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Ochrana presvätej 
Bohorodičky

Prvý Október je vo východnom obrade zasvätený 
Pokrovu — Ochrane presvätej Bohorodičke. Je naj
väčším sviatkom v mesiaci októbri a patrí medzi naj
obľúbenejšie mariánske sviatky gréckokatolíkov. Len 
v našom bistkupstve je tomuto sviatku zasvätených 
vyše 55 chrámov a kaplniek.

Pôvotd sviatku sa viaže k carihradskému chrámu 
zv. vlachernskému, v ktorom bola uložená časť ode
vu a opaska presvätej Bohorodičky. Preto sa tu ve
riaci schádzali k modlitbám, aby skrz orodovanie , 
Panny Márie dostali Božiu milosť.

Začiatkom 10. storočia, za panovania cisára Leva, 
vypukla v Carihrade (dnešný Istanbul) hrozná ná
kazlivá nemoc — mor. Ľudia zomierali, domy pustli, 
lebo celé rodiny vymierali. Vtedy na príkaz cisára 
celý národ obrátil sa o pomoc k presvätej Bohoro
dičke. A Panna Mária vypočula horúce modlitby ľu
du, ktorý sa celú noc modlil vo vlachernsikoim chrá
me. Tam sa im zjavila a pokryla svojím omoforom 
všetkých prítomných v chráme. Po tomto zjavení ne
moc prestala. Z vdačnosti je prvý október na túto 
pamiatku zasvätený Ochrane presvätej Bohorodičke
— Pokrovu.

Podobnej ochrany panny Márie1 sa dostalo a j ne
skoršie, ked bol Carihrad napadnutý Saracénmi. Ve
riaci vidiac, že mestu hrozí nebezpečenstvoi, nezú
fali, ale zišli sa do chrámu k modlitbe. A neboli 
sklamaní.

Pamiatka na túto zvláštnu ochranu presvätej Boho
rodičky sa čoskoro veľmi rošírila. A hoci je tento 
sviatok veľmi rozšírený, nepatrí do prikázaných 
sviatkov. Pravda tam, kde je chrám zasvätený Ochra
ne presvätej Bohorodičke, stáva sa tento sviatok pre 
veriacich prikázaným.

Od toho času, ked Panna Mária ukázala sa svojmu 
ľudu ako mopná Orodovníčka, Pomoonica a Ochran
kyňa, pominulo mnoho storočí. Svoju milosť všaík 
ustavične podáva tým, ktorí sa o ňu uchádzajú. Prav
da, dnes sa už nevyskytuje mor, objavia sa však 
zemetrasenia a vojnové konflikty. Objavuje sa však 
mor duše — hriech; zemetrasenie — rodinné nepo
koje, konflikty a nepochopenia. Sme svedkami vzá
jomného odcudzovania a porušovania medziľudských 
vzťahov. To je tá hrozba dnešného sveta. To, je to 
nebezpečenstvo, ktoré číha na veriaci ľud. Chceme 
sa mu brániť. Máme sily? Niekedy áno, niekedy sme 
u konca so svojimi silami. Obráťme svoje zraky k na
šej nebeskej ochrankyni so slovami známej marián
skej piesne: „Zhliadni, o Mária, na svoj pokorný  
lu d . . . “ Ved ona stále nad nami drží svoj ochranný 
plášť, ako to o nej spievame v pobožnosti: „Za všet
kých m odlíš sa, Dobrotivá, k torí sa  s  vierou utiekajú
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Akad. maliar Mikuláš K lim čák: Bratislavská Bohorodička. Ap
likác ia  u textile, realizovala umelcova m atka (1972).

pod tvôf ochranný p lá s t . . Alebo: „Mária, p lást sve
ta širší nad ob laky , raduj sa a  spas v teba dúfajú
cich .“

Panna Mária vypočuje naše prosby, pretože „to je 
vôľa toho, k torý  určil, aby sm e m ali v šetko  skrz Pan
nu Máriu“ (sv. Bernard). Je potrebná len naša ocho
ta, láska a túžba po večnom živote i naše vyznanie: 
„Nikdy neprestanem e my, nehodní, ospevovať tvoju 
m oc, B ohorodička. Lebo keby  si ty neprosila a  ne
zastávala sa nás, k to ž e  by nás zbavil toľkých  bied?  
Kto by nám doteraz  zaistil slobodu? N eopustím e ta, 
V ládkyňa, lebo  ty, jed iná požehnaná chrániš svojich  
služobníkov pred  každým  neštastím .“ (moleben).

o. Pavol D a n c á k



N a š e  o k t ó b r o v é  z a s t a v e n i e
Tohto roku si pripom ínam e naše trojité  októbrové  

sviatky v slávnostnej a tm osfére  40. výročia vyvr
cho len ia  národnooslobodzovacieho bo ja  č e sk o s lo 
ven ského ľudu a  osloboden ia  našej vlasti Sovietskou  
arm ádou, v a tm osfére  stupňujúceho sa úsilia za za
chovan ie svetového mieru, za odbrojen ie, za zákaz  
nukleárnych zbraní a  za uvoľnenie m edzinárodného  
napätia.

Už tradične si 28. ok tóbra  pripom ínam e vyh láse
nie sam ostatnosti Č eskosloven ska  v roku  1918, Deň 
znárodnenia (1945) a  schválen ie  Z ákona o č e s k o 
sloven skej fed erác ii (1968).

Začiatky a  k o ren e  našej česk o s lo v en ske j štát
nosti siahajú až do prvej p o lov ice  9. storočia , k eď  
vznikol prvý spoločn ý  štátny útvar Cechov a  Slová
kov , V eľkom oravská ríša, k torá  založila  tradíciu č e s 
koslov en ske j štátnosti. Zásadný význam V eľkom o
ravskej ríše spočíval v tom , že postupne zjednotila  
všetky slovan ské km en e do  jedn ého štátneho útvaru 
a  rozšírila ho a j za jeho  hranice.

Ako výsledok  veľkých  svetodejinných  pohybov, 
najmä však m ocn ejšieho  národného uvedom enia  
a  revolučných pohybov, k to ré  pozn ačila  V eľká o k 
tóbrová soc ia listická  revolúcia, vznikol v roku  1918 
sam ostatný českoslov en ský  štát.

Vo V eľkom oravskej ríši pred  jedenástim i storočia 
mi po prvý raz tvorili Česi a  S lováci pevnú štátnu  
a  spoločen skú  jednotu, v k to re j s nadšením  a  lá s
kou budovali svoju vlast. S táročné b o je  proti cudzej 
nadvláde si vyžiadali v eľk é  o b ete  našich národov, 
v priebehu dejín  od  seba  oddeľovaných . No ani tisíc
ročné od lú čen ie n eo d d e lilo  naše návody, a le  na
op ak : poučilo ich  o potrebe pevnej súdržnosti.

Trpké .dejinné skúsenosti nás učia, že nezhody za
vinili vždy taž k é  a  trag ick é  chv íle pre oba národy. 
Sm e presvedčen í o potrôbe pevnej súdržnosti oboch  
našich národov. Len takto  vo vzájom nej lá sk e , v sp o 
jen í všetkých tvorivých síl, m ôžem e zabezpečovať  
a  rozvíjat šťastný život nášho ľudu a  posilňovať m e
dzinárodný význam našej jedn otnej a  sp o ločn ej so 
c ia listicke j vlasti.

Predm níchovská ČSR správala sa však m acošsky  
ku svojim  deťom . Kríza a  nezam estnanosť, exekú tori 
k lop a li na dvere. T isícky litrov našej krvi od tiek lo  
za m ore, lebo dom a nebolo  dosť ch leba . Tam šli, tam  
hľadali záchranu. Stali sa  robotm i, strojm i, číslam i, 
a  fabrikanti si ich cen ili iba natoľko , k o ľk o  vládali 
robiť.

Potom prišiel m níchovský d iktát, roky  druhej sve
tovej vojny, a le  aj m obilizovania všetkých  v laste
n eckých  síl, k to ré  v S lovenskom  národnom  povstaní 
a  v. Májovom povstaní č e sk éh o  ľudu dokum entovali 
pred celým  svetom , že náš č lo v ek  n ech ce  m at nič 
s fašizm om , že ch ce  žiť v os loboden ej vlastí a  s b rat
ským  českým  národom .

Po osloboden í sa stal vlastníkom  bohatstiev  našej 
krajiny ľud. Znárodnenie znam enalo ďalšiu  význam 
nú etapu na ces te  našich národov k  s lobode a  mieru. 
Všestranný rozvoj a  rozkvet nášho života nastal po  
osloboden í a  najm ä po Víťaznom februári 1948 a  vy
vrcholil prijatím  Z ákona o česk o slo v en ske j fed erácii.

Územie S loven ska sa utvorením S loven skej so 
cia lis tick e j republiky  sta lo  významným štátnym  úze

mím. Bratislava sa  sta la  hlavným m estom  Sloven
s k e j  soc ia listicke j republiky  a  skutočným  stredis
kom  c e léh o  s loven ského  národného života. Sloven
čina  — po prijatí zákona o fed erác ii  — nie je  viac 
len  jazykom  obm edzeným  na etn ické  územie slo
ven ského  národa, a le  popri češtin e stala sa  rovno
právnym jazykom  českoslov en ske j fed erácie . Eko
n om ické zdroje a  úspechy slovenského ľudu a  Slo
ven skej soc ia listick e j republiky  práve tak  ak o  ek o 
n om ické úspechy č esk éh o  národa a  prírodné zdroje 
Č eskej soc ia listicke j republiky  slúžia rozvoju jed
notného českoslov en skéh o  hospodárstva, obom na
šim národom

, S loven ska kn iha, d ivadlo, um enie sú — vďaka 
úspechom  sloven skej vedy, s loven skej literatúry 
a  ď alších  odvetví s loven ského  kultúrneho života — 
vyhľadávané v Č eskej socia listicke j republike rov
nako  a k o  č e sk á  kn iha a  č e s k é  um enie na Sloven
sku. Znárodnenie urobilo kon iec  m onopolu zbohat- 
lých  jednotlivcov, ktorým  patrila prevažná väčšina 
bohatstiev  našej vlasti.

V tej m acošskej predm níchovskej republike mal 
ľud, drobný pracujúci č lov ek , iba drinu a  obavu 
z toho, čo  prin esie zajtrajší deň. Z toho, čo  dá jest, 
čo  ob leč ie  svojim  deťom , ak o  ich zaopatrí pre bu
dúcnosť. Tomu všetkém u urobilo definitívnu prietrž 
socia listick é  sp o ločen ské  zriadenie, k toré  je najop- 
tim álnejším  spoločen ským  útvarom pre pracujúceho 
člov eka .

Ľud našej krajiny si sám vyvolil svoj politický, 
hospodársky  a  spo ločen ský  poriadok, v ktorom  chce  
m ať čo najm enej n edostatkov , a le  čo  r&jviac pozi
tívnych prínosov pre duchovný a  hm otný rozvoj člo
veka. Spolu so  všetkým  naším  pracujúcim  ľudom 
dávam e prednosť soc. spoločen ském u  štátnemu zria
deniu. Je  to v eč  srdca všetkého  nášho ľudu, ktorý po 
trpkých  skúsen ostiach  z predm níchovskej republiky  
a  z druhej svetovej vojny rozhodol sa nastúpiť cestu 
budovania soc ia listickéh o  spo ločen ského  poriadku. 
Právo národa, aby si zvolil sp o ločen ské  zriadenie, 
pripom ína i cirkev , k eď  — podľa  slov Druhého vati
kán skeh o  koncilu  — schvaľu je všetko, čo dobrého  
je  v dnešnom  spo ločen skom  dynam izm e. Cirkev chce 
podporovať a  rozvíjať všetko dobré a spoločensky  
osožné.

U vedom ujem e si toto všetko v súčasnom  - húžev
natom zápase ľudstva za zachovanie svetového mie
ru, bez k toréh o  nem ožno rozvíjať odkaz našich ok
tóbrových výročí. Pápež Pavol VI. v audiencii pre 
správcov xmarlánskych svätýň povedal: „Milovaní 
synovia, ¡ctihodní bratia. {Tak veľm i nám leží na 
srdci budúcnosť sveta, že nám nedá nepovedať, ako 
veľm i je potrebné prosiť o Boží dar mieru, ktorý je 
neustále ohrozený.“ (ant)

P íp e i Pavol VI. vo svoje] prvej ency klike o ruženci roku 
196E vyzýva modliť sa  iiiie n e c  predovšetkým za pokoj, pretože 

„svet sa  zm ieta vo vojnách, v horúčkovitom zbrojení, trpí ra
sizmom a nespravodlivosťami . .
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Jedným z najväčších sídlisk v republike je  Nové Mesto* kde býva vyše 60 000 Košičanov, zväčša zamestnancov Východoslo
venských železiarní. Jeho priestranstvá zdobia plastiky popredných umelcov.

PRÍNOS GR.-KAT. VERIACICH PRI OSLOBODENÍ 
NAŠEJ VLASTI

(Z diskusného príspevtku vdp. Jána Š im  o n  â  okr. dekana 
spišskonovoveského ma slávnostnom  zhrom aždení gr.-kat. du
chovných psri príležitosti 40. výročia oslobodenia n aše j vlasti 
v PretSove dňa- 20. júna t. d .).

„Po víťaznom boji pri Stalingrade začali na našom východ
nom Slovensku pôsobiť prvé partizánske jednntiky. Medzi nimi 
boli aj najzdatnejší synovia a dcéry našich gr.-kat. veriacich. 
Ich úlohou bolo pomáhať rozbiť tyl nepriatela. Taká bola par
tizánska jánošíkovská skupina na Pirnagovom vŕšku a v okolí 
Vinného. V roku 1943 organizoval Ľudovít Kukorelli partizán
sku skupinu, ktorá sa neustále rozrastala a nadväzovala kon
takty s ďalšími partizánskymi jednotkami. Úlohou tejto sku
piny bolo likvidovať nemecké bojové transporty.

