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Z vôle všetkého ľudu
Vo Vladislavskej sále Pražského hradu sa 22. má

ja konalo spoločné zasadnutie Snemovne ľudu a Sne
movne národov Federálneho zhromaždenia Česko
slovenskej socialistickej republiky. Poslanci nášho 
najvyššieho zastupiteľského zboru jednomyseľne 
zvolili na päťročné funkčné obdobie prezidenta Čes
koslovenskej socialistickej republiky generálneho 
tajomníka ÚV KSČ a predsedu ÚV NF ČSSR 

G u s t á v a  H u s á k a .
Jeho znovuzvolenie do funkcie prezidenta ČSSR, 

najvyššej štátnej funkcie, je výrazom pevného pre
svedčenia, ktoré vyjadruje najvlastnejšie záujmy, 
mienku a vôľu všetkého československého ľudu.

V dňoch, ktoré sú poznamenané oslavami 40. vý
ročia národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu 
a oslobodenia Československa hrdinskou Sovietskou 
armádou, pripomíname si tým výraznejšie osobný 
podiel Gustáva Husáka na národnooslobodzovacom 
zápase a na úspechoch socialistickej výstavby, jeho 
neúnavnú a vysoko záslužnú prácu v prospech so
cializmu a mieru. S jeho osobnosťou a doterajším 
životným dielom je neoddeliteľne spätá novodobá 
história našich národov.

V uplynulých rokoch ako prezident republiky pre
ukázal štátnickú múdrosť a zásadovosť pri riešení 
významných problémov nášho rozvoja a medziná
rodných vzťahov. Pre svoje vynikajúce osobné vlast
nosti si právom získal úctu a vážnosť v našej vlasti 
i vo svete.

S československým ľudom i veriaci občania našej 
vlasti vítajú opätovné zvolenie Gustáva Husáka za 
prezidenta republiky ako výraz kontinuity nášho 
politického a spoločenského vývoja. Mimoriadne si 
vážime skutočnosť, že pod jeho vedením sa upevni
la a prehĺbila úloha Národného frontu, ktorá sa 
osvedčuje ako výraz jednoty československého ľu
du, ako príklad nášho spoločenského systému. 
Zvlášť oceňujeme vrelý záujem a pochopenie, ktoré 
Gustáv Husák prejavuje pri riešení otázok medzi 
cirkvou a štátom.

Prezident Gustáv Husák spojil svoj život 3 osudmi 
našej milovanej vlasti. Vrcholnou mierou sa zaslú
žil o jej šťastný mierový rozkvet. Želáme mu hodne 
štátnickej rozvahy a prezieravosti v zodpovednom 
vedení nášho ľudu. K tomu pripojujeme odhodlanie 
prispievať k naplneniu súčasných i budúcich úloh 
a cieľov pri výstavbe našej spoločnosti a napomáhať 
k novým úspechom v spoločnej práci pre dobro 
človeka našej krajiny.

Blahoželanie Mons. J. Hirku
SLOVUTNÝ PAJV DR. G U S T Á V  H D S Ä K ,  

PREZIDENT ČSSR — PRAHA — HRADČANY

S úprimnou radosťou sme prijali správu o Vašom 
opätovnom zvolení za prezidenta Československej 
socialistickej republiky. Pri tejto jedinečnej udalosti 
nášho štátu Vám iblahoželám v mene svojom aj 
v mene gréckokatolíckej cirkvi i je j duchovných, 
a veriacich.

Z plného srdca Vám prajem pevné zdravie, dlhý 
život a  trvalé úspechy vo Vašom zodpovednom po
slaní na čele štátu.

Uisťujem Vás, že my všetci zo všetkých svojich 
síl budeme napomáhať Vaše úsilie o dobro, pokoj 
a ďalší rozkvet našej socialistickej vlasti.

Mons. JÁN HI R K A, ordinár, 
apoštolský administrátor prešovský



Aby ntítn žili v mieri
V ko lobehu  času, ktorý  sa  n ikdy nezastaví, ktorý  

sa ponáhľa, o ktorom  staroveký  filoz o f bol pove
dal, že plynie a k o  r ieka , takže  dvakrát nevstúpiš do  
tej istej vody, prišli sm e už na polcestu  ro ka  1985.

Keď sm e ho začínali, k eď  sm e sa lúčili s rokom  
starým a prosili Pána, aby tento nový bol rokom , 
v ktorom  sa  spln ia naše n ádeje, m ali sm e na m ysli 
najmä m ierové nádeje ľudstva, k toré  žije v obavách  
o budúcnosí. S tále sa  nepodarilo  nastoliť trvalý 
mier, i k eď  sa začali a  pokraču jú  rokovan ia, k to ré  
by m ohli vyjasniť oblohu nad nami. Ale je  tu p red 
sa veľká sila  m ierum ilovného ľudstva, k to ré  si n e
želá vojnu a  k to ré  dáva najavo, že ch c e  sa  už k o 
nečne v jedno ráno prebudiť do sveta, v ktorom  sa  
nebude treba báť o strechu nad hlavou, o záhradku  
pred dom om , o deti, čo šantia a  hrajú sa a k o  d e t i . . .

*
Rozprával spisovateľ, čo  si vyšiel na trochu čerst

vého vzduchu, na trochu lúčov sln ka , a k o  sa  stretol 
s deťmi. Sadol si na lavičku a pozeral sa. Chlapci 
m ali puštičky a  d ievčatká  sa  správali a k o  ošetrova
teľky na fronte. Pozeral sa, pozeral — a  nezdálo sa  
mu to, lebo  tie  d eti sa hrali na vojnu! Pom aly vstal, 
aby sa citlivo priblížil k  ich  detským  srdciam , usmial 
sa a k eď  na chvíľu ustal „boj“, prihovoril sa  im:

— Deti, a  vari vy sa naozaj hráte na vojnu? Ale
bo sa mi to len  zdá?

Deti prikývli, že veruže sa hrajú na vojnu.
— V iete čo , povedal im, hrajte sa radšej na 

m ier . . . !
Deti si dali hlavy dohrom ady, čosi si šepota li — 

a nakon iec sa otočili k  ujovi a  povedali:
Ujo, a  a k o  sa vlastne hrá na mier?I
*
Iste tušíte, prečo  spom ínam  deti. Veď v júni majú 

svoj sviatok, svoj M edzinárodný deň  detí. V júni 
zberajú ovocie  šk o lsk e j usilovnosti a  dostávajú vy
svedčenia. M nohé sa už teraz tešia  na dni b ezsta 
rostných prázdnin, k eď  si môžu d lh šie  pospať, k eď  
netreba robiť úlohy, k eď  netreba m at starosti, či 
ich zajtra vyvolajú.

Naše deti majú naozaj bezstarostné, radostné d et
stvo. Nie také , a k é  prežili n iektorí, h lavne už starší 
z nás, k eď  sa nedalo hovoriť o  radosti a  bezstarost
nosti, lebo  život prinášal rodinám  m noho problém ov  
a  starostí. Ani jed la  nebolo dosť, n ehovoriac o tom, 
že nebolo práce, a le  krutá nezam estnanosť.

Je  dobré hovoriť dnešným  deťom  aj o týchto ve
ciach , aby si od  m ala uvedom ovali, že ich bezsta 
rostné detstvo stálo m noho obetí, krv najlepších  
synov, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, za 
šťastnejší život, za to, že m ám e dosta tok  práce, že  
nikto nie je  b ez  zam estnania, že bohatstvá našej 
krajiny sú spravodlivo rozdelen é m edzi všetkých  
a  nepatria viac len hŕstke bohatých , h ŕstke tých, čo  
dbali iba o svoje dobro a  o nič viac sa nestarali.

*
— Ale — ruku na srdce  — n iekedy  sa dopúšťa

me chýb vo výchove, zabúdajúc, že deti si musia 
odm ala privykať na disciplínu, poriadok, úetu k  ro
dičom , učiteľom , predstaveným  a  starším  vôbec. 
N iekedy sm e až  príliš štedrí a  radodajn í a  d eti si 
privykajú, že m usia mať všetko , čo  im srdce zažia
da. A my sa neraz neuvážene p retekám e v tom , čo

by šm e im kúpili, len  aby sm e splnili ich túžby 
a  neraz aj „trom fli“ tých druhých. N ech vidia, že na 
to m ám e!

Radujme sa  z ich radosti. Teším e sa, že majú 
šťastné, bezstarostné detstvo. Ale pripom ínajm e im, 
že tomu tak  nie je  e š te  všade na svete. Ze sú detí, 
k to ré  nemôžu chodiť do ¡školy, lebo musia vykoná
vať nam áhavé práce. Že sú krajiny, k d e  sú deti zne
užívané a k o  lacn á pracovná sila, vyciciavané a  vy
korisťované. Že sú deti, k to ré  mrú hladom . Deti, 
k to ré  nepoznajú, a k o  chutí k o lá č  a lebo  zákusok. 
Deti, k to ré  sa musia uspokojiť s hrsťou r y ž e . . .

*
Aby m ali naše deti pokojn é sníčky, aby sa 

m ohli prebúdzať do slnkom  vysvietených dní, aby 
sa m ohli tešiť, že majú dobrých, starostlivých rod i
čov, k  tomu všetkém u treba pokoj, treba mier. Ten 
m ier, po ktorom  ludstvo toľko túži, ktorý  je však 
eš te  stá le  vzdialený a  nedosiahnutý. Ani sa  človeku  
n echce veriť, že je  to m ožné. Že sú ešte  sily, ktoré  
sa netešia  mieru a  k to ré  udržiavajú svet v napätí. 
Ale je  tu reá ln a  nádej, že sily mieru zvíťazia nad 
silam i zla, nad silam i, k to r é  by nedbali rozpútať 
novú vojnovú kataklizm u.

N ielen nádej je to, a le  priam presvedčen ie, veď  
nie je  m ožné, aby sa zopakoval krvavý kúpeľ spred  
štyridsiatich rokov, k torého  výročie sm e si práve 
v m áji pripom ínali. Sme hrdí, že patrím e ku k ra ji
nám svetového socia listického  spoločenstva, k toré  
uplatňujú dôslednú mierovú politiku a  robia všetko  
m ožné, aby bol zachovaný mier. Spom eňm e si len  
na množstvo iniciatívnych m ierových návrhov So
v ietskeho  zväzu, na ustavičný zápas za odvrátenie 
vojnového nebezpečenstva za zachovanie toho naj
cenn ejšieho, čo  č lov ek  má na zemi, mieru.

K eby nebol m ier, nežiarili by radosťou očká  na
šich  detí. Keby nebol m ier, nechodili by otcovia  
a  m atky do každoden n ej práce. Keby nebol mier, 
nem ohli by sm e sa tešiť zo všetkého toho, čo máme. 
Lebo m ier — m ier je  všetko! Mier je aj kus voňa
vého ch leba , aj m atkino pohladenie, aj otcove pevné 
ruky. Mier je  a j dom , v ktorom  bývam e, a j obchody, 
kam  chodím e nakupovať. Aj chrám , kam  sa chodím e 
modliť!

To všetko je  mier!
Pričiňme sa svojou statočnou prácou, aby nezhaslo 

slnko, čo  svieti na usm iatych očkách  našich detí. 
N ech sú šťastné! N ielen na ich deň, nielen teraz 
v júni, k eď  sa im kon čí ško la , keď  sa blíži čas prázd
nin! Ale stá le, každý, deň, po celý  rok! Po celý  ži
vot! (ant)

Posilňoval ich Božím slovom
V norimberskom súdnom protokole sa o lidickom farárovi 

{osefovi Stemberkovi piše: „Posilňoval ich Božim slovom. .
To je  krfisne svedectvo kňazovi, ktorý bol so svojimi veria

cimi a j v te j najťažšej chvíli a s nimi a j zomrel. (KN 1982, 23)



Daruj pokoj svojmu svetu
Pred niekoľkými rokmi t Spojených štátoch ulo

žili do zeme dve schránky, ktoré sú tak vybavené, 
že za všetkých možných a predpokladaných okol
ností musia vydržaf v zemi päť tisíc rokov. Obsahujú 
všetko, čo umožní budúcim generáciám poznať náš 
terajší život. Dokonca pamätali aj na to, ak by ne
jaká nepredvídaná katastrofa zničila svet a vyhu
bila vSCšinu ľudstva, že uložili v tých schránkach aj 
dešifľovacie zariadenia, ktoré umožnia budúc&n 
ľudom rozlúštií a preložiť reč dnešných generácií 
budúcim.

Nemôžeme upäeraf Originalitu tomuto nápadu. 
Myšlienka je však veľmi rozčarujúca. Pochybujeme 
o šťastnej budúcnosti, alebo sami vopred určujeme 
jej smer do skazonosných stavov a cieľov?

Samozrejme, že sa ozývajú hlasy, ktoré sa kriticky 
pozerajú na tento čin. Zdôvodňujú, že je tu všetko 
zbytočné, ak by došlo k jadrovej katastrofe a nezo
stal by nikto nažive. Pripomínajú, že tu treba urobif 
všetko, aby už nikdy viac nedošlo k takémuto spus
tošeniu, aké spôsobila posledná svetová vojna — od 
ukončenia ktorej uplyniďo 40 rokov — a ktorá bola 
iba náznakom toho, čo by sa mohlo stať, keby sa 
použili v arzenáloch nahromadené ničivé zbrane.

Žijeme v mimoriadne vážnej dobe. Po druhej sve
tovej vojne ešte nikdy nebola svetová situácia taká 
uebezpečená ako dnes. Jadrové zbrane, ktoré sú do
teraz pripravené, môžu mnohonásobne zničiť našu 
planétu. A predsa i napriek tejto zdrvujúcej skutoč
nosti sa naďalej horúčkovito zbrojí. Hrannadia sa 
zbrane chemické I bakteriologické. Ešte i kozmický 
priestor sa má premeniť na bojisko.

Preto slovo mier, pokoj, je po tieto dni najviac 
vyslovované slovo. Ozýva sa z tribún, z úst detí, 
z ulíc, z rozhovorov, konferencií i z každodennej 
modlitby veriacich. Všetci majú spoločnú túžbu nájsť 
spôsob pracovať na programe, bez ohľadu na roz
dielna názory a prístup k jednotlivým otázkam.

