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Cyrilometodovská úcta 
k presvätej Bohorodičke

Pod tvojn milosť pribihajem, Bohorodice 
Divo, tnolitv našich neprezri ▼ akorbecb, 
no ot bid izbavi nas, jediná Cistaja i blaho- 
slovennaja.

Hovorí sa o nás, že sme mariánski. Je to konšta
tovanie nanajvýš potešujúce a ,-tento prívlastok je 
pre nás velkým vyznamenaním. Sami sa  takými cí
time, a preto nebude neskromné, ak „nahlas“ potvr
díme. Áno! Sme Máriini. Naozaj, srdcia našich .ve
riacich intuitívne inklinujú k tej, ktorá sa pod krí
žom na Golgote stala našou Matkou. Svedčia p  tom 
mariánske piesne, pobožnosti, chrámy, ale predo
všetkým liturgia. Je možné toto tvrdenie ešte nejako 
rukoiapnejšie dokázať? V duchovnej oblasti ¡to ide 
vždy ťažšie, no predsa sa  q to pokúsime.

Urobili sme prieskum našich chrámov a zistili sme 
potešujúcu a povzbudzujúcu skutočnosť. Takmer .40 
percent našich chrámov a kaplniek (chrámov 40,5 
percenta a kaplniek, ktorých je menej, 38,5 °/o, spo
lu 39,5 %) ..je zasvätených Panne Márii. Keď toto 
konštatujeme, je prirodzené, že nemyslíme iba na 
mŕtve čísla, štatistiku. Myslíme aj na tých, ktorí pri 
budovaní týchto chrámov vynaložili veľké obete 
a námahu. Myslíme ,aj na tých, ktorí ležia na našich 
cintorínoch a za ktorých sa  modlíme. Boli to oni, 
ktorí si zvolili za patrónku — ako kedysi ich pred
kovia — presvätú Bohorodičku.

40 % ,mariánskych chrámov — to je naozaj vela. 
Aičo oltáre, ikony, obrazy v našich chrámoch! Ostat
né naše chrámy ,a kaplnky sú zasvätené sviatkom 
presv. Trojici, Spasiteľovi, patrónom východnej cir
kvi — sv. Michalovi a sv. Mikulášovi, Jánovi Krsti
teľovi a dalším. Panna Mária je naozaj v centre po
zornosti — v srdciach, dušiach, modlitbách a v li
turgii.

Môžeme povedať, že m apa,naše j diecézy je .osvet
lená mariánskym svetlom, pretože zo 40 °/o chrámov 
a kaplniek zasvätených presv. Bohorodičke vyžaruje 
jej materinské teplo a  ochrana. Tým je vyjadrená 
prítulnosť našich periacich k Bohorodičke, čo v ko
nečnom dôsledku znamená to, že sme skutočne ma
riánskym ľudom, že patríme Panne ¡Márii.

Hľadáme ¡odpoveď na otázku, komu vďačíme za 
to, že štatistika .mariánskych chrámov sa tak jed
noznačne prikláňa na stranu nášho slovanského 
obradu. Áno, bola to slovanská liturgia, že svoje 
chrámy a kaplnky zverovali pod ochranu Panny 
Márie.

Naše tvrdenie môžeme podložiť aj tým, že pri
bližne na tom istom priestore naši bratia rímsko- 
katolíci majú iba 30 .% chrámov a  kaplniek zasväte
ných Panne Márii, čo znamená o ¡11,4 % menej. 
Väčší počet našich chrámov v našich podmienkach

je dôkazom, že je to slovanská liturgia, ktorá silnej
šie pôsobila na formovanie mariánskej úcty jnedzi 
našimi predkami.

Domnievame sa, že je tu ešte aj ďalšia skutočnosť, 
ktorá mala takisto vplyv na zvýšený počet marián
skych chrámov ¡v našej cirkvi. Musíme si \však v mys
li trošku viac sprítomniť časy pôsobenia sv. Cyrila 
a Metoda a snažiť sa pochopiť ich snaženia. Chceli, 
aby Mária, ktorej úctu šírili, ostala ochrankyňou 
ďalších ich pokolení. A tu vidíme, áe z celkového 
počtu 167 našich piariánskych chrámov je 58 (35 %) 
zasvätených pokrovu (ochrane) presv. Bohorodič
ky. Túžby sv. Cyrila a Metoda tým pretrvali stáro
čia a sú  zvýraznené aj v ¡našej súčasnosti. To zna
mená, že dedičia solúnskych bratov sú skutočne ma
riánski.

Zatiaľ sme sledovali a číselne dokumentovali, 
koľkým ichrámom — a tým aj farnostiam — sa  Mat
ka Božia stala patrónkou. Je tu však otázka, či iba 

(Pokračovanie na 6. str.)



Slávny odkaz Povstania
Rozmanité podoby má mesiac august. Charakteri

zuje ho čulý pracovný ruch na našich poliach, veď 
žatva už pokročila aj do tých vyššie položených 
oblastí a tam, kde sa skončila, je plno práce okolo 
zrna, slamy, podmietania polí, aby sa pripravili na 
novú úrodu. Naše socialistické poľnohospodárstvo 
šiblo čarovným prútikom na úzke políčka, na ka
menisté grapy, a premenilo ich na lány družstev
ných polí, ktoré dávajú takú úrodu, o akej sa  sta
rým otcom ani len nesnívalo.

August je pre mnohých mesiacom zaslúženého 
oddychu, rekreujú svoje sily, aby sa  mohli vrátiť 
zdraví a osviežení na svoje pracoviská. Pre naše 
deti je to už druhý mesiac prázdnin, keď začínajú 
pomaly rozmýšľat nad tým, že ich čakajú znova 
školské povinnosti a tie menšie pomaly na prstoch 
rátajú koľkokrát sa ešte vyspia a v novučkých ša
tách, s novou taškou a kytičkou kvetín v ruke roz
behnú sa do školy.

Pre nás je august osobitne významným pre uda- 
lost, ktorou náš národ dokumentoval, že nie je ná
rodom holubičím a že nechce žit pod fašistickým  
jarmom. Myslíme tým Slovenské národné povstanie, 
ktorého už 41. výročie pripomenieme si v našom 
tohtoročnom auguste.

Povstanie vzblklo v Banskej Bystrici, ale svojím 
významom ďaleko presahuje rámec Banskej Bystri
ce, Stredoslovenského kraja, ba a j samotnej Sloven
skej socialistickej republiky a má celoštátny, ba 
medzinárodný význam. Máme na mysli a j jeho inter- 
nacionáinu podobu, veď po boku slovenských par
tizánov sa postavili príslušníci takmer 30 národov. 
Povstanie by nebolo mohlo dosiahnuť to, čo dosiahlo 
bez morálnej, materiálnej a politickej podpory So
vietskeho zväzu.

Slovenské národné povstanie — aj keď sa ho ne
meckej presile podarilo zatlačiť do hôr — doku
mentovalo nechuť nášho národa podrobiť sa  haneb
nému zotročeniu p. ukázalo pred celým svetom, že 
slovenský ľud chce aj naďalej žiť v jednom zväzku 
s bratským národom českým. Povstanie dokumento
valo, že tlmočníkom vôle ľudu nie je ten, čo sa uspo
kojil s hanebným diktátom, lež tie tisíce vojakov 
a partizánov, ktorí svojimi postojmi dokazovali našu 
orientáciu na bratský Sovietsky zväz, na bratstvo 
s národom českým.

Slovenské národné povstanie je pevným ohniv
kom v reťazi revolučných zápasov nášho ľudu za 
vlastné práva, ktorý sa  vonkoncom nezmieroval 
s  hospodárskym živorením drobných roľníkov, s ti
síckami nezamestnaných robotníkov, s podvyžive
nými deťmi, s exekútormi, ktorí boli schopní vziať 
aj jedinú kravičku z maštale mnohodetnej rodiny 
len preto, že nemala ako platiť dlhy.

Slovenské národné povstanie je symbolom a ste
lesnením neochvejnej vôle nášho ľudu po plnom 
uplatnení schopností a síl, ktoré v národe driemali 
a  spolu s Májovým povstaním českého ľudu nám 
prinieslo spoločný štát: Československú republiku. 
Už nie tú, čo sa  správala k pracujúcim macošsky, 
čo nedávala dostatok práce, čo mala kúpele a leto
viská vyhradené len tým, Čo „na to mali“ .

Slovenské národné povstanie nám prinieslo spo
ločný štát nového typu, podľa zásady rovný s rov

ným, ktorú prijal už Košický vládny program a ktorá 
sa začala realizovať zvlášť po februári 1948, keď 
padli a j posledné bašty kapitálu a tí, čo poškuľo
vali na Západ, čo chceli vrhnúť naše národy znova 
do hanebného spojenectva s tými, čo nám pripravili 
Mníchov, museli raz navždy z javiska našich dejín 
odísť.

S hrdosťou pozeráme po rokoch na všetko to, čo 
pre nás Slovenské národné povstanie urobilo. S hr
dosťou sa hlásime k jeho odkazu, ktorý rozvíja na
ša  socialistická vlasť pre dobro, blahobyt a šťastie 
všetkého ľudu. Napĺňa sa odkaz vedúcich osobností 
povstania. Jeden z nich, Ladislav Novomeský, napí
sal: „Slovenské národné povstanie predovšetkým 
rehabilitovalo slovenský národ v očiach revolučných 
národov Európy i celého demokratického sveta a raz 
navždy zamietlo zdanie, že je jeho osudovou, dejin
nou kliatbou slúžiť druhým.

Slovenské národné povstanie dokázalo, že naozaj 
bez výhrad možno zlúčiť oddanosť myšlienke národ
nej samobytnosti s vernosťou pokroku, demokracii 
a ich revolúciám. Hoci vo veľkých svetových revo
lučných zápasoch Slovenské národné povstanie sa 
zdá byt malou epizódou, jeho význam bol veľký. 
Nielenže viazalo značné sily nepriateľa, ale jeho 
morálny význam ani nemožno dosť oceniť. Európa 
a celý svet povzbudený príkladom nášho národa sa 
nadchol do poslednej, rozhodujúcej fázy porážky 
fašizmu“ .

Dr. Gustáv Husák, jeden z hlavných organizáto
rov SNP, vydáva takéto svedectvo: „Slovenský ľud 
nekapituloval. Tisíce príslušníkov armády odišli do 
hôr a rozšírili rady partizánov. Povstalecké územie 
bolo rozbité a skrvavené, ale boj pokračoval. Slo
vensko skladalo najťažšiu skúšku vtedy, keď sa pre
valili našimi dedinami a údoliami pancierové ese- 
sácke divízie. Keď chlapov vešali a dediny pálili, 
keď plnili väzenia a zajatecké tábory. Naše dediny 
a mestá sa zachovali mimoriadne. Nebolo denun- 
ciantstva, nebolo spolupráce s Nemcami, bola iba 
jedna veľká myšlienka: kde, ako najlepšie pomôcť 
svojim bojovníkom“ .

*
Na poliach vidieť prvých oráčov, čo robia pod

mietku, v diaľave si bafkajú komíny, na lúke sa 
hrajú deti. Za to všetko, za takýto pokojný obraz 
nášho života, za všetko, čo máme, vycedili svoju 
krv bojovníci Slovenského národného povstania a po
tom hrdinovia druhej svetovej vojny, naši sovietski 
bratia, ktorí niesli doslova celú ťarchu vojny na 
svojich pleciach a vycedili najviac krvi.

Nezabúdajme na to všetko! (ant)



V chráme Božej prírody
Mnohí z nás sa vydávajú v tomto krásnom augus

tovom čase do prírody. Idú celé rodiny, idú deti, 
mladí i starí. Kochajú sa krásami Božej prírody, ne
chávajú sa poláskaf slnkom, ktoré zanechá na ich 
tele bronzové stopy, prechádzajú sa velebnou Bo
žou prírodou a tešia sa z chvíl voľna, oddychu.

Sú niekedy medzi nimi aj nedisciplinovaní ľudia, 
ktorí si myslia, že v prírode si môže dovoliť človek 
všetko. I takí sú miedzi nimi, čo neobozretne — 
v blízkosti lesa — zakladajú ohníčky bez toho, aby 
urobili bezpečnostné opatrenia. Oheň je dobrý slu
ha, ale zlý pán — hovoria oddávna naši ľudia. Vie 
uvariť, upiecť, vie potešiť, ale vie aj nivočiť, ak sa 
stretne s neopatrným človekom.

Majme na mysli škody, ktoré oheň spdsobil. Ško
dy zbytočné, ktoré vôbec nemuseli byť, keby bol 
človek dával pozor, keby nekonal nezodpovedne.

Aj disciplinovaní buďme v prírode. Je Božím 
chrámom a v chráme sa nesvedčí hulákať a robiť 
zle. Bolestný je pohľad na ľudí, ktorí sa vracajú 
z prírody s  celými náručami nalámaných vzácnych 
drevín a kvetov. Učme svoje deti odmala, že ako sa 
nesvedčí robiť neporiadok doma, tak isto sa to ne
patrí v Božej prírode. Ona sa nám odvďačí svojou 
krásou a svojimi darmi. [šek]

------------------------- ............................................................................—

DOKUMENT O VZNIKU 
MÚZEA UKRAJINSKÉ! KULTÚRY

V Štátnom oblastnom archíve t Prežove sa zachoval vo fon
de Krajský národný výbor v PreSove zaujímavý dokument z 
roku 1959. Je to Správa o Činnosti oddelenia ukrajinskej kul
túry pri Krajskom mfizeu v PreSove. Napísal ¡u spisovateľ 
Vasil Zozuľák, vtedajíf vedúci ukrajinského oddelenia Krajské
ho múzea v PreSove.

