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N AŠA P A S C H A
Mons. JÁN HIRKA, ordinár,
apoštolský administrátor prešovský
Naše srdcia sú napl
nené radostnou vďač
nosťou a naše ústa
spevmi: Kristus slávne
vstal z mŕtvych a ude
lil nám milosť oslavo
vať to v Cirkvi. V tom
to roku do obdobia Paschy spadá aj pripomienka 1100. výročia! smrti prvé
ho arcibiskupa-metropolitu našej cirkvi, sv. Metoda.
Aj 6. apríl 885 bol v období Paschy. Prozreteľnosť
aám, ako vidieť, obidve udalosti, Paschu i dielo svä
tých bratov zasadila do jednej perspektívy ..
Veľmi dobre si uvedomujeme, že je našou trvalou
úlohou prehlbovať si náš pohľad na to šťastné ob
dobie našich dejín, v ktorom sme sa stali Kristový
mi. A rovnako si uvedomujeme aj to, že treba nám
k uvedenej skutočnosti zaujať aj primeraný postoj.
Dosiaľ sa nevyužila spomínaná prozreteľnostná per
spektíva: pokúsme sa ju využiť teraz my.
Všetci vieme, aké miesto má v dejinách spásy
Pascha. Pripomína nám prechod, a síce prechod an
jela smrti popred obydlia tých v Egypte zotroče
ných Izraelitov, ktorí mali veraje svojich dvier po
značené krvou obetného baránka (zrov. Ex 12, 13—
23). Ich prvorodenci nezomreli, povedzme to ináč,
bol im darovaný život. Židovská Pascha bola pred
obrazom Kristovej vykupiteľskej smrti i predohra
zom sviatosti krstu (prechodu zo smrti hriechu do
života milosti). Slávila sa 7 dní.
A či pokresťančenie našich predkov, a či katechéza sv. Cyrila a Metoda nepredstavuje našu paschu?
Sám Cyril a Metod prechod našich predkov z pohan
stva ku kresťanstvu videli ako dielo „milosrdného
a dobrotivého Boha, ktorý (ch ce), aby všetci boli
spasení a k poznaniu pravdy došli: lebo nechce
smrť hriešnika, ale pokánie a ž i v o t ...“ (ŽK I, 1;
zrov. aj ŽM II, 1 . Práve o živote sa v autentických
dokladoch najčastejšie hovorí. . Cyril a Metod, ak
by sme ich dielo mali obrazne označiť, poznamená-,
vali dvere našich predkov, dvere nášho národa Kr- \
vou Baránkovou. Len tak a len tým sme začali žiť..';
Ak život nášho národa, našej Cirkvi dávame do prí
činnej súvislosti s Kristom a s kresťanstvom, ani
najmenej nepreexponúvame. S kresťanstvom a prá
ve na našom, území sa stretli napríklad aj Avari, ináč
mimoriadne* životaschopný kmeň. Tí kresťanstvo ne
prijali; nedali si pozhačiť svoje dvere Krvou Barán
kovou. A niet ich. Ako nebolo ani prvorodených v
Egypte. .
Nás „milosrdný a dobrotivý Boh“ poznačil. Boli
sme pozväní do života. Anjel smrti nás obišiel.
Hľa, Pascha, hľa naša Pascha!

Áno, naše pokresťančenie to je ozajstná, pravá
duchovná Pascha. Je to vstup do dejín spásy, je to
náš vstup do Života. Je to naše prijatie milosti.
Historici nás už upozorňujú na fakt krstu ako na
lakt nášho začiatku. Je to už pokrok, je to už priblí
ženie sa k podstate. Ak my teraz hovoríme o Pasche,
túto podstatu iba presnejšie označujeme. Náš začia
tok, to je Pascha, to je krst. Je to Božie povolanie zo
smrti do života. Je to naše vzkriesenie — najužšie
späté so vzkriesením Kristovým.
Akože tu nezaspievať: „Je vzkriesenia deň! Všetci
radostne plesajme, druh druha objímajme, bratmi
sa nazývajme. Pre vzkriesenie odpusťme nepriate
lom, a takto zaspievajme: Kristus slávne vstal z
mŕtvych. Smrťou smrť premohol a zosnulým v hro
boch život daroval.“
A hľa, už sme v tom, čo tak veľmi potrebujeme,
totiž v postoji k našim začiatkom, a to v postoji —
primeranom!
(Pokračovanie na 3. s tr .)

C v á l a j ú c e dni
Pred šestd esiatim i ro km i vydal náš obľúbený —
nedávno zosnulý — básn ik, národný u m elec Ján
S m rek zbierku básní, ktorú n ad p ísal: C válajúce dni.
A vari m álo kto ta k trefn e d o k á z a l ch arakterizov ať
prudký to k času, a k o p ráv e on, k e ď a p o stro fo v á l dni
a k o cválajú ce . . .
Veď iba nedávno sm e začín ali nový ro k , p osled n ý
ro k sied m ej č e s k o slo v e n s k e j p äťročn ice. Iba n ed áv 
no sm e sa započúvali do m údrych, rozvážnych slov
prvého h osp od ára n ašej krajin y p rezid en ta Gustáva
H usáka. H ovoril v nich o ú sp ech o ch , a le a j r e z e r 
vách, k to ré sú stále v nás. H ovoril o p otešiteľn ý ch
v ý sled koch na rozličn ých ú sek o ch n ášho života, a le
aj o n ed o sta tko ch , k to r é kom pliku jú našu prácu, náš
život.
Hovoril o vážnej hrozbe m ieru, a le a j o tom , že tvá
rou v tvár m ierokazom sto ja m ilión ové m asy m ieru
m ilovných ľudí, k to rí si n eželajú vojnu, k to rí sa h r o 
zia čo aj len pom yslen ia na ňu. Veď práve v týchto
dň och a týždňoch si postupn e pripom ín am e šty rid sia
te výročie n á ro d n ooslobod zov acej o p e rá c ie a u kon 
čen ia druhej hrozn ej svetovej vojny. R ad-radom sa
o bliekajú do sv iatočn éh o n aše d ed in ky a m está, aby
si pripom enuli tie v eľk é u dalosti, k to r é znam enali
k o n iec vojny a d efin itívn e n a sto len ie m ieru.
Započúvajm e sa do slov b ásn ik a , ktorý sa p o z e 
rá na štyridsať slobod n ý ch ro ko v c e z prizm u verša:
„Ako si rástla, mám ťa p red očam i, b le d á chudorľavá, I no s vôľou žiť a rozvíjať sa do k r á s y ; / a k o si
rástla, m ám ťa pred očam i, doráň an á hlava, / su k ien 
k a k rá tk a , k o le n á rozbité, sam á rana . . . T aká b o la si. I
Roky však, k to r é sa ti v p ä tá ch a k o sm ola vliekli,
l roky však, čo p red tebou b y s t r ý m i okom tiek li, / ti
zocelili telo slab é. Zrumenili líca. / Z d iev č a tk a ú tle
ho vyrástla k rása v ica , í n ev esta pln á m ája, p red k t o 
rou ja k fa k ľa horím / a vyznať jej ch cem lásku sv o 
jím hlasom sporým . /
Ty m oja krásn a, k to rá si m ojím sladkým snom , !
ty m oja k rásn a, bez k to r e j by n eb ol som , čím som , /
ty m oja k rásn a, bez k to r e j by n ebol vlahý dážď , /
ty m oja krásn a, bez k to r e j by n ev ed eli ani strom y
rásť, / ty m oja krásn a, k to rá sa zhliadaš v p rieh ra 
d ách a riek a ch , / ty m oja k rásn a , z k to r e j na mňa
oheň lásk y stek á , / ty m oja k rásn a, m ôj život, záštita
a m oja púť, / ty m oja krásn a — m ocn á a zdravá n a
vždy buď. /
Ako si rástla, mám ťa p red očam i, bledú, chudorľavú . . . / Dnes n ežne láskam rozkvitnutú sladkú h la 
vu; / ty m oja krásn a, priviň m a na svoju hrdú hru ď ; /
ty m oja krásn a, s tebou som vo vytržení šťastný, t ty
m oja krásn a, že ťa c e lk o m vlastním . . . ! / Ty m oja
k rásn a — m ocn á a zdravá navždy buď!
*
Slovam i b ásn ik a pozdravu jem e b líž ia ce sa v eľk é
výročie o slo b od en ia n ašej vlasti, k to r é si p rip o m e
niem e o m esiac. V týchto ap rílov ý ch d ň o ch ,si p rip o 
mínajú svoje oslo b od en ie už dedin y a m está na str e d 
nom a západnom Sloven sku, m edzi nimi i B ratisla
va, ktorú 4. apríla 1945 o slo b od ila 7. gardová arm áda,
46. arm áda á D unajská flotila.
O sloboditelia n ášho h lavn ého m esta, n ašej k r á s a 
vice na Dunaji, volili tak ý v ojen ský m an éver, ktorý
by znam enal čo n ajm en ej š k ô d na životoch Bratislavčanov i na vzácnych kultúrnych p a m iatkach . Volili

tento m an éver i za tú cenu, že bol n ebezp ečn ejší pre
nich sam ých, leb o n ep riateľ sa rozhodol nevzdať
a prem en iť Bratislavu na „Festung Pressburg“. Dar
m o sa však o to usiloval, hrdin ské o slo b od iteľsk é
v o jsk á im v tom zabránili. A ta k si na tohtoročný
V eľký štvrtok B ratislava pripom en ie okrú hle štyri
d siate výročie príchodu slobod y do jej ulíc, na strá
ne vinohradov, k to r é ju lem ujú, na predm estia i do
cen tra m esta — tam , k d e teraz už štyridsať rokov
pulzuje p o k ojn ý , m ierový život.
N ad m estom na Slavíne odpočívajú tisícky s o 
v ietsky ch hrdinov, k to rí p oložili svoje m ladé životy
za našu slobodu. Patrí im za to naša úcta, obdiv
a vď aka>
*
V eľká noc, náš n ajväčší k resťa n ský sviatok, ktorý
tohto m esia ca oslavu jem e, je sym bolom života, sym 
bolom víťazstva života nad smrťou. O tom nám h o 
voria litu rgické texty, ta k spievajú n aše prekrásn e
chrám ové piesn e. Radujú sa, že b ola prem ožená
sm rť a oslavujú Víťaza nad ňou, nášho Pána Ježiša
Krista.
Aj v eľk o n o čn é m yšlien ky a veľkon očn ý od kaz nás
povzbudzujú k úsiliu o zachovan ie B ožieho daru ži
vota na zem i, o trvalý a nezvratný m ier. Vyzýva nás
k tom u aj sam otná m edzinárodn á situácia, k to r e j vý
voj vyvoláva ustavičné zn ep okojen ie. O brovské p ro 
striedky sa nevyn akladajú na o boh aten ie života ľu 
du, a le n a op ak na jeh o ochu dobň ovan ie a ohrozen ie
sam ého bytia. P okraču je výroba a zdokon aľovan ie
zbraní hrom adn ého ničenia. S tále n alieh av ejšie vystáva p red národm i c e lé h o sveta o tázka, ktorú si od
čia s objaven ia atóm ovej en erg ie kladú všetci striez
livá uvažujúci ľudia — či bude táto sila využitá na
p rosp ech , a leb o k s k a z e člo v ek a .
Pom inuli už časy , k e ď sa hovorilo, že toto sú sta 
rosti p olitikov a vedúcich jedn otlivých národov. Po
minuli, leb o d n es naozaj — a k o nikdy dosiaľ — vi
dieť, akú m ocnú ¡silu má verejn á m ienka. Jej váha je
n ezan edbateľn á, ba rozhodujúca! N eraz sm e boli
svedkam i, a k o na vojnychtivé chúťky rozm iestňovateľov nových ra kiet o d p o v ed a li m asy ľudí v k a p ita 
listický ch k rajin á ch a d ali ta k najavo, že už nikdy
sa n echcú prebúdzať na p iskot sirén v tmavých
bu n kroch, že nie sú och otn í bojovať za záujmy k a 
pitálu.
P ripom ínam e si to práve teraz, k e ď sa c e lá naša
vlasť pripravuje na m ájové oslavy, pri ktorých znova
náš ľud vypovie svoje n ekom prom isn é ÁNO MIERU
a NIE VOJNE! Aj my veriaci stojím e v radoch tých,
čo svojou statočn ou prácou a svojim i m ierovým i p o 
stojm i dávajú najavo svoj neuhasiteľný sm äd po m ie
ri, po p o k o jn ej m odrej o b lo h e nad našou planétou,
po šťastnom , ničím a nikým nerušenom živote.
—ant—

Všetkým svojim prispievateľom, čitateľom
a priaznivcom
RADOSTNÉ, MILOSTIPLNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY
želá R E D A K C I A