V Pastierskom liste ZOS k novému roku 1985 snna 
čítali, že pre nás veriacich pokoj nemôže byť iba 
zbožným želaním, ale skutočnosťou, pre ktorú sme 
ochotní prinášať aj obete. „Z toho vidíme, ako hlbo
ko je do tohto procesu zainteresovaný človek, jeho 
dobrá vôľa a aktívna práca,“ hovorí sa v tomto lis
te. A ďalej: „Nám teda otázka pokoja a mieru nie je 
cudzia, ani nutne osvojená, ale vlastná. Jasne to do
svedčuje aj hlas všetkých biskupských konferencií 
sveta, ktoré jednomyseľne odsudzujú vojnu. Žehna
jú mieru i tým, ktorí ho tvoria“.

Preto sS pripontraňme slová,, ktoré už pri zrode 
organizovaného mierového hnutia povedal v Paríži 
Frfidéric Joliot-Curie: „Žiaden národ sám ani žiaden 
izolovaný jodnotlivec sa nemôže vojne ubrániť. To
to možno dosiahnuť jedine spoločným úsilím všet
kých krajín. Každý jeden z tých miliónov ľudí, ktorí 
predstavujú národy, sa musí presvedčiť, že problém 
vojny a mieru je jeho osobným problémom, Že sa 
ho priamo dotýka, že sa mu nemôže vyhnúť. .

Svet bez vojny, bez zbraní je na srdci všetkých 
mierumilovných ľudí. „NajmS prízrak strašlivej ató
movej záhuby je podnetom, aby sme neúnavne hľa
dali praktické a trvalé prostriedky na zabezpeče
nie mieru“ (Ján Pavol n., 19. 11. 1983). Preto nikto

L h otecká  k r ítov á  c e s ta  v m od em om  predm estí Prahy  —  d ie lo  
akad . soch ára  K arla  S tadn íka. ¡ e  vytvorená v netradičnom  l i
turgickom  poňatí. Moi.no z n ej vytušil zo  srdca  vychádzajúce  
volan ie o  záchranu iiv o ta . T ento u m elecký  sochárov  čin  m á  
svedeckú, p e č a í  z prež ite j druhej svetovej vojny. Z jeh o  d ie la  
sa  ozýva akob y  posled n ý  ston  n ašich  p ošliapan ých  a  zabitých  
bratov a  ses tier : N ezabudnite, ž e  sm e um ierali p re váš livot, 
pre poko jn ú  a  radostnú bu däcn osf, ktorú  m usíte obhájtt zod

povedn e, a k o  a j my sm e za ňu obetovali všetko.

Deviate zastavenie Z Ježiša zvliekajú šaty (na snímke) chce 
vyjadriť, že každá vojna odníma i to posledné — vyhorený

domov.

nemôže stáť stranou, ale spoločne sa usilovať za 
mier a život pre dnešok i budúcnosť. Je to i úlohou 
nás kresťanov, aby sme napomáhali tomuto šľachet
nému úsiliu, ktoré slúži celku i zachovaniu mieru 
a podporovali ho svojou prácou i svojou modlitbou.

Prosíme Pána Boha, aby svoje stvorenstvo nevy
dal diablovi do rúk a nedovolil mu nad nami zvíťa
ziť. Prebuď nás. Bože, aby sme včas stačili „scho
vať“ ten hrozný jadrový meč na jeho miesto! Za
chráň nás, aby sme od neho nezahynuli.

„Mir mirovi tvojemu daruj. . .  — Daruj pokoj 
svojmu svetu . . . “

o. František D a n c á k, šéfredaktor

---------- :------- --------------------------------------------------  —

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA jCN

Všeobecný: Aby sa na blí2íkom Východe ustálil 
trvalý pokoj.

Misijný: Za mladé cirfkevné spoločenstvá v misij
ných krajinách: aby vhodným spôsobom presadili 
evanjeliové posolstvo do svojich pôvodných kultúr.



Pol cesty za nami Láska — základ spoločenstva
Jún je mesiacom, na konci ktorého bilancujeme 

výsledky svojej práce, obzeráme sa akú hlbokú 
brázdu sme vyorali, ako .sme realizovali úlohy, kto
ré pre nás vyplývajú z nášho pracovného zadelenia.

Prvý občan našej vlasti, prezident republiky Gus
táv Husák, pripomenul vo svojom novoročnom pre
jave, že stále platí to osvedčené: ako budeme pra
covať, tak budeme a j žiť.

Sú medzi nami — a j keď Iba niektorí — čo by 
nedbali, aby dostávali vždy viac a viac, ale sami sa 
nepričinia, sami nerobia nič navyše. IBa tq, čo S|ú 
povinní, čo musia. Spomíname si na biblické slová: 
ak sme neurobili nič viac, iba to, čo sme povinní, 
sme nehodní služobníci. . .

Sú a j takí, ktorí sa ešte stále nevedia naučiť cho
diť načas do práce, hoci práve oni sú to, čo sa z nej 
prví ponáhľajú domov. Aj takí sa ešte nájdu, čo si 
chránia to svoje vlastné, ale spoločné nie je Lm svä
té a správajú sa k nemu tak macošsky, akoby im na 
ňom nezáležalo.

A1 takí sa ešte nájdu, čo berú zo spoločného, ako 
z vlastného a ochudobňujú tak nás všetkých.

Keď sme v polovici roka. myslime aj na tieto veci. 
Obnovme si predsavzatia, ¡ktoré sme si robili pri no
voročných prípitkoch a zaumieňme si, že budeme 
pracovať ešte obetavejšie, chrániť to spoločné ako 
vlastné. Tak vlastne naplníme myšlienku tohio več
ne platného: ako budeme pracovať, tak budemei a j 
žiť. (Sek)

Občas ich stretávame
H ovorievam e im: „Deti s kľúčikom  na krku .“ Zna

m ená to : Deti n echan é napospas ulici. Ona je  ich  
otcom , a j m atkou. Ona je  ich  ránom  a  často  i v eče 
rom. Kráčajú po ulici. Taška s kn ižkam i ledabolo  
prehodená cez  p lece . Ľudia o k o lo  nich nevším avo  
prechádzajú. Ich sny a  túžby vznikajú, a j zanikajú  
v ruchu ulice. Na čo  m yslí to m alé d e tsk é  srdce?

„Mal by som  íst dom ov. Ktovie čo  tam  dnes budel 
Možno tak  a ko  minule. Otec prišiel dom ov opitý  
a  my sm e m useli ísť k  tete. Bol zlý a  n echcel nás  
dom a. Mama m áva tiež často  zlú náladu. Možno prá
ve kvôli tomu. Minule od išla  na nákupy a  my sm e  
boli večer sami. Aké krásn e by to bolo , keby  sm e  
m ali takéh o  o tca  a  mamu a k o  ch lapci u susedov. 
V ečer sú vždy spolu. V sobotu chodievajú  na vy
chádzky . Cez prázdniny na spoločnú dovolenku . Sú 
p r ím a . . . “

Drahí rodičia! Aké sny snívajú vaše deti? Nesníva 
tak  váš Jan ík, M arienka, A n ička . . . ?  Možno aj oni 
čakajú  na prejav lásky  od  vás, svojich  rodičov. „Be
da  sam otném u“ —  hovorievajú oddávna učitelia ži
vota. Beda vašim detom , a k  ich  pon echáte sam ých  
na s e b a ^ i e t  krajších  očí, a k o  sú oč i d etí p režiare
né radosťou. Niet však sm utnejšieho pohľadu, ako  
pohľad na d iéta , ktorém u chýba lá ska  rodičov.

Pred nami sú prázdniny. Deti s  radosťou vybehnú  
zo škô l, aby využili voľné dni. N ech im budú na 
osoh. A pre vás príležitosťou.

o. FrantiSek Citba|

Samotnému človekovi je smutno, preto si hfadá 
niekoho, s  kým by spojil život. Takto vo svete vzni
kajú rôzne spoločenstvá, založené na rôznych zákla
doch. Jedni sa spájajú preto, lebo majú spoločné 
politické ciele, iní majú spoločného koníčka, fial 
fiích zase spája pokrvenstvo alebo rovnaká viera. 
Každé takš spoločenstvo sa riadi určitými pravidla 
ml.

Ježiš Kristus počas svojho života na zemi založil 
jedno spoločenstvo — Cirkev svBtú. Pred svojou 
smrťou dal jej isté pravidlá, medzi ktorými zvlášt
nu úlohu majú jeho slová: „Prikázanie moje je, aby 
ste sa navzájom milovali, ako ja som miloval vás. 
Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď svoju dušu 
položí za priateľov!" (Jn 15 ,12—13).

S takýmto návrhom neprišiel nikto na svete. Moc
ní tohto svete vždy žiadali, aby ich poddaní prelie
vali za nich svoju tyrv. Teda vládcovia pre svoje 
záujmy nechali prelievať cudziu krv.

Kristus prichádza s čímsi novým, úplne novým na 
túto zem. On preleje vlastnú krv za druhých, aby 
ich zachránil. A od svojich učeníkov žiada takú 
istú lásku: aby ste sa navzájom milovali, ako ja som 
miloval vás!

Hoci prikázanie vzájomnej lásky je neslýchané, 
predsa sa ujalo. Učeníci Ježiša Krista a ich nasle
dovníci cez stáročia kládli a kladú svoje životy za 
svojich bratov. Svoj život položili Peter a Pavol, 
Ignác z Antiochie a Ján Zlatoústy, Cyril a Metod, 
mučeníci všetkých čias na popraviskách v Japonsku 
až po Ugandu. Ale i mučeníci v službe chorých až 
po pátra Damiána na „ostrove smrti“ a matku Tere
zu na uliciach Kalkaty. Títo všetci počuli Kristovu 
výzvu, milujú svojich bratov a sestry a kladú svoje 
životy, či už pomaly alebo naraz.

Ježišova výzva platí aj pre každého z nás. Aj my 
sa máme takto navzájom milovať. Väčšina z nás ča
ká na toho druhého, že on začne prvý. Ale takto sa 
nikam nedostaneme. Musíme začať od seba: ja mu
sím prvý mať rád, ja musím prvý odpustiť, to ja mu
sím prvý začať fiíriť pokoj a lásku medzi členmi na
šej rodiny, medzi spolupracovníkmi v práci, medzi 
občanmi v obci, medzi kresťanmi! vo farnosti.

Ak chceme, aby naše spoločenstvá boli založené 
na vzájomnej láske, úcte a pokoji, potom musíme 
na to pamätať už pri ich zakladaní. Nezakladajme 
naše rodiny na majetku, na kráse, na sile, na posta
vení, ale na vzájomnej láske s ochotou zomrieť je
den za druhého.

Je to ťažké. A mám» tiež každý svoje vychodené 
chodníčky a tie sa ťažko menifl. Ježiš Kristus nám 
stále ponúka pomoc. Mnohí z nás denne majú mož
nosť prijať posilu z Najsv. Eucharistie. Modliť sa 
a rozjímáf môže každý z nás doma, alebo pri cesto
vaní. V týchto Ježišových daroch nájdeme posilu, 
eby sme toto prikázanie vzájomnej lásky vedeli uvá
dzať do života. Neolutujeme! Ježiš Kristus isa vie 
krôíavsky odmeniť. Nielen ,na druhom svete, ale ui 
v tomto živote.

Nevzniká v nás túžba po Ježišovej odmene?
o. Milan Mojžiš



KALENDÁR  
NA MESIAC

JÚN

N o v ý  š t ý l  
S 1. Justín, mučeník. O d d a n i e  Päťdesiatnice
N 2. 1. nedeľa po ZSD — Všetkých svätých. Nike- 

for, biskup. Hl. 8. Utr. ev. 1. Lit. ŽM 11, 33— 
40; 12, 1—2. Mt 10, 32—33; 19, 27—30 

P 3. Lukilián, mučeník 
U 4. Mitrofan,. biskup 
S 5. Dorotej, mučeník
S 6. Najsv. Eucharistie. Vissarion a Ilarion, ctihod

ní. Lit. 1 Kor 11, 23—32; Jn 6, 48—55 
P 7. Teodot, biskup 
S 8. Teodor Stratilát, mučeník
N 9. 2. nedeľa po ZSD. Cyril Alexandrijský, biskup. 

Hl. 1. Utr. ev. 2. Lit. Rim 2, 10—16; Mt 4, 18 
—23.

P 10. Timotej, mučeník
U11. Bartolomej a Barnabáš, apoštoli
S 12. Onufer Velký, ctihodný
Š 13. Akvilina, mučenica
P 14. Božské Srdce Ježišovo. Elizeus, prorok
S 15. Amos, prorok. Spolutrpiacej Bohorodičky
N16. 3. nedeľa po ZSD. Tichon. biskup. Hl. 3. Utr. 

ev. 3, Lit. Rim 5, 1—10; Mt 6, 22—33
P 17. Manuel, Savel ,a Izmael, mučeníci 
U18. Leontín, mučeník 
S 19. Júda, apoštol 
Š 20. Metod, mučeník 
P 21. Julián, mučeník 
S 22. Eusébius, biskup
N 23. 4. nedeľa po ZSD. Agripina, mučenica. Hl. 3.

Utr. ev. 4. Lit. Rim 6, 18—23; Mt 8, 5—13 
P 24. Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Lit. Rim 13, 11— 

14; 14, 1—4; Lk 1, 1—25; 57—68; 76—80 
U 25. Febrónia, mučenica 
S 26. Dávid Solúnsky, ctihodný 
Š 27. Sampson, ctihodný 
P 28. Cyrus a Ján, nezištní (bezsrebreníci)
S 29. Peter a Pavol, apoštoli. Lit. 2 Kor 11, 21—33; 

12, 1—9; Mt 16, 13—19
N. 30. 5. nedeľa po ZSD. Zbor 12 apoštolov. Hl. 4. 

Utr. ev. 5. Lit. Rim 10, 1—10; Mt 8, 28—34; 
9, 1

JÚL

P 1. Kozma a Damián, nezištní (bezsrebreníci)
U 2. Položenie rúcha Presvätej Bohorodičky 
S 3. Hyacint, mučeník 
5 4. Andrej Krétsky, biskup
P 5. Cyril a Metod, apoštoli Slovanov. Pamätný deň 

ČSSR
S 6. Atanáz Atoský, ctihodný
N 7. 6. nedeľa po ZSD. Tomáš, ctihodný. Hl. 5. Utr. 

ev. 6. Lit. Rim 12, 6—14; Mt 9. 1—8

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
Iní pre vieru podstupovali muky a nechceli sa dať 

vyslobodiť, len aby dosiahli slávnejšie vzkriesenie 
(Žid 11, 35).

