
Nauč ma plniť tvoju vôľu
Človek túži po radosti. Učí nás tomiu skúsenosť 

celého ľudského pokolenia. Od prvého okamihu ži 
vota, až po posledný úder svojho srdca je človek na
plnený touto túžbou. Ziť v radosti.

A predsa! Ten istý človek nemôže vynechať zo 
svojho života ani smútok. Tú podivuhodnú melan
chóliu ľudského života. Nie je ťažko vysvetliť ra
dosť matky, ktorá sa na nemocničnom lôžku prvý
krát pozerá do tváre svojho dieťaťa. Ťažké je však 
vysvetliť tragédiu, ktorá sprevádza jej prvé stret
nutie s novým životom. Už vtedy, pri tom prvom 
pohľade si dáva otázku: „Čo bude z tohto môjho 
chlapčeka? Aký osud ho bude sprevádzať?“ Jej ne
istota je prirodzená. Zo skúseností vie, že z toho 
človeka môže vyrásť dobrý, spravodlivý, charakter
ný človek. Dobrý otec rodiny, odborník vo svojej 
práci, obľúbený v kolektíve. Jeho život sa však mô
že vyvinúť aj ináč. Možno nebude najšťastnejší. Čo 
ak z neho vyrastie sebecký, arogantný, bezohľadný 
človek? Táto neistota, tragédia v radosti sprevádza 
celý život človeka.

V tomto mesiaci si pripomíname prvé stretnutie 
prečistej Panny Márie s novou, radostnou realitou 
jej života. Anjel jej oznamuje: „Narodí sa ti Syn. 
Stane sa novou nádejou vyvoleného Božieho ľudu. 
Narodí sa za zvláštnych okolností. Pôsobením Svä 
tého Ducha.“ Pre Pannu Máriu znamenajú tieto slo
vá radosť. Boh si ju vyvolil. Dal jej jedinečné po
slanie v dejinách. Má sa stať matkou toho, na kto
rého čaká celé ľudské pokolenie. Už vtedy jej však 
určite napadá aj tá zvláštna myšlienka: „Čo bude 
s nami? Aký bude náš život?“ Vie, že sa môže roz
hodnúť. Povedať: „Nie!“ Vidí však pred sebou anje 
la Božieho posla. Vie, že je to Božia vôľa. On si to 
praje. Pretrt nakoniec prichádza to konečné rozhod
nutie: „Staň sa mi podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).

A vidíme, že ten všeobecný ľudský osud neobíde 
ani Pannu Máriu a jej Syna. Dieťa je šikovné. Ľudia 
ho obdivujú. A predsa! V pozadí jeho života neustá
le dýcha aj tá tragédia. Ľudia ho počúvajú, milujú. 
Schádzajú sa k nemu. Akoby aj nie. Veď ich učí 
ozajstnosti, pravdivosti a kráse života. Učí ich ako 
majú žiť medzi sebou. Čo majú robiť, ak chcú do
siahnuť svoje životné šťastie. Sú však medzi nimi aj 
tí, ktorí iba čakajú na možnosť ako ho podchytiť 
v reči. Ako nájsť na ňom vinu, ktorá by zavážila 
pred súdom. Táto tragédia je ozvenou celého Ježi
šovho života. Ozvenou celého spoločného života Je 
žiša a Panny Márie sú však aj jej slová: „Staň sa mi 
podľa tvojho slova!“ Sú celkom odovzdaní do osu
du, ktorý im pripravil Boh. Božia vôľa je rozhodujú
cim momentom ich života od narodenia až po kríž.

Vráťme sa však do našej reality. Nezabudnime. 
Tento spoločný ľudský osud, ktorý neobišiel ani Pan
nu Máriu a jej Syna, neobíde ani nás. Tá podivuhod 
ná hudba tragédie neobíde ani našu životnú radosť.
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Aj tá najväčšia radosť života. Či už je to radosť 
z prvej lásky, radosť z lásky manželskej či rodičov
skej nesie v sebe pečať tragédie. Tomu sa nevyhne 
žiaden človek. Musíme si pripomenúť. Nechceme sa 
teraz nechať unášať pesimizmom. Nechceme čakať 
bezradne a so založenými rukami. My máme nielen 
právo, my máme povinnosť šíriť a pracovať na ra
dosti. Boli by sme však zlými hospodármi so svojou 
duchovnosťou, keby sme zabudli aj na tie tragické 
momenty. Učme sa im predchádzať. Naučme sa 
však prijímať aj tragédie života. Panna Mária a  Ježiš 
ju prijímali ako prejav Božej vôle. My sa učíme od 
nich. Od matky najlepšieho syna a od syna najlep
šej matky. Naučme sa prijímať radosť, ale aj tragé
die života ako prejav Božej vôle. Žime ponorení do 
tejto myšlienky. Pripomínajme si ju, keď ráno vstá
vame, nezabudnime na ňu, keď ideme večer spať. 
Cirkev možno práve preto umiestňuje sviatok Zves
tovania do pôstneho liturgického obdobia. Aby sme 
sa nadchli radosťou života. Aby sme žili svojím ži
votom pre život. Aby sme sa však naučili prijímať 
aj tragédiu svojho života odovzdaní do Božej vôle. 
Túto myšlienku nádherným spôsobom vyjadruje 
prosba Veľkého chválospevu z utierne: „Pane, zmi
luj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa 
prehrešil proti tebe. Pane, k tebe sa utiekam. Nauč 
ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Veď u teba 
je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo.“

o. František Č i t b a j



Jari na pozdrav
N ie n áhodou  sa  jar z a č ín a  v m arci a  n ie  n áhodou  

je  m arec  m esiacom , v k to rom  už trad ičn e  p r ich á 
d zam e s dobrým  slovom  a  ky t ič kou  prvých  kv etov , 
sn ež ien o k  — vid íte e š te  a j t ie  ved ia , k e d y  m ajú ro z 
kvitnutí. — k  našim  m atkám , m an želkám , sestrám , 
dcéram .

E šte je  s ln ko  — a k o  vrav ievali n aši s ta rk í  — zu
baté. Ešte je  zem  ch lad n á , stu den á . . .  Ani sa  nám  
n ech c e  veriť, k e ď  spomínajú, n aši d ed ov ia  a  b ab ičk y ,  
že  za ich  č ia s  sa  už na Jo z e fa  ch o d ilo  b o s k y . . .

J e  tu jar, na ktorú  sm e ta k  d lh o  č a k a li .  Už sa  nám  
žiad a lo  od lož iť  zim níky , p resta ť  s kú ren ím  a  vyjsť 
von do  jarn ej B ožej prírody . C hce sa  nám  zasp iev ať  
s básn ikom , k to rý  sa  vyznávaK že  h o  už n ič nezdrží 
od  prvej ja rn e j básn e.

„S ln ko  je  na nebi, sv ieti a  h r e je  / a  v čera  som  
uvidel a j prvú lastov ičku , / k to rá  — a k o  m in ister  — 
p r e s e k la  svojim i nežným i n ožn icam i / fa rebn ú  stu 
hu na zam ú čen om  prahu  jari. / S ln ko  je  na n eb i, vi
d ia  ho a j s lep í  / a  s ta rec , k to rý  zom rel v prvý jarn ý  
deň , / k lo p e  na tru h le, p la č e ,  v y strku je prsty  c ez  h li
nu, / aby  m oh ol p o h la d k a ť  prvú trávu, prvý kv et , p r 
vú vežu k r tk a  / a p osled n ú  slzu vnuka, / k to r á  s te k á  
po ch rb te  k r íža  a  zan ech áv a  c es t ič k u , v k to r e j  sa  k ú 
pu. m ušky. / P arkom  sa  túlajú  z a ľú b e n c i . . .  Č akajú  
lav ičky , n a  k to rý ch  bud& n ap ísan é : l Ď akujem  vám , 
že n ep oškod zu jete  m a je to k  n ás v šetký ch !

T ak  sp iev a  b ásn ik  v A ntológii s lo v en sk e j p o éz ie , 
tak  sa  nám  ž iad a  sp ln a  h rd la  zasp iev ať  s ním. Na 
pozdrav n ajkra jšiem u  obdob iu  rok a , n a  pozdrav  jeh o  
dňom , sv iatkom  i výročiam . Na pozdrav  dobrým  ľu 
d om , k to r í vijú v en iec  s ta to čn e j p rá c e , ku  k to r e j  nič 
n epotrebu jú  viac a k o  m ier!

K eď  o k o lo  roku  1555 m aľova l P ieter  B ru egel o b 
raz, k torý  d n es  p ozn ám e p od  m en om  K rajina s l k á 
rovým  pádom , iste  netušil, že sp od ob il o d v ek é  túžby  
ľudstva dobývať svet, od k rý v ať  n ové, n epozn an é. 
Myslím, že m al v jed n e j ru ke  Bibliu s textom , v k t o 
rom  Stvoriteľ odovzdáva svet so v šetkým , čo  na ňom  
je , č lov eku  a  dáva  mu príkaz , aby  si ho  podm an il, 
aby  ho obrába l — a  v d ru hej ru ke  š te te c , p od  k t o 
rým sa  mu črta l ska ln a tý  záliv  s d vom a p la c h e tn i
cam i.

Kto vie, na čo  m yslel, k e ď  n am aľoval v p o p red í o b 
razu f lá m sk eh o  s e d lia k a , a k o  o r ie  p o le , len iv éh o  p a s 
tiera  a rybára  na m orskom  brehu . N am aľoval ich  
tak , že na n ich  nev idno, žeby  si b o li  všim li, a k o  p a 
d á  k  zem i odvážny I k a r u s . . .  Sú priveľm i zau jatí 
svojou  prácou , sam i sebou , ta k  a k o  to v iem e n eraz  
d ok áza ť  a j my  — a  p reto  — m yslím  si — od oh ráv a  
sa n e jed en  ik a ro v ský  pád  a j b ez  sv ed kov  . . .

T ak ak o  n ikdy  d oteraz , ani, d n es  n ed á  č lo v ek u  p o 
k o ja  ik a ro v ská  tém a. Preto si u stav ičn e prip ína l 
kr íd la , p reto  sa  sn ažil u robiť čo s i, č o  p rež ije  v eky , 
čo  ho urobí nesm rteľn ým . Raz to rob il z pazú rika , 
in oked y  zo ž e lez a  a  bronzu, b a  aj zo z lata  . . .

A ta k  sa  č lo v ek  p od p ísa l svojou  p rácou  na múry 
ka ted rá l a  do  ich  p osv ä tn ej d ôsto jn osti  — k to rá  n e 
p resta la  ani dn es!  — vpašoval ku s toh o  n e fa lšo v a 
né ľu d sk éh o , toh o , čo  sa  od o h ráv a lo  m edzi tým , a k o  
vykopal zák lad y , p o lož il p rvé balvan y  — vtedy to 
eš te  n ebo li k v á d re ! — k a m eň a  a  p oz liep a l teh ly .

Tam , v tých  vekom  od o lá v a jú c ich  stav bách , sú za 
čarov an é aj t is ícky  ľu d ský ch  osu dov , tam  sú za p ísa 

né n e p o k o jn é  n oci bd en ia , a j  k ú so k  pož ivn e, ktorú  si 
nosil d o  robo ty  . , .

A teraz , po  s tá ro č ia ch  a  t is ícroč iach , m y p o to m k o 
via toh o  č lo v ek a , k to rý  tu k ed y s i ora l a  s ia l, v y ch o
vával d eti, p racov a l a  boril sa  s p r iekm i života, m od 
lil sa  a  n ád eja l, že z a jtra jšok  bu de lep š í a k o  bol 
v čera jšo k , h ľad á m e jeh o  stopy  a  u silu jem e sa  p r e lo 
žiť do  n aše j reč i, d o  n ašich  slov  jeh o  o d k a z  zakliaty  
v h rn ček o ch  a  h rn coch , v s e k e r á c h  a  ostrohách .

To v šetko  rob ím e p reto , aby  sm e našli kontinuitu  
a b o li si istí, že  k rá ča m e  po d o b re f c e s t e . . .

*

A vari a j to  — a  iste, že  a j to! — p atrí k  sviatku  
n ašich  m atiek  a  žien , k  ich  m edzin árodn ém u  dňu. 
V eď za tým  všetkým , čo  sm e spom ín ali, sú n ielen  
k lad iv á  a  s e k á č e  m užov, a le  a j n ežn é p oh lad en ie  
žien , ich  lá s k a v é : a  d a j si pozor! a  vráť sa  mi zdra
vý . . . !
_ T ie n aše m atky , t ie  n aše d ob ré , sta rostliv é  ženy! 
Cc v še tko  s a  d en n e  p rem e lie  ich  rukam i, a  ony n ik 
dy n eh ov oria , že  už to h o  m ajú „po zuby“, a le  s  lá s 
kou  a  vytrvalosťou  kon a jú  d en n e  sv o je  dve „ šich 
ty“. V eď  väčšin a z n ich  je  zam estn an á, no a  k eď  
prídu d om ov  — č a k á  ich  druhá, n am áhavá a  zod p o
vedn á p ráca , ktorú  si m u žské p o k o le n ie  n ie vždy vie 
ocen iť.

D nes, v iac  a k o  in o ked y , m yslím e na n e : dobrotivé, 
trpez liv é, v ečn e  zdravé, leb o  veď  si to an i nem ôžu  
„ dovo liť“, aby  o c h o r e l i . . .  U pracované a  v ečn e s ta 
rostliv é  o sv o je  d eti, i v tedy , k e ď  t ie  d etv áky  už d áv 
no vyrástli z d e tsk ý c h  hab itov  a  s to ja  na svo jich  n o
h ách . V ečn e s a  tráp ia  m y šlien kou , čo, rob í syn  a  čo  
d céra  . . . ?  A č i sú zdraví? A č i im nič n echýba?

S nesm iern ou  lá skou  spom ín a si vo svojom  Den
níku na m atku  p red oh ry  p á p e ž  Ján  XXIII. A kože to 
píše?  „B o la  mi v šetkým . Už som  b o f l i e ľ k ý m ,  a le  
ustav ičn e som  o ča k á v a l listy  od  nej. P ísala  m i v ša
de, k a m k o ľv e k  m a p o s la li  m oji predstaven í. N em a
la  mi vždy č o  p os la ť , leb o  sm e b o li chudobn í, a le  
p o s ie la la  svoju lásku  . . .