NAŠA PASCHA
{Pokračovanie z 1. str.)
Vhodné tu bude, ak si pripomenieme, ako Cyril a
Metod našich predkov katechizoval. Nepodávali im
nijaké abstraktné poučky Spolu s našimi predkami
sa postavili pred Boha. Boha dialogicky oslovovali.
Oslavovali Ho. Prosili. V mene celého spoločenstva.
Do tohto svojrázneho dialógu vťahovali aj našich
predkov. Bol to ich, našich predkov, všetkých i kaž
dého, dialóg s Bohom. Bol to ich postoj k Bohu i ku
všetkému ostatnému — cez Boha.
Máme dôvod tvrdiť, že oni sami, naši predkovia,
svoje povolanie do spásnych dejín, svoju Paschu,
takto liturgicky prejavovali. Robme to aj my tak,
Slovami, ktorými ospevujeme Kristovu Paschu, ospe
vujeme aj Paschu našu, naše vzkriesenie, naše po
krstenie, milosť, ktorú Boh vo svojom veľkom milo
srdenstve udelil nám.
Vezmime spevy Veľkej soboty (v tomto roku 6.
apríla!): Keď si zostúpil k Smrti, Život nesmrteľný,
žiarou svojho Božstva premohol si peklo. Zosnulých
si vyviedol z hlbin podsvetia. Všetky nebeské moc
nosti volali: Sláva tebe. Darca života, Kriste, Bože
náš.
A pieseň miesto My, čo cherubínov: Zmlkni, kaž
dý človek! Stoj v bázni a chvej sa! Na nič pozem
ského nemysli! Hľa, prichádza Kráľ kráľov, Pán všet
kých mocnárov, aby sebe obetoval a za pokrm ve
riacim sa dal. Pred ním anjelské zbory kráčajú.
Kniežatstvá a panstvá ho sprevádzajú. Na tróne ho
nesú mnohookí cherubíni. Piesňami ho ospevujú
šestokrídli serafíni. Aleluja, aleluja, aleluja mu spie
vajú.
A čo veľkonočný kánon! Ako nám jeho piesne po
máhajú vyjadriť aj to, čo by sme chceli vysloviť,
vyspievať v nadšení nad našimi začiatkami!
je vzkriesenia deň, šťastím, ľudia, plesajme. Sláv
nosť Pánova Pascha. Veď od smrti k životu a zo ze
me do nebies priviedol nás Boh náš, Kristus. Spie
vajme víťaznú pieseň.
Príďte a pite z nového prameňa, ktorý nevyviera
zázračne z kameňa. Je to zdroj nesmrteľnosti, hrob,
ten, čo nám daroval Krista, našu záchranu a silu.
Včera som bol pGchovaný s tebou, Kriste, dnes s
tebou vstávam z mŕtvych Včera som s tebou pnel
na kríži. Preto osláv ma, Spasiteľ, vo svojom kráľov
stve.
Ako jednoročný baránok za všetkých nás bol za
bitý Kristus, naša odmena, naša sláva, žertva doko
nalá. Ale z hrobu zažiaril nám ako jasné slnko prav
dy.
Naozaj večne bude žehnaná a ospevovaná táto
noc našej spásy ako jasná zora krásneho dňa, sve
dok Kristovho vzkriesenia, lebo v nej večné Svetlo
z hrobu všetkým zažiarilo.
To je ten zvestovaný svätý deň, prvý v týždni, Pán
a Kráľ roku, sviatok nad všetky sviatky, slávnosť
nad slávnosti. V ňom velebíme Krista na veky.
Poďte, deti novej vinice, vo výročný deň vzkriese
nia. Zúčastnime sa na oslave Krista v jeho Božskom
kráľovstve. Ospevujme ho ako Boha na veky.
Obzri sa, Sion, a hľaď. Zhromaždila sa k tebe, ako
lúče Božej žiary od západu, od severu i od mora i z
východu všetka rodina tvoja, aby v tebe velebila
Krista na veky.

Aký božský a ľúbezný, aký sladký je tvoj hlas.
Prisľúbil si, že s nami iste ostaneš do> konca vekov,
Kriste. A my, tvoji verní, jasáme, lebo si posilnil
našu nádej
Verím, drahí bratia a milé sestry, že tohtoročnú
Paschu budeme všetci spievať „novo“: do tajomstva
vzkriesenia Krista vnoríme tajomstvo nášho povo
lania. Milosrdný Boh nás osvieti, ukáže nám hibku
našej liturgie. Uvedomíme si poklad, ktorý sme do
siaľ ponechávali v skrytosti. A naša viera sa upevní
a naša poklona pred Všemohúcim a milosrdným sa
prehĺbi. Lebo si nás vyvolil a povolal k spáse. Ne
ustále prosme o cyrilometodský postoj. Aj k ich od
kazu.
Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloň
me Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame
sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje zmŕtvychvstanie os
lavujeme a ospevujeme, lebo ty si náš Boh. Okrem
teba iného nepoznáme, tvoje meno vyznávame. Pri
stúpme, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristov
mu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť celé
mu svetu. Neprestaňme dobrorečiť Pánovi a ospevo
vať ho, lebo pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol
smrť.

Pred 4 0 rokmi v Košiciach
Tohto apríla si pripomíname aj 40. výročie sláv
nostného vyhlásenia Košického vládneho programu,
programového dokumentu prvej vlády Národného
frontu Čechov a Slovákov, formulujúceho úlohy
národne] a demokratickej revolúcie v Českosloven
sku.
Návrh programu bol vypracovaný a predložený
moskovským vedením KSČ. Jeho obsah tvorí 16 hláv,
týkajúcich sa všetkých základných otázok, medziná
rodného postavenia ČSR a jeho vývojom po víťaznej
národnej a demokratickej revolúcii.
Dokument hovorí o širokom Národnom fronte Če
chov a Slovákov, o úlohe armády, ktorá slúži mieru
a obrane ľudu. V stati o zahraničnej politike vychá
dza Košický vládny program z vysokého ocenenia
úlohy Sovietskeho zväzu v boji za oslobodenie na
šej vlasti a z existencie československo-sovietskej
zmluvy z decemb"ra 1943. Zásada, že všetka moc po
chádza z ludu, je garantovaná požiadavkou vytvára
nia národných výborov, ako orgánov moci a správy,
zaručujúcich demokratický charakter štátu.
V Košickom vládnom programe je stanovená zá
sada vzťahu Čechov a Slovákov, a to na základe,
úplnej rovnoprávnosti. Program stanovuje riešenie
otázky nemeckej a maďarskej menšiny. Záväzok po
trestať fašistických zločincov, zradcov a kolabo
rantov je spojený so zákazom takých politických
strán, ktoré slúžili fašizmu.
V kultúrnej oblasti sa v programe hovorí o usku
točnení hlbokej demokratizácie kultúry, nielen
v zimysle sprístupnenia vzdelania ludu, ale predo
všetkým ako zíudovenie celého systému výchovy
a kultúry.
—šek—

Žií životom so Vzkrieseným
PASTIERSKY LIST K VEĽKEJ NOCI
Christos voskrese!
Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní
naši veriaci!
Z dobrotivosti a milosti Božej oslavujeme opäť
a tohto roku v jubileu smrti sv. Metoda, sviatky
Vzkriesenia nášho Spasitela. Už 1100 rokov uply
nulo od doby, čo sv, Cyril a Metod napojili našich
predkov na ovocie kríža, na ktorom dotrpel náš
Spasitel. Zomrel bolestnou smrťou, aby sme sa my
mohli tešiť z nového života. A ked si uvedomíme,
že toto ovocie kríža sme dostali bez našich najmen
ších zásluh, musíme sa dnes naplniť velkou vďakou
k Bohu a tiež za 1100 rokov nášho kresťanského
života.
Keď sa dnes zamýšľame nad bohatým ovocím
Vzkrieseného Spasiteľa, napĺňa sa naša duša aj veľ
kou radosťou. Veď Jeho Vzkriesenie je ústredným
tajomstvom našej viery, tajomstvo veľmi radostné.
Veď čo v nás môže vyvolať väčšiu radosť, než práve
vedomie, že sme vykúpení, že sa môžeme zbaviť
našich osobných hriechov, že sme prijatí do Božej
rodiny, ktorej patrí nebo. Preto taká radosť, že
„Kristus smrťou smrť premohol a zosnulým v hro
boch život daroval“. Preto radosť v našich chrámoch,
radosť v rodinách, preto posviacka paschy a ostat
ných jedál, preto zvláštna sviatočná nálada v rodi
nách, ktorá vrcholí odchodom do chrámu a tam
v eucharistickej hostine nášho najväčšieho dobrodincu Krista Spasitela.
Ale sláviť Paschu-Vzkriesenie nie je ľahké. Toto
slávenie je náročné a zaväzuje. Musíme pripustiť,
že Kristus nezomrel za nás a nevstal z mŕtvych len
preto, aby sme prežili niekoľko krásnych sviatoč
ných dní. On — Vzkriesený sa chce s nami stretnúť,
chce ďalej v nás žiť, chce, aby sme radostnú zvesť
Jeho Vzkriesenia podávali ďalším generáciám a to
nielen slovami, slávením, ale celým svojím životom,
aby sme vydávali svedectvo. Spasiteľ po svojom
vzkriesení a nanebovstúpení nemá už iné viditeľné
telo, ako spoločenstvo tých, ktorí v neho veria. Ani
nemôže ináč viditeľne ukázať svoju lásku tomuto
svetu, ako našou láskou.
Preto väčšina ľudí nemôže vidieť Jeho život len
ta'k, keď vidia žiť v láske veriace spoločenstvo, far
nosť, diecézu, cirkev. Pravdivosť viery nie je v tom,
že sa dá logicky dokázať a argumentovať, ale že ¡e
potrebná pre život. Niekedy venujeme veľa úsilia
dôkazom, že Kristus vstal, že sa zjavil, ale už menej
úsiliu žiť so Vzkrieseným. To je tiež dôkaz o Vzkrie
sení, ale zo súčasných dejín. Viera sa ozýva na slo
vo evanjelia, ktoré je dosvedčené životom súčas
ných svedkov. A na tom mieste sú naše rodiny, far
nosti, veriace spoločenstvá, ktoré prijali a vydávajú
svedectvo Vzkriesenému a podávajú ho ďalej. Ak toto
chýba, potom naša viera je prázdna. Plný hrob sved
čí o smrti, ale prázdny hrob nesvedčí ešte o živote.
Vyprázdnená viera nedokazuje viac ako prázdny
hrob. A preto sláviť Vzkriesenie znamená nutne do
kázať žiť so Vzkrieseným.
V
ľudskom živote existujú dve skutočnosti, s kto
rými sa človek súčasne stretáva: ra'dosť z toho, že
žije a strach z toho, že zomrie. Cirkev vo svetle Kris
tovho Vzkriesenia vždy hlásala, že sa človek môže

radovať zo svojho života a že má pracovať na svo
je j lepšej budúcnosti. Strach zo smrti môžeme pre
konať vierou: „Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bu
de žiť“ (Jn 11, 25). Smrť sa v našich časoch pre
zentuje zvlášť výrazne v, každom veku. A predsa mô
žeme žiť radostne a prekonávať strach zo smrti. Na
toto máme veľký a reálny argument: Vzkriesenie
Kristovo. Ale možno poviete, že existencia večného
života nie je taká istá a nemožno ju ani dokázať.
Ale dodajme: Vzkriesenie Kristovo a večný život ne
možno ani ničím, ba ani žiadnou vedou podvrátiť.
Istota nášho života nie je založená len na vede.
Aj viera nám dáva istotu. Dieťa na rukách svojej
matky nepotrebuje vedu, aby bolo spokojné.
A tak Vzkriesenie Kristovo nie je len sviatočná
nálada, ale lepší, šťastnejší život podľa Božej vôle,
ktorú poznáme v hlase svedomia, v Božom slove
a v učení Cirkvi.
Vzkriesený Spasiteľu, Ty si prameň života a ra
dosti, poteš smutných, beznádejných a túžiacich po
pravde. Naplň svojím pokojom všetkých i celý svet.
Posilni chorých, ¡ktorí žijú bez nádeje na uzdrave
nie. Vysloboď našich zosnulých, ktorí žili nádejou
v Teba a voveď ich do večného života. Nás všetkých
naplň radosťou, na príhovor Prečistej Tvojej Matky
a prispením našich veľkých patrónov sv. Cyrila
a Metoda sprevádzaj nás svojím požehnaním.
Všetkým Vám želám hlbokú radosť Vzkriesenia,
silu viery, pevnú nádej a trvalý pokoj a tiež zdravie
od Vzkrieseného Spasitela.
Mons. Ján Hirka, ordinár,
apoštolský adm inistrátor preSovský

CHRISTOS VOSKRESE!
Na vysokom nebi
hviezdy zhasínali,
na rannom úsvite
radosť zvestovali.
Nad Jeruzalem om
sln ko vychádzalo,
víťaznému Kristu
na slávu volalo.
„Christos v o sk rese!“ —■ čujte
zvonia zvony sveta,
h lah olom vítajú
víťazného Krista.
P ošliapan á Pravda
z hrobu znova vstáva,
tým, čo padli duchom ,
novú n ádej dáva.
N eplač, M atka Božia,
zotri sv oje slzy,
veď Syn Tvoj jediný
nad smrťou víťazí.
Zvoňte, zvony sveta,
p lesa jte národy,
nad m árnosťou sveta
dn es život víťazí.
o. Ján T i c h ý ,
zo zbierky Veršované Slovo

K A LEN D Á R
NA MESIAC
APRÍL
NOVÝ ŠTÍL^
P 1.
U 2.
S 3.
Š 4.
P 5.

Mária Egyptská, ctihodná
Títus, ctihodný
Nikita, ctihodný
Velký štvrtok. S t r a s t i
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 PÁNA — PASCHA. Lit. Sk 1 ,1 —
8; Jn 1, 1—17. Več. Jn 20, 19—25
P 8. Veľkonočný pondelok. Sk 1, 12—17; 21—26;
Jn 1, 18—28
U 9.
S 10.
Š 11.
P 12.
S 13.

Veľkonočný utorok Sk 2, 14—21; Lk 24, 12—35
Terent a i., mučeníci
Antip, svmučeník
Bažil, ctihodný
Artemon, svmučeník

N 14. Tomášova. Martin, pápež, svätý. Utr. ev. 1. Lit.
Sk 5, 12—20; Jn 20, 19—31
P 15.
U 16.
S 17.
Š 18.
P 19.
S 20.