V Západnej Indii, v meste Tonkin, počas prenasle
dovania kresťanov, priviedli pred mandarína 17-roč- 
ného pekného chlapca.

— Ak pošliapeš Ukrižovaného, dostaneš odo mňa 
vreťrúško plné zlata.

— To je málo, odpovedaL
— Potom dostaneš plný zlata.
— Aj to je málo.
— Tak potom, čo chceš?
— Ak mám pošliapať Ukrižovaného, poto/m by si 

mi musel dať to í k o. aby som si mohol ¡kúpiť druhú 
dušu, odpovedal chlapec.

Viera, to je oltár. Nič nie je Bohu .milé, |ak nie 
je z duši skrz vieru obetované {sv. Tomáš Akv.). 
Spasiteľ nás uisťuje; že vytrvalosťou si zachováme 
život [Lk 21, 19}. Pamätajme na konečný ciel náš
ho života a varujme sa všetkého, čo by nás odviedlo 
od cesty spásy. Chráňme si svoju dušu ako poklad
nicu večnej istoty, lebo jej strata sa nevyrovná ni
jakým hodnotám sveta {Mt 16, 26).

*
Tento kalich je nová zmluva v mojej Krvi [1 Kor

11, 25).
O tejto zmluve starozákonný prorok Jeremiáš ho

vorí: „Uzavriem s nimi zmiuvu večnú, ktorou im 
neprestanem robiť dobro; vložím im do srdca bázeň 
svoju, aby sa odo mňa neodklonili“ (32, 40).

Z gréckej mytológie sa dozvedáme, že Odysseus 
pristál so svojimi priateľmi na ostrove Kyplókov 
a tamojší obyvatelia im dali ochutnať sladké plody 
lotosov, o odchode nechceli ani počuť.

Spasiteľ nám dal svoje prisľúbenie dobra, ked po
vedal: „Ja som ten živý Chlieb, ktorý som zostúpil 
z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť nave
ky“ (Jn 6, 51). V Najsv. Eucharistii prebýva stále 
na oltári a chce, aby sme k nemu prichádzali, lebo 
nám chce robiť dobro — zachrániť nás pre večný 
život. „Radosť budem mať z nich, ked im budem pre
ukazovať dobro“ (Jer 32, 41).

*
Aj ti, čo sú posvätení, všetci pochádzajú od Jed

ného. Preto sa Ježiš nehanbí menovať ich bratmi. . .
(Žid 2, 11).

Korunou stvoriteľskej činnosti Boha Otca bol člo
vek. Ten sa stal Jeho priateľom a preto patrí len 
Jemu. Aj Ježiš Kristus, ktorý prišiel ako Boh a člo
vek vykúpiť ľudstvo, považuje nás za svojich: „Do 
svojho vlastného prišlo, a jeho vlastní ho neprijali“ 
(Jn 1, 11).

Sme jeho bratia v poňatí Jeho vykupiteľského 'die
la: „Lebo kto plní Božiu vôľu, ten mi je bratom, ses
trou a .matkou“ (Mk 3, 35). Prišiel nám zvestovať 
Boha: „Tvoje meno zvestujem bratoqn a pred zhro
maždením ťa budem velebiť (Žid 2, 12).

*
Zhoďme teda zo seba skutky tmry a oblečme sa do 

výzbroje svetla! (Rim 13, 12).
Výzva sv. apoštola Pavla má svoj cieľ: dosiahnuť 

spojenie s Bohom. Na túto pravdu by človek nemal 
zabúdať vo svojom živote. Časnosť sveta pominie,



pominie sa a j človek a  príde čas, „keď sa Pán Ježiš 
s  anjelmi svojej moci zjaví z nebies“ [2 Sol 1, 7).

0  starovek-Giirr a vtipnom Ezopovi sa hovorí, že 
bol poslaný pre istú vec. Na ceste Ezopa stretol 
predstavený mesta a pýtal sa ho, kam ide. Ezop si 
chcel z neho urobiť žart i povedal:

— Neviem.
Predstavený sa rozhneval, dal ho zviazať a dať 

do väzenia. Sotva však urobil niekoľko krokov, Ezop 
sa obrátil a povedal:

— Či som nemal pravdu, keď som riekol, že ne
viem, ¡kam idem? Nemohol som predsa vedieť, že 
pôjdem do väzenia.

Aj nás sa pýta Spasiteľ: Kam ideš? Na to by sme 
mali dať jasnú odpoveď. Ideme správnou cestou? 
Obliekli sme sa  do svetla? Ak áno. potom naša ces
ta je správna a naše skutky nás po nej privedú ku 
Kristovi.

Ak si však niekto v niečom trúfa, trúfam si aj ja, 
hoci to nerozumne hovorím (2 Kor 11, 21).

Prenasledovanie príslušníkov nového nábožen
stva, najmä ich vodcov bolo v prvých dobách kres
ťanstva veľmi kruté. Ukrutnosť sa striedala s  ukrut
nosťou, len aby ich mohli donútiť zrieknuť sa Boha. 
Apoštol sa nechce chváliť tým, čo vytrpel, ale chce 
ukázať na veľkú Božiu milosť, ktorá mu pomáhala 
vydržať.

Aj Seneka hovorí, že „nik z mučených kresťanov 
nevzdychal.“ Bol to veľký dôkaz lásky k Bohu a zo
trvávanie vo viere, i keď museli za ňu položiť svoje 
životy.

Takéto semeno viery zasiahla dvojica veľkých 
apoštolov sv. Peter a Pavol v Ríme, ktorí tam zo
mreli mučeníckou smrťou. Svojou krvou ovlažili vie
ru ostatných veriacich, ktorá sa rozrástla a šírila 
do celého sveta. o. Pavol D a n c á k

Boží služobníci
Po Jánovom uväznení Ježiš začal kázať a hlásať: „Čiňte po

kánie, už prišlo Kráľovstvo nebeské!“ Každý staroveký učiteľ 
alebo filozof, keď začal hlásať nejakú svoju náuku, snažil sa 
predovšetkým do radov svojich žiakov a prívržencov získať 
tých ľudí, ktorých si dobová spoločnosť ctila  a vážila, a ktorí 
mali potrebný vplyv i majetok na zabezpečenie svojho učiteľa 
a jeho žiakov. Grécki sofisti sľubovali, že naučia za mierny 
poplatok svojich poslucháčov takej múdrosti, pomocon ktorej 
dokážu každého preškriepiť. Ježiš si počína celkom inak. Svo
jich učeníkov si vybral spomedzi tých najobyčajnejších a naj
chudobnejších. Nesľubuje im žiadne materiálne výhody, ale 
hovorí im: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“ Je 
však dôležité si všimnúť, že oslovení pri Ježišovej výzve nevá
hali. Nešpekulovali, či sa to oplatí, alebo nie, ba ani nad 
tým, či sú toho hodní a schopní. Šimon a Andrej „hneď opus
tili siete a nasledovali ho“ a Jakub spolu s Jánom „hneď za
nechali loďku i svojho otca a nasledovali ho.“

Ježiš sa rovnako prihovára po celé  stáročia, keď si hľadá 
nových učeníkov, fežiš sa rovnako prihovoril i nám. Zaiste 
každému iným spôsobom, inými slovami, ba možno musel nie
komu svoju výzvu opakovať a j viackrát. Sme na ceste ku 
kfiazstvu — rozhodli sme sa pre Ježiša. Starozákonní leviti ne
mali podiel v Izraeli, lebo ich dedičným podielom bol Boh 
a možnosť chrámovej slnžby pokladali za najcennejší dedičný 
podiel.

Ako zmýšľam vo svojom srdci ja ?  Rozhodol som sa nasledo
vať Pánov hlas, ktorý ma volá ku kňazstvn. Ježišovi prví apoš
toli ho tiež nasledovali, ale urobili tak h n e ď  a zanechali 
v š e t k o .  Stačilo im, že mali za svojho vodcn a učiteľa Ježiša. 
Co všetko však „nutne“ potrebujeme k tomu, aby sme boli 
spokojní a šťastní? O čom sa najradšej zhováram? Aké knihy 
najradšej čítam? Dobrý lekár, keď chce zostať na úrovni svoj
ho povolania, neustále zbiera nové poznatky, prehlbuje ich 
a konzultuje s kolegami. Podobne žurnalista chce mať neustá
le prehľad v tlači a vo svetovom dianí.

Aké záujmy mám ja  — služobník Boží.
Pane, viem, som slabý. Ale pomôž mi dostať sa ďalej ako 

k tomuto priznaniu. Veď predsa nestačí uvedomovať si a pro
klamovať svoju nehodnosť a slabosť, ale musím sa snažiť zo 
všetkých síl premôcť a preklenúť ju. Pane, daj mi ochotu tvo
jich učeníkov, ktorí tvoj hlas nasledovali h n e ď  a zanechali 
na brehu mora v š e t k o .

Levitom stačil chrám, mne musíš stačiť ty. Bože.
(C)

4

Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste, Bože, ukázal si hĺbku 
svojej lásky  k  nám. Daj, aby sme teraz svoje prikázania za
chovávali a tvoju lásku láskou splácali. V budúcom veku nám 
dopraj, aby sm e mali účast na tvojej nekonečnej dobrote 

a tešili sa s krásy tvojho Božstva.
(Tropar sviatku.)

Na snímke bočný oltár v gr.-kat. chráme v Sulíne.
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Kristus uprostred nás
pozwÄš svoju vie RUJ*

K to  je B o h
„Lebo x neho a jeho pričinením a pre neho je 
vSetko. Jemu neoh je  slfiva naveky!“

(Rim 11, 36)

Na túto otázku nám katechizmus odpovedá, že Boh 
je Pán celého sveta a náš Otec nebeský. My ľudia 
nie sme schopní pochopiť jeho podstatu, pretože Boh 
je bytosť nekonečná a my sme bytosťami konečný
mi.

Sicílsky kráľ Hiero opýtal sa raz filozofa Simo- 
nidesa, kto je Boh. Ten požiadal na rozmyslenie je
den deň, potom dva, tri; až konečne riekol:

— Nemôžem odpovedať na otázku. Čím dlhšie roz
mýšľam, tým ťažšia sa mi zdá odpoveď.

Svätý Augustín hovorí:
— Ľahšie je povedať čím Boh nie je, ako to, kto 

ofl je. Pozri sa na zem, ona nie je Bohom. Pozri sa 
na more, tiež nie je Bohom. Pozri sa na hocičo, čo 
žije v mori alebo na zemi: ľudia, zvieratá — oni nie 
sú Bohom. A ked sa zasa opýtaš, kto je Boh, poviem 
ti: čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo, čo nepreniklo 
srdce človeka, to je  Boh.

Boha v zemskom živote nevidíme, lebo Boh nemá 
telo. On je čistý duch a to duch najdokonalejší. To 
znamená, že niet na ňom nič hmotného, čo by mohli 
postrehnúť naše zmysly. Preto ho ani nemôžeme 
vidieť svojimi zmyslajtni. „Boh je duch, a tí, čo sa 
mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde“ 
(Jn 4, 24).

Boh vždy bol a vždy bude. Je večný. „Prv než vr
chy zrodili sa a vznikla zem a zemekruh, a od ve
kov ty naveky si Boh“ (Z 89, 2). Svoje jestvovanie 
a svoje dokonalosti nedostal od nikoho. Od všetkých 
ostatných bytostí sa líši tým, že je sám od seba.

Boh vie všetko: čo bolo, čo je a  čo bude, ba i to 
vie, čo si myslíme a čo v tajnosti robíme. Boh je vše- 
vediaci. „Niet tvora skrytého pred ním, všetko je ob
nažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme 
zodpovedať“ (Žid 4, 13].

Boh môže urobiť všetko, čo len chce. Je všemo
húci. Svoju všemohúcnosť ukazuje zvlášť ŕtým, že 
všet'ko stvoril, udržuje, riadi a tiež tým, že robí zá
zraky. „Čokoľvek chce ¡Pán, činí na nebi a  na zemi, 
v mori a všetkých vodných hlbinách“ (Z 134, 6). „U 
Boha nijaká vec nie je nemožná“ (Lk 1, 37).

Boh všetko na svete usporadúva tak, aby dosiahol 
to, čo chce dosiahnuť. Boh je nekonečne múdry. 
„Ako je mnoho, JPane, tvojich diel, ty múdrosťou si 
všetky učinil. . . "  (Z 103, 24).

Boh je všadeprítomný. Boh je vo všetkom, všetko 
je v Bohu a predsa Boh je väčší než všetko. „Ka>m 
¿y som mohol ja odísť pred duchom tvojím ďaleko 
a pred tvárou tvojou kam by som mohol ja zutekať?“ 
(Z138, 7).

Z toho vyplýva, že Boha nemôžeme pochopiť v je
ho podstate. Jeho bytosť je pre nás nevybadateľná 
a nepochopiteľná. Veríme, že Boh je bytosť najdo
konalejšia a že má najkrajšie vlastnosti.

Týmto liturgickým pozdravom nás poizdravuje 
kňaz pri myrovaní. Takisto sa ním pozdravujú aj 
kňazi pri koncelebrovanej sv. liturgii, keď si dávajú 
znak pokoja.

Je Kristus skutočne prítomný medzi nami? Kristus 
vo svojej nekonečnej láske k nám nás obdarúva svo
jou prítomnosťou, je medzi nami prítomný, ba je 
prítomný uprostred nás stále, a j v tento deň, aj 
v tomto okamihu. On totiž hovorí: „Kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som 
aj ja uprostred nich“ (Mt 18, 20). Teda zhromažde
nie veriacich v Kristovom mene má za dôsledok 
reálnu prítomnosť Ježiša Krista.

Kristus k nám prichádza a j pri každej sv. liturgii. 
To by si mali uvedomiť všetci veriaci, ale najmä 
kňazi, veď denne celebrujú sv. liturgiu. Eucharistia, 
v ktorej je Kristus prítomný podstatne a trvalo, má 
byť preto centrom nášho každodenného života.

