tu 3a- 
toiiii kJáélor, biskupstva a odtiaľ preniesli kresťanstvo 
ttj do terajšieho Poľska. Takto Gorazd voliei do poľské
ho kah;ndá;e 14. storočia.

Ketf teta všetko vidíme, opovažujeme sa vysloviť názor, 
že ,_Ži1ije r,v. Metoda“ bolo napísané v tomto spišskom 
kláštore a napísal ho arcibiskup Gorazd. Toto stanovisko 
opierame o hcreuvedecá konštatovanie a tiež o to, že „Ži 
tije sv. Metoda“ sa nezachovalo ani v jednom exemplári na 
území Bulharska a na Kyjevskej Rusi sa nachovalo až, v 
šiestich cirkevnoslovanských exemplároch. Žiaci, ktorí sa 
dbstali do Bulharska, boli úplne zaujatí problémami Bul

harska. Dosial predpokladaný autor ,.Žitij“ Klement Och- 
ridský žil v Ochride, to zn. na území terajšieho pohrani
čia- Juhoslávie e Albánska, príliš ďaleko, aby sa odtiaľ Jti- 
tije“ dostalo do Kyjeva. Sme te j mienky, že Klement Och- 
ridský autorom „Žitija sv. Metoda“ nebol a  bol ním arci
biskup Gorazd a „Žitije“ sa dostalo na Rns zo spišského 
Gorazdovho kláštora. Dôsledná analýza textov „Žitá ja  sv. 
Metoda“ dokazuje, že je  v ňom veľký vplyv Sivej staro- 
rusfcej reči a Gorazd túto vedel od detstva.

Je celkom pravdepodobné, že Spišská rotunda bola tiel 
hrobkou arcibiskupa Gorazda.

Avšak máme a j štvrtú rotundu na území našej eparebie. 
„Archeologické výskumy v rokoch 1971—1961 odkryli v 
Krásnej nad Hornádom základy veľkého románskeho kláš
tora s  opátskym kostolom Panny Márie a centrálnou stav
bou na kruhovom pôdoryse (rotunda). Zároveň sa zistilo, 
že románska trojloďová bazilika je až treťou stavebnou fá- 
seo sakrálneho objektu. Táto stavebná činnosť benediktí
nov v Krásnej nad Hornádom dosvedčuje, že tu kresťan
stvo muselo byť už dlhší čas a jeho rozvoj si vyžiadal až 
tri stavebné etapy.“ (Duchovný pastier č. 2/1984, O začiat
koch a rozvoji kresťanstva v Košickej kotline, str. 79).

Ako vidíme, je  to až štvrtý ten istý objekt ako v Micha
lovciach: kláštor, chrám a rotunda, tie isté ruiny. Teraz 
už pre vedcov je  jasné, že kjresťaastva východného obradu 
nm území našich discéz tsusslu byť dlhší čas, a to stáro
čia pred príchodom benediktínov. Veď predsa benediktíni 
neprišli na tato územie preto, aby stavali rotundy byzant- 
«kého type! Michalovský nápis sa ukázal pozoruhodným 
svedkom vlaeerýeli historických skutočností, ktoré od zá
kladov vyvracajú niektoré doterajšie stanoviská bádateľov.

S. P.

Sväté písmo Starého zákona
Z Knihy proroka Ezechiela

Starozákonný prorok Exechiel hol v roku S97 pred Kris
tom spolu s inými Izraelitmi kráľom Nabuchodonozomm 
odvedený do Babylonu do zajatia. V zajatí pripomínal Izrae
litom spravodlivosť Božiu, ktorá bude trestať hriechy Izra. 
e la, udržiaval v zajatcoch nádej a áäveru v Boha, pripomí
nal im milosrdenstvo Božie. Na Ezechiolovs podobenstvá 
a videnia sú časté narážky v Novom zákone, čím je  zaru
čený Božský pôvod Ezechieiovho proroctva. Slová tohto 
proroka sú večne aktuálne a hovoria i k nám.