B o le lo  ju, k e ď  n ás/ d eti, n em oh la  ponúknuť ničím  
iným iba ku ku ričn ou  polen tou . Mäso sm e m ávali 
z r ied ka ked y . K o lá č e  v ed e la  p iecť  a k o  — m yslím  si 
to d od n es  — n ik to  in ý  na sv ete  . . .  Ale an i na tie 
n eb o lo  a  b o li sm e rad i, že  b o li aspoň  na sviatky. 
Šaty a  top án ky , k to r é  sm e n osili do k o s to la , m useli 
vydržať od  n ajstarších  po  n ajm ladších . A p red sa  — 
a k  sa  ob jav il pri n ašich  d v erách  n e ja ký  núdzny, ten  
d osta l a j to , čo  sa  nám  n ed ostáv a lo . C hápali sm e to, 
leb o  náš d obrý  fa rá r  nám  spom ín al, že tak  si m ožno  
za b ezp eč iť  n eb eskú  slávu . . “

*

Aj u n ás n ebý v alo  vždy tak , a k o  sm e si už n av y k
li. Ani m äsa  n ebývalo  h o c ik ed y , an i ko lá čov . Ten ži
vot n ebýval ľah k ý . Z m enilo sa  v šeličo  k  lepšiem u. 
V ď aka za to  Bohu a  tým , č o  sa  o nás s ta r a jú M y s 
lím  si n a  to h o c i  a j teraz  pri tom to m ilom  sviatku, 
aby  sm e a j ta k to  p rejav ili svoju  vď ačnosť a  svoju  
lásku  k  tým , ktorý m  p od áv am e prvé jarn é ky tičky .

— a n t—



VŠETCI SA PRIČIŇME

Jar, ktorú ideme privítať, to nie i t  len. m eiieaky a fialky, 
nielen prvé lastovičky a jarou voňajúci vzduch, ale aj obdo
bie, t  ktorom si upratujeme svoje životnd prostredie, čistíme, 
skrášľujeme okolie našich obydlí, aby sa nám dobre bývalo, 
aby sme sa cítili všetci dobre.

Aj táto jar nás pozýva ochotne priložiť svoje ruky k spoloč
nému dielu. Či je to u i okolo našich domov a bytov po vidie
ku, či okolo sídlisk, t  ktorých býva mnoho našich blížnych 
po mestách. Pre každého by malo byt samozrejme, že sa 
ochotne zúčastní na akciách, ktoré organizujú národné výbo
ry v rámci jarného upratovania.

Vždy sa nájdu však aj takí, ktorí by chceli síce dobre bý
vať, mať všetko pohodlie, takí, ktorí nie sú s ničím spokojní, 
ale sami ruky k spoločnej práci nepriložia. Spoliehajú sa, že 
to za nich urobia druhí. Také konanie je však nepekné a po
vedzme, že aj nekresťanské, ved sa prieči hlavnému priká
zaniu lásky k Bohu a blížnemu.

Ak ochotne priložíme ruky k spoločnému dielu, bude nás 
blažiť vedomie, že sme vykonali svoju samozrejmú povinnosť 
a navyše: bude sa nám lepšie bývať. Ved na tom veľa záleží, 
aké je prostredie, v ktorom žijeme, bývame a pracujeme. Je 
potešiteľné vidieť, ako si občania vo -väčšine miest a dedín 
vedia skrášľovať svoje životné prostredie, je milý pohľad na 
záhony kvetov, ktoré sú odmenou za námahu vynaloženú pri 
upratovaní a skrášľovaní.

Pozdravme jar aj svojou ochotou pomôcť všade tam, kde je 
to potrebné, kde to vyžaduje spoločný záujem, aby sme aj 
týmto dokázali, že svoje občianske povinnosti: chápeme vážne.

—šek—

Dobrá kniha je poklad
Pre nás kresťanov je  každodenným pokladom kni

ha kníh — Písmo sväté. Má nám vždy niečo pove
dať, za každej situácie. Je skutočne nenahraditeľ
ným žriedlom nášho duchovného napredovania.

Hodnotu kníh si uvedomujeme hádam viac ako 
inokedy v marci, keď prebieha zintenzívnená propa
gácia a šírenie literatúry. Tohto roku už po tridsia- 
tykrát. Táto spoločná akcia knihovníkov, pracovní
kov vydavateľstiev a knižného obchodu sa pravidel
ne uskutočňuje od roku 1955. Vo zvýšenej miere sa 
usporadúvajú výstavy kníh spojené s ich predajom, 
literárne večery, stretnutia čitateľov s našimi a za
hraničnými spisovateľmi a publicistami, prípadne 
knižné žrebovacie akcie. Mesiac knihy predstavuje 
u nás jednu z masových foriem propagácie a šírenia 
našej literatúry.

Pri tejto príležitosti je  namieste pripomenúť si vý
roky veľkých osobností o knihách:

Letopisec Nestor: Ak pohľadáš pozorne v knihách 
múdrosť, nájdeš veľký úžitok pre svoju dušu.

Goldoni: Človek s dobrou knihou nemôže byť nik
dy sám.

Seneca: Úžitok nie je  z mnohých, ale dobrých kníh.
Semiles: Dobrá kniha je  poklad, zlá kniha je  duch 

mučiaci.
Gorkij: Za všetko, čo je  vo mne dobré, vďačím 

knihe.
Ruskin: Knihy sú ľuďom tým, čím' krídla vtákom.
Čechov: Ak čítanie nevplýva na náš život, kona

nie a myslenie, tak je  škoda čítať.
Lichtenberg: Knihou by sa vlastne malo nazývať 

len to, čo obsahuje niečo nové.
Siahnime preto za dobrou knihou, ktorá nás obo

hatí! —B —

PRVÝ VEĽKÝ BÁSNIK SLOVENČINY 
(K 200. VÝROČIU)

Bernolákovčina, ktorú zaviedol, gramaticky podoprel a v 
šesťdielnom Slowári (slovensko-česko-latinsko-nemecko-uhor- 
ský slovník) zhrnul ako prvý slovenský spisovný jazyk Anton 
Bemolák, dosiahla vrchol v dielach jeho nasledovníkov Juraja 
Fándlyho, ktorý ju rozvinul vo svojich ľudovýchovných, prak. 
tických hospodárskych príručkách, ale najmä v básnickej reči 
najväčšieho pevca bernolákovcov Jána Hollého.

J á n  H o l l ý  sa narodil pred 200 rokmi — 24. marca 1785 
v Borskom Sv. Mikuláši v roľníckej rodine. Už v trnavskom 
seminári sa stretol s niektorými vynikajúcimi členmi bernolá
kovského Slovenského učeného Tovarišstva, predovšetkým s 
profesorom kanonikom jurajom Falkovičom, pod ktorého vply
vom rástlo jeho národné povedomie a vznikla túžba priblížiť 
fudu v jeho vlastnej reči najväčšie grécke a latinské básnic
ké diela a ich hrdinov. Už ako seminarista prekladá grécke 
a latinské básne a v práci pokračuje aj po vysvätení a napo. 
kon na svojej fare v Maduniciach, kde žil takmer tridsať ro
kov. Tu v blízkom háji Mlieč pod košatým dubom rozkošatie- 
vali sa jeho deje zo slávnej minulosti Slovákov. Slovensko 
a jeho hrdinská minulosť boli v strede jeho pozornosti, lebo 
podfa neho Slovensko bolo jadrom Slovanstva, Slováci mali 
najstaršiu kresťanskú minulosť — okrem niektorých južných 
Slovanov — a spravovali veľkú slovanskú ríšu. Hollý nadvä
zoval predovšetkým na ideu cyrilometodskú, na kresťanský 
základ Slovanstva.

Na tomto pozadí tvoril Ján Hollý svoje nesmrteľné diela: 
hrdinský epos Svätopluk, duchovný epos Cyrilo-Metodiáda, 
Sláv, časomerné básne Selanky, Žalospevy a Údy. Prípravou na 
ne boli preklady gréckych a latinských básnikov Vergília, 
Teokrita, Homéra, Ovídia a Horácia, ktoré vyšli pod názvom 
R o z l i č n é  b á s n e  h r d i n s k é . . . ,  a A e n e i d a  v r. 
1824 a 28. Na nich si Hollý vyskúšal básnické možnosti ber
nolákovskej slovenčiny a vycibril ju do podoby živej, ľudovej, 
a po tomto brúsení vytvoril v nej mohutný epický sloh.

Z národných dejín Hollého najviac upútala postava knie
žaťa Svätopluka, ktorý bol v tom čase symbolom všetkých tú
žob po národnej svojprávnosti. Podľa vzoru Homérovej 1 1 i a. 
d y v hrdinskom, či skôr národnom epose S v ä t o p l u k  zo
brazil deje na dvore nemeckého cisára Karolmana, kde je Svä
topluk vo väzení, a na bojisku pri Devíne, kde po nerozhod
nom boji s vojskom nepriateľa porazí ho v osobnom súboji, 
a tak sa stane pánom Veľkej Moravy a šíriteľom kresťanstva.

S v ä t o p l u k  (1833) mal veľký ohlas najmä u mládeže, v 
ktorej prebúdzal národné uvedomenie a napĺňal ju národnou 
hrdosťou. Stal sa celonárodným eposom. Oryvky z neho reci
tovali aj štúrovci na svojich schôdzkach, ospevovali a navšte
vovali Devín a iné miesta ospievané v Svätoplukovi. Vyvolal aj 
vznik ďalšej literatúry čerpajúcej zo starých čias slovanských 
(J. M. Hurban: Osudové Nitry, M. M. Hodža, A. H. Škultéty, 
Ľ. Štúr, J. Botto, S. Chalúpka spracúvali veľkomoravské a sta
roslovanské námety).

Duchovný epos C y r i l o - M e t o d i á d a  (1835), dokresľuje 
politické dejiny Veľkej Moravy. Opisuje príchod slovanských 
apoštolov Cyrila a Metoda medzi pohanských Slovákov a Mo
ravanov a ich účinkovanie medzi ľudom, šírenie kresťanstva 
u nás a zavedenie slovanskej liturgie.

Po ďalšom epose S l á v  (1839), ktorý nedosiahol význam 
prvých dvoch, venoval sa tíollý menším skladbám, časomer
ným básňam, ktoré vyšli súborne r. 1840 pod názvom S e I a n- 
k y. Sú to obrazy z pastierskeho života, jeho chvála oproti 
životu mestskému, opisy prírody vo všetkých jej premenách, 
hry, šantenie, tance a spevy, formou dokonalé a pôvodom 
pravdivo slovenské, videné láskavým okom duchovného pas
tiera. Selanky sú jedným zo základných diel slovenskej lite-



ratfiry a Hollý je i t tomto literárnom druhu naším prvým 
klasikom. Z nich ako zo žriedla čerpali motívy pre svoju prá
cu takí velikáni ako Sládkovič, Botto či Hviezdoslav, Kuku
čín, Rázus či Smrek.

V Ž a l o s p e v o c h  vyjadril Hollý svoj žiaľ nad osudom 
slovenského národného života, nad ľahostajnosťou k rodnej re
či, nad slovanskou nesvornosťou, ktorá zapríčinila pád Veľkej 
Moravy, a t Ó d a c h  ospieval svoj národ, národných dejate
ľov a priateľov, svoj háj Mlieč a dub, pod ktorým tvoril.

Od týchto básní bol už len krôčik k tvorbe duchovných pies
ní, ktoré zhrnul do K a t o l í c k e h o  s p e v n í k a  (1842), 
do ktorého zaradil aj piesne o slovenských a slovanských 
svätcoch.

lán Hollý sa svojím dielom zaradil do jednotného prúdu ná
rodného obrodenia. Podmanil si srdcia štúrovcov i českých 
dejateľov. Podľa Štefana Krčméryho je prvým veľkým básni
kom slovenčiny. Právom ho nazývame klasikom slovenskej li_ 
teratúry.

Pán poslal na svojho služobníka ťažkú skúšku. Tretieho mája 
1843 sa od horiaceho susedného domu chytila aj (ara, kde 
ležal Hollý sužovaný reumatizmom. Keď ho vyniesli do chrá
mu, i ten zachvátil oheň a popálil básnika na celom tele, aj 
na očiach. Poloslepý uchýlil sa na faru na Dobrej Vode k svoj
mu priateľovi M. Lackovičovi. Tu upútaný na lôžko pokorne 
znášal svoj osud. Umrel 14. apríla 1849.

Vďačný ľud mu dal r. 1854 postaviť na miestnom cintoríne 
pomník, dielo K. Dunajského, s textami veršov od L. Štúra.

( č k )

Gréckokatolíci a naše 
národnooslobodzovacie hnutie

K 40. výročiu slávneho SNP vyšli jeho päťzväzko
vé dejiny, dielo, ktoré nemá obdobu v historiografii 
nášho národnooslobodzovacieho hnutia. Len zbež
né listovanie v jednotlivých dieloch tejto  syntézy so 
všetkými atribútm i moderného vedeckého diela aj 
skeptikovi dokáže veľký podiel gréckokatolíkov — 
najmä z východného Slovenska — v bojoch SNP. 
Evidentné je  to najmä v piatom diele — encyklopé
dii SNP. Heslá Habura, Kalinov, Kapišová, Kríže, La- 
domirová, Maťaška, Nižný Komárnik, Pčoliné, Ša
rišský Štiavnik, Tokajík, Vyšná Pisaná, Vyšný Ko
márnik, Závadka. Uvedené sú aj hádam tri desiatky 
priezvisk významných priamych účastníkov národ
nooslobodzovacieho boja z radov gréckokatolíkov 
či už v partizánskych jednotkách, vojenských od
dieloch alebo pri organizácii m ateriálnej pomoci 
bojovníkom za slobodu. Skutočne, nieto takej gréc
kokatolíckej obce, ktorá väčšou či menšou mierou 
neprispela na oltár slobodnej vlasti, bez ohľadu na 
to, či to boli gréckokatolíci ukrajinskej alebo slo
venskej národnosti. Bok po boku s príslušníkmi 
ostatných vierovyznaní vyháňali nenávideného oku
panta, pravda, za kardinálnej pomoci vojakov Čer
venej armády. Mnohí z nich neváhali obetovať a j 
svoje životy. Významne prispeli aj samotní kňazi. 
Koľkí z nich zabránili hrdlorezom doviesť ich dielo 
skazy do dôsledkov a postavili sa za svojich veria
cich, farn ík ov . . .

Dokumentárna publikácia Šľach do voli, ktorá 
vyšla ešte k 20. výročiu oslobodenia konkrétne a na 
základe výskumov takisto svedčí o veľkej účasti 
gréckokatolíkov v Československu v boji proti fa 
šizmu — za SNP i v 1. čs. armádnom zbore, dokonca 
a i na západnom fronte . . .  —B—

Hla, Baránok Boží...
(In 1, 29—34]

Ján Krstiteľ nepoznal Ježiša. No Boh mu dal ve
dieť, že ten, na ktorého uvidí schádzať Ducha a  zo
stávať na ňom, bude sám Syn Boží, ktorý bude krsti* 
tiť Duchom Svätým. A toto Jánovo svedectvo sme pre
brali i do spoločnej liturgie. Kňaz hovorí pri sv. 
omši: „Hla, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sve
ta". Prečo ho Ján prirovnáva k baránkovi? V tých 
časoch sa prinášali v jeruzalemskom chráme obete. 
Baránok bol mimoriadnou obetou. Veď symbolizoval 
zmierenie Boha s ľuďmi. Už v Egypte si zachránili 
vyvolenci svoje životy krvou veľkonočného baránka, 
keď si natreli veraje dverí jeho krvou. Teraz pri
chádza sám Boh, ktorý sa ponúka ako zmierna obe
ta, ako tichý a krotký baránok. Ide zmierovať Boha 
s luďmi. Ide priniesť obetu za naše hriechy a pre
vinenia. Dáva nám príklad, že máme odpúšťať tým, 
ktorí nám zle robia. Že sa zlo urobí veľmi ľahko 
a rýchlo a dlho sa napráva, dokazuje i tento život
ný prípad:

„Niečo z mojich začiatkov — spomína jeden, dnes 
svetoznámy huslista. Rodičia ma prihlásili do školy 
na husle. Spočiatku to išlo. No potom prišiel taký 
učiteľ, ktorý ma vždy vyťal remeňom z harmoniky, 
keď som sa nenaučil látku, alebo zbabral niektoré 
pasáže, či partie. Zo strachu, som nechodil na hodi
ny. Pre veľký počet vymeškaných hodín ma vylúčili 
zo školy. No prekonal som to. Zameškané roky som 
dohnal zvláštnou skúškou a absolventský koncert 
bol najlepší.