Aristarch, Pudens a Troíim, apoštoli
Agápia, Irena a Chioniía, mučenice
Simeon a Akác, ctihodní
Ján Dekapolita, ctihodný
Ján, pustovník, ctihodný
Teodor Trichin, ctihodný

N 21. Myronosičiek. Január s družinou — hl. 2. Utr.
ev. 3. Lit. Sk 6, 1—7. Mk 15, 43— ; 16, 1—8
P 22. Teodor Syikeot, ctihodný
U 23. Juraj, vmučeník. Sk 12, 1—11; Jn 15, 17—27;
16, 1—2
S 24. Sáva Stratilát, mučeník
Š 25. Marek, apoštol a evanjelista
P 26. Bažil, svmučeník
S 27. Simeon, svmučeník
«
N 28. Porazeného, jason a Sozipater, apoštoli — hl.
3. Utr. ev. 4. Lit. Sk 9, 32—42; Jn 5, 1—15
P 29. Kyzickí mučeníci
U 30. Ja'kub, apoštol
M ÁJ
S 1. Sviatok práce. Jeremiáš, prorok
P o l o v i c a (Prepoloveni je ) P ä ť d e s i a t n ice
Š 2. Atanáz Veľký, svätý
P 3. Teodor Pečersiký, ctihodný
S 4. iPelágia, mučenica
N S. Samaritánky. Irena, mučenica — hl. 4. Utr.
ev. 7. Lit. Sk 11, 19—26; 29—30. Jn 4, 5—43

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
Im sa aj predstavoval mnohými dôkazmi po svo
jom umučeni, že je živý, keď sa im cez štyridsať dní
zjavoval . . (Sk 1, 3).
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych ako predpovedal a 40
dní sa zjavoval apoštolom. Utvrdzoval ich vo viere.
Svojím zmŕtvychvstaním potvrdzuje, že je skutočný
Mesiáš, „ktorý však svojou mocou, Duchom svätosti
a zmŕtvychvstaním bol predurčený Syn Boží, Ježiš
Kristus, náš Pán“ (Rim 1, 3—4J.
Dokazuje svoje Božstvo. Ukončil svoje dielo a na
plnil proroctvá. Nám však otvoril cestu do blaže
nej večnosti. Vidíme ho ako víťaza osláveného,
ktorý nám dal nádej v istotu večnosti. Toto je zá
kladná pravda kresťanského učenia. Tou pravdou
nás utvrdzuje aj sv. apoštol Pavol: „Ak Kristus ne
vstal, tak je márne naše kázanie, márna je aj vaša
viera“ (1 Kor 15, 14].
Na juhu Afriky je veľmi nebezpečné predhorie
pre moreplavcov, ktoré portugalský plavec Diaz na
zval, Búrlivý mys. Diazov kráľ, vo vidine dostať sia
skoro až k Indii, toto predhorie nazval Mys dobrej
nádeje.
Kristovo vzkriesenie premenilo tiež nebezpečné
a strašné predhorie smrti na Mys dobrej n ád eje. . .
Preto a j Veľká noc sa slávi tak radostne. Naozaj „to
to je ten deň, čo učinil Pán! Radujme sa a veseľme
sa v ňom“!
*
A keď vošli do domu, vystúpili do hornej siene,
kde zostali. ., všetci zotrvávali jednomyseľne na
modlitbách. . ( Sk 1, 13—14],
Jeden z našich súčasných spisovateľov opisuje ná
vrat do rodného domu. Po tridsiatich rakoch sa
vracia, lebo stratil pôdu pod nohami, stratil sám se
ba. Jeho manželstvo sa rozpadáva a v druhom ne
nachádza uspokojenie. V duševnom nepokoji uteká
do rodičovského domu. Je starý, zamknutý a nesúci
na bývanie. Keď sa konečne dostane dnu, začína sa
u neho vnútorný prerod. ¡Poznáva každý kút, miesto,
ba vynára sa mu celý dej, ktorý strávil v tomto
dome. Našiel sám seba!
Pre každého z nás rodičovský dom má nezaplatiteľnú cenu. V ňom a!feoby sa pre nás zastavil čas . . .
Hlbším a duchovne hodnotnejším domom pre kres
ťana je chrám. Za múrmi chrámu necháme svetskú
starosť a myšlienkami i srdcom spojíme sa s Pánom
Bohom. Dom Boží je domom modlitby. Preto naše
správanie v chráme má byť úprimné a sústredené.
V opačnom prípade by nám patrili slová Písma svä
tého: „Tento ľud len perami svojimi ma ctí, ale srd
ce jeho je ďaleko odo mňa“ (Iz 29, 13].
*
A spoločne sa schádzavali všetci v Šalamúnovej
sieni (Sk 5, 12).
Učeníci sa schádzali na spoločné moidlltby. Mod
litba je rozhovor s Pánom Bohom. V nej vylievame
svoje vnútro, vnútro svojej duše. Každá modlitba
má byť pozorná. Má vyvierať z hĺbky duše.
Antonín Dvorak, jeden z najväčších českých hu
dobných skladateľov, rád sa modlieval sv. ruženec
a cez prázsdniny hral v chráme na organe.

„Treba sa vždy modliť a nikdy neustávať,“ hovo
rí Spasiteľ (Lk 18, 1). Sv. Alfonz hovorí: „Kto sa
modlil, je spasený; zavrhnutý preto, že sa nemodlil“.
Sv. Katarína Sienská takto povzbudzovala spolusestry k modlitbe: „Pane, tu ostanem na kolenách
pred tebou, dokiaľ ma nevyslyšíš“.
Tak sa modlili svätí. Čo my? Modlitba je veľký
prostriedok k spáse. Podmienka dokonalého kres
ťanského života.
V tom čase král Herodes zajal niektorých z Cir
kvi, aby ich mučil (Sk 12, 1).
Kristovo učenie malo od svojho počiatku mnoho
nepriateľov. Boli prenasledovaní i tí, čo toto učenie
prijali. Najmä od židov a pohanov. Toto predpove
dal už Spasiteľ: „Majite sa však na pozore, lebo vás
vydajú súdom, budú vás bičovať v synagógach
(Mk 13, 9).
Dejiny Cirkvi sú a j dejinami mučeníkov. Vyznavači Kristovej viery padali ako klaisy pod k o so u . . .
Ten, kto sa pozastaví pri rímskom Koloseu, s veľ
kou úctou sa pokloní tým, ktorí tu položili životy
pred očami skamenelých sŕdc. Každý je tu ticho,
rozmýšľa a sprítomňuje si tu hrôzu m učenia. . . Aj
sv. Juraj položil svoj život za Kristovu vieru. Všet
ci, 5o boli touto cestou volaní, žili slovami Spasi
teľa: „Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupov ať. . . , vaša odplata je hojná v nebi“ (Mt 5, 11—12).
*
. . . že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú
ich vdovy (Sk 6, 1).
Už od samého počiatku verejnej činnosti Ježiša
Krista, patrili ženy ik tým, čo prejavovali veľký zá
ujem o nové učenie. Písmo sväté často ich spomína.
Spomína ich aj sv. apoštol 'Pavol a niektoré dáva
menovite pozdravovať (Rim 16, 1—15).
Ženy preukazovali svoju horlivosť a nebojácnosť
už pri samotnom utrpení Ježiša Krista. Išli za Ním
na Kalváriu. Veronika mu podala šatku, aby sa
utrel. Ženy stáli i pod ‘k rížom a so súcitom a hlbo
kým žiaľom pozerali sa na Jeho utrpenie. Vysluho
vali pri jeho pochovaní a tiež na tretí deň išli skoro
ráno k hrobu, aby pomazali Kristovo telo.
Za túto nebojácnosť a Odvahu ich Pán Boh odme
nil. Prvé počuli zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní,
ba a j sám Kristus sa im zjazil (Mt 28, 8—10).
Najkrajším poslaním ženy je apoštolát lásky a prí
kladného života v rodine i v cirkvi. Preto im aj svä
tá cirkev venuje 3. veľkonočnú nedeľu — Nedeľu
myronosičiek.
o. Pavol Dancák
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chu a od smrti a v dôsledku toho zjednocujú sa
z ukrižovaným a vzkrieseným Kristom, majúc takto
účasť na večnom živote. Okrem toho sa posilňuje
nádej, že kráčajú pevným krokom v ústrety druhé
mu slávnemu Kristovmu príchodu.
Táto dejinná skutočnosť je obsiahnutá v pekných
a vznešených bohoslužobných piesňach, ktoré sú
popretkávané slovami Písma svätého v jeden celok.
GRÉCKOKATOLÍCKA VEĽKONOČNÁ BOHOSLUŽBA
Každá veľkonočná pieseň má na čitateľa či poslu
VO SVETLE PlSMA SVÄTÉHO
cháča taký účinok, akoby čítal Písmo sväté.
V
našom obrade počas celého cirkevnéhio roku Zo všetkých veľkonočných piesní je najkrajšia tá
to: Kristus slávne vstal z mŕtvych (Mt 28, 6; Mk 16,
oslavujeme Veľkú noc každú nedeľu. Avšak okrem
3).
nedele máme veľký sviatok. Vzkriesenie Pána, ktorý
To, čo je uvedené v zátvorkách za slovami, zna
sa v jednej veľkonočnej piesni veľmi výstižne volá
„sviatok nad sviatky a slávnosť nad všetky slávno mená, že predchádzajúce slová sa nachádzajú v
evanjeliu sv. Matúša hlava 28. verš 6 a u sv. Marka
sti.“
hlava 16, verš 6. Podľa toho vysvetlenia sa bude
Tento veľký sviatok kresťanstva dáva novú náplň
židovskej Veľkej noci, ktorá sa v dejinách ľudstva treba pozerať a j na nasledujúce veľkonočné piesne.
slávila prvýkrát medzi Židmi. A Židia slávili Veľkú
Veľkonočná utiereň sa začína slovami: Sláva svä
noc na pamiatku oslobodenia z otroctva a súčasne
tej, jednopodstatnej a nerozdielnej Trojici, Otcu
očakávali svojho národného osloboditeľa, Mesiáša. i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky
Kresťania na Veľkú noc oslavujú oslobodenie z hrie vekov.

Touto výzvou vyznáva kňaz v mene Cirkvi článok
viery, že Otec, Syn a Duch Svätý sú jeden Boh a tá
to pravda sa dá vyjadriť slovami: Svätá Trojica. Prá
ve vzkriesený Kristus bol prvým, ktorý o tomto ta
jomstve dôkladne učil ludí.
Po tejto výzve kňaz spieva prvý veľkonočný tropár: Kristus slávne vstal z mŕtvych (Mt 28, 6; Mk
16, 6; 1 Kor 15, 20; 2 Tim 2, 8; Rim 1, 4), smrťou
smrť premohol (Iz 25, 8; Múdr 16, 13; 1 Kor 15, 53;
Žid 2, 14] a zosnulými v hroboch život daroval (Iz
26, 19; Ez 37, 3; Dan 12, 2; Dt 32, 29; 1 Sam 2, 6;
Tob 13, 2).
Hlboký význam tejto základnej a hlavnej veľko
nočnej bohoslužobnej piesne lapidárne vyjadrujúcej
náplň veľkonočných sviatkov, ktorá sa spieva celé
velkonočné obdobie až do sviatku Nanebovstúpenia
Pána a ktorá má vplyv na radostnú veľkonočnú ná
ladu, sa dá v krátkosti vysvetliť takto: Všetky bib
lické predpovede o vykupiteľskom diele Spasiteľa sa
sústreďujú v tajomstve Kristovej smrti. V tejto smrti
celé dejiny ľudstva sa vynárajú ako dramatický zá
pas života so smrťou, na ktorú sa človek pozeral
ako na svojho najväčšieho nepriateľa. ¡Podľa Písma
svätého smrť mala svoju moc pred Kristom a bez
Krista. Keď však prišiel Kristus, svojou smrťou trium
fuje nad smrťou ako Víťaz, čo je vyjadrené v piesni:
smrťou smrť premohol.
Od chvíle vykúpenia sa už ľudstvo celkom inakšie
pozerá na smrť, pretože má iný význam pre človeka,
ako pred vykúpením. I keď oslavujeme premoženie
smrti, predsa táto na nás čaká. Lenže my, ktorí pev
ne veríme slovám piesne: a zosnulým v hroboch ži
vot daroval, neukladáme sa do hrobu ako, premože
ní, ale ako víťazi. Smrť preto pre nás neznamená
koniec, ale začiatok večného života. Práve táto sku
točnosť naplňuje srdce, dušu, myseľ a celého člo
veka radostnou náladou a šťastím, aké sa zmocňujú
gréckokatolícikých veriacich, ktorí vznešenými pies
ňami oslavujú veľkonočné sviatky vo svojich chrá
moch, o čom svedčia aj ďalšie spevy.
Nech povstane Boh a stratia sa jeho nepriatelia,
spred jeho tváre prehnú tí, čo ho nenávidia (2 67,
1; Nm 10, 35). Tie slová sa spievajú po Kristus sláv
ne vstal. . . Žalm, z ktorého sú prevzaté uvedené
slová, napísal Dávid na ¡oslavu nad veľkým víťaz
stvom a je triumfálnou piesňou, ktorou Izraeliti spre
vádzali archu, na ktorej trónil Boh, keď ju brali do
vojny alebo sa s ňou vracali po úspešnej vojne so
zajatcami na Sion. Ústrednou myšlienlkou žalmu je,
že pred Bohom, Pánom zástupov, má ustúpiť každý
nepriateľ, ako o tom svedčia ďalšie slová tohto žal
mu. Podľa Svätých Otcov, ktorí sa odvolávajú na
sv. apoštola Pavla (Ef 4, 8], tento žalm ospevuje
nielen víťazstvo Izraelitov, ale a j víťazstvo Krista
nad jeho nepriateľmi, satanom a nad smrťou.
Ako sa dym rozplýva, tak ich rozháňaš, ako sa
vosk roztápa v žiari ohňa (Ž 67, 3). Tak spred Božej
tváre zmiznú hriešnici, ale spravodliví zaplesajú
(Ž 67, 4). Tieto slová sa organicky všažu na pred
chádzajúce, ktorými sa pripomínajú všetky víťazstvá,
dosiahnuté Božou pomocou. Tento žalm spievali
Izraeliti, keď dobýjali zasľúbenú zem a prosili Bo
ha, aby sa dali na útek tí, ktorí sa postavili proti
tomuto podujatiu. Podľa učenia Svätých Otcov ten
to žalm je vynikajúci chválospev vďaky za prijaté
Kristove dobrodenia, ktoré Kristus svojím slávnym
vzkriesením spečatil.

