
Stretnutie Pána
Človek sa denne stretáva s mnohými ľuďmi, ale to 

nie je ešte stretnutie v pravom zmysle slova. Je to 
stretnutie len s očami. Iné je zase stretnutie s po
zdravom známych. Ale skutočné stretnutie je rozho 
vor. Stretnutie môže byť: priateľské, rodičovské, m a
turitné, snúbenecké, manželské a 1. Na takéto stret
nutie je človek pozvaný osobne, písomne, telefonic
ky alebo odkazom iného. Keď sa má človek stretnúf, 
pripravuje sa na toto stretnutie, teší sa a možno ho 
už aj vopred prežit vo svojich predstavách. Napr. 
keby sa človek mal stretnúť s kráľom, so Svätým 
Otcom. Takáto príprava bude dôkladnejšia a radost
nejšia. A aká by mala byť príprava na stretnutie s 
Bohom? Veľmi dôkladná a zaiste aj veľmi radostná.

A Simeon, človek „spravodlivý a bohabojný“, je 
pozvaný na; stretnutie s Bohom, Mesiášom. Ako? 
Vnuknutím! Nezomrieš, kým neuvidíš Mesiáša.

Na Mesiáša sa už toľko ľudí tešilo á modlilo: Rosu 
dajte nebesá, oblaky pršte Spravodlivého, otvor sa 
zem a vydaj Spasiteľa. Vieme si teda predstaviť S! 
meonovu radosť? Kde, kedy a ako bude prebiehať 
toto stretnutie s Mesiášom? Podľa čoho to pozná. Tú
to otázku si iste Simeon nekladie. Je istý, že mu 
Boh všetko vnukne.

A tak sa aj stalo. Na 40. deň po narodení Mesiáša 
Panna Mária s Jozefom prinášajú malého Ježiša do 
jeruzalemského chrámu, „aby ho predstavili Páno
vi“, ako to predpisoval zákon Pánov. A vtedy z Bo
žieho vnuknutia Simeon prichádza do chrámu.

Aby sme lepšie pochopili toto vnuknutie, pripo
meňme si udalosť zo Starého zákona, ako príde Sa- 
muel do Betlehema, aby pomazal Dávida za kráľa, 
izai predviedol sedem synov, ale Pán ich nevyvolil. 
Samuel sa pýta: viac synov už nemáš? Ešte chýba 
najmenší, ten pasie, ovce — odpovedá Izai. Samuel: 
Pošli poňho. Prišiel Dávid. Vnuknutie: to je on — 
i pomazal Dávida za kráľa (1 Sam 16, 1 —13).

Podobne aj Simeon z Božieho vnuknutia poznal 
Mesiáša. Toto je Ten — hoci v chráme bolo viac de 
tí. Preto berie Dieťa do svojho náručia a velebí Boha 
slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka 
podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvo
ju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých ná
rodov, Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, 
tvojho ľudu“ (Lk 2, 29—32).

Svätý Jozef a Panna Mária divili sa tomu, čo sa
o Ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Jeho matke 
Márii povedal: „Hľa, tento je ustanovený na pád a 
aa povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, kto
rému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne 
meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc" (Lk 2, 
34—35). Aj táto predpoveď bola z vnuknutia Božieho. 
Ak budú prenasledovať Syna, tým bude trpieť i jeho 
matka. Mesiáš bude Mužom bolesti a jeho matka 
Sedembolestnou.
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I my sme sa už stretli s Mesiášom, Kristom. Na na
še prvé stretnutie sa nepamätáme. Bolo to pri sv. 
krste. Ale na to druhé sa už pamätáme, veď sme sa 
aa neho tešili a pripravovali. Bolo to prvé sväté pri
jímanie. Ale okrem toho stretávame sa s Ním denne: 
ráno, na poludnie a večer. Pri modlitbe. Tu hovoríme 
íen my. Ako dobrí veriaci by sme sa s Ním mali stret 
núť raz do mesiaca na dlhší rozhovor a priznať sa 
k svojim chybám a hriechom — v dobrej svätej spo
vedi. A po sv. prijímaní nechať hovoriť aj Jeho. Pý
tajme sa: si spokojný so mnou Pane? A počúvajme, 
či nám azda nepovie: áno . . . ,  ale môžeš ešte viac 
milovať, obetovať sa, aby som ti pri poslednom súde 
mohol s radosťou a slávnostne pred všetkými svätý
mi a anjelmi povedať: Poď, požehnaný, zaujmi Krá
ľovstvo, ktoré je ti pripravené od ustanovenia sveta.

o. Michal R o š k o



V MESIACI VZÄCNEHO VÝROČIA
S p om ocou  B ožou  zač ín am e už druhý m es ia c  toh to  

ju b ile jn éh o  r o k a , v k to rom  si c e lá  n aša  v la s í, v šetc i 
je j vern í syn ov ia  a  d céry , v šetc i ob čan ia , p ripom ínajú  
veľavýzn am n é šty r id s ia te  v ý roč ie  os lobod en ia / n aše j 
vlasti. R ad-radom  — p očn ú c  od  n aše j h rd in sk e j 
Dukly — o s lob o d zov a la  S ov ie tska  a rm ád a  a  po  je j 
b ok u  a j jed n o tk y  n ášho  a rm ád n eh o  zboru d ed in y  a  
m está  a  p r in áša la  nám  slobodu .
*
E šte je  zim a, e š te  s a  n evzdáva sv o je j m oci nad  

prírodou . E šte sú — a k o  h ov o r ia  naši ľudia, — d lh é  
noci a  k r á tk e  dni. E šte  tr eb a  v iac  sv ietiť , v iac  kú rií, 
a le  i tu sa  ch c e m e  p re ja v o v a í a k o  d ob r í h osp od ár i, 
a  p reto  n ep ly tv ám e an i sv eteln ou , an i tep e ln ou  e n e r 
giou. N esv ietim e tam , k d e  to n ie  je  p o treb n é  a  k ú r i
m e h o sp o d árn e, ta k , aby  nám  n eb o lo  zim a, a le  sú
ča sn e  aby  sm e zby točn e tep lý  vzduch n ev y p ú šía li 
von  okn am i.

V eď  n ás k  tom u v ed ie  n ie len  o b č ia n sk a  p ov in n osí, 
a le  a j n aše  k r e s ťa n s k é  p ov ed o m ie . Sám  Pán Jež iš  
nám d a l p r ík lad , k e ď  pri zázraku  rozm n ožen ia  c h le 
b a  d a l p ozb iera ť  a j om rvin ky , aby  n ič n ev y šlo  n a 
zmar. Aj ú lohy  n ášh o  p ä ťro čn éh o  plán u  ráta jú  s 
tým , žé v šetc i bu d em e d obrý m i h osp od árm i, leb o  
s tá le  v iac p la tí zá sad a : A ko bu d em e p racov ať, ta k  
bu d em e a j žiť.

*

P ráve ten to  m es ia c  je  p re  n ás  n a jv h od n ejš ie  za- 
m y slie í sa  nad tým , a k o  veľm i si m ám e vážiť to , čo  
m ám e. V eď  vo febru ári 1948 u rob ila  sa  d efin itív n a  
b o d k a  za tým , č o  b o lo  a  v še tk a  m oc d o s lo v a  p reš la  
d o  rúk pracu jú cich . Ani po  o s lo b o d en í v roku  1945 
sa to tiž  e š te  c e lk o m  n ep od ar ilo  odstrán iť  t ie  sily , 
k to r é  sa  n ev ed eli roz lú čiť  s  m inu losťou  a  k a lk u lo v a 
l i  s tým , že s a  im p od a r í zvrátiť b eh  ú d alostí vo 
svoj p rosp ech . N ev ed eli sa  zm ieriť s  tým , že jed iným  
v lastn íkom  v šetký ch  b oh a tstiev  n aše j k ra jin y  by m al 
b y t pracu jú ci ľud. S tarší z nás si p am äta jú , č o  p o d 
n ik li m inistri r ea k čn ý ch  strán  vo feb ru ári 1948 v 
sn ah e  p resad iť  sv o je  p lány . Ich  ťahy  v šak  nevyšli 
a  pracu júci ľud zm aril ich  p lány .

F ebru árové v íťazstvo p racu jú ceh o  ľudu nad r e a k 
ciou  zn am en alo  d e fin itív n e  sko n cov an ie  so silam i, 
k to r é  c h c e li  vládnuť, k to r é  c h c e li  v lastn iť boh a tstv á  
te jto  kra jin y . So silam i, k to r é  k a lk u lo v a li  o r ien to 
vať sa  na Z ápad a  ta k  zn esvätiť  n aše  sp o jen ec tv o  
so  S ov ietskym  zväzom .

Ako to  v lastn e b o lo  za  p rv ej r ep u b liky , p red  Mní
ch ov om ?  F abriky , b an e , boh a tstv á  te jto  k ra jin y  bo li 
v ru kách  bu ržoázie. K ú p ele , vily, san a tór iá  — to  
v šetko  b o lo  e ld orád o m  tých , čo  „na to m á li“ .

_Naši p racu jú ci n ech od ili na l ie č e n ie  ta k , a k o  c h o 
d ia  dn es. A ký to  k rásn y  p o h ľa d  na k ú p eľn é  dvorany , 
p o  k to rý ch  sa  p rech ád za jú  n aši ľu dia , n aši ro b o tn í
c i ,  naši p o ľn oh o sp o d ár i, n aša  p racu jú ca  in te lig en 
c ia . Äno, a j naši s ta rč ek o v ia  a  s ta ren ky , k to r í prv  
o  tom  an i len  n ev ed eli.

Deti n ech od ili d o  r ek r ea č n ý c h  s tr ed ísk , d o  p io 
n iersk y ch  táborov , n ešan tili v š k o lá c h  v p rírod e. Iba  
d e t i  tých , čo  m ali v ru kách  b oh a tstv o  te jto  kra jin y , 
m ali právo na od d y ch , na l ie č e n ie  ', na r ek reá c iu .

A to  je  len  letm ý  p oh ľad , to je  len  drobn ý  k a m ie 
n o k  z te j v e ľk e j  feb ru á rov e j m oza iky , k to rá  p oz n a 

č ila  n áš život. Buďm e za  to  v šetko  vďační. Ceňme 
si ov o c ie , k t o r é  nám  feb ru ár  1948 prin ieso l a  odvďa
ču jm e sa  d obrou , sta točn ou  p rácou , k to rá  zveľaďuje, 
zn ásobu je  to , č o  už d n es  p atr í nám  všetkým .
*
B uďm e v ď ačn í za  obety , k to r é  prin iesli hrdinovia 

V eľke j v la s ten eck e j vojny za  našu slobodu . V týchto 
d ň och  vo feb ru ár i si pripom ínajú  sv o je  osloboden ie  
Smrečaňi^ a  O količn é, k torý m  prin ies li slobodu  jed
n otky  1. č e s k o s lo v e n s k é h o  arm ád n eh o  zboru 3. feb 
ruára. V yše 60 o b c í sev erozáp ad n e j od  L učenca, m e
dzi n im i D etva, Kriváň, S tará  Huta, Č erveň, os lobo
d ili 20. feb ru ára  jed n o tky  2. ukrajinskéhoI frontu.

M esto za m estom , d ed in k a  za  d ed in kou , vítali v 
on ý ch  p am ätn ý ch  d ň och  v íťazn é vo jská . Vydýchli 
sm e si, p o teš ili sm e sa , že  je  k o n ie c  strašn ej vojne, 
k o n ie c  krv ip reliev an iu  a  n astáva č a s  p o k o ja , mieru, 
č a s  budovan ia.

K to p rež il vojnu, k to  v idel a  zažil je j hrôzy, ten 
si an i len  p red stav iť  n ev ed el, žeby  sa  e š te  našli ľu
d ia , k to r í  by h azard ov a li s  m ierom  a  ka lku lov a li s 
novou vojnou. Ib a  p ár  rokov  uplynulo a  už sa začali 
zb ieh ať  m raky  n a o b lo h e  sveta. A le ľudstvo neostalo  
n ečin n é a  už vtedy sa  za ča li organ izovať m ierové 
hnutia , vzn ikla  S vetová rad a  m ieru  i m ierov é orga
n izácie  v jed n otliv ý ch  k ra jin ách , k to r é  d a li najavo 
p rip rav ov ateľom  n ovej vojny, že  ľudstvo je  v strehu 
a  p ostav í sa voči každ ém u  pokusu , k to rý  by  znam e
nal n ové v ojn ové n eb ezp ečen stv o .

*
Ani d n es  — ba  práv e d n es  — n em ožno stáť ne

č in n e zoči-v oč i s itu ácii, k to r á  je  zn ep okoju jú ca . Zno
va je  tu vážne oh rozen ý  m ier, znova je  tu n ebezp e
čen stv o , že  sa p ok o jn ý  m ierový  život zm en í v hrôzu 
strašn ej teraz  už n u k leá rn e j — vojny. A le m ierum i
lov n é ľudstvo n ed ov olí, aby  zvíťazili sily  zla, sily, 
k to r é  by  c h c e li  p rem en iť  našu p lan étu  na spálenú  
zem . P reto v šetc i ľudia , ktorým  je  d rahý  Boží dar 
života, vyvíjajú  n esm iern e  ú silie , aby  p reka z ili voj- 
n ychtivé p lán y  a  udržali m ier, ten  n ajvzácn ejší po- 
zerfíský d ar  B oha č lov eku .

Spolu  so  v šetký m i m ierum ilovným i ľuďm i stoja 
p ev n e  na stran e m ieru  a j naši v er iaci ob čan ia , a k o  to 
prejavu jú  svojím  n ekom prom isn ým  m ierovým  posto
jom  a  h lav n e svojou  statočn ou  prácou .

*
V tom to roku , k to rý  je  p red ov šetký m  jubilejným  

rokom  o s lo b o d en ia  n aše j v lasti, spom ín am e si a j iné 
význam né výročia . Z n ich  sp om eň m e aspoň  1605 
rok ov  od  sm rti sv. B až ila  V eľkéh o , 1540 rokov  od 
sm rti v ý ch od n éh o  c irk ev n éh o  o tca  sv. Cyrila Ale
x an d rijsk éh o , 995 rok ov  od  p ok rs ten ia  sv. Vladim í
ra, 965 rok ov  od  n arod en ia  k y je v s k é h o  kn iežaťa  Ja 
roslav a , 280 rok ov  od  sm rti gr.-kat. b isku p a  Jozefa  
R oga d e  C am elisa , k to rý  je  p och ov an ý  v Prešove, 
270 rok ov  od  za ložen ia  sv ä tov o jtešsk éh o  sem inára  
p re  g r é c k o k a to l ík o v  v T rnave, 230 rokov  od  naro
d en ia  p rv éh o  p r e šo v sk éh o  b isku p a  G. T arkoviča.
*
V erm e, že v šetky  tie to  v ý roč ia  si pripom en iem e v 

m ieri, že  ľudstvo p oraz í vojnovú hydru a  defin itív
n e sa  u jm e vlády  p ožeh n an ý  m ier.

