
RADOSŤ CELÉHO SVETA
Každý z nás vie, že východ slnka predchádza 

hviezda, ktorá sa ako prvá zjaví na nebeskej oblo
he. Svojou žiarou prevyšuje všetky ostatné hviezdy. 
Rýchle stúpa ňa oblohe a zvestuje blízky východ 
slnka. Voláme ju — hviezda ranná, zornička.

Takou jrannou hviezdou, zorničkou je na obzore 
ľudských dejín presvätá Bohorodička. Jej narode
nie predchádzalo narodeniu večného Slnka, Krista, 
Božieho Syna, Spasiteľa sveta . . .  Preto o iiej na 
sviatok je j narodenia spievame: „Tvoje naroden ie, 
B ohorodička Panna, zvestovalo radosť celém u sve
tu, lebo z teba  zažiarilo S lnko pravdy, Kristus, Boh  
náš, ktorý  zrušil kliatbu hriechu a  dal nám p ožeh 
nanie. Zvíťazil nad smrťou a  obdaril nás večným  
životom“ {Tropar sviatku).

Že je j narodenie zvestovalo radosť celému svetu, 
vidíme príčinu už na prvých stránkach Písma svä
tého . . .  Prví Jtudia Adam a Eva ťažko urazili Pána 
Boha . . .  Tým stratili Božiu milosť . . .  Boh Stvoriteľ 
„ľutoval“, že stvoril človeka. Ale hne d tu prehovo
rilo Božie milosrdenstvo, že nechce ľudstvo naveky 
zavrhnúť, že nechce navždy nechať takýto stav. Ho
vorí o hviezde, ktorá vyjde z Jakuba (Num 24, 17) 
a zasa bude na zemi jasno . . .  A tak sa aj stalo. Ľud
stvo síce ešte dlho muselo čakať, ba ešte viac sa 
topilo v hriechu. Ale po rokoch sa objavila hviezda
— ako tá ranná na oblohe — a zvestovala radosť 
celému svetu. Nebeský Otec už „neľutoval“, že stvo
ril človeka, pretože Boží Syn, Ježiš Kristus, z lásky 
Boha Otca vzal na sebe ľudské telo, „zrušil kliatbu  
hriechu a  dal nám požehnanie. Zvíťazil nad smrťou 
a obdaril nás večným  životom .“

Narodenie Panny Márie, matky Spasiteľa sveta, 
takto naozaj prinieslo radosť celému svetu. Zažia
rila ako ranná hviezda na nebeskej oblohe. . .  A od 
svojho narodenia neprestajne svieti na túto zem . . .
V starých dobách bola zornička vodcom lodníkov, 
námorníkov. Z dôvodu, že svoje miesto na oblohe 
nikdy nemení. Bola preto spoľahlivou ukazovateľ- 
kou smeru cesty. Preto aj námorníci cez mnohé sto
ročia nepoznali iných piesní k Panne Márii, než
o Márii — Hviezde morskej, ktorej sa odporúčali 
pod ochranu.

Ako tá morská hviezda ukazuje námorníkom 
správny smer cesty, tak presvätá Bohorodička uka
zuje správny smer k večnému prístavu, cieľu — 
k Bohu. V osobných nebezpečenstvách i v chvíli po
slednej, v krízach života, upierame k nej svoje zra
ky, aby nás viedla i sprevádzala po ceste k večnej 
blaženosti.

ROČNÍK XVII.

Cyril a Metod, na našej zemi, tam, kde začali šíriť 
kresťanstvo, postavili svätý kríž, na ktorý pripev
nili obraz presvätej Bohorodičky.

Symbolické a pravdivé. Tak ako na počiatku Kris
tovej Cirkvi, chce Panna Mária aj teraz zotrvať s na
mi a je j materinskému príhovoru budú sa tešiť aj 
naše i budúce pokolenia. Pretože veríme, že nás 
svojou ochranou a príhovorom ako morská hviezda 
vedie i privedie do večného prístavu, do neba, pre 
ktoré sme stvorení.

Ó Mária, M atka Božia prečistá,
pros vždy za nás svojho Syna, Jež iša  Krista.
Jasná Zornica, naša orodovn ica ,
svätá, p rečistá  Panna Mária!

—fd—

Zbožná legenda hovorí, že keď k našim pohan
ským predkom prišli misionári, solúnski bratia sv.



SEPTEMBER V ROKU JUBILEJNOM
Je  zaujímavé, ak o  veľa jubileí, výročí význam 

ných udalostí sa  zhrom aždilo v tom to roku. Pre nás 
osobitne je  významné štyridsiate výročie o s lob od e
nia našej vlasti, k toré  znam enalo ko n iec  faš is tick e j 
nadvlády, kon iec  teroru a  začiatok  pokojn ého  bu
dovania.

Tí z nás, čo  si na tie  roky  pam ätajú, vidia v duchu 
odvíjat sa  ten strašný film , na ktorom  boli m ilióny  
mŕtvych, predovšetkým  n ajlepších  synov nášho  
bratského S ov ietskeho zväzu, a le  a j iných krajín , 
k toré pom áhali porazií ohyzdnú hydru a  nastolil 
trvalý mier.

A je zaujímavé pozrieť sa na ten čas  z odstupu  
štyridsiatich rokov, k to ré  neboli ničím iným ako  
znova bojom  za zachovanie toho, čo sa  podarilo  d o 
siahnuť, bojom  na život a  na smrť, aby sa  n eop ako 
vali hrôzy vojny, abi/ kon ečn e žil svet v m ieril

Iba krátko  však trvala m ierová idyla, v k tore j sm e 
sa nádejali, že ľudstvo poučen é hrozným i skú se
nosťami druhej svetovej vojny už nikdy nedopustí, 
aby sa strieľalo, aby duneli kanóny, aby svišťali 
granáty, ničili sa  nesm ierne hodnoty.

Iba krátko  trvalo, a  znova sa našli sily, ktorým  
nejde o mier na tejto p lan éte, sily, k to ré  by nedbali 
vohnať ľudstvo do novej krvavej kataklizm y, sily, 
ktorým  nič nie je sväté. Ešte m ám e v živej pam äti, 
ak o  sa začala  druhá svetová vojna. Ešte viem e, čo  
stála krvi a  sĺz, a  už sú zase na svete ľudia, čo  by 
nedbali rozpútať ďalšiu vojnu, ľudia, ktorým  nič nie 
je drahé a  ktorí sa ženú za svojim i nekalým i cieľm i 
aj cez  mŕtvoly.

*
Znova je  septem ber, väčšina z nás sa vrátila z d o 

volen iek, deti prišli z prázdnin. Ešte dlho sa im bu
de v spánku zdať, že sú u starej mamy, že pasú  
húsky, že sa tužia krajcam i nam asteného ch leba , 
a k é  nevie nikto tak  dobre urobiť iba práve stará  
mama. Mnohé si budú ešte  dlho spom ínať na prí
jemnú atm osféru  p ion ierskych  táborov, na nové zná
m osti, na družnú spoločn osť, na v eselé  p iesne pri 
táborovom  ohni, na starostlivých vedúcich, k torí 
dbali, aby sa tie  deti cítili čo  n ajlepšie . . .

Ale už je  po všetkom , aj k eď  to bolo  ta k é  krásn e  
a nezabudnuteľné, a  treba sa venovať šk o le , ú lo
hám , povinnostiam , k toré  d eti čakajú . Ale to n ie je  
iba starosť sam ých detí, a le  a j otcov a  mám, aby
— od sam ého začiatku  — sledovali rast svojho d ie 
ťaťa. Aby sa zaujímali o jeho úlohy, aby dbali, či sa  
učí, p rip ravu je . . .

Lebo m árne, je to tak , že nie kabát, nie šaty, a le  
vedom osti vydávajú svedectvo, čo  v tom  synovi, v tej 
d cére  je. Tí rodičia, čo  si m yslia, že sa treba  p rete
kať  napríklad  v ob liekan í ich školopov inn ej dcéry , 
m áli by si uvedomiť, že a k  pretekať, tak  v tom, kto  
je  slušnejší, zdvorilejší, k to  toho viac vie.

Lebo ešte  stá le  sa stretávam e s takým  nie príjem 
ným javom , že školopovinná m ládež obsadí naprí
k lad  sedad lá  v autobusoch a vôbec nedbá na to, že 
starší stoja. Žartovne sa s íc e  hovorí, že nech  si len  
posed ia  teraz, kým  sú m ladí, lebo  potom  ich  tí bu
dúci m ladí vôbec sed ieť nepustia. Je  to však tvrdý 
žart, ktorý  by nem al platiť, lebo  pre každého  ž iaka  
i študenta by m alo byť sam ozrejm é postaviť sa vte
dy, a k  do dopravného prostriedku  nastúpia starší 
ľudia.

N iekedy nás v tom to zahanbujú zahraniční štu
denti, k torí — len  čo  zbadajú nastúpiť od  nich star
šieho  č lo v eka  — už a j vstávajú a  nepochopiteľne  
hľadia  na našu m ládež, k torá  si to nepovažuje za 
povinnosť.

*
V septem bri sa otvorili brány škô l, brány vedo

mostí, a dennodenne budú prechádzať cez  ne naši 
žiaci a študenti, aby rástli n ielen  na tele , a le  aj na 
duchu, aby sa vzdelávali. N ebývalo tak  za našich 
čias, nie každý  sa dostal na strednú a vonkoncom  
už nie hocik to  na vysokú školu . Nové spoločenské  
zriadenie poskytu je m ožnosť vzdelania všetkým  bez 
rozdielu. Len na našich synoch a dcérach , na našej 
m ládeži záleží, a k o  využijú túto príležitosť a  tieto 
m ožnosti, aby n ačerpali nové vedom osti a  dokorán  
otvorili brány vedenia.

N ielen u nás v neblahej minulosti, a le  ani dnes 
na m nohých m iestach  našej p lanéty nenastupujú 
deti v septem bri do školy , a le  už od m ala sa im 
ukladá tvrdá a nam áhavá práca. N evedia, čo sú 
svetlé učebne, čo  učebnice, ktorých  sa dostáva na
še j m ládeži zdarm a, netušia o tom , a ko  sa u nás 
m ladý č lov ek  vzdeláva, ak o  rastie do nového živo
ta, v ktorom  on sám raz prevezm e opraty do vlast
ných rúk.

*
Septem ber, to je a j zber požehnanej úrody. Nielen 

v sadoch , k d e  sa  červenajú  jab ĺčka  a  hrušky, a le aj 
na poliach , k d e  nastáva zber cukrovej repy, zemia
kov, hrozna, kukurice, všetko to nadmieru dôleži
tých plodín , na k torých  báze pracuje náš potravi
nársky priem ysel. A zase je tu príležitosť, a  zase je 
tu m ožnosť pom ôcť, podať ochotnú ruku k  práci. 
Najmä a k  eš te  ostalo  n ieko ľko  dní z dovolenky, a le
bo a k  ani ak o  dôchodcov ia  nechcem e ostať stranou, 
a le  kým  sa nám len  dá, pom áhať našej spoločnosti.

*
A pri tom  všetkom  nezabúdajm e, že tak  môžeme 

robiť iba v m ieri. Iba vtedy, k eď  nelietajú bombar
dovacie l<etadlá, k eď  nedunia kanóny. Iba vtedy, 
k eď  je p oko j na našej p lanéte. Urobme všetko —
i m odlim e sa za to — aby bol ustavične mieri

(ant)

UČENIE KRISTOVO TREBA POCHOPÍ?

Bývalý americký prezident Truman po vojne vyhlásil: Keby 
sa tak celý svet riadil zásadami horskej reči Ježiša Krista, 
svet by sa stal rajom.

Tak povedal — ale čo  to znamenalo, keď dve atómové bom. 
by, zhodené na jeho príkaz na Japonsko, svedčia proti nemu.
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Z a  šťastný život v mieri
Slávnostné zhromaždenie gr.-kat. duchovných pri príležitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti

Celá naša vlasí si v minulých dňoch pripomenula 40. vý
ročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Toto vý
znamné výročie v živote nášho fudu si s vďakou a úctou pri
pomenuli aj gréckokatolícki duchovní na slávnostnom zhro
maždení v Preäove dňa 20. júna t  r.

Na tomto zhromaždení bolo prítomných 132 duchovných, 
medzi ktorými boli aj priami účastníci druhej svetovej vojny, 
vyznamenaní vysokými Štátnymi a vojenskými vyznamenania
mi. Medzi hosťami boli zástupca MK SSR dr. P. Jurkovský, 
podpredseda VsKNV dr. J. Dobšinský, krajský cirk. tajomník 
M. Sičák a okr. cirk. tajomník F. Ďaďovský.