Vo vihorlatských lesoch operovali partizánske jednotky, v 
ktorých slúžili aj naši veriaci, ktorí bojovali v oddieloch: Bor
ka ňuk, Veža, Bohuň, Jastrab a i.

Čím viac sa blížil kanec vojny, tým trpkejšie skúšky čakali 
našich veriacich na východnom Slovensku. Ustupujúca nemec
ká armáda ničila a pálila obce, z ktorých odchádzala. Tak 
vypálili gréckokatolícke obce a  povraždili fudí v Tokajíku, 
Habure, Zvale, vo Vinnom, Zlatej Banä, Švermove a Šumiaci.

Náš boj za slobodu našej vlasti vys-oko hodnotili velitelia 
sovietskych partizánov v novinových článkoch, v historických 
poviedkach a vojnových románoch. Pri interview s novinármi 
Alexej Michajlovič Sadilenka na otázku redaktora: „Na koho 
najčastejšie spomínate za SiVP.“ odpovedal: „Na mnohých, ale 
najviac na bratov Zorvanovcov a Zaehariáša. ktorí vždy presne 
a včas s nasadením vlastného života a života svojich rodín, 
splnili všetky dané úlohy.“

'V novinách Foltavskaja Zorja z dňa 28. 5. 1970 velitel par
tizánskej skupiny- Rokosovskij s vďačnosťou spomína na gr.- 
kat. obyvateľov od Medzilaboriec až po Kríže. Pritom uvádza, 
že najviac sa zaslúžili a pričinili v boji proti fašizmu: Bod- 
nôr z Andrejovej, Boris z KurSmky, Emil; Zorvan a celé tamoj
šie obyvateľstvo.

Podobne aj letec-partizán z Uffy Šarmajev-Baäkir, ktorý vo 
svojich spomienkach píše o Emmerichovi Jesenskom — gr.-kat

kňazovi z Poruby, ktorý mu zachránil život. Ukrýval ho pred 
Nemcami a prinášal jedlo až do uzdravenia. Z jeho spomie
nok uverejnili v kalendári Nová sloboda v článku Druhá Mos
kva (str. 55—56), kde spomína na to, že bol svedkom' pri 
sobáši kapitána Kukorelliho so slečnou Onderovou, ktorých 
sobášil o. Jesenský. Svoje spomienky končí slovami: „Niet lep
ších Indí!“

Tešíme sa, že na veľkom boji proti fašistickým okupantom 
zúčastnili sa aj naši gr.-kat. kňazi a veriaci. Pretrpeli mnoho 
od roku 193S až do ukončenia druhej svetovej vojny. . .

Pomôžme, ked je potrebné
Naši poľnohospodári majú plné ruky práce. Po 

zbere obilnín, nového chleba, je tu zber ostatných 
poľných plodín, s ktorým nemožno otálať, lebo je
seň vie niekedy prekvapiť so svojím daždivým po
časím, ktoré vie narobiť poľnohospodárom poriadne 
vrásky na čelách.

Tak ako cez žatva i teraz je  vítaná a potrebná 
brigádnická pomoc, bez ktorej by sa zber plodín 
preťahoval, zdržoval. Mnohé naše spoločenské orga
nizácie chápu naliehavosť chvíle a ochotne podávajú 
pomocnú ruku. Aj jednotlivci sú vítaní v tomto spo
ločnom pracovnom zápase, veď ide doslova a záchra
nu úrody z nášho spoločného stola.

Bude nás tešiť vedomie, že sme prispeli k dobrej 
veci a vykonali sme si svoju povinnosť, [e to tak, 
ako v Písme, kde sa hovorí, že ak robíme iba to, čo 
je  naša povinnosť, sns3 vlastne neužitoční služobní
ci . . .  Robme ochotne aj viac, najmä vtedy, keď vi
díme, že sú potrebné naše ruky; vtedy, keď rozma
ry počasia hrozia skomplikovať úspešný priebeh zbe
ru.

Odmenou nám bude vedomie, že sme splnili nie
len svoju občiansku, ale a j kresťanskú povinnosť, že 
sme sa pričinili ú t©, aby halo  dosť «¿kru, kukurice, 
ovocia, zemiakov, ferama, ps?e ¥šežky aaale rodiny.

Či to nebude krásae?
(šek)



B enátsky patriarcha Aibino Luciani, neskorší 
pápež Ján Pavol I, napísal 40 predstieraných 
listov, ktoré adresoval historickým osobnos

tiam, postavám známym z literatúry a umenia. Jed
notlivé listy sa dotýkajú otázok, ktoré súvisia so ži
votom*, dielom alebo ideami toho-ktorého adresáta 
a premietajú tieto otázky do širších historických a 
spoločenských súvislostí. Vo všetkých listoch je zrej
me porovnávanie jednotlivých otázok, ako sa javili 
v minulosti a ako ich možno pozorovať dnes* Jedným 
z mnohých je aj tento list

N E Z N Á M E M U  z á m o c k é m u  m a l i a r o v i .
n e z n á m y  m a l i a r ,

nedozvedel som  sa  Vaše m eno. Avšak páčili sa  
mi Vaše štyri obrazy zavesen é v jedn ej rožn ej sieni, 
osvetlen ej m alým i gotickým i ob lokm i starého  zám 
ku. Ich u m elecká  hodnota sa mi zdala byt skrom ná, 
páčil sa mi však ich m orálny zm ysel, k torý  ma nútil 
zam ysliei sa.

Prvý obraz predstavuje detstvo. M alá p lachetn ica  
práve vyplávala z prístavu. S edí v nej d ié ta  a  b ez 
starostne sa pozerá  na hru vín. M ôže sed iet, m ôže  
byt bezstarostné, lebo  vpredu stojí pevne pri k o r 
m idle an jel. Je  pravda, že vzadu je  tem ná postava, 
a le  h lboko  spí a  nezdá sa, žeby sa  tak  skoro\ zobu
dila.

Druhý obraz predstavuje m ladost. Diéta prvého o b 
razu je  teraz m ladíkom . Stojí a  upiera z loď ky  zve
davý pohľad do neznám ych diaľav, k d e  si p redsta 
vuje krásy  bez kon ca . Korm idlo je e š te  v ru kách  an
jela , a le  vlny sú silno sčern en é a  tm avá postava už 
nespí. Je j zachm úrené oči nesľubujú nič d o b ré ; upie
rajú sa na korm id lo  a  hrozia zaútočit.

Tretí obraz predstavuje dospelý  vek. V lo ď k e  je 
teraz muž, ktorý  boju je zo všetkých  síl s uragánom , 
čo zúri na rozbúrenom  mori. N ebo je  tm avé, muž je  
tmavý, korm idlo je  v rukách  tm avej postavy ; an jel 
je  odtiahnutý dozadu.

Na štvrtom obraze sed í v čln e starec. Búrka sa  
utíšila, prístav je na dohľad , s ln ko  zláti vlny. Loďku  
riadi an jel a  tem ná postava je  pevne spútaná reta- 
zou.

Som zajedno s Vami, drahý m aliar, že náš život 
je  cestovan ie, k to ré  sa v jednom  b od e  začína a  v dru
hom sa končí. Náš dvadsiaty, pätdesiaty , šestdesiaty  
rok je  iba prechodný úsek m edzi tými dvom a k ra j
nými bodm i. Ale kým  presn e poznám e vzdialenost  
od východiskového bodu, je nám ce lkom  neznám a  
vzdialenosť od bodu príchodu. K oľko  rokov  ešte?  
Poznáme m nohé osoby : vedia kres lit , poznajú m e
chaniku, angličtinu, trigonom etriu. Ale n ik nevie ten  
malý poznatok, ten  bezvýznam ný p očet rokov, čo  
nám ešte  zostávajú. Duše sa chytajú zim om riavky a  
urobí si predsavzatie: „Možno, že mi ostáva len  veľ
mi m álo rokov, m ožno sú to iba m esiace a leb o  dni. 
Pane, nezahodím  ani minútu!“

Je  eš te  jeden  vážnejší problém : k o n ečn é  prístavy  
sú totiž dva: nebo a p ek lo . Iba  prvý je  želateľný  a 
predstavuje š fa stie  nad všetky  šťastia. Prídem e tam? 
To je  problém . Všetky ostatn é v porovnaní s ním sú 
ničím. „Bol som  bohatý , bol sem  slávny, urobil som  
skvelú kariéru . V šetko je  iba nešťastím , a k  tam  ne
prídem. Myslím tu na prvý, požehnaný prístav.“

Súhlasím s Vami, že a k  ch cem e byť dobrí, musíme 
bojovat, najmä v istých trpkejších  chvíľach. Je  prav

dou, že  dve protichodné sily zápasia o korm idlo čiže 
riaden ie nášho života. Je  pravda, že svätosť je plo
dom  výbojov a  víťazstiev, získaných deň čo deň tvr
dým  bojom .

K eď  sv. Augustín hovorí o sedem nástich  rokoch  
svojho neusporiadaného života, vyznáva: „rodebar, 
cruciabar“ — zhrýzal som  sa, trápil som  s a “ ,? ä lis  
oita, numquit vita erat?“ — C i bol taký  život vôbec 
životom ?“ Svätý Kamil napom ínal seba  a  iných tak
to : „Pri kon an í z lého cítim e záľubu, a le  záľuba sa 
rýchlo pom inie a  ostáva zlo. Robiť dobro vyžaduje 
námahu, a le  nám aha chytro prejde a  dobro ostáva.“ 

Proti pýche treba použiť evanjelium , k toré  je v 
tom to sm ere veľm i jasné. „Zaujmi posledn é m iestol“ 
Kristus bol m edzi svojim i apoštolm i „ako sluha“ a 
učil ich : „Musíte si navzájom  umývať nohy  . . .  a bla
ženú ste, a k  to budete naozaj robiť.“

Proti svetáctvu pom ôže táto m alá m yšlienka, tak
isto vzatá z evan jelia : „Co osoží ce lý  svet získať a 
stratiť pritom  dušu? Co m ôže dať č lov ek  ak o  náhra
du za svoju dušu?“

Spracoval: o. Miroslav DANCÁK

OBOJSTRANNÝ ZÄUJEM O POKRAČOVANIE 
KONTAKTOV

Štátneho tajomníka Vatikánu kardinála Agostina 
Casaroliho, ktorý v sprievode pápežského nuncia s 
osobitnými poverením arcibiskupa Luigiho Poggiho 
a ďalších osobností na pozvanie vlády ČSSR navštívil 
Československo, prijal v piatok 5. júla na Pražskom 
hrade prezident Československej socialistickej re
publiky Gustáv Husák.

Počas vecného a otvoreného rozhovoru boli posú
dené vzájomné vzťahy medzi Československom a Va
tikánom a niektoré aktuálne otázky medzinárodného 
vývoja. Obojstranne bol vyjadrený záujem o pokra
čovanie vzájomných kontaktov a o riešenie otvore
ných otázok v bilaterálnych vzťahoch. Pri výmene 
názorov na medzinárodnú situáciu bol vyzdvihnutý 
význam úsilia za uchovanie mieru, odzbrojenie a vy
tvorenie atmosféry dôvery a bezpečnosti vo svete. 
Bolo zdôraznené, že mierový život je neodňateľným 
právom a túžbou ľudu všetkých krajín sveta bez 
ohľadu na ich politické, ideologické a náboženské 
presvedčenie. Len v mieri možno naplniť a rozvinúť 
vysoké ideály sociálnej spravodlivosti a ľudskej dô
stojnosti.



KALENDÁR  
NA MESIAC

OKTÓBER 
N o v ý  š t ý l

U 1. Ochrana (Pokrov) presv. Bohorodičky. Lit.
Žid 9, 1—8; Lk 10, 38—42; 11, 27—28 

S 2. Cyprián, mučeník. Justína, mučenica 
Š 3. Dionýz Areopag, mučeník 
P 4. Jerotej, biskup 
S 5. Charitina. mučenica
N 6. 19. nedela po ZSD. — Hl. 2. Tomáš,- apoštol. 

Utr. ev. 8. Lit. 2 Kor 11, 31—33; 12, 1—9. Líc 
6, 31—36 

P 7. Sergej a Bakchus, mučeníci 
U 8. Pelágia, ctihodná 
S 9. Jakub Alfejov, apoštol 
Š 10. Eulamp a  Eulampia, mučeníci 
P 11. Filip, apoštol
S 12. Probus. Tarach a Andronik, mučeníci
N 13. 20. nedela po ZSD. — Hl. 3. Nedeľa Svätých 

Otcov. Karp, mučeník. Utr. ev. 9. Lit. 1, 11— 
19; Lk 7, 11—16 

P 14. Paraskeva, ctihodná 
U 15. Eutým Nový, ctihodný 
S 16. Longín, stotník, mučeník 
Š 17. Ozeáš, prorok. Andrei Krétsky, mučeník 
P 18. Lukáš, apoštol a evanjelista 
S 19. Joel, prorok
N 20. 21. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Artem, mučeník. 

Utr. ev. 10. Lit. Gal 2, 16—20; Lk 8, 5—15
P 21. Hilár Veľký, ctihodný 
U 22. Averkiáš, biskup 
S 23. Jakub, apoštol 
Š 24. Aret a druhovia, mučeníci 
P 25. Marcián a Martýr, mučeníci 
S 26. Demeter Solúnsky, mučeník
N 27. 22. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Nestor, muCeník- 

Utr. ev. 11. Lit. Gal 6, 11—18; Lk 16, 19—31 
Krista Kráľa. Lit. Kol 1. 12—20; Jn 18, 33—37' 

P 28. Paraskeva, mučenica. Vyhlásenie samostatno
sti ČSR (1918)

U 29. Anastázia Rímska, mučenica 
S 30. Zenób a Zenóbia, mučeníci 
Š 31. Stách, Amplias a Narkis, apoštoli.