—šek—



P ohľad  na jed en  z n a jv äčších  a  
n a jm od ern ejš ích  hu tn íckych  
kom b in átov  v s tred n e j E urópe
— V ý ch o d os lov en ské  ž e lez ia r 
n e, n árodn ý  p od n ik , K oš ice  — 
p od n ik , k to rý  vyvoláva p oc ity  
h rd osti, obdivu , úcty vo v e ľko s t  
n ášho  p racu jú ceh o  č lo v ek a ,  
k to rý  p resv ed č il a  n eu stá le  p r e 
sv ied ča , že  n iet ta k ý ch  p ro b lé 
m ov, ťažkostí , k to r é  by  n ep re 
k o n a l svojou  zručnosťou , š ik o v 
nosťou , pracovn ou  obetavosťou . 
Od jeh o  za ložen ia  uplynulo iba  
25 rok ov , a le  v ýrobky  so  zn ač
kou  VSŽ si už z ísk a li  o c en en ie  
n ie len  d om a, a le  a j za h ran ica 
m i n aše j vlasti.

Február 1948 — medzník na ceste k socializmu
Víťazný február Í948 je  najvýznamnejším prede

lom v dejinách bojov robotníckej triedy a ostatných 
pracujúcich v Československu pod vedením KSČ za 
oslobodenie spod panstva kapitálu. Úspešne sa ním 
dovŕšil dlhoročný zápas o zvrhnutie vykorisťovateľ
ského zriadenia.

Toto historické víťazstvo bolo možné dosiahnuť 
preto, že robotnícka trieda bola hybnou silou vývo
ja našej ľudovodemokratickej republiky už od oslo
bodenia v roku 1945. Získala si za spojenca malého 
a stredného roľníka, pracujúcu inteligenciu, všetky 
pokrokové sily spoločnosti, včítane veriacich. Na če 
le týchto pracujúcich stála politicky, ideovo a orga
nizačne vyspelá KSČ. V dôsledku dlhoročného obe
tavého boja za záujmy pracujúcich sa stala jediným 
uznávaným vodcom ľudu. Tvorivo rozvinula leninskú 
teóriu socialistickej revolúcie, vytýčila správnu stra
tegickú líniu a priam majstrovsky uplatnila taktiku 
revolučného boja. Uskutočnením revolúcie „zhora, 
aj zdola“, teda využívaním svojich m ocenských po
zícií a dôslednou mobilizáciou širokých más pracu
júcich dosiahla úplnú izoláciu a následnú porážku 
reakcie a buržoázie.

Rozhodujúcim medzinárodným faktorom prerasta
nia národnej a dem okratickej revolúcie v revolúciu 
socialistickú v rokoch 1945—1948 bolo naše spoje
nectvo s veľkým Sovietskym ziväzom. Bol to ZSSR, 
ktorý nám poskytol nezištnú politickú, hospodársku 
a morálnu podporu.

Víťazstvo pracujúceho ľudu vo februári 1948 otvo
rilo skutočne nebývalé perspektívy politického, eko
nomického, sociálneho, kultúrneho i národného roz
voja československej spoločnosti.

V období, ktoré uplynulo od Víťazného februára 
1948, sa v Československu uskutočnili hlboké revo
lučné premeny vo všestrannom živote nášho ľudu, 
ktoré — musí to uznať aj ten najväčší neprajník so
cializmu u nás — v našej histórii nemajú obdobu. 
Ekonomický potenciál našej republiky je  v porovna
ní s rokom 1948 päťnásobný. Priemysel dnes za m e

siac vyrába toľko ako v roku 1948 po celý rok. Poľ
nohospodárska výroba dosiahla dvojnásobok produk
cie z roku 1948, hoci v tomto odvetví nášho národ
ného hospodárstva pracuje m enej ako polovica pra
covných síl z roku 1948. Búrlivý rozvoj nastal v ob
lasti kultúry, vzdelanosti, vedy a umenia. Upevnili 
a  prehĺbili sa bratské vzťahy medzi Čechmi a Slovák
mi a príslušníkmi ostatných národností u nás. Vý
znamným úspechom riešenia národnostnej otázky 
v našom stredoeurópskom viacnárodnom štáte bolo 
vytvorenie československej socialistickej federácie. 
Významné úspechy sa dosiahli najm ä po apríli 1969, 
ked sa sformovalo nové vedenie KSČ a štátu na čele 
s dr. Gustávom Husákom.

Dosiahnuté výsledky na všetkých úsekoch hospo
dárskeho a spoločenského života vzbudzujú reálny 
optimizmus pre plnenie náročných úloh posledného 
roka siedmej päťročnice. Dôsledné a obetavé plnenie 
všetkých úloh, na každom pracovisku, boj o zvyšo
vanie hospodárnosti a kvality — to je  najlepší pre
jav našej vernosti odkazu Víťazného februára v sú
časnosti. —B—

KOLONIALIZMUS EŠTE ŽIJE

Na XXXIX. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie Spo
jených národov vystúpil v dekolonizačnom výbore VZ OSN 
československý predstaviteľ, vedúci stálej misie ČSSR pri OSN 
v New Yorku Jaroslav César. Poukázal na fakt, že napriek usta
noveniu charty a deklarácie o nezávislosti koloniálnych kra
jín a národov i napriek mnohým ďalším rezolúciám Organi
zácie Spojených národov, koloniálne mocnosti udržujú vo via. 
cerých kolóniách svoje vojenské jednotky a arzenály.

Náš delegát spomenul najmä základne Juhoafrickej repub
liky a početné okupačné jednotky v Namíbii, vojenské zariade
nia v Mikronézii, základne v Portoriku, vojenské základne na 
Guame a Oiego Garcia a vojenské opevnenia V elkej Británie 
na Malvínach.



Aj tohtoročný Medzinárodný deň boja proti kolonializmu, 
ktorý pripadá na 21. februára, ponesie sa v znamení boja proti 
všetkým formám kolonializmu a neokolonializmu. Aj keď sa 
6asy drsného koloniálneho útlaku skončili, v mnohých k ra ji
nách sa bývali koloniálni páni snažia ich nahradif „modernej - 
Sírni" formami, ktoré to svojich dôsledkoch a dopadoch sa v 
mnohom podobajú na tragickú minulosť.

Bývali kolonizátori, ktori sú dnes reprezentovaní väčšinou 
nadnárodnými monopolmi, sa len s veľkou nechuťou vzdávajú 
závratných ziskov. A snaha o ekonomické, politická i vojenské 
podmanenie sa v poslednom čase stupňuje zároveň s tým, ako 
sa prehlbuje hospodárska kríza západného sveta a súčasne 
rasti« jeho hlad po lacných a bohatých surovinových zdro
joch, ktoré má napríklad väčšina krajín Afriky.

Sme solidárni s pracujúcimi tých krajín, ktoré sú proti 
každej forme kolonializmu a s utláčaným fudom, ktorý — iste 
to u i dlho nepotrvá — vyjde tiež na výslnie slobody.

—ant—

Podobenstvo 0 márnotratnom synovi
Podobenstvo o márnotratnom synovi je jedno 

z najkrajších podobenstiev, ktoré nám zapísal sv. 
evanjelista Lukáš. To preto, že nám na príklade 
milosrdného otca ukazuje Božie milosrdenstvo k nám 
hriešnym ľuďom. A preto by sa toto podobenstvo 
malo skôr nazývať podobenstvom o milosrdnom otco
vi, pretože hlavnou postavou je tu otec, vždy ho
tový ukázať svoje milosrdenstvo a  odpustenie.

Istý otec mal dvoch synov. Jeden z nich, mladší, 
povedal raz otcovi: „Otče, daj mi čiastku z majetku, 
čo mi patrí“ (Lk 15, 12). Počínanie tohto mladého 
syna bolo zlé. Cítil sa nedobre pod dozorom svojho 
otca — ako každý mladý človek. Chcel žif sám, bez 
dozoru a mať svoju peňaženku. A veru, nejeden otec, 
aby mal pokoj, robí podobne, ako ten z evanjelia: 
„Rozdelil im majetok“ (15, 12). A čo urobil tento 
syn? „Zobral si všetko, odišiel do ďalekého kraja 
a  tam svoj majetok hýrivým životom prem árnil. . . “ 
(15, 13).

Jeho nešťastie spočívalo v tom, že to urobil po 
dobre premyslenej úvahe a chladne. Vedel aj to, čo 
mu podlá zákona patrí. A najväčšie nešťastie bolo 
v tom, že odišiel od otca — „do ďalekého kraja“. 
Tým akoby Spasitel chcel povedať, že aby mohol 
hriešiť a hýriť, nechcel žiť pod otcovým dohľadom, 
ktorý by mu to iste nebol dovolil. A preto odišiel do 
ďalekého kraja, medzi cudzích ľudí, ako to robieva 
nejeden mladý človek.

A ako to dopadlo? „Keď všetko premrhal, nastal 
v tom kraji velký hlad, a  on začal trieť núdzu“ (15,
14). A aby nezahynul, dal sa do služby u istého pá
na pásť ošípané. A bol rád, že aspoň toto môže ro 
biť. „I žiadal si naplniť žalúdok strukmi, čo ich do
stávali žrať ošípané, ale nikto mu ich nedával“ — 
hovorí sa ďalej v podobenstve (15, 16).

Predstavme si, ako hlboko padol ten, čo ešte len 
nedávno hýril so svojimi priateľmi. A v tomto ne
šťastí, keď ostal sám, spomenul si: ako dobre mi 
bolo u môjho otca. Sluhovia tam majú dosť chleba 
a ja tu hladom hyniem. Vstanem a pôjdem k svojmu 
otcovi. Poviem mu, že som zhrešil proti nebu i pro
ti nemu a že viac sa už ani nemôžem volať jeho sy
nom.

V tom bola jeho záchrana. Uvedomil si svoj omyl 
a svoj pád. Otec mu predsa dobre chcel, ale si nece-

nil jeho rady. A musela to byť ťažká bieda, hneď sa 
rozhodol odprosiť svojho otca. Veď vieme, že mladí 
ľudia to neradi robia.

A čo otec? Keď zbadal svojho otrhaného a vychud 
nutého syna ako nesmelo kráča k rodičovskému do
mu, „prišlo mu ho ľúto! Syn padol na kolená a ho
vorí pripravenú reč. Ale otec sa raduje, dá pripra
viť hostinu a v dome nastáva radosť: „Lebo môj syn 
bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sau (15, 24).

Na prípade tohto márnotratného syna viďme pád 
každého hriešnika. Veď život v hriechu, to je vlast
ne odchod z domu nebeského Otca. Žiť voľne, sám, 
bez dozoru. A koľkokrát sa už návrat márnotratné
ho syna opakoval v minulosti?

Príkladom nám poslúži írsky stavebný robotník 
Matt Talbot, ktorý zomrel pred päťdesiatimi rokmi 
v hlavnom írskom meste Dubline a ktorého si celé 
frsko uctieva ako blahoslaveného. V mladosti vply
vom zlých kamarátov často podliehal alkoholu. Ale 
vieru nestratil. Božia milosť ho neopustila. Jej po
mocou a obrovským úsilím vôle dokázal premôcť 
svoju neresť, takže sa stal vzorom pracujúceho svät
ca.

Táto myšlienka je pekne vyjadrená v podobenstve 
o márnotratnom synovi. Boh sa nesmierne raduje nad 
návratom každého strateného syna. Všetko jedno, 
v akom je stave, či sme zašpinení alebo prstom 
označení. Hlavné je iba to, že sa chceme vrátiť. Sám 
nás uvedie do svojich príbytkov, pripravených tým, 
ktorí ho milujú — ak sme v ňom uznali svojho mi
lujúceho nebeského Otca. Nuž, a „keďže Boh má 
väčšiu radosť z pokánia jedného hriešnika než zo 
sto spravodlivých, ktorí nikdy nehrešili, pokúsme 
sa potešiť Boha. Môže nám to v hojnej miere odpla
tiť. Dajme na svojej ceste almužnu odpustenia tým, 
ktorých zahubili pozemské žiadosti. . (Alexander 
Dumas m l.). o. Františelk Dancák

NOV! BLAHOSLAVENÍ

V nedeľu 30. septembra 1984 Svätý Otec Ján Pa
vol II. slúžil predpoludním na námestí sv. Petra 
v Ríme pontifikálnu sv. liturgiu, počas ktorej vyko
nal slávnostnú beatifikáciu dvoch talianskych kňa
zov, pochádzajúcich z Piemontu, žijúcich á  pracu
júcich v minulom storočí. Sú to: Federico Alberto, 
zakladateľ Zhromaždenia sestier vincéntiek Nepo
škvrneného Počatia Panny Márie, nazývaných podľa 
jeho mena albertínkami, a Clemente Marcisio, za
kladateľ Ústavu dcér sv. Jozefa.

Ako ďalších blahoslavených počas spomínanej li
turgie Ján Pavol II. ohlásil belgického pasionistu 
Izidora od sv. Jozefa (Izidor de Lore), zomrelého 
r. 1916, ako aj Božiu služobníčku Rafaelu Ibarru de 
Villa Longa, zomrelú na začiatku nášho storočia, 
zakladateľku Ústavu anjelov strážcov.

Na slávnostnej beatifikácii sa zúčastnilo 20 kar
dinálov, 50 arcibiskupov, ako aj početné zástupy ve
riacich, medzi ktorými boli početní reprezentanti 
ústavov, založených novokreovanými blahoslavený
mi.