Toto jed eň , čo učinil Pán. Plesajme a radujme sa
z neho (Ž 117, 24). Žalmista pri písaní týchto slov
pozeral do budúcnosti na vykupiteľské dielo Ježiša
Krista. Podľa toho tento deň, v ktorom Kristus sláv
ne vstal z mŕtvych, stál sa pre celé ľudstvo najväč
ším sviatkom, slávnosťou nad všetky slávnosti a pra
meňom najväčšej radosti.
o. Vladimír P o t r a š k n

Na počesť sv. Metoda
Najvýznamnejšie cyrilometodské výročia za živo
ta našej generácie završuje jubileum smrti sv. Me
toda. Práve na Veľkú sobotu, t. j. 6. apríla tohto, ro
ku oslávime 1100 rokov od jeho smrti. A s nami ce
lá naša spoločnosť, všetci Slovania, ba celá Európa.
Pri tejto príležitosti u nás boli, alebo čoskoro bu
dú vydané viaceré hodnotné publikácie. Z nich si za
sluhuje našu pozornosť najmä kniha Rudolfa Krajooviča Veľká Morava v tisícročí, ktorú má v edič
nom pláne vydavateľstvo Tatran. Bude obsahovať
diela z čias veľkomoravských, ktoré sú priamym
alebo nepriamym ovocím úsilia sv. Cyrila a Metoda,
našich vierozvestov a zakladateľov nášho písomníc
tva. Ďalej prinesie výber súčasnej poézie a prózy
s veľkomoravskou tematikou. Ukazuje na pokrokové
pôsobenie veľkomoravskej a cyrilometodskej idey.
Ilustroval Miroslav Cipár. Bude ju dostať v predaj
niach Slovenskej knihy, alebo je možné objednať si
ju vo vydavateľstve Tatran.
Pri príležitosti okrúhleho jubilea nášho prvého
arcibiskupa Metoda sa budú konať aj viaceré ve
decké sympóziá.
Toto veľké výročie zvečnila aj pobočka Slovenskej
numizmatickej spoločnosti v Nitre, keď pri tejto
príležitosti vydala pamätnú medailu. Zobrazuje svä
tých solúnskych bratov, Nitriansky hrad, oráča a
veľkomoravské platidlo. Umelecký návrh je od aka
demickej sochárky Ľ. Ovengrošovej. Medailu vyra
zila Štátna mincovňa v Kremnici z postriebreného
tombaku s priemerom 70 mm.
Naše cestovné kancelárie (Čedok a CKM] umož
ňujú zase navštíviť miesta späté so životom našich
äpoštolov: rodné mesto Solún v Grécku i Carihrad
(dnes Istanbul) v Turecku, kde prežili svoje štúdiá
i roky úspešného uplatnenia na významných mies
tach.
Spolok sv. Vojtecha v Trnave vydá zobrazenie sv.
Cyrila a Metoda v troch veľkostiach. Ide o reproduk
ciu olejového obrazu akademického maliara Schurmanna. Očakáva sa aj vydanie nového prekladu Pís
ma svätého Nového zákona.
Aj z tohto stručného prehľadu vidieť, že a j po 1100
rokoch musíme dať zapravdu autorovi Chváloreči
na našich otcov a učiteľov:
„Mnohí budú velebiť ich rozum; a nevyjde nazmar
aa veky. Pamiatka ich nezanikne a ich meno bude
žiť od pokolenia do pokolenia.“
—sák—
PATRIŤ LEN BOHU
Svätý Jänŕ Vianney n a jednom pohrebe povedal: „Aká Iťastné sú duše, k toré môžu dobrému Bohu povedať: Pane, vždy
som p atril len Tebe“.

Posledné chvíle a smrť nášho otca
Tisícsto liet preletelo
nad národom od tých dôb,
Metodovo sväté telo
čo vložili v slávny hrob.

(JKS 434)

Od chvíle smrti sv. Metoda nás delí už rovných
1100 rokov. Zdalo by sa nám to priam .nepreniknu
teľnou časovou bariérou. Predsa však tieto chvíle
máme priam plasticky zaznamenané a zachované
v „Živote Metoda“, ktorý vznikol hneď po jeho smrti
noku 885.
Autor — veľmi pravdepodobne očitý svedok —
píše:
Takto všetky obvinenia odvrátil na všetkých stra
nách a ústa mnohovravných zavrel, beh zavŕšil, vie
ru zachoval a očakával veniec spravodlivosti (2 Tim
4, 7). A pretože sa zaľúbil Bohu, stal, sa jeho milá
čikom. Približovať sa začal čas prijať pokoj od stras
ti a mzdu za mnohé roboty.
I opýtali sa ho a hovorili:
„Koho čuješ, otče a učiteľ ctihodný, z učeníkov
svojich, aby v učiteľstve tebe nástupcom bol?“
I ukázal im na jedného zo známych učeníkov svo
jich, nazývaného Gorazdom, a povedal:
„Tento je vašej zenss slobodný muž, učený dobre
v latinských knihách, pravoverný. To buď vôľa Bo
žia, i vaša láska, ako i moja.“
A keď sa zišiel v Kvetnú nedeľu všetok ľud, vošiel
do chrámu, hoci zoslabnutý, kázal požehnať cisára
i knieža i duchovenstvo i všetok ľud. A hovoril:
„Opatrujte ma, deti, do tretieho dňa.“
Ako sa aj stalo.
Keď svitol tretí deň, povedal potom:
Do tvojich rúk, Pane, dušu svoju odovzdávam (Lk
23, 46).
Na rukách kňazských spočinul šiesteho dňa mesia
ca apríla, v tretej indikcii, roku 6393 od stvorenia
sveta (6. apríla 885).
Keď ho učeníci jeho opatrili, vzdali mu dôstojné
pocty, službu cirkevnú vykonali po latinsky i grécky
a po sloviensky a uložili ho do hlavného chrámu.
A bol priradený k otcom svojim i patriarchom i
prorokom, apoštolom, učiteľom, mučeníkom.
Ľudia však, nesčíselný národ, čo sa poschádzal,
odprevádzali ho so sviecami, oplakávali dobrého uči
teľa a pastiera, žialili muži i ženy, malí aj veľkí, bo
hatí aj chudobní, slobodní i nevoľníci, vdovy aj si
roty, cudzinci aj tuzemci, neduživí aj zdraví, všetci,
lebo všetkým bol všetko, aby získal všetkých (1 Kor
9, 22).
Ty však z výše {svätý Metod), svätá a ctihodná
hl«va,
hľaď modlitbami svojimi za nás, túžiacich po tebe,
zbavuj od všelijakého nebezpečenstva učeníkov
svojich
a náuku rozširuj i bludy prenasleduj,
aby sme si, keď budeme žiť tu dôstojne
podľa povolania svojho,
stali s tebou, tvoje stádo,
po pravej strane Krista, Boha nášho
a prijali od neho večný život.
Lebo jeho je sláva i česť na veky vekov. Amen.
(Život Metoda XVII. kapitola)

Hlavný u ltär v gr.-k at

chrám e sv. Cyrila a Metoda v Adidov
ciach

MODLITBA K NAŠIM VIEROZVESTOM

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich
predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich
k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nami
radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že
tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v
ohlasovaní Evanjelia. Pokorne ďakujeme ne
beskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnos
ťou začlenil náš národ do svätej cirkvi.
Orodujte u Boha za slovenský národ, vypro
sujte nám silu, aby sme vždy vyznávali vieru
a podľa nej aj žili.
Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste
nebeskými ochrancami, pomáhajte dnešným ge
neráciám* európskeho kontinentu udržiavať a
zveľaďovať duchovné a kultúrne dedičstvo, kto
ré dostali ich predkovia s prijatím kresťanstva.
Orodujte za cirkevné spoločenstvá Východu
i Západu, aby odstránili spomedzi seba všetko,
čo ich rozdeľuje, ä pod ochranou Bohorodičky
Panny Márie nažívali v plnej jednote a láske
na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha. Amen.
Akou dôstojnou chválou by sme mali osláviť Veľkňazov, Žu
slovanské národy vyviedli z tem nôt nevedomosti a osvietili
ich svetlom evanjelia, poučili ich o tajom stve jednopodstatnej
Trojice. Oni nás ako planú olivu zaštepili n a plodný strom
pravej viery. Ich prostredníctvom sme od Krista dostali dar
pokoja a hojné milosti.
( Na velkej večierni sviatku sv. Cyrila a Metoda ]

dy, ak budeme pre ňu hotoví obetovať a j svoj život.
Skôr by sme mohli obetovať majetok, česť, slávu,
zdravie a život, než zrieknuť sa Kristovej viery. Pa
pozw Ä š s v o ju VÍeŔU/
mätáme tu na slová Ježiša Krista: „Veď čože by oso
žilo človekovi, keby celý svet získal, ale duši svojej
by uškodil?“ (Mk 8, 36). Pekné príklady neochvej
nej viery vidíme u mučeníkov a svätých.
V
Starom zákone čítame, že deväťdesiatročný sta
rec
Eleazar
radšej zomrel, než aby jedol zákonom
VLASTNOSTI VIERY
nedovolené bravčové mäso, čím by dal pohoršenie
mladým (2 Mak 6, 24—28).
„Skúmajte sa, či ste pevní t o v iere!“
Kto by mohol vypočítať množstvo mien mučeníkov
(2 Kor 13, 5 ).
Nového zákona, ktorí s radosťou preliali svoju krv
Ďalšia vlastnosť našej viery je, že má byť ž i v á .
za Ježiša Krista a s radosťou obetovali svoj život za
Viera je živá vtedy, ak žijeme tak, ako to od nás svoju vieru? Spomeňme si len na prvomučeníka sv.
žiada naše vierovyznanie. Byť živým, znamená mať Štefana, vePkomučeníka Demetra, Jozafáta, Barboru,
život. Preto naša viera nesmie ležať v, našich srd Katarínu a tisíce iných.
Keď od sv. ¡Polykarpa ( t 167) žiadali, aby prisa
ciach ako mŕtvola, ale máme ju vyjadrovať navo
nok. Ak ju neprejavujeme navonok, je mŕtva. Ako hal, že sa zriekne Boha a bude sa klaňať pohanské
kvet, ktorý je zatvorený v tmavej miestnosti, zväd mu bohu, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal:
—
Osemdesiat rokov slúžim Kristovi. A dnes by
ne, podobne aj naša viera, ten zázračný Boží kvet,
som mal preklínať svojho Kráľa, ktorý ma svojou
ak zostane zatvorený v komôrke ľudského srdca.
Viera, to je sila, ktorú človek dostáva z neba. Nikdy smrťou vykúpil na kríži?
nesmie byť skrytá. Preto ju musíme prejavovať na
Po týchto statočných slovách s radosťou išiel na
vonok, a to slovami a skutkami.
smrť.
a) Svoju vieru máme prejaviť slovom, pretože sám
Nám dnes nehrozí mučenie alebo upálenie. Máme
Spasiteľ povedal: „Každého teda, kto mňa vyzná
však dosť príležitostí brániť svoju vieru. Vždy pa
pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý mätajme na slová nášho Spasiteľa: „Kto sa bude
je na nebesiach“ (Mt 10, 32). Avšak toto netreba
hanbiť za mňa a za moju náuku pred týmto cudzo
ložným a hriešnym pokolením, za toho sa aj Syn
chápať tak, že prvému, kto sa nás opýta, akej sme
viery, alebo kto sa s nami chce hádať o pravdách človeka bude hanbiť, keď príde vo sláve svojho Otca
viery, hneď aj poivedali, alebo púšťali sa s ním do so svätými anjelm i“ (Mk 8, 38).
hádky. Sv. Tomáš Akvinský o tom hovorí:
Buďme šťastní, ak si vieme uchrániť svoju vieru,
— Pre spásu duše žiada sa prejaviť svoju vieru ten najväčší poklad v živote kresťana, aby sme v ho
slovom vtedy, ak vieme, že zanedbaním takéhoto dine našej smrti mohli zvolať s veľkým apoštolom
prejavu navonok nedali by sme Pánu Bohu náležitú Pavlom: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokonal,
úctu, alebo by sme nedali blížnemu dobrý skutok.
vieru som zachoval. Už mi je pripravený venies
b) Okrem toho svoju vieru máme prejavovať aj spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spra
skutkami. To znamená, že naša viera sa musí preja vodlivý Sudca . .
(2 Tim 4, 7—8).
—L—
viť v našom myslení a konaní. Lebo čo by to bola
za živó viera, ak veríme, že Boh je spravodlivý ; udca, ktorý dobré odmeňuje a zlé trestá a my by sme
napriek tomu žili v hriechu? Či možno povedať, že
máme živú vieru? Alebo ak veríme v prítomnosť Je
žiša Krista v Najsvätejšej Eucharistii a neprijímať
ho do svojho srdca? Či je to živá viera? Alebo ve
riť v nekonečnú cenu sv. liturgie a pritom bez váž
nej príčiny nezúčastniť sa na nej v nedeľu a svia
tok? Či by bolo možné vyrátať všetky tie príčiny
a prípady, v ktorých sa náš život rozchádza s tým,
čo od nás žiada naša katolícka, viera?
V Písme svätom čítame: „Čo je platné, bratia moji,
ked niekto tvrdí o sebe, že má vieru, ale nekoná
podľa toho? Môže ho viera spasiť? . . . Tak a j viera,
ak sa neprejavuje skutkami, je mŕtva sama v sebe“
(Jak 2, 14—17). Ak nebudeme svoju vieru oživovať,
ak nebudeme robiť to, čo od nás naša viera žiada,
budeme sa pred Bohom zodpovedať, že sme nežili
podľa tých právd, ktorým nás naučila sv. cirkev. Vi Hlavný o ltár gr.-kat. chrám u sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
dieť to jasne zo slov Spasiteľa: „Teda toho sluhu, čo
poznal vôľu svojho pána, ale nič nepripravil, ani
NEZABUDNIME SA KAJAŤ
nerobil podľa jeho vôle, veľmi zbijú“ (Lk 12, 47).
Nás veriacich, ktorí sme prijali vieru a poznali Bo
Svätý Severín ( t 482), ktorý hlásal kresťanstvo na území
žiu vôľu, bude spravodlivý Sudca posudzovať prís
terajšieho Rakúska, keď videl blížiacu sa svoju smrť, napomí
nejšie.
Štvrtým znakom, vlastnosťou našej viery je n e- nal: „N ezabudnite sa kajať, keď ste sa prv nebáli hrešiť.
o c h v e j n o s ť . Naša viera bude neochvejná vte Chráňte sa h riech u !“