Preče by ste m aiťzoinrieť?
Pán prehovoril ku mne takto:
Duša, ktorá zhreší, tá zomrie.
A ak  niekto buide spravodlivý, bude konať spra

vodlivo a }>c*n la. práva: oči si nepozdvihne k mod- 
iá.in, manželku blížneho svojho nepoškvrni a  k 
žene nečistej sa nepriblíži, nikoho nezarmucuje, 
dlžníkovi vráti záloh, cudzí m ajetok si nepiisvo- 
jí, z chleba svojho dá hladnému a nahého zaode
je  rúchom, nepožičiava na úžeru a  neberie viac, 
od zločinu si odťahuje ruku a spravodlivo rozsu- 
dzuje medzi stránkam i, ehddí pódia prikázaní mo
jich  a  zachováva .rozsudky mioje, takže koná 
správne: ten je  spravodlivý, žiť, áno, žiť bude, ho
vorí Pán Boh.

Ak sa však hriešnik odvráti od všeiVých hrie
chov, ktoré papacha i, zachová všetky príkazy mo
je, a  bude konať potíte práva a  spravodlivosti, ur
čite bude žít, nezomrie. Na hriechy jeho, ktoré 
popáchaj, si nespomeniem, pre spravodlivosť, kto
rú konal, bude žiť. Či môžem mať zálubu v smrti 
hriešnika? — hovorí Pán Boh — a či nie v tom, 
aby sa odvrátil od svojich ciest a  žil?

Ak sa však spravodlivý odvráti od spravodlivosti 
svojej a  spácha zločin, podobný ohavnostiam, kto
ré spáchal hriešnik, či bude žiť? Spravodlivé sikut-



ky jeho, ktoré robil, vôbec sa nepripomenú; pre 
svoj adípiad, ktorým sa odtrhol, a  pre hriech svoj, 
ktorý spáchal, pre ten zomrie. Povedzte azda: Nie 
je spravodlivé Pánovo pokračovanie! Počujteže, 
dom Izraelov: Nuž moje pokračovanie je  nespráv
ne? Či je nie skôr vaše pokračovanie nesprávne? 
Keď sa spravodlivý odvráti oid spravodlivosti svo
je j a  spácha zločin, zomrie preň; pre zločin svoj, 
ktorý spácha, zomrie. A ked sa hriešnik odvráti 
Od neprávosti svojej, ktorú páchal, a  koná podlá 
spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre 
život. Ked spozoruje a  odvráti sa od všetkých zlo
činov svojich, ktoré popáchal, určite bude žiť, ne
zomrie.

Preto, dom Izraelov, budem vás súdiť, kaž
dého podľa ciest jeho, hovorí Pán, Jahve; ob
ráťte sa a odvráťte sa od všetkých hriechov 
svojich a  zločin vám nebude k záhube. Odvrhnite 
od seba všetky hriechy svoje, ktoré ste spáchali 
a  utvorte si srdce nové a  ducha nového; prečo by 
ste mali zomrieť, clom Izraelov? Ved nemám zá
ľubu v smrti zomierajúceho, to výrok Pána, Jah- 
veho, preto sa obráťte a  budete žiť.“

Varuj ich predo mnou!

Prehovoril ku mne Pán takto: „Syn človeka, po
stavil som ťa za hliadku domu Izraela. Keď poču
ješ z úst m ojich slovo, varuj ich predo mnou! Keď 
poviem zločincovi: „Určite zomrieš,“ ty však ho 
neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca 
na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, zlo
činec ten zomrie vo svojej vine, krv jeho budem 
však požadovať z tvojich rúk. Ale ak  si ty varoval 
zločinca, no on sa neodvrátil od svojej neprávosti 
a od svojej zločinnej cesty, on zomrie vo svojej 
vine, ty si však zachránil dušu.

A ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodli
vosti a spácha zločin, keď ho postavím pred po
kušenie: zomrie; pretože si ho nevaroval, zomrel 
Vo svojom hriechu, jeho spravodlivé skutky, kto
ré konal, nezostanú na pamäti a krv jeho budem 
požadovať z tvojich rúk. Ale ak  ty upozorníš spra
vodlivého, aby nehrešil a  on nezhreší, určite bude 
žiť, lebo prijal napomenutie, a  ty si zachránil du-v u
su.

1. Boh bude brat na zodpovednosť nás za duše, ktoré by 
sme našim napomenutím mohli zabrániť, ale predsa svoju 
povinnosť zanedbávame a nenapomíname ich.

Veď si ty človek len a nie Boh

Takto hovorí Pán:
„Pre pýchu srdca tvojho a že si vravel: Boh 

siom, v obydlí božskom býviam, v prostriedku mo
ra, hoc si len človek, nie Boh, 21a Boha predsa v 
sťdci máš sa: Múdrosťou, rozumnosťou svojou bo
hatstvo si si získal, zlato a striebro ukladal si vo 
svojich pokladniciach. Múdírosťou veľkou pri ku- 
pectve bohatstvo svoje zveľadil si, potom však pre 
bohatstvo spyšnelo srdce tvoje.