Nepokladaj sa za IepSieho neí sú iní, aby ťa azda nemal z* 
horšieho Boh, ktorý vie, čo je v človeku. Tomáš Kempenský
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Nový štýl

P 1. Trifon, mučeník
S 2. Stretnutie Pána. Žid 7, 7 —17; Lk 2, 22—40
N 3. Márnotratného Syna. Simeon a Anna, cti

hodní. Hl. 1. Utr. 1. Lit. 1 Koiä 6, 12—20; Lk 
15, 11—32 

P 4. Izidor, ctihodný 
U 5. Agáta, mučenica 
S 6. B úkol, ctihodný 
Š 7. Partén, ctihodný 
P 8. Teodor, vmučeník 
S 9. Nikefor, mučeník. Z á d u š n á
N 10. Mäsopôstna. Charalamp, mučeník Hl. 2. Utr 2 

Lit. 1 Kor 8, 8—13; 9, 1—2; Mt 25, 31—46 
P 11. Blažej, svmučeník 
U 12. Melét, svätý 
S 13. Martinián, ctihddný 
Š 14. Auxént, ctihodný 
P 15. Onlsim, apoštol 
S 16. iPamfil a i., mučeníci
N 17. Syropôstna. Teodor, vmučeník. Hl. 3. Utr. 3, 

Lit. Rim 13, 11—14; 14, 1 —4; Mt 6, 14—21 
P 18. Lev, pápež, svätý. Z a č i a t o k  p ô s t u  
U 19. Archip, apoštol 
S 20. Lev, ctiholdný 
Š 21. Timotej, ctihodný .
P 22. Eugenskí mučeníci 
S 23. Polykarp, svimučeník
N 24. 1. Pôstna. Nájdenie hlavy sv. Jána Krst. Hl. 4.

Utr. 4. Lit. Žid 11, 24—26; 32—33; fn 1, 43—51 
P 25. Taras, svätý. Víťazstvo čs. pracujúceho rudu 

(1948)
U 26. Porfyr, svätý 
S 27. Priokop, ctihodný 
Š 28. Bažil, ctihodný

M A R E C

P 1. Euidoxia, mučenica 
S 2. Teodoit, svmučeník. Z á d u š n á
N 3. 2. Pôstna. Eutrop a  i., mučeníci. Hl. 5. Utr. 5.

Lit. Žid 1, 10—14; 2, 1—3; Mk 2, 2 —12
P 4. Geťazim, ctihiodný
U 5. Konon, mučeník
S 6. Amorskí mučeníci
Š 7. Chersonskí svmučeníci
P 8. Teofilalkt, ctihodný. MDŽ
S 9. Sebastslkí mučeníci. Z á d u š n á
N 10. 3. pôstna. Kodrat, mučeník. Hl. 6. Utr. 6. Lit. 

Žid 4, 14—16; 5, 1—6; Mk 8, 34—38; 9. 1

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
Ty si kňazom naveky na spôsob Melchizedecha

(Žid 7, 17).
V Starom zákone kňaz bol hlavným predstavite

ľom židovského národa. Obetoval, orodoval a pred
nášal modlitby k Bohu za seba i za ľud.

V Novom zákone Ježiš Kristus stal sa najdokona
lejším  prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Sám, 
ako bohočlovek, bol bez hriechu, prijal hriechy sve
ta a tak sa obetoval za nás, čím zničil hriech. Jeho 
vykupiteľské dielo sa pred nami ukáže v plnosti, ak 
si uvedomíme, že toto veľkňazské slúženie sa ne
skončilo pozemským životom, ale pokračuje vo več
nosti.

Vojenský cintorín v Maschville navštívil cudzinec. 
S tretol tu muža, ktorý na jednom hrobe sadil kvety. 
Opýtal sa ho, kto mu v ňom leží. Muž mu vysvetlil, 
že odpočíva v ňom, jeho sused, dobrý priateľ. Totiž 
keď vypukla vojna, aj on dostal povolávací rozkaz. 
Keďže mal rodinu a sused bol slobodný ä nemal prí
buzných, ponúkol sa nastúpiť vojenskú službu zaňho. 
Bol ťažko ranený a po mnohých bolestiach umrel. 
Keď sa dozvedel, čo sa s ním stalo, pokladal si za 
povinnosť navštíviť jeho hrob a takto sa mu poďa 
kovať za velký prejav lásky voči jeho rodine. Na ná 
hrobný kameň pripevnil tabuľku s néípisom: „Umrel 
namiesto m ňa.“

Tieto slová platia v plnom zmysle o Kristovi. Äno, 
Kristus zomrel za nás všetkých.

*
Varujte sa smilstva (1 Kor 6, 10).
Jeden z hriechov, ktorým prestupujeme Boží zá 

kon, je  smilstvo. Ním sa rozbíjajú manželské zväzky, 
trpia rodiny, deti i spoločnosť.

L. N. Tolstoj v románe Anna Kareninová píše, ako 
neverná manželka Anna opúšťa manžela, deti i dom 
a so svojím milencom žije v hriechu. Hriešny začia
tok — hriešny koniec. V zúfalstve sa hodí pod vlak 
a tak končí svoj život.

„Len poslúchaj hada, veď ti raz bude úzko,“ píše 
Goethe. Veľmi poučné sú aj slová starozákonného 
Tobiáša: „Syn môj, varuj sa všetkého smilstva a ok 
rem svojej manželky nikdy nestrp, aby si poznal 
čokoľvek hriešneho“ (4, 23). Na to upozorňuje aj 
Spasiteľ, keď hovorí, „že každý, kto žiadostivo po
zrie na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci“ 
(Mt 5, 28). Pamätajm e na to a varujme sa každého 
pádu, pretože „pred Pánovými očami sú veru cesty 
človeka a zvažuje on všetky jeho koľaje“ (Prís 5, 
21 ).

*
Pokrm sám nás Bohu neodporúča (1 Kor 8, 8).
Pôst je  jeden zo spôsobov, v ktorom si zdokonaľu

jem e svoju dušu. Sám Spasiteľ sa postil a modlil sa. 
Na otázku apoštolov, prečo oni nemôžu vyhnať du
chov, povedal, že tento druh diabolstva sa môže vy
hnať iba modlitbou a pôstom (Mt 17, 20).

Lykurg, prísny zákonodarca Sparťanov, cvičil m lá
dež tuhým pôstom a odvykal ich od lahôdok a roz- 
k'oší. Týmto v nich vychovával striedmy a mravný 
život, v čom ich každý obdivoval.

Pôst nám teda slúži ako prostriedok na zdokona
ľovanie vlastnej vôle a posilňovanie duchovného ži
vota. Pôst je  zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ale 
tiež od zlých slov, skutkov, lákalvých príležitostí,



pitia, fa jčenia, krádeži a pod. Pôst má svoje korene 
už v Starom zákone. V ra ji Pán Boh dal prvým rodi
čom všetko. Žiadal však od nich, aby z jedného stro
mu nejedli (Gn 2, 17). A nedodržali.

My svoj pôst konajm e tak, aby bol užitočný pre 
dušu i pre telo.

Žime statočne ako vo dne, a  nie v hodovaniach 
a pijatikách . . .  (Rim 13, 13).

Písmo sväté nás učí, že na svete sme preto, aby 
sme Boha poznali, milovali a po smrti boli spasení. 
Tomuto cielu máme podriaďovať celú svoju životnú 
činnosť a tak dosiahli večnú spásu. Máme ale, žial, 
často a mnohí to nedodržujú, lebo sú opantaní plia
gou ľudstva — opilstvom. Dopravné nehody, hádky, 
bitky, to sú sprievodné znaky opilstva. Je  jeden 
z hlavných hriechov. Preto i sv. apoštol Pavol va
ruje: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Krá
ľovstva Božieho? . . .  an i zlodeji an i lakomci ani opil
c i . . . ,  nebudú dedičmi Kráľovstva Božieho“! (1 Kor 
6, 9—10).

*
Odhoďme teda všetko, čo nám je na ťarchu, naj

mä hriech . . .  (ž id  12, 1).
Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Hriech je  vred duše 

a utrpenie železo, ktoré ho hojí; ak nemusí vtedy 
hriešnik trpieť, je  najnešťastnejší.“ Hriech je  mno
horaký a prichádza k človekovi rôznym spôsobom. 
Arabské príslovie o ňom hovorí: „Hriech má päť 
prstov, dva prsty kladie na uši, dva na' oči a jeden 
na ústa“.

U francúzskeho katolíckeho spisovateľa Henri 
Bordeauxa čítam e o mladíkovi, ktorý dlhé roky žil 
v hriechu. Na konci to mladíka omrzelo, chcel pre
trhať hriešne styky a povedal onej žene: „Počuj, 
Sandrina, miloval som ťa dvanásť ro k o v . . . “ Tá po
chopila, že má byť koniec a bránila sa: „Čo je  dva
násť rokov, ked sa pominuli“?!

Nuž z radosti a hriešnych rozkoší tých dvanásť 
rokov naozaj nič, v tom bola pravda. Nuž využime 
čas na tomto svete, „lebo po odchode z tohto sveta 
nie je  už čas na konanie dobrých skutkov“ (sv. Ján 
Zlatoústy). Preto pamätajme, že „väčšina zla pochá
dza z duševnej prázdnoty a lenivosti, lebo zlo je  n e
vyhnutné, ked si človek zvykne žiť na úkor iných“ 
(A. Čechov). o. Pavol Dancák

K ajajte sa!
Ak ludia umierajú hladom, a naše ruky sú prázdne, 
ako môžeme chcieť, aby uverili takému evanjeliu

(Vancouver)

K ajajte sa, lebo Božie Kráľovstvo nie je  z tohto 
-sveta. Keby bolo z tohto sveta, nikdy by som sa ne
musel v ničom meniť. Mohol by som sa ľahko stať, 
ak — pravda — nie som dosť „dobrým“ na to, aby 
ma svet chválil. Lebo pýcha, sebectvo, priemernosť, 
lenivosť — to všetko je  zo sveta. A nie je  ťažké 
vlastniť taký druh zmyslového šťastia, ktoré doslo
va svet núka.

„Náuka o kráľovstve je  akoby základným pilie
rom celého evanjelia. Vstup do tohto kráľovstva sa 
získava vierou v Ježiša Krista, kajúcnosťou, ako aj 
•zmenou zmýšľania.“ (Duchovný pastier, dec. 1983
— f ak — str. 479). Ide tu o úplnú zmenu, grécky 
„metanoia“, zmenu duší. Ježiš týmto kládol úplne 
obrátenie, premenenie citov, úsudkov, úmyslov, —

slovom, obrátenie, ktoré pri rozhovore s Nikodémom 
pomenoval „druhým narodením“ (Život Krista, Gio
vanni Papini, str. 61).

— Snažil som sa zahnať všetky pre dušu škodlivé 
myšlienky, alebo som ich nechal voľne plynúť?

— Mám záujem o spolubratov, pomáham im, alebo 
budujem svoju „svätosť“ s vedomím, že nikoho ne
potrebujem a nech mi dá radšej každý pokoj?

Pane Ježišu, kto žije v Tvojej prítomnosti, môže 
pocítiť radosť, pokoj, ozajstné šťastie. Pane, čo mám 
robiť, aby som bol lepším? Aby som ustavične žil 
v Tvojej prítomnosti? Vždy, keď precitnem, nech si 
so mnou, Pane! Pane, Tvoju prítomnosť si budem 
uvedomovať častejším  vzbudzovaním viery, nádeje 
a  lásky! Marián, bohoslovec

Z knihy Prísloví
HLAVA 4, 1 —27

Počujte, deti, nabádanie otcovo a pozorujte, aby 
ste sa naučili poznaniu. Lebo vám dávam dobré po
naučenie: Neopúšťajte náuku moju! Lebo kým som 
bol ešte ako dieťa u otca, útlym a jedináčikom pod 
dozorom matkiným, nuž poučoval ma a vravel mi: 
„Nech sa ti srdce pridržiava m ojich slov! Zachovaj 
príkazy moje, a budeš žiť. Zadovažuj si múdrosť, za
dovažuj rozumnosť! Nezabúdajže na ne a neodchy
ľuj sa od slov m ojich úst! Neopúšťaj ju, tak ťa bude 
chránievať, obľubuj si ju, tak ťa bude strážievať.

Začiatok múdrosti je : Múdrosť sebe zadováž a  ce
lým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! Vyzdvi
huj ju, a zvýši tvoju vážnosť, dopomôže ti ku cti, ak 
ju privinieš. Ovinie tvoju hlavu prelestným vencom 
a obdarí ťa 2Jdobnou korunou“.

Slyš, syn môj, a prijmi moje výroky, a  rozmnožia 
sa roky tvojho života! Ja ukážem,; ti cestu múdrosti 
a povediem ťa po cestičkách spravodlivosti. Keď 
pôjdeš po nich, nebude tvoj krok stiesnený, a keď 
zas nimi pobežíš, nuž nebudeš sa potkýnať. Priviň 
sa pevne k náuke, ujsť je j nedaj, nelúč sa s ňou, bo 
ti ona životom je.

Nevstupuj na chodníček nešľachetníkov a nevy- 
kračuj cestou zlostníkov! Varuj sa je j a neprechá
dzaj ňou! Vyhni sa je j a obíď ju! Bo nespia, pokým 
niečo zlého nevykonajú, a  ozbíja ich spánok, ak vo
ľakoho nezvedú. Bo jedávajú nečestnosti chlieb a pi
jú víno násilia.

Púť nešťachetníkov je  ako tmavá noc, nevedia, na 
čom potknú sa. Lež chodník spravodlivých je  sťa 
svetlo rozbresku, čo dužie stále väčšmi do bieleho 
dňa.

Vnímajže moje slová, synu môj, a nakloň ucho 
svoje k mojim výndkom. Nespúšťaj oči svoje z nich, 
chráň si ich prostred srdca svojho! Lebo sú život 
pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre ich 
telo vonkoncom. Všemožnou strážou srdce svoje 
stráž, bo z neho vyvierajú žriedla života. Odvracaj 
klamné ústa od seba, a  odtiaľ úskok perí od seba!

Nech oči tvoje priamo hladia vpred a mihalnice 
tvoje nechže pozerajú pred teba! Hlad nohe svojej 
rovný chodník nájsť a  všetky cesty tvoje nech sú 
vedomé cieľa. Neodkloňuj sa ani vpravo, ani vľavo, 
odvracaj svoju nohu od zlého!