NOVEMBER

P 1. Kozma a Damián, nezištní (bezsrebreníci)
S 2. Acedin, Pigas, Aftón, Elpidifor a Anempodist, 

mučeníci
N 3. 23. nedela po ZSD. — Hl. 6. Acepsim, biskup. 

Utr. ev. 1. Lit. Ef 2. 4—10: Lk 8, 26—39

Poznámka: Sviatok Krista Kráľa svätíme v našom obrode po
dlá starého termínu. Tam, kde to okolnosti žiadajú, njd. Or- 
dinäriát prešovský dovolil sláviť tento sviatok spoločne s ve
riacimi západného obradu.

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ

„Bol tam zlatý oltár pre kadidlo a archa zmluvy“
(Hebr 9, 4).

V knihe Alžbety Charlesovej Niekoľko dní z den
níka jednej matky čítame o hlbokej viere v moder
nom svete. O Ježišovej prítomnosti v bohostánku pí
še- „Tieto dvere bohostánku sú pre mňa akoby mag
netom. Ked vychádzam z kostola, núti ma to, aby 
som sa ešte raz obrátila. A potam mi je, ako by ma 
sám Ježiš chcel potešiť v mojom zármutku, že ne
môžem ustavične bdieť pri bohostánku. Šepká mi: 
Ak ma niekto m ilu je . . .  Otec môj bude ho milovať 
a prídeme k nemu a budeme u neho prebývať. Jia 
tým slovám verím“.

Ako centrom ľudského organizmu je srdce, tak 
centrom v chráme je bohostánok na oltári. Tam 
patria naše prvé pohľady, myšlienky, poklona, lebo 
v ňom prebýva Ježiš Kristus v Oltárnej sviatosti; — 
Eucharistii.

*

„Najradšej by som sa teda chválil svojimi slabos
ťami, aby mohla vo mne prebývať sila Krista“ (2
Kor 12, 9).

O sv. Františkovi Borgiovi sa hovorí, že raz na 
ceste pred kláštorom upratoval blato. Prišiel k ne
mu mladý šľachtic s prosbou, aby ho uviedol1; k sv.' 
Františkovi, že chce vstúpiť do kláštora. „Hneď, ale 
najprv mi pomôž!“ — povedal svätec. Mladík pomo
hol a svätec sa dial spoznať. Pre pokoru bol prijatý 
do kláštora.

Pokora je najkrajšia cesta ku Kristovi. „Učte sa 
odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“ hovo
rí Spasiteľ (Mt 11, 29). A dodáva: „Lebo každý, kto 
sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude 
povýšený“ (Lk 18, 14).

*

„Ale keď sa tomu . . .  zaľúbilo zjaviť vo mne svojho 
Syna“ (Gal 1, 15—16).

Ked zomierala sv. Terézia z Avily, jej spolusestry 
počuli slová: „Ďakujem Bohu za milosť, že ma povo
lal do katolíckej cirkvi.“ Aké to krásne vyznanie! 
Preto ju cirkev povýšila na vystokú hodnosť, ked jej 
dala titul svojej učiteľky.

*

„Uverili sme v Ježiša Krista, aby sme boli ospra
vedlnení vierou v Krista“ (Gal 2, 16).

— Viete, čo ma posilňuje v nešťastí? Moja viera! 
Viete, čo má robí šťastným? Moja viera! Táto ml je 
drahšia než pokrm a život, peniaze a majetok. Kaž
dá hodina, kiaždá chvíľa môjho života, nech bude 
úprimnou vdakou za milosť viery. A ked budem zo
mierať, napíšte mi na hrob: Viera mu bola útechou 
v živote, v smrti a vliala mu nádej na večný život.

To sú slová sv. Vincenta de Paul.
Sv. apoštol Pavol hovorí: „Môj spravodlivý z tej

to viery bude živý, ale ak by bojazlivo cúvol, nebude 
mať v ňom zaľúbenie moja duša“ (Hebr 10, 38). Na
opak, Abrahám veril a počítalo sa mu to zia spra
vodlivosť (Rim 4, 3; Gn 15, 6).



*
„Lebo ja znaky Pána Ježiša nosím na tele!“ (Gal

6, 17).
V Burgase žil istý kresťan. Král Títus ho. žiadal, 

aby sa zriekol svojej viery. Márne. Král zavolal je
ho 9-ročného syna, ale ani ten sa nezriekol viery. 
Predvolal si ďalšieho syna Šimona i dcéru Martinu. 
Ani oni sa nezriekli viery. Rodičom však oznámil, 
že ich umučil. Potom to znovu žiadal od rodičov. Ale 
márne. Boli rozhodnutí z lásky obetavosť svoj žíivot 
tak ako ich deti. Král však ich vieru chcel len vy
skúšať. A Ten. ktorý dal cestu vodám, obmäkčil snd- 
ce krála. Rozkázal prepustiť rddičov, potom otvoril 
dvere a vrátil im zdravé všetky deti. Ich vytrvalosť 
u krála vyvolala velký obdiv a úctu.

„Okrem toho vezmite si štít viery, aby ste ním 
mohli udusiť ohnivé šípy zlého ducha!“ (Ef ¡6. 16). 
„Viera, to sú dvere a cesta do života a odvrátenie 
sa od pominuté Iného k nesmrte inému“ (sv. Cyril 
Alexandrijský). o. Pavol D a n c á k

Najväčší zákon
„Učitelu, ktoré je  hlavné prikázanie 
v Zákone?“ (Mt 22, 36)

Veriaci človek má viac prikázaní a záväzkov, kto
ré má zachovávať, ak sa chce volať kresťanom. No 
všetky možno zhrnúť do jedného hlavného prikáza
nia: milovať Boha a blížneho. Toto hlavné prikáza
nie rovnako zaväzovalo v Starom zákone, ako zavä
zuje aj v novej ekonómii spásy.

V Mojžišovom právnom systéme jestvoval príkaz 
lásky k blížnemu, príkaz zmilovať sa nad bezbran
nými! a slabými osobami. Toto právo prevyšovalo 
právne kódexy starobylých národov. Napr. právny 
kódex slávneho babylonského kráľa Chamimurapiho, 
ktorý hodnotil spoločenské a etické vzťahy z hľa
diska majetných tried, bohatých vlastníkov pôdy 
a iných hodnôt, veľmi zriedka sa snažil pochopiť 
a brať do úvahy ukrivdených a chudobných ľudí.

Mojžišovské právo zabezpečovalo ochranu cudzo
zemcom, chudobným, nevoľníkom, vdovám sirotám, 
ba aj osobného nepriateľa bralo do ochrany. Za pe
niaze požičané chudobnému Izraelitovi nebolo do
volené žiadať úroky a kabát či plášť prijatý od chu
dobného do zálohy bolo treba vrátiť do večera, te- 
bo ho záložca mohol potrebovať na nočný odpočinok.

Farizej, ktorý sa spytoval Ježiša Krista na prvé 
a  najhlavnejšie prikázanie, iste mal komplexy 
s množstvom predpisov, záväzných pre vtedajšieho 
úprimne veriaceho žida (napr. židov zaväzovalo _ 
365 zákazov, 248 príkazov). Všetky tieto predpisy 
Ježiš Kristus uviedol do jedného: o láske k Bohu 
a blížnemu. Bola to opravdivá novota, právna revo
lúcia a skutočné oslobodenie človeka z ubíjajúcej 
mnohorakosti a početnosti poviazania svedomia. Člo
vek bol predsa nato stvorený, aby miloval Pána Bo
ha ako Otca, veď nás Ježiš Kristus takto naučil vo
lať Boha a nie, aby sa ho človek bál; ale bez správ
nej lásky k blížnemu nemožno milovať Boha. „Veď 
&to nemiluje svojho brata, ktorého vidí, ako môže 
milovať Boha, ktorého nevidí?“ (1 Jn 4, 20). Po sú
mraku nášho života budeme súdení z toho, či všetky 
naše skutky boli prežiarené láskou k Bohu, čiže lás

kou k blížnemu. Ale ten blížny je predovšetkým náš 
najbližší v rodine. Koľko sa však hreší práve proti 
tým najbližším; v našom vzťahu k nim niet, bohu
žiaľ, často ani zrnka lásky (opilstvo, surovosť, hru
bý egoizmus, nedostatok vzájomnej pomoci, siroty 
žijúcich rodičov a i.). Ako tu potom hovoriť o láske 
k Bohu?

Celé učenie apoštolov, celé neskoršie cirkevné zá
konodarstvo, všetky nariadenia pastierov Cirkvi ma
jú na zreteli realizáciu lásky k Bohu prostredníc
tvom činnej lásky k blížnemu.

Zákon je niekedy tvrdý, ale jeho význam je v tom, 
že má slúžiť láske. Tam, kde sa uskutočňuje prak
tická láska, už zákon nie je ani potrebný. Keby da
jaký zákon prekážal láske, čiže keby neumožňoval 
alebo zabraňoval Bohu slúžiť ako Otcovi a Pánovi 
podľa prirodzených túžob ľudského srdca, potom 
prestáva byť zákonom a nie je záväzný. Stavať pri
kázanie lásky nad všetky ostatné neznamená podce
ňovať iné. Každé Božie prikázanie je jedným z pra
meňov toho najväčšieho a najhlavnejšieho, o kto
rom hovoril Ježiš Kristus farizejovi. Právo a každý 
ľudský zákon i nariadenie majú slúžiť láske, čiže byť 
v službe Boha a blížneho.

R. A. SLAVICKÝ

Z listov
Mal som  tú m ožnosť byt prítomným na slávnost

nom zhrom aždení konanom  na staroslávnom  Vele- 
hrade pri U herskom  H radišti dňa  7. júla t. r. pri prí
ležitosti 1100. výročia smrti sv. Metoda. Prítomnost 
na tom to v eľko lepom  zhrom aždení ma napĺňala hr
dosťou, že som  príslušníkom  tak  veľkého  spoločen
stva kresťanov , k to ré  v n iekoľkotisícovom  zástupe 
naplnilo nádvorie v eleh radskej baziliky. Jedinečná, 
n eopakovateľn á  a tm osféra  a  pocity  ovládli srdcia  
prítom ných účastníkov. Spontánne vytryskli ako  spo
ločn é vyznanie našich veriacich  Čechov a  Slovákov  
a k o  dôraz viery v Boha, k o re j základy  a  šírenie 
v zrozum iteľnej reči ľudu boli po ložen é vo V eľko
m oravskej ríši vď aka pochopen iu  vtedajších kniežat, 
ich  prezieravosti a  štá tn ickej múdrosti. Tu na histo
r ick e j pôd e sm e prejavili úctu k  večném u odkazu  
našich vierozvestov sv. Cyrila a  M etoda, spoločne  
s prítomným  zástupcom  cirkevných  a  štátnych pred
staviteľov, vrátane kard in ála  Františka Tom áška a 
účasti najvzácnejšej, zástupcu Svätého Otca, štátne
ho tajom níka Vatikánu kard inála  Agostina Casaro- 
liho, k torého  zhrom aždený ľud prijal s  toľkou lás
kou. Ostane pre m ňa trvalou spom ienkou tento deň, 
všetko, čo som  vnímal a  prežíval pri slávnostnej bo
hoslužbe a ko  povzbudzujúca súčasť m ôjho kresťan
skéh o  presvedčen ia.

dr. PETER K.

*



Zvoliť život, kým je čas
p O Z M Ä é  s v o j u  V Íe R U ^

BOH JE VŠEVEDIACI

V katechizme čítame aj takúto otázku: čo vie 
Boh? A odpovedi na ňu je  takáto: Boh vie všetko, 
č:o bolo, čo je, čo bude, ba i to vie, čo si myslíme 
a v tajnosti robíme. Boh je vševediaci.

Človek vie iba to, čo vidí, počuje, čoho sa dotý
ka. Vie ešte to, čo sa naučil. Mnoho z toho, čo ve
del, zabúda, a mnohé veci, udalosti nechápe. Budúc - 
riosť pred ním je skrytá.

Celkom ináč je to u Boha. Jeho vedomosti sa ne
vzťahujú iba na súčasnosť, ale siahajú od/Večnosti 
do večnosti. Uňho nie je minulosť, ani budúcnosť, 
Boh prežíva stálu prítomnosť, pretože On nie je 
hmotný, z ničoho sa neskladá. Prírodné vedy nás to
tiž učia, že čas je len tam, kde je hmota.

Boh sa nemôže ničomu novému naučiť, alebo sa; 
čosi nové dozvedieť, nemôže ani nič zabudnúť, lebo 
On to všetko preniká, ako to dokazuje aj sv. apoštol 
Pavol, keď hovorí: „V ňom totiž žijeme, hýbeme sa 
a s m e . . .“ (Sk 17, 28) a tiež ako čítame v Druhej 
knihe Kroník: „Oči Pánove pozerajú po celej zemi“ 
(16, 9). Teda vo svete niet ničoho, o čom by Boh 
nevedel.

Božia vedomosť siaha aj do vnútra človeka. Pripo
meňme si, čo sme povedali na začiatku, že Boh vie 
i to, čo si myslíme a v tajnosti robíme. On teda po
zná aj tie najtajnejšie myšlienky, aj tie, ktoré sa 
práve rodia v mysli človeka.

Písmo sväté uvádza vela príkladov o tom, že Boh 
je vševediaci. Napríklad Ježiš Kristus vedel, že sa ho 
dotkla chorá žena (Mk 5, 24—32); vedel, že ho Pe
ter zaprie (Mt 26, 20—25); vedefi o budúcej Judášo
vej zrade (Mt 26, 30—35) atď. Skutočne pravdivo sa 
vyjadril sv. Peter, keď povedal: „Pane, ty vieš všet
ko, ty vieš, že ťa milujem!“ (Jn 21, 17).