Zlo sa stalo a následky sa vliekli niekoľko rokov, 
kým sa to všetko dalo opäť do poriadku. No bolo 
treba určite viac húževnatosti ako vtedy, keď stalo 
určite ešte nie vtedy tak veľké zlo. Učme sa od Ježi
ša vedieť správne prekonávať každodenné ťažkosti, 
vedieť odpúšťať — hoci sa to neraz zdá také ťažké 
a nemožné. Ale keď to prekonáme hneď, nemusíme 
s tým zápasiť potom niekoľko rokov, ako spomínaný 
huslista. Držme sa Ježišovej rady: „Slnko nech ne
zapadá nad vaším hnevom“. Vtedy bude každý náš 
deň ako chvíle absolventského koncertu, ktoré pre
žíval svetoznámy huslista po ťažkých a vyčerpávajú
cich hodinách zameškanej látky. Čo máme urobiť 
dnes, neodkladajme na zajtra. Veď čo ak sú tieto 
chvíle, ktoré práve prežívame, poslednými okamih
mi tohto nášho krátkeho života?

M i k u l á š ,  bohoslovec

ZlT S KAŽDÝM V POKOJI

Túto myšlienku pekne vyjadril Dag Hammarskjold, politik, 
ekonóm a diplomat 20. storočia, slovami: „Daj, Pane, aby sme 
žili v pokoji s tebou, v pokoji s luďmi, v pokoji so sebou sa
mým . . . ! “

(DP 1982, 6)
VYUŽIME SVOJE TALENTY

Istý človek, čakajúci na električku, zodvihol sponku do vla. 
sov. Potom rozmýšľal, či by sa drôt nedal ohnúf inak. Skfi- 
šal to všelijako — až vznikli prvé kancelárske svorky.

Väčšina vynálezov bola nápadom „malých fudí“, ktorých 
myslenie bolo „velké“. Ak aj my rovnako využijeme svoje ta
lenty, umožnime Kristovi, aby žil medzi nami.



KALENDÁR  
NA MESIAC

M A R E C

N o v ý  š t ý l

P 1. Eudoxia, mučenica 
S 2. Teodot, svmučeník, Z á d u š n á

N 3. 2. pôstna. Eutrnp a i., mučeníci. Hl. 5
Utr. 5. Lit. Žid 1, 10—14; 2, 1—3; Mk 2, 1— 12

P 4. Gerazim, ctihodný
U 5. Konon, mučeník
S 6. Amiorskí mučeníci
Š 7. Chersonskí svmučeníci
P 8. Teofilaikt, ctihodný. M D Ž
S 9. Sebastskí mučeníci. Z á d u š n á
P 10. 3. pôstna — krížupoklonná. Kodrat, mučeník. 

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

P 11. Sofron, svätý 
U 12. Teofan, ctihodný 
S 13. Nikefor, ctihodný 
Š 14. Benedikt, ctihodný 
P 15. Agap, mučeník 
S 16. Sabín, mučeník. Z á d u š n á
N 17. 4. pôstna. Alexej, ctihodný. Hl. 7

Utr. 7. Lit. Žid 6, 13—20; Mk 9, 17—31 
P 18. Cyril jeruzalemský, svätý 
U 19. Chryzant a Dária, mučeníci 
S 20. Sabskí mučeníci 
S 21. Jalkub, ctihodný 
P 22. Bažil, svmučeník 
S 23. Nikon, mučeník
N 24. 5. pôstna. Predpr. B la h o z v es to v ani a P. M. Hl. 8 

Utr. 8. Lit. Žid 9,- 11—14; Mk 10, 32—45
P 25. Blahozvestovanie Panny Márie

Lit. Žid 2, 11—18; Lk 1, 24—38 
U 26. Zbor sv. árch. Gabriela. Oddanie 9viatku Bla- 

hozv.
S 27. Matróna, mučenica 
Š 28. Hilár a Štefan, ctihodní 
P 29. Marek a Cyril, svmučení'ci 
S 30. Ján Lestvenník, ctihodný
N 31. K v e t n á  nedeľa. Hypát, ctihodný 

Lit. Fil 4, 4—9; Jn 12, 1 —18

A P R Í L

P 1. Mária Egyptská, ctihodná
U 2. Títus, ctihodný
S 3. Nikita, ctihodný
S 4. Veľký štvrtok. S t r a s t i
P 5. Veľký piatok. Več. 1 Kor 1, 18—31; 2, 1—2; 

Mt 27, 1—62
S 6. Veľká sobota. Lit. Rim 6, 3— 11; Mt 28, 1—20
N 7. Vzkriesenie — Pascha. Lit Sk 1, 1—8; Jn 1, 

1—17. Več. Jn 20, 19—25

Z myšlienok na každý deň
Ty však si vždy istý a nebudú mať konca tvoje ro

ky j  Žid 1, 12).
Židia velmi ťažko chápali božský pôvod Ježiša 

Krista. Nepochopili ani vtedy, keď im hovoril sám
0 svojom pôvode a poslaní: „Ja som skôr, ako sa na
rodil Abrahám“ (Jn  8, 58), a chceli ho ukameňovať.

Aby aj kresťania zo židovstva nepodľahli tomuto 
nátlaku, sv. apoštol Pavol im píše list, v ktorom 
s aplikáciou na Starý zákon (Ž 109), zdôrazňuje bož
skú vlastnosť Ježiša Krista — večnosť. Snaží sa po
ukázať na výroky Starého zákona, aby lahšie po
chopili a nedali sa zviesť cudzími náukami: „Syn 
môj si ty, ja  som ťa dnes splodil! Inde zasa: Ja mu 
budem otcom a on mi bude synom“ (Zid 1, 5).

Židia príchodom Ježiša Krista akoby boli zabudli 
na výroky Písma, ktoré sa na neiiO vzfshoi'slv Sna
žili sa len popierať jeho pôvod a na výroky Písma 
nepozerali. A práve tam často v náznakoch na Svä
tú Trojicu je  myslený aj sám Ježiš Kristus.

Apoštol v svojom liste ukazuje im Krista ako več
ného Pána, ktorý už bol pred stvorením sveta, avšak 
jeho vlastnosť nevynikala, bola zahalená: „Vo svete 
bolo a svet ním povstal, ale svet ho nepoznal“ (Jn 1, 
10). Až jeho príchodom a účinkovaním „uzreli jeho 
s lá v u .. . ,  plného milosti a pravdy“ (Jn  1, 14).

*
Keďže máme Veľkňaza, ktorý prenikol do nebies, 

Ježiša Krista, Syna Božieho, pridŕžajme sa svojho 
vyznania“! (Zild 1, 14).

Prijať Kristovo učenie a vieru znamenalo zriek
nuť sa židovského náboženstva. Nové náboženstvo 
vyžaduje nové spôsoby života, správania, modlitby
1 obrady. „Lebo skrze Mojžiša bol daný zákon, ale 
skrze Ježiša Krista prišla milosť a pravda“ (Jn 1, 
17). Starý zákon prísnych predpisov je nahradený 
Novým zákonom, ktorý je  zákonom Kristovej lásky 
a milosrdenstva.

Aby nevznikli pochybnosti a neboli aj polovičatí, 
apoštol za prvoradú povinnosť kladie na srdce pri
držiavať sa vyznania. „Ako loď na mori, ktorá nemá 
stiahnutú plachtu, je  hádzaná búrkou sem-tam, tak 
aj náš rozum, ak sa neopiera na vieru, vo chvíľach 
pochybnosti sa bude naveky kolísať“ (sv. Ján Zlato
ústy ).

*
A ten trpezlivo očakával a splnilo sa mu prisľú

benie (Žid 6, 15).
V každom našom konaní vyžaduje sa trpezlivosť. 

Na stavbách, v závodoch, úradoch, v manželstve i pri 
výchove detí. Trpezlivosť treba mať v šťastí, úspe
choch, radosti i v bolesti. Je pre nás akýmsi vodid
lom, ktoré nás nabáda viesť život láskou. Ten kto 
nevie byť trpezlivý, často si skráti aj vlastný život. 
Trpezlivosť je  to veľký dar Boží, ale k tomu musíme 
pridať aj vlastné pričinenie.

Sv. Alfonz z Liguori znášal 44 rokov v nemoci 
hrozné bolesti. Sv. Klára bola 32 rokov chorá. Sv. 
Félix, keď upadol do choroby, povedal: „Vyznávam, 
že keby som bol uistený, že na modlitbu by som zís
kal zdravie, nemodlil by som sa za to; keď má Boh 
navštevuje bolesťami, prečo by som ich neprijal“?

A či trpieť nadávky, urážky, osočovanie a podce
ňovanie neprináša bolesť? Je to skúška, ale prináša 
vytrvalosť.

*



Môže pomáhať tým, čo sú pokúšaní, lebo aj sám 
trpel a bol pokúšaný (Žid 2, 18).

Ježiš Kristus pred svojím verejným účinkovaním 
odišiel na púšť, aby sa tam pripravil na svoje dôle
žité poslanie. Tam bol diablom pokúšaný práve vo 
chvíli, keď pocítil slabosť — hlad. Bolestné muky 
pretrpel aj na hore Olivovej, čo vidieť zo slov: „Otče, 
ak chceš, vezmi tento kalich odo m ňa“ (Lk 22, 4 2 j. 
Nakoniec neopísateľné muky vytrpel pri ukrižovaní.

Každá práca prináša utrpenie, ťažkosti a treba 
veľa sebazaprenia, aby sme dosiahli úspech. Vedci 
musia veľa pracovať, aby dokázali opodstatnenosť 
svojho výskumu. Nakoniec aj kňaz koľko problémov 
musí vyriešiť počas svojej pastoračnej činnosti. 
A koľko pokušenia musí prežiť? Ale máme veľkú po
moc v Ježišovi Kristovi, ktorý sám trpel a bol po
kúšaný.

*
Tak vydobyl ľuďom večné vykúpenie (Žid 9, 12).
Často sme už obdivovali prácu maliarov alebo so

chárov, ktorí znázornili Ježiša Krista na kríži. Nie
kedy je  u nôh Krista — lebka. Legenda, ktorá vznik
la v kresťanskom staroveku, domnievala sa, že je  to 
lebka Adama, pochovaného na tomto mieste pred 
tisícročiami. Kvapky krvi, ktoré tiekli z rán Kristo
vých, padli na zem, prenikli povrchovou vrstvou 
a dotkli sa sprachnivených kostí. Tým dotykom sta
rý Adam znovu našiel život, našiel nesmrteľnosť stra
tenú hriechom.

Táto legenda je  pravdivá vo svojom symbolickom 
význame. Lebka znázorňuje mŕtve ľudstvo, ktoré 
Kristovou obeťou znovu obsiahlo život. A tak jeho 
obeť na kríži „všetkým ľuďom priniesla ospravedl
nenie a život“ (Rim 5, 18],

*
Radujte sa v Pánovi vždycky! Opakujeme Radujte

sa! (Flp 4, 4 ).
Byť veriacim, žiť podľa viery, neznamená uzavrieť 

sa, odcudziť sa od sveta a priateľov. Sv. evanjelista 
Ján hovorí: „Nech sa nezarmucuje a nestrachuje va
še sťdce“! (14, 28). I v súženiach káže Spasiteľ ra
dovať sa. V duchovnej radosti najlepšie prednesie
me svoje prosby Pánu Bohu a naše srdcia s ním bu
dú spokojné, čím naša radosť bude úplná (Jn  16, 24).

Francúzsky básnik Paul Claudel v jednej svojej 
básni vytvoril zaujímavú postavu, ktorá vo svojom 
prostredí roznášala radosť každému, kto s ňou pri
šiel do styku. Ako keby bola priamo tíško udávala 
takt.

Šťastný človek, ktorý pochopil, že najväčšia ra
dosť je  v tom, že sa usilujeme robiť radosť iným.

„Radosť je  najgigantickejšie tajomstvo kresťana,“ 
povedal Chesterton. o. Pavol Dancák

Nie je radosťou konštatovať, že perspektívy poko
ja nie sú isté. Radostné je však to, že sa po celom  
svete stále viac a viac ozýva túžba po nastolení 
spravodlivého a trvalého mieru. Po vytvorení takých 
životných okolností, v ktorých sa bude miôcť v po
koji uberať vpred pokrok na poli vedy, techniky, 
umenia i morálnej výšky. Radostná je tendencia pre
tvárať — biblicky povedané — „meče na radlice 
a kopije na viničné nože“ (Iz 2, 4 ).

(Z pastierskeho listu ZOS k novému roku 1985.)

I druhý raz sa vzdialil a znova sa modlil: „Otče 
môj, ak ma nemôže tento kalich minúť bez toho, žeby 
som ho vypil, nech sa stane tvoja vôľa“! A keď sa 
k nim vrátil, znova ich našiel spať; ich oči boli totiž 
obťažené. I nechal ich. A znova sa vzdialil a modlil 
sa po tretí raz tými istými slovami (Mt 26, 42—44).

Modlitba je  významným spojením s Bohom vo 
všetkých životných situáciách. Preto vidíme sa čas
to modliť i Ježiša Krista. Hovoril s Otcom pred po
kušením v púšti (Mk 1, 13), pred začatím verejnej 
činnosti o samote (Mk 1, 35), pred voľbou apoštolov 
v modlitbe strávil celú noc (Lk 6, 12) a i. Teraz, 
v strašnom očakávaní utrpenia a v slabosti ľudskej 
prirodzenosti, odchádza už po tretí raz a v samote 
vyprosuje od nebeského Otca vernosť pre ťažkú 
úlohu.

A pre naše poučenie sv. apoštol Jakub odvádza ne
skoršie toto poučenie a nasledovanie Krista: „Trpí 
niekto z vás? Nech sa modlí! . . . Mnoho zmôže a veľ
mi je účinná modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 13; 
16). Modlitba je  preto pre človeka nutná, aby si udr
žal vieru a dôveru v Boha.

V životopise sv. Pachomia čítame tento príklad, 
ktorý povedal svätec svojim žiakom:

Zvodcovia ľudí sa raz zišli, aby si spoločne zdelili, 
ako sa im darí v zvádzaní ľudí na hriech. Hovoril 
ten i onen, ako ľahko sa im darí a. pochvaľovali si. 
Len jeden sa sťažoval, že u istého človeka márne sa 
pokúša. „Prečo,“ zvedavo sa pýtali všetci. — „Preto
že ten človek sa modlí,“ znela odpoveď.