Pán, Jahve rečie teda takto:
Pretože nosíš srdce, aké patrí len Bohu, prive

diem proti tebe národy násilné a cudzie. Do jamy 
uvrhnú ta, zomrieš. Či budeš vravieť: „Bohom som 
ja!“ do očú svojich vrahov? Ved si ty človek len 
a nie Boh v rukách tých, ktorí prebodnú teba.

1. Pán tu hovorí o pýche, ktorá priaáša, záhubu. „Nosíš 
sirdce, aké len Bohu patrí“ rozumej: pýšiš sa, akoby si bol 
Boh.

Pyšný céder sa vyvalí

V jeldenástom roku, prvý deň tretieho mesiaca 
prehovoril Pán ku mne tajkto: „Syn človeka, po
vedz pyšnému a  zástupu jeho: „Komu sa podo
báš svojou veľkosťou?

Pozri, cédrom na Libane je  krásnokvetým, ko
runu má tienistú, vzrast má vysoký, vrcholec mu 
čneje z húšťavy. Od vôd vzrastá, výšku priepasť 
mu dala, ktorá pôdu prúdmi obkľúčila mu, i na 
všetky stromy poľa toky svoje vyliala. Preto vzrast 
mu prevýšil všetky stromy na poli, vetvy sa mu 
rozrástli, konára sa roztiahli od vody hojnej.

Prekrásny bol veľkosťou svojou, ratolesti keď si 
roztiahol, veď mu boli korene vo vode hojnej. 
Cédry sa mu nevyrovnali, cyprusy sa nepodobali 
konárom jeho, platan nemal vetvy ako on, stro
my vôbec krásqu neboli mu podobné. Krásnym 
som ho urobil, na klonáre bohatým, že mu závideli 
všetky stromy, čo sú v záhrade.

Preto takto hqvorí Pán, ¡ah v t:: Pretože je  na 
vzrast vysoký, vrcholcom svojím vzpína sa až me
dzi oblaky a  pre výšku vzdúva sa mu srdce: dal 
som ho do ruky národu mocnému, nech s ním 
nakladá; pre zločin jeho som ho odohnal, Vyťali 
ho cudzinci, najsilnejšie národy a  pohodili ho. Aby 
sá nijaký strom pri vode nevyvyšoval pre svoj 
vzrast a  aby sa vrcholcom svojím nevypínal me
dzi oblaky. Pre výšku svoju nech sa na seba n e
spolieha nič, čo pije vodu, pretože všetci budú 
vydaní smrti, podzemiu, medzí synov ľudských, k 
tým, čo zostupujú do jamy.

Rachotom pádu jeho podesil som národy.
Tak, komuže si sa podobal vznešenosťou a  veľ

kosťou medzi stromami? Zrútil si sa do podsvetia. 
Medzi pohanmi ležíš s tými, čo ich  prebodol meč.

To je  pyšný a  celý zástup jeho.“ To výrok Pána, 
Jahveho.

1. Zmysel podobenstva o cédri je : darmo sa pýšiš krá
sou, mocou, bohatstvom či neviem čím. Každého pyšného 
stihne ten. istý osud, ktorý stihol pyšný céder.

Veľké napomenutie

A Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, 
prorokuj proti pastierom Izraela; prorokuj a  po
vedz im, pastierom: Takto hovorí Pán,Jahve: Beda 
pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Či nie stádo 
pásavajú pastieri? Mlieko ste pojedli, vlnou ste 
sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste 
nepásli. Slabé site neposilňovali, choré ste nelie
čil, ranené ste neobviazali, rozprchnuté ste ne- 
zavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím 
ste panovali nad nimi a hrôzou. A rozpŕchli sa, 
pretože nebolo pastiera, stali sa pokrmom rozlič
nej poľnej zverine, áno, rozpŕchli sa. Blúdili ovce 
moje po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýše
ných kopcoch; a rozohnané sú ovtee moje po ce
lom povrchu zeme; niet, kto by ich hľadal, niet, 
kto by šiel za nimi. Preto, pastieri, čujte slovo 
Pána: Na svoj život — to výrok Pána, lahveho — 
pretože sta ovce moje stali korisťou; pokrmom sa



stali ovce moje hocakej poľnej zverine, lebo ne
bolo pastiera; pastieri moji nehľadali ovce moje, 
seba pásli pastieri moji, nie však stádo moje: .Pre
to, pastieri, čujte slovo Pána: Takto hovorí Pán, 
Jahve: Hla, som pri pastieroch, z ich ruky poža
dovať budem ovce svoje, urobím koniec ich pas- 
tierovariiu a pastieri nebudú viac pásť seba: vy
trhnem ovce svoje z ich úst, nebudú im viaic po
krmom.