V čom nám má pomôcť vedomosť o tom, že Boh 
je vševediaci? Vedomosť, že Boh je vševediaci, môže 
nám pomôcť uchrániť sa hriechu. Keď ja viem, že 
Boh vie o mojom pokúšení na zlé, a že On je môj 
dobrý nebeský Otec, môžem sa preto stále s dôve
rou obrátiť na Neho s prosbou o pomoc. Hoci kde 
by som bol, hoci čo by som robil, všade ma vidí 
Boh.

Pamätať na to, že Boh vie o všetkom, že všetko 
vidí, máme pri konaní dobra. Nerobme' dobré skut
ky len preto, aby nás ludia videli a chválili. Spasi
teľ hovorí: „ . . .  nech nevie tvoja Iavá ruka, čo! robí 
tvoja pravá,. . .  a odplatí ti tvoj Otec, ktorý vidí aj 
skryté veci“ (Mt 6, 3—4).

Na to, že Boh je vševediaci, máme pamätať vo 
chvíľach, keď nás tlačí starosť, keď našu dušu na
pĺňa smútok a nepokoj, keď nás všetci' opustia, kaď 
sme bezradní. Myšlienka na vševediaceho Boha nám 
vtedy dodá útechu a nádej. Takejto skúške bol vy
stavený spravodlivý Jób.

Pamätajme si preto, že Pán Boh pozná všetky na
še slová, skutky i myšlienky, a preto snažme sa, 
aby naše konanie bolo sväté, aby sme boli dobrými 
synmi a dcérami nebeského Otca. (L)

V dňoch 2.—9. júla t. r. zasadalo v Paláci kultúry 
v Prahe VI. všekresťanské mierové zhromaždenie, 
na ktoré prišlo vyše 600 účastníkov z takmer sto 
krajín všetkých kontinentov, zástupcov cirkví a ná
boženských spoločností.

V otváracom prejave zdôraznil prezident Kresťan
skej mierovej konferencie dr. Károly Tóth, že ľud
stvo dnes stojí pred najzávažnejšími otázkami svo
jej existencie, čo si vyžaduje spoločný postup všet
kých mierumilovných síl. Hlavný prejav predniesol 
podpredseda KMK metropolita Paulos Mar Gregorios 
z Indie. Pripomenul, že boj za mier má byť aj bo
jom za spravodlivosť a voliť máer znamená bojovať 
proti silám smrti.

V pražskom Paláci kultúry sa počas VI. všekres- 
ťanského mierového zhromaždenia konali denne bo

hoslužby. Osobitná kaplnka bola zriadená v Komor
nej sále na treťom poschodí, kde sa v bohoslužbách 
striedali jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti.

Zhromaždeniu poslal významné posolstvo prezi
dent ČSSR Gustáv Husák a predseda Rady ministrov 
ZSSR Nikolaj Tichonov. Vysoko v nich ocenili prínos 
KMK k úsiliu o dosiahnutie mieru a o odzbrojenie.
V posolstvách sa zdôrazňuje, že zaručiť skutočný 
mier a medzinárodnú bezpečnosť možno jedine spo
ločným úsilím všetkých ľudí dobrej vôle, nezávisle 
od ich ideologických a svetonázorových pozícií.

OMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA OKTÓBER

Všeobecný: Za rehoľníkov a rehoľné sestry vo sve
te: aby boli kvasom evanjeliovho života.

Misijný: Za všetkých kresťanov: aby si hlbšie uve
domili svoju zodpovednosť za misijné dielo Cirkvi.



Druhý vatikánsky koncil a dedičstvo sv. Cyrila a Metoda
Niekomu sa možno na prvý pohlad zdá, že medzi 

Druhým vatikánskym koncilom a dedičstvom sv. Cy
rila a Metoda nie je  nijaký užší vzťah. Ak sa však 
hlbšie pozrieme na dokumenty Druhého vatikánske
ho koncilu a misijnú činnosť sv. Cyrila a Metoda, 
zistíme, že medzi nimi je  ozaj velmi úzky vzťah. Po
ukázal naň aj Svätý Otec Ján Pavol II., ked 9. no- 
velmbra: 1982 povedal: „Sv. Cyril a  M etod sa stali 
priekopníkm i v o tázkach , k to ré  si C irkev p lne pri
vlastnila na Druhom vatikánskom  k o n c ile : zasade
nie evan jelia  do jednotlivých kultúr tým, že sa p re 
vezm e reč  a  zvláštnosti km eňov v plnosti ich hodn o
ty.“ Na túto otázku nás nepriamo upozorňujú aj 
mnohé podujatia pokoncilovej Cirkvi, ktoré sa ve
nujú kultúre i inkulturizácii, ktoré hovoria o adaptá
cii, akomodácii a pod. O tejto veci hovorí — a lo 
stále dôraznejšie — aj náš otec ordinár. Je to výzva 
pre nás všetkých, aby sme práve my tomuto vzťahu 
venovali osobitnú pozornosť. Tento príspevok je 
skromným pokusom objasniť tento vzťah.

Máme pred sebou 16 dokumentov Druhého vati
kánskeho koncilu: 4 konštitúcie, 9 dekrétov a 3 dek
larácie. „Cez“ tieto dokumenty skúsme čítať naše 
začiatky i dejiny. Sv. Cyril a Metod vykonávali mi
sijnú činnosť (1) s tým, že u našich predkov chceli 
založiť Cirkev (2). Preložili im Písmo sväté a litur
giu (3) a sústredili sa na výchovu — katechézu vô
bec, zvlášť na výchovu kňazov. Do tejto práce anga
žovali aj laikov (4). Nezabúdali ani na technické 
prostriedky (5). Tieto okruhy činnosti sv. Cyrila 
a Metoda skonfrontujeme s dokumentmi Druhého 
vatikánskeho koncilu ( I . ) a pokúsime sa podať aspoň 
niektoré zovšeobecnenia (II.).

I. Pokus o konfrontáciu .
1. „Misijné dielo“ sa uskutočňuje na stretnutí mi

sionárov a evanjelizovaných ľudí. Aby prví „m ohli 
s úžitkom vydávat toto svedectvo o Kristovi, nech  
ich spája s týmito ľuďm i úcta a láska , nech  sa cítia  
začlenen í do ľudského prostredia, uprostred k to r é 
ho žijú a  nech  rozm anitým i stykm i a  podujatiam i 
ľudského nažívania majú účasť na kultúrnom  a  sp o 
ločenskom  živote. N ech sa oboznám ia s ich  národ
nými a  náboženským i tradíciam i, s radosťou a  úctou 
objavujúc sem ená Slova, k to ré  sa v nich skrývajú“ 
(II. kapitola Dekrétu o misijnej činnosti Cirkvi, 11. 
bod).

Dekrét — ako vidíme — definuje tú predstavu 
o misijnej činnosti, ktorú sv. Cyril a Metod u našich 
predkov realizovali pred vyše 11 storočiami. Vtedy, 
ked sa všeobecne a dlho postupovalo ináč. Sv. Cyril 
a Metod pritom plne rešpektovali slobodnú vôlu na
šich predkov. Ich postup sa zhoduje s tézami Dekla
rácie o náboženskej slobode a ich zásadný postoj 
s tézami Dekláracie o vzťahu Cirkvi k nekresťan
ským náboženstvám.

2. O tom, ako sv. Cyril a Metod chápali Cirkev vô
bec — i tú partikulárnu, ktorú zakladali — naznačí 
nám konfrontácia s príslušnými dokumentmi II. ka
pitoly Vieroučnej konštitúcie o Cirkvi, kde sa hovorí
0 „Iude Božom“ (bodi 9.—17.). Uvádza: okrem iného
1 toto: „Cirkev, čiže ľud Boží, šíriac toto kráľovstvo, 
nič neuberá z pozem ských  dobier jedn ého národa. 
N aopak: Žičí schopnostiam , vlastnostiam  a  mravom

jednotlivých národov, pok ia ľ sú dobré, zveľaďuje 
a  osvoju je si ich a  preberajúc ich očisťuje, posilňuje 
a  vyzdvihuje“ (bod 13). S v. Cyril a Metod našich 
predkov videli ako Boží ľud, ako podnet Cirkvi, ako 
činiteľa, ktorý rozhoduje, ktorý robí Cirkev partiku- 
lárnou.

Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete 
buduje na „čítaní“ znakov našich časov, teda na tom, 
na čom svoje dielo budovali sv. Cyril a Metod. Zdô
razňuje aj hodnotu kultúry, (bod 5 3 .-6 2 .) , teda to, 
čo zdôrazňovali aj sv. Cyril a Metod. „Tak isto Cir
kev , žijúc v priebehu vekov v rozm anitých podm ien
kach , používala vym oženosti rozličných kultúr, aby 
svojou kazateľskou  činnosťou rozširovala posolstvo  
Kristovo m edzi všetkým i národm i a  im ho vysvetľo
vala, aby ho študovala, lep šie  pochop ila  . . (hod 
58.).

Sv. Cyril a Metod založili partikulárnu Cirkev, 
patriacu do rodiny Cirkvi, o ktorej otcovia Druhého 
vatikánskeho koncilu vyhlasujú: „K atolícka Cirkev 
m á vo svojej vážnosti ustanovizne, liturgické obra
dy, cirkevn é trad ície a  spôsob  života východných Cir
kví. K eď že tieto Cirkvi vynikajú úctyhodnou staroby
losťou, prejavuje sa v nich apošto lská  tradícia, ktorú 
m ám e od  otcov a  ktorú  tvorí časť Bohom  zjaveného  
učenia a  n edeliteľn ej d ed ičn ej Cirkvi.“ „Katolícka  
Cirkev ch c e , aby zostali zachované bez  narušenia 
trad ície jednotlivých m iestnych Cirkví a či obradov 
a zároveň má v úm ysle prispôsobiť svoj spôsob ži
vota rozm anitým  časovým  a  m iestnym . potrebám “ 
(Dekrét o východných katolíckych Cirkvách, bod 1. 
—2.). Cirkvi, ktoré vznikli z misie sv. Cyrila a Me
toda, patria k sebe geneticky, duchom, kultúrou i de
jinami. Ide o silný ekumenický motív. Dekrét o eku- 
menizme o otázke hovorí všeobecne i osobitne v bode 
14.—18. Od začiatku našich dejín sa myslelo na bis
kupov ako na základ Cirkvi. Tu nám treba osobitne 
myslieť na biskupskú službu sv. Metoda a tejto sú
vislosti aj na Dekrét o pastorálnej službe biskupov 
v Ciírkvi.

3. Sv. Cyril a Metod našich predkov katechiziovali 
Písmom svätým a liturgiou. Naši apoštoli si počí
nali tak, ako nariaďuje Vieroučná konštitúcia o Bo
žom zjavení v bode 1.: „Božie slovo nábožne počúva
júc a s dôverou ohlasujúc, svätý cirkevný snem koná  
súhlasne so slovam i sv. Jána, ktorý  hovorí: „Zvestu
jem e vám o živote večnom , ktorý  bol u Otca a  nám 
sa zjavil. To teda, čo  sm e uzreli a  počuli, a j vám 
zvestujem e, aby ste m ali spoločenstvo s nami, a  aby 
bolo  naše spoločenstvo š Otcom a  s jeho Synom Je 
žišom Kristom “ (1 Jn 1, 2—3 )“. „Preto všetka kaza
teľská  činnosť Cirkvi a k o  a j sam o kresťan ské nábo
ženstvo m á sa  živiť a  dať sa  viesť Písmom svätým“ 
(bod 21). Konštitúcia žiada, aby sa vyhotovovali dob
ré preklady Písma svätého do živých jazykov (por. 
bod 22.).

A čo liturgia? „K ed  prišli na Moravu, . . .  preložili 
celý  cirkevn ý poriadok  a naučili ich „sa ho modliť“ 
(ŽK XV. 1, 2). „M atka Cirkev veľm i si želá, aby sa 
všetci veriaci privádzali k  te j p lnej, uvedom elej 
a  činnej účasti na liturgických ú k o n o c h . . .“ (Kon
štitúcia o posvätnej liturgii, bod 14.). Nižšie konšti
túcia žiada, aby „veriaci neboli prítomní na tomto 
tajom stve viery akoby  cudzí a  nem í pozorovatelia,



aby ho pom ocou obradov a  m odlitieb dobre chápali, 
a tak sa na posvätnom  úkone zúčastňovali vedom e, 
nábožne a  činne poučili sa  slovom  Božím, občerst
vili sa  pri sto le  T ela  Pánovho a  vzdávali vď aky Bo
hu“ (bod 48.). Teda dnešná Cirkev od svojej litur
gie vyžaduje to, čo sv. Cyril a Metod a čo naši pred
kovia od začiatku vo svojej liturgickej modlitbe rea
lizovali.
- 4. S v. Cyrilovi a Metodovi išlo o katechézu. :Sami 
ju vykonávali, ale od prvej chvíle po vstupe na pôdu 
Veľkej Moravy robili kroky, aby ju mal kto robiť 
nepretržite. „Rastislav, k eď  zhrom aždil učeníkov, od 
dal ich  na u čen ie“ (ZK XV, 1). Najmä Konštantín, 
profesor, začal formovať učeníkov, kňazov. Myslel 
na ich službu a na ich život. Presne tak, ako na toto 
všetko mysleli otcovia Druhého vatikánskeho kon
cilu. (Dekrét o kňazskom účinkovaní a živote a Dek
rét o kňazskej výchove). Tu si môžeme všimnúť aj 
Dekrét o obnove rehoľného života (Metod i Cyril 
boli rehoľníkmi a rehoľníkmi boli aj viacerí z ich 
významných žiakov) a tiež Deklaráciu o kresťanskej 
výchove. Obidvoch sv. bratov voláme — Učiteľmi, 
lebo ich katechéza kresťansky vychovávala a vycho
vala prakticky všetkých Slovanov.