„Prítomnosť štátnych orgánov, — ako to povedal ndp. or
dinár — vždy, ale a j dnes pridáva na vážnosti nášho stretnu
tia, Prišil :k nám nielen z povinnosti svojho poslania, ale aj 
z veľkosti a jedinečnosti osláv 40 prežitých rokov v pokoji 
a m ieri. . . "

Po privítaní tajomník Gr.-kat. biskupského ordinariátu vdp. 
Ján Gajdoš predniesol úryvky duchovného eposu Cyrilo-Meto- 
diády od Jána Hollého, od ktorého narodenia v marci uply
nulo 200 rokov. Jeho mySlienky si pripomíname zvláSť v tomto 
jnbilejnom roka sv. Metoda.

Slávnostný prejav predniesol ndp. ordinár Mons. Ján Hirka, 
v ktorom vyzdvihol národnooslobodzovací boj naSich národov, 
oslobodenie našej vlasti Sovietskou armádou a výsledky, ktoré 
náS pracujúci Ind dosiahol pri budovaní socialistickej vlasti. 
Povedal:

„Chcem zvýrazniť opodstatnenie nášho stretnutia a pridať 
hlboký význam našim oslavám, jedno porovnanie. Keď sme 
ochoreli, ideme obyčajne k| lekárovi na vyšetrenie. Ten naj
prv spíše anamnézu. Anamnéza je  grécke slovo a znamená 
rozpamätávanie sa, spomínanie si; lekársky to znamená ziste

nie stavu, podmienok pred ochorením.
Ľudská a kresťanská anamnéza nie je len spomienka na 

minulosť a konštatovanie, že jedinečná časovo-priestorová 
udalosť nemôže byť zabudnutá. Anamnéza vyžaduje, aby mi
nulá udalosť bola účinne prítomná i dnes v našej prítomnosti. 
Dejinná udalosť, povedzme konkrétne druhá svetová vojna sa 
neopakuje, ale stala sa a je  tu. Nie je  minulosťou, ale trvalé 
platná. Tak ako choroba, ktorá v nás vypukla, má korene v 
našich predkoch v minulosti. Preto anamnéza, spomínanie na 
druhú svetovú vojnu, ako zistenie stavu pre dnešnú chorobu 
je dôležité a namieste.

Naša generácia má to šťastie, že sme prežili 40 plodných 
rokov v mieri. Vieme, čo strašného priniesla posledná vojna 
a rukolapne vidíme, čo znamená mier. Získanie slobody a 
pokoja neznamenal v našich' pomeroch návrat do predvojno
vých čias. Bola nastúpená cesta nového usporiadania nášho 
spoločenstva. Táto cesta viedla cez znárodnenie priemyslu, 
bánk a kolektivizáciu poľnohospodárstva až k vybudovaniu 
socialistickej spoločnosti. Táto cesta nebola ľahká. Bolo treba 
prekonávať chyby a predsudky, zdolávať ťažkosti a poučovať 
sa z chýb a omylov a nestrácať pritom hlavný cieľ rozvoja 
spoločnosti. Štyridsať pokojných rokov prinieslo veľký rozvoj ná
rodného hospodárstva, zvýšenie životnej úrovne, sociálne za
bezpečenie pre každého človeka. Sme vďační, že 40 rokov 
uplynulo v pokoji. Uvedomujeme sí napätie medzi rozdielnymi 
spoločenskými systémami. Sme si vedomí hrozby vojny, ktorá 
vyplýva zo stáleho zbrojenia. Každý z nás osobne, ale i cirkev 
hľadala a hľadá svoju orientáciu v zložitých pomeroch a vý
voji . . .

Kňaz a kresťan sa nemôžu izolovať v tomto zápase, musia 
sa zapojiť do spolupráce. Preto sa budeme usilovať o to, aby 
bola prevaha pozitívnych síl a aby všetky negatívne sily vo 
svete, ktoré stelesňuje zhromažďovanie zbrani, boli preme
nené na pozitívne. A tu kresťan i kňaz má svoje miesto 1 
svoja poslanie. A to pozitívne vo svete jé  práve zachovanie 
pokoja. Slovo pokoj je  nám drahé a zrozumiteľné vo všetkých 
jazykoch, tak ako slovo matka . .

Slávnostné zhromaždenie potom pozdravil podpredseda VsKNV 
dr. J. Dobžinský, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že čim 
dlhSi Sa« náš deli odo dňa oslobodenia, tým viac si uvedo
mujeme. aký obrovský význam pre tfalSI vývoj ľudstva a na
Sich národov spočíva v porážke nemeckého faiizmu, „Štyri
dsiate výročie porážky fašizmu — povedal — však nie je a 
nemôže byť len akýmsi p letným aktom, spomienkou na chvíle, 
keď na vietkých bojiskách tzamlkli zbrane, keď sa otvorili 
brány koncentračných táborov, ľudia vyšli do ulíc a z plných 
pľúc vdychovali slobodu. História druhej svetovej vojny, vývoj 
sveta za štyri desaťročia nás núti zamyslieť sa a hodnotiť. 
Svet za tých štyridsať rokov sa veľmi zmenil. Vznikla svetová 
socialistická sústava, rozpadol sa koloniálny systém imperia
lizmu, kapitalizmus ako spoločensko-ekonomická formácia sa 
zmieta v krízových javoch a pochopiteľne hľadá východisko 
z nezvratného procesu postupného odumierania. Východisko 
z bezperspektívnosti hľadá v príprave na atómovú a najnovšie 
aj na tzv. „hviezdnu vojnu“. Medzinárodná situácia je  vážna, 
dokonca najzložitejšia od čias studenej vojny. Ľudstvo ešte 
nikdy nestálo tak blízko priepasti termonukleárnej katastrofy 
ako dnes. A to je  dvojnásobný dôvod nielen k zamýšľaniu sa 
nad zmyslom a výsledkami druhej svetovej vojny, ale hlavne 
k činnosti, ktorá musí a smeruje k zachovaniu svetového mie
ru a života na zemi.“

V ďalšej časti vyzdvihol revolučné premeny, ktoré boli do
siahnuté za 40 slobodných rokov v podmienkach Východoslo
venského kraja. Tieto úspechy preverili správnosť revolučnej 
cesty, ktorú národy a pracujúci Československa nastúpili v 
závere svetovej vojny a po jej ukončeni.

V záver« povedal:
„Dovoľte mi, na záver, aby som využil túto príležitosť, aby 

som sa poďakoval a pozdravil predovšetkým tých z vás, ktorí 
sa osobne zúčastňovali v národnooslobodzovacom boji nášho 
ľudu a tak aktívne prispeli k porážke fašizmu a oslobodenia 
našej vlasti.. Chcem rovnako pozdraviť i všetkých vás — tých 
kňazov gréckokatolíckej cirkvi, ktorých zmyslom práce a ži
vota je  žiť a pracovať pre mier, pre svoju socialistickú vlasť.

Ceníme si Vašu prácu, Váš pozitlvný angažovaný postoj ku 
kľúčovým otázkam medzinárodného vývoja i nášho vnútorné
ho života. Vysoko si vážime Vaše pevné odhodlanie venovať 
všetky svoje sily ďalšiemu zápasu za ubránenie života a mieru 
na našej zemi pre naše j  budúce pokolenia. Oceňujeme Vaše 
odhodlanie viest veriacich k čestnostv pracovitosti, k  čino
rodej láske k našej socialistickej vlasti, a tak napomáhať obe
tavému úsiliu nášho ľudu o je j ďalší všestranný rozvoj, o je j 
rozkvet do novej krásy a bohatstva. Vysoko sí vážime i Vaše 
konkrétne činy i odhodlanie urobiť všetko pre ďalšie prehĺ
benie dobrých vzťahov medzi naším štátom a cirkvami u 
nás.“

V diskusii vystúpil vdp. okr, dekan Ján Šimon, vdp. okr. 
dekan Juraj Zimovčák a vdp. Emil Zorvan ml. S ich diskus
nými príspevkami vás oboznámime v budúcich číslach náiho 
časopisu.



GCastnici slávnostného zhromaždenia prijali na záver toto 
vy hlásanie:

My, duchovní prešovského gr.-kat. biskupstva, zišli sme sa 
na Cele so svojím ordinárom V Prešove dňa 20. Júna 1985, 
aby sme oslávili 40. výročie oslobodenia našej vlasti a ukon
čenia druhej svetovej vojny, a tým manifestovali za život v 
mieri a v priateľstve medzi národmi. Ďakujeme živým a mŕt
vym, ktorí sa zaslúžili o  naše oslobodenie, a ktorí svojím úsi
lím a obeťami položili základy pre šťastný život v pokoji.

S hlbokým znepokojením sledujeme atmosféru súčasných ne
pokojov, teroru, vyhrážok a ďalšieho horúčkovitého zbrojenia, 
a to i v kozme.

S celou rozhodnosťou sa staviame za zaslúžený spravodlivý 
a trvalý mier. Robíme to z hlbky svojho kresťanského pre
svedčenia a vo vedomí, že verní učeniu Cirkvi, slúžime nášmu 
ludu, ktorý priniesol také velké obete v druhej svetovej vojne.

Gr.-kat. duchovní

D obrovoľne si pn el na kríži, K riste. P reto udeľ sv o je  dary  
ľudu nosiacem u tvo je m eno. P oteš svätú C irkev. Daj Je j ví- 
tazstvo nad nepriateľm i. P om áhaj je j a  obdaruj p oko jom  i tr
valým i úspechm i.

(Kondak sviatku Povýšenia svätého Kríža.)

*

Zoberme, čo sa urodilo
Jeseň je časom, keď čaká na našich poľnohospo

dárov, na majiteľov záhradiek vela povinnosti. Dlho 
trvalo, kým sme sa dočkali jarného slnka, však ešte 
v máji bolo treba kúriť, potom však príroda doho
nila zameškané. Zlatisté lúče slnka poláskali zem, 
prehriali chladné hrudy, pohladili naše polia, na 
ktorých sa začína zber „druhého chleba“.

Je to doslova tak, že poľnohospodári nemajú ani 
chvíľku voľna, lebo len čo sa skončila žatva, prichá
dzajú na rad iné plodiny, s ktorých zberom nemož
no otáľať, aby nás nezastihli jesenné dažde a prvé 
mráziky, ktoré ujedajú z toho, čo sa urodilo.

Práce je teda veľa a to nielen pre našich poľno
hospodárov, ale pre, všetkých nás, veď každý iste 
ochotne pomôže a svojím dielom prispeje, aby to, 
čo sme na jar zasiali a zasadili do zeme, vrátilo sa 
nám teraz v podobe požehnanej úrody.

Všade je vítaná brigádnická výpomoc, ktorá 
urýchli zber a pomôže dostať na spoločný stôl čo 
najviacej kvalitnej úrody. Niektorí si nechali na tá
to prácu časť dovolenky, iní využijú voľné soboty 
a tak sa nám spoločným úsilím podarí zabezpečiť 
dostatok zeleniny a ovocia, ako aj ostatných pro
duktov, ako nám to ukladajú aj Smernice hospodár
skeho rozvoja na roky siedmej päťročnice. (šek)

ZAČIATKY ČINNOSTI MUK VO SVIDNÍKU
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku bolo roku 1964 

presťahované z Krásneho Brodu do Svidníka. O začiatkoch 
jeho svidníckej činnosti v irota 1964 hovorí dokument Kom
plexný irozbor činnosti a hospodárenia múzea za rok 1984, 
ktorý sa zachoval v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach. 
Uvádza sa v ňom:

„V zmysle uznesenia VsKNV v Košiciach múzeum dostalo 
úlohu presunúť svoje pôsobisko z Krásneho Brodu do Svidní
ka. Túto úloha zabezpečovali pracovnici múzea tak, že v pr
vom polroku sa zabezpečovala generálna oprava budovy vo 
Svidníku, kde bolo rozhodnuté umiestniť múzeíum, V tom čase 
sa v Krásnom Brode pripravovali zbierky na sťahovanie a pri
pravovala sa  aj nová inštalácia národopisnej výstavy pTe Svid
ník. Len čo oprava objektu vo Svidníku dosiahla stupeň, že 
bolo možné v priestoroch inštalovať, začalo sa aj napriek ne- 
ukočenosti komplektu všetkých prác generálnej opravy s in
štaláciou národopisnej výstavy, ktorá bola sprístupnená a ot
vorená v prvý deň festivalu piesni a tancov ukrajinského 
obyvateľstva ČSSR dňa 27. júna 1964 ako súčasť programu. 
Múzeum po otvorení výstavy pokračovalo v presune a 15. júla 
1964 sa začala už živá činnosť vo Svidníku, hoci sťahovanie 
pokračovalo ešte v priebehu' celého polroku 1964 a bolo 
ukončené začiatkom januára 1965. Prieťahy nastali tým, že 
bol nedostatok priestorov na uloženie materiálu.