Lebo takto hovorí Pán, Boh: Hla, ja  sám hľaldať 
budem ovce svoje a  navštívim ich. Ako si pastier 
navštívi stádo, keď je uprostred, roztratených svo
jich oviec, tak navštívim ovce svoje a  vyslobodím 
ich z každého miesta; na ktoré boli zahnané v 
oblačný a hmlistý deň. Sám budem pásť ovce svo
je a sám ich dám do košiara, hovorí Pán Boh. Stra
tené vyhľadám, ©dohnané zavrátim, urazené ob
viažem, nemocné posilním, vykŕmené však a ne
mocné ochránim a budem ich pásť svedomito. Bu
dú vedieť, že ja, Pán, ich Boh, som s nimi, oni 
však, sú ľudom mojím, to výrok Pána, Jahveho. 
Vy však, moje ovce, ste ovce paše m ojej, ste ľu
dia, ja som Boh váš.“ To výrok Pána, Jahveho.

Bohoslovci Mukačevskej eparchie 
na štúdiách v Trnave a na iných 

univerzitách
Trnava sa stala mestom neobyčajne veľkého kultúrneho 

významu hlavne od času, ked Turci obsadili strednú časť 
Uhorska a šidlo arcibiskupa bolo prenesená z Estergomu 
(Ostrihom — Ostrý cholm) do Trnavy. Vtedy toto mesteč
ko sa odrazu pozdvihlo na veľké mesto, významné mesto. 
Roku 1578 bola tu založená tlačiareň ako prvá katolícka 
tlačiareň na územi Uhorska. V tejto tlačiarni neskoršie 
vyíli prvé knihy vytlačené pre Mukačevskú eparchiu azbu
kou (1698 Katechizmus Dekamelisa, 1699 Bukvfir Deka-, 
málisa, 1727 Kazuistika biskupa fara ja  Bixancija).

Univerzitu v Trnave založil ostrihomský arcibiskup Pe-> 
ter Pázmány roku 1635 a opevnil {n Jebo nástupca arci
biskup Isra j Lipyey (sta l sa  arcibiskupom 19. XI. 1642, so- 
mrel 3. 1. 1686). Univerzitu viedli otcovia jezuiti. Trnavská 
univerzita mala fakulty: teologickú, filozofickú a právnic-. 
kú. Roku 1773 univerzitu prevzali svetskí profesori a  roku 
1777 rozhodnutím Márie Terézie univerzita bola prenesená 
do Budína.

Od uskutočnenia únie (4. 4. 1646) v generálnom Seminári 
v Trnave na základe fundácie sriemskeho biskupa Fran
tiška |ani mali miesto a j tra ja  gréckokatolícki bohoslovci. 
Pretože do Trnavy prichádzalo čoraz viac mládeže na Stú 
diá, vznikol tam seminár sv. Vojtecha (Adaiberta).

„Fundacio |aniana“ z roku 1704 je spojená s  udalosťami 
okolo roku 1690. Vtedy do okolia Pécsu (sídlo rím.-kat. 
biskupa v južnom Uhorsku) prišiel taliansky kňaz Fran-. 
cesco Giani (lan i). Tento kňaz bol v dobrom priatelstve 
s talianskym barónom Tuiiom Miglim, hlavným správcom 
štátnej, parcelačnej komisie a grófom Gabrielom Vecchim, 
kapitánom zámku Sigetvár, — a tento za pomoci týchto 
dvoch dostal veľké majetky. Neskoršie ešte dostal pécsvá-i 
radské opátstvo (m ajetky), ba sa stal a j sriemskym bis
kupom a sriemskym hlavným županom a k tomu si ešte 
vydobyl veľké benefíciá ako ostrihomský a jágerský kano
nik. Keď roku 1703 prišiel do Viedne, aby si vymohol 18 000 
zlatých florénov, ktoré mu dlhovali viedenskí obchodníci, 
náhle vo Viedni zomrel bez testamentu a štát zobral všet-> 
ko, čo mal vo Viedni v pohľadávkach. Keď sa o tom do-t 
zvedel arcibiskup Kolonich, zhabaný obnos vyprosil od 
kráľa Leopolda pre seba, doložil ešte 2000 zlatých floré
nov a uložil ich ako fundáciu pre spomenutý seminár Adal- 
bertinum pri Trnavskej univerzite, v ktorom seminári mali 
vychovávať kňazov pre unionistické ciele.