Vieme, že misia sv. Cyrila a Metoda mala spočiat
ku málo kňazov, no napriek tomu v tej fáze sa kres
ťanstvo a viera do hĺbky i do šírky do našej pôdy 
vkorenilo. Kňazom teda apoštolský pomáhali aj svet
skí ľudia. Touto činnosťou zapojenia sa svetských 
ľudí do diania Cirkvi sa zaoberá aj Druhý vatikán
sky koncil v Dekréte o laickom apoštoláte.

5. Zostal nám ešte jeden dokument — Dekrét 
o spoločenských komunikatívnych prostriedkoch. 
Obyčajne tu myslíme iba na najnovšie technické vy
nálezy, čo v našom podvedomí vylučuje možnosť, 
aby sa otázka mohla týkať aj sv. Cyrila a Metoda. 
Fakticky sa však týka, a podstatne. Písmo ako tech
nický prostriedok je  podmienkou, bez ktorej sa ni
jaký komunikatívny prostriedok nezaobíde. A bol to 
Konštantín, ktorý písmo pre Slovanov vynašiel a bo
la to misia sv. Cyrila a Metoda, ktorá toto písmo do 
života našich predkov vniesla. Literárne diela sv. 
Cyrila a Metoda sa stali základom slovanských lite
ratúr — z osobitných dôvodov našej literatúry. „Mat
ka  Cirkev si je  vedom á, že správne používanie týchto  
prostriedkov preukazuje významné a  n em alé služby 
ľudstvu, čo  sa týka duševného osv iežen ia  a  vzdelá
vania a j na poli šíren ia a  upevňovania Božieho k rá 
ľovstva“ (Dekrét o spoločenských komunikatívnych 
prostriedkoch, bod 2.). „ F ilo z o f. . .  zložil písm ená  
a začal p ísa i slová evan jelia : Na počiatku  bolo  S lo
vo a  Slovo bolo  u Boha a  to Slovo bolo  Boh “ (ŽK 
XIV, 14; Jn 1, 1).

II. Niekoľko zovšeobecnení
Urobili sme najstručnejšiu analýzu dokumentov 

Druhého vatikánskeho koncilu z aspektu diela sv. 
Cyrila a Metoda. Treba sa nám teraz spýtať, o čom 
nám táto a taká analýza svedčí. Nechávame — pri
rodzene — stranou poznatok, že aj cirkvi, ktoré 
vzišli z misie sv. Cyrila a Metoda, majú dokumenty 
koncilu aplikovať, dokonca viac, sú nimi viazané. 
To vyplýva predsa z podstaty koncilu, a to každého. 
Nás teda zaujíma záväznosť — povinnosť „navyše“.

1. Zistili sme, že každý dokument sa dotýka niekto
rej z otázok, ktoré sa vyskytli v začiatkoch našej 
Cirkvi. Môžeme povedať, že hlavná idea koncilu

i m s u i L n  i  M r n r m  M i m f M l M M f f l

Akad. maliar Mikuláš K lim čák: K veľkém u výročiu 1100 rokov  
od  smrti sv. Metoda.

a hlavná idea misie sv. Cyrila a Metoda' sú v neja
kom vzťahu. Táto vzájomná konfrontácia koncilu 
a našich začiatkov je  veľmi užitočná, lebo „cez“ kon
cil môžeme lepšie poznať sv. Cyrila a Metoda, ale 
aj naopak, „cez“ sv. Cyrila a Metoda môžeme lep
šie pochopiť — koncil.

2. Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu sa ani 
na misiu sv. Cyrila a Metoda, ani na dejinnú skúse
nosť slovanských cirkví neodvolávajú. Formulácie 
dokumentov sa podávajú tak, že ide o vedomie sú
časnej všeobecnej Cirkvi, o sebe samej. Znamená to 
teda, že skúsenosť začiatkov našej cirkvi a našich 
dejín sa medzitým dostala do depozitu všeobecnej 
Cirkvi.

3. Uvedené konštatovanie je  veľavravné. Slovan
ské cirkvi nemajú dôvod, aby sa naďalej cítili iba 
na periférii všeobecnej Cirkvi. Z tohto konštatova
nia však musia robiť praktické závery i ostatní. K slo
vanským cirkvám sa musia správať ako k takým, 
ktoré všeobecnú Cirkev budujú v zásadných relá
ciách.

4. Za charakteristickú ideu Druhého vatikánskeho 
koncilu považujeme tzv. aggiomamento, adaptáciu, 
akomodáciu, prispôsobovanie a pod. Do popredia po
zornosti a analýz sa dostali znaky našich časov. Zís
kali sme tým kritérium, ktorým môžeme posúdiť zá
kladnú hodnotu postupu sv. Cyrila a Metoda, na
šich začiatkov i dejín.



5. Z vecnej stránky sa do popredia pozornosti sú
časnej Cirkvi dostala — kultúra. Poznanie javu, kto
rý označujeme termínom inkulturizácia, sa čím ďa
lej tým viac prehlbuje. My zisťujeme, ako Cirkvi slú
ži v je j evanjelizácii a katechéze. Kultúra — a tak 
aj inkulturizácia — bola v centre pozornosti sv. Cy
rila a Metoda a zásadne charakterizovala aj ich die
lo a to už pred 11 storočiami! Tým sú poznamenané 
aj dejiny slovanských cirkví.

6. To, že slovanské cirkvi majú s „čítaním“ zna
kov časov i s inkulturizáciou také dlhé i bohaté skú
senosti, je skutočnosť mimoriadnej velkej hodnoty. 
Súčasná všeobecná Cirkev práve pod vplyvom zna
kov našich. Časov — a práve v tomto1 smere — pre
hlbuje svoje sebapoznanie. Zovšeobecnenie skúse
ností slovanských cirkví by tu mohlo! znamenať zá
sadný prínos. Tento jav máme považovať za výzvu, 
za svoju povinnosť! Äno, „kto m á uši, nech  poču je, 
čo Duch hovorí cirkvám l“ (Zj 2 a 3 kap.).

7. V tomto zmysle máme všetci čo najvšestrannej
šie a do všetkých dôsledkov naďalej študovať tak 
Druhý vatikánsky koncil ako aj všetky duchovné po
hyby pokoncilovej cirkvi a tiež systematicky a vše
stranne prehlbovať naše vedomosti o sv. Cyrilovi 
a Metodovi, o začiatkoch našej cirkvi i o je j deji
nách. A takto získané poznatky máme konfronto
vať a vytvárať z nich syntézu.

o. Vladimír Tomko

Mária Goretti, m učenica kresťanskej čistoty. Keď ju vrah  

napadol a  v iack rát dopichal nožom, tak  silno zvierala v ru 

kách ruženec, že ho roztrh ala  na kusy. Našli ju na zemi v 

kaluži krvi. V ruke zvierala roztrhaný ruženec, akoby nepre- 

možiteľnú zbraň, ktorá jej dodávala nadprirodzenú silu.

V noci páter Pio spával s ružencom v ru k e / Cez deň sa  ho 
modlil skoro bez prestania. Niekedy sa  stačil pomodliť až  

80 ružencov za  deň. P áter Pio nikdy nekázal, nič nenapísal, 
ale trpel a modlil sa. Modlil sa  predovšetkým ruženec, 'ktoré

ho duchovné rozm ery boli také Široké, ako jeho apoštolské  

srd ce, ako svet, ktorý treba zachrániť.

S v e t l á  V ý c h o d u

'N /N y N /V / '

SV. DEMETER, VEĽKOMUCENtK

Zomrel solúnsky vojvodca a cisár Maximián Her- 
kuleus pozval k sebe na rozhovor jeho syna. Syn De
meter, plnoletý, rozumný a vážený mladík, zostal 
sám na otcovom majetku. Matka už dávno zomrela.

Cisárovi sa Demeter zapáčil, pretože videl, že je 
rozumný a vedel, že je odvážny a statočný. Cisár ho 
menoval za solúnskeho vojvodcu.

— Chráň svoj kraj a vyčisť ho od nečestných kres
ťanov. Znič každého, kto vyznáva meno Ukrižova
ného — prikázal Maximián.

Demeter prevzal úrad a hodnosť a vracal sa do 
Solúna. Cestou spomínal na svoje detstvo a mladé 
roky, na svojho otca, vojvodcu Solúna,, tajného kres
ťana, ktorý skrýval svoju vieru, pretože sa bál pre
nasledovania. Spomínal, ako ho jeho matka vodila 
do tej izby, kde boli ikony Spasiteľa a Bohorodičky, 
ako ho učila modliť sa. Ešte ako chlapčeka dala ho 
pokrstiť a vyučiť Písmu svätému.

Občania Solúna s radosťou prijali svojho nového 
vojvodcu, veď poznali jeho otca i jeho samého. A De
meter začal verejne vyznávať meno Krista a všet
kých učiť viere a poznaniu pravého Boha.

Jedného dňa sa cisár Maximián vracal z vojenskej 
výpravy a prechádzal cez Solún. Keď sa o tom do
zvedel Demeter, povolal svojho sluhu Luppa, odo
vzdal mu šatstvo, zlato a všetok majetok a povedal:

— Toto zemské bohatstvo rozdaj úbohým! a my bu
deme hľadať nebeské!

Sám ostal v úprimnej modlitbe a pôste, aby sa 
pripravil na mučenícky veniec.

Keď bol Demieter povolaný pred cisára, nebojácne 
vyznal, že je kresťanom. Cisár ho dal uväzniť a pre 
Solúnčanov usporiadal hry a zápasy. Na námestí dal 
urobiť zápasište pre gladiátorov a borcov. Sám si 
sadol na tribúnu a pozeral, ako jeden z jeho silných 
borcov, Líj, víťazí nad každým borcom' a hádže ich 
z tribúny na kopije. Zem dookola tribúny bola pre
siaknutá krvou a na kopijach sa zvíjali v strašných 
mukách telá premožených.

Lí j už nemal odporcu, ale cisár žiadal ďalší zá
pas. Dal preto vyviesť z väznice kresťanov a ich sta
vať ako borcov proti Líjovi. Bolo hrozné sa pozerať, 
ako slabí, vo väzení vyhladovení kresťania boli vy
vádzaní na tribúnu a ani sa nepokúšali stavať na od
por silákovi. On ich chytal a hádzal ako kúsky dreva 
na ostré kopije.

Medzi prítomnými divákmi bol aj mládenec Nes
tor. Nemohol sa pozerať ako Líj neľútostne zabíjal 
nevinných ľudí. Prišiel do väzenia za Demetŕom. 
Obaja boli rovesníkmi. Rozprával mu, ako neľútostne 
Líj zabíja kresťanov a že chce sa pustiť s ním do 
boja.

Demeter poznal Nestora veľmi dobre. Učil ho 
v mladosti a vedel, že je odvážny a silný mládenec 
a že horí láskou k Bohu. Pqžehnal ho a povedal:

— Nad Lfjom zvíťazíš a za Krista budeš mučený!
Nestor bol celý šťastný. Pomedzi divákov sa pre

tlačil až k zápasišťu a zakričal:



— Ja chcem zápasif s Líjom!
Cisár ho vysmial, veď bol malej postavy. Nestor 

však prehovoril:
— Hoci v porovnaní s týmto velikášom som malý, 

ale veľká je a nepremožiteľná je sila môjho Pána, 
v ktoronn mám nádej, v mene ktorého chcem sa biť 
s týmto vrahom.

Cisár, keď počul meno Kristovo, pochopil, že mlá
denec je kresťan. Rozhneval sa a ukázal, aby šiel 
bojovať. Nestor sa prežehnal a nahlas zvolal:

— Bože Demetrov, pomôž mi!
Začal sa zápas. Ako kliešťami stisli borci jeden 

druhého. V jednom okamihu Lij sotil Nestora a ten
to už bol na kraji zápasišťa. Toto využil Líj. Rozo
hnal sa celou silou, aby úderomi zhodil mládenca na 
ostré kopije, ale tento sa bleskove schýlil k podla
he, úder miinul hlavu Nestorovu a Líj sa zvalil na 
jeho plecia. Nestor sa rýchle vzpriamil a Líj prele
tel ponad neho a prebitý ostal visieť na kopijach.

— Veľký je Boh Demetrov! — zakričali diváci.
Cisár zahanbený odišiel do paláca. A tam dal roz

kaz, aby Nestora sťali.
— A Demetra prebodnite kopijami! — dodal.
A naozaj, ráno 26. októbra do väznice vošla sku

pina katov. Demeter sa modlil. Zo všetkých strán 
do neho vrazili kopije. Jeho prebodnuté telo nechali 
na mieste. Nasledujúcu noc kresťania kúpili od 
strážcov telo veľkomničeníka Dennetra a pochovali 
ho. Na jeho hrobe sa diali zázraky a kresťania ho 
začali uctievať ako svätca. Keď prestalo prenasledo
vanie Cirkvi, na jeho hrobe postavili chrám. Cirkev 
začala svätiť pamiatku veľkomučenika Demetra 26. 
októbra a pamiatku svätého mučeníka Nestora 27. 
októbra.

Tu možno dodať, že sv. Cyril a Metod patrili k veľ
kým ctiteľom sv. Demetra, patróna svojho rodného 
mesta. Jeho kult obnovili v Podunajsku, vzali do 
miestneho kalendára. Svätý Metod dokončil svoj 
preklad Písma svätého v predvečer sviatku sv. De
metra a na druhý deň 26. októbra slúžil ďakovnú 
Službu Božiu. Živá úcta ostala a j za Uhorska, bol 
jeho krajinským patrónom a jemu bolo zasvätených 
mnoho chrámov a kláštorov.

- r  P15U Uflll BOHOSLOVCI

BOŽÍ ZÄKON JE STÁLE PLATNÝ

Zákon, ktorý dal Bohj Mojžišovi na hore Sina], je stále plat
ný. Ježiš Kristus bo neprišiel zrušiť, ale zdokonaliť (Mt 5, 
18). To sú Kristove slová apoštolom, aby si zle nevysvetľovali 
Jeho nCenie.