Svécení páschy
TRADICE RECKOKATOLICKÝCH VELIKONOC
Stará povést vypraví o dvou bratrech, z nichž první — bezcitn ý a lakomý, — žil v bohatství, zatím co
druhý n em él ani m ouku na páschu, jíž by v cerkv i
m ohol n echat posvétit. I dal tvar p ečiv a kusu lip o 
vého dreva. P ak jeh o žen a z p osled n í hrstičky mouky uhn étla tésto a drevo jím obalila. Pri sv écen í se
oba bratri sešli. B ohatý chudém u p áschu závidel —
b y lá krásn a a honosná. N ak o n ec si vym ohl vým enu,
aby s e cizí p rací m ohl p ochlu bit vznešeným hostum .
Když pred nimi p á sch y rozkrojil a ostudu utrpel,
zastydél se, jsa p fesv éd č en , že jd e o trest Boží a od
té doby žil se svým bratrem v k r es ťa n s k é lá s c e a
porozum ení.
P áscha, ja k o výroční obradn í p ečiva, p atrila k vý
ch od oslov en ský m ŕ e c k o k a to lic k ý m velikon ocu m snad
odjakživa. Už v noci p red Bílou sobotou zadélávaly
hospodyn é — i v tom nejchudším staven í — tésto
d o v elk ý ch d laban ý ch d rev en ý ch k o ry tech p o d lo ž e 
ných svéceným i proutky šutky, aby p á sch a vyrostla
stejn é rý ch le ja k o jívové halú zky. Stávalo z 10—50
kilogram u m ouky a to lik a v ajec, k o lik osob v rodine
žilo, pŕičem ž n em élo jít o p o čet lichý. Ješ té n aše
starka verila, že prin áší neštéstí. S k oráp ky — s obsahem op atrn é vyfouklým ja k o na p ísan ky — bývala
zdoben á dvírka z a h rá d ek , to proto, a b y se jim veliko stí pod obal v nich pestovan ý č e sn ek . P áscha byla
tvarovaná buď jedn odu še — h la d c e, bez ozdob, nebo
n aopak hýrila prepestrou d e k o r a c í rozm anitých p le 
tencu, sym bolu a p tačích fig u rek. Jen vínkam i ji zdobit dov olen o n ebylo, n eboť v én ec — byť trnový —
zdobil hlavu Kristovu. P okuď h osp od y n é páschu vínk em p fe c e jen p rikrášlila, p a k jen proto, aby ho po
vysvécen í z p ečiv a seŕízla a zav esila na čestn é místo
v jizbé.
P eklo sa za zam čeným i dverm i, ch rá n íce ta k výr o b ek p red eventuelním uhranutím n áhodn é vstoupivší nepovolan ou osobou. V éfilo se ta k é , že nevyd a fí-li se p á sch a , n ebo d o k o n c e prevrhn e v p eci, do
stavení pŕíjde bída. V n é k te fý c h reg io n ech sloužila
i ja k o p ro stred ek véstebn í — pu kla-li s vrchu, sym 
bolizovalo to narození, n epu kla-li — sm rti Pri jejím
k la d en í do p e c e privádély h osp od y n é p od lopatu
nejm ladší d íté rodu, n áb ád ajíc ho, aby ro silo tak
d o bre, ja k o vyroste p ásch a. Pák trikrát p red p ecí
p ovyskočily, aby rovnéž ta k v p e ci pečiv o vyskočilo.
B éhem p ečen í n esm él nikdo zpívat. S tarka vždyc
k y vyprávéla, ja k k te r é s i žen é z V erchoviny, svétskou píseň notujíci, vyrostla za trest p á sch a tak , že
jí z p e c e nebylo m ožno vytáhnout. fe lik o ž však pred
svécen ím n esm éla být v žádnem p ríp ad e n akrojena, m useli celou p e c rozebrat. N ebylo by na tom
žádného divu — vždyť pásch y o prum éru 70—80 cm
a váze 20 kilogram u p a tfily k e z cela béžným .
Ze z a d élan éh o tésta býval tvarován ješ té kríž, zavéšovaný na dv ere gán ky a p ečen ý m alé k o lá č k y „perep išk y “, z nichž ty n ejp ov ed en éjší d ostal svjaščen n ik, d a k d cerk o v n ík , d alší p a k m ístní chudí.
Po u pečen í balily h osp od y n é tu krásu d o vyšívané
p á šča n k y a upiísťovaly ve stredu prostredn ých s to 
lu. Často na nich už dalšíh o m ísta nezbylo.
Pr'iiní sv á tek po Kristovu V zkríšení, hn ed ča sn é
zrána, postávaly p red rec k o k a to lic k ý m i k o ste lík y
p o četn é skupiny žen u svých výrobku a o ček á v a ly

p ríchod svjaščen n ika. Ten se nejprve pom odlil na
amvonu a po m odlitbé a trikrát odzpívaném „Christos v o sk res“ stanul v č e le m ezi tím zform ovaného
p ro cesí, s nímž vyšel z cerk v e, p od ku fu jíce k a d id el
nici ro zestav én é pokrm y, včetn é páschy, a žehnajíce
prihlížejícím u davu. N ejprve požehn al ch léb, pak
b erá n k a v elikon očn íh o, d alší pokrm y — ja k o byly
k lo b ásy , slanina, hrudky m ásla a sýra, vejce, včetné
téch barevn ých, kren , č e s n e k i sul a páschu nako
n ec:
„B lahoslovljaju ťsja i osvjaščaju tsja brašna šija vc
im ja Otca i Syna i Svjataho Ducha. Amiň. — Požehnávají se a posvécu jí se tyto láhu dky, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svätého. Amen.“
Po z á v érečn é m odlitbé se vérící rozcházeli k e svým
dom ovúm , ča sto tri, p ét i více kilom etru od cerkve
vzdáleným . P očasí bývalo vrtošivé a na východoslo
ven ských grúních m nohdy tep re začínal tát sníh.
Zvolna se m énil v životadárnou vodu, jíž zem nasá
vala s e stejnou vyprahlostí ja k o jsm e my prijímali
do svých srd ci tu ničím nenapodobiteln ou atm osféru
slávnosti K ristova Vzkríšení.
—náŕ—
— s>® <§-—

Knieža pokoja
Prorok Izaiáš niekoľko storočí pred narodením
Krista hovorí o Kristovi, že „bude vládnuť v poko
ji bez konca“ (zrov. Iz 9, 6). Kristus je skutočne
Knieža pokoja (Iz 9, 5), ktorý priniesol pokoj na
svet.
To, že je skutočne kniežaťom pokoja, dosvedčuje
aj príhoda, ktorú si pripomíname na Kvetnú nedeľu.
Ježiš prichádza do Jeruzalema na osliatku, na kto
rom ešte nikto z ľudí nesedel. Bojovníci, dobyvatelia
obyčajne prichádzali na koni. Osol bol cestovným
zvieraťom chudobných a pokojamilovných. Teraz
sa plní to, čo predpovedal prorok Zachariáš: „Plesaj
hlasno, dcéra Siona,. . . hľa, tvoj kráľ ti prichá
dza, . . . o pokoji rokovať bude s národmi. . (Zach
9, 9—10).
Kristus svoj pokojamilovný program dáva ohla
sovať už pri svojom narodení na svet. Veď anjeli
zvestovali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi po
koj — príchodom Vykupiteľa.
Ale Ježiš sám vie, čo ho bude stáť tento pokoj na
zemi. Najprv musí On sám položiť život a po zmŕt
vychvstaní hovorí ľuďom už sám, vlastnými ústami:
„Pokoj vám!“ a oznámi im aj odpúšťanie hriechov.
Toto bude začiatok veľkého pokoja svedomí.
O ostatný 'pokoj sa bude ešte zápasiť: pokorou, lás
kou a vytrvalosťou. Bude treba ešte mnoho sĺz, mno
ho nepokoja, ale stále budú pribúdať tvorcovia po
koja.
A o čo ide nám? Aby aj v n^šej dobe, v našich
spoločenstvách, v našich rodinách bolo čo najviac
Kristových nasledovníkov.
Pane Ježišu, Knieža pokoja, Ty nie si dobyvateľ
na koni, ale pokojný cestujúci na osliatku, ktorý
nemá miesta, kde by hlavu sklonil. Stojíš pri dve
rách a klopeš a kto ti otvorí, toho obdaruješ poko
jom. Prosím Ťa, pomôž mi otvoriť ti dvere.
o. Milan Mojžiš

ZÁKON VEČNOSTI
V polovici septembra! 1984 zom rel t o vekn 36 rokov vynika
júci sovietsky spisovateľ N odar Vladim irovič Dumbadze. Vy
davateľstvo Slovenský spisovateľ v Bratislave vydalo o i dru
h ýk rát jeho rom án Zákon večnosti. Hlavným hrdinom je šéf
red ak tor novin B ačan a Ramišvili, ktorý v nem ocnici, kde sa
zotavuje z ťažkého infarktu, rekapituluje svoj život. Svoju
retrospek ciu v situácii na rozhraní života a sm rti preplieta
rozhovorm i s pacientm i, ktorí sú s nim v izbe. Osobitne interesný dialóg vedie s dekanom ortačalskéh o kostola Svätej Tro
jice otcom Joramom Kandelakim. Spisovateľ Dumbadze kňaza
Kandelakiho vykresľuje ako pasívneho voči zlu, ktorý kvôli
krádeži vzácneho kríža zo 6. sto ro čia z ortačalskéh o kostola
dostal infarkt. Životná filozofia o tca Joram a je zmierlivá so
životom , takým, aký je. Nevie sa postaviť tvárou v tv ár rôz
nym podobám zla a bojovať s nimi. Naproti tomu šéfredaktor
B ačan a je večný optim ista a ich vzájom ná konfrontácia rezultuje jednoznačne v prospech etick ých noriem Ramišviliho. V
prospech aktívnebo zápasu s rôznymi problémami.
Po čase odchádza z nem ocnice o tec Joram . Prosí Boha, aby
sa zmiloval nad neveriacim Bačanom . Ak treb a, je ochotný
dať zaň svoj život, lebo B ačanova dobrota je „silnejšia ako
m oja.“ V tich ej m editácii pri Bačanovej posteli hovorí: „A nie
je Ti vari jedno, v čom mene sa bude na zemi upevňovať
m ier, spravodlivosť, čestnosť, d ob ro?“ B ačan a nemohol dlho
zaspať. Keď s a zobudiil, o tec Joram bol už p reč. Odišiel na
s v ita n í. . . Neskoršie odišiel z nem ocn ice aj Bačana. Pri roz
lúčke hovorí profesorovi, prednostovi nem ocnice: „Objavil
som zákon večnosti. Usilujme sa o nesm rteľnosť našich duší.“

—B—
Akad. maliar Mikuláš Klimčák: Ukrižovanie Ježiša Krista.
Kríž bol nástrojom pre popravu, skla
dajúci sa z dvoch vzájomne sa p retí
najúcich brvien, z ktorých jedno bolo
kratšie a druhé dlhšie. Na tento nástroj
bol odsúdený pripevnený alebo pribitý
a potom vztýčený, zasadený do zeme, na
znamenie veľkej hanby. Bol to jeden z
najkrutejších trestov popravy u Ríma
nov. Obyčajne mu predchádzalo krnté
bičovanie, ktoré keď zločinec prežil, bol
potom ukrižovaný. Oboje podstúpil náš
božský Spasiteľ Ježiš Kristus.
Vykupiteľskou smrťou Kristovou bol
kríž posvätený a stal sa symbolom našej
spásy a v Cirkvi svätej bol a je vždy v
najväčšej úcte.

KRÍZ AKO TREST
„Keď niekto spácha zlo, za k toré je
trest smrti, a keď bo obesia na dreve,
jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve,
ale ešte toho dňa ho pochovajú, pretože
od Boha je prekliaty ten, čo visí na dre
ve, a ty nesmieš poškvrniť tú zem, ktorú
ti dá Pán, tvoj Boh, do vlastn íctva“ (Dt
21, 22—23).
D Židov sa trest sm rti vykonával uka
meňovaním. Mŕtvolu popraveného člove
ka niekedy povesili na drevo. V zločin
covej mŕtvole je zosobnená kliatba, k to.