Pane Bože, daj, aby »a *11 fudia stali dobrými a dobrí trocha 
priate?skej*lmi. (Mark Twain)



Svätý Cyril a Metod a Panna Mária
Zišli sme sa tu, v Ľutine, pri Kristovej i pri našej 

Matke Panne Márii. Liturgicky i fam iliárne ju vo
láme Bohorodičkou. Prichádzame tu s takou vierou, 
s takou nádejou i s takou láskou, ako tu prichádzali 
naši otcovia, predtým ich otcovia — a tak až k pr
vému. Dokážeme si predstaviť odrazu ten mohutný 
zástup mariánskych ctiteľov i ten dojímavý chór na 
slávu i ich modlitby? My sme sa postavili do neho 
dnes s presvedčením, že naše deti rad budú predl
žovať.

V duchu našej liturgie sa všetci bezprostredne, 
v modlitbovom rozhovore obraciam e k Bohu, na Je
ho Matku i na 9vätých. Z našich perí sladko plynie 
chvála i radosť: „Vo roždestvi ďivstvo sochranila 
jesi, vo uspeniji mira ne ostavila jesi, Bohorodi- 
ce . . . “ a srdce nám prekypuje pri vyznaní: „Ne 
imam inyja pomošči razvi tebe, ni inyja predstateľ 
nicy, ni blahija utišitelnicy, tokmo Tebe, o Boho- 
mati. . . “ Hla, ako sa dobre cítim e na vlnách našej 
liturgie: pri nej by sme ch celi zostať a:ko apoštoli 
pri premenení na hore Tábor.

Sú však situácie, ked nám treba hovoriť nielen 
s Bohom, s Pannou Máriou, ale keď nám treba hovo
riť o nich, o Bohu, o Panne Márii. Jeden druhému 
máme odovzdávať skúsenosti cirkvi, aby sme sa 
k Bohu i k Panne Márii dostávali rýchlejšie i plnšie. 
Aby sme boli zrelší. Takou chvíľou je  aj terajšia. Pý
tame sa, kde ten spomínaný rad ziačína a ako začal, 
kedy a ako Panna Mária vstúpila do našich dejín? 
Čo Jej prítomnosť u nás znamená? Chceli by sme 
tiež vedieť, čím špecifickým  sa náš vzťah k Panne 
Márii vyznačuje? Odpoveďou splníme časť predsa
vzatí, ktoré sme si dali pri otváraní jubilejného cyri- 
lometodského roku. Začnime hneď prvou otázkou: 
kedy a ako Panna Mária vstúpila do našich dejín?

1. Na túto otázku si od nepamäti odpovedáme sa
mi. Len si pripomeňme slová našej piesne: „Chváli
me ťa, Panovníci / kresťanskej zeme, / tisíc rokov 
ctí ťa verne slovenské plemä. / Naše matky teba zna
li, / otcovia ťa milovali, / Matka národa!“ (Modlitby 
a piesne, č. 80, str. 921). V piesni sa vyslovuje pre
svedčenie, že Panna Mária je  s nami o\i prvopočiat
ku — i to, že my ju stále ctíme verne. Azda si niekto 
povie, že v piesni sa niečo iba tvrdí a my potrebuje
me doklad. Aj dokladov máme. Historici našli texty 
Otčenáša, Verím, Bohorodice v jazyku našich otcov 
z obdobia ešte pred príchodom svätého Cyrila a Me
toda na naše územie. Texty slúžili na prípravu pri
jatia krstu. Katechumen-pohan, náš predok, obozna
moval sa tu s kresťanstvom. Dozvedel sa, že cirkev 
popri Bohu v Trojici, popri Synovi vyznáva aj Pan
nu Máriu, jeho Matku. Ju novopokrstený vzýval o po
moc aj v tzv. spovedných formulách, ktoré sa taktiež 
zachovali. Cirkev ju oslavovala v liturgických sviat
koch: ako sa Panna Mária dojímavo javila pri na
rodení Pána . . . !  ale i na Kalvárii, v kruhu apoštolov 
pri Zoslaní Svätého Ducha.

0  čom tieto doklady svedčia? O tom, že od prvej 
chvíle kresťanstva u nás, odvtedy, odkedy je u nás 
Ježiš Kristus, odvtedy je  u nás a j Panna Mária, Jeho 
Matka. Nebolo chvíle bez Panny Márie. Obrazy, kto
ré sú u nás také obľúbené, sú historicky výstižné. 
Obraz Matky ustavičnej pomoci, obraz klokočovský, 
predstavuje Pannu Máriu so svojím Synom. Ona nám

podáva, ponúka Syna. Aj iný, azda ešte rukolapnejší 
príklad máme. Mám na mysli naše chrámy zasvätené 
Panne Márii. S koľkou nehou, s akou námahou a od
riekaním ich náš Iud budoval. Na česť Matky, Pan
ny Márie. Aj v tom chráme však ako centrum je 
oltár Je j Syna, Ježiša Krista, je  v ňom živý Kristus. 
Hľa, takto vidíme od prvopočiatku až dodnes miesto 
Panny Márie v dejinách spásy. Je v najbližšom sprie
vode Krista. Kristovu milosť rozsieva. Aj tretiu vec 
sa z dokladov dozvedáme: to, že základ našej úcty 
k Panne Márii je  totožný s tým základom, ktorý je 
platný všade na svete i vo všetkých vekoch. Je to 
vieroučný poklad katolíckej cirkvi.

Sme Slovania, teda pohostinní. Vitaj, Panna Má
ria, medzi nami. f -

2. A teraz, povedzme si aspoň niečo o tom, v čom 
spočíva prítomnosť Panny Márie v našich osobných, 
cirkevných i národných dejinách? Aké miesto je j 
v dejinách spásy určil Boh? Dejiny Cirkvi začali vte
dy, keď Panna Mária, zatienená Duchom Svätým, 
vo svojom lone počala Syna, Ježiša Krista. Z nej sa 
narodila Hlava Cirkvi, Kristus. Neskôr, pri Zoslaní 
Ducha Svätého Panna Mária zrodila nás, údy Jeho 
Cirkvi. Kristus Je j z kríža zveril Jána, to znamená 
všetkých nás, za syna — a nám svoju Matku odo
vzdal za našu Matku. Kde je  Ona, tam je  Cirkev a kde 
je  pravá Cirkev, tam je  Ona. Tak o veci hovoria c ir
kevní Otcovia, tak ju vidia mystici. Pápež Plus XII. 
na konci svojej encykliky o Cirkvi, ako o mystickom 
tele Kristovom uvádza: „Mária svojím mocným prí
hovorom dosiahla, že Duch Božského Vykupiteľa, 
udelený už na kríži, bol na Turíce daný novozrode 
nej Cirkvi v zázračných daroch. Ona — Panna Má
ria — sprevádzala tajomné Telo Kristovo, ktoré sa 
zrodilo z prebodnutého Srdca Spasiteľovho s takou 
vrúcnou materinskou láskou a starostlivosťou, s akou 
opatrovala Ježiša v jasliach“.

Ona, Panna Mária, Milostiplná, bola pri zrode aj 
našej cirkvi. Teda pri krste nášho prvého predka. 
Ona však bola a je  pri krste každého jedného z nás. 
Uvedomme si, že „nás neopustila“, to znamená, že 
zostala, že je  s nami. Označuje sa za Matku pri 
krstiteľnici: Ona však stojí pri spovednici, je  pri nás, 
keď prijímame Je j Syna do duše, Ona vyprosuje mi
losti pre naše manželstvá, je  Matkou kňazov a stojí 
aj pri našej poslednej hodine. Nebolo udalosti, ne
bolo chvíle v dejinách našej cirkvi i v dejinách duše 
každého z nás, ktorú by Panna Mária nesprevádzala 
svojím orodovaním. Sme mariánskym ľudom. Ona 
je s nami: buďme však aj my, a to uvedomele, s Ňou. 
Pritúľme sa k Nej ako je j synovia a je j dcéry. Majme 
živú vieru, silnú nádej a úprimnú lásku.

Buď naďalej s nami, buď s nami ustavične, Boho
rodička! Buď, prosíme Ta, s našimi deťmi!

3. Treba si nám aspoň naznačiť, v čom je  špecifi
kum nášho mariánskeho kultu. Na čo treba myslieť, 
ak sa povie, že sme mariánskym národom?

Najprv si pripomeňme, že u Slovanov všeobecne 
je  rodinný ideál v popredí pozornosti. V ňom je  v po
predí aj ideál a miesto matky. Tým sa povedalo aj 
to, že už naša psychológia nás uspôsobuje osobitne 
sl uctiť aj Bohorodičku.

Priaznivým momentom je aj to, že do tejto atmo
sféry nám Cyril a Metod vniesol podobu, formy, ale



najm ä obsah kultu Panny Márie, ktorý bol vlastný 
východným cirkevným Otcom. Myslíme na Bažila 
Veľkého, na Jána Zlatoústeho, na Gregora Nazián- 
skeho i ostatných. Tí sú dodnes v Cirkvi považovaní 
za najväčších i najhlbších ctiteľov Panny Márie. Sú 
to najmä oni, ktorých dnešná Cirkev odporúča ako 
vzor a ako zdroj poučení. Ich ducha asim ilovali naši 
predkovia. A texty našej liturgie kumulujú všetko 
najkrajšie, najvznešenejšie, naplnšié — o Panne 
Márii.

Otázku si môžeme zilustrovať. V rám ci pohreb
ných obradov nad Cyrilom odznela aj tzv. služba — 
akafist. Kánon služby uvádza, prirodzene, aj boho- 
rodičeny. Pri ôsmej piesni zneje takto: „Poučení 
knihami svätých prorokov svojou vierou hlásame, 
presvätá Panna, že si Bohorodičkou, lebo si zrodila 
Starca dni ako nového človeka. Preto ťa, Prečistá, 
ospevujeme a velebíme na veky“. Pri iných piesňach 
máme formulácie: „Väčšími ako nebesá rozšíril Boh 
t e b a . . . “ (7. p ieseň); „Ezechiel ťa uzrel ako bránu, 
ktorou prešiel iba sám najvyšší Boh . . . “ (6. pieseň ); 
„Syn rovný Otcovi. . .  z teba, Prečistá, prijal telo 
a pozemšťanov priviedol k dobru a urobil ich účast
níkmi kráľovstva ne besk ého. . . “ (5. p ieseň); „Dom 
tvojej duše . . .  stal sa Božím. . . “ Vidieť tu teologickú
i mystickú hĺbku, vidieť tu obraznosť i výstižnosť 
reči. Každý tu, iste spoznáva „našu“ liturgiu. A tak 
každý by tu mal vidieť a j dôkaz toho, že táto naša 
liturgia optimálne vyjadruje vzťah veriacej duše k 
Bohu, k Panne Márii. Veď dá sa povedať, že naša 
liturgia kondenzuje, sublimuje ducha najväčších cti
teľov Panny Márie!

Iste chápete, že tu 9a upozorňuje na niečo mimo
riadne dôležitého. Možno to sformulovať do výroku: 
chceš byť ctiteľom Panny Márie — a ktože z nás by

p o z w Ä š  s v o j u  V Í e R U /

„Tak teda, bratia, buďte pevní a pridŕžajte sa náuky, 
ktorá ste ústne alebo listovne od nás prijali.“

(2 Sol 2, 15)

O Písme svätom sme hovorili, že k nemu patria iba 
tie knihy, ktoré Cirkev svätá uznala za Božie slovo. 
Pretože už od počiatku kresťanstva niektorí ľudia 
do Písma svätého chceli vniesť nepravé, falošné 
evanjeliá alebo apoštolské listy, ktoré napísali blu
dári, aby tak skôr mohli šíriť svoje učenie, ta k ý m i 
boli napr. evanjelium Nikodéma, list sv. apoštola 
Pavla Laodejčanom a pod. Cirkev odhalila ich ne
právosť a zavrhla. U nás takéto pozbieral a vydal 
dr. Ivan Franko v Ľvove roku 1896 pod názvom Apo
kryfy a legendy.

Cirkev mala plné právo zavrhnúť tieto falošné 
knihy, lebo iba ona dostala Písmo sväté z rúk apoš
tolov alebo ich žiakov. Ako umierajúci otec odovzdá
va svoj testam ent či dôležitú listinu do rúk svojich 
detí či svojich najlepších priateľov, podobne aj apoš
toli odovzdali svoje listy nie cudzím ľuďom, ale Cir
kvi, ktorú založil Ježiš Kristus.

Cirkev prevzala tieto knihy do úschovy a zostavila 
z nich jeden celok. Bez Cirkvi by sme nemali žiadne

si nežiiadal takú Orodovnicu! — miluj, realizuj, po
znávaj našu liturgiu. Maj k Panne Márii ten postoj, 
ktorý Cyril a  Metod naučil našich  predkov.

Našu úvahu treba nám ukončiť. Otázky sme stihli 
iba naznačiť. Sotm presvedčený, že dobre ste po
chopili to, čo tu je  podstatné. Naša Matika Panna 
Mária je  s, Kristom a je  iba s Ním. Kde je  Ona, tam 
je  a j On. Tak ako Ho zrodila. Hlavu Cirkvi, zrodila aj 
nás, údy te j Cirkvi. Je neustále, ustavične s nami, 
je  nám stále na pomoc. Naobľúbenejší obraz u nás 
nám to pripomína. Presvedčuje nás o tom a j tropar 
sviatku, ktorý slávime: „Svet si neopustila, Boho
rodička . . .“ Pripomenuli sme si tu a j niečo iné, a aj 
to je  potešujúce. To, že tá liturgia, ktorú voláme na
šou a  ktorú a j teraz slúžime, je najlepšou školou 
úcty k Panne Márii, ba je  najčistejším  prameňom tej 
úcty.

Sme v jubilejnom  cyrilometodskom roku. Dali 
sme si predsavzatie, že si v ňom budeme zvlášť vší
mať našu liturgiu. Hľa,, máme o jeden motív na to 
viac, hľa, vieme, o ktorú osobitnú otázku pôjde.

Vráťme sa k obrazu, ktorý sme si vytvorili na 
začiatku. Ciťme sa jedným živým článkom z tej reťa
ze, ktorú tvoria ctitelia Panny Márie od prvopočiat
ku našich dejín a ktorá porastie do- zajtrajška. Pri
pomenuli sme si jednu našu mariánsku a súčasne 
cyrilometodslkú pieseň. Modlime sa ju v hĺbke svojej 
duše: „Daj, aby sme povždy boli / tvojím národom, / 
a to, čo nás naučili Cyril s Metodom, / zachovaj nám 
v dobách ďalších, / dedičstvo to otcov našich, / Mat
ka národa“.
(Z kázne Mons. jána H i r k u ,  páp. preláta, ordinára — ap. 
administrátora gr.-kat cirkvi v ČSSR na odpuste v Latine ro
ku 1984)

Písmo sväté, nevedeli by sme, z akých kníh sa skla
dá, nevedeli by sme ani to, že je  inšpirované Du
chom Svätým.