Kto sa zbožne modlí, toho duša je odolná voči 
hriechu a pokušeniu. Preto „bedlite a modlite sa, 
aby ste neprišli do pokušenia“! (Mt 26, 41). —f d —



Svätý Cyril a Metod a ich liturgia
Cirkev na Slovensku, v tom aj naša partikulárna 

cirkev, vstupuje do cyrilometodského jubilejného ro
ku. Zišli sme sa v našom katedrálnom chráme, aby 
sme si povedali, na čo nám treba v tomto roku pa
mätať predovšetkým.

Dovoľte mi poznamenať, že vaša prítomnosť je 
povzbudzujúca. Prezrádza, že vaše povolanie je  ži
vé, svieže, že horlíte za vec Božiu, že vaša obetavosť 
nie je  unavená. Dokazujete, že otázka začiatkov na
šej cirkvi i všetkého, čo s tým súvisí, Vám až dojí
majúco leží na srdci.

Pýtate sa ma — a ja  sa sám pýtam — ako nám 
treba chápať odkaz svätých bratov Cyrila a Metoda. 
Otázka je  tým naliehavejšia, že sami sa považujeme 
za nositeľov tohto odkazu.

Zásadne tu nemusíme byť v rozpakoch. Ak sa po
zrieme na dejiny našej cirkvi od dôb Cyrila a Me
toda, zistíme, že všetky generácie s mimoriadnym 
zanietením lpeli na našej liturgii. Intuitívne sa vyci- 
ťovalo, že naším špecifikom  je  práve liturgia. Teda 
činnosť, v ktorej „sa dokonáva dielo našej spásy“, 
teda „činnosť v najvyššom stupni svätá“, ako litur
giu označuje Druhý vatikánsky koncil. Podľa prí
kladu svätého Cyrila a Metoda i podľa vzoru našich 
otcov aj dnes a v našich podmienkach si aj my 
všimnime otázku našej liturgie.

Začnime pokusom o charakterizovanie tej litur
gie, ktorá nesie meno Cyrila a Metoda. V ďalšom si 
povieme aspoň niečo o je j začiatkoch, teda o niekto
rých historických faktoch, ktoré sú s tou liturgiou 
späté. Konečne si povieme aj o tom, čo pre nás dnes 
z povedaného vyplýva.

Prosme Bohorodičku, našu Matku, ktorej úctu do 
sŕdc našich predkov vštepil sv. Cyril á Metod, aby 
nám aj pre toto naše podujatie vyprosila potrebné 
milosti. Aj vy, svätý Cyril a svätý Metod, orodujte 
za nás, aby sme sa čo najviac priblížili vášmu chá
paniu našej liturgie.

1. Vidíme svojím duchovným zrakom, ako naši ' 
predkovia vstupujú do chrámu. Stavajú sa pred tvár 
Božiu. Vyciťujú osobitnú atmosféru. Prežívajú ta 
jomstvo, to, čo voláme sakrum. Odkladajú „všetky 
svetské starosti.“ Nejde tu o pasivitu, ako nám to 
mnohí racionalisti chcú nahovoriť. Nie. Náš človek 
aktívne mlčí, čaká, vníma, počúva. Iniciatívu má 
Boh. On hovorí. On dáva milosti. Človek sa disponu
je na prijatie tých milostí, na počutie tohto hlasu . .  .

Liturgické prostredie, do ktorého naši predkovia 
vstupovali, nalaďovalo ich duše od uvedeného po
stoja. Do postoja, ktorý ako jediný pred tvárou Bo
žou človekovi prisluší.

Dovolávam sa našej duchovnej skúsenosti a tvr
dím, že aj naši veriaci dnes, i my sami pri vstupe do 
chrámu zaujímame podobný postoj.

Je to prvý prvok, ktorý cyrilometodskú liturgiu 
charakterizuje. A ktorý charakterizuje liturgický po
stoj ľudu Božieho. Ponáhľame sa zdôrazniť, že tu ide
o mimoriadne dôležitú vec.

A čo sa v chráme, pri liturgii, dialo d alej? Cyril 
a Metod, liturgovia, postavili sa do stredu cirkevnej 
obce, medzi našich predkov. A dialogickiy oslovovali 
Boha, Bohorodičku, svätých. Vynášali Božiu slávu 
a chválu. Unesene, poeticky hovorili o Božích tajom 
stvách. Nešetrili ani emocionálnymi, lyrickými prv

kami a svoj príspevok do dialógu pretkávali drama
tickými vložkami. Boli tak solidárni s Božím ľudom, 
že účastníci považovali liturgov za svoje ústa. Litur
gia tak zasiahla celú bytosť účastníka, najhlbšie 
priestory jeho duše. Pripomeňme si pritom, že táto 
liturgia je  epická, taká, že človek sa v nej dozvedá
o všetkom, čo slávené tajomstvo obsahuje. Liturgia 
kreslí všetky etapy dejín spásy, od stvorenia počnúc 
a končiac eschatológiou. Podáva ich tak sugestívne, 
plasticky, že človek sa cíti ako ich účastník. A spo
lu s anjelským i zbormi chváli pre to Boha. Ak to 
máme povedať ľudskými slovami, povieme, že náš 
predok bol danou liturgiou zasiahnutý. Povedzme to 
aj ináč: keďže liturgia je  „realizáciou kňazského 
úradu K rista“, keďže liturgia „uskutočňuje posvä
tenie človeka“ (Druhý vat. koncil J, spomínaná li
turgia toto najdôležitejšie uskutočňuje optimálne.

Každý iste vidí a uzná, že uvedené vlastnosti li
turgie Cyrila a Metoda predstavujú je j vysoké hod
notenie.

Pýtajme sa však ešte ďalej: čo sa tu ešte, z iného 
hľadiska, dialo? Nič menej ako toto: každý účastník 
tejto liturgie spontánne, bytostne ňou vyznával svo 
ju vieru. Pred tvárou Božou, pred liturgom i pred 
svojimi bratmi. Povedzme to ináč: učí sa veriť. Iba 
dnes sa prichádza na to, že v takejto liturgii ide 
vlastne o optimálnu alternatívu katechézy. (Zaiste 
každý z vás pozná prípady, keď prostý človek aj
o najťažších otázkach vieny hovorí múdro, presne,



a to pojmami liturgie). A ide tu a j o optimálny vý
sledok, o vieru rýdzu, plnú, pravú, bytostnú, zbave
nú intelektualizovaných a špekulatívnych vrstiev.

Hla, ďalšia vlastnosť, a mimoriadna, liturgie sv. 
Cyrila a Metoda. A my so zadosťučinením skonšta
tujme, že o viere našich veriacich aj dnes môžeme 
hovoriť v uvedených kategóriách.

Dôležité je , aby sm e si na tomto mieste povedali 
ešte o jednej charakteristike sledovanej liturgie. Tak, 
ako aj ostatné podoby liturgie, a j táto, teda cyrilo- 
metodská, zodpovedá psychickému ustrojeniu je j no
siteľov. V tomto prípade našich predkov, Slovanov 
vôbec, nás. Hovoríme o duchovnosti, špiritualite: tú 
má liturgia vyjadrovať a na druhej strane tú, teda 
špeciálnu duchovnosť-špiritualitu má optimálne na
pomáhať. Dnešná cirkev, najm ä Svätý Otec Ján Pa
vol II. kladú kultúru do popredia pozornosti. Žiada
jú, aby sa tá rešpektovala. Hovoríme o inkulturizá- 
cii či o adaptácii. A tu je  duchovná genialita sv. Cy
rila a Metoda. Pochopili, že kultúra našich predkov, 
ku ktorým prišli, je  odlišná od kultúry byzantskej
i latinskej. Odlišná je  aj ich Spiritualita. Je j musí 
zodpovedať, vzhľadom na; ňu musia preto adaptovať 
a j liturgiu. A toto urobili, nanovo zdôraznime, že ge
niálnym spôsobom. „Ich“ liturgia je  teda liturgia 
slovanskou, prípadne slovienskou, ako ju označujú 
príslušné pramene. Je ňou a j za situácie, že je j tvor
covia použili ako je j stavebný m ateriál prvky či už 
liturgie byzantskej a či latinskej. Pôvod týchto prv
kov nemôže byť určujúci — nie je  napríklad určujú
cim pri latinskej liturgii, ktorá vystriedala z gréc
kej (koniec IV. storočia). Aj v tomto prípade vidí
me, že rozhodujúcou je  špiritualita, teda duchovné 
ustrojenie nositeľov liturgie.

O otázke, aj keď je  evidentná, treba hovoriť. Mno
hí totiž a, žiaľ, až dodnes tu šíria konfúzne mienky. 
Keďže uznávajú iba dve podoby liturgie, s kvalifi
kovaním liturgie, ktorá vzišla z rúk Cyrila a Metoda, 
majú problémy. A ešte horšie, spôsobujú problémy: 
Stačí im, aby sa našiel napríklad zlomok z liturgie, 
užívanej na Západe — máme na mysli tzv. liturgiu 
Petrovu na to, aby vyhlásili, že „slovanskí apošto
l i . . .  sa rozhodli. . .  pre obrad západný“ (J. Vašica, 
Literárni pam átky. . . ,  Praha 1966, s. 37). Viacej 
zlomkov východných sa pritom ignoruje. Horšie 
však je , že sa pritom ignoruje špecifická špirituali
ta, kitorá jediná liturgiu kvalifikuje.

Zdôraznime si: tej liturgii, ktorú slúžili sv. Cyril 
a Metod a ktorú naučili našich predkov, prísluší 
atribút — slovienska, slovanská. To, že zosyntetizo- 
vala prvky i východnej i západnej je  je j veľká pred
nosť — v tom zmysle, v akom sa dáva prednosť or
ganickej syntéze pred je j skladovými prvkami. Do
predu upozornime, že v tomto zmysle chápal cyrilo- 
metodskú liturgiu tak pápež Hadrián II., ako aj pá
pež Ján VIII. — Tým sa už dostávame k aspektu, 
ktorý označujeme za historicitu otázky.

2. Už z toho, čo sme si o liturgii našich začiatkov 
dosiaí povedali, vyplýva, že Cyril a Metod tú litur
giu, ktorú našim predkom predkladal a ktorú ich 
učil, tvárnil, formoval, teda že ich model liturgie má 
svoje dejiny. Povedzme si teraz o tých dejinách nie
čo.

Hlavný prameň, Život Konštantína (kap. XV., ¡verš 
2) nás informuje: „Onedlho — po príchode na Veľ
kú Moravu — preložil celý cirkevný poriadok, n a
učil ich, t. j. našich predkov, raňajšej službe Božej

(na iných m iestach sa hovorí o utreni), večierni, po- 
večernici i ta jn e j službe,“ t. j. liturgii v úzkom zmys
le slova. Autor o iných druhoch činnosti nehovorí. 
Znamená to, že Cyril a Metod liturgii venovali buď 
najviacej času, alebo ju najviac zdôrazňovali, takže 
pozorovateľ „videl“ iba ju. V informácii nás musí 
zaujať utreňa, večiereň, povečerie i výraz „služba". 
Tie dodnes špecifikujú slovanskú liturgiu. Nemal by 
nám ujsť ani výraz „naučil ich“. Naučiť sa liturgiu 
znamená modliť sa ju, spievať ju, aktívne ju realizo
vať. A pripomeňme si, že „naučenie“ sa týka „celé
ho cirkevného poriadku“, dnes by sme povedali ce
lého časoslova. Informátor ide ďalej. Hovorí: „I otvo
rili sa . . .  uši hluchých a počuli slová Písma a jazyk 
jachtavých jasným sa sta l“ (ZK XV., 3). Naznačuje 
tým, že táto podoba liturgie našim predkom, ich 
psychickému ustrojeniu, teda špiritualite veľmi vy
hovovala.

Do týchto rokov historici zasadzujú zlomky pre
kladov liturgie Petra. Vonkoncom to neznamená, ako 
sme už vyššie naznačili, „rozhodnutie pre obrad zá
padný.“ Znamená to jedine citlivú prácu svätých 
bratov na adaptácii liturgie, teda na presnejšom de
finovaní slovanskej liturgie ako takej. Tvrdiť iné 
znamená nevšímať si liturgiu ako organický jav, ale 
sústrediť sa na jeden materiálový skladový prvok.

Qyril a Metod ! so žiakmi prichádzajú do Ríma. 
Pápež Hadrián II. sa o misiu zaujíma. Pramene nás 
informujú najm ä o pápežovom záujme o „slovienske 
knihy“ a o „sloviensku liturgiu.“ „Pápež prijal slo
vienske knihy, posvätil ich a položil v chráme Svä
te j M árie . . .  a spievali nad nimi svätú liturgiu“ 
(ZK XVV., 5 ). O spievaní liturgie, pričom sa zdôraz
ňuje, že „slovienskej“, „slovienskym jazykom“, sa 
hovorí až sedemkrát. Pápež Hadrián posiela v tejto 
súvilosti Rastislavovi, Svätoplukovi a Kocelovi bullu 
Glória in excelsis Deo. V nej sa o. i. hovorí, že otáz
ka misie Cyrila a Metoda bola preskúmaná. Pápež 
„je naplnený radosťou.“ Vysväcuje Metoda za bisku
pa a učeníkov za kňazov. Posiela ho ako „pravover
ného“ „učiť“, „prekladať knihy na váš jazyk“ — 
„podľa celého cirkevného poriadku úplne i so svä
tou omšou, to jest službou. . . “, „ako to začal Filo
zof Konštantín.“ Tu si pripomeňme, v akej súvislo
sti sa už hovorilo o „celom cirkevnom poriadku“
i o „službe.“ V tom zmysle teda chápe liturgiu aj 
pápež. (Život Metoda, VIII, 11). Pápež dokonca do
dáva, že kto sa opováži „haniť knihy jazyka vášho, 
nech je  vyobcovaný (ZM VIII, 14). Iný účastník uda
losti v. inom prameni — Klement v Bulharskej legen
de (Pramene, Bratislava 1968, s. 341—342) — rea
govanie pápeža opisuje obšírnejšie. Pápež „preklad 
Písma“ považuje za „plod skutočne apoštolského 
ducha.“ „Velebil týchto mužov — Cyrila a Metoda
— nazýval ich rozličnými menami — otcami, vytú
ženými deťmi, svojou radosťou, vencom viery, dia
démom slávy a krásy Cirkvi. Čože robí potom? Vzal 
preložené knihy a priniesol ich na posvätený obet
ný oltár, zasvätiac ich sťa nejakú obetu Bohu. . .
V chráme vyhlásil týchto mužov za apoštolských.“

Konštantín-Cyril v Ríme zomiera. Na pohrebe od
znieva „Služba na počesť Konštantína-Cyrila“ (Veľ
komoravské legendy a povesti, Bratislava 1977, s. 
60—67). Ide o liturgický útvar s večierňovými hym
nami, so stichiram i, kánonmi, irmosadíi — Bohoro- 
dičenmi. Doklad ilustruje, akým smerom sa litur
gia Cyrila a Metoda formovala. Komentár tu nie je



potrebný. Poznamenajme už iba to, že ide o čas po 
tom, ktorý sa označuje, že na Veľkej Morave je  už 
iba obrad západný.