Znak kríža
rú vyriekol sám Boh ústam i sudcov. Tá
to kliatba by poškvrňovala izraelskú
zem, preto sa m ŕtvola m usela pochovať
ešte v ten deň, keď sa vykonala popra
va. Rozsudok sm rti sa vykonal kam eňo
vaním . Obesenie mŕtvoly naznačovalo
zväčšenie trestu a bolo výstrahou pre
žijúcich. Keďže Židia nesm eli vyniesť
rozsudok
sm rti
ukrižovaním,
žiadali
Pontského Piláta, m iestodržiteľa rím ske,
ho, aby vyniesol nad Ježišom Kristom
trest sm rti ukrižovaním.
„Tu im ho vydal, aby ho ukrižovali.
Prevzali teda Ježiša a odviedli ho. A
sám si niesol kríž a vyšiel na miesto,
ktoré sa volá Lebečné, po židovský Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním aj iných
dvoch, z jednej i z druhej stran y, a
uprostred Ježiša“ (Jn 19, 16—18 ).
OVOCIE KRÍŽA
„A ako Mojžiš vyzdvihol h ada na púš
ti, tak' musí byť vyzdvihnutý aj Syn člo 
veka, aby nik, čo uverí v neho, neza
hynul, ale mal život večný“ (Jn 3, 14—
15).
„Obeťou vlastného tela pozbavil p lat

nosti zákon i jeho prikázaniam i a n a
riadeniam i, aby priniesol pokoj a z dvoch
stvoril v sebe jedného, nového človeka.
Oba diely v jednom tele zm ieril s Bo
hom obetou kríža, ktorou odstránil ono
nepriateľstvo“ (E f 2, 15—16 ). — No sv.
apoštol Pavol hovorí ešte ďalej o ovocí
kríža tak to: „Zotrel aj dlžobný úpis s
jeho predpismi, ktorý bol proti nám a
prekážal nám. Ostránil ho a pribil na
kríž“ (K ol 2, 1 5 ). „Pozerajm e na Ježiša,
Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý pre
budúcu radosť pretrpel kríž, pohrdol
hanbou a zasadol si po pravici Božieho
trónu“ (Žid 12, 2 ).
A sv. P eter píše: „Naše hriechy on
sám vzal na svojom tele na kríž, aby
sme odumreli hriechom a žili spravod
livosti. Jeho siné rany nás uzdravili“ (1
Pt 2, 24).
Ovocie kríža nám získava božský Spa
siteľ pri každej sv. liturgii, novozákon
nej obeti, v ktorej sa obetuje svojmu
nebeském u Otcovi nekrvavým spôsobom.
Preto Cirkev svätá tak zdôrazňuje veľ
kú hodnotu každej sv. liturgie, pri kto
rej sa máme spolu s Kristom obetovať
nebeském u Otcovi, za telo a dušu, za
seba i za svojich blížnych. A z tejto ne
konečnej ceny kríža môžeme obetovať
aj za duše v očistci, ktorým veľmi po-

ntäha, keďže sam i si už nemôžu pomôcť.
Tie akoby k nám volali: „Ach, zmilujte
sa, p riatelia, už nado mnou, mňa dotkla
sa p ravica Pánova“ (Jób 19, 21 ).
UTRPENIE A SEBAZAPRENIE
Tieto dve veci veľmi úzko súvisia s
krížom, pomáha kresťanovi cvičiť sa v
nich, t. j. nevidieť v utrpení zlo, pretože
to bolo práve utrpenie, ktorým nás Jei i ä Kristus vykúpil. Teda má v sebe po
zitívne hodnoty a je opravdu k resťan 
skou čnosťou, k torá pomáha pri cvičení
s a v dokonalosti. Vedie ho k osvojeniu
náuky božského Spasiteľa a večnej bla
ženosti.
U sv. Matúša čítam e: „Kto nevezme
svoj kríž a nenasleduje m a, nie je mňa
hoden“ (10, 3 8 ). A sv. Lukáš píše po
dobne, čo povedal Spasiteľ: „Kto nenesie
svoj kríž a nenasleduje ma, nemôže byť
mojím učeníkom “ (14, 27 ).
Ak sa chcem e volať Kristovými n če .
níkmi, či jednoducho kresťanm i, musíme
si osvojiť jeho život a jeho čnosti. A
Kristovým údelom bol kríž a utrpenie.
Mýlil by s a ten, kto by ch cel iným spô
sobom hľadať cestu ku Kristovi a kto
by sa ch cel zbaviť krížov.
Pekne o tom hovorí ct. Tomáš Kempenský vo svojej knihe O nasledovaní
Krista. Uvedieme z nej niekolko myšlie
nok z dvanástej kapitoly II. knihy, ktorá
má názov Kráľovská cesta svätého kríža.
„V kríži je spása, v kríži je život, v

kríži obrana proti nepriateľom ; v kríži
je zdroj nebeskej sladkosti; v kríži je
posila mysle, v kríži duchovná radosť;
v kríži .je v rch ol čnosti, v kríži dokoná,
lá svätosť. Len v kríži je spása a nádej
večného života. Vezmi teda svoj kríž a
choď za Ježišom, a pôjdeš do večného
života. On šiel pred tebou nesúc si kríž
(Jn 19, 17 ), a zom rel za teba na kríži,
aby si i ty niesol svoj kríž a túžil umrieť
na kríži. Lebo kto spolu s ním umrieš,
budeš s ním aj žiť, a keď mu budeš dru
hom v trápení, budeš ním i v sláve“ (12,
7—11 ). „Myslíš si, že sa vyhneš tomu,
čomu nemohol uniknúť ani jeden sm rteľ
ník? Ktorý svätý bol na svete bez kríža
a bez tráp en ia? Veď ani Ježiš Kristus,
náš Pán, nebol ani hodinu bez bolesti
utrpenia, pokiaľ len žil. Kristovi bolo
treb a trpieť, hovorí (Lk 24, 26; 46) a
vstať z m ŕtvych, a tak vojsť do svojej
slávy“ (12, 26—27 ).
CENA KRÍZA
Zo všetkých nástrojov um učenia Ježi
ša K rista najcennejším nástrojom je ži.
votodarný kríž. Na ňom sme boli vykú
pení. Drevom rajským bol spáchaný prvý
hriech ľudí, na dreve kríža sa dokonalo
vykúpenie. Smrťou Ježiša Krista na kríži
otvorili sa nám dvere do neba. Odkiaľ
vznikla sm rť, odtiaľ povstal život.
Kríž nám hovorí o Božom m ilosrden
stve, o Božej láske k nám!
Kríž je tvrdým lôžkom um ierajúceho

CTIHODNÁ MÁRIA EGYPTSKÁ
(1. APRÍL)
V Palestíne žil kedysi zbožný mních Zosim. Kláš
tor, v ktorom bol predstavený, stál nad riekou Jor
dán a ixmísi, ktorí v ňom žili, dodržiavali zvyk, že
každého roku v prvú pôstnu nedeľu odchádzali na
púšť, aby v pokání prežili Velký pôst. Na Kvetnú
nedeľu sa vrátili do kláštora, aby spoločne odslú
žili strasti i oslávili zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
V roku 420 odišiel takto na púšť aj Zosim so svojimi mníchmi. Zašiel ďaleko, lebo si myslel, že stret
ne nejakého pustovníka, aby sa od neho naučil du
chovného života. Tu jedného dňa spozoroval postavu
človeka. Zdalo sa mu, že vidí zlého ducha. Zistil, že
je to človek, ktorého telo je opálené slnkom a jeho
vlasy sú biele ako sneh. Keď sa začal približovať
k neznámej postave, tá začala pred ním utekať. Zosim si myslel, že je to niektorý mních z púšte. Začal
preto* volať, aby počkal a dal mu svoje požehnanie.
Postava nakoniec zastala a prehovorila:

Krista. On je prvým oltárom , na ktorom
Spasiteľ prináša prvú novozákonnú obeť.
Je nástrojom vykúpenia, ním bol premo
žený satan. Kríž je dlátom , ktorým pre
tváram e seba na Božích synov, je kľú
čom , ktorým si otváram e nebo.
Kríž je odčinením pýchy, ktorá uvrhla
časť anjelov do večného zatraten ia a
ktorá priviedla k pádu do hriechu a]
našich prarodičov. Keď prišiel čas pri
sľúbenia, Boh posiela Vykupiteľa, svojho
Syna, ktorý padá pod bremenom kríža,
na ktorom „nesie“ hriechy celého sve
ta, všetkých ľudí.
Kristov kríž pozdvihol človeka z po.
tupy. Adam pádom do hriechu stiahol na
seba i na svoje potomstvo nešťastie a
hanbu. Ježiš — druhý, lepší Adam, berie
na seba bremeno kríža, tú hanbu, nešťas
tie a potupu odstraňuje, pod krížom sklá
ňa sa až do prachu zeme a dvíha nás
k novému dôstojnému životu.
Neodhadzujme! od seba kríže, lebo na
miesto nich prídu iné a možno ešte ťaž.
šie a bolestnejšie. Naopak: prijímajme
ich s láskou a s odovzdanosťou do Bo
žej vôle a vtedy budeme podobní nášmu
božskému Spasiteľovi.
Túto úvahu o kríži zakončím e slovami
tro p ára:
„Vykúpil si nás z kliatby Zákona svo
jou drahocennou krvou, dajúc sa pribiť
na kríž a kopijou prebodnúť. Prameň
nesm rteľnosti otvoril si ľudom. Spasiteľ
náš, sláva tebe!
o. Jozef D a ň d á r

— Zosim, som žena a nemôžem sa k tebe priblí
žiť. Hoď mi svoj plášť, aby som mohla zakryť svoje
nahé telo a tak sa s tebou rozprávať.
Zosim urobil, čo si žena priala. Potom sa začali
spolu miodliť a po chvíli žena rozprávala.
— Zomriem isd hanby, ak ti poviem, kto som. Ve
rím však, že ma vypočuješ a pomôžeš mi svojimi
modlitbami, aby mi Boh bol milosrdný.
Volám set Mária a narodila som sa v Egypte. Keď
som mala dvanásť rokov, utiekla som od rodičov do
Alexandrie a tam žila v hriechu. Sedemnásť rokov
som žila zmyselným životom a zvádzala na hriech
iných. Raz išla do Jeruzalema veľká púť na sviatok
Povýšenia sv. Kríža. Pripojila som sa aj ja k nej.
Ale nie. aby som činila pokánie, ale aby som i ha
ceste i v Jeruzaleme ďalej hrešila.
Keď nadišiel deň Povýšenia sv. Kríža, išla som aj
ja v zástupe, ktorý kráčal do chrámu Božieho hrobu.
Sotva som však vstúpila na prah svätyne, bolo mi
akoby ma zadržala akási neviditeľná ruka a tiahla
späť. Keď som sa prebrala z prvého preľaknutia, po
kúšala som sa znovu vstúpiť dnu. Tajomnou mocou
som bola ale znovu zadržaná. Zhrozila som sa nad
týmto nečakaným javom. A keď aj po tretíkrát som
nemohla prekročiť prah svätyne, klesla somi od úna
vy do kúta. V mojom svedomí sa ozval hlas, že pre
množstvo mojich hriechov som zavrhnutá od Boha
a preto nehodná uvidieť sväté drevo kríža, na kto
rom umrel Spasiteľ. Začala som plakať a prvý raz