V druhom polroku 1984, v polovici augusta a v septembri 
zasiahli do výskumu v múzeu aj dvaja noví pracovnici, ab
solventi FF UPJŠ v Prešove.“

Dokument fixuje, že v roku 1964 pribudlo do zbierok mú
zea bezmála tri tisíc exponátov, že bola inštalovaná výstava 
Karpatsko-dukelslkej operácie a putovná výstava T. G. Šev- 
Cetika. V správe sa uvádza pomerne vysoká ročná návštevnosť
— vyše 6700 návštevníkov. V múzeu vtedy pracovali siedmi 
pracovníci. V roku 1964 bol schválený aj prvý organizačný 
poriadok múzea a vzniklo zdraženie priatelov a spolupracov
níkov múzea.

A. KAPUTA



KALENDÁR 
NA MESIAC

S E P T E M B E R

N o v ý  š t ý l

N 1. 14. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Simeon, stlpnik, 
ctihodný. Utr. ev. 3. Lit. 2 Kor 1, 21—24; 2, 
1—4. Mt 22, 2—14 
Cirkevný nový rok

P 2. Mamant, mučeník 
U 3. Antim. mučeník 
S 4. Babyl, arcibiskup 
Š .5. Zachariáš, prorok
P 6. Michal, archanjel. Spomienka zázraku v Kolo- 

sách.
S 7. Sozont, mučeník
N 8. 15. nedeľa po ZSD. — Narodenie presv. Bo 

rodičky. Hl. 6. Utr. ev. 4. Lit. 2 Kor 4, 6—16; 
Mt 22, 35—46. — Flp 2, 5—11; Lk 10, 38—42; 
11, 27—28 

P 9. Joachim a  Anna. ctihodní 
U 10. Minodora, Mitrodora a Nymfodpra, mučenice 
S 11. Teodora, ctihodná ,
S 12. Autonom, mučeník. O d d a n i e  sviatku Nar.

P. Márie 
P 13. Kornel, stotník, mučeník 
S 14. Povýšenie sv. Kríža. Lit. 1 Kor 1, 18—24; Jn 

19, 6—11, 13—20. 25—28, 30—35. P ô s t n y  
de ň .

N 15. 16. nedeľa po ZSD. — Nedeľa po Povýiení sv. 
Kríža. Nikita, mučeník. Hl. 7. Utr. ev. 5. Lit.
2 Kor 6, 1—10; Mt 25, 14—30 

P 16. Eutímia, mučenica
U 17. Sofia (Žofia) a je] tri dcéry: Viera, Nádej a 

Láska
S 18. Eumeniáš, biskup
§ 19. Trofim, Sabat a Dorimendont, mučeníci 
P 20. Eustat s rodinou, mučeníci 
S 21. Kodrát, apoštol. O d d a n i e  Povýšenia sv. Krí

ža
N 22. 17. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Fokas, biskup.

Utr. ev. 6. Lit. 2 Kor 6, 16—18; 7, 1—2 
P 23. Počatie sv. Jána Krstiteľa 
U 24. Tekla, prvomučenica 
S 25. Eufrozínia, ctihodná 
Š 26. Ján Bohoslovec, apoštol a  evanjelista 
P 27. Kalistrát a  i., mučeníci 
S 28. Chariton, vyznávač
N 29.18. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Kyriak, pustovník.

Utr. ev. 7. Lit. 2 Kor. 9. 6—11; Lk 5, 1—11 
P 30. Gregor, biskup

O K T Ú B E R
U 1. Ochrana (Pokrov) presv. Bohorodičky. Lit.

Žid. 9, 1—8; Lk 10, 38—42; 11, 27—28 
S 2. Cyprián, mučeník. Justína, mučenica 
§ 3. Dionýz Aeropag, mučeník 
P 4. Jerotej, biskup 
S 5. Charitina, mučenica

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
„ . . . a l e  sme spoločníkmi vašej radosti, lebo vo 

viere ste pevní“ (2 Kor 1, 24).
K pápežovi Piovi X. prišlo na audienciu isté 'diev

ča, ktoré malo na tvári nevyliečiteľnú rakovinu. Vy
znalo sa, že sa modlí k sv. Jozefovi. Prosilo pápeža, 
aby mu pomohol, vyliečil. Ked sa pápež pýtal, či ve
rí tomu, povedalo, že áno. lebo tak čítalo v Biblii: 
„Proste a dá sa vám“ (Mt 7, 7). „Nuž, ked tak, nech 
sa ti stane podľa tvojej viery,“ povedal pápež. Po 
niekoľkých dňoch, keď sa mu dievča prišlo poďa
kovať za uzdravenie, dostalo odpoveď: „Nemyslite 
si, že som to ja urobil. . .  to urobil sv. Jozef.“

Pekná aplikácia viery v našom každodennom ži
vote. Jedine ona nás môže zachrániť: „Dcéra, tvoja 
viera ťa uzdravila“ (Mk 5. 34).

*
„Lebo Boh, ktorý povedal, aby z temnôt zažiarilo 

svetlo, zažiaril v našich s rd c ia c h ...“ (2 Kor 4, 6).
Edita Steinová bola významnou autorkou filozo

fických prác. Žila v kruhu nemeckej vedeckej elity. 
Prišiel čas a ona opúšťa vedeckú kariéru. Cez mno
hé rodinné prekážky prijíma kresťanskú vieru a za
tvára sa do kláštorného zátišia. Toto hrdinské roz
hodnutie stáva sa príčinou jej smrti v osvienčim- 
skom tábore.

V temnote zažiarilo jej svetlo Kristovej viery. Ona 
mu dala peknú odpoveď na výzvu: „Poď za mnou!“ 
Vlastným životom ho spoznala, prijala a nasledo
vala ho.

*
„ . . .  aby sa na meno Ježiša skláňalo každé kole

n o “ (Flp 2, 10).
Dr. Albert Schweitzen mohol byť v Európe pred

nostom kliniky, slávnym organistom — ale on sa 
cítil šťastný v pralese medzi malomocnými, v Afri
k e . . .  Hociktorá rehoľná sestra sa cíti v tichu kláš
tora šťastnejšie, nôž nejedna filmová herečka obklo
pená stále ctiteľmi, reportérmi, neznajúca chvíľku 
súkromia.

Kristovo meno zavanie v našich srdciach príjem
ným vánkom a prenikne hlboko naše srdcia. Tomu
to nedokážeme odporovať, jedine nasledovať: „Pane, 
a ku komuže pôjdeme? Ty máš slová večného ži
vota“ (Jn 6, 68).

*
„ . . .  ale nám, ktorí čakáme spasenie, je prejavom 

moci Božej“ (1 Kor 1, 18).
O manželke dr. Takaši Nagaiho, univerzitného pro

fesora v Nagasaki, čítame, že keď jej tento (oznámil, 
že bol postihnutý leukémiou, vstala, pristúpila k do
mácemu oltáru, s plačom zapálila dve sviečky a mod
lila sa pri bronzovom kríži.

Pre mnohých je nepochopiteľné, koľko sily a vy
trvalosti možno čerpať z kríža. „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž 
a nasleduje ma!“ (Mt 16, 24). S v. Tomáš Akvinský 
povedal: „Pred oltárom a pod krížom som sa viac 
naučil ako zo všetkých kníh.“

*
„A vo všetkom sa preukazujeme ako Boží služob

níci“ (2 Kor 6, 4).
Svätý Ignác mal už vyše šesťdesiat rokov, keď vy

hlásil, že na jednoduchý pokyn pápežov išiel by na



palubu najbližšej galeje v Ostii, súc hotový odplaviť 
sa bez vesiel, bez plachiet alebo potravín. Keď mu 
niekto namietal, či je to rozumné, odpovedal: „Múd
rosť, pane, je čnosť tých, ktorí rozkazujú, nie tých, 
čo poslúchajú“.

Legenda hovorí, že sv. Tomáš Akvinský raz počul 
pod krížom slová: „Dobré si o mne písal, čo si žia
daš?“ — „Nič iné, len teba samého,“ odpovedal.

To sú svetlé príklady prejavu Božích služobníkov. 
Ak chceme ich nasledovať a  cítime svoju duchovnú 
slabosť, skúsme hovoriť slovami 50. žaimu: „Bože . . .  
v mojom vnútri obnov ducha pevného. . .  neodní- 
maj mi ducha tvojej svätosti a posilni ma duchom 
veľkej ochoty.“

*

„ . .  .Jeho spravodlivosť bude trvať na veky“ (2
Kor 9, 9).

Z 30 rímskych cisárov a hodnostárov, ktorí pre
nasledovali kresťanov, len niektorý zomrel priro
dzenou smrťou. Jeden sa zbláznil, jeden oslepol, 
jedného zabil vlastný syn, iní spáchali samovraždu, 
alebo zomreli v zajatí. Medzi tými bol a j Julián Od- 
palík. Ked bol smrteľne zranený, volal: „Zvíťazil si, 
Galilejský!“ -

Čím kto hreší, tým a j potrestaný býva, hovorí 
kniha Múdrosti (11, 17). A Spasiteľ dodáva: „Akou 
mierou budete iným merať, takou i vám odmerajú“ 
(Mt 7, 2). Božia spravodlivosť nie je nič iné, než 
jeho dobrota. Aj sv. Kliment Alexandrijský hovorí, 
že „Boh preto je spravodlivý, lebo je dobrý.“

o. Pavol D a n c á k

pOZKIÄŠ sv o ju  VÍeRU^

O BOŽEJ MÚDROSTI

„Ty múdrosťou si všetko uCinil“ 
(Z 103, 24)

Už pri bežnom pohľade na človeka, vidíme veľkú 
rozdielnosť v 'konaní jednotlivcov. Sú ľudia, 'ktorí 
svojím rozumom dosahujú vynikajúce výsledky. Sú 
však aj ľudia, ktorých rozumová vyspelosť je prie
merná. Je isté, že a j ten najschopnejší ľudský gé
nius má svoje hranice.

Nie je preto nič zvláštne, že človek pri pohľade 
na Božie dielo zostáva v nemom úžase. Môže to byť 
najmenšia bunka, alebo gigantické Božie stvorenie. 
Niet na ňom chýb, ani nedokonalostí. Kolobeh prí
rody sa každoročne ¡opakuje. Dá sa povedať, že sa 
každý rok rodí, dozrieva a ¡odumiera. Svet, v ktorom 
žijeme, ni'kdy nie je mladý, ani nikdy starý. Každá 
generácia ľudského pokolenia dostáva rovnaké prie
hrštie jeho darov. Boh nás po tisícročia obdarúva 
rovnako. A priestory vesmíru? Slávneho Isaaca New- 
tona, vedca a astronóma, naplnilo pozorovanie ves
míru takým úžasom, že kedykoľvek spomenul meno 
Boh, vždy sklonil hlavu. Naozaj, treba uznať so žal
mistom: „Nebesá rozprávajú Božiu slávu, obloha hlá
sa dielo jeho rúk“ (2 18, 1). Tento svet je jedineč
nou oslavou Božej múdrosti.

Najdokonalejším Božím stvorením je však člo
vek. Telom zapadá do 'kolobehu hmotného sveta. 
Môže naplno užívať jeho dobier. Svojím vnútorným 
životom je však podobný Bohu: myslí, komunikuje, 
ľúbi, poznáva, spom ína. . .  Písmo sväté o tom ho
vorí na začiatku knihy Pôvodu: „A stvoril Boh člo
veka na svoj obraz, na Boží obraz stvoril ho, muža 
a ženu stvoril ich“ (1, 27). Boží obraz človeka uspô
sobil na to, že a j napriek svojej malej fyzickej sile, 
vládne tejto zemi. Slúži jeho záujmom a  potrebám.

Už táto malá sonda do Božej múdrosti nás pri
vádza na myšlienku o veľkej dobrote, ale predo
všetkým o veľkej Božej múdrosti. Žalmista pri tom
to konštatovaní volá: „ . . .  čože je človek, že naň

pamätáš, a syn človeka, že sa staráš oň? Spravil si 
ho málo menším od anjelov, slávou a počestnosťou 
Korunoval si ho. Dal si mu vládu-nad dielom rúk 
svojich“ (Z 8, 5—6).