Ďalej k nám prichádza Kristus a j v podobe svoj
ho slova v Evanjeliu. Je to jeho vlastné slovo, je to 
On sám. Pri konaní liturgickej obety je prítomný 
a j v osobe kňaza. Ba prítomný je v, každom trpiacom 
a núdznom. >

K čomu je nám vedieť spôsoby Kristovej prítom
nosti na tomto svete?

Meno Ježiš možno vyjadriť a j inými slovami, kto
ré nám dajú odpoveď. Ježiš znamená: byť tu pre 
iných; alebo lepšie: žiť tu pre iných. Celý život Je
žiša Krista dá sa povedať dvoma slovami: služba 
iným.

Teda nech poznanie spôsobov prítomnosti Krista 
nás povzbtidí, aby sme znova v sebe zapálili ten 
oheň odhodlania bezmedzne slúžiť našim bratom 
a sestrám, najmä núdznym, chorým, trpiacim. Prí
ležitostí je na to dosť. Dobrým pokáním pre mno
hých z nás by mohlo byť pestovanie láskavého vzťa
hu ku každému, koho stretneme, kto k nám príde, 
kto od nás niečo c h c e . . .  V každom sa snažme vi
dieť Ježiša.

Pripomeňme si tu Spasiteľove slová: „Veru, ho
vorím vám, čo ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

Niekedy možno príde chvíľa, keď z rozličných prí
čin zabúdame na túto skutočnosť. Nech nás to ne
odrádza. ale práve to nech je pre. nás pohnútkou, 
aby sme začali znova a lepšie a s väčším odhodla
ním.

Preto vidieť v každom človeku, ktorý k nám pri
chádza, prichádzajúceho Krista, by mohlo byť na
ším predsavzatím trebárs po celý nasledujúci me
siac.

A na záver: Pane Težišu, už toľkokrát sme s tvo
jou -pomocou začínali znova žiť podľa tvojich slov, 
prosíme Ťa, pomôž nám a j teraz začať znova a lep
šie ako doteraz. —mm—

Sv. František z Assisi zanechal preto všetko, aby 
mohol milovať jedine Boha. Často vzdýchal: „Môj 
Boh — moje všetko!“ Keby sme aj my mohli nasle
dovať tohto svätca. Keby každý z nás mohol Boha 
nadovšetko milovať, chrániť sa od zlého a slúžiť mu 
svojou statočnou každodennou prácou všade tam, 
kde nás Boh postavil. —L—



Podme k nemu všetci...
Človek celou svojou podstatou túži po pokojnom, 

vyrovnanom živote. O ľudskom zdraví hovorievame: 
„Až vtedy si ho začneme vážiť, keď ho stratíme.“ To 
isté môžeme aplikovať na každú oblasť ľudského ži
vota. Si šťastný? Máš zdravie, prácu, ktorá ťa baví? 
Máš pozornú manželku, dobré deti? Váž si toho.

Skúsenosť nás však učí, aby sme nezaspali na 
vavrínoch. Človek, 'ktorý dosiahol nejaký cieľ svoj
ho života, má a j naďalej vyvíjať úsilie, aby ho za
choval. Zdravie tela si uchovávajme pravidelnou 
stravou, telocvikom, najnovšie a j jogou. Aj na za
chovanie duchovného zdravia potrebujeme vhodné 
prostriedky. A tu sme pri koreni pobožnosti Bož
ského Srdca. Nemýlme sai Tu nejde len o nejakú 
mystickú úctu. Tu ide o konkrétne srdce Bohočlo- 
veka, ktorý sa stal naším bratom. Nechceme byť 
spochybňovačmi mystiky, ktorá je nepochybne da
rom duchovného života. Chceme podčiarknuť tú, tak 
často zabúdanú skutočnosť pobožnosti Božského 
Srdca, ktorá priamo zasahuje náš konkrétny život. 
Ona pomáha vytvárať šťastie a  súlad našich rodín. 
Podporme si túto skutočnosť myšlienkou záhrebské
ho arcibiskupa Franja Kuhariča, ktorý hovorí: „Úcta 
Božského Srdca nie je  akousi povrchnou sladkosťou 
pobožnosti, ale ponáraním sa do najhlbších hĺbok 
Ježišovej bohoľudskej skutočnosti a tajomstva.“ A tú
to skutočnosť si v tejto chvíli veľmi hlboko uve
domme.

Poďme však ku konkrétnosti. Najkrajšia charak
teristika pre človeka je, keď povieme: „To je dobrý 
človek. To je človek dobrého srdca.“ A zasa hovo
rievame: „Povedz mi, s kým sa priatelíš a  ja ti po
viem, aký si.“ Teda cieľom nášho života by mala 
byť táto mýsiženka: Stať sa človekom dobrého srd
ca. A cestou k tomuto cielil by malo byť priateľstvo 
s  Ježišom. Človek, v ktorého srdci žije Kristus, ne
môže byť zlým človekom. Pán Ježiš to vyjadril touto 
myšlienkou: „Čím je srdce preplnené, to hovoria aj 
ústa“ [Mt 12, 34). A na čo slúži modlitba? Na to 
nám odpovie propagátor úcty Božského Srdca Jean 
Laslame:

„Naša sebavýchova podľa Božského Srdca sa nedá 
vyčerpať niekoľkými modlitbami, alebo nepodstat
nými úkonmi. Tieto sú na to, aby v nás pripravili 
psychologické podmienky. Majú nás podnietiť k lás
ke. Sami o sebe však nestačia.“

Stručne povedané: Modlitba a ostatné úkony po
božnosti k Božskému Srdcu nás majú pripraviť, nad
chnúť pre túto nekonečnú lásku. Láska nie je totiž 
produktom iba citu. ale a j vôle. A preto si v skúš
kach života máme ciirániť toto hlboké priateľstvo 
s Ježišom, ktoré máme, alebo sme si ho po ťažkom 
hriechu znova nadobudli. Neznamená tu však. že 
ide o nejaké tiché spolužitie. Človek naplnený ohňom 
takého prekrásneho citu nemôže zostať pokojný. 
Neuspokojí sa, kým ho nebude rozdávať plným prie
hrštím všade okolo seba. Človek lásku nezískava 
iba pre seba. ale získava ju pre všetkých vo svojom 
okolí. A to je vlastne základ aj cieľ našich prvopia- 
točných stretnutí.

Stretávame sa s vami často. Napĺňate rady pred 
našimi spovednicami počas prvých piatkov. My, 
kňazi, sme radi, že vám sprostredkúvame tento pra
meň radosti a posily. Zamyslime sa však a j nad

Zvelebuj, duša m oja, Srdce Spasiteľa, láskou  k  nám horiace.

tým, čo to prináša nášmu každodennému životu. 
Možno sme zabudli na to, že jej prvoradým cieľom 
je: darovať seba samého svojmu blížnemu vo všet
kých jeho potrebách. o. František Č i t b a j

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné jubileum pripo
mínajú títo vdp. duchovní otcovia:

Anton Minčík — 55 rokov od ordinácie (1. 6. 1935), 
Gabriel Kopčay — 70 rofcov od narodenia (2. 6. 
1915), Ján Rabatin — 60 rokov od narodenia {4. 6. 
1925).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov vo svo
jich moldlitbách.

Mnohaja fit, blahaja Fit!

Už o lon e  m atky  posväten ý  a  plnosťou daru proroctva napl
nený n arodil sa  dn es Ján Krstiteľ. Svojím príchodom  jasne  
zvestu je p ríchod  Pána slovam i: K a ja jte  sa , lebo  sa  priblížilo 

N eb esk é  kráľovstvo.
Veršované slohy na večiem i sviatku Narodenia sv. Jána Krs

titeľa.



BLAHOSLAVENÝ IVAN

Blahoslavený Ivan je vari prvý český svätý, ktorý 
ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na Moravu 
nadväzuje spojenie medzi východným Slovenskom) 
a Čechami, modlí sa za obrátenie svojho národa i za 
českú zem, ktorá mu poskytla pohostinstvo a tak pri
pravuje pôdu pre Metodovo požehnané pôsobenie 
aj v Čechách.

BI. Ivan bol pustovník. Nevyvíjal apoštolskú čin
nosť. Modlitbami, pôstom a prísnymi kajúcimi skut
kami pripravoval pôdu pre svätú Cirkev.

V rokoch 882—885 prišiel knieža Borivoj so svo
jou poľovníckou družinou na Tetín a usporiadal veľ
ké poľovačky okolo neskoršieho Berouna a Karlštej- 
na. Pri Lodenickom potoku podstrelil srnku a pre
nasledoval ju. Naraz mu vstúpil do cesty starec 
a s bolesťou mu hovorí:

— Knieža, prečo si zabil moju srnku?
Prekvapený Borivoj sa ho pýta:
— Kto si a čo tu robíš?
— Som Ivan z Charvát. Už Štyridsaťdva rokov slú

žim Bohu na tomto mieste. Do dnešného dňa som tu 
nikoho nevidel okrem teba. A toto zviera mi bolo 
dané od Boha. Preto vezmi ho a rozdaj ho chudob
ným, nech prosia Boha za naše duše.

Mladý Borivoj pocítil veľkú úctu k starcovi. Po
zval ho na svoj hrad, aby požehnal jemu i jeho 
manželke. Ivan privolil, ale nesadol si na koňa, kto
rého mu knieža poslal, ale šiel pešo až na Tetín.

Na jeho počesť kniežací nnanželia pripravili boha
tú hostinu. Ale svätý pustovník sa ničoho nedotkol. 
Zjedol len kúsok chleba a zapil vodou. Zato všetkým 
pripravil veľkú duchovnú hostinu. Dlho do noci im 
hovoril o Bohu i o vznešenosti kresťanského života, 
o večných radostiach, o odmene tých, ktorí robia 
dobre, milujú Boha a slúžia blížnym.

Keď čas pokročil, hostia sa rozišli. Ostali len knie
žací manželia, kňaz Pavol a svätý muž. Teraz hlavné 
slovo mal Pavol. Hovoril starcovi o biskupovi Meto
dovi, o slovanskej bohoslužbe, o ťažkostiach, ktoré 
musí pretrpieť pre vieru i od samého Svätopluka, 
o množstve kňazov, ktorých už vysvätil a rozposlal 
po celej Morave, do Čiech i na Slovensko. Ivan po
čúval a potom ďakoval Bohu, že sa zmiloval i nad 
slovanským: ľudom a ožiaril ho svetlom viery.

Aká to bola krásne strávená noc v šťastnej spo
ločnosti staručkého Slováka od Tatier, Moravana 
a dvoch mladých predstaviteľov českej zeme. Kiež 
by sa tak aj naše národy stretávali v láske, hľadali, 
čo nás spojuje a čím by sme jeden druhého mohli 
obohatiť a uctiť.

Ráno sa bl. Ivan zúčastnil na bohoslužbách a po 
nich vyprevádzaný celým Boŕivojovým dvorom odi
šiel peši do svojej pustovne.

Pri rozlúčke svätý muž ešte raz vystrel svoje sta
recké ruky nad celým zhromaždením. Zvolával Bo
žie požehnanie na mladú českú cirkev, na český ná
rod, na tú požehnanú zem, ktorá mu toľko rokov 
poskytovala pohostinstvo a dovolila mu slúžiť Bohu 
v pokoji.

Pred odchodom požiadal kňaza Pavla, aby ho na
vštívil v jeho pustovni. Pavol ho onedlho navštívil. 
Bol však už veľmi nemocný. Zaopatril ho sviatosťa
mi, a tak pokojne odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 
v náručí kňaza Pavla okolo roku 883.

Jeho telo dal Borivoj pochovať na mieste, kde 
svätý muž žil a slúžil Bohu. Splnil aj jeho poslednú 
vôľu a dal pri jaskyni postaviť kaplnku. Bolo to 
prvé pútnické miesta v Čechách. Neskôr tam vzni
kol benediktínsky kláštor s pekným chrámom 
(1048). Zrušil ho až cisár Jozef II. roku 1786.

Okolo osoby bl. Ivana je mnoho otáznikov, na 
ktoré nedostaneme jasnú odpoveď. Niet nádeje, žeby 
sa ešte našli nejaké historické dôkazy, ktoré by nás 
poučili o jeho pôvode a dôvodoch, pre ktoré opustil 
svoju vlasť. Teraz však, keď celá naša vlasť si pri
pomína 1100. výročie smrti sv. Metoda, položme ky
ticu spomienok aj na hrob bl. Ivana. fnr)

Euchartetia je grécke slovo a zname
ná Sviatosť oltárnu, Telo a Krv Kristovu.

Keby sme nejedli a nepili, čoskoro by 
sme zomreli. Človek má telo a dušu. 
Svoje telo živíme rozličnými pokrmami 
a nápojmi. Z pokrmov sa vyzdvihuje 
zvlášť chlieb, o ktorý sa denne modlime 
v Pánovej modlitbe Otče náš. Naša duša 

však tiež potrebuje pokrm, aby nezahynu
la. Tento pokrm je však nadprirodzený
— Eucharistia.

PRISĽÚBENIE EUCHARISTIE

„Nevyhľadávajte si pokrm pominutel- 
ný, ale pokrm, čo bude pre život večný, 
ktorý vám dá Syn človeka!“ (Jn 6, 27).

„Ja som chlieb života. Vaši otcovia jed
li na púšti mannu, a pomreli, ale je 
Chlieb, ktorý zostupuje z neba, a kto 
bude z neho jesť, neumrie. Ja som ten 
živý Chlieb, ktorý som zostúpil z neba. 
Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť

O NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTII

naveky. A Chlieb, ktorý ja  dám, je  moje 
Telo, ktoré obetujem za život sveta“ (Jn
6, 48—52).

JEJ USTANOVENIE

„Ked teda večerali, vzal Ježiš chlieb, 
požehnal ho, lámal, dával svojim učení
kom a povedal: ,Vezmite a jedzte, toto 
je  moje Telo!’ A vzal kalich, vdaky vzdá
val a dal im ho, so slovami: ,Pite z neho 
všetci, toto je  totiž moja Krv Novej zmlu
vy, ktorá bude vyliata za mnohých na 
odpustenie h r ie c h o v ...“ (Mt 26, 26—28; 
zrov. Mk 12, 22; Lk 22, 19; 1 Kor 1, 
23—26).

PREČO USTANOVIL JEŽIŠ KRISTUS 
NAJSVÄTEJŠIU EUCHARXST1U?