V tomto cennom archívnom dokumente sa konštatuje: „V 
roku 1956 bolo formálne ustálená Múzeum ukrajinskej kul
túry, ktorému bol pridelený jeden pracovník, zo začiatku Hri- 
cáková, potom dr. Volkovský. Od 1. januára 1958 Múzeum 
ukrajinskej kultúry bolo uznesením Rady KNV v Prešove pri
členené ako oddelenie ukrajinskej kultúry pri Krajskom mú
zea v PreSove. Jediným pracovníkom bol menovaný Juraj Briš- 
kár. Za dobu dvoch rokov existencie Múzea ukrajinskej kul. 
túry bolo zozbieraných okolo 4000 muzeálnych exponátov, z 
toho okolo 3000 exponátov bolo dovezených z bývalého Ukra
jinského múzea v Prahe, ktoré organizovali a obhospodaro
vali ukrajinskí utečenci zo sovietskej Ukrajiny. Tieto exponá
ty sa plne nehodia k výstavným a kultúrno-osvet-ovým úče
lom, nakoľko sú iného zamerania, alebo sú úplne zničené. 
K tomu treba pripomenúť, že na základe uznesenia vlády vše
tok fotodokumentárny a archívny materiál z múzea bol od
stúpený do ZSSR. V depozitároch oddelenia ukrajinskej kul
túry zostalo okolo 1000 exponátov.

V roku 1958 temer všetka práca oddelenia bola zameraná 
na prípravu výstavy Zo života ukrajinského ľudu na východ
nom Slovensku. Výstava bola verejnosti sprístupnená 7. no
vembra 1958. Bolo vyinštalovaných okolo 450 exponátov s 
patričnými vysvetlivkami a nápismi podľa schváleného lib
reta a scenára. Výstavu navštívilo okolo 8000 návštevníkov, 
títo výstava bola prvon svojho druhu. Jej inštalácia mala 
dobrú úrovefi a ohlas.

fraktieí národopisná časf tejto výstavy bola inštalovaná vo 
Svidníku z príležitosti piateho festivalu ukrajinských piesní

•  tancov. Navltívilo ju okolo osemsto fndl. V roku 1959 bolo 
pripravené libreto pre chystanú výstava v rámci dekády ukra
jinskej kultúry v Bratislave.

Tohto času depozitár oddelenia ukrajinskej kultúry m i okolo 
2000 kusov exponátov. Z toho musí byť vyradených okolo 500 
exponátov. Od 1. októbra 1959 nastúpil vo funkcii vedúceho 
oddelenia Vasil Zozufák.“

V závere dokumentu sa  navrhuje: „Vytvoriť hmotné a mo
rálne podmienky pre radikálny vzostup ukrajinského múzej- 
níctva na východnom Slovensku, čo bude blahodarne vplývaf 
ua kultúrny rozvoj ukrajinských pracujúcich, na utužovanie 
ich československého vlastenectva a budú pre nastávajúce 
pokolenia zachránené cenné poklady ukrajinského pracujú
ceho ľudu.“

Skutočne, ďalší vývin Múzea ukrajinskej kultúry ukázal, že 
myšlienka jeho realizácie a návrh spisovateľa Vasila Zozu- 
fáka boli veľmi správne, pretože toto múzeum vykonalo a 
vykonáva — bez nadsádzky — užitočnú činnosť v prospech 
nielen Ukrajincov ČSSR, ale aj celej našej vlasti.

A. KAPUTA

Lhotecká krížová cesta v modernom predmestí Prahy — dielo 
akad. sochára Karla Stadníka. Je vytvorená v netradičnom 
liturgickom poňatí. Prvé zastavenie Utrpenie v Getsemanskef 
záhrade — hrozba atómovej vojny — getsemanská úzkosť 

dnešného sveta

BOJOVAŤ ZA MIER JE POTREBNfi

Arcibiskup brazílskych diecéz Olindy a Recife Dom Helder 
Camara povedal pri svojom európskom turné, že je len sa
mozrejmé, že cirkev vedie svojich veriacich k podpore boja, 
boja za mier. Veď po atómovom zničení sveta by sa nemala 
o koho sta<rať. [KN 1981, 46]



NÁS UČITEĽ A PÁN
„Tvár mu zažiarila ako slnko, rúcho
zbelelo ako svetlo“ (Mt 17, 2}

Videnie na HORE malo apoštolov presvedčiť, že 
Ježiš, ktorý si ich vyvolil, je predpovedaný a očaká
vaný Mesiáš, Zákonodarca Novej zmluvy, ale aj naj
milší Boží Syn. Mojžiš a Eliáš boli Božímá, teda jeho 
služobníkmi. Spasiteľ ukázal apoštolom svoju bož
skú slávu, aby sa naňho rozpamätali, keď ho uvidia 
v jeho ťažkom utrpení bolestne umierať; aby i vte
dy a potom a j neskôr v ich vlastných súženiach ich 
viera v neho bola skalopevná a nezlomná. Aby si 
boli vedomá, komu uverili.

Ako apoštoli na hore Tábor zazreli Ježišovu oslá
venú tvár plnú jedinečnej krásy a majestátu, tak aj 
ludstvo cez dve tisícročia sa zahľadieva na Krista 
a  stále v ňom objavuje novší jas a bude objavovaf 
do konca vekov. Jeho život a skutky skúmajú učen
ci zo všetkých strán a neprestanú ho skúmať, no 
prostí ľudia veria v neho, klaňajú sa mu a  milujú ho. 
Nikdy v dejinách ľudstva sa nehovorilo, nepísalo, 
nediskutovalo viac o nijakej historickej osobnosti, 
ako práve o Ježišovi. O nikom nie je toľko kníh 
a  rozličných spisov napísaných, ako o ňom, od jeho 
obdivovateľov, milovníkov a pokorných služobníkov, 
ale aj od pochybovačov o ňom i otvorených nepria
teľov. Je predmetom nenávisti, pohŕdania, nevšíma
vosti, ale a j bezhraničnej lásky, oddanosti a  než
nosti.

Na Kristovej osobe nenašiel tiene nikto, ale pre
mnohí našli v ňom nevyčerpateľné poklady svätosti, 
sily a liečivej moci. Dvadsať storočí hľadania, po
chybovania a  bádania nepostihlo na ňom ani naj
menšej ľudskej slabosti. Annášove, Kaifášove, Pilá
tove, Herodesove súdy a súdy starších sa opakova
li nanovo, ale vinu na ňom nenašli a výroky mu
seli byť zrušené či odvolané. „Ak Sokratov život 
a smrť sú životom a smrťou človeka, tak život 
a  smrť Ježiša Krista sú životom a smrťou Boha,“ mu
sel doznať úprimne J. J. Rouseau, osvietenský filo
zof (a my dodávame: smrťou Boha, ktorý neumie
ra). Ba ešte aj E. Renan vzdáva hold Ježišovi z Na- 
zaretu: „Ježiš povzniesol sa na najvyšší vrchol ľud
skej veľkosti. . .  V Ježišovi sa zhromaždilo všetko, 
čo je dobré a vznešené v ľudskej prírode.“ A ešte 
uveďme slávneho nemeckého básnika J. W. Goethe- 
ho: „Ježiš Kristus — to je božský človek, svätý vzor 
všetkých ľudí.“ V citovaní veľkých tohto sveta o Je
žišovi a ich mienke o ňom mohli by sme dlho ešte 
pokračovať.

Pravdaže, nám o Ježišovi stačí svedectvo evanje
lií, ktoré svojím neobyčajne prostým štýlom, bez 
príkras, nadnesenia a zveličovania, jednoduchým 
a  preto presvedčivým a príťažlivým slovom rozprá
vajú o Ježišovi Kristovi, že tomuto jedinečnému sve
dectvu nemožno odolať, iba skloniť hlavu a pokor
ne vyznať so sv. Petrom: „Pane, ku komu pôjdeme? 
Ty máš slová večného života.“

Ježiš zatriasol svedomím ľudstva a až naveky mu 
nedá pokoja: rozhýbal ľudského ducha, vzrušil srd
cia a roznietil v dejinách jedinečný, svojský nepo
koj. Ježiš Kristus mocou svojho ducha, pálčivosťou 
svojho srdca, čistotou svojho života oslnil ľudstvo, 
vzniesol sa nad všetky výšky tejto zeme, stal sa

stredom dejín, vyhlásil sa za Učiteľa, Majstra, Krfi- 
ľa, za ideál človeka a stvoril napokon nové dejiny 
i život, novú lásku, nové právo.

Po 20. storočí nemeniteľne plynú slová Krista 
Pána: Ja som Cesta, ktorá vedie do života; ja som 
Pravda pre nasýtenie smädného ľudského srdca; ja 
som Život, ktorý dáva večné a neumierajúce šťastie; 
ja som Svetlo sveta, ktoré osvecuje každého člove
ka, čo prichádza na zem. Preto jeho výzva a lahod
né volanie nezostáva bez ozveny a nepovšimnutia: 
„Poďte ku mne všetci. . . "  R. A. Slavický

Na zemi, ale nie zo zeme
Často, keď čítame životopis nejakého svätého pus- 

stovrúka, vo vnútri ho obdivujeme, ale zároveň si 
ho predstavujeme ako nejakého nadčloveka, o kto
rom si myslíme:

— Dobre mu bolo, išiel si do púšte, nikto ho ne
vyrušoval, nemusel chodiť do školy, do práce, jedol 
med a kobylky, celý deň sa modlil a postil. My však 
nemáme kam íst, my tu nemáme púšť. My sa nemô
žeme venovať zdokonaľovaniu svojej duše, vyfor
movaniu svojho charakteru. Vtedy to azda šlo. Ale 
takto? Svet je preľudnený. A žiť v tomto rušnom, 
horúcom svete, chodiť do školy, do práce, stýkať 
sa s množstvom spolublížnych (ktorí majú azda iný 
náhľad ako my], chodiť do kina, na zábavy, a ne
zvrátiť sa vo víriacom živote moderných veľko
miest? Kto to vie dokázať?

A s týmito myšlienkami zabudneme na to, čo sme 
čítali a venujeme sa inej „užitočnejšej“ práci.

Pozri, priateľ: ja ta nebudem hnať do samoty, 
a predsa ti hovorím, nie je potrebné, aby si sa vyho
váral na púšť. Aj keby tu bola, nechoď tam, Tam by 
si bol len sám, prekvital a voňal pred Božou tvárou. 
Ostaň radšej medzi nami, tu, v mori domov, ktoré 
vyparujú hriech, tu vo vírivom ruchu hlučného živo
ta. Buď tu však dobrým príkladom, prekvitajúcim 
ružovým stromčekom mužného charakteru a kres
ťanskej mravnosti!

Videl si už ružový ker? Jeho kmeň rastie v blate, 
zime, tme, a predsa jeho kvety nie sú zablatené ale 
čisté a krásne. Preto si povedz:

— Keď chodím po zemi, nech moja duša nezapá- 
cha vôňou zeme. Keď musím stáť v prachu, sám sa 
nezaprášim. Ak je okolo mňa celý svet zašpinený 
blatom, ja nebudem! Keby aj každý žil v špine, ale 
ja nebudem! Radšej sa  zlomiť, ale zo svojho vzneše
ného náhľadu nikdy a nikomu nepovoliť! V. T.

ROBME, LEN CO {E V NAŠICH SILÄCH

Stará bájka rozpráva, ako raz iSli po moste slon a mravec. 
Most sa prehýbal a dunel pod ťarchou slona. Keď sa dostali 
na druhú stranu, mravec uveličene poznamenal: „Ale sme dn- 
potali, čo?“

Máme sklon k nárokovaniu si na veci, ktoré v skntoCnosti 
nie sme schopní dokázať. Dobrou metódou, ako sa vyhýbať 
prehnanej mienke o sebe je: konať vždy vietko, Co je v na- 
Sich silách a nečakať za to nznanie.



KALENDÁR 
NA MESIAC

A U G U S T  
N o v ý  š t ý l

Š 1. Pamiatka sv. Kríža. Makabejských mučeníkov 
P 2. Prvomučeník Štefan *— prenesenie ostatkov 
S 3. Izakiáš, Dalmat a  Faust, ctihodní
N 4. 10. nedeľa po ZSD. Efezskí mládenci, muče

níci. Hl. 1. Utr. ev. 10. Lit 1 Kor 4, 9—16; Mt 
17, 14—23 

P 5. Eusignius, mučeník
U 6. Premenenie Pána. Lit. 2 Pt 1, 10—19; Mt 17,

1—9
S 7. Dometius, mučeník 
Š 8. Emilián, biskup 
P 9. Matúš, apoštol 
S 10. Vavrinec, mučeník.
N 11. 11. nedeľa po ZSD. Eupl, mučeník. Hl. 2. Utr.

ev. 11. Lit. 1 Kor 9, 2—12; Mt 18, 23—35 
P 12. Fotej a Anekita. mučeníci 
U 13. Maxim, vyznavač. O d d a n i e  Premenenia 

Pána
S 14. Micheáš, prorok
Š 15. Zosnutie presv. Bohorodičky. Lit. Flp, 2, 5—11;

Lk (10. 38—42; 11, 27—28 
P 16. ¡Prenesenie obrazu Spasiteľa. Diomid, muče

ník
S 17. Mirôn, mučeník
N 18. 12. nedeľa po ZSD. Flór a  Laur, mučeníci. Hl.

3. Utr. ev. 1. Lít. 1 Kor 15, 1—11; Mt 19. 16 
—26

P 19. Andrej Stratilát. mučeník 
U 10. Samuel, prorok 
S 21. Tadeáš, apoštol 
Š 22. Agatonik a  i., mučeníci
P 23. Luppas, mučeník. O d d a n i e  Zosnutia presv.