— Neveril by som evanjeliu, keby ma k tomu ne
nútila úcta k Cirkvi, — povedal sv. Augustín.

V Starom zákone knihy Písma svätého boli zvere
né synagóge, ktorá ich horlivo strážila. Boli spočí
tané nielen všetky odstavce a verše, ale aj všetky 
slová.

V Novom zákone knihy Písma svätého boli zvere
né Cirkvi, ktorá zaujala miesto synagógy. V katolíc
kej cirkvi prebýva Duch Svätý a jeho pomocou chrá
ni Písmo sväté neporušené. Môže rozlíšiť pravé od 
falošných, ako sa to stalo na Tridentskom sneme, 
kde bol zostavený súpis kníh Písma svätého.

Ako iba jedna Cirkev môže učiť, čo patrí do Písma 
svätého, podobne iba ona jediná môže správne ho 
vysvetľovať. Ako iba autor listu môže vysvetliť jeho 
ozajstný zmysel, tak len Duch Svätý, autor Písma 
svätého, môže vysvetliť zmysel tohto istého Písma 
svätého. Nie každý, kto číta Písmo sväté, má Ducha 
Svätého. Má ho iba všeobecná Cirkev. Ňou riadi 
Duch Svätý, ako to prisľúbil Ježiš Kristus: „Keď však 
príde on, Duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, 
lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť 
to, čo počuje . .  .“ (Jn 16, 13). Okrem učiteľského úra
du Cirkvi niet pravého vysvetlenia Písma svätého. 
Preto Cirkev chce, aby veriaci, ktorí chcú čítať-Pís
mo sväté, používali len také vydanie Písma svätého, 
ktoré je  schválené cirkevnou vrchnosťou.

Sú námietky, že katolícka cirkev zakazuje svojim



veriacim čítať Písmo sväté. Naopak, veími často vy
hlasuje, že Písmo sväté je  prameňom myšlienok kres
ťanskej životnej múdrosti. Želá si však, aby veriaci 
nečítali Písmo sväté, ktoré nie je  schválené a ktoré 
je bez vysvetliviek a rozboru. Bez týchto je  ťažko 
pochopiť niektoré miesta, ktoré majú skrytý zmysel, 
alebo by mohli viac škodiť ako osožiť, keď ich bu
deme nesprávne vysvetľovať. Zlé pochopenie niekto
rých miest Písma svätého bolo už neraz príčinou 
bludov, sporov a odtrhnutia od Cirkvi. Tak napr. 
pred sto rokmi stal sa prípad, že istý nemecký obuv
ník chcel nasledovať starozákonného Abraháma, 
a preto zavraždil svojho jediného syna.

Cirkev svätá odporúča čítať Písmo sväté tomu, kto 
je náležíte poučený a má ducha nábožnosti. Ďalej, 
kto číta Písmo sväté, ktoré je  schválené cirkevnou 
vrchnosťou. Cirkev tým chce chrániť veriacich pred 
falošnými a sektárskym i bibliami, ktoré vytlačia 
rôzne sektárske biblické spoločnosti a lacno alebo 
zadarmo ich rozširujú pomedzi ľudí. Treba tu upo
zorniť slovami samého Spasiteľa: „Chráňte sa fa loš
ných p ro ro k o v ...“ (Mt 7, 15). Preto kto chce čítať 
Písmo sväté, nech si vždy pozrie, či je  schválené 
katolíckou cirkevnou vrchnosťou.

Namiesto čítania cele j Biblie, ktorá je  veľmi ob
šírna, s uspokojením môžeme čítať biblické dejiny. 
Je to krátky a zrozumiteľný výťah z Písma svätého.

Okrem Písma svätého máme aj iný prameň viery
— ústne podanie.

V Písme svätom sa nenachádza všetko, čo Boh 
zjavil. Veľa k nám prešlo ústnym podaním. Ježiš 
Kristus nekázal svojim apoštolom napísať jeho uče
nie, lebo on sám nepísal, ale prikázal im kázať: 
„Iďte teda a učte všetky n á r o d y .. .“ (Mt 28, 19). 
A na inom mieste hovorí: „Idte do celého sveta 
a kážte evanjelium všetkému stvoreniu“! (Mk 16,
15). A ďalej sv. Marek píše: „Oni sa však rozišli 
a kázali všade, a Pán im pom áhal. . . “ (Mk 16, 20).

Toto ústne podanie, ktoré apoštoli prevzali z úst 
samého Ježiša Krista, alebo skrz intuíciu Svätého 
Ducha, a ktoré tak prešlo až k nám, nazývame 
„ústnym podaním“. Duch Svätý ozaj pohol niekto
rých apoštolov k tomu, aby písali. A práve toto je  
dôkazom, že hlavným prostriedkom šírenia evanje
lia malo byť ústne podanie.

Písmo sväté svedčí, že ono neobsahuje celé u če
nie Ježiša Krista: „Je však ešte mnoho iného, čo u či
nil Ježiš. Keby sa to všetko malo dopodrobna opí
sať, že by celý svet nestačil pojať knihy, čo by ich 
bolo treba napísať“ (Jn  21, 25). Keď teda nebolo 
možné zapísať všetky skutky Ježiša Krista, iste o to 
menej bolo možné zapísať každé jeho slovo. Apoš
toli nemali úmysel dať nám celú učebnicu Kristovho 
náboženstva. V svojich listoch iba mimochodom spo
menuli niektoré pravdy viery. Hlavným cieľom bolo 
podľa príkazu ich božského Učiteľa odovzdať učenie 
ústne — kázeň. Ani sa neodvolávali na písané slo 
vo, iba na ústne podanie. Sv. apoštol Pavol píše 
takto svojmu žiakovi Timotejovi: „A čo si počul odo 
mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým 
lud'om, ktorí sú schopní učiť aj iných“ (2 Tim 2, 
2). A ďalej: „Tak teda, bratia, buďte pevní a pridŕ
žajte sa náuky, ktorú ste ústne alebo listovne od nás 
prijali (2 Sol 2, 15). A “tak veľa právd viery sme 
poznali iba z ústneho podania.

Ostne podanie sa k nám dostalo:
a) cestou ústneho učenia a skrz cirkevné zvyklosti.

Ostne učenie sa uskutočňovalo vždy verejne tak, že 
každý, hoci ten najm enší odklon od Kristovho uče
nia, veriaci by boli ihneď spozorovali, čo by bolo 
vyvolalo najväčšie pohoršenie. Cirkevné zvyklosti 
sú vyjadrené v modlitbách a obradoch. Už v najstar
ších bohoslužobných knihách nachádzame napr. mod
litby k svätým, čo je  dôkazom toho, že úcta k svä
tým sa praktizovala oddávna.

b) cez dávne symboly viery, napr. skrz Nicejsko- 
carihradské vyznanie viery,

c) cez výroky pápežov a  cirkevné snemy, v kto
rých sa odzrkadľuje viera Cirkvi,

d) cez spisy svätých Otcov, z ktorých niektorí 
boli žiakmi apoštolov, ako sv. Klement Rímsky, sv. 
Ignác, sv. Polykarp a iní. A keď chceme vedieť, čo 
učili apoštoli, stačí nám nazrieť do spisov svätých 
Otcov. V čom sa všetci zhodujú, je  učenie apoštolov. 
Najvýznamnejší Otcovia cirkvi sú: sv. Atanáz, sv. 
Bažil Veľký, sv. Gregor Bohoslovec, sv. Ján Zlato
ústy, sv. Ambróz, sv. Augustín, sv. Hieronym a i.

e ) skrz cirkevné pamiatky a výtvarné diela, napr. 
z rímskych katakomb, t. j. z miest, kde pochovávali 
kresťania v prvých storočiach svojich zomrelých. 
Tam možno vidieť obrazy a nápisy, ktoré názorne do
kazujú vieru prvých kresťanov vo vzkriesenie, Matku 
Božiu, posledný súd a pod.

Toto možno zhrnúť takto: V cele j kresťanskej mi
nulosti nachádzame svedectvá o ústnom podaní. 
A čomu a všade Cirkev verila, je  takým istým Bo
žím zjavením, ako slovo Písma svätého, ako to pri
sľúbil Spasiteľ (Jn 14, 26). Podľa jeho slov, Duch 
Svätý, ktorý stráži Písmo sväté, zachoval čilstým 
a neporušeným aj druhý prameň Božieho zjavenia
— ústne podanie.

Z Písma svätého a ústneho podania berie Cirkev 
zjavené pravdy a za pomoci Ducha Svätého zacho- 
vavá ich čisté až do konca sveta. Podľa slov sv. apoš
tola Pavla Cirkev je  „stĺp a základ pravdy“ (1 Tim 
3, 15). Preto kresťan pevne verí všetko to, čo Cirkev 
učí. Cirkev je  jeho duchovnou matkou, ktorá sa o ne
ho stará, chráni od bludu a vedie k večnému cieľu. 
Ďakujme preto Pánu Bohu, že sme sa narodili v je 
ho Cirkví, lebo je  to veľké dobrodenie a milosť. Buď
me poslušnými dietkami našej Cirkvi, lebo v nej 
nachádzame plnú pravdu a skrz pravdu aj dočasné 
a večné šťastie. L. L.

ČLOVEK POTREBUJE LÄSKU
Malajský hrdina Sandokan po celý život nenávidel koloni

zátorov, lebo mu vyvraždili celú rodinu. Nakoniec doznal, že 
človeka nemôže hnať donekonečna nenávisť a pomsta. Z vo 
láva, že potrebujeme lásku, aby sme boli voči sebe dobrí.

Kto nás naučí, aby človek bol človeku človekom, bratom? 
Aby ho; miloval ako seba samého? Ten, ktorý je Láska sama 
v sebe, mal srdce plné dobroty a lásky a jediný mohol povedať 
o sebe: Príklad som vám dal, aby ste ma nasledovali. . .

(KN 1983, 15)
NIELEN SLOVAMI

Legendárny starogrécky bájkár Ezop vo svojej 283. takzva
nej zvieracej bájke napomína chválenkárov výrokom, ktorým 
sprízemníl akéhosi vystatovntka, čo sa vychvafoval, ako vysoko 
skákal na pretekoch na ostrove Rudos: „Tu je Rodos, tu 
skáč!“

To znamená: tu dokáž, čo vieš! Tu nie slovami, ktoré dunia 
prázdnotou, a le  skutkami ukáž, čo je v tebe naozaj dobré 
a v skutku cenné.



Svätý Nikefor
Nikefor žil za čias cisára Valeriána v meste An- 

tiochii. Nebol kňazom, ale žil vo veľmi dôvernom 
priateľské s kňazom Sajpríciom. Dlhé roky boli ver
nými priateľmi, až zlý duch zasial medzi nich zlé 
semeno. A tak namiesto priateľstva nastala medzi 
nimi nenávisť. N ikefor sa skôr spamätal a chcel sa 
so Sapríciom zmieriť. Preto poslal k nemu svojich 
známych, aby mu sprostredkovali zmierenie. Ten 
však o tom nechcel ani počuť. Nikeforá to neodradi
lo. Skúsil ta  ešte raz a ešte raz, avšak bez úspechu. 
Nakoniec sám prišiel k Sapríciovi a v Božom mene 
ho prosil o odpustenie. Avšak ani tento pekný čin 
neobmäkčil tvrdé srdce kňaza.

V tom čase v roku 260 nastalo v Antiochii prena
sledovanie kresťanov. Saprícia chytili a predviedli 
pred panovníka, aby sa priznal, že je  kresťanom a k 
tomu! aj kňazom. Mučili ho, ale zlomiť ho nemohli. 
Povedal:

— Moje telo máte vo svojej moci, ale m ojej duši 
nemôžete ublížiť, pretože je  m ajetkom  Ježiša Krista.

Keď sudca videl, že Saprícia nepresvedčí, aby obe
toval pohanským bohom, prikázal mu sťať hlavu.

O tomto sa dozvedel Nikefor, a preto sa ponáhľal 
na miesto popravy, hodil sa Sapríciovi k nohám a 
prosil:

— Mučeník Kristov, odpusť mi moju vinu!
Saprícius bol však aj teraz tvrdý. Robil sa, akoby

Nikefora vôbec nevidel. A Nikefora toto veľmi b o lé - ' 
lo. Vedel, že aj keď Saprícius položí svoj život za 
vieru, nebude spasený, pretože tak píše aj sv. apoštol 
Pavol: „Čo by som svoje telo vydal do múk ohňa, a 
lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo“ (1 Kor 
13, 3). Ale márne prosil Saprícia, aby sa spamätal. 
A präve toto bolo jeho záhubou. Pán Boh odobral od 
neho svoju milosť práve vo chvíli, ked mal kľaknúť 
pred katom. Zachvel sa a jeho doterajšia odvaha sa 
stratila. Začal prosiť a pýtať sa, prečo vlastne musí 
zomrieť.

— Lebo si nechcel obetovať našim bohom.
— Stojte, priatelia moji, nezabíjajte ma, — zvolal 

nešťastník. — Urobím všetko, čo si želáte.
Keď to počul Nikefor, veľmi sa zľakol a zvolal na 

neho:
— Brat môj, čo to robíš? Nezriekaj sa Krista, náš

ho Spasiteľa!
Saprícius ostal ako hluchý a zriekol sa Kristovej 

viery. Keď to videl Nikefor, želal si napraviť krivdu 
a tiež pohoršenie, ktoré vyvolal tento nehodný kňaz. 
Preto zo všetkej sily zvolal:

— Ja som kresťan a verím v ukrižovaného Ježiša 
Krista, ktorého sa tento hriešny človek zriekol, aby 
si zachránil život.

Všetci sa divili. Jeden z vojakov pribehol k panov
níkovi a oznámil, že Saprícius je  ochotný obetovať 
pohanským bohom, ale že sa našiel iný kresťan, m e
nom Nikefor, ktorý je  ochotný za toho istého Krista 
zomrieť.

Panovník vydal príkaz, aby namiesto Saprícia za
bili Nikefora. Takto Nikefor mučeníckou smrťou zís
kal si veniec slávy, veniec viery, pokory a lásky, 
ktorého Saprícius pre zatvrdilosť svojho srdca nebol 
hodný.