Nemali by sme preto zabudnúť, v čom spočíva aj 
základ našej ľudskej múdrosti. Ked vidíme, že Boh 
svojou múdrosťou všetko riadi pre blaho človeka, 
musíme uznať a j to, že našou najväčšou múdrosťou 
je prispôsobiť svoj život Božím zámerom. S každým 
z nás má Boh svoje plány. V Božom rozume má 
každý z nás svoje miesto. Vidíme, že tento svet ria
di obozretne a múdro. Môžeme teda právom konšta
tovať, že a j jeho plány s nami sú šľachetné. Z toho 
by sme mohli vyvodiť, že človek má istotu to svojej 
múdrosti vtedy, ak sa jeho život pohybuje v súlade 
s Božími plánmi. Táto múdrosť je pre človeka naj
potrebnejšou. Môže byť zdrojom ľudskej rovnováhy, 
aj dosiahnutia jeho životných cieľov. Jej zanedba
ním však človek môže stroskotať.

Preto nezabudnime: Najväčším stroskotaním náš
ho života by boí bezohľadný, sebecký, hriešny ži
vot. t.

DOBRÝ SUSED

Ktn by len vedel povedať, koľko hriechu sa «1 narobilo 
medzi susedmi. Dobrý sused, to {e radosť. Preto aj ľudová 
múdrosť hovorí: „Od dobrého suseda hate robiť netreba“ 
(slovenské príslovie).

VIÄDNUŤ JE UMENIE

Cisár Karol V. pri konci svojho života vstúpil do kláštora, 
aby zvyšok života strávil v modlitbách. Vo svojej cele mal 
niekoľko kyvadlových hodín. Snažil sa neustále o to, aby ky
vadlá £li vSetky jedným smerom. |eho námaha bola márna. 
Preto si povedal: Celý život som chcel panovať nad toľkými 
ľuďmi, a  tu nenrôžem zrovnať niekoľko hodín.



Ešte o hrobe sv. Metoda
Sme v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda. Pri

pomíname si, že pred 1100 rokmi zomrel sv. Metod. 
Stojíme, ak to povieme obrazne, nad jeho hrobom. 
Čo nám ten hrob hovorí, čo ,by nám ten hrob mal 
povedať?

K týmto otázkam nás vedú aj situácie, ktorých 
echo sme stretli v štvrtom čísle nášho Slova. V ňom 
nám príspevok „Kde je hrob sv. Metoda?“ chcel na
hovoriť. že vec hrobu sv. Metoda je už — takmer 
- L vyriešená (1). Čakajú nás už iba maličkosti, ale 
tie sú zanedbateľné. Príspevok nás núti pýtať sa, či 
otázka je naozaj taká prostá, či a j my dnes nie sme 
iba tam, kde boli pred nami už mnohí, totiž pred 
novým — sklamaním . . .  Dejiny hľadania hrobu sv. 
Metoda nám už pripravili toľko prekvapení! Ba viac, 
príspevok nás vedie 'k tomu, aby sme sa spýtali, či 
vec hrobu sv. Metoda máme vidieť iba v jeho hľa
daní . . . ?

Spomínaný príspevok nás núti, aby sme sa obo
známili — aspoň v prehľade — s dejinami hľada
nia hrobu sv. Metoda a napomína nás, aby sme sa 
pokúsili ku hrobu sv. Metoda zaujať postoj, ktorý 
by bol pre nás prim eranejší. . .

Prví, čo mali problém s hrobom pre sv. Metoda, 
boli jeho žiaci: hľadali ho, to jest „m iesto, kam  ho  
uložiť". A my si myslíme, že tie prvky, ktoré títo 
žiaci zvažovali, mali by sme pre svoj postoj zvažo
vať aj my. Je zaujímavé: o okolnostiach pochová
vania sv. Metoda nás autentické pramene informu
jú pomerne podrobne. Formulácie nám však nazna
čujú, akoby presné miesto hrobu nám úmyselne ne
chceli prezradiť. V hlavnom prameni, v Živote Me
toda, čítame: (Metod] „Na rukách kňazských  sp oč i
nul šiesteho dňa m esiaca apríla (885)“. „Keď ho 
učeníci jeho opatrili, vzdali mu dôstojné pocty , služ
bu cirkevnú vykonali po latinsky i g récky  a  po slo- 
viensky a  uložili ho do h lavného chrám u“ (ŽM 
XVII, 10—11; originál má „sobornyj“ chrám, čo sa 
prekladá aj ako „katedrálny“ (2).  Iný prameň, 
Krátky Život Konštantína a Metoda, tu dodáva: „Le
ží vo veľkom  chrám e m oravskom  na ľavej strane za 
oltárom  svätej B ohorodičky“ (3 ). A Služba Meto
dovi o veci hovorí takto: „Teba, b lahoslavený , o sp e
vuje krajina m oravská, k torá  vlastní tvoje ctnostné  
telo, i krajina panónska, svätý, tebou osv ieten á“ 
(4).

Autori prameňov, ako vidieť, presné miesto hrobu 
buď úmyselne neuvádzajú, alebo chcú zdôrazniť, že 
dôležité je to, aby každý príslušník slovanského 
kresťanstva mohol povedať, že sv. Metod leží „u nás“, 
je „medzi nami“ — tak, ako každý príslušník die
cézy hovorí o katedrálnom chráme ako o „svojom“.

Čo sa s hrobom sv. Metoda dialo už azda v prvom 
storočí po jeho pochovaní, to nám naznačujú dve, 
prípadne až tri informácie, zafixované neskôr. Telo 
sv. Metoda vraj bolo prenesené z pôvodného miesta 
a pochované nanovo, „na neúhľadnom  m ieste v le 
se“ (5).  Iná tradícia nás informuje: „Po páde Ve- 
lehradu roku 907 odn iesli učeníci svätého M etoda. 
Jeho sväté ostatky , aby ich chránili od  vojnovej p o 
hromy, pochovali pod Dubom pri Púchove“ (6).

Otázka — tak sa to dá povedať — sa, ako vidieť, 
dramatizuje. Dotéraz, keď sa hovorilo o hrobe, mys
lelo sa najmä na pozostatky a na to, že uloženie 
týchto pozostatkov a hrob ako jav vonkajšej sku

točnosti splývajú. Odteraz treba už vidieť dve sa
mostatné skutočnosti i to, že každá z nich je na inom 
mieste.

Náš pohľad na hrob sv. Metoda sa radikálne me
ní. To nás núti, aby sme sa spýtali, nakoľko sú zmie
nené informácie spoľahlivé.

Skôr, ako na otázku odpovieme, pripomeňme si 
ešte inú skutočnosť. Máme na mysli doklad z kon
ca 16. storočia, ktorý hovorí o tom, že pozostatky 
sv. Metoda boli prenesené a sú uchovávané v Ríme 
(7).  Aj toto by nasvedčovalo, že hrob sv. Metoda je 
kdesi na území bývalej Veľkej Moravy a že jeho 
telo je na inom mieste, tentoraz v Ríme. Historik 
sa, prirodzene, pýta, na čom je táto informácia za
ložená. Hoci sám doklad nám to neprezrádza, treba 
konštatovať, že vo svojom čase sa uvedená infor
mácia brala vážne. Olomoucký biskup Stanislav Pav- 
lovský totiž na je j základe požiadal pápeža Grego
ra XIII. (1572—1585), aby mu pozostatky sv. Cy
rila a Metoda vydal (8).  Pozoruhodná je aj pápe
žova. odpoveď. Pozostatky mu nevydal. Nezdôvod- 
ňoval to však tým, že pozostatky sv. Metoda v Ríme 
nie sú, ale obavou, že mohli by byť zneuctené. Bis
kupovi St. Pavlovskému však prisľúbil, že mu pošle 
relikviár.

Teraz sa už vráťme k našej pôvodnej otázke. Sú 
to poznatky zo všeobecných dejín, ktoré potvrdzujú, 
že obavy priaznivcov sv. Metoda pred zneuctením 
pozostatkov boli oprávnené a že možnosť ich ukry
tia je  pravdepodobná. Územím bývalej Veľkej Mo
ravy, „krajinou moravskou, ktorá vlastní (Metodo
vo) ctnostné telo“ sa v storočiach po roku 885 pre
hnalo mnoho nájazdov. Tie mali lúpežný charak
ter, drancovali najmä hroby význačných ľudí atď. 
Do poznatkov všeobecných dejín patrí aj to, že v tej \ 
situácii priaznivci robili príslušné kroky na zabez
pečenie aj pozostatkov.

Čo z uvedeného vyplýva? Prinajmenším to, že po 
tomto sa musí osobitne hľadať hrob sv. Metoda 
a osobitne pozostatky. Osobitne sa musí dokazovať 
aj ich autentickosť. Ak sa na vec dívame z aspek
tu našich predkov, v ich postoji treba vidieť to, že 
si vyššie cenili pozostatky sv. Metoda ako si cenili 
samotný hrob. Sv. Metoda videli duchovne, starali 
sa o zachovanie toho, čo im symbolizovalo ideu, die
lo sv. Cyrila a Metoda, čo sa viazalo k nim osobne.

V elehrad  — rom án ska  apsida baziliky  (r. 1228f



Poďme však ďalej. Oslava tisícročia príchodu svä
tých bratov na Velkú Moravu nanovo podnietila aj 
snahu po nájdení hrobu sv. Metoda. V roku ,1862 vy
stúpil V. Brandl a baziliku velehradského cisterciát- 
skeho kláštora označil za onen ¡syn odálny , t. j. 
hlavný chrám  arcid iecézy  m oravskej“, v ktorom „je 
svätý M etod tiež pochovaný“ (9).  Do úvahy sa bralo 
napríklad to, že blízky chrám bol zasvätený Nane
bovzatiu Panny Márie.

Hrob sv. Metoda však na Velehrade objavený ne
bol. V roku 1903 bola s týmto cielom ustanovená aj 
zvláštna komisia (10). Hľadalo sa na mnohých 
miestach tej časti bývalej Veľkej Moravy, ktorá sa 
považovala za centrálnu. Vymenujme si preskúmané 
lokality: okrem Velehradu to bola Modrá <pri Vele
zrade, Staré Mésto pri Uherskom Hradišti, Hradisko 
sv. Klimenta pri Osvétimanoch, Zarazice, Borčice pri 
Buchloviciach, Sady i vzdialenejšie (na sever) Olo
mouc a (na juh) Mikulčice (11). Vynaložená veľká 
námaha však nijaký pozitívny výsledok nepriniesla. 
Neskôr k tomu pribudli aj hlasy zo Slovenska. Ján 
Stanislav vystúpil s mienkou, že hrob sv. Metoda je 
niekde v Nitre (12). Profesor Ján Stanislav toto svo
je presvedčenie hájil až do svojej smrti (13).

Medzitým sa sformovala aj naša archeológia. Sú
stredila sa, čo je prirodzené, aj na začiatky našich 
dejín, v tom na Veľkú Moravu — a v tom a f  na hrob 
sv. Metoda. Práca našich archeológov v tomto smere 
by si zaslúžila osobitnú pozornosť. My si tu však 
všimneme iba dvoch, Josefa Cibulku a akademika 
Viléma Hrubého. Prvý sa sústredil o. i. na Mikulčice. 
Nastolil tu po sebe viacej alternatív (kostol B, hrob 
č. 283 atď. (14). Ku všeobecne prijateľnému záveru 
však nedošiel.

Akademik Vilém Hrubý pracoval v Uherskom Hra- 
dišti-Sadoch. Zdalo sa, že vec je  vyriešená: „V S a
doch  sa našiel význačný hrob (M etodov?), bol 
umiestnený v k a p ln k e  po ľavej strane o ltára, z ná
hrobku nad ním pochádzalo  fragm entárne zobraze
nie tváre (zom relého?“ j (15). Antropológ však zis
til, že značne porušená kostra z hrobky číslo 12 
patrí mladšej žene. Rovnako dopadlo aj s hrobkou 
číslo 15: aj tu bola pochovaná žena.

Po čase sa akademik V. Hrubý znovu vrátil k pr
vému objektu v Sadoch. Pozornejšie zinterpretoval 
príslušné písomné správy. A vyslovil hypotézu, že 
„Metodov hrob bol objavený v sten e veľkom orav
skéh o  chrám u v U herskom  H radišti-Sadoch“ f 16).