Metod sa vracla na Veľkú Moravu. To, že je  pre
nasledovaný, teraz nechajm e stranou. On i jeho žia
ci liturgizujú. Tvorivo sa rozvíja model liturgie. Ne
prajníci Metoda v Ríme obviňujú. Najmä pre litur
giu, pre je j slovienskosť. Obvinenie je  definované 
explicitne. Že naozaj sa realizovala slovanská litur
gia a nie „západný obrad“, je  zrejmé z ce le j situ
ácie: nebolo by dôvodu napádať ich vtedy, keby sa 
tu realizoval západný obrad, teda obrad, ktorý ch ce
li presadiť tí, ktorí ich obžalovali.

Pápež Ján VIII. v júni roku 879 povoláva Metoda 
do Ríma, kde sa má z obvinení zodpovedať. Metod 
do Ríma prichádza. Vyšetruje ho prísna komisia. 
A výsledok? V júni roku 880 Ján VIII. posiela Sväto
plukovi bullu Industriae tuae. V nej Metoda vysoko 
chváli a nanovo potvrdzuje v úrade. O liturgii sa 
v bulle uvádza: „Napokon právom schvaľujeme slo- 
vienske písmo vynájdené nebohým Konštantínom 
Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy pat
riace Bohu, a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku 
hlásalo velebenie a skutky Krista, Pána nášho . . .  
Veď ani viera, ani náuka nijako neprekáža či už 
Službu spievať v tomže slovienskom jazyku, či čítať 
sväté evanjelium alebo sväté čítanie Nového alebo 
Starého zákona správne preložené a vysvetľované, 
či prespevovať všetky iné hodinkové pobožnosti, pre
tože kto stvoril tri hlavné jazyky, a to hebrejský, 
grécky a latinský, ten aj všetky ostatné stvoril ku 
svojej chvále a sláve“ (Pramene, s. 176—178, Codex 
diplomaticus, Bratislava 1971, s. 23—25, dok. 30). 
Poznamenajme, že pápežove slová implikujú to, čo 
sa nazýva spiritualitou a že sloviensku liturgiu dáva 
do súvislosti s týmto pojmom. Tu treba poznamenať 
aj to, že skoro po vydaní bully bol urobený aj je j 
falzifikát. V ňom sa — stručne povedané — meno 
Metod — pri pochvalách — zamenilo menom Vi- 
ching a  pojem slovienska liturgia pojmom liturgia 
latinská.

Výpady proti Metodovi a proti slovienskej liturgii 
neprestávajú. Kým však ž ije  pápež Ján VIII., vehe
mentne sa zastáva tak Metoda, ako aj jeho práce, 
v tom aj modeli liturgie.

6. apríla 885 Metod zomiera. Do rúk svojich žia
kov odovzdáva v zásade sformovaný model slovan
skej liturgie. Zdôrazniť pritom treba a j to, že, ako 
sme videli, tento model je  slávnostne odobrený až 
dvoma pápežmi, Hadriánom II. a; Jánom VIII. (v bul- 
lách Glória in excelsis Deo a Industriae tuae). Ten
to a taký odkaz svätých bratov ich žiaci odovzdá
vali ďalším generáciám. Až sa ocitol v našich ru
kách.

Sú dôvody na to, aby sme v rám ci hlstoricity slo
vanskej liturgie hovorili ešte o jednej poľutovania
hodnej epizóde. Myslíme na Vichingove intrigy pro
ti už mŕtvemu Metodovi.

Viching, ktorý vážne porušoval vážne cirkevné
i pápežské nariadenia, bol Metodom exkomuniko
vaný. Išiel sa do Rímia ospravedlniť. V Ríme po Já
novi VIII. bol pápežom najprv Martin, potom Had- 
rián III. a od septembra 885 Štefan V. Viching na
miesto ospravedlňovania začal útočiť. Pápežovi Š te
fanovi V. zatajil, že Metod je  už od apríla mŕtvy. 
Pápežovi predložil falzifikát bully Jána VIII. In-

• dustriae tuae. Keďže pápežský! archív bol mimo Rí-

Pôpei Hadrián II. zriaďuje prvú sloviensku cirkevnú provin
cia na Vefkej Morave a za prvého arcibiskupa ustanovuje sv 
Metoda. — Dielo akad. maliara MikuláSa Klimčáka.

ma, Vichingovi to nahrávalo. Pápež na obvinenia 
musel reagovať. Išlo mu o to, aby sa nariadenia 
jeho predchodcov dodržiavali. Píše Svätoplukovi 
list. V ňom „sa diví“, „že Metod sa oddáva bludu.“ Je 
však opatrný. V liste okrem toho, že vyslovuje svoje 
„zadivenie“, čo už samo osebe implikuje zásadne 
iný predpoklad, uvádza doslovne: „ak je  tomu tak, 
ako sme počuli, jeho blud celkom zavrhujeme.“ ( Pra
m ene), s. 181—185, citát zo s. 184). Otázka sa tý 
kala a j slovienskej liturgie.

Na čo tu treba upozorniť? Najprv na to, že nešlo 
tu o pápežov definitívny výrok, iba o list, pritom 
analogický list, aké Metodovi po obvineniach písal 
aj Ján V III. Z form ulácií listu je  zrejmé, že sa oča
kávalo vyjasnenie, kánonicky predpísaný procedu
rálny postup. Mal sa vypočuť aj obvinený. To sa ne
stalo. Teda v liste vyslovené podmienečné obvine
nie sa nestalo platným. Treba si tu tiež všimnúť aj 
motiváciu Štefana V.: chcel, aby sa nariadenia jeho 
predchodcu dodržiavali. Pri vyjasňovaní kauzy by 
sa ukázalo, že Metod je  tým, ktorý stanovisko Jána 
VIII. presne dodržuje.

Epizódu sme nazvali poľutovaniahodnou. Je takou 
najmä preto, že mnohí formuláciu listu Štefana V. 
považujú za kánonicky platnú. Považujú teda Vichin- 
gov postup za náležitý. A liturgiu, vzišlú z rúk Cyri
la a Metoda — za zakázanú. Teda jeden z najcen
nejších odkazov Cyrila a Metoda za anulovaný.

3. A ocitám e sa pred úlohou sformulovať praktic
ké závery. Čo robiť? Priznajme si, že pred touto 
otázkou sme zvyčajne v rozpakoch. Neraz sa cítime 
ako ľudia, ktorí nemajú súradnice. Sami si všeličo 
vsugerúvame a necháme, aby nám aj iní, tiež vše
ličo, vsugerovali. . .

To, čo sme si vyššie povedali, môže nám vniesť 
do nášho života aspoň lúč svetla. S istotou môžeme 
povedať, že oblasťou, ktorú chcem e nazvať našou, 
je  — liturgia.

Treba nám našu liturgiu najprv poznať: poznať 
je j dejiny, poznať je j štruktúru, poznať je j duchov
né hodnoty. Potom sú tu povinnosti okolo je j reali
zácie: má byť presná, dôstojná, povzbudivá atď. Má
me naučiť aj našich veriacich, aby našu liturgiu po
znali a aby ju náležíte realizovali. Dbať, aby sa ani 
jeden z prvkov našej liturgie — v našich rukách —



nestratil. Myslieť treba na utreňu a na večiereň, mys
lieť nám treba na časoslov.

Každý vie, o tom nepochybujem, čo sa musí v te j
to oblasti zlepšiť.

Zďaleka však nie tu je  ťažisko. Nedávno zosnulý 
Karí Rahner pri jednej príležitosti povedal, že da
romná by bola námaha celého Druhého vatikánske
ho koncilu, úsilia všetkých teológov, adm inistráto
rov cirkví — keby sa tým neobohatil božský život 
v dušiach. Tým viac to platí o liturgii. Našou sna
hou musí byť, aby sa čo najhojnejšie vylial božský 
život do duší našich veriacich. Aby sme dokázali, 
vedeli stáť pred tvárou Božou; aby sme vedeli načú
vať a počuť; aby sme mali zážitok Boha; aby sa naša 
viera stávala stále rýdzejšou, plnšou — cyrilome- 
todskejšou.

To jediné je  napotrebnejšie.
Toto nech bude hlavnou náplňou tohto jubilejné

ho roka. Predbežná predstava jeho realizácie je  ta 
káto: na každý m esiac bude naznačená jedna hlavná 
téma, napríklad krst, viera, modlitba, Písmo sväté, 
katechéza, cirkev atď. Aspekt liturgický bude popri 
tom akoby sprievodný. Pousilujeme sa, aby ste včas 
dostali ku každej téme homiletický, príp. a j iný m a
teriál.

Keď už hovoríme o liturgii, dovolte mi, aby som 
pri tejto príležitosti splnil jednu povinnosť, ktorú 
môžem nazvať milou. Naša cirkev bola postavená 
riešiť svoju liturgickú otázku. Nemali sme na to ani 
prostriedky, ani íudí. Čo však vidíme? V zásade ju 
vyriešenú máme. Bez náukových i bez disciplinár
nych deformácií. Dokazuje to, že naša dnešná c ir 
kev má mimoriadne citlivú a dobrú intuíciu. Treba 
vám, kňazom, i ludu Božiemu, vysloviť úprimné 
uznanie. To je  súčasne zárukou, dôvodom na dôve
ru, že aj úlohy nastávajúceho roku sa splnia dôstoj
ne, náležíte — cyrilometodsky.

Nech Bohorodička, naša Matka, nech sv. Cyril a 
Metod naďalej sto ja pri nás.
Mons. Ján H IR  K A, páp. prelát, ordinár — ap. administrátor 
gr.-kat. cirkví v ČSSR, pri otvorení jubilejného cyrilometod- 
ského roku v katedrálnom chráme v Prešove dňa 10. júla 1984.

VŠETCI SME POVOLANÍ K SVÄTOSTI

V roku 1950 bola vyhlásená za svättk Mária Goreťti, 12-roCná 
mučenica za Čnosť čistoty. Po slávnostnom výroku Pia XII. 
bol v bazilike odhalený obraz novej svätice a jej prítomná 
matka zvolala: „Môj Bože, to je naša Marienka? Je to mož
né? Svätá! V nebi!“ tJžas, radosť, vďačnosť . . .

Podlá slov sv. apoStola Pavla sme všetci povolaní k svä
tosti . . .  To chce od nás i Boh — naše posvätenie, aby sme 
boli svätí (1 Sol 4, 3).

BYŤ UŽITOČNÍ

Kaoul Follereau, apoštol malomocných, sa vyjadril takto! 
„Najväčšie nešťastie, čo nás môže postihnúť, že sme neboli 
užitoční nikomu.“ A zasa: „Kto nežije, aby slúžil iným, ne 
vie, načo žije.“

„Teraz, keď sme sa naučili lietať vo vzduchu ako vtáky 
a plávať pod vodou ako ryby, chýba nám iba jedno: aby sme 
sa naučili žiť na zemi ako ľudia.“

(G. B. Shaw)

pOZMÄé svoju VÍeRU/

VLASTNOSTI VIERY 
„Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu.“

(Z id  11, 0]

Katolícka cirkev učenie o viere čerpá z Písma 
svätého a z ústneho podania. Od bludného učenia 
ju chráni Duch Svätý. Cirkev, to sú ústa, skrze kto
ré sa hlása Božie slovo. Preto sám Spasiteľ svojim 
apoštolom a ich nástupcom povedal: „ Kto vás počú
va, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; 
kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma po
slal“ (Lk 10, 16). A na inom mieste: „ . .  .keby ani 
cirkev nepočúvol, zaobchádzaj s ním ako s poha
nom a mýtnikom“ (Mt 18, 17). Preto máme počúvať 
Cirkev a z celej duše veriť všetko, čo nám káže ve
riť.

Každému z nás je zrejmé, že viera je k spáse po
trebná. A preto, že viera je taká dôležitá, sv. apoštol 
Pavol píše, že bez nej sa nemôžeme „ľúbiť Bohu“ 
Spasiteľove slová sú tu veľmi jasné: „Kto uverí a dá 
sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude od
súdený“ (Mk 1B, 16).

Treba tu povedať, že nie každá viera spasí člove
ka. Spasí ho iba p r a v á  viera, tá, ktorú nám zjavil 
sám Ježiš Kristus, ktorú hlásali apoštoli, a ktorú 
Ježiš Kristus a apoštoli odovzdali svätej cirkvi. Ako 
nie každá cesta vedie k cieľu, podobne nie každá 
viera vedie do večnej blaženosti. Existuje iba jedna 
večná pravda a teda môže byť len jedna pravá vie
ra.

Len pravá viera je jedinou cestou k nášmu cieľu. 
Preto v katechizme na otázku, prečo je viera potreb
ná k spáse, nájdeme odpoveď: Preto, lebo človek 
skrz vieru môže poznať cieľ, pre ktorý je stvorený, 
a iba skrz život podľa viery môže ten svoj konečný 
cieľ dosiahnuť. Samozrejmé, že pohanov a všetky 
národy, ku ktorým nedošlo svetlo pravej viery, kto
rí takto nemohli poznať pravú vieru, Pán Boh bude 
súdiť nie pre ich neveru, ale pre ich hriechy, ktorý 
mi sa prehrešili proti hlasu svojho svedomia.

Celkom ináč je to s kresťanmi katolíkmi, a tiež 
s inými, ktorí mali možnosť poznať kresťanskú vie
ru, a iba preto ju nechcú poznať, lebo nemajú k to
mu dobrú vôľu. Na tých sa vzťahujú slová Ježiša 
Krista, že „kto neuverí“, to znamená, kto nechce uve
riť, „bude odsúdený (Mk 16, 16). Avšak k tejto hroz
be božský Spasiteľ hneď dodáva: „Kto uverí a dá 
sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16, 16). Aby nás 
táto naša viera priviedla do večnej blaženosti, mu 
sírne primerane aj poznať vlastnosti tejto viery. Na
ša viera musí byť: 1. všeobecná, 2. pevná, 3. živá, 4. 
neochvejná.

V š e o b e c n o u  je viera vtedy, ak bez výnimky 
veríme všetko to, čo nás učí svätá katolícka cirkev. 
Preto nemôžeme zo zjavených právd našej viery vy
nechať ani jednu. Pritom však musíme vedieť, že nie 
je potrebné presne a  dobre vedieť všetky pravdy 
viery, alebo každú zvlášť. Naša viera bude mať vlast
nosti všeobecnej viery už aj vtedy, keď budeme mať 
aspoň dobrú vôľu prijať s vierou všetko, čomu nás



učí sv. Cirkev. Toto poznáme zo slov Ježiša Krista, 
keď povedal apoštolom: „Iďte teda a  učte všetky 
národy. . . ,  a naučte ich zachovávať všetko, čo som 
vám prikázal!“ (Mt 28, 19—20). Lebo ako na jednej 
strane má Cirkev povinnosť hlásať zjavené pravdy, 
tak na strane druhej majú veriac! tieto pravdy pri
jať bez výnimky. Preto nielen ústami, ale aj z celé 
bo srdca máme veriť to, čo učil Ježiš Kristus, čo 
hlásali apoštoli a čo nám podáva katolícka cirkev, 
aby sme verili.