Bohorodičky 
S 24. Eutych, mučeník
N 25. 13. nedeľa po ZSD. Bartolomej a  Títus, apoš

toli. Hl. 4 Utr. ev. 2. Li. 1 Kor 16, 13—24; Mt
21, 33—42 

P 26. Adrián a  Natália, mučeníci 
U 27. Pimen, ctihodný
S 28. Mojžiš Murín, ctihodný; Augustín, biskup 
Š 29. Státie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Lit. Sk 13, 25 

—32; Mk 6, 14—30. Pôstny deň.
Slovenské národné povstanie 1944

P 30. Alexander, Ján a  ¡Pavol, patriarchovia 
S 31. Položenie pásu presv. Bohorodičky

S E P T E M B E R

N 1. 14. nedeľa po ZSD. Simeon Stlpnik, ctihodný. 
Hl. 5. Utr. ev. 3. Lit. 2 Kor 1, 21; 2, 4; Mt 22,
2—14.
Začiatok cirkevného roku

P 2. Mamant, mučeník 
U 3. Antim, biskup 
S 4. Babyl. biskup 
Š 5. Zachariáš, prorok

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
Zlorečia nám, a my dobrorečíme; prenasledujú 

nás, a my to trpezlivo znášame; nadávajú nám, a my 
sa im vľúdne prihovárame! [1 Kor 4, 12—13).

Šírenie kresťanstva v prvých počiatkoch priná
šalo apoštolom mnoho ťažkostí. V liste korintským 
veriacim apoštol Pavol hovorí o Atrapách, ktoré 
musí znášať pri šírení Božieho slova.

Kresťania v prvých troch storočiach prežili veľa 
prenasledovaní. Boli mučení rôznymi spôsobmi. Boli 
ukrižovaní (Peter), stínaní (Pavol), kameňovaní 
(Štefan), hodení levom (Ignác Antiochijský), ho
dení zo skál (apoštol Jakub v Jeruzaleme). Ale oni
— podobne ako apoštoli — boli „natešení, že ich 
uznali za hodných trpieť potupenie pre meno Ježi
šovo“ (Sk 4, 41).

*
Preto, bratia, tým viac sa usilujte dobrými skut

kami upevniť svoje povolanie a vyvolenie! (1 Pt, 1,
10).

Poučná a  milá je povesť o pracovitom obuvníko
vi. Snívalo sa mu, že do jeho domu príde Spasiteľ. 
Hned dom vyčistil, upratal a  pritom stále pozeral, 
kedy príde vzácny hosť. Cez deň konal dobré skut
ky: prijal hostí, bol štedrý k žobrákom a  sirotám
— ale hosťa nebolo. IPrešiel deň a  z návštevy nebolo 
nič. V noci sa  mu zjavil Spasiteľ a  hovorí: „Čakal 
si ma a  myslíš, že som ťa sklamal? Navštívil som 
ťa v osobe pocestného, žobráka a  siroty, ktorých 
si k sebe privinul a  obdaroval.“

Keby sme na tento príchod stále mysleli, náš ži
vot by bol ozajstným požehnaním. Ved Spasiteľ po
vedal, že aj pohár studenej vody, podaný v jeho 
mene blížnemu, nestratí svoju odmenu (Mt 10. 42).

*
Moja obrana proti iýis, čo ma posudzujú, je táto: 

Či nemáme právo jesf a  pií? A nemáme právo braí 
so sebou ženu, sestru, ako aj ostatní apoštoli. . . ?
(1 Kor 9, 3—4).

Apelles, maliar, stredoveku, mal zvyk, že verejne 
vystavoval svoje obrazy. Aby poznal úsudok obe
censtva, schoval sa za obrazy a  počúval. Raz sa za
stavil pri obraze obuvník a začal posudzovať obuv 
na obraze. Apelles uznal a obraz opravil. O nejaký 
čas obuvník znovu šiel okolo a  tentoraz posudzo
val na obraze odev. Maliar vyšiel a  povedal: „Obuv
ník, drž sa svojho kopyta!“

Aj my často radi posudzujeme. Strpčujeme život 
svojim blížnym. Je to závisť, neláska, sebeckosť, 
klebety, podkopávanie autority i dobrého .mena. 
Ak sa niekto má dobre, závidíme mu, podozrieva
me, odkiaľ to má. Ak má niekto dobrú povesť, dobré 
meno, vymyslíme na neho také. že tomu často ani 
sami neveríme . . .  Toto všetko .robíme preto, že za
búdame na slová: „Nepreriekneš krivého svedectva 
proti blížnemu svojmu“ (Desatoro).

*
Preto ho Boh povýšil a dal mu meno nado všetky 

iné mená, aby sa na meno Ježiš skláňalo každé kO' 
le n o . . .“ (Flp 2, 9—10).

Cisár Julián Odpadlík chcel obetovať pohanským 
modlám v chráme pred očami dvoranov. Na zna
menie začať obetu nikto sa nepohol. Pohanský kňaz 
tento nevysvetliteľný prípad pripisoval, že medzi



nimi je tajný kresťan. Vtedy istý dvoran povedal, 
že sa modlil ku Kristovi, aby nedovolil ,k pohanskej 
obeti. Keď to cisár počul, zľakol sa a  vyšiel % chrá
mu bez jediného slova.

Kresťania od počiatku uznávali Ježiša Krista za 
pravého Boha. Hlboká viera bola podporovaná obe
tavosťou. Na silu Božieho mena poukazuje apoštol 
Pavol '(Flp 2, 9—10). Sám ho a j vyznáva [1 Kor 1, 
2). ,Vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán, znamená vy
znávať jeho božskosť a  vzdávať mu patričnú poklo
nu.

*
My vám teda prinášame radostnú z v e s ť . . .  (Sk 

13, 31J.
Starodávna legenda hovorí o staručkom slepom 

maloázijskom biskupovi, 'ktorý bol zajatý nepriateľ
mi kresťanskej viery. Ten aj svojím mučiteľom, kto
rí sa z neho smiali, hlásal Božie slovo. Keď s  pla
čom dokončil svoju ,reč, zo skál bolo ipočuť: Amen.
— Tak je! Ked pohania počuli tento hlas. ,zľakli sa 
a  stali sa kresťanmi.

Legenda preniká aj do mŕtveho srdca. „Živé je 
Božie slovo a  účinné i ostrejšie ¡od každého, dvojseč
ného meča. Preniká h lb o k o ...“ (Žid 4, 12). Túto 
radostnú blahozvesť Ježiš Kristus prikázal apošto
lom, aby ju hlásali do celého sveta (Mt 28, 19).

p. Pavol D a n c á  k

Dlhé Klčooo — gr.-kat. chrám U spenia presv. Bohorodičky 
z roku 1924 — jarnost Sačurov

„Keby Kristus tisíckrát žil, ale nie vo mne, bol by som 
predsa stratený!“ (Kresť. básnik Angelius Silesius)

Cyrilometodovská úcta 
k presvätej Bohorodičke

(Pokračovanie z 1. str.) 
tento fakt stačí na to, aby sme ,sa zodpovedne za
radili medzi popredných ctiteľov presv. Bohorodič
ky. Aby naše tvrdenia boli hodnovernejšie, nestačí 
zhodnotiť len súčasnosť. Treba sa nám vrátiť ,k pra
meňu, nahliadnuť do kolísky našich kresťanských 
dejín a hľadať tam semienka neskorších plodov.

Ako to bolo ;V počiatkoch našej .christianizácie? 
Tu na územie Veľkej Moravy prichádzajú svätí bra
tia Cyril a Metod. Prichádzajú s radostnou zvesťou. 
Rozsievajú semeno Božieho slova v nádeji, že vzíde 
a prinesie bohatú úrodu. Začínajú organizovať cir
kevné spoločenstvo. Ústredným bodom sa stáva li
turgia, pri ktorej sa zhromažďovali naši predkovia. 
Najprv len ,v modlitebniach a postupne aj v chrá
moch.

Ked sa sv. Metod ako arcibiskup vracal po vyslo
bodení z bavorského väzenia na Veľkú Moravu, autor 
Života Metoda nás informuje o niečom, čo by nám 
nemalo ujsť: „Keď ho prijal knieža Svätopluk so 
všetkými Moravanmi, odovzdal mu všetky chrámy 
a duchovných vo všetkých mestách. Od toho dňa 
veľmi začalo učenie Božie rásí a duchovní množií 
sa  po všetkých hradoch. . Dodajme, že existuje 
predbežná mapa hradov z cyrilometodovského obdo
bia, do ktorého spadá i naše územie. Výskum však 
nie je zďaleka ešte ukončený. Z doterajšieho vy
plýva, že existovalo najmenej toľko chrámov, koľko 
bolo hradov.

Z autentických dokladov vieme, že existoval ešte 
jeden chrám — chrám chrámov, snhorný, katedrál
ny. ktorý bol zasvätený presv. Bohorodičke a do 
ktorého pochovali sv. Metoda po jeho smrti 6. apríla 
885. Veriaci považovali tento soborný chrám ,za 
svoj práve tak, ako my dnes považujeme v rámci 
nášho biskupstva katedrálny chrám za svoj, za náš. 
Z katedrálneho chrámu sa vbiskup prihovára k všet
kým veriacim, všetci ho počúvajú a jeho slová pri
jímajú za svoje.

Žiada sa aspoň v krátkosti zrekonštruovať situ
áciu okolo vzniku Metodovho chrámu. Už samotný 
fakt, že k takémuto rozhodnutiu došlo, predpokladá, 
že medzi našimi predkami prebehol určitý vývoj 
mariánskeho kultu. Začal sa šíriť príchodom sv. Cy
rila a Metoda. Katechizáciou sa do myslí i do sŕdc 
našich predkov dostávala i Matka Božia. Úcta k nej 
dozrievala. Naši predkovia pochopili, že jedine Mat
ke pripadá úloha byť prostrednicou u Otca, že jedi
ne Matka môže ochrániť ,a zjednotiť svoje deti. Svoj 
duchovný, cirkevný ,i verejný život preto oriento
vali výlučne k nej. A vybudovať Bohorodičke chrám 
bolo už len vonkajším prejavom vnútorného dozre
tia mariánskej úcty.

Ďalším dojímavým momentom ,v rozhodovaní, ko
mu zasvätiť chrám, ,je udalosť, ktorú zažil sv. Metod 
so svojimi žiakmi v Ríme. Pápež Hadrián II. „pri
jal slovienske knihy, posvätil ich a položil v chrá
me Svätej Márie, ktorá sa volá Fatné (Pri jaslič
kách), a spievali nad nimi svätú litu rg iu ...“ (Ži
vot Konštantína-Cyrila). Táto udalosť z našej his
tórie nás vedie k tvrdeniu, že pápež zasvätil celú 
misiu solúnskych bratov presv. Bohorodičke, čím ne



priamo zvolil i patrónku moravského katedrálneho 
chrámu.

A po tejto krátkej rekonštrukcii sa  dostávame 
k otázke, či Metodov katedrálny chrám bol jedi
ným, ktorý bol zverený pod ochranu presv. Boho
rodičky. Mnohí autori predpokladajú, že i ďalšie 
chrámy Metodovho arcibiskupstva zverili Panne Má
rii. Dokonca vieme aj to, že podľa vzoru Veľkej Mo
ravy 1 český knieža Boŕivoj vybudoval na hrade 
v Prahe chrám presv. Bohorodičky. Čo ho k tomu 
viedlo? Len informatívne spomenieme Boŕivojov 
sľub vybudovať chrám presv. Bohorodičke, ktorý dal 
Bohu, keď žil vo vyhnanstve na Veľkej Morave. Čo 
nás však v tejto chvíli viac zaujíma, je  atmosféra, 
v ktorej žil a ktorá ho inšpirovala.

Úcta k presv. Bohorodičke, ktorú svätí bratia pes
tovali, sa udomácňovala a ako sme už spomenuli, 
vrcholila budovaním phrámu. Boŕivoj videl, čo ta
kýto chrám predstavuje zo stránky organizačnej, 
cirkevnej, liturgickej atď. Videl, ako výstavba chrá
mu sceluje, zjednocuje celú pospolitosť. Bolo to 
prostredie so silným duchovným vyžarovaním. V je 
ho srdci sa zaiste zrodila túžba zorganizovať podľa 
toho modelu aj cirkev v Čechách. Je to ukážka, ako 
sa príklad Veľkej Moravy šíril ďalej všetkými smer
mi.

Vráťme sa však do súčasnosti. V našich podmien
kach je predmetom úcty Panna Mária s dieťaťom 
na rukách. Naši západní bratia si zvolili ,Sedembo- 
lestnú Pannu Máriu s  trpiacim Kristom. Tvrdíme, že 
úcta k Bohorodičke, ktorú šírila slovanská liturgia, 
prispela k utváraniu mariánskeho kultu ,i medzi na
šimi západnými bratmi.

Náš prístup ukázal, že mariánskosť slovanskej li
turgie nie je iba vecou nejakého špekulatívneho 
konštatovania, ale otázkou duchovnou, ktorá je vte
lená, žije, pôsobí v dušiach, v spoločenstvách. Keby 
sme išli touto cestou analýzy ďalej, nepochybne by 
sme mali ďalšie a ,azda aj presvedčivejšie dôkazy. 
Aj toto však stačí na to, aby sme vyslovili niektoré 
tvrdenia. Doteraz od toho, kto sa považoval za de
diča cyrilometodovskej tradície, vyžadovala sa  tak
mer mechanická kontinuita. My .sme nemuseli a ani 
sme nešli tou cestou, ktorú naša doterajšia predsta
va na dokazovanie kontinuity — spätosti — vyža
dovala. ,V náboženských, v duchovných oblastiach 
sú predsa iné zákonitosti — tradícia, spätosť, sú
vislosť sa považuje za organickú. Teda y prvkoch 
nášho duchovného života a liturgie zisťujeme tie 
isté prvky, ktoré boli »typické pre cyrilometodovské 
obdobie. A práve z týchto zhodných ukazovateľov 
môžeme dnes isto povedať, kto je nositeľom cyrilo
metodovskej tradície.