Avšak akýsi Janiov príbuzný, opát battanského kláštora, 
Ferdinand, domáhal sa spomenutej fundácie pre svojich 
príbuzných. Avšak bezúspešne. Nakoniec sa do sporu

vmieSai pécsský biskup Nesselrode a dohodol sa s uni
verzitou v Trnave roku 1715 takto: fundácia ostáva celá 
v banke, na seminár Adalbertinum má byť položený erb 
rodu Jani a biskup v Pécsi disponuje percentami fnndácie 
tak, že z nich dáva potrebnú sumu na udržiavanie 12 bo
hoslovcov pécsskeho biskupstva a ostatné percentá, ktoré 
ostanú, pôjdu na štúdium kňazského dorastu gréckokatolí
kov. (Kanonizáciou gr.-kat. mukačevského biskupstva sa 
podarilo cestou súdu celú fundáciu dostať pre Mukačev-. 
skú eparchiu.)

Od roku 1714 v Trnave z Mukačevskej eparchie ročne 
študovalo 6 bohoslovcov až do roku 1777. Študovali tam 
všetci naši biskupi a kanonici 18. storočia. Od roku 1804 tam 
študovalo ročne 12 bohoslovcov, neskoršie v niektorých 
rokoch až 30. Ešte v roku 1839 sa tam učilo 15 našich 
bohoslovcov. Od roku 1839 naši bohoslovci tam prestali štu
dovať.

Z bohoslovcov, ktorí študovali v Trnave, stali sa muka
čevskými biskupmi: Juraj Bizancij (1707—1710), Simeon 
Olšavský (1733—1737), Hrihorij Blažovský (1738—1743), 
Michal Manuel Olšavský (1743—1767), Ivan Bradač (1768— 
1772), Andrej Bačinský (1773 — 1809), Štefan Pánkovič 
(1867—1874), Jozef Gaganec (1843—1875). Tiež tam kon
čili takmer všetci pomocníci, ktorých vidíme u uvedených 
biskupov v eparchiálnej službe.

Boli prípady, že naši bohoslovci, ktorí skončili štúdiá 
v Trnave, ostali v iných latinských biskupstvách kňazmi. 
Naše farnosti boli chudobné, kňaz nemal žiadne cirkevné 
majetky, musel pracovať fyzicky na panskom, aby sa uži
vil, a bohaté farnosti latinské ich vábili. Tak napríklad 
Ján Šalamon, rodák z Kružlova (nar. roku 1747) univerzi
tu v Trnave skončil r. 1761, dosiahol doktorát z teológie, 
prednášal na univerzite v Trnave a keď univerzitu pre
niesli do Budína, prednášal aj tam. Zomrel roku 1831. 
Svoje knihy nechal pre Prešovské biskupstvo a časť svojho 
majetku na fond kňazských vdov prešovského biskupstva.
— Avšak takých prípadov bolo viac.

Naši bohoslovci tiež študovali v Kalocsi, Jágri, Viedni, 
Olomouci.

Od roku 1754 bola subsídia na štúdium šiestich boho-< 
slovcov z Mukačevskej eparchie v Jágri. ^Vvšak naši boho
slovci do Jágru išli neochotne. Od roku 1754 do 1770 v Jág
ri sa Učilo 37 našich bohoslovcov. Avšak nie všetci zakon
čili teológiu v Jágri. Stávali sa prípady, že bohoslovci 
organizovane utiekli z jágerského seminára. Tak rokn 1770 
utiekli všetci šiesti bohoslovci a  na ich miesto boli posla
ní len štyria, pretože dalšl odmietli tam fsť. Ivan Pasteli, 
spisovateľ a kultúrny pracovník, ktorý sám ukončil teoló
giu v Jágri, rozpráva, že príčinou úteku bolo to, že ich 
v |ágri ponižovali, vysmievali a  nútili zriekať sa svojho 
obradu a národnosti. (Dnliškovič: Istoričeskija čerty uhro. 
ruskich, n i. str. 220—226).