Naša viera musí byť ďalej p e v n á .  Pevné je to, 
čo sa nekolíše, čo sa nedá ohnúť, čo pevne stojí- Aj 
naša viera nesmie nikdy zgfcaliSäí, alebo sa ohnúť 
na opačnú stranu. Má sa opierať o Boha, ktorý je 
večnou a nekonečnou pravdou, o Cirkev, ktorú po 
všetky časy vedie Duch Svätý.

Keď mučili sv. Romana, aby ho donútili zriecť sa 
Krista, ukázal na malé dieťa a povedal:

— Toto malé dieťa vám povie, či Kristus je pra
vým Bohom, alebo nie.

Na veľké prekvapenie všetkých dieťa otvorilo svo
je ústa a povedalo:

— Äno, Ježiš Kristus je pravý Boh.
Prekvapený sudca sa opýtal dieťaťa:
— Kto ti to povedal?
— Povedala mi to moja matka a matke to pove

dal Boh, — odpovedalo smelo dieťa.
Ak by sa teda aj nás niekto opýtal, či veríme v tú 

alebo onú pravdu, môžeme povedať ako toto dieťa: 
Lebo nám to povedala naša matka — svätá katolíc
ka cirkev a jej to povedal Boh.

Niekedy sa stretneme s námietkami proti svätej 
viere. Buďme pokojní, pretože všetky námietky pro 
ti viere boli už dávno vyvrátené a vysvetlené. Vždy 
si musíme byť istí, že predsa je tot tak, ako nás učí 
katolícka cirkev, a tej to zjavil Boh. Musíme byť pev-

Svätý Jozef
Azda všetci sme skúsili pozerať sa na pravé po

ludnie do slnka. Nedalo sa. Museli sme sklopiť vieč
ka. Do plnej žiary jasu  sa nám ťažko pozerá, iba ak 
si pomôžeme tmavými okuliarmi. Ak teda máme me
ditovať o svätcovi sv. Jozefovi, mali by sme si vziať 
na pomoc rady svätých, ktorí to už skúsili so sv. Jo 
zefom.

Svätej Gertrúde sa často zjavovala Panna Mária 
a raz je j zjavila slávu, ktorú požíva je j panický že
ních. Vo vytržení videla sv. Jozefa sedieť na čaro
krásnom tróne a pri vyslovení jeho mená všetci svä
tí úctivo sklonili pred ním svoje hlavy. Z toho vyvo
dzujeme, že sv. Jozef ako pestún a vychovávate! Je 
žiša Krista a ženích Panny Márie, prevyšuje všet
kých v nebesiach, a preto i jeho príhovor u Boha je 
najmocnejší.

Jeden duchovný spisovateľ písal: Čo híy mohol 
odoprieť sv. Jozefovi Syn Boží, ktorého on tak m ilo
val? Ako by mohol vďačný syn zabudnúť na otcovo 
dobrodenie? Sv. Jozef preukázal sám viac služieb 
Spasiteľovi ako všetci an jeli spolu. Preto sa a j môže 
obrátiť s väčšou dôverou na svojho Pána ako iní vy
volení.

Boh udelil niektorým svätým moc, aby nám pomá 
halí v niektorých záležitostiach, ako učí sv. Tomáš, 
ale voči sv. Jozefovi sa ukázal veľkodušne: Jemu 
v určitej miere zveril všetky poklady, aby mohol du

ní v pokušení, v ktorom nás skúša zlý duch. Tak, 
ako to píše sv. apoštol Peter: „Vzoprite sa mu pevní 
vo viere!“ (1 Pt 5, 9 ). Lebo „váš protivník, diabol, 
ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral!“ 
(1  Pt 5, 8 ).

Veľké príklady pevnej viery vidíme u svätých. 
Napr. sv. Peter, kňaz a rehoľník, keď zomieral mu
čeníckou smrťou, opakoval niekoľkokrát za sebou 
modlitbu: „V erím . . . “ A keď už nevládal hovoriť, 
namočil svoj prst do otvorených rán a svojou krvou 
písal po zemi: „Verím!“ — Sv. RÓbí-íi sa zodvihol 
"2  äVujej smrteľnej posteli a s najväčšou nábož
nosťou sa modlil „Ver í m. . a na konci dodal:

— Verím. Celý svoj život som veril. Pevne sa držím 
svätej viery, ktorej som sa držal po celý svoj život. 
Po celý svoj život som vyznával tú vieru, ktorej nás 
naučil Ježiš Kristus, ktorú hlásali apoštoli a ktorú 
námi prechováva svätá katolícka cirkev. Žil som vo 
viere a zomieram s vierou na večnú odmenu u Bo
ha, ktorý ma tak miloval, že zomrel za mňa najbo 
lestnejšou smrťou na kríži.

Veľmi krásna a pokojná je smrť nábožného kres
ťana, ktorý mal pevnú vieru. Ako večerné slnko svo
jimi poslednými lúčmi pozlacuje kraj neba a potom 
zapadne, aby osvietilo druhú stranu zeme, podobne 
sa lúči s týmto svetom zomierajúci svätec, osviete
ný lúčmi svätej viery a odchádza na onen svet, do 
najkrajšej krajiny, aby sa tam ligotal v jasnom les
ku a dostal večnú odmenu za svoju pevnú vieru.

Blaise Pascal o viere povedal:
— Dosť svetla je pre tých, ktorí chcú veriť, a dosť 

tmy je pre tých, ktorí veriť nechcú.
Šťastní sú tí, ktorí aj pri tejto tme pevne stoja vo 

viere, počúvajúc Boha a jeho svätú Cirkev, pretože 
„blažení sú tí, čo nevideli a uverili“ (Jn 20, 29).

L. L.

šiam pomáhať v každej potrebe. To zo skúseností 
potvrdzuje svätá Terézia z Avily.

Cirkev svätá, vedená Duchom Svätým, dáva sv. 
Jozefovi vždy viac vystupovať z jeho skrytosti a pre
ukazuje mu patričnú úctu. Pápež Sixtus IV. zaviedol 
roku' 1481 sviatok sv. Jozefa. Klement X. roku 1671 
tento sviatok povýšil. Klement XI. roku 1714 zavie
dol jeho ofícium. Pius IX. zaviedol sviatok jeho 
Ochrany roku 1847 pre celý svet. Roku 1870 na Pr
vom vatikánskom koncile bol sv. Jozef vyhlásený za 
ochrancu svätej Cirkvi. Pius XII. zaviedol sviatok sv. 
Jozefa — robotníka (1. m ája J. Ján XXIII. zaviedol 
meno sv. Jozefa do kánonu sv. liturgie (8. dec. 1962). 
Aj Pavol VI. bol veľkým ctiteľom sv. Jozefa. Treba 
dodať, že vo východnom obrade má sv. Jozef už od
dávna svoje miesto v nedeľu pred Vianocami a v po
slednom storočí u nás pri vianočnej radosti na dru
hý deň s Pannou Máriou.

P. Baltazár Alvárez, spovedník sv. Terézie Veľ
kej, bol horlivým ctiteľom Preblahoslavenej Panny 
Márie a sv. Jozefa. Keď raz cestoval domov z Ríma, 
zastavil sa v Lorete, kde sa nachádzal domček, 
v ktorom Panna Mária prijala Gabrielovo posolstvo. 
Tu sä niekoľko hodín skrúšene modlil k Matke Bo
žej. Zrazu sa mu zjavila Panna Mária a odporúčala 
mu istú pobožnosť, ktorúi však konal len v najväč
šej tajnosti a vyjavil to len svojmu spovedníkovi na 
smrteľnej posteli. Spovedník mu dal do rúk obrázok 
sv. Jozefa) s odporúčaním, abjy sa dal do ochrany sv.



Jozefa. P. Alvárez mu odpovedal: „Vy m áte pravdu, 
to isté mi raz odporúčala aj Matka Božia, aby som 
vrúcne ctil sv. Jozefa a dôveroval v neho.“ A bo/ 
käval ten obrázok, kým blažene neusnul.

Vidíme, že sama Panna Mária odporúčala pátrovi 
Alvárezovi vrúcnu úctu a pobožnosť k sv. Jozefovi 
Preto, keď sa chcem e zavďačiť Matke Božej a  uro 
biť je j radosť, buďme aj my horlivými, ctitefm i sv. 
fozefa, aby sme boli účastní na jeho mocnom prího 
vore a spolu a j láskavej ochrane našej nebeskej 
Matky.

Aby sme mali správny pohľad G vyšOkcj hodnosti 
a veľkej moci sv. Jozefa, uvažujme ešte, žeí ho Boh 
od večnosti vyvolil za ženícha Panny Márie, za sived 
ka a ochrancu je j panenstva, za pestúna vteleného 
Syna Božieho, za hlavu Svätej rodiny, za spolupra 
covníka pri diele vykúpenia. Uvažujme, že keď Boh 
povyšuje niekoho na nejakú vysokú hodnosť, vždy 
mu dáva k lomu primerane a j svoje milosti. A keďže 
sv, Jozef, ktorého sám Duch Svätý nazýva spravodli 
vým, s milosťou Božou vždy čo najvernejšie spolu 
pracoval, a tým si získal velké poklady zásluh a svft 
tosti.

Preto volajme k nemu: „Žehnaj nám, Jozef, z nad 
hviezdnych výšin — i našim drahým rodinám. — 
Vypros nám zdravie a stály pokoj -  všetkým po 
zemským končinám“ (Modlitby a piesne, č. 114J.

o. Jozef O r  e n i č

Sv. Jh irí na M u i n  oltári r gr. kat chráme v  Viwnm Kus 
k m .

SVÄTÝ C Y R I L ,  arcibiskup jeruzalemský
(18. m arca)

Svätý Cyril Jeruzalemský narodil sa okolo roku 
315 v rodine kresťanských rodičov v Jeruzaleme ale 
uo v júľiO GkO1.í. Mladosť prežil v samote, kde sa cvi 
čil v čnostiach a venoval sa štúdiu, ukoiú ľC-kľ, 345 
bol vysvätený na kňaza a poverený prípravou čaka 
teľov na krst, katechumenov. Po smrti biskupa Ma 
xima roku 351 sa stal jeho nástupcom, arciblsku 
pom jeruzalemským.

Jeho vstup na arcibiskupský trón bol poznamena
ný zázrakom, ktorý urobil Pán, aby preslávil zna
menie našej spásy — svätý kríž. Svätý Cyril opisuje 
tento zázrak v Liste cisárovi Konštantínovi takto:

— Siedmeho m ája ráno o tretej (neskôr aj; o de
viatej) hodine, zjavilo sa na nebi svetlo v podobe 
kríža, ktoré sa tiahlo od Kalvárie až po Olivovú ho
ru Toto zjavenie videli mnohí obyvatelia mesta Je
ruzalema. A nebol to len akýsi záblesk svetla, ale 
toto svetlo žiarilo niekoľko hodín tak silne, %e za
tmelo aj slnko na nebi. Ľudia, ktorých opanoval 
strach a súčasne a j radosť zo zjavenia, hromadne 
prichádzali do chrámu, aby oslávili Pána nášho Je
žiša Krista, Jednorodeného Syna Božieho, ktorý svo
jou mocou urobil takýto zázrak.

Pamiatku tohto velkého zázraku si spomíname 
každoročne 7. mája.

Svätý Cyril svoje povinnosti ako arcibiskup vyko 
nával velmi svedomite, čo najlepšie potvrdzuje roz
kvet jeruzalem skej cirkvi. Aby ubránil svojich veria
cich od šíriaceho sa lživého učenia ariánov, napo 
míňal ich, aby sa pevne pridržiavali právd pravej 
viery, ktoré sú obsiahnuté vo vyznaní Nicejského 
snemu. Pretc hc ariánski stúpenci znenávideli, a Aká 
ítíus, arcibiskup cézarejský, naklonený na ich stra 
nu, zaumienil si, že ho z arcibiskupského stolca od 
stráni. Preto zvolal snem ariánskych biskupov, aby 
odsúdili Cyrila. Na tomto sneme ho obžalovali, že 
premárnil cirkevný m ajetok a že zneuctil cirkevné 
nádoby. Svätý Cyril totiž v čase velkého hladu, aby 
pomohol hladujúcim, predal drahocenné nádoby 
a zakúpil chlieb pre hladujúcich. Snem ho preto zba
vil arcibiskupskej hodnosti. Cyril musel preto odísť 
z Jeruzalema. Odišiel na Sicíliu, kde pomáhal v du
chovnej správe. Avšak po roku iný snem zosadil 
Akácia a Cyril sa vrátil. V roku 360 bol opäť zosa
dený, ale keď na trón nastúpil cisár Julián Odpad 
lík, opäť sa vrátil. Julián si totiž želal, aby sa kres
ťanstvo vnútornými rozpormi zrútilo.

Roku 367 musel Cyril po tretíkrát odísť do vyhnan 
stva. Cisár Julián bol zúrivým nepriatelom kresťan 
stva, avšak neprenasledoval Cirkev vonkajším nási 
lím. Chcel ju zničiť chytrejším  spôsobom. Zakázal 
kresťanské školy, podporoval bludárov a zvlášť ži
dov.

Zhromaždil najvznešenejších židov a návrhol im, 
aby sa ich národ vrátil do svojej zeme, znovu posta
vili chrám a žili podfa zákona. Poskytol im k tomu 
vefké sumy zo štátnej pokladnice Tak chcel doká



.zať, že Kristovo proroctvo o skaze Jeruzalem a je  
nesprávne.

Židia sa pustili do práce s veľkou horlivosťou. Zo 
všetkých strán prichádzali im na pomoc a tiež prí
spevky. Dokonca aj pohania sa zúčastnili na tomto 
diele, nie z náklonnosti k židom, ale z nenávisti ku 

. i kresťanom.
Svätý Cyril bol však pokojný, pevne dôveroval 

ŕ;v slová Pána, že nezostane kameň na kameni. Židia 
j začali svoju prácu. Najprv strhli, čo ešte stalo z xnú- 
jrov starého chrámu. Tak nevedomky splnili proroc

tvo Spasiteľa. Keď začali kopať základy, v noci sa 
(im zrútilo, čo vo dne postavili. Keď konečne práce 

.iboli tak ďaleko, že mal byť položený základný ka- 
v noci nastalo hrozné zem etrasenie, pri ktorom 

"! bolo zabitých mnoho robotníkov a doterajšia práca 
" zničená.