Pýtali sme sa, či charakteristika, ktorú si sami 
radi pripisujeme, totiž to, že sme mariánski, nám 
právom prislúcha. Dochádzame k poznatku, ktorý 
je iste pozoruhodný. Štatistika chrámov nám pre
zrádza, že naši otcovia, ktorí tieto chrámy stavali 
a hľadali patrónov, v 40 zo sto prípadov zvolili presv. 
Bohorodičku. Je to potešiteľný stav, ktorý oprávňu
je hovoriť o ich mariánskosti. Keď sme chceli bliž
šie zistiť, čo to spôsobilo, čo ich viedlo k tomu, 
prišli sme k presvedčeniu, že je  to najmä slovanská 
liturgia. Tá našich otcov naučila úprimnému vzťahu 
k presv. Bohorodičke. Liturgia nás doviedla k za
čiatku nášho kresťanstva, k obdobiu sv. Cyrila a Me-

Hlavný onar o gr.-kat. chráme U spenia presv. Bohorodičky 
v Ľubici — od akad. maliara Mikuláša Klimčáka

toda. Svätí bratia nám túto liturgiu sprostredkovali 
a prostredníctvom nej viedli k presv. Bohorodičke. 
Svedčí o tom veľkomoravský katedrálny chrám, do 
ktorého — nakoniec — bol náš prvý arcibiskup a pá
pežský legát sv. Metod aj pochovaný. Naši pred
kovia dôsledne išli po stopách svätých bratov. Má
rii zasvätené chrámy sú dôkazom toho, že jestvuje 
spätosť, že sme v ich odkaze pokračovali.

A ako je to ,s nami? Pre nás je to príklad a po
vzbudenie, aby sme stále viac poznávali odkaz sv. 
Cyrila a Metoda, aby sme si všímali ich postoj k Pan
ne Márii a postoj, .ktorý naši -predkovia zachovávali 
z pokolenia na pokolenia. A ešte v jednom nás ten
to odkaz učí: to, že v našej liturgii máme spoľahli
vú náuku o Panne Márii!

Äno — pod ochranu tvoju sa utiekame, Bohoro
dička Panna. Prosbami našimi nepohŕdaj v potre
bách našich, ale vysloboď nás z nebezpečenstva, ty 
jediná čistá a  požehnaná. o. Cyril J a n č i š i n

MODLITBA, ABY SME BRALI SVOJ ŽIVOT TAKÝ, 
AKÝ JE

Keď som bol diefatom, Pane, nevedel som to. Neve
del som, že človek môže byt tak unavený, tak una
vený sám sebou, až si hovorí: „Skazil som si život.“ 
Poznal som mnoho pokušení. Toto je azda to naj
ťažšie.

Ach! Radi by sme mali lepšie zdravie, jasnejší 
rozum, nie tak úbohé telo, vyššie vzdelanie. . .  Iné 
postavenie a viac úspor na vkladnej knižke. . .  Vi
díme u iných stovky možností, ktoré by sa hodili 
nám, stovky príležitostí, ktoré sme my sami nikdy 
nem ali. . .  Viem, že je najvyšší čas, aby som žil 
a na snívanie je už príliš neskoro. Viem. Co je ne
možné, nikdy nepríde.

Vedieť toto, Pane, už toto je osvietenie. A prichá
dza práve stadiaľ, skadiaľ som už nič neočakával. 
Sny sú preč. Zostáva mi život — skutočný život, 
ten, ktorý musím milovať. Môj život, taký aký je 
a moje úbohé zdravie a  moja neslávna životná ces
ta. A všetko ostatné, čo ma nepriťahovalo.

Všetko by som teraz prijal, Pane. I seba samého, 
v celej svojej úbohosti. Nechcem sa už trápiť tým, 
čo by mohlo byt. Chcem nájsť svoje šťastie v tom, 
že budem konať to, čoho som schopný.

(Z češtiny preloiil — o. F. Citbaj)



pozwáš svoju vieRU.'

BOŽIA VŠADEPRlTOMNOSŤ
„Kam by som mohol |a odísť pred dnchom 
tvojim ďaleko . . ( 2  136, 7)

Katechizmus nás učí, že Boh je -všadeprítomný. 
To znamená, že Boh je ,všade: na nebi, ina zemi a  na 
každom mieste.

Písmo sväté o tomto píše: „Kam by som mohol ja 
odísť pred duchom tvojím ďaleko a  pred tvárou tvo
jou ,kam by som mohol ja zutekať? Keby som na ne
besá vstúpil, si tam ty, keby som v podsvetí si ustlal, 
prítomný si ty. Keby som zorám krídla vzal, keby 
kraj mora býval som, a j tam ma ruka tvoja povedie 
a  pravica tvoja ima ipodrží“ (Ž 138, 7—10). A na 
inom mieste: „Či som ja Bohom iba zblízka? t— to 
výrok Pánov — a  zďaleka nie som Bohom?“ {Jer 
23, 23).

Boh je skutočne prítomný na každom mieste. Svo
jou bytosťou .napĺňa la preniká každé miesto. Ako 
naša duša v každej čiastke nášho tela, tak aj Boh je 
v každej časti svojho stvorenia. „V ňom totiž žije
me, hýbeme sa a  sme . . . “ (Sk 17, 28).

Boh teda jestvuje vo svete tak ako duša v tele. 
Avšak duša v tele je akoby uzatvorená., Azda a j Boh 
je takto zatvorený >vo svete? Niel Boh je nekonečne 
väčší ako svet. nezmeniteľný, neobmedzený žiad
nym miestom.

Hoci Boh je všade, zvláštnym spôsobom sa na
chádza v nebi, v našich chrámoch a  v dušiach svät
coch. V nebi dovoľuje, aby sa na neho duchovnými 
očami pozerali anjeli la svätí a  ukazuje <im svoju 
krásu a  veľkosť. V chrámoch prebýva ako Bohočlo- 
vek na oltári v Najsvätejšej Eucharistii pod spôso
bom chleba a  vína. y  dušiach spravodlivých pre
býva Boh, Duch Svätý, svojou láskou, posväcuje ich 
a  posilňuje.

Boh je vždy blízko nás. O tom nám svedčí Písmo 
sväté.

Adam a  Eva po páde do hriechu v rajskej záhra
de márne sa chceli skryť pred Bohom., Bratovrah 
Kain utekal pred Bohom, ale nenašiel miesto, kde 
by sa pred ním skryl. Jonáš darmo sa usiloval utiecť 
pred Bohom. Boh mu ukázal, že je prítomný a j na 
mori. Keď Jakub putoval do Haranu, bol unavený 
a  zaspal pod holým nebom. V sne sa mu zjavil Boíi 
a  požehnal ho. Ked sa Jakub prebudil zo sna, pove
dal: „Ozaj, Pán je na /tomto mieste a  ja som o tom 
nevedeli“ (Gn 28, 16).

Toto vedomie, že Boh je blízko nás, má nás posil
ňovať v ťažkostiach nášho života. Preto máme v Bo
hu svojho najvernejšieho priateľa a  pomocníka.

Túto útechu vo svojich ťažkostiach čerpal kráľ 
Dávid, ked volal: „I keby som jnal chodiť v tmavej 
doline, nebudem sa báť zlého, lebo so mnou si“ (2
22, 4). Tiež sv. Ján Zlatoústy, carihradský partiar- 
cha, ked ho cisárovná Eudoxia poslala do vyhnan
stva: „Ci ma tým chceš naplniť strachom? Či ne
vieš, že Boh je všadeprítomný a  že naplňuje celú 
rem? Hoci kdekoľvek by si ma vyhnala, všade náj
dem svojho Boha!“

Myšlienka, že Boh je stále pri nás a  že nemôžeme 
pred ním utiecť, má nás varovať pred hriechom. Na 
toto pamätal a j Jozef Egyptský, ked! ho Putifarova 
manželka chcela zviesť na hriech. Povedal: „Ako 
by som sa mohol dopustiť tak veľkej krivdy a  proti 
Bohu sa prehrešiť“ , (Gn 39, 9). Na to myslela 
čistá Zuzana, keď povedala zvodcom: „Je pre mňa 
lepšie bez činu upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť 
pred tvárou Pánovou“ (Dan 13, 23). Sv. Efrém Sýr
sky, ked ho istá hriešnica zvádzala na hriech, pove
dal: „Dobre súhlasím, ale pod so mnou na námes
tie“ . „To nie, pretože tam by ¡nás videlo veľa ľudí,“ 
odpovedala žena. „Vidíš, ľudí sa hanbíš, ale Boha, 
ktorý všade a  všetko vidí, nebojíš sa ? “

Vždy pamätajme na Pána Boha, ktorý je blízko 
nás. Treba sa vždy vzoprieť každému zlému poku
šeniu, myslieť na Pána Boha, ktorý je všadeprítomný 
a  povedať ako starozákonná Zuzana: „Je pre mňa 
lepšie bez činu upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť 
pred tvárou Pánovou“ (Dan 13, 23). L. L.

DOM BUDOVANÝ NA SKALE — 
DOM BUDOVANÝ NA PIESKU

(Mt 7, 24—27)

Eudský rozum už vymyslel také konštrukcie panelov, ktoré 
sú schopné odolávať i zemetraseniam s menšou intenzitou, ba 
dokonca staviame už i pod vodou. Ale Ježiš hovorí toto pri
rovnanie pre niečo celkom inSe. ^Múdremu mužovi, ktorý si 
postavil dom na skale“ je podobný každý, kto počúva a usku
točňuj«! Ježišové slová (Mt 7, 24). Riadiť sa Jeho slovami, ko- 
mať podľa svojho svedomia a vždy s dôverou sa k Nemu obra
cať. Kto takto nerobf, alebo dokonca sa ani nesnaží podľa 
tohto robiť, je podobný tomu nerozumnému mužovi, čo bu
doval dom na piesku. Prvé pochybnosti, sklamanie a sme „na 
dne“, ako sa hovorí. Zafúkal vietor, či sa zdvihla voda? A 
zosypali sme sa. Koľkým z nás hrozí podobný pád? Tn sa 
neoplatí opravovať a strácať zbytočne čas Špekulovaním. Veď 
si môžeme privolať ešte väftší pád, či sklamanie.

Začnime odznovu. Nechajme, čo bolo a kopme hlboko, až 
na pevný základ. To znamená, že najprv musíme nájsť v sebe 
ten „zdravý základ“, to dobré, čo v nás je, a na tom začať 
budovať. A riadení hlasom svojho svedomia začneme ukladať 
kamene svojich skutkov pekne od začiatku. Spevňujme ich 
cementom lásky a trpezlivosti. Potom bude vyrastať stavba 
odolná voči všetkým životným ťažkostiam a skúškam. Zvoľme 
si za stavebného inžiniera Ducha Svätého a s dôverou sa mu 
odovzdajme. On je najlepším staviteľom ľudských duší, lebo 
v nich aj prebýva. Každý, kto stavia dom, chce si ho postaviť 
čo najlepSÍ, najpraktickejší, aby mu vo všetkom vyhovoval. 
Tak stavia i Duch Svätý.

A aký je smiešny človek, ktorý je vyučený mäsiar a sám 
si chce postaviť dom, tak i my sa mu podobáme, ked chceme 
niečo stavať, alebo robiť a máme od toho tak strašne ďaleko 
ako mäsiar od stavebného inžiniera.

Preto prosme o pomoc Ducha Svätého. S ním konzultujme 
a prichádzajme k nemu o radu. Dnešné životné tempo nás 
neraz unáša iným smerom. Chceme mať hneď to a hneď zase 
ono. Staviame rýchlo, nehladiac na podklad. Preto sa neču
dujme, že sa nám tie naše vzdušné zámky rozsypajú.

Budujme s Ježišom a na Ježišovi.
bohoslovec M i k u l á š



Benátsky patriarcha Albino Luciani, neskorší pá
pež Ján Pavol 1. napísal 40 predstieraných lis
tov, ktoré adresoval historickým osobnostiam, 

postavám známym z literatúry a  umenia. Jednotlivé 
listy sa dotýkajú otázok, ktoré súvisia so životom, 
dielom alebo ideami toho-ktorého adresáta a pre
mietajú tieto otázky do širších historických a spolo
čenských súvislostí. Vo všetkých listoch je zrejme 
porovnávanie jednotlivých otázok, ako sa javili 
v minulosti a ako ich možno pozorovať dnes.

Všetky listy sa dotýkajú vážnych problémov. Pre
to pri čítaní týchto listov hľadajme podnet pre 
zlepšenie toho. čo by sa v našom živote malo zlep
šiť.

Sv. T e r é z i i  z L i s i e u x
Svätá Terézia Ježiškova, francúzska rehoľná ses

tra, karmelitánka. Jej život bol bez pozoruhodných 
vonkajších činov, ale bohatý na vnútornú hĺbku, 
Oddanosť, lásku. Vstúpila do Karmelu v Lisieux 
a zomrela veľmi mladá na tuberkulózu, ponúknuc 
sa ako obeta Bohu. Napísala okúzľujúcu autobiogra
fiu Dejiny duše, preloženú do tridsiatich rečí, me
dzi inými aj do slovenčiny.