1. Aby zostal medzi nami.

Ježiš Kristus nás tak miloval, že ne
chcel nás nechať sirotami, ako sa to 
spieva v jednej našej eucharistickej pies
ni. Zostal, a j ked odišiel k svojmu Otco
vi. To môže urobiť len Boh. A Kristus 
je  Bohom. A ako to urobil? Práve tým, 
že ustanovil Najsvätejšiu Eucharistiu, 
Sviatosť Oltárnu. Takto prebýva s nami 
v bohostánku na o ltá ri. . .

Bola to láska, ktorá Ho prinútila pre
bývať na oltároch v katolíckych chrá
moch. Prichádzajme teda k nemu, ved 
sám povedal: „Podte ku mne všetci, kto
rí sa namáhate a ste preťažení, a ja 
vám dám odpočinúť“ (Mt 11, 28). Nav
števujme Ho, aby sme sa Mu poklonili, 
aby sme Ho odprosovali za svoje hrie
chy i za hriechy všetkých Iudí, aby sme 
Mu ďakovali za preukázané dobrodenia 
a aby sme Ho prosili pre potreby tela 
i duše, za svojich blízkych, za pokoj vo 
svete, za náš národ, za celú cirkeiv.



2. Aby sa za nás obetoval.

Krvavým spôsobom sa za nás obetoval 
Spasíte! raz na Kalvárii. Ale túto obetu 
obnovuje stále, a to vždy, ked sa za nás 
obetuje nekrvavým spôsobom na našich 
oltároch rukami kňaza. Cena tejto  obety 
je však tá istá ako na Kalvárii. Ako krás
ne a dômyselne urobil to Ježiš Kristus'. 
On sa chce za nás stále obetovať a chce 
sprítomňovať kalvársku obetu pre všet
kých ludí, pre všetky časy a na celom 
svete.

Z tejto príčiny prichádzajme k nemu 
často, vždy, ked môžeme. Obetujme bož
ského Spasitela alebo sa obetujme s Ním 
Otcovi nebeskému. Obetujme sa i s ne
dostatkami a slabosťami a vrúcne Ho 
prosme, aby vypočul naše prosby. Cho
dievajme radi na Službu Božiu! Ak ne
môžeme vo všedné dni, tak aspoň v ne
dele a prikázané sviatky, ako to od nás 
žiada tretie Božie prikázanie a druhé 
cirkevné prikázanie.

Božský Spasiteľ je nekonečným Bo
hom, On nám môže pomôcť a chce po
môcť. Chce však, aby sme uznali svoju 
slabosť, svoju závislosť na Bohu. — Koľ
ko hodín venujeme telu, svetským potre
bám, zábavám, často aj hriešnym a, žial
— pre svojho Spasitela a pre svoju ne
smrteľnú dušu, ten vzácny klenot v na
šom tele, tak málo obetujeme.

Prichádzajme na Službu Božiu nielen 
zo zvyku, ale že to naozaj potrebujeme 
pre telesný i duchovný život, pre seba 
i pre svoju rodinu.

Sv. Ján Zlatoústy mal raz pri eucha
ristickej obeti videnie. Videl, ako po 
premenení zostupovali anjeli z neba, za
chycovali Kristovu Krv do kalichov a 
odleteli aa štyri strany sveta. Jeden na
kvapkal z Kristovej Krvi do duše hrieš
nika, aby sa obrátil, druhý ňou pokro
pil nábožných ľudí, aby vytrvali až do 
konca, tretí zostúpil do očistca a ovlažil 
ňou duše, aby im uľavil v mukách a štvr
tý niesol Kristovu Krv pohanom, aby po
znali pravú vieru . . .

3. Kristus sa nám v Eucharistii dáva 
za pokrm našim dušiam.

Pokrmom pre dušu je eucharistický 
Spasiteľ. Prví kresťania prijímali často, 
denne. Prijímali skoro všetci. Dnes, ked 
kňaz volá od oltára: „S bázňou Božou 
a s vierou pristúpte!“, idú k Pánovmu 
stolu len niektorí, niekde n ik to . . .  Kto 
má dobrú vôľu a dobrý úmysel, hoci má 
aj všedné hriechy (a kto ich nem á?), 
môže pristúpiť k sv. prijímaniu. Ved ono 
nie je odmenou za dobrý život, ale je 
liekom, aby sme boli dobrí a lepší a aby 
sme boli schopní premáhať poitušenia

a zdokonaľovať sa v duchovnom živote. 
Neuspokojujme sa s jedným sv. prijí
maním raz do roka. To je príkaz pod ťaž
kým hriechom, aby aspoň raz do roka 
kresťania-katolíci prijali eucharistické
ho Krista. Ale len raz do roka prijímať
— ta je naozaj málo. A zvlášť v dneš
nej dobe, ked! je toľko nebezpečenstiev 
pre každého človeka. Nedajme svojej du
ši hladovať a žízniť! Ved Spasiteľ pove
dal: „Kto je  moje Telo a pije moju Krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 57). 
A tieto slová platia pre všetkých ľudí!

Na zemi ešte nežilo také srdce, aby 
tak milovalo takou čistou láskou ako 
Kristovo Srdce v Najsvätejšej Eucharis
tii. A to Srdce nás vrúcne miluje, ale 
chce, aby sme aj my dali svoje srdce 
Jemu. Chce, aby sme sa s Ním spolu 
spájali. Chce, aby sme Ho prijali do svoj
ho srdca a úplne sa do neho ponorili. 
Chce, aby sme žili skrz Neho a mohli 
povedať s apoštolom Pavlom: „Nežijem 
už ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 
20 ).

Nie obyčajný človek, ale Boh je s na
mi! Áno, Boh, Ježiš Kristus je s nami. 
Aj my majme túžbu byť s Ním, ktorý 
sa stal Väzňom na oltári, aby takto pre
býval medzi nami a ustavične sa za nás 
obetoval Otcovi nebeskému, aby nás obo
hatil svojou milosťou.

o. Jozef D a n d á r

Podobenstvo o dvoch nerovnakých 
synoch

Počuť zvesť o Nebeskom kráľovstve nestačí. Pri
kyvovať na všetko, ale pokračovať ďalei v živote ako 
predtým a nepokúsiť sa ani o premenu srdca, ie ešte 
menej ako nič. Božský Spasiteľ to pekne povedal vo 
svojej reči na hore: „Načo mi hovoríte: .¡Pane, Pa
ne!’. keď nerobíte, čo kážem?“ (Lk 6, 46).

Táto myšlienka je pekue vyjadrená v podobenstve 
o dvoch nerovnakých synoch. A Spasiteľ toto podo
benstvo povedal tým, ktorí k nemu prišli, aby ho 
pokúšali. Boli to veľkňazi a  starší z ľudu“ (Mt 21, 
23). Tvárili sa priateľsky, pretvarovali sa, ale on 
poznať ich zmýšľanie, že ich náboženská horlivosť 
je nepoctivá. A k tomu ešte pohŕdali tými, ktorí 
navonok prejavovali málo náboženskej horlivosti. 
Práve im adresoval toto podobenstvo:

— Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému 
a povedal mu: „Syn môj. choď mi dnes pracovať do 
vinice!“ On mu odpovedal: „Pôjdem, pane!“ Ale ne
šiel. iPotom sa obrátil na svojho druhého syna a tiež 
ho podobne vyzval. Ale ten mu odpovedal: „Nechce 
sa mi.“ No potom to oľutoval, a predsa len išiel. 
Ktorý z týchto dvoch splnil otcovu vôľu? (Mt 21, 
28—31).

Príklad nepotreboval mnoho rozlmýšľania. Ten 
prvý, ak keď povedal „áno“, ale nešiel, nuž neposlú
chol. Ale ten druhý, čo povedal „nie“, išiel a  poslú
chol. Len sa mu spočiatku nechcelo a trochu zavá
hal. Toto práve aplikoval Spasiteľ na nich: Pohŕdate 
hriešnikmi a o sebe zmýšľate, že ste nábožní. Hrieš

nici sa dali na pokánie, ale vy zotrvávate vo svoje' 
pýche. Klamete sami seba. A preto „mýtnici a smil- 
nice predídu vás do Božieho kráľovstva. Lebo keď 
prišiel k vám Ján, aby vám ukázal cestu k spravod
livosti. neuverili ste mu, kým mýtnici a smilnice mu 
uverili; vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa 
nekajali, ani ste mu neuverili“ fMt 21, 31—32).

Toto podobenstvo stojí opravdu za to, aby sme 
sa nad ním zamysleli. Môže sa totiž ľahko stať, že 
budeme spokojní sami so sebou, že chodíme do 
chrámu a sme veriaci, ale náš život nebude tomu 
zodpovedať. Naše náboženstvo nás nespasí. A môže 
sa stať, že nás do Nebeského kráľovstva predbehne 
niekto, kto sa dnes javí ako nenáboženský, ale zaj
tra sa dá na pokánie a všetko nahradí.

Pekným príkladom nám tu poslúži írsky stavebný 
robotník Matej Talbolt, ktorý zomrel roku 1925 
v hlavnom meste írska v Dubline, a ktorého si celé 
Írsko uctieva ako blahoslaveného. Nenarodil sa ako 
svätec. Naopak, v mladosti vplyvom zlých kamará
tov často podliehal alkoholu. Ale vieru nestratil. Bo
žia milosť ho neopustila. Jej pomocou a obrovským 
úsilím vôre dokázal premôcť svoju neresť, takže sa 
stal vzorom pracujúceho svätca.

Mohli by sme uviesť mnoho príkladov zo života 
svätcov, ktoré sú podobné tomuto druhému synovi 
z podobenstva. Vo svojom živote zaváhali, ale nako
niec sa obrátili a  svojím životom všetko nahradili. 
Ďaleko predišli tých, ktorí sa robili zbožnými ,a spra
vodlivými, ale pre svoju spásu nepohli ani prstom. 
A preto a j „budú poslední prvými a prví posledný
mi“ (Mt 20, 16). o. František D a n e  á k



Kristov predchodca
Svätý Ján Krstite! je jednou z najvýznamnejších 

postáv v dejinách Božieho zjavenia. Bol skutočne 
veľkým pred Bohom, ba jedným z najväčších mužov 
všetkých vekov. Tak o ňom v mene Beäa predpo
vedal archanjel Gabriel, a  tak to slávnostne vyhlá
sil aj sám Ježiš Kristus. Bol veľký svojím poslaním 
pred Bohom i svojou osobnou svätosťou.

Jeho úlohou bolo predchádzať Mesiáša, vydávať
o ňom svedectvo a pripravovať izraelský Iud na je 
ho príchod. Tejto úlohe venuje sv. Ján celé svoje 
bytie. Možno povedať, že myslí len na Ježiša, hovorí 
len o Ježišovi a Ježiš Kristus je obsahom a  náplňou 
jeho života. K jeho veľkej úlohe je primeraná aj 
jeho osobná svätosť. Základom jeho svätosti bola 
posväcujúca Božia milosť, ktorá sa mu stala oso
bitnou výsadou už pred narodením. Cez to všetko 
Ježiš Kristus tvrdí, že a j najmenší člen novozákon
ného kráľovstva je z tejto stránky väčší ako Pred
chodca Kristov.

Musíme si byť vedomí toho, že úzke sipojenie 
s Kristom je základom pravej veľkosti. Máme svo
jím životom, pokorou á  láskou podobať sa Jánovi 
a pripravovať cestu pre Krista. Vydávať o ňom sve
dectvo dobrým kresťanským životom všade tam, kde 
sa nachádzame. Čím užšie bude naše sipojenie s Kris
tom, čím viac budeme otvárať priestor pre Krista 
vo svojej duši a  v. dušiach iných, tým väčšími bu
deme pred Pánom Bohom.

Takáto úloha predpokladá osobnú svätosť. Jej zá
kladom je milosť posväcujúca. Aj najskvelejšie činy 
navonok by nemali priamo cenu pre nadprirodzený 
život, ak by sme pritom nežili v Božej milosti. Zo 
samých slov Krista Pána o Jánovi poznávame cenu 
Kristovej Cirkvi, ktorá 'je taká, že aj najmenší člen 
je v istom zmysle väčší ako sv. Ján Krstiteľ. My sme 
nezaslúženou Božou milosťou nielen členmi Kris
tovej Cirkvi, ale a j je j služobníkmi. O to viac sa má
me snažiť, aby sme boli nielen jej hodnými členmi, 
ale aj dobrými jej služobníkmi.

Sv. Ján Krstiteľ mal velký stupeň posväcujúcej 
milosti, ale vynikal' tiež všetkými čnosťami, ktoré 
majú ozdobovať každého apoštola. Vidíme u neho 
hlbokú pokoru. Celé roky žije v skrytosti a zo 
skromnosti nejde ani pozrieť Spasiteľa. Hoci Ježiš
o ňom vyhlasuje, že „je väčší ako proroci“, on sám 
odmieta tento názov proroka a chce byť -menova
ným len „hlasom volajúceho na púšti“. Nanajvýš sa 
ešte priznáva, že je družbom nebeského Ženícha, 
Krista. Velebí krst Kristov a svoj vyhlasuje za ob
radné umývanie. Chce, aby Kristus rástol a bol osla
vovaný, a on sa zmenšoval. Nepovažuje sa za hod
ného preukazovať Kristovi ani najmenšiu službu. 
Energicky sa' vzpiera, keď ho Kristus žiada o  krst. 
Ochotne sa však podrobuje, keď sa dozná, že je to 
vôľa Božia. Je mužom tuhej kajúcnosti: nepije víno, 
roky žije tvrdým životom na púšti, odieva sa tvrdým 
ruchom a prísne sa postí. Je v duchu Eliášovom pev
ný v zásadách a neohrozeným kazateľom nielen ľu
du, ale aj vplyvných farizejov, ba a j mocného krála.

Zamyslime sa občas, akí sme my len malicherní 
vo svojej namyslenosti a ctižiadostivosti oproti sv. 
Jánovi. Radi sa ukazujeme, túžime po uznaní, možno 
si zakladáme na tituloch, alebo nie sme spokojní, 
keď nám zverujú menej čestné práce. Azda si praje

me, aby sme my rástli a iní sa umenšovali. Koľko sa 
tu ešte musíme učiť od Predchodcu ¡Pánovho! Mali 
by sme sa podľa jeho príkladu vyhýbať každému 
vyznamenaniu a čestnému miestu. Pravda, tam, kde 
je Božia vôľa, máme to prijať a podrobiť sa Božej 
vôli ako sv. Ján Krstiteľ pri krste Ježišovom

Pouvažujme tiež, či azda príčinou našich neúspe
chov nie je to, že máme ,v sebe príliš málo Eliášovho 
ducha a že sme trstinami vetrom sa klátiacimi. Ako 
ľudia sa prispôsobujeme zásadám tohto sveta a ako 
málo odvahy ukazujeme, keď treba povedať pravdu, 
osobitne vplyvným osobám!