Naši bohoslovci tiež študovali vo Viedni, a to v Barba- 
reu a Pazmaneu. Seminár pre gréckokatoUkov vo Viedni, 
zvaný Barbareum, bol založený roku 1774. Tu končili teológ 
giu neskorší biskupi: Hrihorij Tarkovič, biskup prešovský 
(1818—1841), Michal Bradáč, biskup mukačevský (1808— 
1814), Alexej Povfiij, biskup mukačevský ( 1816—1831), Jú
lius Fircák, biskup mukačevský ( 1891—1912) a určitý čas 
tu študoval a j prešovský biskup Jozef Gaganec ( 1843— 
1875). Avšak tu končili teológiu tiež významní kňazi Mu
kačevskej eparchie: Ivan Fogarišj-Berežanin (1786—1634), 
ktorý v rokoch 1818—1834 bol a j farárom chrámu sv. Bar
bory vo Viedni. Bol to vedec, spisovateľ a  kultúrny pra
covník, kňaz našej eparchie, dale j Mikuláš Nad, básnik 
a spisovateľ, kňaz našej eparchie.

Vo Viedni v chráme sv. Barbory sa konali konsekrácie 
našich biskupov a na bohoslužby do tohto chrámu prichá
dzali často aj členovia cisárskej rodiny Habsburgovcov, ba 
a j vládcovia iných štátov, hlavne počas Viedenského kon
gresu roku 1814. Chrám mal chór a tiež pohostinský prii 
chádzal tu spievať chór grófa Rozumovského, ktorý žil vo 
Viedni a bol mecenášom múzických umení. Tu počul spie
vať chór kňaz našej eparchie Ivan CurgoviC, ktorý tu na
dobúdal titnl doktora teológie na viedenskom Frintaneu. 
Tento CurgoviC sa potom stal kapitulárnym vikárom Mu
kačevskej eparchie a prijal známeho Konštantína Matej  
zonského, ktorý založil Užhorodský bohoslovecký chór, 
ktorý priniesol slávu Mukačevskej eparchii a kultúre Za- 
karpatska. Pri tomto chráme tiež pracovala jazykovedecká 
skupina známeho slovinského fililóga Bartolomeja Kopi- 
tára (1780—1844). ktorý tu študoval a potom pracoval ako 
učený filológ do smrti. Aby sa bohoslovci Mukačevskej



eparchie nestýkali s inými Slovanmi, biskup Štefan Panko- 
vič (1867—1874) zakázal bohoslovcom Mukačevskej epar- 
chie študovať vo Viedni.

Avšak v iných seminároch vo Viedni bohoslovci mohli 
študovať naďalej. Tak v Augustineu skončil teológiu ne
skorší prešovský biskup Ivan Valij (1882—1911).

Vo Viedni bol tiež seminár Pázmaneum založený roku 
1623. Bol to seminár pre Maďarov a naši bohoslovci tam 
išli neradi. Všetkého tam študovalo len niekoľko boho
slovcov (rok 1737 — jeden, rok 1844 — dvaja, za okupá
cie Zakarpatska v rokoch 1939—44 tiež dvaja).

Avša'k naši bohoslovci študovali v 18. storočí tiež v Rí
me. Tak furaja Bulku, nášho absolventa teológie v Trnave, 
ktorý pracoval pri biskupovi Bizanciovi, biskup v roku 
1729 uvoľnil pre Záhreb, kde sa Bulka stal generálnym 
vikárom biskupa Juraja Bučiniča a túto funkciu zastával 
do roku 1732, keď sa vrátil do Mukačevskej eparchie. Ten
to Bulka vzal so sebou syna svojej sestry Gabriela Palko- 
viča, ktorého vychovával a’ko sirotu. Tohto chlapca poslal 
do Ríma na teologické štúdiá. Chlapec bol neobyčajne 
schopný, takže upozornil na seba samého pápeža a pápež 
po smrti Teofila Pašiča, prvého apoštolského vikára a bis
kupa svidnického (v Juhoslávii) menoval za Pašičovho 
nástupcu Gabriela Palkoviča. Na biskupa bol tento absol-) 
vent teológie v Ríme, bohoslovec našej eparchie, vysväte
ný mukačevským biskupom Michalom Manuelom Oišavským 
(1743—1767).