Mi l á  m a l á  T e r é z i a .  
keď som čítal Vašu autobiografiu, vtedy ma naplnil 
úžasom spôsob, akým ste milovali Boha a blížneho. 
Sv. Augustín napísal: „K Bohu ideme nie nohami, 
ale láskou.“ Aj Vy nazývate svoju cestu „cestou 
lásky“ . Kristus povedal: „Nik nepríde ku mne, ak 
ho Otec nepriťahuje“ . V dokonalej zhode s týmito 
slovami ste sa  cítili ako „vtáčik bez sily a  bez krí
del“. Oproti tomu v Bohu ste videli orla, ktorý zo
stupoval, aby Vás vyniesol do výšav na svojich 
krídlach. Božiu milosť ste nazývali „výťahom“, kto
rý Vás dvíhal do výšav k Bohu rýchlo a bez náma
hy, kým ste boli „príliš malá na výstup po strmom 
schodišti dokonalosti“ .

„Viera — píšete — nie je už závoj, ale m úrŕ Te
lesné utrpenie je také, že Vás núti povedať: „Keby 
som nemala vieru, usmrtila by som sa“ . Napriek to
mu silou vôle aj naďalej hovoríte Pánovi, klorého 
milujete: „Ospevujem šťastie raja, ale bez toho, že 
by som cítila radosť, jednoducho spievam, že chcem 
veriť. Vaše posledné slová boli: „Môj Bože, milu
jem ťa!“

V láske k blížnemu ste sa usilovali preukázať ma
lé, užitočné, ale nepozorované služby, a  keď ste 
niekoho uprednostňovali, tak to boli osoby, ktoré 
Vám zapríčiňovali nepríjemnosti a  menej zodpo
vedali Vašej povahe. Za ich málo sympatickou tvá
rou ste hľadali Kristovu sympatickú tvár. A iní ne
zbadali toto úsilie a snahu. Predstavená o Vás pí
sala: „Ako je mystická v kaplnke a práci, tak je 
žartovná a vymýšľavá v rekreácii, až nás niekedy 
rozosmeje“ .

Radosť pomiešaná s kresťanskou láskou sa obja
vuje už v speve anjelov v Betleheme. Patrí k podsta
te evanjelia, ktoré je „radostnou zvesťou.“ Je cha
rakteristickou známkou veľkých svätých. Radosť 
môže byt skvelým prejavom lásky, ak sa odovzdáva 
iným, ako ste to robili práve vy.

Týchto niekoľko črt, ktoré som naznačil, ani zďa
leka neobsahuje Vaše úplné posolstvo kresťanom. 
No môžu nám poskytnúť aspoň niektoré orientačné 
línie.

Terézia, láska, ktorú ste prinášali Bohu, bola ozaj 
hodná Boha. Takou má byť naša láska: plameň, 
ktorý sa živí všetkým, čo je v nás veľké a  pekné, 
zrieknutie sa všetkého( čo je v nás spurné; víťazstvo, 
čo nás vezme na svoje krídla a nesie nás. ako dar 
k Božím nohám.

Spracoval o. Miroslav Dancák

SO ROKOV UKRAJINSKÉHO ROZHLASOVÉHO 
VYSIELANIA V ČESKOSLOVENSKU

Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratisla
ve, odbor ukrajinskej literatúry v Prešove pre Ukra
jinské štúdio Čs. rozhlasu v Prešove vydalo zaujíma
vú publikáciu o 50-ročnej ceste ukrajinského roz
hlasového vysielania v Československu. Zostavila 
ju doc. dr. Helena Rudlovčáková, CSc., ktorá bola 
taktiež pri počiatkoch ukrajinského rozhlasového 
vysielania u nás, ktoré vzniklo 1. decembra 1934 
v Košiciach. Samotné vysielanie sa začalo 3. decem
bra spomínaného roku. Po druhej svetovej vojne sa  
vysielalo z Bratislavy a  od augusta 1948 doteraz 
z Prešova. Prvým riaditeľom ukrajinského rozhlaso
vého vysielania bol Andrej Rudlovčák, ktorý v roz
hlase v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1945—1960.
V novembri 1948 sa stal a j podpredsedom Ukrajin
skej národnej rady Prjaševščiny. Zomrel v septembri 
1977. Po ňom nastúpil Vasil Varchola, potom Michal 
Kantuľák. Štúdio ukrajinského vysielania teraz ve
die dr. Peter Mudrík. Redakcia a  vysielanie pôsobí 
na Vajanského ulici v bývalom letnom sídle rodiny 
Bal-Pataky. V súčasnosti je pred dokončením nová 
budova štúdia, ktorá bude odovzdaná do užívania 
v budúcom roku.

„Ukrajinské štúdio Československého rozhlasu ne
vykonalo za svoju existenciu málo. Položilo základy 
pevného vzťahu k poslucháčom, ktorí čakajú na jeho 
jednotlivé relácie a  považujú ich za svoje.“ Tak hod
notí 50-ročnú cestu štúdia a jeho činnosť v súčas
nosti dr. Štefan Bachár, CSc., riaditeľ Českosloven
ského rozhlasu na Slovensku.

Štúdio svojím každodenným pôsobením prostred
níctvom obsahového zacielenia programov upevňuje 
vzťah a lásku k svojmu národu, k jeho jazyku a  kul
túre, k ZSSR, minulosti a socialistickej prítomnosti. 
Je významnou kultúrnou inštitúciou vo Východoslo
venskom kraji. Jeho polstoročná cesta k posluchá
čom je zrkadlom vývinu kultúry nielen Ukrajincov 
v ČSSR, ale a j demokratickej kultúry v našej vlasti.

Vydanie publikácie k jeho 50. jubileu je dobrým 
edičným počinom. Vyšla v ukrajinčine.

(AKA)

30 ROKOV KZUF ČSSR

K 30. výročiu vzniku Kultúrneho zväzu ukrajin
ských pracujúcich v ČSSR vyšla publikácia, ktorú zo
stavil doc. dr. A. M. Kováč, CSc. z prešovskej FF 
UPJŠ v Košiciach. Okrem 2 historických príspevkov, 
ktoré sa zaoberajú a j povojnovým vývinom Ukrajin
cov ČSSR, v publikácii je rad štatistík a zoznamov 
funkcionárov KZUP. Na konci je bohatá fotopríloha. 
Publikácia je zameraná kultúrno-výchovne. Dôstoj
ne dokumentuje bohatú 30-ročnú činnosť tejto vý
znamnej spoločenskej organizácie.

(AKA)



GORAZD, KLEMENT, ANGELÄR, NAUM, SÄVA

KLEMENT sa narodil okolo r. 840 v Solúne alebo 
jeho okolí. Nevie sa, či bol rodom Grék alebo Slo- 
vien, no sloviensky dobre vedel. To Isté možno po
vedať o jeho rovesníkoch Naumovi a  Angelárovi, 
všetci patrili do mníšskej družiny Metoda a Konštan
tína. Klementovi sa dostalo nižšieho vzdelania v So
lúne, neskôr v kláštornej škole pod vedením Kon
štantína a Metoda a toto sa stále doplňovalo odbor
ným štádiom na cestách po Morave, Panónii a Ríme. 
Svojim učiteľom pomáhal pri prekladaní kníh do 
slovienčiny a neskôr vo vyučovaní učeníkov. Vedel 
slovom i písmom grécky, sloviensky a latinsky. Vy
nikal ako dobrý štylista, básnik, staviteľ. Ako po
stavil v Ochride dva chrámy a kláštor, tak môžeme 
s  istotou predpokladať, že aj na Morave staval chrá
my v byzantskom slohu, z ktorých archeológovia 
niektoré odkryli. Za kňaza bol vysvätený v Ríme 
r. 868 asi 28-ročný, S Metodom sa vrátil na Veľkú 
Morava, kde zastával funkciu učiteľa na škole. Po 
smrti Metodovej preberá s  Gorazdom vedúce miesto 
v hierarchii a pri obrane diela svätých bratov. Ako 
vedúca osobnosť bol uväznený a  vyhnaný z krajiny 
s  Naumoiii. a Angelárom. Usadil sa v Bulharsku, pri 
Ochridskom jazere založil školu s  kláštorom; pokra
čoval v učiteľskom úrade, r. 893 sa stal tam bisku
pom. Zostavuje liturgické knihy, preklady i pôvodné 
skladby, hymny a životopisy svätcov. Pred smrťou 
sa  zrieka biskupstva, vstúpi znova do kláštora, kde 
zomiera 27. 7. 916. O jeho živote sa dozvedáme z 
gréckej legendy Život sv. Klementa.

NAUM, vlastne Nahum, žiak sv. Cyrila a  Metoda, 
narodený okolo r. 840 v Solúne alebo v okolí, už 
v mladom veku sa stretol s mníchmi a svojimi učiteľ
mi. Sám vstúpil do kláštora, o čom svedčí jeho bib
lické meno. R. 863 sa pobral so svojimi učiteľmi, od 
ktorých dostal vzdelanie, na misionársku cestu na 
Veľkú Moravu, sprevádzal ich na ďalších cestách cez 
Panóniu a Itáliu do Ríma. Tam bol vysvätený r. 868 
za kňaza. S Metodom sa vrátil na Moravu, pomáhal 
v učiteľskom úrade v škole a pri preklardaní Písma 
svätého a zostavovaní liturgických a  iných nábo
ženských kníh. Po Metodovej smrti bol s  Klementom 
a Angelárom vyhnaný do Bulharska. Usadil sa v 
sídle krajiny v Prieslave ako vedúci školy. Keď sa  
Klement stal biskupom r. 893, prevzal vedenie školy 
v Ochridé. Roku 900 sa  zriekol učiteľstva a utiahol 
sa  do kláštora sv. archanjelov Michala a Gabriela 
pri Ochride, kde a j 23. 12. 910 zomrel. O jeho živote 
nám podávajú zvesti Život Naumov, Život Klemen
tov.

ANGELÁR nie je bližšie známy. Pochádzal práve tak 
ako jeho rovesníci zo Solúna alebo jeho okolia. Pri

dal sa do družiny učiteľa Cyrila a Metoda, u ktorých 
nadobudol vzdelanie. Sprevádzal ich na ceste na 
Veľkú Moravu, cez Panóniu do Ríma, kde bol r. 888 
vysvätený najprv za diakona a  potom! za kňaza. Vrá
til sa s  Metodom na Veľkú Moravu, kde mu pomáhal

ako učiteľ v škole a pri literárnej činnosti. Po smrti 
Metodovej bol vyhnaný do Bulharska. Prijal ho knie
ža Čáslav na svoj dvor. kde čoskoro zomrel. O ňom 
píše grécka legenda Klementova.

GORAZD, slobodný muž z okolia Nitry (pri Mo- 
čenku je osada Gorazd), Slovien-Slovák, narodený 
okolo r. 840. Prvé vzdelanie mu dali v nemeckej 
Škole v Nitre, ktorá sa v prameňoch len tak mimo
chodom spomína v Živote Cyrilovom: „I boli to la
tinskí duchovní, arcikňazi, kňazi a učeníci. ,  .** Go
razd Ihneď po príchode svätých bratov sa pridal k 
nim, u nich si doplnil štúdiá, ktoré ešte rozšíril na 
cestách po Panónii a Itálii za svojho dlhšieho poby
tu v Ríme. Po návrate do otčiny zastával úrad uči
teľa na škole popri Metodovi. Pomáhal tiež pri pre
kladoch a  literárnej tvorbe. Jeho sa iste radili vo 
veci terminológie zaužívanej na Veľkej Morave (mo- 
ravizmy a  slovakizmy v jazyku literárnych a litur
gických diel Cyrila a  jeho školy sú zjavné}. Za kňa
za bol vysvätený pravdepodobne v Ríme r. 868 spo
lu s  Klementom a Naumom, svoju prvú Službu Božiu 
s  nimi spieval v chráme sv. Petra, na druhý deň 
u sv. Petronely, na tretí deň u sv. Ondreja, na štvrtý 
deň u sv. Pavla, kde cez celú noc spievali a j hodinky 
a piesne. Po smrti prvého arcibiskupa Metoda mal 
zaujať jeho miesto v škole. Preto si pokladal za úlo
hu brániť dielo svätých bratov pred Svätoplukom 
proti nitrianskemu biskupovi Vichingovi. Za smelé 
vystúpenie bol vrhnutý do väzenia a v okovách dr
žaný s  ostatnými z družiny (príbuzní neboli k nemu 
pripustení. Život Naumov) sedempočetníkov a po
tom vyhnaný z domova. Gorazd však do Bulharska 
nešiel. Ani jeden prameň o ňom už nehovorí. Ostal 
v tichu nracovaf medzi Slovákmi na odľahlejšom 
mieste. Možno šiel na východné Slovensko alebo do 
Vislianska. Máme dosť dôvodov tvrdiť, že r. 900 bol 
aj on vysvätený za biskupa a ustanovený ako naj
schopnejší do funkcie arcibiskupa, pravdepodobne 
v Ostrihome na území panónskej arcidiecézy. I ďa
lej mal starosť o školu, lebo cez celé 10. storočie sú 
na našom území ďalej kňazi a biskupi, ktorí pokres
ťančili Slovákov, Maďarov. Čechov a  Poliakov. Go
razd bol a ostal svetským kňazom. O tom; svedčí jeho 
slovienske krstné meno. Nevstúpil do kláštora. Zom
rel okolo r. 920. O jeho živote nám v skratke hovo
ria Životy Cyrila, Metoda, Klementa, Nauma a Ska- 
zanije o písmenách mnícha Chrabra.