Sv. Ján dokonale vyplnil jemu zverenú úlohu — 
vydávať svedectvo o Mesiášovi. V niektorých črtách 
podáva izraelskému ľudu obraz Krista Pána: Je Veľ
kňaz, Baránok, ktorý sa obetuje za hriechy ľudu, je 
pravým a večným Božím Synom, spravodlivý a dob
rý, ale a j prísny Sudca, Ján využíva každú príleži
tosť, aby vydával toto svedectvo a j vo verejnom 
kázaní. A keď ho uvrhnú do väzenia a nemôže\ už 
verejne kázať, vydáva toto svedectvo nepriamo cez 
svojich účeníkov.

Sv. Ján Krstiteľ (nám ukázal, že Kristus je pravý 
a večný Boží Syn, ktorý preukázal svoju lásku k ľu
ďom obeťou na kríži. Tento Kristus však raz príde 
ako dobrý a  spravodlivý Sudca. Neprestaňme sa 
preto povzbudzovať vo viere, a  ak nám už nebudú 
stačiť sily, bude tu ešte modlitba spojená s utrpe
ním.

K ¡tomu všetkému nech nám slúži na povzbudenie 
príklad Kristovho Predchodcu — sv. Jána Krstiteľa, 
mocného ochrancu a patróna našej prešovskej epar- 
chie. o. Štefan S i m k o



Legenda o biskupovi Klementovi
Roku 6393 od stvorenia sveta, číže 885 po naro

dení nášho Pána, k eď  sa náš biskup K lem ent zdr
žiaval u chorého  učiteľa M etoda, práve k eď  sm e 
oslavovali radostné vzkriesen ie v drevenom  ko sto lí
ku n eď aleko  Ondavy, prišiel k  nám posol z nášho 
posvätného m iesta spoza západných riek. Z Jeho  
rúcha kydalo  b lato, a  voda mu cícerkom  steka la  na 
b osé  nohyr V očiach  mal veľký smútok. Ktorýsi 
z bratov ho zočil. Nato sa ľud vyhrnul z chrámu  
a  zh íko l: „Otec Bažili“ I vyšli mu bratia, učeníci 
Metodovi s kňazom  v ústrety. Otec Bažil padol ná 
ko len á  do blata  a  vzlykavo oznam oval: „Náš učiteľ, 
náš biskup Metod usnul v Pánovi.“ Vtedy nastalo  
veľké ticho. Len dážď sa lial, akoby  slzy neba p a 
dali. Potom kňaz zdvihol ruky k  nebu a  zvolal: „Bo
že, prijmi jeho dušu.“ Nato padol na ko len á  do blata  
a c e lé  zhrom aždenie s  ním. A c e lé  zhrom aždenie  
m lčalo, iba dážď sa  lial a  lial. Potom sa kňaz zdvi
hol a povedal: „Poďme do chrám u a  obetujm e zaň 
obetu najsvätejšiu.“

I šli a  m odlili sa za jeho  dušu a  spievali žalm y  
ako  na hore Sion. A rybári, k eď  začuli trúchliace  
a zádušné žalm y, nechali svoje s iete  pri vŕbach  
Ondavy a pripojili sa  k  zhrom aždeniu.

Po prečítan í Evanjelia vystúpil o tec  Bazilr posta
vil sa k  obetném u stolu a prehovoril:

Keď sa priblížil čas  nášho učiteľa a  biskupa Me
toda, Ježiš mu vyšiel v ústrety a  povedal: „Poď, slu
ha verný . . . , “ vtedy pochop il toto volan ie a  pov e
dal okolosto jacim  kňazom , d iakonom  a  učen íkom : 
„Ja totiž v žertve mám už vyliať svoju krv. Nastáva 
mi čas odchodu. Dobrý boj som  bojoval, b eh  som  
víťazne dokon al, vieru som  zachoval. Už mi je  pri
pravený veniec sp ravod livosti. . . “ Utešoval svojich  
učeníkov na rozlúčku, predstavujúc synom  d ed ič
stvo krásn e a  hodné nám ahy, k to ré  pretrpel preto, 
aby získal pre seba tak é  bohatstvo, t. j. zásluhy pre  
nebo. A učeníci sa ho pýtali, hovoriac: „Koho určíš, 
otče a  učiteľu ctihodný, spom edzi svojich učeníkov, 
aby bol nástupcom  v tvojom  učiteľskom  úrade?“ 
Ukázal im vtedy jedn ého zo svojich oddaných u če
níkov menom  Gorazd, hovoriac: „Tento je  vašej z e
me slobodný muž, vyučený dobre v latinských kn i
hách  a pravoverný. To buď vôľa Božia a vaša láska , 
ako  aj m oja.“ A na Kvetnú nedeľu, k eď  sa zhrom až
dil všetok ľud, hoci bol už veľmi slabý, vošiel do  
kosto la , požehnal byzantského cisára, kn ieža  Svä
topluka, duchovenstvo i všetok  ľud a r iek o l: „Bedli
te pri mne, deti, do  tretieho  dňa.“ A tak  sa a j stalo. 
Keď svitol tretí deň , r ieko l naposledy : „Do rúk tvo
jich , Pane, odovzdávam , dušu svoju.“

„A na rukách kň azských  d okon al š iesteho  dňa  
m esiaca apríla  v tretej indikcii roku  6393 od  stvo
renia sveta, t. j. roku 885 od  naroden ia nášho Pána. 
U čeníci pristrojili jeho telo  a  vzdajúc mu dôstojné  
úcty, vykonali cirkevnú službu po latinsky, g récky  
a po slovansky a  pochovali ho v sobornej cerkvi.
I priložil sa  k  praotcom , patriarchom , prorokom , 
apoštolom , učiteľom  a  m učeníkom . A nesčíseln é  
množstvo ľudu odprevádzalo ho so  sviecam i v ru
kách , op lakávajúc dobrého  učiteľa a  pastiera, muži 
a  ženy, m alí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodn í i pod
daní, vdovy i siroty, cudzinci i dom áci, chorí i zdra

ví, slovom  všetci, lebo  on pre všetkých stal sa všet 
kým , aby všetkých získal.“

„Nás pri svojej smrti poveril, aby sm e tento jeho  
odkaz  rozniesli na všetky strany. A nášho biskupa  
K lem enta žiadal, aby podporil svojich bratov a  v č a 
se núdze, aby ich pritúlil, lebo Viching číha na k až 
dého, k to  sa  pripojil k  Metodovi. Aby sm e strážili 
jeho dedičstvo, k toré  je Ježišovým  dedičstvom . Všet
ci od rieky  Dunaja až po Vislu, Ondavu a Tisu. Veď 
o tec  náš a  učiteľ náš Metod spolu i so svojím bra
tom  a filozo fom  Cyrilom posvätili tieto m iesta, na 
ktorých  tu teraz stojím e. Tu z poverenia kniežaťa 
Rastislava krstili nás i našich otcov. Tu nám zjavili 
Božie slovo v našej reči. Lebo doteraz k  nám Boh 
bol akoby  nemý. Franskí kňazi síce otvárali ústa, 
a le  nevravel z nich Boh. Naše uši ich nepočuli 
a naše srdcia sa neotvorili. Len otcovia naši svätí 
odk lia li túto hluchotu. A založili tu Božiu obec, vy
učili nás a našich synov. Naučili nás čítať, aby pís
ma, k toré  nám nechali, sm e vedeli čítať. A v tejto 
Božej obci zanechali a j biskupa, ktorý strážil nad 
stádom , k eď  oni odišli na inú postať kázať Božie 
slovo. A tak  drevo našich lesov poslúžilo ako  stánok 
živému Bohu. A pri chrám e stojí dom  žiakov, ako  
to igumen Cyril zariadil. I zaspievali sm e piesne 
a žalmy Dávidove v našej reči a  naše srdcia plesali 
radosťou. I rieky  naše Ondava, Bodrog a Tisa hu
ča li radosťou. A k eby  aj ruka pokušiteľa siahla na 
dedičstvo na západe, tu na východe, na strane slnka, 
zachovajm e ich dedičstvo. Staň sa tak!“

A zástup zahučal: „Staň sa! Staň sa tak!“
A keď  narastali dni a  plynul čas, biskup Viching, 

syn závisti a zrady vym ohol si u pápeža Štefana V. 
arcibiskupské správcpvstvo na V eľkej Morave a  ús
kokom  dosiahol u Svätopluka súhlas, aby žiakov 
M etodových vyhnali. Ich  odchod  bol ako  odchod  
synov zo zasľúbenej zem e. Najatí vojaci ich povia- 
zali a  vyzliekli donaha, tak  ak o  Ježiša, tupili ich, 
bili a  na posm ech  hnali celou  krajinou. Za veľkú 
prácu vracali sa takto  potupení do rodnej zem e a do 
zem e svojich učiteľov Cyrila a  M etoda a s nimi i nie
ktorí z našich krajov , k torí n echceli opustiť postih
nutých bratov. A všetci pam ätali na Ježišove slová: 
Nie je učen ík väčší a k o  jeho učiteľ. Ostatní žiaci sa 
rozpŕchli na sever, na východ i na juh.

V skupinkách  prichádzali a j do našich krajov  
a rozm iestnili sa po dom och  od Poľska až dolu po 
Tisu. A nebolo ich m álo. Boli z nich c e lé  školy  
a kláštory . Vraveli si totiž: „Tu na tejto posvätnej 
zemi, m edzi riekam i Vislou, Ondavou, Uhom, Tisou, 
Bodrogom  krstil i náš zosnulý učiteľ Metod, tak  ako  
si to prial kn ieža Rastislav. Stadeto sa prechádzalo  
na božie  cesty  do Poľska a  n eskôr až celkom  na 
juh.“ A tak  sa vyhnanci dostali znova domov, kde 
nedosiah la  V íchingova ruka. A v kosto loch , na zhro
m aždeniach, pod  slnkom  božím i v k láštoroch  bis
kup K lem ent k lád o l ruky na svojich žiakov a učení
kov  a  oni sa  stávali kňazm i. A išli a  učili. Stavali 
chrám y Najvyššiem u, zasväcovali ich presvätej Bo
horod ičke , pam iatke svätého pápeža Klem enta, učili 
sa po g récky  i po latinsky, a le  Božie slovo a liturgiu 
len  reči našej kon ali. Lebo najkrajšie sa oslavuje 
otec  vlastnou rečou : Otče náš:



Veľkú Moravu pohltili dejiny. Len o jed in elí sved
kovia ako  lodné stožiare hlásajú, že tu bo la  veľká  
lod i veľká zem. 1 stopy, k to ré  sa  stratili.

Len jedno živé m iesto, jedno živé d iéta  zostalo  — 
východní kresťania na východnom  Slovensku. Deti 
Metodove. Ak viem e m álo o m atke a otcovi, obráťm e 
sa na diéta. Lebo najviac zlata je  tam, k d e  ho nikto  
nehľadá.

Z „Legiend“ Jozefa Horňaka

prof. dr. Josef MANA

Kde je hrob svätého Metodéje
lak je již známo, v tomto roce 1985 celý sVét slaví 1100. 

výročí blažená smrti apoštola Slovanfi, právnika, svätého Me
todéje, který se narodil v roce 815 neb 820 jako Michal v So- 
luni a zemŕel 6. dubna 885 na Velehradé na Morave. Se svým 
bratrem, filosofem, svätým Konstantínem-Cyrilem, který uvi- 
dél svetlo sveta r. 827 rovnéž v Soluni a zemŕel r. 869 v Rí
me, kde byl i pohŕben, svätý Metodéj byl 31. 12. 1980 prohlá- 
šen papežem Janem Pavlem II. za spolnpatrona Evropy, záro
veň i se svätým Benediktem, který byl prohlášen patronem 
Evropy již Pavlem VI. — 24. 10. 1964.

Na základe nejnovéjších archeologických, historických i 
psychologických výzknmfi nékteŕt autori se domnívají, že oba 
bratri byli slovanského puvodu. Jejich  otec se jmenoval Lev, 
jejich matka Márie. Rodiče méli sedm détí. Dŕívé védci pŕed- 
pokládali, že byli Keci a ovládali velmi dobre síovanský jazyk, 
protože v okolí Soluné bydlela v té dobe vétšina Slovanfi. Po- 
idéjí však jinf tvrdili, že pauze je jich  matka byla Slovanka. 
Dnes vétšina seriosních badatelfi je presvedčená, že oba brat- 
fi jsou Slovany od narození. Své dobre zdfivodnéné tvrzeni 
mají podložená skutečnosti, že oba bratfi uméli slovansky 
„par excellence“, že jisté se cítili sami Slovany, že je jich  pre
klad Písma sv. je  tak adekvátni originálu, že slovanské nuance 
mohli vyjádfit jen Slované. Dále je  známo, že Šekové sami se 
néjak mnoho neučili cizím jazykfim, kdežto o sv. Cyrilovi vi
me, že byl slávni polyglot. Oba uctivali sv. Dimitrije, který 
podie dneSnfho stavu védy byl rovnéž sirmijský Slovan.

Když jsem byl študijné v roce 1978 v Recku, v Soluni jsem 
vydržel celé hodiny u jeho hrobu v chrámu jemu zasvécené- 
mu, kde se rovnéž modlívali sv. Cyril a Metodéj. Na svátek 
Nanebevzetí Panny Márie jsem mohl tam políbit i ostatky 
sv. Cyrila, které tam byly vystaveny. Na taméjší oltár jsem 
položil i své pojednánl o rodném kraji, kde je  úcta sv. bratri 
velmi silne zakorenená. Pŕišel mi podekovat jeden z profe
sori! tamnéjší university. Sv. Dimitrij je  patronem Soluné
i mise soluňských bratŕí.