Podobne aj my, ak  by sme sa stále  držali zákonov a  pred
pisov, k toré boli vydané pred tisíc rokmi, asi rovnako by to 
dopadlo. Napríklad v  doprave sa  menia a doplňajú zákony — 
cestovný poriadok — každý rok. A rovnako je to aj Ivi iných 
odvetviach.

Vášnivý cyklista sa vybral n a dlhú trasu. Ráz krajiny sa  
merní s pribúdajúcimi kilom etram i. Zážitky a dojmy sa hro
madia. N iektoré sú príjemné, ale i menej príjemné.

Jedného dňa za velkej horúčavy prechádza istou dedinou. 
Nebolo tu ani živej duše, spomína cyklista. Ťažko sa mu po
darilo nájsť človeka. Hneď sa pýtal na sm er cesty. Ale dostal 
odpoveď:

— Človeče, odkial s te ?  Tie dedinky sú už 10 rokov pod 
vodou. Urobili tam  vodnú nádrž.

Samozrejme, že na mape nebolo nič poznačené, pretože 
bola trochu skôr vydaná.

Mapa bola a  je platná dodnes. Pravda, s určitými opravami 
a zmenami. Keďže človek je rozumný tvor, vytvára stále niečo 
nové, s čim sa v minnlosti nepočítalo. Je to potrebné a  osožné.

Podobné úpravy urobil Ježiš Kristus so Starým zákonom, kto
rý bol v tom čase už tisíc rokov v praxi. Všeličo s si zmenilo. 
A aby nevznikol takto luďmj upravený zákon, Ježiš Kristus 
ho oživil, prispôsobil a  upresnil. Podal jeho správne vysvetle
nie.

Oblúbme si preto Božie prikázania a majme ich neustále 
pred sebou. Tak hovorí aj Spasiteí: „Ak ma milujete, zachová
vajte moje prikázania!“ (Jn 14, 15). A zasa na Snom mieste: 
„Kto pozná moje prikázania a  zachováva ich, ten ma miluje" 
(Jn 14, 21).

MIKULÄŠ, bohoslovec

ČERNÁ MADONA CENSTOCHOVSKÄ
V roce 1982 oslavoval sv čt šestileté  

výročí zbndování k láštera ŕeholníkú pau- 
liafi na Jasné hore v Čenstochové se sláv
nou čerňou ikonou Panny Márie s Ježiš
kom v ruce. Tato Madona se dnes nazýva  
Regina Poloniae, Královna Polska, Mat
ka Boska Czgstochowska. Maľba je 1,22 
metra vysoká, 0,82 široká, m alovaná na  
plátné, pŕipevnéném na dŕeveném pod
klade a  je vytvorená enkanstickon tech 
nikou.

Podie legendy byl obraz namalován  
eyangelistou sv. Lukášem. Zpočátkn byl 
actíván v Jeruzalémé, p ak v Cafihradé. 
Legendu o autorství svätého Lukáše za- 
psal v  S. století lektor Theodor, v naši 
dobé ji obhajoval napr. P. Or. Cl. Hen- 
ze, CSsR (Lukas der M utterlottesm aler, 
t  o vaň 1948).

Púvodní ikona se  M y  jmenuje Ho- 
dégétria, t. j. „Ukazovatelka cesty  — 
Ochránkyné cestujících“; název je odvo- 
zen od méstské čtvrti Hodégón v Cari
hrade, v jejímž chrám e byla až do dobytí 
m ésta muslímy. Byla paladiem Konstan- 
tinopole, Mésta M ariina! Puvodné byla 
v kostele Panny Márie H adégétria — 
Ekklés'a tón Hodégón, aby byla spás
nym majákem všem na mori.

V dobé obležení byla prenesená do 
kostela Spasitele (C h orá), v dnešní 
Kariye džámi, aby byla oporon p ro oblo
žené na hradbách. Zde ji méli Turci roz- 
čtvrtit šavlí ďvémi šlehy. A hned dodá- 
vám, nejsou šlehy na tvárí Panny Márie 
Censtochovské rem iniscenci n a tuto udá- 
lost? Jiní tvrdí, že se obraz ztratil. listé  
je, že byla hodné napodobena a  prodá-

vána jako upomínka na Carihrad.
Je otázkou, védecky dodnes dúkladnč 

nezhodnocenou, kolik obrazu namaloval 
pôvodné Lukáš. Včtšina moderních exe- 
getú se  pŕiklání k názoru, že sv. Lukáš- 
lekáf byl skutečne i raalíŕem, tedy že 
to není jen legenda bez podkladu, vzni- 
klá tím, že nám jediný vylíčil v zlomcích 
život Panny Márie. K typu Hodégétrie 
se počítaj! i staré  malby od ní odvoze
né. Nejslavnejší z nich je Madona z ba
ziliky S. Maria Mággiore v Ríme, obraz 
rovnéž pripočítaný sv. Lukáši, kópie to- 
hoto je Matka únie na daešním Vele- 
hradč. Jinak npozorňují, že k velkému 
žalu ctitelfi m ariánských je opomíjena 
Panna Maria Svatotomská, Perla Moravy, 
v B rn í, kterážto je rovnéž počítaná k 
Lukášovému typu. K jinému typu patri



Panna Maria Provodovská, je to kópie 
Panny Márie G alaktotretúsa — Mlékem 
kojící. Na Západé je velmi uctfvaný ob
raz Panny M árie Ustavičné pomoci typu 
Glykofilúsa — Sladce milující (Srv. Dr. 
I. Mastyľák, CSsR, ACM, 1935).

Rfizné teórie západní i východní se 
buď m a il  zcela popŕít jakoukoliv souvis- 
lost mezi čenstochovskou ikonou a Hodé- 
gétrii anebo ji nejvýše prohlašují za 
pozdnl kópii z 14. stoleti (Dr. W eidhaas) 
či 15. stoleti (prof. Rudolf Kozlowski). 
Vycházejí z toho, že v Čenstochowé v 
Polsku ji lze spolehlivé datovat až k ro
ku 1382—1384. Byla darovaná kláSteru 
na Jasné hore Vladislavem Opolčikem, 
vévodou z Opoli, z pevnosti Belz. Jak 
se však dostala na Belz? Odmítňm teórii 
západní i východní.

Po studiu kroník a legend uhersko- 
brodských a jejich kontrontaci se  zápi
sy jasnohorskými, musím si položit otáz
ku: „Je tato čenstochovská ikona starým  
originálem, nebo jen pozdní kópií?“ A 
když je originálem, zase jsou dvé mož
nosti: „Je originálem jedním z více Lu
kášovým neb kopil z doby cyrilométo- 
déjské jako vzácna pam átka?“

„Donesli si ji svati bratfí pfímo z Ca
rihradu, neb ji vytvorili béhem pôsobení 
na M orave?“ Odpovídám, že je to starý  
originál cyrilométodčjský!

Pfehlíží se dfiležitá historiská skuteč- 
aost, kteron lze spolehlivé doložit pra- 
meny, totiž že tato čern á Madona byla 
uctívána až do roku 1315 v Uherském  
Brodé na MoTavé. V Uherskému Brodé 
jsou zapsány tri legendy, ktoré tvrdí, že 
čenstochovská Madona prebývala v Uher
ském Brodé. Svédčí o tom i historická  
zpráva, že uherský král Ondrej I. zbudo-

íkona Čenstochovskej Matky Božej.

val kolem roku 1049 v  Uherském B rodí 
kamenný kostel, kterému daroval če r
ňou Madonu v opatrování benediktinúm. 
Ondrej II. se svätým Hyacintem postavili 
na témže místé klášter, rovnéž kamenný, 
v roce 1222 pro dominikány. Odsud, z 
Uherského Brodu, byla čern á madona po 
vpádu Matúša Cáka Trenčanského v roce  
1315 prenesená do Uher, pak po porážce  
Matúša králem  Karlem, darována tímto  
svému tchánu Vladislavovi na Bílou Rus, 
do Belze a  nakonec do Čenstochové v 
Polsku.

Podie kronikáfe m esta Uherského Bro
du museli čenstacbovští paulíni ročné  
odvádét poplatek — jako náhradu — do- 
mínikánflm y  Uherském Brodé 300 zla
tých. Pripomínam, že v  Opolí byl rovnéž 
dominikánský klášter, který byl posta- 
ven v ro ce  1307; je to dnešní budova 
krajské nem ocnice, takže je možná i 
druhá historická nabídka, že tito opol- 
ští dominikáni byli určité ve spojení s 
dominikány v Uherském Brodé. Pak by 
tvrzení uherskobrodských legend bylo 
ješté více utvrzeno, že Madona prešla z 
Uherského Brodu do Opolí ať pŕímo pŕes 
dom’nikány neb pŕes Matúša.

Toto zjišténí i časová vhodnost údaje 
legend zes;lují. Paulinští mniši byli však  
protéžovani uhorskými králi v samém  
Uhersku a  také v Polsku. Proč všechna  
ta  péče a  zájem uherských králu a m oc
ných pánu o m ar'ánský obraz? Na to 
odpovídám pŕímo. Tato ikona byla pô
vodné na Velehradé. Buď byla vzata od
sud uherskými nájezdníky a pozdéji vé- 
nována Uherskému Brodu, neb byla sem  
prenesená pfímo z blízkeho Velehradu, 
aby byla zachránéna pred zničením po 
def'nitivním pádu Velkomorav&ké ííše  
roku 1008! Ano 1008. Desáté stoleti ne- 
ťvofí dieru v déjinách Moravy, jak se 
tvrdívalo. Kosmas byl proti východnímu 
obradu a opévoval Pŕem yslovce podie 
znéní jeho kroniky horizontálné, ale v er
tikálne s posnnem textu mluvil — podie 
zpôsobu známeho již v antice — pravdu. 
Po porážce Velké Moravy se  uherštl vlád- 
cové snažili zmocnit nejen jejího území, 
ale i jejího postavení cirkevné správního  
a  politického. Ve dlouhem sporu o Mo
ravu -a Slovensko mezi Arpádovej, Pŕe- 
myslovci a Piastovci je dnes jasné, že 

hranice mezi dnešní Moravou a Sloven- 
skem byla až do 13. stoleti proménlivá. 
Jednou to  byly Vizovské hory, podruhé 
Bílé Karpaty (jako dnes), neb až Váh.
V našem pŕípadé hraje roli ŕeka Olšava. 
Boj nakonec byl sice Bíetislavovým  pŕi- 
vtčléním Moravy k Čechám rozhodnut 
en gros ve prospéch Cech, ale v dobé 
stŕtdáni hranie bylo vystavení kostela 
Ondfejem I. pro čerňou Madonu v Uher
ském Brodé vlastén významným politic- 
kém činem, jestliže tvrdím, že jde o vy- 
nikající kulturní památku z Velké Mo-

Procesijná ikona Panny Márie v gr.-kat. 
chrám e v Šambrone.

ravy. Morava byla v 10. stoleti ovládána 
totiž d o m á c i m i  vládci a udržela si 
nejen vlastni správu, ale i samostatnou 
cirkevní organizaci, o tom svédči i mfij 
archeologický nález na „Gradci“ u Sla- 
vičina s denárem Štépána Uherského t 

roku 1008, podie dila Réthy: Corpus num- 
morum Hungarorum je to mince číslo
1. Štépán I. (997—1038, králem od 1 0 0 0 -  
1038). Na Slovensku se našly mince teh- 
dy v  M lynárciach u Nitry a Veľkých 
Lovciach, bývalý okres Vráble, nedaleko 
Nitry. Tehdy „G radca“ byla již v rukou 
Maďarú.

Ikona typu Hodégétria se mohla dostat 
a to nejpfivodnéjšího typu s otevfenou 
pravou rukou Madoninou, ukazujief na 
Dité na levici, na Moravu pouze s  misf 
sv. Cyrila a Metodéje.

I když vime, že Cyril s Metodéjem 
méli ve Velké Moravé i ikonogragickou 
školu, protože jinak by nemohli liturgi- 
zovat bez ikon, i když nékteré ikony mo- 
hou pocházet právé x této školy, pŕece 
je vidét, že čenstochovská ikona cesto
vala po stejné cesté,' po které šli svati 
bratŕí na Moravu. Vyšla — aspoň deska 
a čá st malby sam é — pfímo z Jeruzale
ma, Carihradu, pŕes Soluň, Sirmium, Bla- 
tograd na Velehrad. Proč ffkam „aspoň 
deska a část malby sam é“? Myslím tím 
na dnešním obraze v Čenstochové. Totiž 
dnes nemúžeme ííci, jak vypadala pôvod
né v Uherském Brodé pred rokem 1315, 
protože tato  ikona byla v Čenstochové 
roku 1430 poškozená a zrestanrována tak, 
že z originálu zústal jen obličej JežíšJta 
a další malé detajly. Ale i tu je treba 
postupovat nejen s velkou pietou, ale i



s nejlepšími moderními včdeckými me
tódami. abychom — jako u Turínského 
plátna — postupovali opatrné s  touhou  
mft tvár Panny Márie. V roce 1682 byla 
zadni strana obrazu v Čenstochové ozdo
bení rfiznými legendárními a historický
mi výjevy a  slovy. To však prední s tra 
ny se netýče. Takže ukvapené tvrzeni. 
íe  ikona je z toho neb onoho pozdéjší- 
ho stoleti, múže spočívat právé jedno
stranné na zacílené vrstvč opravy, niko- 
liv originálu.