Židia začali práce znovu. Čo sa tu stalo, píše o tom 
."pohanský spisovateľ vtedajšej doby Ammanianus 

Marcellinus:
j[, — Pri základoch vytryskli ohnivé plamene, spálili 

robotníkov, takže miesto bolo neprístupné. Keďže 
-ktýmto spôsobom oheň odháňal ľudí znovu a znovu, 
í f celé dielo bolo zastavené.
-| S hrôzou uznávali mnohí židia, že Ježiš Kristus Je
- Boh. Všetkó horlivosť židov a všetky nariadenia ci 
íjsára boli zbytočné. Všetko zostalo ležať v ruinách 
-!a židovský chróm nebol obnovený do dnešného dňa.
1 Keď svätý Cyril videl tento zázrak, oslavoval Bo-

a naďalej horlivo pracoval na spáse svojich ve- 
' riaclch. Keď cisár Julián videl jeho neochvejnosť, 
" chcel ho zničiť. V tomto úmysle mu zabránila smrť, 

pretože zahynul vo vojne s Peržanmi.
Zo spisov svätého Cyrila poznáme jeho List c isá 

rovi Konštantínovi, Homíliu o porazenom, 23 kate
chetických poučení, ktoré sú vzácne pre ich pekný 
jštýl a podanie pravdy.

Z jeho spisov sa napr. dozvedáme, ako prijímali 
||vtedajší veriaci:
)i — Pri prijímaní podložte ľavú ruku pod pravú, aby 
. mu slúžila ako trón, pretože má prijať veľkého Krá- 

ía; prijmúc Telo Pána na holú dlaň, povedzte: Amen,
- ja. dbajte, aby ste ani najmenšiu čiastku nepustili na 
r zem.
'i Svätý Cyril zúčastnil sa roku 381 na všeobecnom 
Usneme. Zomrel roku 386.
f

J-i expozície ikon Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku

KULUÚRNE ROZHĽADY

V SOVIETSKOM ZVÄZE je v Štátnych knižniciach vyše päť 
miliárd kníh, obyvatelia vlastnia ďalších 35 miliárd. Každý 
rok si sovietski občania kúpia vyše 800 miliónov zväzkov. Mi
lovníci kníh sú združení äo Všezväzovej spoločnosti milovní
kov kníh. Táto organizácia vznikla pred desiatimi rokmi a 
združuje vo svojich radoch 16 miliónov Členov. Spoločnosť 
má na starosti propagáciu kníh a prácu s nimi. Najrozšírenej
šou činnosťou milovníkov kníh je práca v jednotlivých klu. 
boch, v ktorých sa čitatelia stretávajú na besedách, kvízoch 
a autogramiádach.

V LENINGRADSKOM ARCHIVE AKADÉMIE VIED je vyše 2500 
dokumentov, ktoré súvisia so životom a dielom veľkého rus
kého vedca, básnika a vlastenca Michaila V. Lomonosova 
(1711—1765). K jeho 275. výročiu narodenia, ktoré pripadá na 
budúci rok, poprední leningradskí reštaurátori reštaurujú 
a konzervujú jeho dokumentárnu pozostalosf, medzi ktorou 
je aj bohatá medzinárodná korešpondencia a tiež poznámky 
b náčrty k rozličným dielam a štúdiám. Pripomíname, že mos
kovská štátna univerzita, ktorá nesie meno M. V. Lomonosova, 
bola založená pred 230 rokmi — 23. januára 1755 — z inicia
tívy tohto velikána.

EGYIPTSK1 ARCHEOLÓGOVIA našli vzácny rukopis v kopt- 
skom jazyku z polovice 5. stor. po Kr. je to prvá komplexná 
koptská verzia žalmov kráľa Dávid». Koptský jazyk patrí do 
skupiny semitských jazykov egyptskej skupiny, ktorý v súčas
nosti je už iba liturgickým jazykom príslušníkov východne) 
cirkvi v Egypte. Táto jedinečná náboženské a literárna pa
miatka je napísaná na pergamene.

V MAĎARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE evidujú okolo 8700 
stavebných historických pamiatok. V súčasnosti naši južni su
sedia začali s reštauráciou historických centier svojich miest.
V krajine evidujú aj vyše 650 bývalých šľachtických šidiel 
a zámkov. Ich ochrana robí reštaurátorom najväčšie problémy.

SKANZEN ZAKARPATSKÉHO MÚZEA ĽUDOVÉ] ARCHITEK
TÚRY V UŽHORODE, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred 
15 rokmi, má vyše desaťtisíc exponátov. Všetky tieto exponáty 
zhotovili svojimi rukami jednoduchí dedinskí ludia. V tomto 
skanzene sú nielen stavebné pamiatky ludovej architektúry, 
ale aj pracovné nástroje a kuchynské náradie z dreva i kera
miky. Spomedzi exponátov vynikajú práce ludových tkáčov 
Z týchto tkanín kedysi zhotovovali prakticky všetky časti ode
vu. Unikátnym pamätníkom užhorodského skanzenu je dre
vený chrám z obce Šelestov pri Mukačeve z roku 1777. Inte
riér tohto chrámu vypĺňajú ikony, ktoré sú dielom neznámych 
ludových dedinských majstrov.

NAKLADATEĽSTVO ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEĽ vstú 
pilo v tomto roku do 36. roku svojho jestvovania. Za uplynu
lých 35 rokov vydalo 5160 kníh v náklade 85 miliónov výtlač
kov. Spomínané nakladateľstvo má medzi 41 českými nakla
dateľstvami významné postavenie.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI v tomto školskom roku 
ukončí základnú školu vyše 23 tisíc chlapcov a* dievčat. Vyše 
58 % z nich vstúpi do učňovského pomeru a bude sa učiť
v stredných odborných ubilištiach, ktoré patria v našom škol
stve k novým typom školy v príprave mládeže na robotnícke 
povolanie. Stredných odborných učilíšť je na východnom Slo
vensku 85. Ďalší žiaci budú pokračovať v štúdiu na stredných 
školách. Časť žiakov sa pôjde učiť mimo škôl a učilišť Výcho
doslovenského kraja.

UKRAJINSKÉ ŠTÚDIO ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU 
vstúpilo vo svojej činnosti do druhého polstoročia. S pravi
delným vysielaním pre Ukrajincov sa začalo 1. decembra 1934 
najsamprv v Košiciach, potom v Prahe, Bratislave a od augus
ta 1948 natrvalo v Prešove. Týždenný plán ukrajinského vysie
lania je 11 a pol hodiny. V roku 1979 začalo sa s výstavbou



nového štúdia v Prešove na Baštovej ulici. Nová budova po 
doplnení najmodernejšou vysielacou technikou má byť odo
vzdaná do užívania v júli t. r.

KULTÚRNY ZVÄZ UKRAJINSKÝCH PRACUJÚCICH V ČSSR 
združuje v 271 miestnych organizáciách 11250 členov. Vo 
zväze pracuje 197 súborov ľudovej umeleckej tvorivosti, v kto. 
rých rozvíja svoju umeleckú úroveň vyše päťt’síc členov.

OKRESNÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM V HUMENNOM má a] 
skanzen, v ktorom je expozícia ľudovej architektúry. Jednou 
z dominánt je drevený chrám z Novej Sedlice s roku 1754, 
ktorý hol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY VO SVIDNÍKU opatruje 
vyše 55 tisíc exponátov. Ich ročný prírastok predstavuje dve- 
tisíc exponátov. V poslednom čase sa expozície múzea rozší
rili o galériu národného umelca Dezidera Millyho.

DUKELSKÉ MÚZEUM VO SVIDNÍKU otvorilo v Tokajíku no 
vú expozíciu, ktorá dokumentuje okrem iného a] udalosti z 19. 
novembra 1944, keď bolo zavraždených 32 ľudí a celá obec 
zjrovnaná so zemou. Expozícia približuje a{ mestá a obce 
s osudom rovnakým, aký stihol Tokajík.

V GEMERSKEJ OBCI KOBEHAROVO, ktorá |e rodiskom Pav. 
la Jozefa Šafárika (1795—1861), renovujú a rekonštruujú je
ho rodný dom. Po doknčení opráv bude tam okrem iného 
umiestnená expozícia, ktorá chronologicky, tematicky a kon
cepčne predstaví všetky zložky jeho života, práce ia diela. 
Okrem toho tam bude aj izba literárnych dejín a osobnosti 
Gemeru. Táto literárno-mfizejná expozícia bude otvorená v má. 
ji t. r. pri príležitosti 190. výročia narodenia tohto vefkého 
učenca, Slovana a buditeľa.

GOTICKÁ RENESANČNÁ RADNICA V BARDEJOVE patrí me 
dzi architektonické skvosty východného Slovenska. Jej obno
vu začal v roku 1982 Okresný stavebný podnik v Bardejove. 
S dokončením prác tejto mestskej rezervácie sa počíta v bu
dúcom roku.

V DREVENOM POKROVSKOM CHRÁME V MIROLI, okr. Svid
ník z roku 1770, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, reš
taurovali vuácny neskorobarokový trojetažovitý ikonostas % 
drahej polovice 18. stor. Odbornú prácu na tomto ikonostase 
urobila skupina reštaurátorov pod vedením akad. mal. M. Eng 
Úschove], Obnovením tejto umelecko-historickej národnej pa
miatky sa sprístupňuje odkaz našej minulosti.

VÝCHODNÉ KARPATY VO FOTOGRAFII je  obrazo
vá publikácia Dionýza Dugasa, ktorú vydalo vyd. 
Osveta. Autor tohto diela zoznamuje čitateľa s kra
jom, ktorý dôverne pozná, a preto sa mu podarilo 
vystihnúť jeho charakter i jeho premeny. Povedia 
drevených kostolíkov prináša i fotografie takmer ne
dotknuteľnej prírody i výstavby, ktorá zaznamenala 
spriemyselnenie tohto kraja našej vlasti.

V KASOVE, OKR. TREBISOV objavili osadu zo 
staršej doby kamennej. Našli v nej všelijaké nástro
je, ktoré slúžili na zaobstarávanie výživy, zhotovo
vanie odevov, opracovanie dreva a kosti. Nálezisko 
v Käšove patrí k mimoriadne bohatým.

V OKRESE HUMENNÉ patria k najcennejším  ar
chitektonickým pamiatkam drevené kostolíky vý
chodného obradu v Topoli, Ruskom Potoku, Uličskom 
Krivom, v Hrabovej Roztoke a  v Kalnej Roztoke. 
Všetky sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

MESTO MEDZILABORCE má už svoj erb. Jeho zá
klad je  zobratý z h istorickej pečate m esta z 18. stor. 
Erb zobrazuje trojpolný systém — polia, úhory ohra
dené plotom so zlatým vencom. Na erbe pracoval 
doc. dr. Andrej Kováč, CSc., a akad. m aliar Michal 
Čabala.

■ j~ 2  krefíanfkéhe (veta

Apoštolský exarcha pre katolíckych Ukrajincov 
v Nemeckej spolkovej republike biskup Platón Kor- 
nyljak prehovoril pri príležitosti 25. výročia ustano 
venia tohto exarchátu pápežom Jánom XXIII.

Už sedem rokov pracuje pri bazilike Božieho hro
bu v Jeruzaleme Kórejčan františkán o. Béda Au- 
(„Pokoj“ ), ktorý každý m esiac týždeň žije v jas
kyni na Poli pastierov pri Betleheme. Celý tento týž 
deň sa postí a  modlí za mier vo svete.

Prvou ženou-veľvyslankyňou pri Svätej Stolici je 
nedávno vymenovaná reprezentantka Uruguaja.

Aj keď dialóg s mohamedánmi nie je ľahký, lebo 
do jeho cesty sa stavajú mnohé prekážky tzv. islam 
skej renesancie, predsa Vatikán prikladá veľkú dô
ležitosť tomuto dialógu. Fides Dienst, orgán rímske]' 
Kongregácie pre ohlasovanie Evanjelia, uverejnil 
úvahu, kde autor hovorí o dobrej vôli Apoštolskej 
Stolice, ktorá sa — ako píše — iste stretne s po
chopením a dobrou vôľou mohamedánov.

V Lurde začnú tohto roku so stavbou novej bazi
liky, krtorá bude mať kapacitu 6000 návštevníkov 
Bude stáť na brehu rieky Gávy.

Osservatore Romana prinieslo informáciu' o stave 
prípravných prác na 43. medzinárodný eucharistic- 
ký zjazd, ktorý sa zíde v dňoch 11. až, 18. augusta 
t. r. v kenskom hlavnom meste Nairobi. Z informá
cie vyplýva, že technické prípravy sú už takmer pred 
dokončením. Bude to prvý takýto kongres v Afrike. 
Svätý Otec Ján Pavol II. mu určil tému Eucharistla 
a kresťanská rodina.

V pakistanskom Karáčí otvorili prvý katolícky se
minár v krajine. Do prvého ročníka nastúpilo 20 se
minaristov. Z 85 miliónov ¡Pakistancov1 je iba pol mi
lióna katolíkov, ostatní sú mohamedáni a islam ]ê  
úradným náboženstvom.

V nedeľu 25. novembra m. r. počas pontifiíkálnej 
sv. omše, slúženej v bazilike sv. Petra v predpolud
ňajších hodinách vykonal Svätý Otec Ján Pavol II. 
beatifikáciu troch sluhov Božích: Josého Maianettl 
ho Livesa, španielskeho kňaza, zakladateľa zhro 
maždenia Synov Svätej rodiny a Ústavu dcér misio- 
nárok Svätej rodiny z Nazaretu; Daniela Brotiera, 
francúzskeho kňaza zo zhromaždenia Ducha Sväté
ho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; a sestry í 
Alžbety od N ajsvätejšej Trojice, francúzskej rehol- 
níčky z rehole bosých karmelitánok.

V homílii, ktorú pri tejto  príležitosti Svätý Otec- 
predniesol, povedal, že hladiac na nových blahosla
vených rímska cirkev chce v tento deň vyznať apoš
tolskú vieru v Kristovo kráľovstvo. V diele ľudí, za
vŕšenom smrťou, on prvý priviedol víťazstvo nad 
smrťou. Tí všetci, ktorí patria k nemu v m ilosti a lás 
ke, majú v sebe nový život; život Kráľovstva, ktoré í 
pripravil Otec od chvíle stvorenia sveta . .  .

Vatikánska pošta používala v dňoch 9.—21. sep
tem bra 1984 osobitnú pečiatku pr! príležitosti púte' 
Svätého Otca Jána Pavla II. k veriacim  v Kanade. Na ‘ 
pečiatke bol vatikánsky nápis: Summus Ecclesiaet 
Pastor Canadam visitavit, dátum a znak hlavy cirkvi.
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Z p r í h o v o r u  proseckého dekana o. ThLlc. Stanislava 
Prokopa pri posviacke chrámu sv. Klementa v Prahe dňa 25. 
novembra 1984.

DRAZl BRATIU A SESTRY!

Slavnost dnešního dne bude jistô patŕit mezi významné dny 
a události života pražské ŕeckokatolické farnosti. Oslavujeme 
dnes svetce a mučednika sv. Klementa Rímskeho, jemuž je 
1ento krásne zreštaurovaný chrám zasvécen. Sv. Klement po
žíval v kŕesťanském staroveku velké vážnosti, ač po sobé za
nechal jediný písemný dokument, List kresťanské cirkvi v Ko. 
riňte, v némž vyziva k pokoji, jednote a svornosti mezi kres 
ťany. Sv. Irenej ve svém pojednání „Adversus haereses“ píše: 
„Klement znal osobne apoštoly, byl s nimi ve styku a v ušlch 
mn proto ješté znela jejich slova“. Tento žák apoštolu a tretí 
nástupce sv. Petra v Ríme má však zcela zvláštni vztah i k 
počatkúm našeho kŕesfanstvi. jeho ostatky nalezl na Cherso- 
nesu r. 861 sv. Cyril a spolu se svým bratrem Metodéjem je 
odnesl do Ríma, kde byly uložený v bazilice jemu zasvécené.