Doterajšie výsledky archeologického výskumu 
v tomto smere zhrnul akademik Josef Poulík: „Na 
základe prekvapujúcich a rch eo log ický ch  výskum ov  
v posledných desaťročiach , najm ä na strednom  
a  dolnom  toku  rieky  Moravy, sa  dostá la  opäť do  
popredia o tázka , u nás a le  i v zahraničí, lo k a liz á 
c ie  kapitu lného a leb o  v eľkéh o  m oravského chrám u  
a  M etodovho hrobu. V roku  1970 sa  v odbornej t la 
či (S lovenská archeo lóg ia  XVIII—1, 1970j objavila  
úvaha, v závere k tore j sa uvádza: ,Veľmi pravdepo
dobné je, že M etodov hrob  sa  objavil v m úre (v h rob 
k e ) v eľkom oravského  chrám u v U herskom  Hradišti- 
Sadoch’. Rovnako sa tento hrob a k o  a j chrám ová  
kated rá la  arcib isku pa m oravského  objavili v Sa- 
doch-V eligŕade v Č eskoslovensku . V skutočnosti sa  
však v porušenej h robke  našli len  drobné úlom ky  
ľudských kostí a  nič viac, čo  by m ohlo byt d ô k a 
zom toKO, kto  a  k ed y  tu b o l  pochovaný“ (17). Tu

P ohan sko  u B ŕeclav i — zák lady  chrám u s  poítrebiskom

iba upozornime na to, že akademik J. Poulík zno
jemský prípad neberie ani len na vedomie.

Náš prehľad „hľadania“ hrobu sv. Metoda končí
me. Nešlo nám o registráciu všetkých prípadov, 
išlo nám skôr o uvedomenie si, že otázka je zložitá 
a že má viacej aspektov. Pri jednom hľadaní sa však 
zastaviť ešte musíme a chceme: pri hľadaní nášho 
postoja ku javu, ktorý voláme hrobom sv. Metoda. 
Aj už uvedené poznámky by nám pri tom mali po
môcť.

Najprv si azda ujasnime, čo je neprimerané. Vi
deli sme, že súčasné generácie svoju pozornosť
i všetku energiu- zameriavajú na nájdenie iba miesta 
hrobu. Ide im najmä o technický problém a o hrob 
ako o jav vonkajšej skutočnosti. Čo je „za tým“, to 
je už nezaujímavé. Žiaľ, tento postoj poznamenáva 
takmer všetky postoje našej generácie.

Väčšmi nás zaujcfli postoje, ktoré si všímali, ba 
viac, ktoré dávali prednosť pozostatkom pred hro
bom a ktoré vychádzali z toho, že tak, ako svätí 
bratia patria všetkým, tak a j hrob sv. Metóda patrí
— všetkým. V ich pozadí bolo videnie duchovných 
skutočností, prejavila sa zahľadenosť na ideu Cyri
la a Metoda, na ich dielo, t. j. na náš kresťanský 
začiatok. Tie, teda aj hrob sv. Metoda má zjednoco
vať.

Poďme ešte ďalej, bližšie k podstate, hlbšie.
Všimnime si rámec, v ktorom sv. Metod zomieral, 

v ktorom bol pochovávaný, v ktorom sa jeho hrob
— a predmet nášho záujmu — „tvoril“.

Doklady stá presné v udávaní času. Sv. Metod 
zomrel v stredu Veľkého týždňa (18). Ukončoval 
svoj život v čase, v ktorom si cirkev pripomínala 
posledné hodiny pozemského života Spasiteľa. Co 
žiakom, čo veriacim cirkev pripomínala? Evanjelista 
Ján do dní po Kvetnej nedeli a pred Zelený štvrtok 
dáva niektoré Kristove poučenia. Kristus myslel na 
svoju smrť, ale aj na smrť tých, ktorí budú Ním žiť“ 
„Veru, veru, hovorím  vám, a k  pšen ičn é zrno, čo  pad
lo  do zem e, neodum rie, ostane sam o, a le  a k  odu
m rie, prin esie veľkú  úrodu* (Jn 12, 24). Hľa, Metod, 
pšeničné zrno, odumiera. Túto víziu nad Metodovým 
hrobom máme mať najmä my, ktorí môžeme kon
štatovať „veľkú úrodu“. Na tú najväčšiu životnú in
vestíciu Metodovu máme myslieť — keď myslíme



na jeho hrob! Aj na to: tak sa kresťansky žije, tak 
sa kresťansky zomiera!

„Neplač. To iba kríž. Tak to p redsa  by t m á,“ sfor
muloval jeden súčasný básnik, zrodený zo zrna — 
Metoda (Jan Twardovski).

Ďalšia reflexia kresťana, stojaceho nad hrobom 
kohokoľvek, je  táto: to sú kosti, telo, a kde je prin
cíp, ktorý ich oživoval?

Kristus v spomínaných predsmrtných poučeniach 
dáva nám presnú odpoveď — iste tak sa na situáciu 
v centre Velkej Moravy dívali aj Metodovi žiaci: — 
„Kde budem ja, tam  bude aj m ôj služobník“ (Jn 12, 
26). „Kto na tom to svete nenávidí svoj život“ — 
a Metod ho opravdivo „nenávidel“! — „zachová si 
ho pre večný život“ (Jn 12, 25).

S touto Kristovou útechou v týždni po Velkej no
ci bol sv. Metod ukladaný (do hrobu. „V bielej far
be“. Všetci prítomní mali v duši i v zraku vzkriese
ného Krista a v ušiach Kristov prísľub, kde budem 
ja, tam bude aj môj služobník. Ten môj služobník, 
ktorého som vám ustanovil za učiteľa a ktorý bol 
vaším veľkňazom.

Aj my stojme nad hrobom sv. Metoda s myšlien
kou na vzkriesenie.

3. pieseň veľkonočného kánonu presne vyjadro
vala situáciu, ktorú Metodovi žiaci — pri je j spie
vaní a pri pochovávaní svojho učiteľa — vnímali: 
„Včera som bol pochovaný s tebou, Kriste, dnes s t e 
bou vstávam z mŕtvych. Včera som  s tebou pnel na 
kríži. Preto osláv ma, Spasiteľ, vo svojom  K ráľov
stve“.

Náš postoj k hrobu sv. Metoda musí mať aj iný 
skladový prvok. Žiaci „ho uložili a . . .  lež í vo veľ
kom chrám e . . .  svätej B ohorod ičky“. Vráťme sa 
k evanjeliovému obrazu o pšeničnom zrne. Ale i k 
„velkej úrode“. Sv. Metod, naše pšenične zrno, bol 
vložený do rúk svätej Bohorodičky, do tých rúk, kto
ré objímali aj zomretého Krista. Svätí bratia našim 
predkom Bohorodičku odporúčali: hrob sv. Metoda 
nám svedčí, že celé slovanské kresťanstvo bol je j 
naj výrečnej ším spôsobom zasvätené. Svätá Bohoro
dička bdie nad rastom úrody. . .  Keď myslíme na 
odkaz sv. Cyrila a Metoda, ak myslíme na dedičstvo

otcov, myslíme na materskú prítomnosť Bohorodič
ky v našich dejinách.

„Dver b lagodatnaja, otverzšasja verným dveri ne- 
besnyja, p okajan ija  dveri svetozarnyja otverzi mne, 
V ládyčice, i vrat sm ertnych svobodi“ (Časoslov).
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o. Ján B a b j a k

Gr.-kat. chrám  N aroden ia Panny Márie v M ichalovciach  z roku
1771

Po ovocí ich poznáte
Farizej. Slovo, ktoré sa stalo pre nás synonymom 

pre pokrytca, človeka bez charakteru. Pripomína 
nám podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi, v ktorom 
náš božský Spasiteľ ukazuje cestu k spáse. Sme roz
horčení nafúkanosťou a pomýlenou nábožnosťou fa
rizeja a prijímanie do srdca vmýtnika £ jeho pokor
nou moidlitbou. Ale zamysleli sme sa niekedy nad 
sebou? Nezauvažovali sme nad svojím prístupom 
k modlitbe a k životu? Nepripomíname niekedy svo
jím životným postojom farizeja?

Keď si trošku kritickejšie premeriame svoj život 
a postavíme ho do svetla Božích zákonov, zistíme, 
že a j v našom srdci farizejovo semeno zaklíčilo a 
zapustilo korene. Pravidelne navštevujeme bohosluž
by, riadne si vykonávame svoje náboženské povin
nosti, vieme krásnymi slovami vysvetliť zmysel 
Kristových podobenstiev, vieme pekne rozprávať o 
kresťanskej láske a milosrdenstve. A do tohto nášho 
sveta zrazu zazvoní zvonček. Hriešnik stojí pri dve* 
rách a prosí o duševnú útechu a pochopenie. Ale 
my nechávame dvere zatvorené. A on zvoní.
, Takými našimi rečami a postojmi sa plodí a udr
žuje to skysnuté staropanenstvo a staromládenectvo, 
pre ktoré za úzkym okruhom, ohraničeným naším 
osobným pokojom a vlažným pohodlím už nič ne
existuje .— ani siroty, ani vdovy, ani starci, ani 
chorí, ani vojna, ani mier, ani Cirkev, ani štát, ba 
ani Boh. Kristus vyučoval svet tridsať rokov skut
kami a len tri roky slovami. U neho to bola jedna 
ku desiatim. Ako je to i nás? Nie naopak?

„Každý strom, čo nerodí dobré ovocie, sa vytne 
a hodí na oheň. Teda po ich ovocí poznáte ich“ (Mt 
7, 19—20).

Naše náboženstvo je také pravé, ale spôsob, ako 
ho žijeme ho ukazuje aiko nepravé [B. Marshall). 
Chybou mnohých kresťanov je to, že sa usilujú do
kázať hĺbku svojej viery tým, že sa dištancujú od 
všetkého, čo sa deje okolo nich. Uzavrú sa do ulity 
vlastných modlitieb a nábožnosti preto, že najprv 
nechcú a potom už nemôžu pôsobiť na svoje pro
stredie, ktoré im určil Boh. Často sa stáva, že tento 
životný štýl, táto nechuť vyjsť zo seba a darovať sa 
druhým je mylne stotožňovaná s ideálom kresťan
ského panenstva, askézy a kňazského povolania. Ne
odmietajme Božiu výzvu a príkaz byť soľou zeme 
a nezačínajme si miesto toho vytvárať svojho boha 
a svoje nebo.

Bojíme sa vstúpiť do života. Bojíme sa, že sa za
špiníme. A odkiaľ berieme tú istotu ,' že sme čistí? 
Pozorne preskúmajme svoj život a rozhodnime sa, 
či chceme sa stať planým figovníkom alebo stro
mom, ktorý dáva dobré ovocie.

o. Štefan K m e c

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY 
NA SEPTEMBER

V š e o b e c n ý :  Za episkopát na svete, ktorý po
dľa slov Jána Pavla II. je „znamením milosrdenstva, 
vernosti i protirečenia“.

M i s i j n ý :  Za Cirkev v Čäde: aby sa mohla roz
víjať v pokoji a mala dostatok povolaní.



SV. ĽUDMILA

Tohtoročný Jubilejný rok sv. Metoda pripomína 
nám nezabudnúť povinnosť spomenúť si aj na tých, 
ktorí majú osobitné miesto v srdciach nášho náro
da. Jedným z nich ¡e sv. Ľudmila, babička sv. Vác
lava, na ktorú si v tomto mesiaci spomíname.

Sv. Ľudmila bola dcérou pšovského panovníka a 
manželkou vojvodcu Boŕivoja z rodu Pŕemyslovcov. 
fe vari prvá svätica a mučenica byzantsko-slovan- 
skej cirkvi. Relácia o fef pokrstení sa rozchádza v 
dátume i v osobe krstiteľa. Azda ju pokrstil sám sv. 
Metod za pamätnej návštevy na Svätoplukovom dvo
re, alebo sa tak stalo neskôr, keď to  mohol učiniť 
niektorý iný kiiaz z Metodovej družiny. Najdôležitej
ším faktom zostáva, že sv. Ľudmila kresťanstvo pri
jala úprimne nielen vonkajšou formou sviatostného 
krstu, ale predovšetkým celým svojím ušľachtilým 
srdcom. „Stala sa horlivou služobnicou Kristovou a

nahradzovala hojne poctu Bohu, ktorú predtým z 
nevedomosti prinášala pohanským bôžikom,“ — na
písal o nej starý životopisec.