Ikony utikaly, nékdy i s obyvatelstvem, 
ostatnim majetkem a vzácných vécí z 
moravské nížiny do výcbodomoravských- 
valašských-polských pahorkatín, to po- 
tvrznje i Alexander Frický (Ikony z vý
chodného Slovenska), i Franciszek Ko- 
tnla (O starým  domu Czarnej Madonny). 
Toto poslední polské dílo se mi dostalo  
do rukou, když jsem mél p ráci o obrazu  
hotovú. Autor zpiísobil mi radost, že je

analogického názoru, i  když sam ozrej
mé nékdy se pŕiklání i k polské verzi 
a ŕeší otázku spiie etnograficky. Pŕesto- 
že Brozané tvrdí, že oni mají originál 
v Uher. Brodé, vSeobecné se dnes soudí, 
že je to kópie Panny Márie Čenstochov- 
ské. Táto kópie byla zrestaurována v 
ro ce  1970 za dékana P. Františka Sed- 
láka pražským restaurátorem  Františ- 
kem Šubrtem. Reštaurátor datoval kópii 
do let 1690— 1700. Tato kópie v Uherském  
Brodé je nyní nazývaná „Panna Maria 
Ružencová“. Vzpomenutý Fr. Kotula se  
domraívá, že tímto také prestali čensto- 
chovští paulíni platit 300 zlotých, když 
jim v Brodé dopomohli ku kópii.

O velké úcté k M atce Boží, Ukazova- 
telky cesty, Hodégétrie, svédčí i to, že 
pápež Hadrián II. roku 867 položil slo
vanské bohoslužebné knihy na oltár, a 
tím slávnostne schválil, práve v bazilice  
Panny Márie Vétši, M aggiore, kde se

uchovává tentýž „obraz Panny Márie od 
svätého Lukáie“ (SlovenSti apoStolové). 
Od néj vyšli z Carihradu na svou misijní 
cestu, u nej stáli i pri jejím vyvrcholení. 
Ikona je doprovázela všude, zvlášté pak 
svätého Metodčje, jehož 1100. výročí bla
žené sm rti letos stavíme, na jeho evan- 
gelizační a organizační poutí. Stala sa 
vpravdé „voditelkou našich cest“, jak 
zpíva jedna moravská píseň. A je velmi 
pravdepodobné, že byla i u jeho smrti, 
pohŕbu, kdy žáci liturgizovali a péli la
tinsky, ŕecky i staroslovenský. Dnes mu- 
žem e ŕíci, že Morava a Slovensko je 
srdcem  Slovanú, které rozneslo krvi 
evangelijní prostoty radostnou zvést ku 
všem národum slovanským.

Hodégétria — Ukazovatelka a Ochrán- 
kynč cest — zasáhia všechny kraje, pat- 
fící k Velké Moravé.

prof. dr. Josef MANA

Ženám o ženách
O ženách sa už napísalo veľm i veľa. Pero sp isova

teľov rozoberalo  dušu ženy z rôznych hľadísk . Ako 
skalp el chirurga odkrýva čast za častou  ľudský or
ganizmus, tak  perá  rom ánopiscov, básn ikov a  psy
chológov odhaľujú podstatu žen skej duše. A predsa  
ju náležíte neodhalili, lebo  zabúdajú, že :

Žena je Božia matka. Do jej krásy  sa odzrkadlil 
Boh. Do jej skrom nosti sa vtelila  najväčšia  D okona
losť. Do jej pokory  vtesnal Boh ce lý  vesmír. Do jej 
lásky  zveril Boh c e lé  ľudstvo.

Žena je tvoja matka. Z Božej m ilosti sa  jej dostalo  
vyznamenania, že sa ňou stala. Stvárnilo ju utrpenie, 
ktoré radostne prija la  v nádeji, že ty jej ho raz vy
nahradíš, že ty budeš jej odm enou za bolesti, v k to 
rých ti dávala život. Ona s láskou  a  nehou utkáva  
neviditeľnú niť, to zázračné puto, k to ré  zaväzuje 
všetkých členov  rodiny, k to ré  d iaľky  nepretrhajú . 
Matka je dom ov a  dom ov je m iesto, k d e  sa  chodím e  
zotaviť z rán, k toré  nám dáva život.

Žena je nevesta. Boh ju, postavil k  mužovi. Navzá
jom majú vytvoriť krásny ce lo k . Nie je  to ľa h k á  úlo
ha, a le  zato vznešená a  krásna. Aby toto dosiah li, 
majú tak  tesne stáť vedľa seba , aby sa m edzi nich  
nevtesnal žiaden ošia l, ani fľaša  alkoholu .

Žena je sestrička. Zápalná obeť  za svoju rodinu. 
O šetrovateľka bez  n ekon ečn ého  pracovného času. 
Tešiteľka trpiacich, teš ite ľka  zarm útených, teš ite ľka  
trpiaceho ľudstva. V tej chvíli, k e ď  vyriekla  svoje  
„áno“, sta la  sa  rytierkou  lásky , v k to re j niet eg o iz 
mu. Stala sa vtedy stĺpom , o k torý  sa bude op ierať  
nielen muž, a le  c e lá  rodina. K eď  všetci budú k le sa ť  
pod ťarchou života, ona musí stáť pevne, nezlom ne, 
lebo je  žena.

Žena je učiteľka. Prvá učiteľka  svojich  detí. K oľko  
trpezlivosti jej treba, kým  naučí toho svojho „drob
ček a “ základným  životným úkonom , prvým k rô č i
kom, prvým slovám , prvej m odlitby  . . .  Chlebom  ve
denia a  poznania kŕm i tých, čo  je j  Boh dal do op a 
tery. Robí všetko, aby jej d eti m ohli si rozširovať 
svoj duševný obzor. To všetko však z jej strany značí 
nastúpiť na nekonečnú  cestu  odriekan ia .

Žena je vychoyávateíka. Je j jedinou túžbou je  vy
chovať d eti dobré, statočné. K de však vziať nato r e 
cept? Prestrašená sledu je udalosti vo svete m ladých  
a jej srdce  sa  ch v e je  a  trasie, lebo  sa  bojí, aby jej 
dieťa nepad lo  do osíd iel z le j spoločnosti. Preto vie
ra je  je j najväčším  pom ocn íkom , nevyčerpateľným  
zdrojom , z k to réh o  neustále čerpá . Medzi svojimi 
pestu je cit, n ie na úkor rozumu, a le  v rovnováhe 
s ním. Lebo svet citu nie je  m enej dôležitý  a k o  svet 
rozumu. A a k  ch ce , aby je j d eti šťastne sa  preplavili 
cez  veľrieku  života a  neutopili sa, neostáva len  roz
víjať cit práve tak  a k o  rozum. Vtedy bude náš vnú
torný svet pevný a  zjednotený s vôľou m iliónov jed 
notne vyjadrí túžbu žiť šťastne a  statočne.

Žena je gazdiná. J e  rozpočtárom , plánovačom  a  f i 
nančníkom  rodiny. Je j pozorném u oku nem ôže ujsť 
žiadna potreba  rodiny. Je  vždy pohostinná, ohľadu
plná, skrom ná, nežná a  vždy veľká.

Žena je každá Evina dcéra, k to re j BoM zveril d e li
kátnu úlohu odľahčovať svojím  úsmevom, svojou  
dobrotou  a  obetavosťou  každoden n é nám ahy a  útra
py a  zárm utky ľudstva.

Žena znam ená: Dávať sa.
(Podľa M. Soroldoniho voľne spracovala: 
M argita Krličková.)

SLAVORUM APOŠTOLI
Svätý Otec Ján Pavol II. vydal novú encykliku, pri 

príležitosti 1100. výročia smrti sv. Metoda. Začína 
sa slovami „Slavorum apoštoli — Apoštoli Slovanov“, 
a hovorí o cirkvách východnej Európy evanjelizova- 
nýcfi v 9. storočí dvoma vynikajúcimi osobnosťami 
gréckeho pôvodu, Konštantínom — Cyrilom a Me
todom, ktorých vyslal byzantský cisár Michal III. 
s evanjeliovou misiou k slovanskému ľudu.

Ján Pavol II. ,vo svojej najnovšej encyklike chcel 
vyjadriť presvedčenie, že príklad života dvoch svä
tých — Cyrila a Metoda, žijúcich v 9. storočí — mô
že byť miodelom pre celú cirkev a jaj každodennú 
misijnú zodpovednosť, uskutočňovanú po všetky 
časy.

SLAVORUM APOŠTOLI je už štvrtá encyklika za 
pontifikátu Jána Pavla II.
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Na zasadaní zástupcov náboženských dorozumie
vacích prostriedkov vo Viedni zdôraznil prednáša
júci velkú zodpovednosť náboženskej tlače za vý
chovu k mieru. Opát Weissgerber hovoril o nutnosti 
dialógu, lebo — ako doslova povedal — keď sa ludia 
medzi sebou rozprávajú, vtedy sa nestrieľa.

Slovinský časopis Ognisce si pripomína dvadsiate 
výročie vychádzania. Časopis vychádza v slovinčine 
a čítajú ho v diecézach Ľubľana, Maribor a Koper. 
K dvadsiatemu výročiu vychádzania dosiahol sto
tisícový náklad.

Vatikánsky denník Osservatore Romano venoval 
už niekoľko nedeľných príloh Osservatore delia Do- 
menica 40. výročiu ukončenia druhej svetovej voj
ny. Prílohy obsahujú články o odboji, koncentrač
ných táboroch, P. Titovi, Brandsamovi a P. M. Kol- 
bem, posledné listy odsúdencov, medzi nimi aj čes
kého kňaza Josefa Jílka, popraveného 20. apríla 
1945 v Brandenburgu.

Františkáni znova zvolili za svojho generálneho 
predstaveného 57-ročného Američana Johna Vaugh- 
na na obdobie budúcich šiestich rokov. Hlasovalo za 
neho 110 voličov z prítomných 135. Na voľbe sa zú
častnil aj pápežský delegát arcibiskup Vincenzo Fa- 
giolo, tajomník kongregácie pre rehoľníkov.

V aule katolíckej lublinskej univerzity slávnostne 
odovzdali doktoráty honoris causa teologickej fa
kulty dvom vynikajúcim predstaviteľom súčasného 
ekumenického hnutia: kardinálovi Johannesovi Wil- 
lebrandsovi, predsedovi vatikánskeho Sekretariátu 
pre zjednotenie kresťanov a arcibiskupovi Stylia- 
nosovi Harkianakisovi, grécko-pravoslávnemu me
tropolitovi Rakúska.

Aj na sympóziu katolíckych žurnalistov, ktoré bo
lo začiatkom júla t. r. v Ľubľane pri príležitosti 1100. 
výročia smrti sv. Metoda, sa pripomenulo, že otázka 
hrobu sv. Metoda nie je stále jasná. Práve preto si 
slovanský kresťanský ľud vybral jedno z moravských 
miest, kde uctieva symbolický hrob sv. Metoda. Isté 
je len miesto posledného pozemského odpočinku je 
ho brata sv. Konštantína-Cyrila, ktorého telesné os
tatky očakávajú slávne vzkriesenie v rímskom San 
Clemente.

Maďarský katolícky týždenník priniesol obšírnu 
informáciu o cyrilometodovských slávnostiach v ju
hoslovanskom Djakove a na našom Velehrade. Vy
zdvihol skutočnosť, že sa na nich zúčastnil kardinál, 
štátny tajomník Agostino Casaroli ako osobný legát 
Svätého Otca Jána Pavla II., vyslanec Apoštolského 
Stolca s osobitným poslaním Luigi Poggi a dalšie 
osobnosti. Týždenník informuje aj o „zlatej ruži“, 
ktorou vyznačil Ján Pavol II. velehradskú baziliku.

V Rumunsku umrel vo veku 79 rokov jeden zo šty
roch biskupov byzantského rítu Ioan Dragomir. Sprá
vu oznámil Apoštolskému Stolcu generálny vikár 
diecézy Maramures Octavian Christian. V sústrast- 
nom telegrame, ktorý zaslal v mene Jána Pavla II. 
osirelej diecéze kardinál, štátny tajomník Agostino 
Casaroli, sa pripomína, že zosnulý biskup dal všetky 
svoje sily do služby cirkvi.

Kultúrne rozhľady
V JAPONSKOM MESTE NAGASAKI, zničenom pred 

koncom druhej svetovej vojny atómovou bombou, 
odhalili sochu Mieru, ktorá je dielom popredného 
sovietskeho sochára Michaila Anikuškina. Socha 
predstavuje matku s dieťaťom na rukách a mestu 
Nagasaki ju venovala sovietska vláda.

K 200. VÝROČIU NARODENIA ALEXANDRA S. PUŠ- 
KINA, ktoré pripadá na rok 1999, Ostav pre literatúru 
pri Akadémii vied ZSSR pripravuje najobsiahlejšie 
vydanie všetkých diel tohto autora a j s poznámko
vým aparátom. Do spomínaného výročia vyjde v So
vietskom zväze 35 zväzkov diel A. S. ¡Puškina.

ŠTÁTNA KNIŽNICA ČSR je umiestnená v pražskom 
Klementíne a vo svojich fondoch má vyše päť milió
nov 300 tisíc zväzkov kníh zo všetkých vedných od
borov. Tradícia tejto knižnice sa buduje už vyše 
dvesto rokov. K najcennejším skvostom knižnice 
patrí Vyšehradský kódex z 11. stor., Veleslavova bib
lia zo 14. s to r , a mnohé dalšie.

SPIŠSKÝ HRAD je najväčším hradom v strednej 
Európe. Rozprestiera sa na ploche dvoch hektárov 
a jeho obvodné múry merajú vyše dvoch kilometroví. 
Pôvodne mal hrad vyše sto miestností. Jeho rekon
štrukcia postupuje úspešne a má byť ukončená do 
roku 1990. Od roku 1983 sa návštevníkovu postupne 
sprístupňujú jednotlivé objekty. V súčasnosti pokra
čujú práce na úprave objektov románskeho paláca, 
hlavnej veže i hradnej kaplnky, v ktorej sa plánuje 
expozícia sakrálneho umenia.

TRNAVSKÁ UNIVERZITA, od otvorenia ktorej 18. 
októbra t. r. uplynie 350 rokov, mala a j svoju vlast
nú kníhtlačiareň. V priebehu existencie univerzity 
(1635—1777) v nej vytlačili vyše tritisíc titulov kníh 
v rozličných jazykoch, časť z nich aj v slovenčine. 
Kníhtlačiareň mala rozličné druhy písma, okrem 
iných a j azbuku. Azbukou bol v roku 1698 vydaný 
z popudu gréckokatolíckeho biskupa Jozefa J. Roga 
de Kamelisa a j známy Katechizis pre gréckokatolí
kov (pozri Slovo 1985, č. 2, str. 11).