Vite všichni dobre, že hrob svätého Cyrila je v Rímé. O hro
be sv. Metodéje existuje nékolik versí:

Nacház! se prý v Sirmiu-Sriemské Mitrovci v Jugoslávii. Bylo 
by nutné provést tam rozsáhlé archeologické výkopy — snad 
ješte vétši než v okolí Ochridu — s cílem, aby se takto teó
rie prokázala správnou. Druzi tvrdí, že hrob Metodéjfiv je v 
Slatogradu u Balatonu v Maďarsku. Také zde by se to muselo 
vedecky dukladné prošetŕit.

Bohatá tradice cyrilométodéjská existuje v okolí Osvétima, 
kde v lese jsou zbytky velkého opevnení a kostela sv. Kli- 
menta. Kikalo sa, že zde méli oba Soluňané svou universitu, 
a že byl i tu pohreb. V dobé od 1857 až 1933 se tu konaly 
vykopávky, aby se Metodéjfiv hrob našel. Poslední pokus byl 
pod vlivem visionáíky Maštalífové.

Hledal se rovnéž v Zarazicích u Veselí nad Moravou, ale 
mame. Snažili se je j nalézt v Mikulčicích u Hodonína, na Po-

hansku u Bŕeclavi, v poslední dobé kolovaly zprávy, že je 
v pfemyslovské rotundé ve Znojmé.

Ale hrob je — a tradice má vétšinou vždy pravdu — vétäi- 
nou hledán v okolí dnešního Velehradn. Tam se kope — 
stejné jako ve Starám Meste — již od roku 1700, 1724 až do 
dnešního dne. Ant. Zelnitius se hluboko zapsal do déjin cy- 
rilométodéjské archeologie, ač byl proto posmívan. Sidlišté 
o výmére 500 ha a pŕipočteme-li ješté „metropolitní výšinu — 
Derfle-Sady“ včetné Hradišté, činí opevnená plocha 700 ha. Ve 
Starém Mésté byl nalezen palác Svatoplukfiv, u néhož byla až 
do roku 1939 velkomoravská rotunda sv. Michala. Pod palácem 
v hloubce pŕes tri metry leží základy z rímské doby. V jedné 
šperkafské dílné byla nalezena na dne železná bula, zlatem 
a bronzem zdobená schránka, na pečef k  listine. V paláci byl 
nalezen kámen s 22 znaky písma. Nás ale zajíma zde komplex 
staveb v Sadech. Z tiskú dobre znáte, že tam byl nalezen by
zantský kríž s nápisom FÚS Z0É, CHRISTOS NIKA — SVETLO 
ŽIVOT — KRISTUS VÍTEZl (ne vítézstvi, jak je  píekládáno, to 
by byl dorský tvar). Byl jsem čirou náhodou u príležitosti ná
lezu. V levo za oltáfem Panny Marie byl ve sténé nalezen 
prázdný hrob! A tady jsme u podstaty článku. Nalezené znaky 
a ostatní pomíjím, o tom se dočtete v odborné literatúre.

Prázdný hrob!

Dr. Frant. Prikryl a Dr. Antonín Cyril Stojan byli zaníceni 
ctitelé soluňských bratri. Jim patri dík za to, že zaznamenali 
ústni tradici rozšírenou na Valašsku, Slovensku, že po devas- 
taci Velehradn cyrilometodéjskí žáci pfenesli ostatky Metodé- 
jovy z Velehradu-Nových Sadu do Púchova, kde je zakopali 
pod dubem. (Tu mimochodem pripomínam, že Slované starí 
ctili dub, lipa je  až námétem doby obrozenecké.) Relikvie 
nešli pfeS Valašskokloboucko — pŕes Študlov — pŕímo do 
Púchova. A na Valašskokloboucku vybízí názvy asi 49 tratí k 
hledání malých cyrilometodéjských kostelíkú (Crhov, Kosteliš- 
ča, Sboŕisko, Špitálky atd.). Velmi významný je nazev „Vasi- 
ly“ u „Gradce“ vedie Slavičína! U Štúdiová je  „Hrádek“ u 
Poteče je novogotická kapie cyrilometodéjská. Dále píipomí- 
nám, že podie nékterých historikfi má Valašsko se svou no
menklatúrou hodné společného s krajem zpod Vihorlatu na 
východním Slovensku! Srovnejte názvy obci, tratí! Jisté nejsou 
fantaziemi ani nálezy rotundy a kláštera v Michalovcích s 
hrobem Presiana syna bulharského krále, kterýžto tu byl mni- 
chem, když nemohl byt nástupcem svého otce, ani podobné 
archeologické nálezy ve Spišské Kapitule s nálezem rovnéž 
kláštera a rotundy i s hrabem (podie o. Št. Pappa), sv. Go- 
razda, nástupce svätého Metodéje. Stejné prukaznou skuteč- 
ností je i nález rotundy na hradé Trenčíne, nedaleko Valašsko- 
kloboucka. Všechny tri zmĺnéné nálezy jsou na Slovensku 
a pripouštéjí, že zmĺnka Prikrylova a Stojanova je velmi práv- 
dépodobná.

Nálezy archeologické jsou vétši a bohaté. Letošni jubilejní 
rok jisté zvýši úsilí najít hrob Metodéjfiv. Když jsem byl v ro
ce 1976 v Soluni, jak  jsem výše uvedl, nemohl jsem nalézt 
ani jednu ulici, pojmenovanou ku cti našich patrónu. A So- 
luň se mi dobre vryla do paméti, mohu ríc.^ že ji zném jako 
svfij rodný kraj. V roce 1984 byl však v Soluni již vybudován 
a posvécen chrám ku cti sv. Cyrila a Metodéje. Konsekraci 
provedl recký metropolita soluňský Panteljmon za prítomnosti 
bulharského zástupce a zároveň dr. Fr. kardinála Koniga z 
Vídné, který tu byl delegátem Ríma a i ve funkci pŕedsedy 
„Pro Oriente“. Kardinál König predal slávnostné Kekfim ostat
ky sv. Athanáše Velikého.

Tedy hrob Metodéjfiv není jen záležitostí Moravanú, Slova
nfi, ale celé Evropy, Západu i Východn, Severu i Jihu, protože 
oba bratri Konstantin-Cyril, Michal-Metodéj jsou vpravdé 
„apoštolfim rovní“.



NAŠA R E C E N Z I A
TV O] A KRAJINA — TVOJE ZRKADLO

Okresná kn ižn ica v B ardejove vydala regionálnu  
bibliografiu  k  ochran e prírody a  životného p rostre
d ia v ok rese  Bardejov. Je  v nej 63 záznam ov. B iblio
grafiu pripravila Ľubom íra G rebecová. B ardejovský  
o kres  je  známy štátnym i prírodným i rezerváciam i 
(Zborov — hrad, B echerovská  tisina, Magura, Re- 
getovské rašelin isko a  ch rán en é nález isko  Slatina  
pod lieskovcom  pri B ardejovskej N ovej V si). V ysky
tujú sa tu zákonom  chránené rastlinné druhy, staré  
a  pam ätné strom y (n aprík lad  v Andrejovej, Kurove, 
B ogliarke, Lukove, O ndavke a  S n akove) a  zákonom  
chránené živočíšstvo. K p roblem atike ochrany prí
rody a  krajiny vyšla v roku  1981 zaujímavá publi
kácia  od  Ľudovíta Dostála, Ochrana prírody okresu  
Bardejov, a  to pre Okresnú správu ochrany pam iatok  
v Bardejove. R ezervácia Zborov — hrad  b o la  vyhlá
sená za chránenú v roku 1950. Je  jednou z prvých, 
ktoré boli na východnom  Slovensku vyhlásené.

B ibliografia približuje záujem com  prírodné pom e
ry a  výtvory prírody Cergova a  N ízkych Beskýd, 
k toré si zasluhujú n ielen  obdiv, a le  a j ochranu.

ARCHÍV SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA
Literárny archív M atice s loven skej v Martine vy

dal inventár literárií z Archívu Spolku svätého Voj
tech a  v Trnave. Zostavil ho Pavol Vongrej. Počet 
strán 120.

S polok  svätého V ojtecha v Trnave od svojho za
ložen ia  14. septem bra 1870 plnil popri náboženskej 
funkcii spolku  slovenských  kato líkov  aj národno- 
kultúrne úlohy. Výrazne sa to prejavilo v zbierko- 
tvornej činnosti Spolku SV. V jeho  m im oriadne cen 
nej knižn ici a  sam otnom  archíve sa zachovali nena
hraditeľné písom né kultúrne pam iatky, predovšet
kým  korešpon den cia  národných, kultúrnych a ná
božen ských  dejateľov, a j am erických  Slovákov v 19. 
a  20. stor.

Vydaný inventár rešpektu je úložný systém  Archí
vu SSV. Zhrnutý je  v 229 fasc ik loch , k toré  sú č le 
nené na skupiny a  prípadne jednotliviny. Na konci 
je  m enný register. Inventárom  sa  sprístupnila ve
deckém u  výskumu dobrá orien tačná pom ôcka  po 
literárnej časti Archívu SSV v Trnave. Inventár in
form uje a j o ruthen ikách a  rusínskych vydaniach 
SSV. (Bo)

Od novembra 1984 do februára 1985 
v Prahe ua Hradčanoch, a od februára 
do apríla v Slovenskej národnej galérii 
v Bratislave sa konala mimoriadne zaují
mavá výstava — Ikony 16.—18. storočia 
na Slovensku. Je j usporiadateľom boli 
dve ústredné galérie Československa — 
Národná galéria v Prahe a Sloven
ská národná galéria v Bratislave.

Na výstave bolo 44 ikon zo zbierok 
slovenských múze! a  galérii — to n a j
lepšie, čo v súčasnosti na Slovensku 
existuje z tohto druhu výtvarného ume
nia. Mnohé ikony boli vystavované po 
prvýkrát. Všetky vystavované ikony po
chádzajú z drevených kostolíkov v ukra
jinských dedinách severovýchodného Slo
venska: Becherov, Bogliarka, Bodružal, 
Čabiny, Dubová, Havaj, Hunkovce, Kal
ná Roztoka, Kečkovce, Kožuchovce, Ku- 
rov, Ladomirová, Miroľa, Nižný Hrabo- 
vec, Nižná Pisaná, Nová Sedlica, Rovné, 
Ruská Bystrá, Šašová, Vyšný Mirošov, 
Venecia-Lukov a  Zboj. PSvod niekoľkých 
ikon je  neznámy, avšak všetky pochá
dzajú z toho istého regiónu.

K najcennejším exponátom výstavy pat
ri súbor ikon zo zaniknutého kostolíka 
v Rovnom. Jedna z nich na Svetovej vý
stave v japonskom meste Osake roku 
1970 získala zlatú medailu. Všetky sú zo
16. storočia, pravda v 18. stor. boli pre- 
maľované v barokovom štýle. Ich pfivod- 
aú krásu a umeleckú pôsobivosť odhalil 
poľský reštaurátor W. Kurpik roku 1967.

Veľmi ••" inou je  a j ikona Otrpenie 
”  -  zo 17. storočia. Je to ikona veľ
kých rozmerov — 267x206 cm. Okrem 
ústrednej postavy Ježiša Krista na tro j
ramennom kríži a postavami pod krl-

Naše ikony 
v Prahe a Bratislave

2om, obsahuje 32 postranných obrázkov, 
znázorňujúcich výjavy zo Starého a No
vého zákona. Táto ikona zo zbierok Vý
chodoslovenského múzea v Košiciach 
dosial nebola vystavovaná.

Mimoriadne zaujímavé sú ikony s te
matikou Posledného (strašného) súdu z 
Ruskej Bystrej a Novej Sedlice. Tieto 
ikony na rozdiel od ostatných sa nena

chádzali na ikonostase, ale na bočnej 
stene drevených kostolíkov a mali pri
pomínať veriacim časnosť tohto sveta 
a Večnú spravodlivosť, ktorá bude na 
jeho konci, ked znovu príde Ježiš Kris
tus a pred jeho Božím súdom povstanú 
„živí a mŕtvi“ a každý bude súdený po
dľa svojich skutkov. Ľudový maliar v 
súlade s Apokalypsou sv. Jána a s uče
ním Cirkvi tu zobrazil v niekoľkých ra
doch celý nebeský zbar a tresty, čakajúce 
hriešnikov na druhom svete. V ptekle 
vidíme mlynára, pohybujúceho sa s mlyn
ským kamefiom na krku; krčmárku, kto
re j čerti nalievajú pálenku do úst; ča- 
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Ježiš Kristus s Presv. Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom zo zaniknutého chrámu 
v Rovnom, okr. Svidník. Tempera na dreve zo 16. storočia. V 18. stor. ikona pre- 
maľovaná, v roku 1967 reštauroval W. Kurpik.



rodejnicu, ktorej zmije cicajú prsia; pá
nov zapriahnutých do plnha, ktorých 
čerti poháiajú bičmi a mnoho iných 
hriešnikov, valiacich sa ohnivou riekou 
pyska strašnej potvory.

V Indovom duchu je  zobrazený a j sv. 
Jaraj, zabíjajúci draka a vyslobodzujúci 
princeznú. Túto téma bola prostému de
dinskému človekovi dfiverne známa( z 
Indových rozprávok, možno a j preto si 
tento svätec získal na východnom Slo- 
venskn mimoriadnu úctu. Považovali ho 
aj za patróna úrody a dobytka.

Z ostatných ikon vystavovaných v Pra
he a Bratislave pozornosť si zasluhujú 
predovšetkým: Nerukoustvorený Spasi
teľ z Venecie, Kristus-Učiteľ z Cahln, 
Bohorodička z Bogliarky, Archanjel Mi
chal z Novej Sedlice, Svätý Mikuláš z 
Dubovej, Svätý Demeter z Ladomirovej, 
Aran z Kurova a mnoho iných. Každá z 
týchto ikon je  skutočným skvostom vý
tvarného umenia.