v časopise Zápisník’83 (č. 21/1983, str. 35-37). Vý
sledky jeho výskumov sú pozoruhodné a prekva
pujúce. Pre svoje výskumy využil skutočnosť, na
ktorú sa pozabúda, že historická minulosť môže
byť zachytená aj na nástenných malbách. Štyri
roky intenzívne skúmal románske maľby v rotunde
v Znojme na južnej Morave, ktoré sú doslova kres
lenou kronikou. Na základe svojho štúdia dospel
k názoru, že znojemská rotunda bola postavená
ako hlavný chrám Veľkej Moravy Rastislavom a ar
cibiskupom Metodom, r. 870 a že v tomto chráme je
sv. Metod pochovaný.
Svoju mienku dokladá tým, že Znojmo bolo veľ
kou a mocnou pevnosťou už v 7. storočí. Zohralo
významnú úlohu v zamedzení franskej a avarskej
expanzie. Ako také mohlo byť centrom Samovej
ríše.
S najväčšou pravdepodobnosťou bolo sídlom ar
cibiskupa Metoda. Zo štyroch veľkomoravských bi
skupstiev zatiaľ s istotou poznáme len Nitru.
Je zaujímavé, že zasvätenie chrámu tak nad Znoj
mom, ako aj nad Nitrou je určené rovnakému svät
covi — sv. Hypolitovi. Inde na našom území sa
s takýmto zasvätením nestretávame.
Ďalšie doklady podporujúce vyššie spomenuté
mienky poskytujú nástenné maľby v znojemskej
rotunde. Zaujíma nás predovšetkým ich dolný pás,
ktorý predstavuje 8 veľkomoravských kniežat. Tie
to kniežatá sú tu zrejme pochované. Nasvedčuje
tomu snímka zhotovená infračervenými lúčmi. Uka
zuje, že pod rotundou je hrobka, ktorá by mohla
byť miestom ich posledného odpočinku. Toto mau
zóleum kniežat bolo zaiste v hlavnom meste.
Tvrdenie, že sv. Metod fciol spoluzakladateľom
tohto chrámu, vyplýva z fragmentu objaveného ná
pisu: METÓDE FONDIT — založil Metod. Ďalšia
snímka zhotovená kamerou citlivou na infračervené
lúče ukázala, že na ľavej strane apsidy za oltárom
je v stene hrob, ktorý je pravdepodobne miestom
pochovania telesných ostatkov prvého arcibiskupa
sv. Metoda. Toto zodpovedá textu všetkých známych
Slávime jubilejný cyrilometodský rok, ktorý je
historických písomných prameňov. Ak sv. Metod
duchovnou prípravou na oslavu 1100. výročia smrti založil tento chrám, tu sídlil a tu bolo centrum ríše,
apoštola našich národov — sv. Metoďa (6. apríla je len prirodzené, že je tu pochovaný.
1985). V tejto súvislosti sa nástojčivejšie vynára
Zdanlivý rozpor, že rotunda je v súčasnosti za
otázka miesta jeho hrobu. Zachované historické pí svätená sv. Kataríne a nie presvätej Bohorodičke,
somné pramene nám o tejto otázke hovoria len struč
možno zdôvodniť, že k zmene zasvätenia došlo
ne a neúplne.
v priebehu storočí. Pôvodnému zasväteniu presv.
Život Metoda (napísaný hneď po jeho smrti roku
Bohorodičke nasvedčuje cyklus mariánskych malieb.
885), hovorí: „Učeníci je h o .. . uložili ho do hlav
Panna Mária je podľa učenia východných cirkev
ného chrámu (katedrály)“.
ných Otcov mocniou orodovnicou pri poslednom
Krátky život Konštantína a Metoda spresňuje:
súde. Pod jej ochranu sa tu zverili popredné osob
Pochovali ho „po ľavej strane v stene za oltárom
nosti Veľkej Moravy.
svätej Bohorodičky“.
K bohatej a pestrej minulosti rotundy ešte podo
V historických prameňoch však chýba údaj mies týkame, že v r. 1134 bola prestavaná a koncom
ta jeho hrobu. Oddávna sa vedci usilovali rozriešiť
18. storočia sa dostala do areálu pivovaru. Najskôr
túto záhadu. Bez úspechu. Dr. Anton Bagin, profe slúžila ako chliev(l), neskôr ako krčma(!) a na
sor Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bra
koniec ako košíkarská dielňa! Až koncom minulé
tislave vo svojej knihe Apoštolé Slovanň Cyril a Me- ho storočia sa pristúpilo k jej reštaurovaniu.
todéj a Velká Morava (Praha 1982) poznamenáva,
Posledné slovo k otázke, či znojemská rotunda
že „otázka hrobu sv. Metoda je otvorená“. Odôvod
skrýva
telesné ¡ostatky sv. Metoda, prinesie podrob
nene možno predpokladať, že hlavný chrám bol
ný
archeologický
prieskum rotundy a jej okolia.
v hlavnom meste. Ale to je ďalšia nerozriešená
Ľ. B.
otázka.
Nové svetlo na túto problematiku vrhá článok
Jaroslava Zástéru Co skrýva znojemská rotunda
v živote ľutovať svoje hriechy. Môj pohľad spočinul
na obraze Panny Márie. K nej som sa obrátila s
prosbou ako k Matke milosrdenstva, aby vyprosila
u svojho Syna milosť, aby som mohla nastúpiť na
cestu pokánia. A ak sa to stane, po celý svoj život
budem oplakávať svoje hriechy a urobím, čo mi roz
káže. Po dlhej modlitbe som vstala a neistým kro
kom vošla som teraz bez prekážky do chrámu. Tam
som padla pred svätý kríž a modlila som sa: Spasitefu sveta, ľutujem pred tebou svoje hriechy a pro
sím, aby som mohla pre teba zomrieť, keď som ne
mohla pre teba žiť.
Po vykonanej sv. spovedi a posilnená sv. prijíma
ním, z vnuknutia Božieho som odišla na púšť za
|ordánom. Tu žijem vyše 40 rokov v pokání a mo
jím jedlom sú korienky a bylinky, ktoré rastú v pies
ku. Prežila som tu veľké pokušenie, ale modlitbami
a kajúcimi skutkami som ich premohla.
Nuž to je, otče, môj život. Nehovor o tom niko
mu, pokiaľ Boh nevezme moju dušu. Prosím ťa, po
môž mi svojimi modlitbami, aby mi Boh bol milosrd
ný. . . A ešte jednu prosbu mám k tebe. Na budúci
rok príď na Veľký štvrtok k rieke Jordán a prines
mi Najsv. Eucharistiu, ktorú som neprijala odvtedy,
čo som sa obrátila. Po týchto slovách odišla a zmizla
v púšti.
Keď prišiel Veľký štvrtok, Zosim naozaj tak urobil
a svätica so všetkou nábožnosťou prijala pokrm več
ného života so slovami Simeona: Teraz prepustíš,
Pane, služobnicu svoju podľa svojho slova v pokoji,
lebo moje oči videli tvoju Spásu . . .
Na druhý rok, keď Zosim znovu odišiel na púšť,
našiel jej telo mŕtve — a pochoval ju. Vrátil sa do
kláštora a vyrozprával mníchom všetko, čo počul od
tejto svätice.
L. L.

Kde je hrob sv. Metoda?

1100 rokov od smrti sv. Metoda
Meno sv. Metoda je nerozlučne späté s menom Konštantína
— Cyrila, jeho b rata, s ktorým prišli na pozvanie kniežaťa
Rastislava do Veľkom oravskej ríše, aby tn hlásali Kristovu
vieru v reči, ktorej ľud rozum el, v re či slovienskej. B ratia to
tiž pochádzali z m esta Solúna, z oblasti m acedónskych Slovienov, ktorí prijali gréck u form u kresťanstva. S tarší b rat Metod
sa narodil asi roku 815; um rel 6. ap ríla roku 885 — teda pred
1100 rokm i — vo svojom m etropolitnom sídle V elehrade, a
mladší Konštantín sa narodil roku 827 a um rel v k lášto re v
Ríme, kde prijal meno Cyril, 14. feb ru ára roku 869 ako 42ročný.
Solúnski b ratia sa na svoju misiu vierozvestov pripravili
veľmi svedom ite. Preložili do staroslovienčiny najpotrebnejšie
liturgické knihy a — pretože písmo v našom zmysle slova
Slovania dovtedy nem ali, Konštantín, teológ a jazykovedec, zo
stavil podľa gréck ej kurzívy nové písmo — hlaholiku, k torá
sa stala základom slovanského písom níctva.
Na Veľkú Moravu prišli koncom roku 863. Priniesli so sebou
aj ostatky sv. Klimenta, pápeža, m učeníka, k toré našli v krym 
skom Chersone, kde pápež um rel vo vyhnanstve asi r. 101. Po
slávnostnom p rijatí kniežaťom Rastislavom a jeho synovcom
Svätoplukom dali sa solúnski b ratia do p ráce. Popri p asto rač
nej činnosti, ako kázania, vysluhovania sviatostí, verejných
pobožností, m useli preložiť ďalšie bohoslužobné a obradné
knihy a starať sa o výchovu kňazského dorastu. A tu bol k a
meň úrazu: Keďže neboli biskupmi, nemohli vysviacať kňazov,
a keďže mali veľké ťažkosti pri výchove kňazského dorastu
s gréčtinou a latinčinou, zaviedli do bohoslužby staroslovienčinn. To bolo tŕňom v oku fransk ých kňazov, ktorí obvinili
svätých bratov u pápeža Mikuláša I. Na jeho pozvanie sa po
brali do Ríma, kde ich privítal už jeho nástu pca Hadrián II.,
ktorý slávnostne prevzal prinesené ostatky sv. Klimenta pred
bránam i Večného m esta, zastal sa činnosti slovanských vie
rozvestov a staroslovienčiny ako liturgickej re či a vysvätil
za kňazov okrem Metoda aj Gorazda (S lovák a), Klimenta
(M aced ó n ca), Sávu, A ngelára a Nauma. K onštantín v Ríme
och orel a krátko po vstupe do k lášto ra, kde prijal meno Cy
ril, aj um rel. Pochovali ho v ch rám e sv. Klimenta, kde sa
dodnes zachovali fresky, obrazy z jeho života (z 11. s to ro čia ).
Na sm rteľnej posteli prosil K onštantín-Cyril b rata Metoda,
aby pokračoval v začatom spoločnom diele na Veľkej Mora
ve. Metod sa teda po vysvätení za biskupa sirm ijskej diecézy,
kde p atrila celá Panónia, a vymenovaní za misijného arcib is
kupa a legáta pápežskej kúrie vrátil do veľkom oravského knie
žatstv a, aby zorganizoval novú diecézu a p ok račoval v p ráci,
ktorú s Konštantínom-Cyrilom prernšili. Na kniežacom stolci
nam iesto Rastislava bol už Svätopluk, k torý nevedel čeliť úto
kom bavorských biskupov proti Metodovi a novej d iecéze a
nevedel zabudnúť ani na Metodove výčitky proti nezriadeném u
životu na jeho dvore. S jeho vedomím dali bavorskí biskupi
Metoda zajať a odvliecť do Bavorska, kde ho väznili dva a pol
roka, kým ho z väzenia nevyslobodil sám pápež Ján VIII., keď
sa o jeho osude dozvedel. N ariadil, aby Metoda prepustili z
väzenia a aby ho soľnohradský arcibiskup Adalvin odprevadil
na Veľkú Moravu, kde má slobodne pôsobiť toľko rokov, koľko
bol väznený, a až potom sa m al spor riešiť pred Svätou Sto
licou. Bavorského a irizinského biskupa suspendoval až do
rozhodnutia pápežskej kúrie o spore s arcibiskupom Metodom.
No ako ústupok bavorským kňazom zakázal Metodovi používať
sloviensku bohoslužobnú re č. Metod ako misijný arcibiskup a
pápežský legát mal na území svojej sam ostatnej diecézy neob
medzené právo a zodpovedný bol len pápežovi. T eraz mohol
svojich žiakov sám vysviacať — bolo ich do dvesto.

Ale bavorské duchovenstvo stále podnecovalo Svätopluka
proti Metodovi a jeho učeníkom, ba odvážilo t a znova ho ob
žalovať n pápeža z bludn. Pápež Ján VIII. pozval Metoda, aby
sa zodpovedal. Metod však opäť presvedčil pápeža o svojej
pravovernosti a poslušnosti a obhájil aj používanie slovienskej
liturgie a potvrdil Metoda v doterajšej hodnosti. V bule „Industriae tu ae“ z júna roku 880, ktorou prijíma na Svätoplu
kovu žiadosť kniežatstvo pod och ran u Svätej Stolice, ubezpe
čuje Svätopluka o Metodovej pravovernosti a dáva na pomoc
Metodovi Svätoplukovho obľúbenca biskupa Wichinga, ktorý
má sídliť v Nitre, schvaľuje používanie slovienskej liturgie a
preklady liturgických kníh.
Sv. Metod šíril svetlo Kristovej náuky nielen medzi Slovák
mi, ale aj medzi českými kmeňmi (pokrstil knieža BoHvoja
asi r. 874) i medzi kmeňmi na Visle a z pápežovho podnetu
pednikol r. 881 ako sirm ijský arcibiskup cestu do Carihradu
s cirfcevnosprávnym poslaním. Popritom dokončil staroslovien
sky preklad Písma svätého Starého a Nového zákona, preklad
životov cirkevných otcov i príručky cirkevného práva. A keď
už cítil, že sa blíži koniec jeho pozemského života, zhromaž
dil okolo seba svojich učeníkov a vybral si z nich za svojho
nástupcu Gorazda. Aj proti tejto voľbe sa postavil biskup Wtching, Neslovák, ktorý brojil proti Metodovej činnosti u Svä
topluka i v cirkevných kruhoch až do Metodovej smrti. Po
sledné dni svojho života strávil Metod vo svojom metropolit
nom sídle V elehrade, kde ho a] pochovali v katedrálnom
chrám e za oltárom Bohorodičky. Dodnes p resne nevieme, kde
stál onen V elehrad, a teda kde je Metodov hrob, ale úcta
oboch svätých bratov vierozvestov sa rozšírila n všetkých slo
vanských národov, a najmä u nás. Ako ich sviatok určil pápež
Lev XIII. 5. júl pre celú cirkev encyklikou „Grande munus“
30. septem bra roku 1880.
(čk|

■ j" 2 krefťanfkého fveta
Pri príležitosti päťdesiateho výročia svojej kňaz
skej vysviacky venoval maďarský prímas kardinál
László Léfcai, ostrihomský arcibiskup, Jánovi Pavlovi
II. kópiu prvého maďarského Písma svätého z pät
násteho storočia.
Po vzájomnej dohode medzi Rumunskom a Vati
kánom vymenoval Svätý Otec Ján; Pavol II. apoštol
ského administrátora pre arcidiecézu Bukurešť. Stal
sa ním Joan Robua, ¡ktorého Ján Pavol II. súčasne
po,výšil na hodnosť arcibiskupa. Bukureštská arci
diecéza bola takmer tri desiatky rakov bez biskupa.
Na jej území žije do 10 miliónov obyvateľov, z kto
rých sa 65 tisíc hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Bukurešť je metropolou s piatimi sufragánnymi bisfkupstvami: Alba Júlia, Jasi, Timisoara, Oradea Mare a
Satu Mare. K bukureštskej metropolii patria aj dve
gréckokatolícke sufmgánne diecézy Fagaras a Alba
Júlia, ktoré nemajú zatiaľ svojich ordinárov.
Medzi Rimanmi je oddávna veľmi obľúbená sv.
Františka, nazývaná a j „najznámejšia a Rimanmi najmiloyanejšia svätica“. Nedávno preniesli ostatky svä
tice z kláštora v Tor dei Specchi do novej marián
skej baziliky na Palatíne.
Svätý Otec Ján Pavol II. prijal koncom minulého
roku po mnohostonačných nezrovnalostiach pred
staviteľa nestoriánskej cirkvi patriarchu Mar Denkha
(Pokračovanie na 16. str. J

Úžô zw frta zpjaxx'hie.