Saprícius nedal sa uprosiť prosbami, ani smrťou za 
vieru, aby sa zmieril so svojím nepriateľom.

Tak sa často stáva aj nám, ak nenávisť a hnev no
síme dlho vo svojom srdci. Preto Písmo sväté napo
mína, aby slnko nezapadlo nad naším  hnevom, ale 
ešte pred večerom sme sa zmierili s nepriateľom a 
odstránili svoj hnev zo srdca.

Saprícius veľa trpel za vieru Kristovu a viedol 
zbožný život. A predsa bol zatratený, pretože ne
chcel odpustiť svojmu protivníkovi.

Ani my nemyslíme o sebe príliš veľa, ak. robíme 
dobré skutky a nepadáme do ťažkých hriechov, a 
pritom zotrvávame v jednom: a  nechcem e sa ho zba
viť. Z príkladu Saprícia môžeme vidieť, že aj jediný 
vážnejší hriech môže nás priviesť do záhuby. Saprí
cius, aj keď bol kňazom, zriekol sa svojej viery a 
zatratil dušu. Nikefor bol svetský, človek, bez stra
chu vyznal svoju vieru a bol spasený. Aké divné sú 
Božie cesty! Kňazský stav, stav duchovný, ešte niko
mu nedáva záruku na spásu, podobne ako nikoho 
sám od seba neurobí svätcom. Aj v ňom možno pad
núť a zatratiť svoju dušu, ako v každom inom povo
laní, hoci v duchovnom povolaní je  viac milostí k to
mu, aby mohol človek žiť nábožne a dosiahnuť večnú 
spásu. Podobne žiaden svetský človek nemôže obvi
ňovať svoje zamestnanie, keď nezachráni svoju dušu, 
lebo aj on má dosť prostriedkov a schopností na to, 
aby mohol slúžiť Bohu a dosiahnuť spásu. Tu ide o 
to, aby jedno i druhé využil k dobru.

Svätý Nikefor



Ni'kefor nepozeral na zlý príklad Saprícia. Chcel 
iba ním urobenú krivdu napraviť. Preto verejne vy
znáva vieru a na dôkaz toho dáva svoj život.

Možnože aj my medzi toíkými kňazmi vidíme, že 
život nejedného nie je  taký, aký by mal byť. Avšak 
nepozerajme sa na to tak, ale pozrime sa na dobrý 
príklad mnohých nábožných a hodných kňazov a 
nasledujme ich. Nie Judáš, ale Peter, Ondrej a iní 
apoštolovia nech nám budú príkladom. Podobne na
sledujme príklad dobrých kňazov a spolu s nimi vo
lajme: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
fucfom dobrej vôle.“

L. L.

OITOZI ESZTER 
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Univerzitnej knižnici a  ostatné iným trom maďar
ským knižniciam. Neodborným prevážaním a skla
dovaním sa však vela slovanských kníh poškodilo. 
Skatalogizované knihy svedčia o tom, že slovanské 
knižky sia ido Máríapôcsu dovážali v priebehu 300 
rokov (1600— 1900) — zväčša z Ruska.

Našla sa tam však a j jedna stará t r n a v s k á  
tlač: De Camelisiov KATECHIZMUS (na obrázku) 
z r. 1699. NOMOKÄNON zas pripomína cyrilometod 
skú tradíciu, na ktorú gréckokatolíci horlivo nadvä
zovali. Pretože sa tch liturgia odbavuje i spieva 
v starosloviencine, a j k lerici v máriapócskom klášto
re (v Maďarsku) sa učili tento slovanský jazyk. Sved
čí o tom jeho zachovaná gramatika. Keďže pochá
dzali väčšinou z okolia Prešova a z mukačevskej 
diecézy, bol tento jazyk blízky ich rodným výcho
doslovenským a ukrajinským  nárečiam. Jeho osvo
jenie si im nerobilo ťažkosti. —mah—
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Debrecínska Univerzitná knižnica sa podujala — 

v dôsledku výzvy IV. slavistického kongresu v Mos
kve r. 1958 — na skatalogizovanie svojich starých 
cyrilikou tlačených knižných fondov. Touto prácou 
r. 1969 poverili Eszter Ojtoziovú, ktorá ju s príklad
nou obetavosťou a pedantnou bibliografickou pres
nosťou úspešne zvládla. Išlo o zlomok’ knižnice zru
šeného gréckokatolíckeho kláštora v pútnickom 
meste Máriapócs ( MĽR ).

Autorka knižky skatalogizovala 145 kníh a 19 ru
kopisov. Na základe svojho výskumu zistila, že bazi- 
liánsky kláštor v Máriapócsi vlastnil asi 2000 kníh, 
z ktorých po sekularizácii 200 pridelili debrecínskej
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ZASADNUTIE REDAKČNEJ RADY
Dňa 29. októbra 1984 mala svoje prvé zasadnutie 

redakčná rada našich časopisov SLOVO a BLAHO- 
VISTNIK. Bol prerokovaný ideovo-tematický plán na 
rok 1985 a rozdelené jednotlivé úlohy, ktoré z tohto 
vyplývajú. Zasadnutie viedol ndp. Mons. Ján Hirka, 
ordinár prešovský.



VÝZNAMNÁ KULTÚRNA USTANOVIZEŇ UKRAJINCOV ČSSR

Vďaka demokratickým princípom rozvoja československej 
kultúry vzniklo aj Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré vyše 20 
rokov pôsobí vo Svidníku. Táto významná ustanovizeň, jediná 
svojho druhu v našej vlasti, rozvíja širokú vedeckovýskumnú, 
zberateľskú, záchrannú a ochrannú Činnosť v oblasti mate
riálnej a duchovnej kultúry z regiónu, kde žije ukrajinské 
obyvateľstvo. Múzeum vyvíja a j rozsiahlu kultúrno-osvetovú 
činnosť. Úzko spolupracuje s Dukelským múzeom vo Svidníku, 
Slovenským národným múzeom v Bratislave a Martine, ústav
mi SAV, vedeckými knižnicami a národnými výbormi. Má dlho
ročnú družbu s múzeami v Ukrajinskej SSR. Je najväčším od. 
berateľom sovietskej tlače a literatúry na východnom Sloven
sku. Jeho pracovníci svojou každodennou prácou v praxi uplat
ňujú demokratické princípy internacionálnej a národnostnej 
politiky nášho socialistického zriadenia, v prospech českoslo
venskej vedy a kultúry.

V návrhu na premiestnenie múzea do Svidníka, ktorý bol 
vypracovaný pre rokovan:e rady VS KNV v Košiciach v marci 
19B4 a teraz sa opatruje v Štátnom oblastnom archíve v Koši
ciach, sa uvádza: „Východoslovenské ukrajinské múzeum 
vzn'klo na základe uznesenia rady KNV v Prešove, číslo 47, 
7.0 dňa 22. februára 1956, avšak pre nedostatok priestorov bolo 
pričlenené ku Krajskému múzeu v Prešove ako jeho oddelenie. 
Po prid siení a adaptácii objektu poľovníckeho kaštieľa v Krás
nom Brode sa múzeum začiatkom roku 1960 osamostatnilo. Po 
územnej reorgan’zácií v roku 1960 sa dostalo do riadenia ONV 
v Humennom, v ktorom je až doteraz.“ Na základe uznesenia 
rady VS KNV v Košiciach číslo 129/1964 z 8. apríla 1964 do 
stalo múzeum názov Múzeum ukrajinskej kultúry, bolo pre
miestnené do Svidníka a prevedené do riadenia KNV. Tento 
opodstatnený akt bol objektívne zdôvodnený v spomínanom 
návrhu takto: „Vzhľadom na excentrické položenie v malej 
obci Krásny Brod a v oblasti skoro bez akéhokoľvek turistic
kého ruchu, nespĺňa si toto múzeum svoje politickovýchovné 
ciele. Najmarkantnejšie sa to prejavuje na nízkej návštevnosti 
múzea, cca 2500 osôb ročne, napriek opatreniam, ktoré mú
zeum urobila v zlepšení propagácie. Pre lepšie i efektívnejšie 
využitie Činnosti múzea navrhuje sa jeho premiestnenie do 
objektu bývalej Hospodárskej školy vo Svidníku, okres Bar
dejov. Svidník sa nachádza na prístupovej ceste do oblasti Du 
kelského priesmyku, ktorý ako významné dejisko Karpatsko- 
dukelskej operácie je sústavne vo veľkom počte navštevovaný 
tak domácimi, ako, aj zahraničnými turistami. Vo Svidníku sa 
okrem toho každoročne konuajú tradičné Slávnosti piesní a tan
cov ukrajinských občanov v ČSSR za účasti celého východného 
Slovenska.“

V návrhu sa ďalej uviedlo: „Zároveň navrhujeme pozmeniť 
názov múzea na Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, kto
rý najvhodnejšie vystihuje poslanie tohto múzea, p. to: plniť 
špeciálne úlohy vo výskume, dokumentácii a osvetovom vy
užití materiálnej a duchovnej kultúry obyvateľstva ukrajinskej 
národnosti v ČSSR.“

Bezmála tridsaťročná existencia Múzea ukrajinskej kultúry 
dokázala oprávnenosť jeho konštituovania. V poslednom obdo
bí múzeum dostalo do správy Galériu Dezidera Millyho vo 
Svidníku, ktorá vznikla starostlivosťou štátnych orgánov v 
SSR. Otvoril ju predseda vlády SSR Peter Colotka. Okrem ob
razov výtvarných umelcov sú v nej vystavené viaceré cenné 
ikony, ktoré sa nachádzajú v zbierkach múzea.

Múzeum vydáva vedecký zborník, katalógy z výstav, pohľad 
nice, platne, odznaky, skladačky a sprievodcu po trvalej expo. 
zícii. Pripravuje vydať sprievodcu po spomínanej galérii. Čias
točne má sprístupnený skanzen, v ktorom budú a j sakrálne 
budovy. Za aktívnu prácu bolo ocenené mnohými vyznamena
niami. • A. KAPUTA,, Svidník

Dve storočné jubileá
V mesiaci februári si pripomíname dve významné jubileá, 

a to 10. februára sté výročie smrti akademického maliara Voj
techa Klímkoviča, autora mnohých oltárnych obrazov v našich 
chrámoch, a 12. februára sté výročie smrti Štefana Závodníka, 
kňaza, ľudovýchovného pracovníka a zakladateľa spolkov 
striezlivosti.

VOJTECH KLIMKOVIČ, maliar a pedagóg, sa narodil 24. mar. 
ca 1833 v Košiciach a tam aj umrel 10. februára 1885. Pochá
dzal z rodiny výtvarných umelcov, ktorú založil Florián Klim. 
kovič st. (1756—1826), maliar a zberateľ umeleckých predme 
tov. Jeho syn Ignác (1800—1853), maliar, rezbár a pozlacovafi, 
založil dielňu, v ktorej umelecké základy získali synovia Fran
tišek (1826—1890), maliar a pedagóg, Florián (1831—1907), 
rezbár, pozlacovač a reštaurátor, a Gabriel (1833—1891), ma 
liar a muzeológ, spoluzakladateľ košického múzea a po smrti 
svojho brata-dvojčaťa Vojtecha aj jeho riaditeľ. Vojtech už ako 
chlapec pomáhal otcovi a staršiemu bratovi v dielni pri mato
vaní oltárnych Obrazov a návrhoch oltárnych architektúr. Ako 
mladík začal a j portrétovať. Študoval na viedenskej- akadémii 
a po je j absolvovaní sa vrátil do Košíc, kde prevzal vedenie 
rodinnej dielne, špecializovanej na výzdobu kostolných inte- 
riflrov maľbami a rezbárskymi prácami. V r. 1861 stal sa pro
fesorom kreslenia na košickej, reálke a r. 1872 súčasne a j ria
diteľom košického múzea. Túto funkciu zastával až do smrti. 
Vo svojej tvorbe uplatňoval priestorové videnia a zmysel pre 
verné zobrazenie skutočnosti, najmä javov zo všedného života 
(Hlava stareny, Hlava starca, Pravda, Miláčik, Kováčska diel
ňa, Cestujúci na železnici a i.) . Z ceruzkových kresieb sú zná
me najmä: Slováci z Pohorelej, Jarmočný predavač žrebov a i., 
a z litografií Pohľad na Košice (1856) a Pohľad na Košice s 
figurálnou štafážou (1860), ktorými vytváral aj náučné ilus
trácie. Avšak ťažiskom jeho tvorby boli nástropné maľby a ol. 
tárne obrazy, ktorými vyzdoboval kostoly na celom východnom 
a sčasti a j na strednom Slovensku. Okrem toho súkromne vy 
učoval kreslenie a maľovanie. Jeho žiakmi boli napr. Július 
Benczúr, Leopold Štefan Horovicz, Ľudovít Csordák a i. Vojte 
ohom vyvrcholil význam rodiny Klimkovičovcov ako zakladate
ľov košického regionálneho výtvarníctva.

ŠTEFAN ZÄVODNÍK sa narodil 1. septembra 1813 v Porube 
a umrel 12. februára 1885 v Pružine. Bol synom lesného do
zorcu. Po kňazskej vysviacke stal sa kaplánom vo Veľkej Di
vine. Ako vychovávateľ v rodine grófa Csákyho precestoval 
celú Európu a nadobudol veľa vzácnych životných skúseností. 
Ovládal sedem rečí. Keď sa stal farárom vo Veľkej Divine 
(1841), založil tu prvú slovenskú putovnú školu. Vyhlásil boj 
proti: rozšírenému alkoholizmu a podlá vzoru Ira P. Theobalda 
Mathewa (1790—1856) roku 1844 založil Spolok striezlivosti, 
ktorý sa časom pekne rozrástol. Keď sa roku 1848 Štefan Zá 
vodník: stal farárom v Pružine, a j tu  založil Spolok striezvosti 
a ovocnú škôlku, v ktorej za šesť rokov vypestoval vyše 5000 
ovocných stromčekov a porozdával ich v obci a po okolí. Pru- 
žinčanov ochotne poučoval o ovocinárstve a včelárstve a ako 
horlivý národovec propagoval slovenské knihy a časopisy, do 
ktorých sám prispieval.