V Olomouci študovalo veľa našich bohoslovcov. Správy 
o týchto bohoslovcoch do roku 1646 neznáme, pretože ar
chív olomouckej teológie bol zničený počas švédskej oku
pácie Olomouca. Avšak od ro’ku 1646 až do roku 1741 je 
spracovaný súpis gréckokatolíckych bohoslovcov v Olo
mouci v uvedených rokoch a tento vykazuje počet 127 bo
hoslovcov, väčšinou baziliánov. Pri tom je  poznamenané, 
že niektorí z bohoslovcov študovali na štipendiá, za nie
ktorých platili baziliánske kláštory, ktoré ročne na ten 
ciel robili zbierky a napr. náš Prokop Hodermarský a mno
hí iní študovali za podpory svojej rodiny a známych. Pro-i 
kop Hodermarský bol bratom mukačevského biskupa Jána 
Hodermarského, viedol vefkú misijnú činnosť v Maramo- 
roši (východné Zakarpatsko) a  bol jedným z tých, ktorí tam 
zaviedli úniu. (Anton Florovský: Styky baziliánske j uniat- 
skej rehole s akadémiou olomouckých a pražských jezu
itov, Praha 1941, str. 74—77).

Naši bohoslovci tiež študovali v Ostrihome — tam ukon-t 
čil štúdiá neskorší prešovsäký biskup Štefan Novák (1913— 
1920). V Ostrihome od roku 1873 študovali ročne dvaja na
ši bohoslovci.

Na teológii v Budapešti študovali naši bohoslovci, a to 
od r. 1805 po dvoch, od roku 1873 po štyria. Z nich sa sta
li mukačevskými biskupmi: Vasilij Popovič (1837—1864), 
Anton Papp (1912—1924), Peter Gebej (1924—1931), Ale
xander Stojka (1933—1940) a prešovskými biskupmi Mi
kuláš Tóth (1876—1882) a Pavol Gojdič (1927—1960).

Naši bohoslovci študovali tiež v Prahe, Insbrucku, Stutt- 
garte, Ríme, Ľvove. V Ľvove roku 1788 — 7 bohoslovcov, 
v roku 1790 — 6 bohoslovcov a pod. v ďalších rokoch.

Avšak keď toto všetko vidíme, stáva sa pred nami jas
nou odpoveď na otázku: Od'kial vedel! naši dedinskí kňazi, 
v priebehu stáročí poddaní, ktorí sa zovňajškom v ničom 
neodlišovali od ostatných poddaných — latinčinu, cudzie 
reči, odkial mali veľké teologické vedomosti, ktoré udivo
vali. V dávnej minulosti mali sme obyčajných kňazov, kto n 
rí sa učili len od iných kňazov, avšak veľa bolo vysoko
vzdelaných kňazov.

Azda bude najlepšie zakončiť túto úvahu tým, čím sme 
začali. Začali sme Mukačevskou bohosloveckou školou a 
došli sme do ro'ku 1778, keď bola presťahovaná do Užho- 
rodn a stala sa teologickou akadémiou. Vyučovanie sa za
čalo 3. 12. 1778. Tu sa za života biskupa Andreja Bačin-i 
ského vyučovalo v reči rusínskej, po jeho smrti prešli na

latinčinu. Táto teológia bola po celý čas na vysokej úrov
ni. Jej dejiny sú významné, my však poukážeme len na 
niektoré obdobia:

Roku 1784 pri univerzite vo Ľvove bola otvorená filozo
fická a teologická fakulta zvaná Studium Ruthenum. Ga
lícia vtedy nebola v sile obsadiť miesta profesorov svojimi 
kvalifikovanými špecialistami, preto z počtu 16 profesorov 
päť miest obsadili profesori z Mukačevskej eparchie. Celú 
fakultu organizoval náš Michal Ščavnický (1754—1819), ako 
prvý rektor duchovného seminára vo Ľvove. Bol kanoni
kom Mukačevskej eparchie a kandidát na biskupa v Prae. 
myšli. Ďalšími profesormi sa stali Peter Lodi j (1764—1829), 
Ivan Zemančík, Andrej Pavlovič a Michal Dudinský. Avšak 
teológiu v Užhorode končil aj významný vedec Juraj Huca
— Venelin, syn nášho kňaza. Neobyčajne nadaného skon
čeného bohoslovca nútili, aby sa dal vysvätiť v latinskom 
obrade, sľubovali mu významné miesto profesora vo Vara- 
díne. Zachránil sa tým, že utiekol do Ruska a vošiel do 
dejín ako významný vedec, zostavitel bulharskej gramatiky, 
autor prvých bulharských kníh — dejín. V Bulharsku v 
Sofii je jeho pomník a jeho menom je pomenovaná jedna 
z významných ulíc. Mená významných osôb, ktorí odišli 
do Ruska (Baluďanskij, Orla j a iní) sú tiež v spojení s Mu, 
‘kačevskou eparchiou a je j teológiou.