SÄVA v prameňoch sa nazýva tiež Laurentius — 
Vavrinec. Spomína sa iba pri misionárskych prá
cach a  cestách na Veľkú Moravu a do Ríma. Keď sa 
medzi sedempočetníkmi menuje Laurentius, vyne
cháva sa meno Sáva a naopak. Iba raz sa uvádzajú 
obe mená, a to hneď za sebou ako posledné: Sáva, 
Laurentius. Ale vtedy počet sedempočetníkov vy
skočí na osem osôb. To je istá chyba v prameni, 
to jest v kyjevskom prípisku k rukopisu Skazanije
o písmenách. Z toho usudzujeme, že autor prípisku 
už nerozumel, prečo sa vyskytujú mená Laurentius 
a Sáva pre tú istú osobu. Autor žil totiž hodne 
neskoršie po vzniku spisku mnícha Chrabra Skaza
nije o písmenách a od bezprostrednej veľkomorav
skej tradície mal ďaleko. V skutočnosti mená Lau
rentius a  Sáva sú mená tej istej osoby, prvé ako 
krstné meno, druhé biblické, ako mníšske meno, 
tak isto, ako mal Konštantín okrem krstného ešte



mníšske meno Cyril. Možno teda písaf: Vavrinec — 
Sáva, so spojovníkom (Laurentius, po slovensky 
Vavrinec, je meno rímskeho mučeníka, u Slovákov 
uctievaného už pred vefkomoravskou dobou). Va- 
vrinec Sáva neodchádza z Veľkej Moravy po Me
todovej smrti, ale ako Gorazd utiahol sa  na vzdia
lenejšie miesto. V prameňoch sa jeho odchod nikde 
nenaznačuje. To preto, že mal ku Slovienom bližší 
vzťah: bol sám Slovákom. Meno Vavrinec by o tom 
dobre svedčilo. Narodil sa okolo r. 845, lebo sa  za
raduje do družiny ako posledný, najmladší. Za dia
kona bol vysvätený v Ríme r. 868 a neskôr aj za 
kňaza. Na Veľkej Morave patril do zboru učiteľov 
v Cyrilovej škole. Po smrti Metodovej bol s  inými 
väznený a  patril pravdepodobne k tým väzňom, ku 
ktorým ani príbuzných nechceli pustiť. Gorazd iste 
mal príbuzných pri Nitre. Pravdepodobne aj Sáva 
bol r. 900 vysvätený za biskupa, pracoval na území 
Visľanov, kde sa zachovala o ňom pamiatka. Zomrel 
okolo r. 92S. Len kusé zvesti hovoria o ňomc Život 
Klementov, Uspenije Cyrilovo, Život Cyrilov z Mol
davského zborníka a Skazanije o písmenách [pri 
pisky). G. P.

Plaketa akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej — Cyril a Metod, 
zakladatelia slovenského písomníctva

Svätý Cyril a Metod, horliví a Bohu oddaní apoštoli, učite
lia slovanských národov, proste nášho Vládcu, aby s Cirkvou 
zjednotil všetkých Slovanov ä  upevnil ich v pravej viere. 
Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

(Tropár sviatku sv. Cyrila a Metoda)

„Slovo mier sa objavuje takmer na každej stránke Písma 
ivStého, ktoré zdfirazfiuje, že mier je vzácny Boží dar, za 
ktorý sa máme modlil a usilovať «a o jeho dosiahnutie.“

(Jan Mára, kanonik — KN 1982, 34)

Základ manželstva
Deti v raných rokoch života viažu sa celkom na 

svojich rodičov, ktorí sú pre nich najvyššou autori
tou. Len čo však povyrastú, uvoľňuje sa zväzok me
dzi nimi a  rodičmi. Usilujú sa čoraz väčšmi presa
diť svoju vôľu, tiahne ich stále viac ku kamarátom 
a  kamarátkam. K nim sa teraz správajú vždy dôver
nejšie. Ich pomer k ¡nim je stále úprimnejší. Pri
chádza čas mladej lásky, ktorej základnou črtou je 
voľba druhej osoby. Je to voľba do istej miery zá
hadná, lebo milujúci nevie, prečo si volí tú alebo 
inú osobu. Je presvedčený, že s  inou by nevedel byť 
šťastný. Predstava milovanej osoby tvorí stredobod 
jeho myšlienkovej činnosti. Vyvoláva v ňom nepo
koj a úzkosť o ňu. Preto zamilovaný je taký prí
stupný rôznym citom, najmä žiarlivosti. Táto láska 
rodí túžbu po zblížení a  jednote. Zamilovaní chcú 
si vzájomne patriť navždy.

Toto vzájomné vlastnenie nastáva v manželskom 
zväzku, v ktorom sa mladík a dievča /odovzdávajú 
jeden druhému do smrti. Manžel chce, aby man
želka patrila len jemu a blaží ho vedomie, že to 
isté chce i jeho manželka. Je šťastný, že vlastní 
svoju manželku a  že sám je ňou vlastnený. To isté 
platí o manželke. Toto vzájomné vlastnenie, v kto
rom sa manželia jeden druhému odovzdávajú, da
rujú, .venujú, je prirodzeným základom manželstva.

Manželstvo je pre veriaceho človeka zároveň svia
tosťou. Táto sviatosť vyplýva zo slov sv. Pavla, kto
rými tvrdí, že vzťah manžela k manželke 1e taký islý 
ako vzťah Krista k Cirkvi. ¡Píše: „Vy však, mužovia, 
milujte svoje ženy, ako si Kristus zamiloval Cirkev, 
že seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a  očistil 
slovom života v kúpeli vody! Pripravil si Cirkev 
slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez akejkoľvek 
inej chyby, ale svätú a bez úhony. Tak isto aj mu
žovia sú povinní milovať svoje ženy ako vlastné 
svoje telo. lebo kto miluje svoju ženu, seba samého 
miluje (Ef 5, 25—28). Z tých slov je jasné, že man
želia majú milovať svoje ženy tak ako Kristus Cir
kev. A Kristus miluje Cirkev tak, že dal za ňu vlast
ný život. I manželia majú milovať svoje ženy tak, že 
majú byť ochotní položiť za ne svoj život. To isté 
platí o manželkách. Veď manželská jednota je ta
ká, že sv. apoštol Pavol napomína manželov, aby 
milovali svoje ženy ako svoje vlastné telo, lebo kto 
miluje svoju ženu, .miluje seba samého. Sv. Pavol to 
vysvetľuje slovami: „Preto muž opúšťa otca a  mat
ku a  vinie sa k žene, i stávajú sa obaja jedným te
lom“ (Ef 5, 31). ¡Nazýva ho veľkým tajomstvom, a to 
so zreteľom na Krista a  Cirkev (Ef 5, 32). To zna
mená, že medzi mužom a ženou má byť taká obeta
vá láska ako medzi Kristom, čo obetoval svoj život 
za Cirkev a  Cirkvou, ktorá celkom patrí Kristovi.

Z toho je jasné, že manželstvo znamená pre muža 
a ženu novú cestu života. Kým boli slobodní, hľadali 
svoje šťastie tým, že upierali svoju pozornosť len 
na seba. Jedine k 'nim samým smerovala ich čin
nosť. I ,v manželstve hľadajú šťastie, ale smer, kto
rým sa majú k nemu uberať, je ich manželský part
ner. Aby manžel bol šťastný, musí sa usilovať ob- 
šťastniť svoju manželku. Radosť, ktorú jej spôsobí, 
je jeho opravdivá manželská radosť. Je to radosť 
vznešená a  šľachetná. Je splnením tej lásky, ktorá 
sa v ňom hlásila, keď sa zamiloval do svojej man



želky. To isté treba povedať i o manželke. I ona mu
sí hladať vlastné šťastie v tom, že sa usiluje obšťast- 
niť svojho manžela. Teda manželskou láskou muž 
sa rozdáva svojej žene každým pohľadom, vľúdnym 
príhovorom, svojím správaním i celým svojím živo
tom. Čím nezištnejšie sa rozdáva, tým je šťastnejší. 
Samozrejme, takisto má konať i manželka. Takým 
počínaním sa ich vzájomné vlastnenie upevňuje.

Toto vlastnenie manželov vyžaduje vzájomnú 
otvorenosť. Jeden druhému má úprimne otvoriť svo
je srdce, aby v ňom mohol vyčítať jeho zmýšľanie, 
túžby, radosti i bolesti. Len tak si môžu vyjsť na
vzájom v ústrety a  chápať jeden druhého.

Toto vzájomné vlastnenie manželov má sa preja
viť aj v ich konaní. O všetkom, čo chcú podniknúť, 
majú sa poradiť s  druhým a  usilovať sa dohodnúť. 
Niekedy je dohoda ťažká, lebo obidvaja majú vlast
nú vôľu a  neraz a j vlastné záľuby ako keď on je 
futbalový fanúšik a ona má radšej prechádzku. Vte
dy treba byť rozumným a povedať jeden druhému: 
Dnes ustúpim ja, inokedy ty.

Ak má jeden z manželov niečo proti druhému, 
treba mu to úprimne povedať medzi štyrmi očami. 
Pri dobrej vôli sa všetko napraví. Nikdy sa neslo
bodno potajomky žalovať jeden na .druhého pred 
inými. Tým by sa vec len zhoršila.

K šťastiu rodičov patria deti, v ktorých vidia svo
ju budúcnosť. Deti posilňujú základ manželstva, t. j. 
vzájomné vlastnenie manželov. Otec teraz miluje 
svoju ženu ako manželku a aj ako matku svojich 
milovaných detí. To isté treba tvrdiť o manželke. 
Dosvedčujú to prípady, ;kGd je toto vzájomné vlast
nenie z nejakej príčiny otrasené. Vtedy ho neraz 
udržuje práve láska k deťom. Pre deti vedia man
želia jeden druhému veľa odpustiť a veľa zniesť. 
Keď sú v rodine deti, šťastím muža musí byť šťastie 
celej jeho rodiny. To isté treba tvrdiť o šťastí ženy. 
Skutočnosť dokazuje, že manželia najmä pre svoje 
deti sú ochotní priniesť každú obeť. Ich šťastie ich 
blaží najviac...

Základ manželstva je vzájomné vlastnenie sa mu
ža a ženy. Ich manželské šťastie spočíva v rozdá
vaní sa jedného druhému. A keď prídu deti, obaja 
sa rozdávajú celej svojej rodine. To je cesta k pra
vej manželskej radosti.

Bohužiaľ, toto dnes nechápu mnohí manželskí 
partneri. Hľadajú v manželstve šťastie, ale pred
stavujú si ho sebecky. Jeden na druhého pozerajú 
len ako na nástroj svojho šťastia, ktorý hľadia pod
robiť svojej vôli. Tomu sa'obidvaja vzpierajú. A tak 
vznikajú nepokoje, spory, zvady. Často sa to končí 
rozvodom, ktorý znamená najväčšie nešťastie naj
mä pre dietky. čo nevinne trpia pre svojich rodičov.

Prirodzený i zjavený základ manželstva je vzá
jomné vlastnenie sa muža a  ženy. Tento základ 
možno udržať len rozdávaním sa jedného druhému
i celej rodine. dr. Ján B u b á n

KRAJSKÁ KNIŽNICA V KOŠICIACH vydala cennú 
bibliografiu a  knihách, novinových a  časopiseckých 
článkoch, katalógoch a  ďalších prameňoch o znám
kach, ktoré vyšli u nás krátko po oslobodení Košíc. 
Sú to známky tzv. košického vydania. Bibliografiu 
zostavil Vladimír Chmeláŕ.

Nový či starý kalendár?
Susedné dediny. V jednej aj v druhej žijú grécko

katolíci. Avšak v jednej svätia sviatky podľa nové
ho, v druhej podľa starého kalendára. Ked jedni 
svätia, druhí pracujú — a naopak. Kde je pravda? 
Čoho sa má pridržiavať človek, kresťan? Kedy má 
svätiť?

Aby sme poznali pravdu, pozrime sa na kalendár 
od jeho počiatkov.

Kalendár (z latinského slova „calendae“, t, j. prvé 
dni v mesiaci zasvätené Jánusovi a Junone v starom 
Ríme) je ucelená sústava delenia väčších časových 
úsekov, ktorá vznikala postupne na základe pozo
rovania periodicity a pravidelnosti prírodných ja
vov (napr. pohybu nebeských telies, vegetatívnych 
období, opakujúcich sa klimatických sezón a iných 
javov, ako napr. záplav, dažďov, vetrov a pod.}.

Potreba členiť dlhšie časové obdobia na určité 
periodické články, ako napr. rok, ročné obdobia, 
mesiac, týždeň a i. vznikla predovšetkým z hospo
dárskych pohnútok. Takéto meranie času bolo nut
né najmä tam, kde agrotechnický proces závisel od 
záplav alebo období dažďov.

Každá ľudská spoločnosť si utvorila takýto sys
tém. Existuje preto veľká pestrosť kalendárnych 
foriem. Najprirodzenejším kritériom na zostavenie 
formalizovaných kalendárov boli fázy mesiaca, kto
ré inšpirovali lunárny (mesačný) typ kalendára. 
Tento typ vznikol nezávisle na mnohých miestach 
a má množstvo variantov. Presnejšie výsledky po
skytoval kalendár solárny (slnečný), opierajúci sa 
o pozorovanie slnečných pohybov. Kombinácia tých
to dvoch typov — tzv. iunisolárny kalendár -= bola 
najčastejšia. Každá konkrétna forma kalendára ma
la značné nedostatky, „chýbajúce“ či „prebytočné“ 
dni a mesiace a pod. bolo treba pridávať alebo vy
púšťať podľa rozhodnutia toho-ktorého kňaza či 
vládcu.