Závodník sa zúčastňoval na všetkých národných podujatiach. 
Bol a j členom deputácie, ktorá 26. júna 1861 odovzdala Me
morandum^ slovenského národa v Pešti a r. 1863 spolu s pred
sedom Matice slovenskej banskobystrickým biskupom dr. Šte
fanom Moysesom bol vo Viedni na cisárskom dvore žiadať 
splnenie sľubov o poslovenčenie škôl na území Slovenska. 
Roku 1871 sa stal podpredsedom Spolku sv. Vojtecha a bol 
aj podpredsedom Matice slovenskej a spoluzakladateľom slo
venského gymnázia v Kláštore pod Znievom.



Popri, vsextrannej národnej, duipastierskej a  tudovýchovnej 
práci našiel si Štefan Závodník čas aj na písanie. ]e autorom 
niskofkýoh náboženských publikácii a kázni a  ptereľkého 
n naiitra  článkov a príspevkov do Katolíckych novín, Cyrilla 
» Methoda, Priateľa školy a literatúry, Orla Tatranského, Ná
rodného hlásnika a i., kde písal o cyrilometodskom odkaze 
Slovákom, a národovcoch, o výchove deti, o nedeľných ško
lách, o ovocinárstve, včelárstve, o následkoch opilstva, o spol
koch striezlivosti atd.

Celon svojou činnosťou dal sa pružinský farár Štefan Závod, 
ník do služieb fudu, primkol sa k  nemu a boril sa za jeho 
dobro. Viedol ho, vzdelával a vychovával. Zaslúžil sa o lud 
a vyslúžil si jeho vďačnosť. (čk)

Z kreíťan í kého f  veta

Svätý Otec Ján Pavol II. pozdravil osobitným lis
tom jubilujúcu rehoľu kartuziánov, ktorú pred 900 
rokmi založil sv. Bruno. Kartuziáni patria k najprís
nejším reholiam, spoločne sa schádzajú len k mod
litbám, jedlu a v knižnici. Zachovávajú prísne m lča
nie, jeden deň v týždni sa postia o chlebe a vode. 
Venujú sa štúdiu a  ručným prácam.

V nedeľu 21. októbra m. r., keď celá  cirkev si pri
pomínala Misijnú nedeľu, Svätý Otec Ján Pavol II. 
slúžil vo vatikánskej bazilike slávnostnú pontifiíkál- 
nu sv. liturgiu, počas ktorej vykonal kanonizáciu 
Ekvádorčana bl. Miguela Cordera, rehoŕníka z re 
hole školských bratov.

Švédski katolíci, čitatelia  týždenníka Katolsk Kyr- 
kotidning darovali oblastnej nem ocnici v Čensto- 
chovej prístroj pre dialýzu (prístroj mechanickým 
spôsobom oddeľuje tzv. íkoloidy, veľmi jemné tuhé 
čiastočky, od pravých roztokov) v hodnote 100 tisíc 
švédskych korún.

V Zagorsku bola na záver pobytu 270 predstavite- 
lov rozličných cirkví a  náboženských spoločností 
z USA slávnostná bohoslužba. V príležitostnej ho- 
mílii vyjadril metropolita Filaret presvedčenie, že 
stretnutie náboženských predstaviteľov oboch kra
jín prispeje k zblíženiu a priateľstvu medzi ich ľu
dom.

Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil, že cirkev je  soli
dárna so všetkými biednymi, opustenými, trpiacimi 
a znova zdôrazňuje, že každý človek bez rozdielu 
má nárok na spravodlivosť a  lásku.

Prípravy na sympózium európskych biskupov, kto
ré bude v októbri 1985, sú v plnom prúde. Októbrové 
sympózium ’85 si predloží otázku: Čo pre nás bisku
pov znamená evanjelizäcia Európy v tejto  chvíli?

Oficiálne prípravy na slávnosti 500. výročia evan- 
jelizácie Latinskej Ameriky sa začali 12. októbra.

V pražskom ústredí KMK pokračujú intenzívne 
prípravy na VI. všekresťamské mierové zhromažde
nie, ktoré bude v dňoch 2.—9. VII. t. r. v Prahe a kto
rého mottom je: Boh volá, vyvoľte si život.

V maďarskom Veszpréme otvoria nový penzionát 
pre kňazov-dôchodcov. Ide o ďalší z dvadsiatich ta
kýchto ústavov, ktoré slúžia v MĽR starým kňazom 
a rehoľníčkam.

V súčasnosti je na svete asi 1,2 mil. rehoľníkov 
a rehoľníčok. Z nich 700 tisíc pracuje v misiách 
aleibo pri rozličných m isijných dielach.

Kultúrne rozhlady
V SOVIETSKOM ZVÄZE vydali faksimile jednej 

z najstarších  pamiatok ruskej knižnej kultúry — 
Zborníka kniežaťa Svjatoslava z roku 1073. Tento 
zborník obsahuje práce z oblasti teológie, filozofie 
a prírodných vied a bol vlastne encyklopédiou sta- 
roruského čitateľa. Vydaním zborníka sa sledoval 
cieľ sprístupniť toto vzácne dielo nášmu súčasní
kovi.

V STAROM RUSKOM MESTE NOVGOROD prebieha 
nielen výskum archeologických nálezov, ale aj pí
somných prameňov. Tieto dokumenty sú písané na 
brezovej kôre, a to cyrilským  písmom, ktoré vznik
lo postupne na základe byzantskej, gréckej abecedy. 
K nej sa postupne pridávali tie znaky slovanského 
jazyka, ktoré nemali v gréčtine zodpovedajúci proti
pól. Abeceda, ktorú používali v 11. a 12. stor. v Nov 
gorode, m ala namiesto 43 len 32 písmen. Abeceda 
z 12. stor. objavená v Sofijskom  chráme v Kyjeve je 
tiež neúplná, čo znamená, že v ranom období v cyri
like jestvovali rôzne varianty. Zápisy na brezovej 
kôre v Novgorode zachycujú mnohé podrobnosti zo 
života tohto stredovekého mesta.

V HLAVNOM MESTE LITOVSKEJ SSR Vilňuse ob  ̂
javili pozostatky malého stredovekého mesta zo 14.— 
15. stor. Komplex objavených domov bol akýmsi sa
mostatným mestom v meste, pretože bol vybavený 
vlastným obranným  valom. Archeológovia teraz pre 
mýšľajú o tom, ako tento komplex zachovať a sprí
stupniť širokej verejnosti.

V PRAŽSKOM NAKLADATEĽSTVE VYŠEHRAD vy
šla vlani pri príležitosti 100. výročia úmrtia Václava 
Beneša-Tŕebízskeho dielo Z letopisô sázavských. Je- 
to výber poviedok zo života slovanských mníchov 
v známom Sázavskom kláštore, kde po vyhnaní uče
níkov sv. Metoda sa udržala slovanská liturgia. Strán 
270, cena 24 Kčs.

FOND HISTORICKÝCH KNIŽNÍC v Matici sloven
skej v Martine obsahuje vyše 900 tisíc zväzkov. His
torické knižné fondy spravujú a j ďalšie knižnice, 
múzeá a archívy. Fondy historických knižníc okrem 
Matice slovenskej obsahujú približne 700 tisíc kniž
ných jednotiek.

PAMIATKY PO VEĽKEJ MORAVE sa v poslednom 
období v hojnej miere Nachádzajú a j na východnom 
Slovensku. Sú dôkazom, že naši predkovia mali aj 
tu svoje obydlia. Okrem stôp po Veľkej Morave na 
niekoľkých m iestach na Zemplíne naši archeológo 
via študujú od roku 1975 hradište z veľkomoravské
ho obdobia na Čingove pri Sp. Novej Vsi.

NA 7. MEDZINÁRODNOM BIENÁLE MAĽBY, ktoré 
je jedným z významných prostriedkov zbližovania 
umelcov socialistických krajín, bolo vystavovaných 
v októbri a novembri minulého roku v Košiciach 156 
diel 78 výtvarných umelcov z desiatich socialistic
kých krajín.

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH vstú
pila v tomto školskom roku do jubilejného 25. roku 
svojho jestvovania. Univerzita nesie meno po veľ
kom mysliteľovi a národnom buditeľovi minulého 
storočia Pavlovi Jozefovi Šafárikovi z východoslo
venskej obce Kobeliarovo v Rožňavskom okrese. Na 
je j piatich fakultách (filozofickej, právnickej, peda
gogickej, prírodovedeckej a lekárskej) ukončilo vy
sokoškolské štúdium vyše 20 tisíc absolventov.



PRAHA

Ú žo~  z i o ô t t f ,  í p i i t e h m

V NITRE NA „ZELENOM VŔŠKU“

Dňa 4. novembra 1984 sa v Nitre na Zelenom vŕš
ku konala milá liturgická slávnosť. V rám ci osláv 
Jubilejného cyrilometodského roku tu zavítali pred
stavitelia našej bratislavskej gréckokatolícke] far
nosti, aby slávením svätej liturgie svätého Jána Zla
toústeho si uctili pamiatku solúnskych bratov, na
šich vierozvestov, Svätú obetu slúžil správca bra
tislavskej farnosti ThDr. Štefan UJhelyi, kanonik, 
asistovali mu gréckokatolícki bohoslovci z brati
slavskej bohosloveckej fakulty. Staroslávna Nitra, 
kde s veíkon pravdepodobnosťou účinkovali a teda 
a j liiturgizovali svätci Cyril a Metod, sa teda znova 
stala miestom slúženia svätej liturgie východného 
obradu v staroslovienskom jazyku, v jazyku našich 
predkov, v jazyku, do ktorého hlajvné liturgické 
knihy preložili už naši apoštoli. Po úvodnej básni, 
ktorú predniesol jeden z bohoslovcov, privítal sr
dečne všetkých zástupcov východného obradu správ
ca  tamojšieho chrámu.

Potom sa začala slávnostná 9vätá liturgia, pri nej 
spieval gr.-kat. miešaný zbor z Bratislavy, čím veľ
kou mierou prispel k dôstojnému a slávnostnému 
priebehu liturgickej slávnosti. Menlivé časti svätej 
liturgie (tropare, kondák a  pod.] spievali bohoslov
ci. Hojná účasť veriacich len potvrdila slová veľa- 

dôst. o. ThDr. Štefana Ujhelyiho, prednesené v homílii, 
že rôznosť obradov nie je  na .prekážku spoločného 
zachovávania a  zveľaďovania dedičstva Otcov, podľa 
odkazu svätých Cyrila a  Metofda.

Po ukončení svätej liturgie pápežskou hymniou 
a  po spoločnom obede sa členovia zboru spolu s asis
tenciou vybrali na Nitriansky hrald. Tu ich  vo svojej 
kaplnke prijal J. E. Mons. dr. Ján SPásztor, biskup 
nitriansky. V srdečnom privítaní poďakoval za pred
vedenie niektorých zborových spevov, pričom vy
zdvihol význam našej liturgie, akoi priameho spojo- 
vateľa medzi dnešným časom a  dobou účinkovania 
našich vierozvestov. Potom Ich  stručne oboznámil 
s  históriou tunajšej hradnej katedrály, ako a] s mien
kam i odborníkov ohľadne priľahlého kostolíka, tzv. 
Pribinovho.

Po rôzhovore s jeho excelenciou pánom biskupom 
nasledovala prehliadka katedrály a  Pribinovho kos
tolíka. V ňom si zúčastnení mohli uctiť pamiatku 
sv. Andreja Svforada a  Benedikta, ktorých pozostat
ky sú uložené naľavo od oltára, ako a j siv. Cyrila, 
ktorého časť pozostatkov, darovaná Sv. Otcom Já
nom Pavlom II., rímskym pápežom, je uložená po 
pravej strane oltára.

Všetci účastníci si z tohto poldujatia ofdniesli h l
boké duchovné zážitky a krásne dojmy, ale a j dob
rý pocit, že svojou troškoui tiež prispeli k  prehĺbe
niu újcty sv. Cyrila a  Metoda v rámici jubilejného 
roku 1100. výročia smrti sv. Metoda.

Cyril Vasil, bohoslovec

Chrámový sviatok sv. Klementa, rímskeho pápe
ža, patróna pražskej farnosti, ku ktorej patria všetci 
gr.-kat. veriaci žijúci v Čechách a na Morave, ktorý 
oslávili v nedeľu 25. novembra 1984, ostane dlho ' 
v pamäti. V tento deň zavítal do farnosti ndp. Mons. 
Ján Hirka, apoštolský adm inistrátor prešovský 
v sprievode cerem oniára vdp. E. J. Kočiša, aby v ten
to sviatočný deň vykonal posviacku zvonku i zvnút- \ 
ra krásne obnoveného chrámu s novým ikonostasom, S 
ako aj pri príležitosti jubilejného cyrilometodského 
roku i 50. výročia kanonicky erigovanej pražskej far
nosti.

Na slávnostných bohoslužbách Božie slovo kázal 
vdp. ThLic. Stanislav Prokop, prosecký dekan a odb. 
asistent bohosloveckej fakulty, biritualista. Vo svo
je j kázni podčiarkol liturgicky význam nového iko- i 
nostasu, ktorý je  tiež vďakou všemohúcemu Pánu 
Bohu zo strany gr.-kat. veriacich za získané milosti 
v chráme sv. Klementa v priebehu minulého polsto- j 
ročia. Chrám sv. Klementa daroval našim veriacim 
v roku 1931 blahej pamäti dr. František Kordáč, ar- í 
cibiskup pražský. -

Po tomto príhovore ndp. ordinár Mons. Ján Hirka  ̂
za asistencie vdp. E. J. Kočiša a pražského správcu 
farnosti vdp. Ivana Ľjavinca, t. kanonika, posvätil 
nový pozlátený ikonostas, postavený z darov veria- í 
cich podľa projektu akad. m aliara Karla Stadnika
i ním realizovaného so svojimi spolupracovníkmi - 
s veľkou láskou. Na umelecky zhotovených obra- ■ [ 
zoch svätých apoštolov vidieť aj slovanských apoš- : 
tolov sv. Cyrila a Metoda spolu so sv. Vladimírom.