Náš život na CMBF
Mnohí z vás si určite položili otázku, ked ste vi
deli niekde asistovať bohoslovcov pri bohoslužbách,
najmä caz prázdniqy: Kde sa vlastne tí chlapci učia,
ako žijú, kde a ako trávia obdobie svojej prípravy na
kftazstvo? Pokúsim sa teda trochu opísať vám náš
seminársky život.
Keďže nemáme vlastný seminár, študujeme na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fa 
kulte v Bratislave na Kapitulskej ulici, spolu s boho
slovcami rímskokatolíckeho obradu. S nimi máme aj
spoločný denný program, okrem soboty a nedele,
keď sa osobitne venujeme príprave v rámci nášho
východného obradu. Na tento účel nám slúži aj zvlášť
vyhradená miestnosť akp naša kaplnka. V nej si vy
konávame pod vedením starších spolubratov spoloč
ní modlitby — utiereň a večiereň, predovšetkým
v sobotu a na väčšie sviatky. Kedže v Bratislave
máme aj gr.-kat. chrám, v sobotu v ňom asistujeme
pri sv. liturgii so slovenským spevom, v nedelu pri
utierni, oboch sv. liturgiách a pri večierni. Tým vlast
ne si získavame aj nevyhnutnú prax pri našich li
turgických obradoch.
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Kaplnka gr.-kat. bohoslovcov.

Nezostáva to však len pri praxi, ale je postárané
aj o našu dôkladnú teoretickú prípravu. Každú so
botu máme prednášky z našej liturgiky, ktoré vedie
dr. Štefan Ujhelyi, správca tunajšej farnosti. Tu sa
zoznamujeme s dôležitými znalosťami, potrebnými
pre vykonávanie kňazskej služby a tiež sa cvičíme
v liturgickom speve staroslovienskom a slovenskom.
Z uvedeného by si však niekto mohol myslieť, že
sa tu stále len trápime a študujeme. To však nie je
tak. Veď k svojmu správnemu rozvoju potrebuje člo
vek aj trochu pohybu a chvíle oddychu. A tak si aj
my, v rámci popoludňajších vychádzok častejšie vyj
deme do blízkeho pútnického ,miesta Marianky, po
zrieme si pamätihodnosti mesta, alebo si ideme za
hrať futbal, či volejbal. Tieto spoločné výlety a vy
chádzky pomáhajú upevňovať vzájomné vzťahy nie
len medzi nami, ale aj s bohoslovcami ostatných
diecéz.
V
tomto školskom roku za našu prešovskú diecé
zu študuje 22 bohoslovcov. Štyria spolubratia z pia
teho ročníka sa pripravujú na prijatie kňazských
svätení. S radosťou môžeme konštatovať, že za po
sledné roky sa náš počet zvýšil. Vidíme v tom aj vý
sledok toho, že sa v našej diecéze nezabúda na mod
litby za kňazské povolania. Práve o tieto modlitby
vás chceme aj nadalej prosiť, aby nám Pán udelil
potrebnú silu a svoje milosti pri príprave na kňazstvo.
CYRIL VASIĽ, bohoslovec

Košice
Pri príležitosti 70. výročia narodenia vdp. arcidetoana Viktora Skorodenského, okr. dekana, konala
sa dňa 27. januára t. r. v Košiciach slávnostná sv.
liturgia.
Za veľkej účasti veriacich d!p. Vojtech Boháč, kap
lán, pozdravil o. aricidekana a poďakoval mu za jeho
doterajšiu činnosť v mene svojom i v mene všetkých
veriacich.
Dve dievčatká predniesli básne Žalmy života a
odovzdali jubilantovi dar veriacich — veľký kveti
nový kôš a obraz, podobizeň o. Viktora Skorodenského. Detský zbor zaspieval pieseň Tvoje meno me
dzi kvetinami zasial !Pám. . . a pozdravil jubilanta
básňami Poďakovanie a Pozdrav.
Potom o. arcidekan Viktor Skoroidenský porozprá
val o svojej životnej púti, o radostiach a starostiach
svojho doterajšieho života. Povedal, že najväčším
darom je pre neho viditeľne vzmáhajúci sa duchov
ný živoť veriacich. Poďakoval všetkým svojim veria
cim za to, že svoj život; nežil nadarmo, pretože ho
obetoval Pánu Bohu a svojim veriacim.
Veľkým darom pre jubilanta bol však chrámový
zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa pri tejto príleži
tosti prvýkrát uviedol v Košiciach. Nacvičil ho a vie
dol dp. kaplán Vojtech Boháč. 50-členný chrámový
zbor spieval vybrané časti sv. liturgie, čím dodal
neopísateľný slávnostný ráz bohoslužbe. V dejinách
gr.-kat. košickej farnosti je to prvý zbor, ktorý spie
va sv. liturgiu po sloyensky.
M. T.
Bolestivá Matka na Golgote stála — ukrižovaného Syna ľu
tovala. — Ach, Synu. Synu — z a akú len vinu — tečie dna«
Krv tvoja — na tú zemskú hlinu, — Synu môj.
(Pôstna pieseň)
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Z aprílových výročí
April — M esiac lesov, M esiac čisto ty a M esiac bezpečnosti
práce.
1. apríl — Deň v táctv a (1. 4. 1929) podpísalo Č eskosloven
sko M edzinárodnú konvenciu o o ch ran e užitočn ého v táctva.
. --------r. 1615 — pred 370 rokm i — um. MIKULÁŠ ISTV Á N Fľ,
íium anistický h isto rik a diplom at na dvore Rudolfa II., ta jo m 
ník ostrih om ského arcib isk u p a, „uhorský Lívius“ (n a r. r. 1538).
— — r. 1960 — pred 25 rokm i — sta l sa správcom farn o sti
sv Alžbety v K o šiciach ThDr. h. c. ŠTEFAN ONDERKO, ord in ár
košický (n a r. r. 1916).
2. apríl — M edzinárodný deň d etsk e j knihy.
--------r. 1805 — pred 180 rokm i — sa nar. HANS CHRISTIAN
ANDERSEN, dánsky sp iso v atel-rozp ráv k ár, básnik a d ram atik
(M rzké k ačiatk o , C isárove nové šaty, Z áhradník a panstvo a
i.J; um. r. 1875.
3. ap ríla r. 1945 — pred 40 rokm i — p rišla do K ošíc dezig
novaná česk oslov en sk á vláda N árodného fro n tu s prezidentom
3enešom .
4. apríla r. 1945 — pred 40 rokm i — Sovietsk a arm áda os
lobodila Prievidzu, Handlovú, Liptovský M ikuláš a B ratislavu .
5. apríla r. 1760 — pred 225 rokm i — um. FRANTIŠEK XAVER KLOBUŠICKÝ, kalo čsk ý arcibisku p , rodák zo Š ariša.
— — r. 1945 — pred 40 rokm i — na slávnostnom zasadaní
Slovenskej národ n ej rady v K ošiciach bol vyhlásený Košický
vládny program .
B. apríla r. 885 — pred 1100 rokm i — um. sv. METOD, s lo 
venský vierozvest, prvý slovenský arcib isku p (n ar. r. 8 1 5 ).
— — r. 1875 — pred 110 rokm i — uh orské úrady zatvorili
M aticu slovenskú.
' 7. april — Svetový deň zdravia.
— — r. 1945 — pred 40 rokm i — P redsedníctvo Slo v en sk ej
n árod nej rady vydalo n aria d en ie o národ ných výboroch.
9. apríla r. 1865 — pred 120 rokm i — sk o n čila sa v USA
-občianska vojna.
10. ap ríla r. 1955 — pred 30 rokm i — um. P. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, S j, fran cú zsk y k resťan ský filo zo f, b ád atel
a m y slite!, p rofesor S o rb o n n sk ej univerzity (n ar. r. 1881).
12. apríl — M edzinárodný deň so lid arity p ro tifašistick ý ch
bojovníkov (12. 4. 1945 sa v B uchenw alde ozbro jen í väzni
zm ocnili brány a vyvesili bielu zástavu, čo zach rán ilo životy
20 tisícom väzňov) — a M edzinárodný deň le te ctv a a kozm o
nautiky (12. 4. 1961 vypustili v ZSSR prvú kozm ickú locT, p ilo 
tovanú J. A. G agarinom ).
13. apríla r. 1695 — pred 290 sokm i — um. JEAN DE LA
FONTAINE, fran cú zsk y b ásn ik a b á jk á r, au to r B á jo k — s a ti
rick ých obrazov fra n cú z sk ej sp o ločn osti v 17. sto r. na pozadí
an tick ý ch b ájo k (n a r. r. 1621).
15. apríla r. 1765 — pred 220 rokm i — um. MICHAIL VASICIEVIČ LOMONOSOV, ru ský prírodovedec, zaklad ateľ p rv ej rus<sej univerzity v M oskve (n a r. r. 1711).
16. apríla r. 1775 — pred 210 rokm i — um. fr á te r CYPRIÄN
|AISGE, kam aldulský m ních v Červenom K lášto re, b otanik, ľu
dový le k á r a v ynálezca (z o stro jil um elé kríd la a skú šal lie ta f
na n ic h ).
17. apríla r. 1790 — pred 195 rokm i — um. am erický bojov
ník za nezávislosť USA prezid ent BENJAMÍN FRANKLIN, fyzik,
sp iso v atel (n ar. r. 1706).
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18.
ap ríla r. 1955 — pred 30 rokm i — um. ALBERT EINSTEIN, fyzik nem eckéh o pôvodu, tv o rca te ó rie relativ ity, no
siteľ N obelovej ceny (n a r. r. 1879).
23. a p ríla r. 1595 — pred 390 rokm i — um. talian sk y rene
san čn ý básnik TORQUATO TASSO, autor heroicko-uäboženskôho eposu Oslobodený Jeruzalem — prvého talian sk eh o národ
ného eposu (n ar. r. 1544).
— — r. 1945 — pred 40 rokm i — v b oji p ro ti nacistom
s tre tli sa v o jsk á a m e rick e j a sov ietsk ej arm ády pri meste
Torgau n a Labe.
— — r. 1945 — pred 40 rokm i — bolo v S a n F ran cisku (v
USA) u stanov u jú ce zasadan ie O rganizácie S p o jen ých národov
a bola sch v álen á C harta OSN.
26. ap ríla r. 1910 — pred 75 rokm i — m
BJĎRNSTJERNE
BJĎRNSON, nórsky sp isov atel a pu blicista, bojovník za sp ra
vodlivosť p re Slovákov (n ar. r. 1832).
30. ap ríla r. 1870 — pred 115 rokm i — v K om árne sa nar.
FRANZ LEHÁR, m ad arsko-rak ú sky hudobný sk lad ateľ a diri
gent, au to r op eriet V eselá vdova, Zem úsmevov, Paganini, Giud itta a i.), um. r. 1958.
— r. 1955 — pred 30 rokm i — bola podpísaná dohoda o spo
lupráci pri m ierovom využívaní atóm ovej e n e rg ie medzi ZSSR
a CSR, PĽR, RĽR, NDR a Cľ R.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné Jubileá pripomí
najú títo vdp. duchovní otcovia:
Andrej Kerešťan — 50 rdkov od narodenia (6. 4.
1935), Pavol Tirpák — 7Q rakov od narodenia (15.
4. 1915), Mikuláš Barna — 70 rokov ,od narodenia
(17. 4. 1915).
Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.
MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

Z kresťanského sveta
(Pokračovanie zo 14. str.)
IV. Nestorianizmus je náuka pomenovaná podľa Nes•tória, carihradského patriarchu (+439). Učil, že
božská a ľudská prirodzenosť Krista nie sú fyzicky
spojená v jedinej božskej osobe a preto nestoriání
nechceli Pannu Máriu nazývať Eohorodičkou. Dneš
ní nestoriáni už chápu učenie rímskej cirkvi, ale
z určitej zotrvačnosti zachovávajú svoje komunity
(spoločnosti).
Medzinárodný sekretariát KMK mal svoje prvé
tohtoročné zasadanie v dňoch 21.—26. Januára v
Prahe. Na zasadaní sa zaoberal hlavne prípravami
tohtoročného VI. všekresťanského zhromaždenia,
ktoré bude v dňoch 2 . - 9 . júla t. i\ v Prahe.
Svätý Otec Ján Pavol II. vyzval katolíkov k nalie
havej pomoci africkej Etiópii, kde ľudia hynú hla
dom. Svätý Otec vyzval medzinárodnú Charitu (Charitas internationalis), aby urobila všetko pre zlep
šenie života v tejto africkej krajine. Hlava cirkvi vy
zvala všetkých katolíkov k modlitbám za život veria
cich v tejto africkej krajine.

S L O V O — m esačn ík gréck o k ato lík o v v ČSSR. V y d á v a
Spolok sv. V o jte ch a v Cirkevnom naklad ateľstve
B ratislava. Š é f r e d a k t o r : F ra n tiše k D ancák. R e d a k c i a : 086 04 Kružlov 64, t. č 952 41. A d m i n i s t r á 
c i a : 815 21 B ratislav a, K apitulská 20. T. č . 3 3 1 7 1 7 a 333 056. Index. č. 49618.
T l a č i a : D u klian sk e tla čia rn e , n. p., Prešov. U závierka časopisu je 2 m esiace pred vydaním čísla . Rukopisy
nev raciam e. R ed akcia si vyhradzuje právo n a úpravu rukopisov. R o z š i r u j e : PNS, objednávky prijím a kaCdá pošta a doručovateľ. O bjednávky do zah ran ičia vybavuje PNS — Ú stredná exped ícia a dovoz tla če 8 8 4 1 9
B ratislava, Gottw aldovo nám. 6. C eloročn é pred platné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena Jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.