Od otvorenia užhorodskej teológie do roku 1944 bolo 43 
je j rektorov, z ktorých Hrihorij Tarkovič sa stal prvým 
prešovským biskupom (1817—1841), Mikuláš Tóth tiež pre
šovským biskupom (1876—1882) a Július Fircák mukačev 
ským biskupom (1891—1912). Na tejto teológii bolo za uve
dené obdobie 23 spirituálov, z ktorých dvaja sa stali bis
kupmi: Vasil T aká č sa stal roku 1924 biskupom v Pittsbur
ghu v USA, Teodor Romža mukačevským biskupom. Prefek
tov bolo všetkého 34 a z nich štyria sa stali biskupmi: Jú
lius Drohobecký biskupom v Križevci v Juhoslávii (1891— 
1914), Štefan Novák biskupom v Prešove (1913—1920), Pe
ter Gebej biskupom mukačevským (1924—1931), Ján Valij 
biskupom v PrešoVe (1882—1911).

Užhorodskú teológiu u’končili títo neskorší biskupi: Ivan 
Pastelij, biskup muikačevský (1875—1891) Vasilij Takač 
(1924—1948), Daniel Ivančo (1948—1954),’ Mikuláš Elko 
(1954—1963), všetci tra ja  biskupi v Pittsburgu v USA.

Do roku 1816 terajšia Prešovská eparchia, založená 6. 1. 
1816, bola časťou Mukačevskej eparchie. Keď roku 1816 sta
la sa samostatnou, mala v tom čase 32 bohoslovcov, z kto
rých dvaja študovali v Budapešti v centrálnom seminári, 
štyria vo Viedni v seminári sv. Barbory, 5—6 bohoslovcov 
študovalo teológiu privátne v Prešove, a pretože v Užhorod- 
skom seminári z ostatných 18—20 mohlo byť umiestnených 
len 10, ostatní žili na priváte a prichádzali na prednášky 
do duchovného seminára. Takte bolo do r. 1880.

Prešovský bis'kup Mikuláš Tóth rozhodol sa otvoriť teo-; 
lógiu v Prešove. V r. 1877 kúpil za 20 000 korún pozemok 
pre seminár. Na tomto pozemku bola budova a v nej 
umiestnil žiakov zo 7. a 8. triedy gymnázia a pre bohoslov
cov vybudoval zvláštny dom. Dňa 12. septembra 1880 pri 
veľkej slávnosti bol seminár otvorený.

Avšak bola to neveľká budova a preto príliš malá pre 
všetkých bohoslovcov. Preto v nej ostali len bohoslovci z 
3. a 4. ročníka, ktorých učili dvaja profesori a bohoslovci
1. a 2. ročníka ostali v Užhorode. Otázku ubytovania boho
slovcov v Prešove vyriešil biskup Ján Valij, íctorý v r. 1885 
ziačal stavať novú budovu, ktorá už r. 1886 bola hotová 
ako nový seminár a ktorú 24. októbra 1886 biskup Valij po
svätil a otvoril. Za prvého rektora seminára bol menovaný 
Michal Kotradov, vysoko učený kanonik a po jeho smrti 
dr. Vojtech Vojtovič. Avšak jednotliví bohoslovci Prešovskej 
eparchie i naďalej študovali v Trnave, Budapešti, Viedni, 
Užhorode. Ľvove, Olomouci a Prahe. Z prešovskej teológie 
vyšiel jeden biskup — dr. Vasil Hopko.

Štefan PAPP

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľ
stve Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  Štefan Papp. Redakcia 040 01 Košice, Bajkalská 6̂/111/18 č. t. 886 94. A d m i- 
n i s t r á c i a  890 21 Bratislava. Kapitulská 20. Č. t. 33i 717 a 333 056. Index. č. 49618.
T l a č i a  Duklianske tlačiarne, n. p.. Prešov. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy ne
vraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. R o z š i r u j e  PNS, objednávky prijíma každá pošta 
a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 884 19 Bratislava, 
Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jednotlivého výtlač
ku 2 Kčs.