Po Boŕivojovej smrti prebral vládu Spytihnév, star
ší syn Ľudmily a po ňom Vratislav, ktorý si vzal za 
manželku kniežaciu dcéru Drahomíru a z tohto 
manželstva sa narodili traja synovia: Václav, Bole
slav a Spytihnév. Ovdovelá Ľudmila s horlivými apoš
tolským záujmom sa podieľa na kresťanskej výcho
ve svojich vnukov. Zvrchovanú pozornosť sústredila 
predovšetkým na najstaršieho Václava, ktorý sa po 
otcovej smrti a  po dočasnom riadení zemskej vláéy 
matkou Drahomírou sára ujal vladárskeho žezla. V 
tomto historickom! rozpätí dozrela závisť skĺbená 
iste aj s prudkou osobnou nenávisťou Drahomíry 
k Ľudmile do tragického vyvrcholenia, keď ju dala 
hanebne zahrdúsiť na tetínskom sídle Ľudmily. Bolo 
to 15. septembra 821.

Jej vnuk ju neobyčajne vrúcne miloval. Bola pre
zieravou ženou veľkého duchovného formátu. Jej 
primknutie sa ku kresťanstvu malo pevný základ v 
hlbokej úprimnosti. Starý životopisec o nej preto na
písal: „Preukazovala hojné skutky kresťanského mi
losrdenstva chudobným; nemocným a prenasledova
ným. Preto bola nazývaná matkou chudobných, pod
porou chromých, okom slepých a milostivou pomcc- 
nicou vdôv a  sirôt.“

Ženám o ženách
Ktosi sa kedysi vyjadril, že sm e slabšie  p o k o le 

nie. To však nie je pravda. Pozrim e sa o k o lo  seba  
a čo  vidíme?

Zasahujem e do všetkých  oblastí súčasného diania. 
Sme na takých  pracov iskách , k to ré  eš te  nedávno  
boli dom énou mužov. Dnes ich  ženy s istotou a  ru
tinou skúseného pracovn íka zvládnu. Sm e teda  vša
de. L ietam e, riadim e lode, odvážim e sa na horských  
velikánov, liečim e, operu jem e, učím e, športujem e, 
sme um elkyne, sm e robotn íčky, a le  predovšetkým  
zostávame ženami.

V m odernom , pokrokovom  svete si žena zaistila  
trvalé m iesto. Je j p ráca  je  všade vysoko cen en á. 
H ospodársky i kultúrny život a  rozvoj nášho štátu  
bez ženy je  nem ysliteľný. Sm e jednoducho v m oder
nom svete m oderné ženy. A tu sa  nástojčivo vkráda  
otázka: Aká je  vlastne m oderná žena? V čom  sp o
číva jej m odernosť?

Rozhodne nie v uvoľnených m ravoch, n ie v la 
bilnom m anželskom  zväzku, n ie v a lk o h o le , nie 
v lacných zábavách . . .  Nie!

Na tieto o tázky  nám odpovie Mário: Soroldoni 
v kn ihe  -Kristus sa nepredáva, k d e  hovorí:

„Takáto žena je čistá , vytrvalá v boji, húževnatá  
v dobrom , vyhýba sa zlu. Je  zrkadlom  Božej krásy. 
Slabosť ženy je  silou, lebo  spočíva na žulovej pev
nosti je j srdca.*’

Počuj preto, dcéra , pozoruj a  nakloň  svoje uchol
Je potrebné zam yslieť sa  nad týmito n iekoľkým i 

vetami, aby sm e lep šie  pochop ili postaven ie m oder
nej ženy v m odernom  svete. O kolo každ ej prúdi ži
vot dravým tokom  so svojim i výšinam i i nedozier- 
nymi hĺbkam i. Máš však Boha, preto sa  neboj! N e
zabúdajme, že život je  prúd krištáľovej vody, k torá

vyrazila z B ožej m ysle! Počuj preto d céra  a  nakloň  
svoje ucho  — a  uvedom  si, že ľudský život je  ako  
b iely  ch lieb  vypestovaný Božím i rukam i, že život 
je  kvet starostlivo zavlažovaný pohľadom  Stvoriteľa.

Ak takto  ch áp em e svoje  postaven ie vo svete, mu
sím e si byť isté, že na n ašej práci so záľubou spo
číva Božie oko.

N ie je  to ľa h k é , p retože zákruty na chodníku náš
ho života sú m nohé a  udivujúce. Buďme si však isté, 
že práve táto k ľu katá  ces t ička  nás ved ie na vrchol 
nášho poslan ia.

K ráčajúc p o  všetkých  týchto zákrutách, p rekon á
vajúc ťažkosti, vždy si -nájdem e popri svojej práci 
čas , aby sm e v pravej chvíli v edeli vlievať slabším  
odvahu, trpiacim  nádej a  do výšky dvíhať ideál 
dobra  a  krásy .

Nuž v tom  spočíva naša m odernosť!
M. Krličková

TOMU, KTO MILUJE BOHA

Na jednom kňazskom primičnom oznámení bol nápis: 
„Kam nás to na tejto zemi povedie, nevieme a nemáme ta  

na to ani predčasne pýtať. Len jedno vieme: 2e tým. ktori 
milujú Boha, sa nakoniec všetko obráti k dobrému.“

„Väčšina zla pochádza i  duševnej prázdnoty a lenivosti, lebo 
zlo je nevyhnutné, keď si človek zvykne žiť na 6kor iných.“

A. Čechov



Už pri stvorení prvého človeka pove
dal Pán Boh: „Nie je  dobre byť človeku 
samotnému. Nuž učiním mu pomocnicu, 
ktorá mu bude podobná“ (Gn 2, 18). 
Stvoril ženu Evu, priviedol ]u k Ada
movi, ktorý vyhlásil, že muž pre ženu 
opustí svojho otca i matku, „prilne k 
manželke svojej a budú obidvaja jedným 
telom“ (Gn 2, 24).

Pravdivosť Božích slov sa javí v lás
ke muža k žene a opačne. Touto láskou 
muž celkom patrí žene a ona jemu. Pat
ria si viac ako rodičom, súrodencom a 
komukoľvek inému. Vyvádza ifch z osa
melosti a vedie k životnému spoločen
stvu lásky, ktoré majú obidvaja udržo
vať a upevňovať. Má to byť láska, ktorá
— ako píše sv. Pavol — všetko vie 
zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko 
pretrpí (1 Kor 13, 7). Tento apoštol 
napomína manželov: „Ako vyvolení Bo
ží, svätí a milovníci, oblečte si city mi
losrdenstva, dobrotivosti, pokory, mier
nosti, trpezlivosti.! Znášajte sa navzájom 
a odpúšťajte si, ak by sa niekto mal 
čo ponosovať na iného! Ako vám Pán 
odpustil, tak a j vy!“ (Kol 3, 12—13).

Plodmi manželskej lásky sú deti. Zdô
raznil to sám Stvoritel, keď~ riekol pr
vým ľudom: „Plodte sa a množte a na
plňte zem!“ (Gn 1, 28). Ako manželstvo 
vyvádza muža a ženu z osamelosti, tak 
deti vyvádzajú rodičov z manželskej osa
melosti, ktorú pociťujú bezdetní manže
lia, ale nepoznajú ju rodičia. Deti sú ro
dičom cennejším pokladom než sú samí 
sebe. Sú šťastní, že sa mfižu o nich sta
rať a pre nich pracovať. Odmenou za 
to je  im rast, zdravie a napredovanie ich 
ratolestí.

Druhý vatikánsky koncil vysoko vy
zdvihuje úlohu rodičov ako životodar- 
cov a vychovávateľov. Tvrdí, že v tejto

Cieľ manželstva
úlohe sú spolupracovníkmi a akoby tl
močníkmi lásky Boha Stvoriteľa, ktorý 
ich prostredníctvom stále rozširuje a 
obohacuje svoju rodinu (Radosť a nádej, 
50). Napomína ich, aby konali túto svo
ju úlohu zodpovedne ako ľudia a kres
ťania. Také konanie je  záslužné pred 
Bohom. Ak kresťanskí manželia plnia 
svoje poslanie veľkodušne, ľudsky a 
.kresťansky zodpovedne, oslavujú tým 
Stvoriteľa a smerujú k dokonalosti. Pri
tom spomenutý cirkevný snem napomí
na manželov, aby boli presvedčení, že 
ľudský život a životodarné poslanie ne
obmedzujú sa iba na tento svet, ani sa 
nedajú merať á pochopiť len z jeho hľa
diska, ale vždy súvisia s večným urče
ním človeka (Radosť a nádej, 51).

Z povedaného plynie, že cieľom man
želstva je životné spoločenstvo lásky, 
ktorého prirodzeným plodom sú deti. 
Oboje navzájom súvisí a nedá sa od se
ba odlúčiť. Deti prirodzene pochádzajú 
z tohto životného spoločenstva muža a 
ženy a prispievajú k jeho šťastiu a utu
ženiu.

Z uvedeného cieľa manželstva vyplýva' 
jeho nerozlučiteľnosť. K Ježišovi prišli 
farizeji, aby ho pokúšali a pýtali sa ho: 
,A  smie človek prepustiť svoju man
želku z akejkoľvek príčiny?“ (Mt 19, 
3). On im odpovedal: „Nečítali ste, že 
Stvoriteľ na počiatku stvoril ľudí ako 
muža a ženu? A povedal im: Preto opus
tí človek svojho otca i svoju matku a 
bude sa pridžiavať svojej manželky, a 
tí dvaja stanú sa jedným telom. A tak 
už nieto dve telá, ale iba jedno telo. 
Čo teda Boh takto spojil, človek nech 
nerozlučuje!“ (Mt 19, 4—6), Tieto slová 
jasne dokazujú nerozlučiteľnosť manžel

stva. Potvrdzuje to iný výrok Pánov: 
„Každý, kto prepustí svoju ženu a ožení 
sa s inou, cudzoloží, a kto sa ožení s 
takou, čo ju muž prepustil, cudzoloží“ 
(Lk 16, 18).

Zo slov Spasiteľových je  teda jasné, 
že manželstvo je  životné spoločenstvo 
lásky. Trvá až do smrti jedného z man
želských partnerov. Po smrti jedného z 
nich druhý je  voľný. Ak chce, môže sa 
oženiť alebo vydať.

Plodmi manželskej lásky sú deti. Aj 
deti si vyžadujú nerozlučiteľnosť man
želstva. Prvým a najprirodzenejším prá
vom dieťaťa je  mať otca a matku. V ra
ných rokoch života je na nich úplne od
kázané. Je ich povinnosťou starať sa o 
neho a vychovávať ho. Nezabudnime, že 
život rodičov je  prvou školou detí. Je to 
škola praktická, ktorá má vplyv na for. 
movanie budúceho života detí. Šťastné 
deti, ktorým život rodičov môže slúžiť 
za príklad. Netreba dokazovať negatívny 
vplyv rozháraných manželstiev na deti. 
Bohužiaľ, vidíme ho veľmi často.

Podčiarknuť treba blahodarný vplyv 
usporiadaných manželstiev na spoloč
nosť. Ved rodina je  základ spoločnosti. 
A ked sú pevné základy, zdravá je i 
spoločnosť. Manželia, ktorí žijú v láske 
a pokoji, ani samí nevedia, koľkým man
želstvám slúžia za vzor a oporu.

Možno by niekto namietal, či i dnes 
možno žiť v nerozlučiteľnom manželstve 
do smrti, ked sme svedkami toľkých 
manželských tragédií. Možno. Len si tre
ba uvedomiť, že čo je  ťažké ľudom, je 
ľahké Bohu. Pripomeňme si preto slová 
sv. Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý 
ma posilňuje“ (Flp 4, 13). Treba prosiť 
silu od nášho nebeského Otca v každom 
nebezpečenstve a on nám ju udelí.

dr. Ján, B u b i  n

Naša recenzia
K 150. výročiu narodenia A. Kralického

Na začiatku roka v prešovskej ukrajinskej redak
cii Slovenského pedagogického vydavateľstva vyšla 
zaujímavá publikácia o významnom predstaviteľovi 
gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku 
a Zakarpatskej Ukrajine Anatolijovi K r á l i č k o m  
(1835—1894].

Kniha pozostáva z troch častí: v prvej (s. 5—98}
I. Holendová podala stručný životopis Kralického 
a rozobrala časť jeho tvorby, predovšetkým literár
nej. V druhej časti [s. 99—230) uviedla jeho najdô
ležitejšie práce z umeleckej literatúry, folklóru 
a publicistiky. V tretej (s. 233—238) podala biblio
grafiu jeho tvorby (186 prác).