K výstave bol vydaný veTmi pekný ka
talóg na kriedovom papieri, s úvodnou 
štúdiou o ikonách severovýchodného Slo
venska, dvadsiatimi celostránkovými re
produkciami ikon, z ktorých štyri sú

farebné (piata na obálke), podrobnou 
dokumentáciou a popisom každej ikony, 
zoznamom literatúry o ikonách a tro jja 
zyčnom resumé (v angličtine, nemčine 
a ruštine), z ktorého a j zahraniční náv
števníci výstavy sa dozvedia aspoň zá
kladné údaje o tomto novoobjavenom 
druhu cirkevného maliarstva. Katalóg, 
ako a j celú výstavn pripravila pracovníč
ka Slovenskej galérie v Bratislave Mag- 
da Keleti. Z je j úvodnej štúdie sa dozve
dáme, že ikona ako výtvartiý prejav 
vznikla až v 1. storočí v Alexandrii, od
kiaľ sa postupne dostávala do Byzancie, 
Grécka, na Balkán a Kyjevskú Rus. Na 
Slovensko prvé ikony doviezli pravde
podobne prví vierozvestovia sv. Cyril 
a Metod, pravda, ikony z tohto obdobia 
sa nezachovali.

Autorka správne poznamenáva, že „iko
ny severovýchodného Slovenska patria 
do velkej skupiny karpatsko-haličských 
ikon, ktoré vznikali od 15. storočia po 
obidvoch stranách Karpát“. Mýli sa však, 
keď tvrdí, že oblasť severovýchodného 
Slovenska bola osídlená počas tzv. „va
lašskej kolonizácie“ Rumunmi (Valach
m i), Bulharmi a Srbmi, ktorých spojo
valo „spoločné náboženstvo a jednodu

chý spOsob života kočovných Valachov 
a roľníkov“. Valašská kolonizácia na se
verovýchodnom Slovensku mala výlučne 
rusínsky charakter (valach — pastier 
oviec). Na „valašskom práve“ na severo
východnom Slovensku nebola založená 
ani jedna rumnnská, bulharská či srbská 
dedina, avšak na tomto práve bolo ta 
založených takmer 250 rusínskych de
dín, v ktorých dodnes žije rnsínske (uk
rajinské) obyvateľstvo a práve z týchto 
dedín pochádzajú všetky bez výnimky 
vystavené ikony.

M. Keleti m celom svojom katalógu 
Rusínov (Ukrajincov) ani len nespome
nula, takže čitateľ (návštevník výstavy) 
má celkom skreslenú predstavu o pôvo
de ikon a o obyvateľstve, ktorému tieto 
ikony po stáročia slúžili. Podľa nej sú 
to potomkovia Rumunov, Bulharov a Sr- 
bov, čo je  vonkoncom nesprávne a his
toricky ničím neopodstatnené tvrdenie. 
Ikony vždy boli duchovným bohatstvom 
Rusínov (Ukrajincov) východnej cirkvi 
a sú neodmysliteľnou súčasťou ich kul
túry a ako také by sa mali prezentovať 
v tlači a na výstavách.

dr. Mikuláš M u š i n k a

■j" Z kresťanského sveta

Medzi delegáciami, -ktoré sa zúčastnili na pietnom 
akte poslednej rozlúčky so zosnulým generálnym 
tajomníkom ÚV KSSZ a predsedom Prezídia Naj
vyššieho sovietu ZSSR K. U. Černenkom na Červe
nom námestí v Moskve [um. 10. 3. 1985), bola aj 
delegácia Vatikánu na čele s členom ¡Pápežskej aka
démie G. Tistom-Bertollem.

Svätý Otec Ján Pavol II. sa stretol 27. februára t. r. 
vo Vatikáne s členom politického byra ÚV KSSZ, 
prvým námestníkom predsedu Rady ministrov a mi
nistrom zahraničných vecí ZSSR A. Gromykom. Pod
lá oznámenia talianskej agentúry ANSA stredom 
pozornosti rozhovorov Jána Pavla II. a A. Gromyka 
boli predovšetkým otázky, spojené so zabezpečením 
mieru vo svete. V tejto súvislosti hodno spomenúť, 
že A. Gromyko sa už stretol s Jánom Pavlom II. 
v januári r. 1979, niekoľko mesiacov po jeho zvo
lení.

Medzinárodná Charita velmi výdatne pomáha hla
dujúcemu obyvatelstvu Etiópie. V tomto roku svoju 
pomoc ešte zvýšila a v prvých troch mesiacoch do
dala do Etiópie 4500 rodinných stanov, 7500 ton 
múky, stovky ton sušeného mlieka, oleja a  ,cukru. 
Ďalšia zásielka obsahovala deky, detské ošatenie, 
lieky, mäsové konzervy a iné potraviny.

Posolstvo, ktoré vydal Svätý Otec Ján Pavol II. 
nielen k tohtoročnému Svetovému dňu mieru. 1. ja
nuára 1985, ale k celému roku, a ktoré zdôrazňuje 
úlohu mladých ipri záchrane svetového mieru v du
chu hesla Mier a mládež idú spolu, je stále pred

metom úvah a rozborov mnohých — nielen cirkev
ných — inštitúcií. Prízvukuje sa, že pápež citlivo 
zareagoval na iniciatívu Organizácie Spojených ná
rodov, ktorá vyhlásila rok 1985 za rok mladých.

Na sympóziu v mládežníckom stredisku v Ríme 
poukázali na skutočnosť, že ľudia, ktorí hľadajú 
mier, si musia uvedomovať hodnoty života a realizo
vať ich. Pripomína sa, že pápežovo posolstvo nie je 
adresované iba veriacim, ale obracia sa na všetkých, 
ktorí veria v mier. Na všetkých, ktorí si uvedomujú, 
že vojna je najväčším zlom a nie je možné a  mysli
teľné, aby k nej znova došlo.

Maďarský katolícky mesačník Vigília si pripomí
na tohto roku 50. výročie vyjdenia prvého čísla. K ju
bileu pozdravil časopis listom, ktorý mesačník uve
rejnil, kardinál štátny tajomník Agostino Casaroli, 
ktorý vyjadril nádej, že časopis bude i naďalej pri
nášať príspevky, ktoré slúžia k prehĺbeniu teologic
kých vedomostí.

V sobotu 2. marca sa v kaplnke sv. Matildy vo 
Vatikáne skončili veľkopôstne rekolekcie, na kto
rých sa zúčastnil Svätý Otec Ján Pavol II. Viedol 
ich bývalý apoštolský nuncius v Egypte arcibiskup 
Achille Glorieux, rozvíjajúc vo svojich výkladoch 
základné pravdy vyznania viery opreté o biblické 
pramene aj aktuálnu situáciu sveta a cirkvi.

Mariánsku svätyňu na poľskej Jasnej Góre navští
vilo vlani tisíce pútnikov. Prišli celé ipútnické sku
piny, ale a j jednotlivci. Do 2000 pútí prišlo z Poľska, 
33 z cudziny. V pútnickom chráme odslúžili vlani 
41 500 omší, rozdali 3 milióny svätých .prijímaní a do 
4000 pútnikov prinieslo do svätyne votívne dary.

V každej svojej potrebe a podujatí dSverujte Bohu a buďte 
istí, že sa vám bude daril.

(sv. František Saleský)



Z júnových výročí Rodný list múžéá" cC
Jfin — Mesiac poľovníctva.
2. júna 1835 — pred 150 rokmi — nar. NIKOLAJ GRIGORIE- 

VIC RUBINŠTEJN, ruský klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg 
a hudobný skladateľ, zakladateľ konzervatória v Moskve (um. 
r. 1881).

— — r. 1835 — pred 150 rokmi — nar. sv. PIUS X., vl. m 
Giuseppe Sarto, pápež (od r. 1903, um. r. 1914).

4. jfina 1615 — pred 370 rokmi — um. VAVRINEC BENE
DIKT Z NEDOŽIER, učenec, humanista, profesor a rektor Kar
lovej univerzity v Prahe (ar. r. 1555 v Nedožeroch, okr. Prie
vidza).

5. júna — Svetový deň životného prostrediaľ
7. júna 1835 — pred 150 rokmi — naí. ADOLF HEYDUK, 

český básnik, hlásateľ česko-slovenskej vzájomnosti (zb. Cim
bal a husle a i .) ; um. r. 1923.

— — p. 1898 — pred 95 rokmi — v Martine bolo zriadené 
Múzeum a Bibliotéka Národného domu, ktoré mali plniť prog
ram Matice, zatvorene} r. 1875.

8. fftna 1870 — pred 115 rokmi — um. CHARLES DICKENS, 
anglický spisovateľ (romány: Klub Pickwickovcov, OliverTwist, 
Dávid Copperfield, Veľké nádeje a i,.); nar. r. 1812.

10. jfina 1580 — pred 405 rokmi — um. LUIZE DE CAMOES, 
básnik, vrcholný reprezentant portugalskej renesancie (epos 
Luzovci); nar. r. 1524.

— — r. 1905 — pred 80 rokmi — v Suchej nad Parnou sa 
nar. FRANTIŠEK HEČKO, socialistickorealistický spisovateľ a 
básnik (romány: Červené víno, Drevená dedina, Svätá tma; 
zbierky básni: Vysťahovalci, Na pravé poludnie, Slovanské ver
še); um. r. 1960.

12. jfina 1860 — pred 125 rokmi — v Prešove um. VIKTOR 
DOBRIANSKY, kitaz, kultúrno-osvetový pracovník a pedagóg; 
(nar. 1816).

— — r. 1945 — pred 40 rokmi — v Bratislave bol založený 
Zväz slovenských žien.

14. jfina 325 — pred 1660 rokmi — bol za prítomnosti c i
sára Konštantína slávnostne otvorený I. ¡nicejský cirkevný 
snem, zvolaný pápežom Silvestrom I. (skončil sa 25. 8. r. 
325).

15. jfina 1870 — pred 115 rokmi — bola objavená Dobšinská 
ľadová jaskyňa (Ing. Ruffinim, Langom, Megom a i.).

17. jfina 1925 — pred 60 rokmi — v Ženeve podpísali pro
tokoly o zákaze použitia chemických a bakteriologických 
zbraní.

18. jfina 1815 — pred 170 rokmi — v bitke pri Waterloo bol 
Napoleon Bonaparte definitívne porazený.

20. jfina 1475 — pred 510 rokmi — bola založená Apoštol
ská vatikánska knižnica.

------- r. 1825 — pred 160 rokmi — v Košiciach um. DANIEL
KMEÍ, kňat. hvezdár a matematik, vedecký spisovateľ (nar. 
r. 1783).

22. jfina 1955 — pred 30 rokmi — v Helsinkách sa začalo 
svetové mierové zhromaždenie, na ktorom zvolili novú Sve
tovú radu mieru a vydali vyhlásenie; skončilo sa 29. júna.

23. jfina 1955 — pred 30 rokmi — v Prahe sa začala I. ce 
loštátna spartakiáda.

( Ä )

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku existuje bezmála 
tridsať rokov. Jeho počiatky sfi organizačne zložité. Rodným 
listom múzea treba jednoznačne považovať uznesenie rady 
Krajského národného výborn v Prešove číslo 47 z 22. februára 
1956 „O činnosti a rozvoji siete mfizeí a o ochrane prírody 
v Prešovskom kraji“. Konštatuje sa v ňom: „Rada krajského 
národného výborn sa uzniesla: 2. schváliť zriadenie Ukrajinské
ho etnografického mfizea v Medzilaborciach“.

Dňa 22. februára 1956 sa „narodilo“ múzeum jediné svojho 
druhu v Československej socialistickej republike. Koľko úsi
lia bolo treba, než sa dospelo k uvedenému medzníku, sku
točne historickému dátumu!

Už Alexander V. Duchnovič prostredníctvom spolku „Lite- 
raturnoje zavedenije Prjašivskoje“ v polovici 19. storočia vy
víjal úsilie o poznávanie minulosti ukrajinsko-rusínskebo ľu
du. Sám spracoval dejiny našej eparchie. Ďalšie roky „odlo
žili“ tento problém. Prišlo samostatné Československo a s nim 
vzrast uvedomenia, potom roky vojny a oslobodenia. Vznikla 
Ukrajinská národná rada Prjaševščiny a v je j rámci Kultfirno- 
osvetová rada. Na pdde rady predovšetkým G. Gerovský, M. 
Dubaj a F. Lazorik horlili za mfizeum, špecializované pre uk
rajinské etnikum východného Slovenska. Dokonca vzniká Mu
zeálny spolok (tovarystvo). Neskoršie zaniká UNRP a vzniká 
KZUP. Koncepcia organizovania mfizea sa dostáva na podrad
né miesto. Pri Krajskom mfizen v Prešove existuje ukrajinské 
oddelenie, ktoré čiastočne supluje československá ukrajinskú 
muzealistiku.

Spomínaným uznesením sa takisto schválil návrh na zria
denie Mfizea dukelských bojov vo Svidníku (terajšie Dnkelské 
múzeum vo Svidníku). Znamená to, že obidve mfizeá majú ten 
istý rodný list, oslavujú rovnako svoje „narodeniny“,

V dokumente z tohto obdobia sa tiež uvádza: „Ukrajinské 
mfizeum malo byť zriadené ešte v roku 1955 v Krásnom Brodé 
okres Medzilaborce. Pre toto mfizeum bol vyhliadnutý vhodný 
objekt, úplne zachovalý kaštieľ, ktorý je  majetkom Povere
níctva lesov a drevárskeho priemyslu. Pri kaštieli je  a j pekný 
park, v ktorom by sa dali inštalovať drevené staviteľské pa
miatky. A| ked zozbierané mfizeálne exponáty boli už dané 
do uvedeného objektu, k  zriadeniu mfizea nedošlo, lebo tento 
obsadila poľnohospodárska šk o la . .  “ Dokument je  sfičasťou 
zápisnice rady KNV, ktorá je  z roku 1956 a je  trvalé uložená 
v Štátnom oblastnom archíve v Prešove.

Hovorí sa, že začiatok býva ťažký. Tak to bolo a] v počiat
koch existencia Mfizea ukrajinskej kultfiry, prakticky až do 
jeho prechodu do Svidníka v roku 1964. Aj v ďalšom. období 
mfizeum sa vyvíjalo nie bez problémov, avšak sa stabilizovalo 
organizačné kádrovo, materiálne a  získalo si trvalé miesto 
nielen v systéme československých spoločensko-historických 
inštitúcii, ale má a j dobrý zvuk v socialistických štátoch, naj- 
mS ZSSR. Bohatá je  publikačná a kultúrno-propagačná činnosť 
mfizea medzi obyvateľstvom ukrajinskej národnosti. Mfizeum 
fispešne vydáva vedecký zborník, ktorý má pozitívny ohlas 
v radoch širokej kultúrne) verejnosti, ktorej problematika 
dejín a kultfiry Ukrajincov ČSSR je  blízka.
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