Rada kresťanských kostelu u nás zasvecených sv. Klemento
vi svedčí o jeho fičte. Vzpomeňme jen na prvnf kresťanský 
kostel v Čechách na Levém Hradci. Ale ta dnešní naše litur
gická slávnosť je významná nejen oslavou sv. Klementa, tu ko
náme každý rok, ale již pohled k oltári — prestolu je výmluv- 
ný. Je zde nový ikonostas tak krásne vytvorený zásluhou aka
demického socháŕe Karla Stádníka, který obohatil klasické 
uspoŕádání ikonostasu a rozšíril o slovanské apoštoly sv. Cy
rila a Metodéje i sv. Vladimíra. Vime, že Sv. Otec Jan Pavel II. 
prohlásil sv. vérozvésty Cyrila a Metodéje za spolupatrony 
Evropy, vždyť jejich dílo a poslání tak význačne ovlivnilo 
kresťanské dejiny a pŕedevším život z víry. Tento ikonostas 
nahradil pŕedchozí, který radu let plnil své poslání. 1 tento 
nový ikonostas mohl být vytvoŕen jen díky vašemu pochopení, 
obetavosti i osobním darum a proto všem patrí úprimný dík.

Tímto novým ikonostasem chce pŕedevším pražská fecko- 
katolická farnost, a v tom spočívai význam dnešního dne, po- 
dékovat Bohu a Otci za dar udelený pred 50 lety, kdy v roce 
1931 pražský arcibiskup František Kordač daroval ŕeckokato- 
líkúm studujícím, pracujícím a žijícím v Praze tento chrám 
sv. Klementa, aby zde méli svúj duchovní domov. A co nebý
valo vždy pravidlem, toto darování potvrdila zvláštním dek- 
retem Kongregace pro východní církve v Ríme roku 1935 — 
tedy pred padesati lety. Zároveň dnešním slavnostním dnem 
vstupuje tato farnost do Metodéjova jubilejního roku — 1100 
let od jeho smrti. Proto dnes s úprimným, radostným a vdéč 
ným srdcem budeme po promeňování zpívat: „Tebé pojém, Te
be blahoslavím, Tebí blahodarím, Hóspodi, i mólimtísja, Bóže 
náš“.

Milovaní, je treba se však i zamyslit nad významem ikono. 
štasu ve východní, byzantské liturgii. Ikonostas vlastne vyjad
ruje v obrazech, ikonách dejiny spásy, mél a má svúj výchov
ný význam, zvlášté pro ty, kdo neuméli číst, jakási biblia pau- 
perum v západní cirkvi, ale ve východním kfesťanstsi je toto 
poslání daléko hlubší. Byl to práve kresťanský východ, který 
vybojoval Svoji ortodoxii — uctívání sv. obrazfl — dodnes 
slaví východní kŕesťané svátek pravovéŕí 1. pôstni nedeli.

Ikona je projev posvätné tradice stejné tak jaka je tradice 
psaná a ústni. II. nicejský koncil cituje sv. Bažila tím, že 
prirovnáva malbu ke kázäní víry. Podobné jako Boží slovo 
i ikona má dynamickou, silu. Boží milost tu pfíchází k lidem

skrze obraz. Ikony (obrazy) se uctivajf, ale i kontempluji. Zde 
nejde jen o minulost. Dnes sice roste naše poznání, i touha po 
vedení a je to práve dnešní hlubinná psychologie, která ob- 
jevuje tajemné nitro človeka, který daleko snadnëji udrží t 
pamëti obraz než abstraktní definice. Často obraz povi vice 
než tisíc slov. Vždyť sami vime jak je nëkdy téžké vyjádíil 
slovy nejaký osobní zážitek. Citíme, že se to nedá slovy. Bez
prostredné sáhneme k obrazu nebo príkladu, které pomohol 
predstaviť tčžko vyjádŕitelné veci názorne a obrazné. Vždyť 
i náš Spasitel Ježíš Kristus hovoril v obrazech a podobenstvích. 
Zde vyniká zvláštni schopnost obrazu i klasické! ikony — po- 
vznést se nad všední život a otevŕít naše oči pro ty neviditel- 
né prostory,' z kterých vlastné žijeme. Proto hodnota obrazu, 
sochy, príkladu vzrustá z jeho schopností pozdvihnout člové- 
ka jeho nitra a tím k Bohu. A stejné poslání jej i u toho no
vého ikonostasu, který bude dnes posvécen, má být nejenom 
pŕedmétém obdivu, ale jeho skutečná hodnota po roste jeho 
schopností pfivádét k neviditelnému.

Proto s podékoväním za vše, sa tuto farnost, za tento iko
nostas, za dnešní den s prosbou! o pfímluvu sv. Klementa vo
láme: „O svfatírn ch rám i «sém, i s víroju, blahohovínijem. 
i stráchom Bóžiim vchodáščich v 6ň, Hóspodu pomolímsja! 
Hóspodi pomiluj, Hóspodi pomiluj, Hóspodi blahoslovi.“

Naši jubilanti
V tomto m esiaci si svoje životné jubileum pripo

mínajú títo vdp. duchovní otcovia:
Andrej Zidišin — 60 rokov od ordinácie (15. 3. 

1925), Mikuláš Vladimír — 70 rokov od narodenia 
(21. 3. 19153, Štefan Kundra — 25 rokov od ordiná
cie (27. 3. 1960).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

očívaj v pokoji!
Naše hroby

Dňa 11. decembra 1984 vo veku 80 rokov života 
a v 57. roku kňazstva odovzdal svoju dušu Stvorite
ľovi

o. JOZEF PETRAŠOVIČ, titulárny kanonik.
Nebohý sa narodil 22. 8. 1904 v Cabalovciach. Na 

kňaza bol vysvätený 23. 5. 1927. Pôsobil v Starine, 
Osturni a Sačurove. Od roku 1976 žil) na dôchodku 
v Košiciach, kde aj zomrel.

Pohrebné obrady vykQnal dňa 14. 12. 1984 v Ko
šiciach ndp. Mons. Ján Hirka, gr.-kat. ordinár pre
šovský.

Dňa 30. decembra 1984 vo Vydrani, odovzdaný do 
vôle Božej, odovzdal svoju šľachetnú dušu Stvorite
ľovi

o. GABRIEL ZIMOVČÄK,
gr.-kat. duchovný na odpočinku.
V Pánu zosnulý narodil sa 1. 4. 1908 v Novej Sed- 

lici. Na kňaza bol vysvätený 12. 6. 1952.
Pohrebné obrady vykonal dňa 2. 1. 1985 v Kalino

vs ndp. Mons. Ján Hirka, gr.-kat. ordinár! prešovský.
Telesné pozostatky nebohého potom boli preve

zené do Vyidrane a uložené na miestnom cintoríne
VlCNAJA PAMJAŤ, BLAŽENYJ POKOJ!



Z MARCOVÝCH VÝROCI

I. marca r, 1920 — pred 65 rokmi — začalo činnosť Sloven_ 
ské národné divadlo v Bratislave premiérou opery Hubička 
od Bedŕicha Smetanu (v budove Mestského divadla).

------- p. 1960 — pred 25 rokmi — v Martine um. FRANTIŠEK
HEČKO, socialistickorealistický básnik a spisovateľ, nositeľ 
Radu práce a laureát Štátnej ceny (zb. básni: Vysťahovalci, 
Na pravé poludnie, Slovanské verše; romány: Červené víno, 
Drevená dedina, Svätá tm a); nar. r. 1905.

4. marca r. 1815 — pred 170 rokmi — v Skalici sa nar. JÁN 
BLAHO, zakladajúci člen Matice slovenskej, predseda Spolku 
sv. Vojtecha v r. 1878—79, publicista (um. r. 1893).

5. marca r. 1755 — pred 230 rokmi — v Predmieri okr. Žili
na) sa nar. JOZEF IGNÁC BAJZA, kanonik, osvietenský spiso
vateľ, autor prvého slovenského románu René mládenca prí
hody a skúsenosti [um. r. 1836).

6. marca r. 1475 — pred 510 rokmi — sa nar. MICHELAN- 
GELO BUONARROTI, taliansky renesančný maliar, sochár, sta
viteľ a básnik (maľby: Svätá rodina, Posledný súd, Obrátenie 
sv. Pavla, Ukrižovanie sv. Petra, fresky v Sixtínskej kaplnke; 
sochy: Pieta, Dávid, Mojžiš a i.); um. r. 1564.

— — r. 1745 — pred 240 rokmi — sa nar. ANTON BENČ1Č, 
bernolákovský spisovateľ (um. r. 1808).

7. marca r. 1875 — pred 110 rokmi — sa nar. MAURICE RA- 
VEL, francúzsky ‘hudobný skladateľ (symf. skladby: Španielska 
rapsódia. Bolero, La valse; opery: Španielska hodinka, Dieťa 
a čary; balety: Dafnis a Chloé, Matka hus; piesne a úpravy 
Pjiesní); um. r. 1937.

— — r. 1905 — pred 80 rokmi — v Martine um. JÁN FRAN- 
CISCI-RIMAVSKÝ, novinár a spisovateľ [nar. r. 1822).

8. marca — Medzinárodný deň žien (75. výročie prvej osla
vy v Dánsku (Kodani), Nemecku, Rakúsko-Uhorsku a Švajčiar
sku).

I I .  marca r. 1955 — pred 30 rokmi — um. ALEXANDER FLE. 
MING, anglický lekár, objaviteľ penicilínu, nositeľ Nobelovej 
ceny (nar. r. 1881).

12. marca r. 1930 — pred 55 rokmi — um. ALOIS JIRÁSEK, 
český spisovateľ, zakladateľ českého historického románu, kto
rý precestoval Slovensko a vo svojom diele veľkú pozornosť 
venoval najmä východnému Slovensku, zvlášť Bardejovu, v 
trilógii Bratstvo (nar. r. 1851).

13. marca r. 1870 — pred 115 rokmi — vyšlo v Martine prvé 
číslo Národných novín.

------- r. 1935 — pred 50 rokmi — v Čertižnom a Habure vy
pukla protiexekučná vzbura roľníkov.

14. marca r. 1850 — pred 35 rokmi — začal vychádzať ča
sopis Cyril a Method (za redakcie Jána Palárika).

— — r. 1910 — pred 75 rokmi — v Pobedime (okr. Tren- 
(čin) sa nar. Mons. ThDr. h. c. JOZEF FERANEC, biskup ban
skobystrický, predseda Zboru ordinárov Slovenska.

15. marca r. 1950 — pred 35 rokmi — začalo sa zasadanie 
Svetovej rady mieru v Štokholme a 19. marca bola vyhlásená 
požiadavka zákazu zbrani hromadného ničenia.

16. marca r. 1940 — pred 45 rokmi — um. švédska spisova
teľka ŠELMA LAGERLOFOVÄ, nositeľka Nobelovej ceny (ro
mány: Prsteň Lovenskóldov, Jeruzalem, Legendy o Kristovi 
a i.); nar. r. 1858.

17. marca r. 1975 — pred 10 rokmi — um. PAVOL SPIŠÁK,

i y  i v-£
kanonik, zostavovateľ modlitebne] knižky Chváľme Boha (nar. 
r. 1902).

21. marca r. 1685 — pred 300 rokmi — sa nar. JOHANN SE. 
BASTIAN BACH, nemecký barokový hudobný skladateľ (Jánove 
pašie, Matúšove pašie, Magnificat, Vianočné oratórium a i.); 
um. r. 1750.

22. marca r. 1895 — pred 90 rokmi — v parížskom Musée 
grevin sa konalo prvé filmové predstavenie na svete.

24. marca r. 1785 — pred 200 rokmi — v Borskom Sv. Mi
kuláši (okr. Senica) sa nar. JÁN HOLLÝ, bernolákovský bás
nik, klasik slovenskej literatúry) um. r. 1849.

— — r. 1905 — pred 80 rokmi — um. JULES VERNE, fran
cúzsky autor dobrodružných románov, v ktorých predvídal 
technický pokrok (Deti kapitána Granta, Tajomný ostrov, Dva 
roky prázdnin, Tajomný hrad v Karpatoch a i.); nar. r. 1828.

30. marca r. 1820 — pred 165 rokmi — v Krupine sa nar. 
ANDREJ SLÁDKOVIČ, štúrovský básnik, klasik slovenskej lite. 
ratúry (Marína, Detvan; báseň Lipa cyrillometodejská a i.); 
um. r. 1872.

— — r. 1865 — pred 120 rokmi — v Prešove um. ALEXAN
DER DUCHNOVlC, kanonik prešovského biskupstva, ukrajinský 
zakarpatský spisovateľ a kultúrny činiteľ (verše: Som Rusín, 
Podkarpatskí Ruslni, Iiudová pieseň a i.); nar. r. 1803.

— — 1890 — pred 95 rokmji — na verejnom zhromaždení 
v Bratislave sa rozhodlo, že 1. máj bude Sviatkom práce.

— — r. 1925 — pred 60 rokmi — bol menovaný za biskupa 
JOZEF CÁRSKY, apoštolský administrátor košický (um. r 
1962). (ž)

Modlitba malomocného
V olal sa  T es fa -Joh an n es, č iž e  N ádej sv. Jána. Mal 

o k o lo  55 rokov . Bol žen atý , o te c  štyroch  detí. Už 
dvan ásť rok ov  jeh o  te lo  z ož iera lo  m alom ocenstvo, 
a  teraz  už n ad iš ie l n ajťažší ú sek. N ešťastn ík vedel, 
že jeh o  dni sú sp oč ítan é , že  č o sk o ro  odpadnú jeho 
údy a k o  o m ie tk a  zo s ta rej steny. V tom to štádiu 
každ ém u  m alom ocn ém u  sa  stáva jeh o  o k o l ie  nezne
s ite ľn é . A však T es fa -Joh an n es  strašn é m učen ie zná
ša l s úžasnou trpezlivosťou .

— K eď  som  h o  v idel n ap osled y , — zom rel počas 
vojny, — m y sle l som  s i: opýtam  sa  ho, čím  sa za
o b e rá  c e lý  deň . H ľa, č o  mi p ov ed a l:

— K eď  vy jde s ln k o , vstúpim  d o  jeh o  lúčov, aby 
som  si zohria l sv o je  k o sti. Potom  sa  pozerám  na 
n ebo, rozm ýšľam  a  m odlím  sa.

— A a k o  sa  m odlíš?
— Pozri, o tč e , už nem ám  prsty , n em ôžem  si vziaf 

d o  rúk sv. ru žen ec , preto' c e lý  d eň  opaku jem  dobro
tivém u Pánu Bohu to to : „B ože m ôj, n ech  bude vôľa 
tvoja , n ie  m oja !“

T aká  b o la  m od litba  n ešťastn éh o  m alom ocného. 
K rátka , a  p red sa  a k o  ťažko  sa ju naučiť „spam äti“.
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