A. Kralickij sa narodil v Nižných Čabinách pri 
Medzilaborciach v rodine dedinského „ďaka“. Po 
štúdiách na bohosloveckej fakulte bol vysvätený na 
kňaza, odišiel do kláštora v Krásnom Brode, neskor
šie Mukačeve, kde dlhé roky bol igumenom. V kláš

toroch prežil celý svoj život. Ako mních rádu sv. 
Bažila tneuzavrel sa do kláštornej cely, ale aktívne 
sa zapájal do verejného života. Celý život bojoval 
za práva ubiedeného rusínskeho ľudu, začo bol pre
nasledovaný maďarskou vládou. V domácej i zahra
ničnej tlači publikoval literárne ídiela, vedecké prá
ce a j publicistické články. Skrýval sa za rôznymi 
pseudonymami, z ktorých ¡mnohé nie sú dodnes roz
šifrované.

Rozboru najdôležitejších jeho diel je venovaná 
úvodná štúdia J. Holendovej. Žiaľbohu, tento roz
bor je príliš medzerovitý a subjektívny. Celá práca 
je doslovným opakovaním autorkinej štúdie uve
rejnenej pred piatimi rokmi vo Vedeckom zborníku 
Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (č. S. kn. 1, 
1980, s. 135—206).

Výber z literárnej tvorby Kralického je dosť repre
zentatívny. Nachádzame tu jeho romantickú prvo
tinu Pastier na poloninách, poviedku q  turecko-ta- 
társkom vpáde na Zakarpatsko Fedor Petrjuk, his
torickú poviedku z obdobia príchodu Maďarov do 
Panónie Knieža Laborec, historickú poviedku z ob-



lobia francúzskei invázie na Balkán r. 1809 Juho
slovanské amazónky, poviedku o láske a zrade Oj 
ne choď, Hrycn, na večierky, mytologickú poviedku 
Prometeus, sociálnu poviedku zo života našel dedi
ny Pifavka a dve humoristické poviedky Fon Min- 
kaczy a- Britva a mydlo.

Do kapitoly Publicistika (s. 211—230] autorka 
zaradila Kralického'preklad maďarskej štúdie o Ru- 
sínoch a 7 jeho životopisných článkov (o našom 
krajanovi — prvom rektorovi Petrohradskej univer
zity M. Baluďanskom, slovenskom básnikovi Jan
kovi Kráľovi, ukrajinskom slavistovi I. Sreznevskom 
a ruských spisovateľoch V. Grigorovičovi, I. Krylovi 
a N. Majkovovi). Väčšinou sú to práce cudzích au
torov, voľne prepracované alebo preložené Kralic- 
kým. Škoda, že autorka nepojala do výberu lani jed
nu z jeho originálnych historických štúdií, naprí
klad o dejinách kláštorov v Krásnom Brode, na Bu
kovej hôrke, v Mária Pócsi, Mukačeve, Zariči. Hru- 
ševe atd. Kralickij napísal niekoľko podrobných 
štúdií o baziliánskych kláštoroch na Zakarpatskú. 
Okrem toho, jeho peru patria a j články o svetských 
dejinách podkarpatských Rusínov, io zrušení nevoľ
níctva, o sedliackom povstaní na východnom Slo-

Kultúrne rozhľady
300. VÝROČIE NARODENIA TOHANA SEBASTIANA 

BACH A (1685—1758), jedného z najmohutnejších 
zjavov v celých dejinách hudby, si pripomína v tom
to roku celý kultúrny svet. Narodil sa v Eisenachu 
a pochádza zo starobylej hudobnej rodiny, ktorého 
rodičia do Nemecka sa presťahovali z Bratislavy. 
Vrcholom osláv bol 5. medzinárodný festival J. S. Ba
cha v marci t. r., na ktorom sa zúčastnili sólisti 
a  súbory z 15 krajín. Práve v jubilejnom roku 
J. S. Bacha objavili v archíve hudobného oddelenia 
Yaleovej univerzity v americkom New Havene ne
mecký rukopis z 18. stor. s notovými záznamami 38 
orgánových skladieb J. S. Bacha, z ktorých 32 bolo 
doteraz neznámych.

KLUB SLOVENSKEJ KULTÚRY V PRAHE, ktorý 
bol založený pred ôsmimi rokmi, združuje takmer 
dvetisíc Slovákov a Čechov, ktorí žijú v našom 
hlavnom meste. Jedným z hodnotných podujatí bol 
program na počesť 200. výročia narodenia národ
ného buditeľa a básnika Jána Hollého, ktorý bol vo 
februári t. r. Veľkou udalosťou bude otvorenie Domu 
slovenskej kultúry v Prahe v novembri t. r.

NA 200. VÝROČIE NARODENIA BÁSNIKA A KŇA
ZA JÁNA HOLLÉHO, ktoré pripadlo na 24. marec 
t  r., pamätali a j vydavateľstvá. Vydavateľstvo Osve
ta v . Martine vydalo v edícii Sondy výber z doku
mentov a diel pod názvom Ján Hollý — pevec dáv
nych vekov. Zostavovateľ výberu Augustín Maťov- 
čík vybral tieto dokumenty tak, aby čitateľ mohol 
hlbšie pochopiť celé dielo. V súvise s tohtoročným 
výročím smrti sv. Metoda treba pripomenúť, že bol 
to práve Ján Hollý, ktorý vo svojom epose Cirillo-

vensku r. 1831, o napoleonovských vojnách a mnoho 
iných.

V bibliografii jeho prác nachádzame a j kapitolu 
Cirkevné články (s. 237—238), obsahujúcu 24 prí
spevkov. Sú to jeho články o sv. Cyrilovi a  Meto
dovi, o sv. Sofrónovi, o 900. výročí kresťanstva na 
Rusi, o A. Duchnovičovi, biskupovi V. 'Popovičovi, 
o protoigumenovi M. Mikitovi, o A. Kocákovi, A. Ba- 
zilovičovi ;a mnohé iné. Ani jeden z nich sa do vý
beru nedostal. Škoda.

Ako vieme, A. Kralickij, ako všetci ostatní zakar
patskí činitelia 19. stor. vydaval svoje práce v tzv. 
„jazyčii“. J. Holendová v edičnej poznámka tvrdí, 
že ponechala jazyk tA. Kralického nedotknutým, 
avšak tým, že prispôsobila pravopis normám spi
sovného ukrajinského a ruského jazyka, vytvorila 
nový umelý jazyk, ktorý je veľmi vzdialený od jazy
ka prác Kralického.

Napriek týmto nedostatkom, kniha o Králičkom 
s výberom z jeho tvorby je pozitívnym javom v na
šej literatúre, preto ju odporúčame aj čitateľom 
nášho časopisu.

dr. Mykola M u š i n k a

Metodiáda vydanom roku 1835 priblížil našim pred
kom obdobie pôsobenia u nás našich slovanských 
apoštolov. Pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Jána Hollého sprístupnili v jeho rodisku v Borskom 
sv. Mikuláši i na miestach, kde pôsobil — v Madu
niciach a na Dobrej Vode — literárne expozície.

V MINULOROČNEJ ARCHEOLOGICKEJ SEZÓNE 
patrí k najzaujímavejším nálezom objav dvoch hro
bov z obdobia Veľkej Moravy na Nálepkovej ulici 
v Bratislave. Je to hrob dieťaťa a muža v ktorom 
pracolvmci Archeologického ústavu SAV v Nitre 
našli a j bojovú sekeru^ — bradaticu a  nožík s ocieľ- 
kou.

VÝCHODOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO V KOŠI
CIACH vydalo pre potrebu odboru školstva Národ
ného výboru mesta Košíc publikáciu: 200 rokov hu
dobného školstva v Košiciach (1784—1984). Publi
kácia dokumentuje rozvoj hudobného školstva, zo
znamuje s významnými skladateľmi i hudobnými 
pedagógmi i starostlivosťou o hudobné školstvo 
v našej východoslovenskej metropole.

OKRESNÁ KNIŽNICA V BARDEJOVE podobne ako 
ostatné okresné knižnice vydáva bibliografickú ro
čenku o okrese (Bardejovský okres v tlači). K 40. 
výročiu SNP a oslobodenia vydala tematickú biblio
grafiu Národnooslobodzovacie hnutie v Bardejov
skom okrese, v ktorej je 152 záznamov. Verejnosť 
pozitívne prijala a j ďalšiu bibliografiu regionálneho 
a tematického charakteru Dedina v skanzene, v kto
rej je 106 záznamov. Obe bibliografie vypracovala 
Ľubomíra Grebecová.

NA ÚZEMÍ VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJA sú tri 
národné parky, päť chránených krajinných oblastí, 
90 štátnych prírodných rezervácií, jedenásť chráne
ných nálezísk. 23 chránených prírodných výtvorov 
a dve študijné plochy.

VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII V KOŠICIACH 
na Šrobárovel ulici 22 ¡bola v máji a júni t. r. vý
stava národného umelca USSR Antona M. Kaššaja. 
Výstava predstavovala 68 olejomalieb a 11 kresieb 
obdobia od šesťdesiatych rokov.
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Naši novokňazi
Päťročné teologické štúdium na 

bratislavskej Cyrilometodskej bo
hosloveckej fakulte úspešne za
končili títo gr.-kat. bohoslovci:

Milan B i l a n č í k
nar. 21. januára 1961 vo Svid

níku, bytom vo Svidníku.

Jaroslav P o p o v e c
nar. 11. februára 1962 v Strop- 

kove, bytom v Lomnom.

„Žatva j e  s íc e  v eľká , a le  robotn íkov  
je  m álo. P roste ted a  Pána žatvy, aby p o 
sla l robotn íkov  na svoju žatvu!" (L k  10, 

21.

Sviatosť kňazstva prijali v ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove v nedeľu 16. júna t. r. Vyko
nal ju v prítomnosti ndp. ordinára 
Mons. Jána Hirku ndp. Mons. Sla- 
vomir Miklovš, sídelný biskup kri- 
ževský v Juhoslávii za asistencie 
mnohých kňazov a bohoslovcov a v 
prítomnosti veľkého počtu príbuz
ných novokňazov ako a j veriacich.

Novokňazi slúžili svoju prvú sv. 
liturgiu v chrámoch svojho trva
lého bydliska v nedeľu 23. a 30. 
júna t. r.

Novokňazom z úprimného srdca želá
me v icb pastoračnej práci bojnosť Bo- 
iialho požehnania a milosti.

Andrei P r i b a 1 a
nar. 17, júla 1955 v Novom Bo

re, bytom v Košiciach.

Jozei K e 11 ô
nar. 13. apríla 1962 v Bruntále, 

bytom v Košiciach.

Z LISTOV
V nedeľu  16. júna t. r. my v er ia c i sm e m ali naozaj dobrý pocit. 

N ielen  preto, že sm e v našom  p rešovskom  chrám e prijali m edzi seba 
nového č len a  svätej cirkv i, k to ré  ho pokrstil náš duchovný otec. Hlav
ná radosť b o la  v tom , že pre našu  g réckokato lícku  cirkev  boli vy
svätení noví kňazi. Bože dobrý, d a j  im silu a  trpezlivosti, aby sa im 
dobre  darilo  a  pre svojich  budúcich  veriacich  m ohli urobiť mnoho 
dobrého. Na ich  cestu , po k tore j budú kráčať, privolávam : Mnohaja 
ľit, b laha já  ľit. Vaia veriaca



Úžô kijiôtiL efiatŕMe.

VOJCICE

V nedeľu 9. júna t. r. prežívala táto farnosť milú 
slávnosť. Miestny duchovný dp. Ján Rabatin dožil 
sa 60 rokov svojho života. Vďačnosť veriacich sa 
preukázala v duchovnej radosti v chráme na boho
službách. Bolo to vidieť od tých najmenších až po 
najstarších gratulantov. Službu Božiu s jubilantom 
dp. Jánom Rabatinom slúžil dp. Alexej Mirossay, t. 
dekan a dp. Pavol Dancák. okr. dekan, ktorý pred
niesol aj príležitostnú kázeň.

BARDETOV

Chrámový sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla os
lávili bardejovskí gr.-kat. veriaci v nedeľu 30. júna 
t. r. Slávnostnú Službu Božiu slúžil ndp. Mons. Ján 
Hirka, ordinár prešovský, ktorý a j kázal Božie slovo 
k veľkému počtu veriacich. Pri Službe Božej kon
celebrovali vdp. Vasil Prokipčák, okr. dekan z Chme
ľovej a  vdp. František Dancák, šéfredaktor Slova z 
Kružlova.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí

najú títo vdp. duchovní otcovia:
Jozef Šoltýs — 60 rokov od narodenia (6. 9. 1925), 

Andrej Kerešťan '— 25 rokov od ordinácie (18. 9. 
1960), Juraj Bocko — 70 rokov od narodenia (18. 9. 
1915), Andrej Vološin' — 65 rokov od narodenia (23. 
9. 1920), Vladimír Poláček — 60 rokov od narodenia 
(26. 9. 1925), Michal Onderišin — 50 rokov od or
dinácie (29. 9. 1935).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.