Základom terajšieho letopočtu je rímsky kalen
dár, ktorý bol inšpirovaný gréckym a stal sa pod
kladom pre kresťanský. Bol pôvodne prevažne lu
nárny a neskoršie sa  vyvinul na Iunisolárny typ. 
Keďže bol veľmi komplikovaný, pohanský cisár Jú
lius Caesar vo funkcii najvyššieho kňaza zaviedol 
r. 46 pred Kristom tzv. juliánsky kalendár, ktorý 
využíval egyptský kalendár (t. j. solárny) a mal 
365 dní a 1 deň plus ako priestupný raz za štyri 
roky. Názvy mesiacov rímskeho kalendára sa za
chovali v mnohých európskych jazykoch vrátane 
slovenčiny. Rímsky rok sa  pôvodne začínal 1. mar
ca (preto september — siedmy mesiac, októberi — 
ôsmy, november — deviaty, december — desiaty), 
ale od 2. stor. po Kr. sa  začínal 1. januárom.

Lenže aj tento kalendár mal nepresnosti. Táto 
diferencia sa za niekoľko sto rokov zväčšila a došlo 
k badateľnému rozchádzaniu kalendára s viditeľ
ným pohybom Slnka. Nepresnosti tohto kalendára 
boli opravené r. 1982 rímskym pápežom Gregorom 
XIII. Tak vznikol gregoriánsky kalendár. Keďže roz
diel juliánskeho kalendára bol už plných 10 dní, 
preto deň 5. októbra 1582 počítali ako 15. október 
a zaviedli dodatočné pravidlo určovania priestup
ných rokov: priestupnými rokmi spomedzi vekových 
považujú iba tie, v ktorých číslo sto je deliteľné na
4, napr. 1600, 2000 a pod. Tu možno ešte dodať, že



u nás juliánsky kalendár nazývajú „starým štýlom“ , 
a gregoriánsky — „novým štýlom“.

Kladieme si otázku: podlá ktorého kalendára má
me svätiť kresťanské sviatky?

Kedže starý a nový štýl kalendárov je systémom 
slnečného kalendára, pochopiteľne máme sa  pridr
žiavať toho štýlu kalendára, ktorý je presnej
ší, ktorý skutočne v súčasnosti súhlasí s  po
lohou Slnka ,k Zemi. Tým kalendárom je grego
riánsky, t. j. „nový štýl“ . A to tým viac, že najväčší 
kresťanský sviatok — Vzkriesenie Kristovo — pód
ia cirkevných predpisov závisí od „skutočnej polo
hy Slnka k Zemi“ . Podlá cirkevného pravidla totiž 
Vzkriesenie Kristovo sa má svätiť vždy po jarnej 
rovnodennosti v prvú nedeľu po splne. A skutočná 
jarná rovnodennosť podľa Slnka je 21. marca podľa 
nového štýlu, a v žiadnom prípade ju nemožno pre
niesť na 3. apríla (ked podľa starého štýlu je ešte 
iba 21. marec), lebo v ten deň skutočne je už oveľa 
deň dlhší ako noc. Bol by to sebaklam.

Tu treba zdôrazniť, že kalendár nie je ani člán
kom viery, ani súčasťou obradu, ako sa to mnoho ráz 
aj našim ľudom nahováralo. Kalendár je vlastne 
rátanie času. Sú to hodinky roka, tak, ako hodinky 
na ruke sú meradlom času dňa„ Robiť z kalendára 
niečo iného alebo niečo viac, je nedorozumenie.

V súčasnosti gregoriánsky (nový štýl) kalendár 
používajú všetci kresťania katolíci západného a vý
chodného obradu, evanjelické a reformované cirkvi, 
dokonca aj niektoré autokefálne pravoslávne cirkvi.

Iste by bolo veľkou radosťou pre nás všetkých, 
keby sa v našej prešovskej eparchii vo všetkých 
farnostiach svätilo podľa gregoriánskeho kalendára, 
aby nedochádzalo k tomu — ako sme to v úvode 
povedali — jedni svätia, druhí pracujú.

Štát vychádza v ústrety veriacim, ked podľa plat
ného kalendára (nového štýlu) dáva na veľké sviat
ky voľné dni, aby sme v pokoji mohli vykonávať bo
hoslužby a spolu s našimi rodinami v radosti pre
žiť výročné sviatky. L. L.

PÚT LITOMERICKÝCH BOHOSLOVCOV

Dňa 10. mája t. r. si bohoslovci CMBF v Litoméri- 
ciach vykonali púť k Matke Božej do Starej Bole- 
slavi v rámci jubilejného roku sv. Metoda.

Pri tejto príležitosti nemožno nespomenúť, že po
dobnú púť — ako sme už o tom písali v našom Slove 
(1977, č. 7, str. 14) — si vykonal pri príležitosti svä- 
továclavského roku 1929 apoštolský vizitátor Ange- 
lo Giusseppe Roncalli, neskorší pápež Ján XXIII. Ako 

•'* to vidieť na archívnych snímkach, v jeho sprievode 
o. i. bol i gr.-kat. biskup Kocilovský a  vtedajší správ
ca gr.-kat. farnosti v Prahe a  neskorší svätiaci pre
šovský biskup ThDr. Vasil Hopko.

Pri tohtoročnej púti sa v priestoroch staroboleslav- 
ského chrámu ozývalo staroslovienske „Hospodi po
miluj“, keď Službu Božiu sv. Jána Zlatoústeho slú
žil vdp. ThLic. Stanislav Prokop. odb. asistent CMBF 
? Litoméŕiciach a dekan v Prahe 9 — Prosek. Asis
tovali mu dvaja novovysvätení diakoni a spieval 20- 
členný miešaný zbor. Pozoruhodné na tom je, že 
títo mladí ľudia pod vedením svojho dirigenta sa 
spev Služby Božej v staroslovienskom jazyku učili 
takmer jeden rok.

K bohoslovcom prehovoril vdp. kanonik Jan Le- 
beda, ktorý o. i. povedal, že práve oni, ako budúci 
kňazi majú byť naďalej priekopníkmi cyrilometo- 
dovského dedičstva. Vhodné je tu ešte dodať, že v; 
Starej Boleslavi svojho času ako duchovný správca 
pôsobil i neb. šéfredaktor našich časopisov ThDr. 
Emil Korba. —cr—



■j* Z krefťanfkéht fveta

Edward Daily, biskup z  Derry v Severnom írsku, 
slúžil ďakovnú Službu Božiu pri príležitosti 40. vý
ročia ukončenia druhej svetovej vojny. V príleži
tostnej homílii poukázal >na potrebu brániť mier 
a  urobiť všetko pre zachovanie posvätného daru 
života, ako nás k tomu pozýva učenie našej cirkvi.

Pápežská rada Cor unum vo svojom nedávnom 
vyhlásení pripomenula, že Svätý Otec Ján Pavol H. 
neprestajne vystupuje so svojimi výzvami za ,mier, 
zmierenie a  ľudskú solidaritu. Prejavuje ľudu dotk
nutému živelnými pohromami a ľudským neporozu
mením svoju otcovskú starostlivosť a  cirkevnú po
moc.

Cor unum popri iných povinnostiach je a j chari
tatívnou organizáciou Svätého Otca. Ako taká len 
v období od 1. februára do 10. marca ,t. r. rozdelila 
v mene pápeža dary vo výške 170 000 dolárov.

Katolícke vydavateľstvo Ecclesia v Budapešti vy
dalo gramofónovú platňu s  náboženskými piesňami, 
ktoré naspieval tridsaťročný maďarský spevák Jenô 
Sillye, otec Štyroch detí. Piesne sa dajú sprevádzať 
na gitare a Jenô povedal, že sa teší z veľkého záuj
mu maďarskej mládeže, ktorá pozná a  spieva jeho 
nábožensky ladené piesne.

Kardinál Salvadore Pappalardo vysvätil v Valer
me na kňaza 60-ročného Pietra Burgiu, otca piatich 
detí. Pietrovi umrela pred ôsmimi rokmi manželka 
a  on zacítil Božie volanie ku kňazstvu. Dal sa na 
štúdium teológie a  teraz prijal kňazskú vysviacku, 
[ej najväčšou ozdobou boli deti s rodinami, ktoré 
želali otcovi veľa úspechov v Božej vinici.

Katolícko-pravoslávna komisia, ktorú ustanovili 
v lete 1980 vo francúzskom hlavnom meste, vydala 
správu pre tlač. V správe sa hovorí, že päťrdčné 
úsilie prinieslo prvé plody, hlavne vzájomné zblíže
nie, pozitívny bratský dialóg a  zoznámenie s  roz
siahlym teologickým materiálom.

SvMtý Otec Ján Pavol II. sa rozhodol odložiť riad
ne zasadanie VII. biskupskej synody na rok 1987 
s  odôvodnením, že dostal veľa žiadostí, ktoré upo
zorňujú na závažnosť témy, a  tedia a j na potrebu 
dôkladnej prípravy. Synoda sa bude zaoberať posla
ním laikov ¡v cirkvi a  vo svete.

Známy parížsky arcibiskup, syn židovských rodi
čov a  konvertita Lustiger, povedal, že Druhý «vati
kánsky koncil bol prípravou na tretí. Nie je vylú
čené, že sa tento koncil zíde v dohľadnom čase. Kým 
Druhý vatikánsky koncil inašiel miesto cirkvi v sú
časnom svete, úlohou tretieho bude rozpracovať 
formy tohto spolužitia cirkvi so súčasným svetom. 
Je nesprávne, povedal, ak niektorí hľadia na kon
cil ako na bežné zasadanie a  zabúdajú, že je to die
lo Ducha Svätého.

Bydete mi svedkami je téma Týždňa modlitieb za 
zjednotenie kresťanov. Stanovené sú a j témy pre 
jednotlivé dni januárovej oktávy. Návrh ¡vypracovala 
ekumenická skupina, v ktorej boli dvaja íkatolíci, 
dvaja pravoslávni a  dvaja protestanti. Definitívny 
text schválila medzinárodná komisia v juhosloivan-

skej Ľubľane, ktorá určila tému v prítomnosti pred
staviteľa rímskeho Sekretariátu pre jednotu kresťa
nov.

*

Kultúrne rozhlady
V STAROBYLOM RUSKU MESTE TICHVIN dokon

čujú rekonštrukciu architektonického súboru niek
dajšieho Uspenského kláštora, ktorý leží na brehu 
rieky Tichvinky. Spomínaný kláštor bol založený 
v roku 1560. V jeho bohatej knižnici sa zhromažďo
vali a  uchovávali rukopisné knihy a  kroniky. V kláš
tornej maliarskej dielni bol vytvorený obraz Tich- 
vinskej Bohorodičky, ktorý je dnes súčasťou expo
zície Múzea staroruského: umenia Andreja Rubľova 
v Moskve.

PRI SANOKU V POĽSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE 
vzniklo v roku 1958 prvé etnografické múzeum — 
skanzen. Teho úlohou je zhromažďovať typické do
my z rôznych oblastí .krajiny. V súčasnosti je na 
štyridsaťhektárovej ploche vyše 150 objektov, ktoré 
sú plne vybavené nábytkom a zariadením. Jednou 
z dominánt skanzenu je i typický poľský kostolík.

V ČESKOSLOVENSKU je v súčasnosti vyše 40 ti
síc knižníc a  ich pobočiek. Z nich je 19 vedeckých 
s  30 miliónmi knižných jednotiek a  74 vysokoškol
ských knižníc s  18 miliónmi knižných jednotiek. 
Všetky knižnice majú vo svojich fondoch takmer 
180 miliónov zväzkov. Knižničné služby využíva tak
mer šesť miliónov čitateľov.

MAĎARSKÉ VYDAVATEĽSTVÁ vydali vlani doved
na 9128 knižných titulov v globálnom náklade 
103 008 900 výtlačkov. Významné miesto v edičnej 
činnosti patrí a j prekladovej literatúre.

SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK je sedem
zväzkové encyklopedické dielo, ktoré na (vydanie 
pripravuje Matica slovenská. V slovníku bude za
chytený život a  práca takmer 15 tisíc osobností — 
Slovákov alebo aj príslušníkov iných národností, 
ktorí zo Slovenska pochádzali, alebo na ňom žili 
a zohrali významnejšiu úlohu v čase od Veľkej Mo
ravy po súčasnosť. Dielo bude vytlačené na kriedo
vom papieri a  bude mať vyše 2500 čiernobielych 
fotografií. Prvý diel tohto slovníka vyjde ešte v tom
to roku. Cena jedného zväzku bude od 100—150 
korún.

SLOVÁCI VO SVETE je názov stálej expozície vý
stavy s  problematikou vysťahovalectva, ktorú otvo
rili koncom minulého roka na iPugačevovej ulici 
v Bratislave. V I. časti sú sústredené exponáty, kto
ré predstavujú príčiny a  dôsledky vysťahovalectva 
v minulosti a  ¡kultúrne i vedecké styky spolkov, or
ganizácií i jednotlivcov so starou vlasťou. V druhej
— meniteľnej — časti budú postupne inštalované 
dokumenty o krajinách, v ktorých naši krajania 
žijú. V tomto roku je to výstava o živote Slovákov 
a  Čechov, ktorí žijú v Chorvátsku v Juhoslávii. Prob
lematikou vysťahovalectva sa u nás zaoberá Útvar 
pre výskum života a  dejín zahraničných Slovákov 
Matice slovenskej.
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Jubilejné cyrilometodovské 
slávnosti
S E Č O V C E  

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
Pod týmto heslom a v jeho duchu sa niesla celo- 

eparchiálna cyrilometodovská slávnosť v rámci jubi
lejného 1100. roku od smrti arcibiskupa sv. Metoda, 
ktorá bola 18. mája 1985 v Sečovciach, v chráme za
svätenom slovanským apoštolom, spolupatrónom 
Európy sv. Cyrilovi a Metodovi.