Po ukončení sv. liturgie k veľkému počtu veria- ; 
cich zo všetkých kútov našej vlasti, hostí a pred
staviteľov pražského arcibiskupstva, úradov a reš
taurátorov, prihovoril sa otcovskými slovami ndp. 
ordinár a dal svoje požehnanie všetkým, vyprosu
júc pre nich trvalý pokoj a zdravie.

o. Kornel Baláž

KRONIKA NDP. ORDINÁRA
Ndp. M'ons. Ján Hirka, páp. prelát, ordinár pre

šovský, zúčastnil sá na dekanských poradách dňa
3. oiktóbra 1984 v Poprade (dekanát dkr. Popratí, 
Banská Bystrica a  Spišská Nová V es); 4. októbra 
v Prešove (dekanát dkr. Prešov); 30. októbra vo Vis- 
Larike (¡dekanát dkr. Stará Ľubovňa); 6. novembra - 
v Trebišdve (dekanát dkr. Trebiišov); 13. novembra 
vo Svidníku (ídekanát dkr. Svidník); 27. novembra j 
v Humiennam (dekanát dkr. Humenné). |
----------------------------- ;--------------------------------------------------  |

U P O Z O R N E N I E !  j
Upozorňujeme všetkých našich čitateľov, í e  na Gr.-kat. bisk. 

úrade, Slov. rep. rád č. 8, 080 01 Prešov, môžete zakfipiť alebo jj 
objednať tieto knihy:

— Biblický katechizmus — písaný azbukou, po ukrajinsky, 
s mnohými ilustráciami. Cena 42 Kčs.

— Modlitebnfk — Christos moja sila — písaný azbukou. 
Cena 25 Kčs.

— Modlitebnfk — Christos moja sila — písaný latinkou. Ce. 
na 25 Kčs.

— Sviatosť pokánia (Ako sa spovedať) — písaná azbukon, 
po ukrajinský. Cena 10 Kčs.

Tieto knihy si mflžete zakúpiť priamo, poíton, alebo pro
stredníctvom vášho farského úradu.



BRATISLAVA
Uplynulo už 50 rokov od založenia a systematizá- 

cie bratislavskej gréckokatolíckej farnosti otcom  
kanonikom Jozefom Haľkom. O minulosti tejto far 
aosti sme už písali pri príležitosti 80. výročia naro
denia o. kanonika J. Hafku. Ako však žije bratislav
ská farnosť dnes?

Chrám Povýšenia svätého Kríža v Bratislave

Po odchode o. J. Haľku bola bratislavská farnosť 
zverená o. kanonikovi dr. Štefanovi Ujhelyimu. Ten
to s farnosťou prevzal aj starosť o výchovu nášho 
kňazského dorastu na CMBF. Pri správe chrámu po
máha mu o. Andrej Fedoroňko.

Náhodný návštevník, ktorý už v chráme v minu
losti niekedy bol, by ho azda teraz už ani nepo
znal. Chrám je obnovený zvonku i zvnútra. Badať tu 
starostlivosť farníkov. V chráme aj v okolí je stále 
čisto, pred bočnými oltárikmi a na hlavnom vždy 
čerstvé kvety. Že záujem veriacich je sústredený aj 
na bohoslužby, dokazuje to aj činnosť miešaného 
speváckeho zboru, ktorý raz v mesiaci a pri rôznych 
slávnostiach sprevádza Službu Božiu svojím spevom.

Aby sa vyhovelo všetkým veriacim, zaviedla sa 
aj tu sv. liturgia v živej reči — v slovenčine. Býva 
pravidelne dvakrát v týždni, a to v stredu a sobotu. 
Okrem toho aj každý sviatok je liturgia v staroslo
vienskom; a slovenskom jazyku. Pri slovenskom spe
ve vypomáhajú veriacim bohoslovci, ktorí sa v so
botu a nedeľu zúčastňujú na všetkých bohoslužbách.

Najväčšie problémy má bratislavská farnosť s uby
tovaním svojich duchovných otcov. V Bratislave to

tiž niet farskej budovy, ako je tomu v iných far
nostiach. O. Š. Ujhelyi ako aj o. A. Fedoroňko bý
vajú v súkromných bytoch a to dosť ďaleko od chrá
mu. No aj napriek týmto ťažkostiam dobre vedú svo
jich veriacich, čo najlepšie dokazuje hojný počet 
veriacich pravidelne pristupujúcich k sv. prijíma
niu.

Čo dodať? Bratislavská farnosť je v dobrých ru
kách. No napriek tomu je dosť zarážajúca malá účasť 
na bohoslužbách vzhľadom na veľký počet našich 
bratislavských veriacich.

Dúfajme, ale hlavne modlime sa o to, aby v bu
dúcnosti sa ich počet znásobil, aby náš chrám bol 
plný nielen na výročné sviatky, ale aj vo všedné 
dni. Leontín Lizák, bohoslovec

Interiér chrámu

N ASI JUBILANTI
V tomto m esiaci si svoje životné a 'kňazské jubi

leá pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:
Jozef Knežo — 40 rokov od ordinácie (25. 2. 1945), 

Eduard Gerbery — 50 rokov od ordinácie (3. 2. 
1935), Im rich Vasilčák — 65 rokov od narodenia 
(20. 2. 1920), Andrej Žiidišin — 85 rokov od naro
denia (28. 2. 1900).

Spomeňme si na jubilujúcich 'dušpastierov vo svo
jich  modlitbách.

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽITt

2 LISTOV

Do redakcie sme dostali list, v ktorom čitateľka poukazuje 
na zlé medziľudské vzťahy medzi susedmi. Z je j listu vybe
ráme:

Dnes sa snažíme zo všetkých síl ubrániť mier. A sú ľudia, 
ktori sa medzi sebou hádajú, nevážia si jeden druhého, sú 
chladní a bezcitní, je  človeku ľúto, bolí ho to, keď vidí ta . 
kýcht» surových ľudí. V Slove som čítala ako Matka Tereza 
navštívila niektoré africké krajiny. Keď sa vrátila domov, vy
hlásila, že na svete je veľa ľudskej biedy a odporúčala, aby 
ju videli ti, čo žijú v prepychu. . .  Buďme opravdivými kres
ťanmi! Aký krásny je  život kresťana, ak žije. podľa svojej vie 
ry. Nevie, čo je  to pýcha, lakomstvo. Je posilňovaný zvláštnym 
pokrmom. Cíti sia ako znovuzrodený. Modlime sa, aby nám 
Boh dal sily, aby bol vždy s nami. Našou zbraňou nech je 
denná modlitba, ktorá zabráni všetkému zlu. Boh bude s nami 
a my s ním.

Čitateľka zo Sp-iša



Z februárových výročí
J ,  februára r, 1880 — pred 105 rokmi — v Dolných Držkov- 

ciach sa nar. dr. MICHAL BEÑO, generálny vikár, Cien výboru 
Spolku sv. Vojtecha, mierový pracovník, nositeľ vyzriamanania 
Za zásluhy o výstavbu (um. r. 1964).

2. februára r, 1550 — pred 435 rokmi — aisár FERDINAND
II. potvrdil výsady mesta Bánovce nad Bebravou.

— — r. 1970 — pred 15 rokmi — um. BERTRANO ARTHUR 
RUSSEL, anglický matematik a filozof, bojovník za mier, no
siteľ Nobelovej ceny (nar. r. 1872).

— — r. 1975 — pred 10 rokmi — v Prešove umrel prof. LA
DISLAV HUČKO, publicista, prekladateľ, prvý zodpovedný re- 
jiaM or Slova (nar. r. 1912 v Kojšove).

3. februára r. 1735 — pred 250 rokmi — sa nar. IGNACY 
KRASICKI, arcibiskup hnezdniansky, básnik a spisovatel, čelný 
predstaviteľ poľského osvietenstva (dielo: komicko-heroický 
epos Myšiáda, satirické dielo MonachoniacMa; prvý poľský ro
mán Príhody Mlkolaja Došwiadczyňskélho a i.); um. r. 1801.

-------r. 1935 — pred 50 rokmi — v Bratislave um. prof. KOR
NEL SCHIMPL, hudotmý skladateľ, dirigent a pedagóg (mar. r. 
1907).

— — r. 1935 — pred 50 rokmi — umi.; ANTON MIŠŠUTH, 
kňaz, básnik, národný buditeľ, publicista a ľudovýchovný pita- 
oovmík (nar. r. 1866).

4. februára r. 1505 — pred 480 rokmi — sa nar. MIKOLAJ REJ 
Z NAGLOVlC, poOfský renesančný spisovateľ, zakladateľ poľ 
ského písomníctva (veršované mravoučné dielo Krátky rozho
vor medzi pánom, richtárom a farárom, Život dobrého človeka 
a  tzv. frašky); um. r. 1569.

_  _  r. 1795 — pred 190 rokmi — um. bratislavský rod^k 
[AN FICHTEL, mineralóg, spoluzakladateľ karpatskej geológie, 
odborný spisovateľ (mar. r. 1732).

------- r. 1820 — pred 165 rakmi — sa mar. BOŽENA NÉMCO-
VÄ, (vl. m. Barbara Panklová), česká realistická spisovateľka, 
národná budlteľka, autorka románu Babička (um. r. 1862).

_ _ r. 1945 — pred 40 rcikmi — sa začala Krymská konfe
rencia v Jalte za účasti predstaviteľov vlád ZSSR, USA a Veľ
kej Británie, ktorá rokovala o. i. o rozdelení a okupácii Ne 
mecka po skončení vojny (skončila 9a 11. februára).

— — r. 1975 — precj 10 rokmi — bol I. zijazd Združenia 
katolíckeho duchovenstva Pacem in terris SSR.

5. februára r. 1945 — pred 40 rokmi — v Londýne sa začala
I. svetová odborová konferencia.

7. februára r. 1885 — pred 100 rokmi — sa nar._ SINCLAIR 
LEWIS, americký spisovatel, mosiitel Nobelovej ceny (romány: 
Hlavná ulica, Zamestnanie, Martin Arrowsmiith, Bato bi t, Annia 
Viokersová, Dodsworth, Márnotratní rodičia, Z rodu kráľov 
ského a i.); um. r. 1951.

8. februára r. 1725 — pred 160 rokmi — umrel ruský cár 
PETER VEĽKÝ, zakladateľ P et roh rad u '(nar. r. 1672).

9. februára r. 1845 — pred 140 rokmi — založil SAMUEL 
JURKOVlC (1796—1873) Gazdovský spolok v So-baflišti, prvé 
družstvo na Slovensiku i v Euirópe.

------- r. 1850 — pred 135 rokmi — V Gajaroch sa nar. DO
MINIK SKUTECKÝ, maliar, portrétista, autor obrazov zo života 
ľudu stredného Slovenska (um. r. 1921).

10. februára r. 1885 — pred 100 rokmi — v Koäiciach um.

VOJTECH KLIMKOVIČ, maliar, autor mnohýdh oltárnych obra
zov v našich chrámoch (nar. r. 1833).

11. februára r. 1380 — pred 605 rokmi — sa nar. POGGIO 
GIOVANNI FRANCESCO BRACCIOLINI, pápežský sekretár, spo
luzakladateľ modernej filológie.

------- r. 1945 — pred 40 rokmi — bola na záver Krymskej
konferencie uzavretá Jaltská dohoda.

12. februára r. 1885 — pred 100 rokmi — v Pružine (okr. 
Pov. Bystrica) um. ŠTEFAN ZÄVODNÍK, kfiaz, ľudovýchovný 
pracovník, zakladateľ spolkov miernosti (nar. r. 1813).

13. februára r. 1660 — pred 325 rokmi — v Bratislave sa 
nar. JOHANN ŽIGMUND KUSSER, hudobný skladateľ, dirigent, 
Tegenschiori katedrály v Dubline, autor opier (Kleopatra, Ariad- 
na a i.), ánií, ód a serenád (um. r. 1727).

------- r. 1820 — pred 165 rokmi — v Bardejove sa nar. VOJ
TECH KÉLER, hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg (um r 
1882).

— — r. 1940 — pred 45 rokmi — v Bratislave um. ALOJZ 
RIGELE, sodhár, autor mnohých sakrálnych diel (nar. r. 1879).

15. februára r. 1680 — pred 305 rokmi — um. JAN SWAM- 
MÉRDÄM, holandský lekár a prírodovedec, ktorý prvý opísal 
krvné bunky (nar. r. 1637).

16. februára r. 1890 — pred 95 rokmi — vzsnikol v Spojených 
štátoch amerických Národný slovenský spolok.

17. februára r. 1945 — pred 40 rokmi — um. MUDr. IVAN 
HÁLEK, lekár, zdravotnícky a osvetový pracovník (nar. r. 
1872).

18. februára r. 1825 — pred 160 rokmi — v Komárne sa 
nar. MOR JÔKAI, maďarský spisovateľ, autor 110 románov (Zol
tán Kátrpáthy, Zlatý vek Sedmohradska, Ráb Ráby, Muž ka
menného srdca a ii.); um. r. 1904.

20. februára r. 1945 — pred 40 rokmi — boli oslobodené 
Detva, Kriváň, Ľubietová a ďalších 50 obcí.

22. februára r. 1810 — pred 175 rokmi — sa mar. FREDERYK 
CHOPIN, poľský romantický hudobný skladateľ a klavírny vir
tuóz (um. r. 1849).

23. februára r. 1685 — pred 300 rokmi — sa nar. GEORG 
FR1EDRICH HÄNDEL, nemeckio-angllcký barakový hudobný 
skladateľ (autor 42 opier, 17 oratórií a i.) ; um. r. 1759.

------- r. 1945 — pred 40 rokmi — um. ALEXEJ NIKOLAJEVlC
TOLSTOJ, ruský spisovateľ (románová trilógia Krížová cesta — 
Sestry, Osemnásty rok. Pochmúrne ráno — Peter Veľký, Ťažké 
roky a i.); nar. r. 1883.

24. februára r. 1830 — pred 155 rokmi — sa nar. KAROLÍ
NA SVÉTLÄ, česká spisovateľka, priekopníčka zrovnoprávne
nia žien (romány: Kríž u potoka, Nemodlenec, Vesnický ro
mán, Cenný Patŕíček, Zvončeková královna); um. r. 1899.

27. februára r. 1890 — pred 95 rokmi — sa nar. GIUSEPPE 
RICCIOTTI, profesor dejín kresťanstva, autor Života Ježiša 
Krista

— — r. 1945 — pred 40 rckmi — padoil v boji veliteľ par
tizánskeho oddielu kpt. MILOŠ UHER, hrdina SNP (nar. r. 
1914).

28. februára r. 1875 — pred 110 rokmi — v Banskej Bystrici 
sa nar. VILIAM FIGUŠ-BYSTRÝ, hudobný skladateľ a pedagóg, 
autor prvej slovenskej opery Detvan (um. r. 1937).

29. februára r. 1920 — pred 65 rokmi — bola ústavným zá
konom č. 121 a 252 určená československá štátna vlajka.
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