Mnohaja ľit, blahaja lit!

-j- Z  krefťanfkéhf f  veta

V sobotu pred sviatkom Zoslania Svätého Ducha
konalo sa vo Vatikáne konzistórium, počas ktoré
ho Svätý Otec Ján Pavol II. kreoval 28 nových kar
dinálov. Konzistórium podľa starých zvyklostí skla
dalo sa z dvoch častí: prvá jeho časť, tzv. tajné 
konzistórium prebiehala v Konzistoriálnej sále Apoš
tolského paláca vo Vatikáne o 10. hodine predpo
ludním. Druhá časť, tzv. verejné konzistórium, bo
la po prvý raz v histórii cirkvi na námestí sv. Petra 
o 11. hodine a malo charakter liturgie slova. S no
vými kardinálmi Sväté kolégium kardinálske má 
teraz 152 kardinálov pochádzajúcich z 58 krajín 
a z piatich kontinentov.

SvMtý Otec lán Pavol II. veľmi rád nosí starobylý 
chorvátsky náprsný biskupský kríž. Na kríži je ná
pis „Crux vétustissima croatica e baptismatis fonte 
Višeslavi ducis“ (VIII. saes.) — Starobylý chorvát
sky kríž z krstiteľnice kniežaťa Višeslava, VIII. stor.

Vatikánsky denník Osservatore Romano priniesol 
správu, že sa v Ríme konalo sympózium, na ktorom 
sa stretlo 63 delegátov ekumenických komisií zo 
60 biskupských konferencií s členmi Sekretariátu 
pre jednotu kresťanov. Účastníci sympózia sa za
oberali stavom ekumenického zbližovania a vyjad
rili názor, že je potrebné oživiť ducha Druhého va
tikánskeho koncilu. Koncil sa neskončil, pokračuje, 
vyhlásili. Pripomenuli slová Svätého Otca Jána Pav
la II., ktoré povedal v roku 1979, že ekumenizmus 
patrí k prvoradým úlohám koncilovej obnovy.

Cenné fresky zo 16. storočia objavili pri reštau
račných prácach v katedrále Zvestovania v moskov
skom Kremli.

Na nádvorí školy v japonskom mestečku Nischi- 
nomiyn postavili 3,5 metra vysoký pamätník sv. Ma- 
ximiliánovi Kolbemu. Podľa umeleckého návrhu 
pátra Pietra Jonodu z Nagasaki, vyhotovil pamätník 
z bronzu taliansky sochár Egidio Giaroli. Pamätník 
znázorňuje Kolbeho s rukami skríženými na prsiach, 
ako padá pod údermi väzenských dozorocov.

V dňoch 15.—17. júna t. r. vykonal Svätý Otec 
Ján Pavol II. 49. apoštolskú cestu na území Talian
ska, v benátskej oblasti. Podnetom pre túto cestu 
bolo 150. výročie narodenia pápeža Pia X., ktorý 
práve z tejto oblasti pochádzal (Vittorio Veneto).

Pomáhaf, nie trestať bolo heslom nedávneho za
sadania kuratória viedenskej diecézy pre pastorá
ciu opustených matiek. Kardinál König poukázal na 
príklad milosrdného Krista, ktorý nalomenú trstinu 
nedolomil a  zhasínajúci knôtik nezahasil a vyzval 
účastníkov kuratória, aby sa venovali opusteným 
matkám s najväčšou mierou obetavosti.

VYSVETĽOVANIE SLUŽBY BOŽEJ

Kňaz nás zrazu vyzýva: ,,Hore srdcia!“ Naskutku, to je oka
mih, keď treba srdce pozdvihnúť k Bohu, odtrhnúť sa od tu
zemských myšlienok a citov. Treba na chvffku zabudnúť na 
všetky starosti života, na všetky nepríjemnosti doma a priblí
žiť sa k Božej dobrote.

Na túto výzvu odpovedáme: „Máme ich u Pána“. Co? Koho? 
Srdce! Ono je pri ňom. Neverím, žeby to mohol niekto vyhlá
siť, ak sa mu srdce ešte stále spletá s inými myšlienkami, ďa
leko od Boha. Síce, my by sme mali na Boha vždy a stále 
myslieť, ale toto je chvíľka, keď sa máme k nemu preniesť 
srdcom i dušou. . .

Kňaz pokraCuje: „Vzdávajme chválu Pánu Bohu nášmu!4* 
Vari nám treba vôbec pripomínať povďačnosť voči Pánovi. 
Rozpomeňme sa na svoju nehodnosť a hneď sa nám stane 
jasné, aký je Boh obdivuhodný, že sa s nami zmieril, že nás 
uznal za svoje deti. Naša odpoveď: „Je dôstojné a správne“ 
vyslovuje všetko. Naše správanie voči Bohu je otázkou spra
vodlivosti. Sme nespravodliví, ak sa Bohu neodvďačujeme vďa
kou, ak mu nevzdáme chválu. . .

(Sv. Cyril Jeruzalemský: Piata katechéza)



ZO SEPTEMBROVÝCH VÝROCI

1. september — Medzinárodný deň mieru.
------- r. 1715 — pred 270 rokmi v Senl sa nar. PhDr. AN

DREJ JASLINSKÝ, pedagóg, fyzik a astronóm, profesor Trnav
skej univerzity, odborný spisovatel (um. r. 1784).

2. septembra 1855 — pred 130 rokmi — v Trstenej sa nar. 
ŠTEFAN FURDEK, kultúrny pracovník, organizátor kultúrneho 
života našich krajanov v Spojených štátoch amerických (um. 
r. 1915).

4. septembra 1960 — pred 25 rokmi — bola zavŕšená elek
trifikácia ČSSR (posledná obec Zlatá Baňa — 5. miesto na 
svete).

5. septembra 1965 — pred 20 rokmi — v africkom Lamba- 
rene um. dr. ALBERT SCHWEITZER, organový virtuóz, lekár, 
bojovník proti lepre, nositeľ Nobelove] ceny mieru (nar. r. 
1875).

8. septembra — Medzinárodný deň boja proti negramotnos
ti — akcia UNESCO.

9. septembra — Deň baníkov a energetikov.
14. septembra 1870 — pred 115 rokmi — bolo zakladajúce 

valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
15. septembra 1765 — pred 220 rokmi — v Košiciach sa 

nar. ThDr. ALEX JORDÁNSKY, .profesor cirkevných dejín v Tr
nave, tit. biskup, profesor teologickej fakulty v Pešti, Cien 
Slovenského učeného Tovarišstva, podporovatel Spolku milov
níkov reči a literatúry slovenskej, historik a spisovatel (um. 
r. 1840).

— — 1965 — pred 20 «rokmi — pápež PAVOL VI. konšti
túciou Apostolica solicitudo stanovil normy pre Biskupskú 
synodu ako pomocný orgán Svätej Stolice.

16. septembra 655 — pred 1330 rokmi — um. pápež MAR
TIN I., mučeník (pápežom od r. 649).

18. septembra 1905 — pred 80 rokmi — v Chrasti nad Hor
nádom sa riar. MARIÄN PRÍDAVOK, autor učebníc, gramatiky 
a prekladatel.

21. septembra — Deň tlače, rozhlasu a televízie.
— — t . 70 — pred 1915 rokmi — um. mučeníckou smrťou 

sv. MATÚŠ, evanjelista.
22. septembra 1970 — pred 15 rokmi — v Bratislave um. 

národný umelec JANKO ALEXY, maliar a spisovatel (nar, r. 
1894).

23. septembra — Medzinárodný deň nepočujúcich.
25. septembra 1970 — pred 15 rokmi — um. ERICH MARIA 

REMARQUE, nemecký spisovatel (romány: Na západe nič no
vého, Víťazný oblúk, Čierny obelisk, Cas žitia a čas umiera
nia, Cesta späť, Traja kamaráti; div. hra Posledná zastávka)’ 
nar. r. 1878).

27. septembra 1590 — pred 395 rokmi — um. pápež URBAN 
VII. (12 dní po zvolení).

28. septembra 1895 — pred 90 rokmi — um. LOUIS PAS- 
TEUR, francúzsky lekár-bakteriológ, objaviteľ séra proti bes
note (nar. r. 1822).

29. septembra 1930 — pred 55 rokmi um. IĽJA REPIN, ruský 
realistický maliar (nar. r. 1844).

— — r. 1975 — pred 10 rokmi — v Bratislave um. národný 
umelec PAVOL HOROV, básnik (zb. Zradné vody spodné, Nió- 
ba matka naša, Návraty, Defilé, Moje poludnie, Slnce nad na

mi, Vysoké letné nebo, Koráby z Janova) a prekladatel (Ná
hodné stretnutia, Vysoké stromy a i.) ; nar. r. 1914 v Bánov
ciach nad Ondavou.

C*)

Kultúrne rozhľady
ČESKOSLOVENSKO 1985 je názov jubilejnej vý

stavy, ktorá bola v júni t. r. v Moskve. Ciel výstavy 
bol dať predstavu o všetkých oblastiach života na
šej spoločnosti. Expozícia mala šesť tematických 
celkov a  bola inštalovaná na ploche 25 000 štvorco
vých metrov. Na tomto významnom podujatí sa po
dieľalo 2500 exponátmi 400 našich vystavovateľov.

SOVIETSKI ARCHEOLÓGOVIA pri výskume juž
nej časti S ib íri. odkryli päť mestských sídiel z ob
dobia 8.—13. stor. po Kr. Jedným zo sídiel je hlavné 
mesto starochakaského štátneho útvaru, ktoré sa 
rozprestieralo na ploche 50 hektárov. Väčšina sta
vieb je z nepálených tehál (a dreva. Pod dlážkou 
jedného z palácov objavili pozostatky kruhovej 
stavby, na ktorých bola vybudovaná z tehál svätyňa 
v tvare rotundy a j s oltárom. Je to prvý prípad ta
kejto stavby v spomínanej oblasti.

NA XXII. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO TELEVÍZ
NEHO FESTIVALU (MTF) ZLATÁ PRAHA sa zúčast
nilo 39 ikrajín a 45 televíznych organizácií. Počas 
festivalu okrem prehliadok hudobných diel a prog
ramov s hudobnou tematikou boli a j tradičné voľné 
tribúny, besedy umelcov a ďalšie podujatia.

KARLOVA UNIVERZITA 'V PRAHE vydala repre
zentačnú publikáciu o Karlovi IV. pod názvom Ka- 
rolus Quartus, ktorú pripravil Václav Vanečka a Zde- 
nék Česka s kolektívom spolupracovníkov. Je to 
zborník vedeckých prác o dobe a osobnosti tohto 
českého kráľa a rímskeho cisára ľudom zvaného 
otcom vlasti. Publikácia obsahuje aj 135 kvalitných 
reprodukcií.

MEDZI VZÁCNE POKLADY MATICE SLOVENSKEJ 
V MARTINE z dvoch miliónov archívnych jednotiek 
a štyroch miliónoch knižných a desiatich tisícoch 
literárnomúzejných, patria hlaholské listy hlohov- 
ské z 12. stor., ďalej cyrilský text zo 14. stor., faxi- 
mile dobovej knihy regestov pápežských dokumen
tov s fragmentom registra Bully industrie z roku 
880, ktorou pápež Hadrián II. povolil používanie 
staroslovienskeho jazyka v liturgii a ďalšie literár
ne pamiatky z obdobia Veľkej Moravy.

V ŠTÁTNEJ MINCOVNI V KREMNICI vydali pa
mätnú striebornú stokorunovú mincu pri príležito
sti Í25. výročia narodenia spisovateľa Martina Ku
kučina. Autorom tejto pamätnej mince je národný 
umelec Ján Kulich. Do konca tohto roka vyrobia 
v Kremnici ešte dve stokorunové strieborné mince
— k 10. výročiu Helsinskej konferencie a 250. výro
čiu úmrtia českého barokového maliara 17. stor. 
Petra Brandla.

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve 
Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  František Dancák. R e d a k c i a :  086 04 Kružlov 64, t. č. 952 41. A d m i n i s t r á 
c i a :  815 21 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 doručovatel. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače 88419 
Bratislava, Gottwaldovo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu 24 Kčs plus poštovné. Cena jed
notlivého výtlačku 2 Kčs.