Za hlaholu zvonov zneli preplneným sečovským 
chrámom tóny slávnostnej piesne „Vošel je s i . .  
a „Kto jest sej c á r . .  “ spievané katedrálnym chrá
movým zborom z Prešova, keď doň vchádzal sprie
vod vyše stovky kňazov prešovskej eparchie aj ich 
oltárnych spolubratov rím.-kat. obradu, nasledovaný 
najdôst. otcom ordinárom Mons. Jánom HIRKOM, 
apoštolským administrátorom prešovskej eparchie, 
aby tu v duchu cyrilometodovskej bratskej jednoty 
priniesli svätú nekrvavú obetu.

Po doznení refrénu ďalšej piesne „  . . .  dedičstvo 
otcov zachovaj nám, Pane“ odznela báseň Metodovi, 
ktorú predniesol Mirón Kmec. Potom nasledoval 
úvodný príhovor a privítanie všetkých prítomných 
dp. Pavlom Dancákom, okr. dekanom z Nového 
Ruskova (okr. Trebišov).

Vo svojich slovách načrtol myšlienky, nad ktorý
mi je treba sa zamyslieť aj v takýchto slávnostných 
chvíľach, aby dedičstvo sv. Cyrila a Metoda našlo 
vo vnútri každého kresťana vhodnú pôdu; aby hl
boká brázda, ktorú vyorali svätí vierozvestovia, tr
valé prinášala stonásobnú úrodu.

„Rámec, v ktorom sa táto slávnosť koná, tvoria 
1100. výročie smrti sv. Metoda, 2000 rokov od naro
denia Panny Márie, 65. výročie narodenia Svätého 
Otca; Jána Pavla II a 40 rokov slobodného mierového 
života v našej milovanej vlasti“ — pripomenul vo 
svojom úvodnom slove otec ordinár Mons. J. Hirka.

Potom nasledovala slávnostná staroslovienska kon- 
celebrovaná Služba Božia sv. Jána Zlatoústeho spre
vádzaná perfektným spevom katedrálneho chrámo
vého zboru.

Vo svojej homílii najdôst. otec ordinár o. i. ozrej
mil pojem „Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda“ novým, 
netradičným pohľadom. „Dedičstvo sv. Cyrila a Me
toda — to je organická súčasť Kristovej všeobecnej 
Cirkvi so slovanskou spiritualitou.“

A na tento vnútorný obsah dedičstva — slovan
skú duchovnosť čiže spiritualitu (neplatí to iba pre 
praslovanskú cirkev v časoch Veľkej Moravy, ale aj 
pre cirkev v súčasnej dobe — pozn. V. M.), kládol 
otec ordinár najväčší dôraz vo svojej kázni.

Ak máme ďalej a vyššie niesť pochodeň viery, kul
túry, Slova, ktorú zapálili a do našich krajov pri
niesli svätí bratia, a ktorú všetky tie generácie pred 
nami udržali a roznietili — je na nás, aby sme vní
mavo a citlivo skúmali znaky našich časov, aby sme

toto dedičstvo otcov zodpovedajúcim spôsobom nie
len zachovali, ale aj aktívne obohatili.

Je potrebné intenzívnejšie vteliť evanjelium do 
praktického života — to je ten priestor a možnosť 
pre každého kresťana, bez rozdielu postavenia v Cir
kvi.

Pred slávnostným požehnaním v závere Služby 
Božej miestny duchovný dp. Pavol Tirpák, tit. arci- 
dekan, zhrnul hlavné myšlienky, v duchu ktorých 
sa niesla celá cyrilometodovská gréckokatolícka 
slávnosť. Ako bolo zdôraznené v jeho slovách — 
správne pochopenie odkazu sv. Cyrila a Metoda vno
rením sa najmä do jeho vnútornej sily — spirituali
ty, ako vynikajúco a výstižne vysvetlil najdôst. otec 
ordinár Mons. J. Hirka, otvára pre každého s Kristom 
v srdci úprimne zmýšľajúceho kresťana, doslova ne- 
dozieme perspektívy. Ci už na poli teoretických teo
logických vied, či v každodennej pastoračnej čin
nosti kňazov, alebo v duchovnom raste pospolitého 
Božieho íudu.

Slávnosť na počesť sv. Cyrila a Metoda bola za
končená „ Mnoholitstvijem“ Svätému Otcovi k jeho 
okrúhlemu jubileu, i poďakovaním sa so želaním 
„Mnohaja i blahaja lita“ všetkým, ktorí túto jedineč
nú a nezabudnuteľnú slávnosť pripravili a organizo
vali a svojou aktívnou účasťou aj navonok okrášlili.

Takto vnútorne obnovení a posilnení rozchádzali 
sa prítomní zachovávať ,/iedičstvo otcov“ do týchto 
čias, do všedných dní, aby podľa našich veľkých 
vzorov sv. Cyrila a Metoda naplnili slová skutkami; 

~ každý na tom svojom „misijnom“ území.
V. M.

K Y J O V

Odpustovú slávnosť Nanebovstúpenia Pána oslá
vili kyjovsŕí veriaci (okr. Stará Ľubovňa) peknou 
účasťou na Službe Božej v nedeľu 19. mája t. r. 
Slávnostnú Službu Božiu slúžil dp. Jozef Čekan, tit. 
dekan z Veľkého Lipníka. Božie slovo pri tejto prí
ležitosti zvestoval vdp. František Dancák, šéfredak
tor Slova z Kružlova.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje kňazské jubileá pripo

mínajú títo vdp. duchovní otcovia:
Irene j Bačinský — 55 rokov od ordinácie (2. 8. 

1930), Michal Mašle j — 55 rakov od ordinácie (2. 8. 
1930), Ján Minďaš — 25 rokov od ordinácie (7. 8. 
1960), Juraj Červený — 25 rokov od ordinácie (13. 
8. 1960), Jozef Gduľa — 25 rokov od ordinácie (13. 
8. 1960).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.

Mnohaja Fit, blahaja Fit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST

Všeobecný: Za všetkých kresťanov: aby mali čo
raz väčšiu úctu a  lásku k Najsvätejšej Eucharistií.

Misijný: Za medzinárodný eucharistický kongres 
v Nairobi a  za Cirkev v, Keni.



Z augustových výročí Kultúrne rozhľady
1. augusta 1975 — pred 10 rokmi — skončila sa helsinské 

konferencia o spolupráci a bezpečnosti v Európe.
2. angnsta 1785 — pred 200 rokmi — nadobudol v Uhorsku 

platnost patent cisára Jozefa II. o zrušení nevoľníctva.
------r. 1945 — pred 40 rokmi — v Postupime sa skončila

konferencia troch velmocí podpísaním Postupimskej dohody.
4. angnsta 1875 — pred 110 rokmi — um. HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN, dánsky spisovateľ, autor svetoznámych rozprávok 
pre deti (nar. r. 1805).

5. angnsta — Deň boja proti atómovému zbrojeniu.
7. angnsta 1660 — pred 325 rokmi — cisár LEOPOLD I. vy

dal v Štajerskom Hradci zlatú bulu Košickej univerzity.
8. angnsta 1955 — pred 30 rokmi — v Ženeve sa začala Me

dzinárodná konferencia o mierovom využití atómovej ener
gie.

9. angnsta 1945 — pred 40 rokmi — bola zvrhnutá atómo
vá bomba na japonské mesto Nagasaki.

----- i. 1975 — pred 10 rokmi — um. DMITRIJ ŠOSTAKOVlC,
sovietsky hudobný skladatel a klavirista (nar. r. 1906).

10. angnsta 1885 — pred 120 rokmi — sa nar. ALEXANDER 
KONSTANTINOVIČ GLAZUNOV, ruský hudobný skladatel a pe
dagóg (um. r. 1936).

— — r. 1875 — pred 110 rokmi, — um. GEORGES RUTTEN, 
belgický kresfanský sociológ, komentátor pápežských sociál
nych encyklík.

12. angnsta 1880 — pred 105 rokmi — v Kopčanoch sa  nar. 
JÄN DAMBORSKÝ, kňaz, pedagóg, jazykovedec, autor Sloven
skej mluvnice (um. r. 1932).

— — r. 18B5 — pred 100 rokmi — sa nar. ALEXANDER 
ALBRECHT, hudobný skladatel a pedagóg, regenschori v do
me sv. Martina v Bratislave (um. r. 1958).

13. angnsta 1775 — pred 210 rokmi — vyšiel v Čechách 
patent Márie Terézie, ktorý upravoval poddanské povinnosti 
podľa majetku poddaného.

18. angnsta 1850 — pred 135 rakmi — um. HONORE DE 
BALZAC, francúzsky realistický spisovateľ (Ľudská komédia 
— Otec Goriot, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán a i.); 
nar. r. 1799.

22. angnsta 1830 — pred 155 rokmi — bolo v Liptovskom 
Mikuláši prvé ochotnícke predstavenie na Slovensku.

— — r. 1920 — pred 05 rokmi — v Trnave začali vychá
dzať KATOLÍCKE HLASY, politický a spoločenský týždenník, 
orgán Združenia kresťanských maloroľníkov.

27. angnsta 19B5 — pred 20i rokmi — um. CHARLES LE COR
BUSIER, francúzsky architekt, priekopník moderného urba
nizmu (nar. r. 1887).

30. angnsta 1935 — pred 50 rokmi — um. HENRI BAR
BUSSE, francúzsky spisovateľ (romôny: Peklo, Oheň, Jasno, 
Súvislosti a i.); nar. r. 1873.

31. angnsta 1915 — pred 70 rokmi — na Vrútkach um. JÄN 
BURIAN, učiteľ, redaktor pedagogického časopisu Rodina a 
škola, osvetový pracovník, autor Mluvnice pre pospolité školy 
(nar. r. 1858). (*)

UKRAJINSKÉ DIVADLO V PREŠOVE oslavuje 
v tomto roku 40. výročie svojho založenia. Každo
ročne uvedie na svojej činohernej scéne päť pre
miér. V súčasnosti pracuje v tomto divadle 24 her
cov, dvaja režiséri a  dramaturg. Riaditeľom divadla 
je Jaroslav Sisák. Súčasťou divadla je a j Poddukel- 
ský ukrajinský ľudový súbor. Za 40 rokov jestvova
nia Ukrajinského národného divadla v Prešove vi
delo jeho činoherné predstavenie takmer dva milió
ny divákov nielen doma, ale a j za hranicami našej 
vlasti.

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU je zhruba 45 per
cent celoslovenského pamiatkového bohatstva. 
K cenným súborom patrí mestská pamiatková re
zervácia Košice s  vyše 700 objektmi, ktorá je po 
Prahe druhou našou najväčšou v ČSSR, ďalej v Bar
dejove, Levoči. Prešove, Kežmarku, ¡Sp. Kapitule 
a Sp. Sobote. Najvýznamnejšie rezervácie ľudovej 
architektúry sú v Osturni a  Zdiari v okrese Poprad, 
Hodnotené historické jadro je v Rožňave. Podoíínci, 
Sp. ¡Podhradí, Sabinove i v ďalších mestách. K naj
významnejším kultovým pamiatkam ¡patrí gotický 
chrám sv. Alžbety ¡v Košiciach a  súbor drevených 
chrámov východného obradu.

PRI PRÍLEŽITOSTI 1100. VÝROČIA ÚMRTIA SV. 
METODA — učiteľa Sloviemov — bola v Nitre výsta
va 'Počiatky slovenských dejín a  prejavy veľkomo
ravskej (tradície vo výtvarnej a  literárnej tvorbe. 
Bola to jedna z najväčších doterajších výstav o po
čiatkoch našich dejín. Výstava dokumentovala, že 
máme ozaj bohatú históriu. Okrem iného ukázala 
na základe najnovších archeologických nálezov 
z Oravy, Spiša i  východného Slovenska, že v období 
Veľkej Moravy bolo Slovensko ,kompaiktne osídlené.- 
Exponáty materiálnej kultúry tejto (výstavy vhodne 
doplňovali umelecké diela našich výtvarníkov — 
Kulicha, Snopeka, Bairtfaya, Korkoša, Patakiiovej, 
Cvengrošovej a  i. Doplnkom výstavy sú i vydané 
publikácie Významné slovanské náleziská na Slo
vensku, Z trezorov Matice slovenskej a  fotosúbor 
Metod — učiteľ Slovienov. Výstava teraz počas let
ných mesiacov je inštalovaná ,na Trenčianskom hra
de ¡a koncom tohto roku bude v Martine.

MÚZEUM NIKOLATA A. RIMSKÉHO-KORSAKOVA 
otvorili v jeho rodnom dome v Tichyine pri Lenin
grade. Návštevníci sa môžu zoznámiť s  celým živo
tom a  dielom tohto veľkého ruského skladateľa 
a  skromného a  ušľachtilého človeka. N. A. Rimskij- 
Korsakov žil v rokoch 1844—1908 a  okrem známych 
opier je aj autorom mnohých hlboko pôsobivých du
chovných skladieb pre chrámové zbory.

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstva 
Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k c i a :  08004Kruítov64, t. č, 95241. A d m i n i s t r á 
c i a :  815 21 Bratislava, Kapitulská 20. T. č. 331717 a 333 056. Index. č. 49618.
T l a č i a :  Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov. Uzávierka časopisu je 2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma kaž
dá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 884 U  
Bratislava, Gottwaldovo nám, 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.