V ŠTÁTNEJ MINCOVNI V KREMNICI vydali ďalšiu 
pamätnú mincu. Je ňou stokorunová minca venova
ná 250. výročiu úmrtia významného výtvarného 
umelca Petra Brandla, ktorý patrí k najvýznamnej
ším predstaviteľom barokového umenia. Autorom 
pamätnej mince je akad. sochár Vladimír Oppl.

PREŠOVSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN ’85 vstúpil v tom
to roku do XIII. ročníka. Bolo na ňom vystavených 
155 prác — olejov, grafických listov a cyklov plastík 
a kresieb od 78 autorov z celého' Slovenska. Prešov
ský výtvarný salón obohatil kultúrny život Prešova 
a prenikol do vedomia širokej verejnosti. Ďalší — 
XIV. ročník — bude venovaný sochárstvu.

ĽUDOVÉ HÁDANKY UKRAJINCOV VÝCHODNÉHO 
SLOVENSKA je názov zbierky hádaniek, ktoré pri
pravila pracovníčka Múzea ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku Nadežda Varcholová. Zbierka obsahuje do 
600 hádaniek, ktoré sú usporiadané do ôsmich tema
tických okruhov. Táto zaujímavá kniha vyšla záslu
hou vydavateľskej činnosti Ústredného výlboru Kul
túrneho zväzu ukrajinských pracujúcich v Prešove.



Ú Ž ô- Z W ô t C L  Z f U L t a k i Z  *

STROPKOV

Do redakcie sme doistali list, v ktorom nás vdp. 
Jozef Čverčko, správca gr.-kat. farnosti v Stropko- 
ve, Informuje o cyrilometodovských slávnostiach: 

Dňa 7. júla t  r. v nedeľu sme v celej našej vlasti 
spomínali na našich bratov apoštolov sv. Cyrila a Me
toda. So zvláštnou úctou spomínali sme na nich 
v, Stropkove, kde je krásny chrám zasvätený ich pa
miatke.

SLÁVNOSTNÉ zh r o m a žd en ie  n a  v e l e h r a d e

Pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Metoda ko
nalo sa v nedeľu 7. júla t. r. na staroslávnom Vele
hrade slávnostné zhromaždenie, na ktorom si jeho 
účastníci pripomenuli historický význam všestran
ného diela Metodovho i jeho brata Konštantína v epo
che Veľkej Moravy, prvom štátnom útvare, v ktorom 
mali svoj spoločný domov predkovia dnešných Ce
chov a Slovákov, a  ich vplyv na kultúru a vzdela
nosť slovanských národov.

Na zhromaždení sa zúčastnili predstavitelila vlád 
Českej socialistickej republiky a Slovenskej socia
listickej republiky — ministri kultúry Milan Klusák 
a Miroslav Válek, predseda Juhomoravského kraj
ského národného výboru František Chabičovský, da- 
lej predseda Českej mierovej rady Antonín Stejskal 
a další činitelia.

Prítomní boli predstavitelia rímskokatolíckej cir
kvi z ČSR a SSR a Mons. Ján Hirka, ordinár, grécko
katolícky apoštolský administrátor prešovský.

Medzi hosťami bol štátny tajomník Vatikánu kar
dinál Agostino Casaroli, ktorý bol v Československu 
na pozvanie vlády ČSSR, a členovia jeho sprievodu.

Delegáciu VL všekresťanského mierového zhro
maždenia, ktoré práve vtedy zasadalo v Prahe, vie
dol metropolita minský a bieloruský Filaret.

očívaj v pokoji!

Naše hroby

V ten deň sme mali chrámový sviatok — odpust. 
Do Stropkova prišli veriaci z blízkych i vzdialených 
obcí vo veľkom počte. Udivovala disciplinovanosť 
a zbožnosť veriacich na tomto stretnutí. Do tisíc ich 
pristúpilo k sv. prijímaniu. "

Slávnostnú Službu Božiu slúžil v zastúpení ndp 
ordinára vdp. Eugen Kočiš, biskupský ceremoniár 
z iPrešova. S ním spoluslúžil tip. Andrej Dujčák, okr. 
dekan zo Šarišského Štiavnika a dp. Michal Baraník 
z Cerniny. Na slávnostných bohoslužbách boli prí
tomní a j další duchovní otcovia Svidníckeho okresu.

Po mnohých dňoch daždov a chladu! Božia prozre
teľnosť nám dožičila nádherné príjemné počasie. Ve
riaci sa povzbudili úprimnými slovami hlavného ce- 
lebranta k zodpovednému pokračovaniu na ceste cy- 
rilometodovských tradícií.

GABOLTOV

Na tohtoročnej mariánskej púti horného Šariša 
v Gaboltove, tradičnom odpuste našich bratov rím- 
skokatolíkov, bola aj naša gréckokatolícka sv. litur
gia, ktorú v sobotu večer 20. júla slúžil vdp. Fran
tišek Dancák, šéfredaktor Slova a správca farnosti 
Kružlov, ktorý aj kázal Božie slovo k veľkému poč
tu veriacich.

Dňa 12. júla 1985 po dlhej chorobe odovzdal svo
ju šľachetnú dušu Stvoriteľovi vo veku 74 rokov

o. Michal H o r ň á k, t. arcidekan.
Zosnulý sa narodil 28. júla 1911 vo Falkušovciach. 

Na kňaza bol vysvätený 12. júla 1937. Pôsobil ako 
kaplán v Ljute, potom ako správca farnosti vo Vyš
nej Rybnici a Choňkovciach.

Pochoval ho ndp. ordinár Mons. Ján Hirka dňa 16. 
júla 1985 v Michalovciach.

Z obežníka nd. Gr.-kat. biskupského úradu v Pre- 
šove (č. 2/85) sme sa dozvedeli, že dňa 20..,6. 1985 
usnul v Pánovi

o. Anton P u k á n, gr.-kat* kňaz na odpočinku.
Nebohý sa narodil 22. 5. 1912 v Ľachovci. Na kňa

za bol vysvätený 19. 12. 1935. Pôsobil vo farnostiach 
K. Pastile a R. Hrabovci.

Pochovaný bol 27. 6. 1985 v Ostí nad Labem.
Vičnaja im pamjaf!

Pred prvou svetovou vojnou spravoval cirkev svätý pápež 
Pius X. Vo svojom testam ente napísal: „Zo všetkých modlitieb 
ruženec je najkrajSia a  najúčinnejšia m odlitba. . .  Ak chcete, 
aby vo vaSich domoch panoval pokoj, modlite sa  v rodine 
ruženec.“



Z októbrových výročí
I .  októbra — M edzinárodný deň hudby.
--------  1900 — pred 85 rakm i — v B ratis lav e  bola otvorená

prvá vere jná knižnica.
3. októbra 1845 — pred 140 rokm i — v Hodruši sa  nar. 

FRANTIŠEK RICHARD OSVALD, kanonik, správca Spolku sv. 
V ojtecha, vydavatel Tovaryšstva, literárn y  h isto rik  a spiso
vateľ (um. r. 1926).

4. októbra 1570 — pred 415 rokm i — sa  nar. kard inál PE
TER PÄZMÄNY. arcihiskup-prím as, zakladateľ T rnavskej un i
verzity (um. r. 1637).

-------- 1760 — pred 225 rolsmi — v Považanoch sa  nar. k ar
dinál dr. ALEXANDER ŠTJ3FAN RUDNÁ Y, arcibiskup-prím as, 
podporovateľ slovenskej tlače , bernolákovský spisovateľ (um. 
r. 1831).

—  — 1965 — pred 20 rojkmi — navštívil pápež PAVOL VI. 
New York a prehovoril na Valnom  zhrom aždení O rganizácie 
Spojených národov.

5. októbra 1945 — pred 40 rokm i — vstúpila v platniosf 
Charta O rganizácie Spojených národov.

10. októbra 1875 — pred 110 rokm i — um. ALE&EJ KON- 
STANTINOVIČ TOLSTOJ, ruský básnik a  d ram atik (sa tira  Po- 
povov sen ; dram. trilóg ia  Smrť Ivana H rozného, Cár Fiodor 
Ivaniovič, Cár Bo-ris; rom án K nieža Strieborný a i .) ;  nar. r. 
1817.

I I .  októbra 1885 — pred 100 rok,mf — sa nar. FRANgOÍS 
MAURIAC, francúzsky kato lícky  spisovateľ (rom án Klbko v re
teníc a i.) , nositeľ Nobelove] ceny (um. r. 1970). .

12. októbra 1760 — pred 225 rokm i — v T ren čín e sa tiar. 
FRANTIŠEK XAVER HÁBEL, titu lárny biskup, bernolákovský 
spisovateľ a prekladateľ (prvý preložil do slovenčiny Tom áša 
K em penského); um. r. 1846.

16. októbra 1615 — pred 370 rokm i um. kard inál FRAN
TIŠEK FORGÁCH, n itriansky biskup, ostrihom ský arcibiskup, 
ktorý r. 1611 zvolal do Trnavy krajinsiký cirkevný snem  (nar. 
r. 1566).

18. októbra' 1405 — pred 580 rokm i — sa  n ar. ENEAS SIL-1 
VIO PICCOLOMINI, h istorik , renesančný novelista, neskorší 
pápež Pius II. (um. r. 1464).

19. októbra 1975 — pred 10 rokm i — v Užhorode um» JO
ZEF BOKŠAY, m aliar-ikonopisec (nar. r. 1891 v K obyleckej 
Poľane).

20. októbra 1955 — pred 30 rokm i — um. EMILIÄN HRA- 
BOVSKÝ,-m aliar ikon (nar. r. 1892).

22. októbra 1885 — pred 100 rokm i — v D rienčanoch um, 
PAVOL DOBŠINSKÁ, básnik, zberateľ slovenských ľudových 
rozprávok a povestí (nar. r. 1828).

24. októbra 1925 — pTed 60 rokm i - um. JINDRICH ŠIMON 
BAAR, čeiský kňaz-spisovateľ (rom ány Pani kom isárka. Cestou 
krížovou a i .) ;  nar! r. 1869.

26. októbra 1955 — pred 30 rokm i — v Rakúsku bol p rijatý  
zákon o neutralite.

28. októbra -*• významný deň ČSSR — výročie vzniku Čes
koslovenskej republiky (1918), Deň znárodnenia (1945), Deň 
schválenia zákona o čs. fed erácii (1968).

\ y ,ôí^(JLo faLs
— — 1915 — pred 70 rokmi — um. MICHAL ČABlWÄK, 

gr.-kat. kňaz, básnik, publicista (autor obľúbenej mariánskej 
piesne Likuj, presvjata Divo i Mati a ¡j.); nar. 11. 10. 1867 v 
Habure.

30. októbra 1910 — pred 75 rokmi — um. JEAN HENRI DU- 
NANT, zakladateľ Červeného kríža (nar. r. 1828).

31. októbra 1705 — pred 280 rokmi — sa nar. pápež KLE
MENT XIV. (páp. v r. 1769—1774).

k u ltú r n a  Čin n o sť  m ú zea  u k r a jin sk ej
KULTÚRY VO SVIDNÍKU

V tomto príspevku si všimneme knltúmo-publikačnú čin
nosť Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníka. K XV. slávnos
tiam knltúry ukrajinského obyvateľstva ČSSR vo Svidníka bo
la otvorená stála expozícia múzea, ktorá je inštalovaná dote
raz. Otvorenie sa uskutočnilo 21. júna 19S8. Okrem toho sa 
v múzeu každoročne uskutočňujú tematické výstavy. Za roky 
1964—1984 sa ich realizovalo v múzen okolo sedemdesiat. Mú
zeum vydáva vedecký zborník, pohľadnice, platne, skladačky, 
katalógy a odznaky, k výstavám aj plagáty a pozvánky.

Odborní pracovníci múzea spolupracujú s vedeckými ústav
mi ČSSR a ZSSR, publikujú štúd'e a popularizačné články, 
prednášajú na skalách a po obciach. Pracujú vi spoločenských 
organizáciách. Každoročne sa aktívne zúčastňujú na prípra
vách slávností kultúry vo Svidníku a dokumentujú ich prie
beh. Okrem toho robia terénne výskumy historického a etno
grafického charakteru. Súčasfdu múzea je Galéria národného 
nmelca Dezidera Millyho a expozícia ľudovej architektúry nad 
areálom amfiteátra. Múzeum má bohatú a cengú knižnicu a 
ešte cennejšie zbierky z oblasti všeobecných dejín regiónu, 
knltúry a etnografie.

Múzeum usporadúva vedecké konferencie a sympóziá, aj s 
medzinárodnou účasťou. Má široký okruh odborných spolu
pracovníkov, ktorí tvoria muzeálnu radu a aktívne pomáhajú 
kolektívu múzea.

Drvivá väčšina pracovníkov múzea má vysokoškolské vzde
lanie a v múzeu pracuje dlhší čas. Každý pracovník si sústav
ne prehlbuje svoju odbornú kvalifikáciu.

'Veľkej pozornosti vedeckých pracovníkov, ktorí navštevujú 
múzeum a študujú jeho zbierky, sa teši zbierka ikon a zbierka 
rukopisných kníh sakrálneho charakteru, písaných cirkevno
slovanský. Tieto zbierky študujú aj zahraniční bádateľa. Mno
hé rukopisy boli odborne reštaurované ä  konzervované. Cenné 
exponáty má múzeum aj z úseku archeológie a paleontológie. 
Vefká pozornosť sa venuje aj ochrane zbierok pred odcudze
ním a zničením.

O vzrastajúcom záujme o toto ¡múzeum svedčí každoročný 
rast návštevnosti, ktorá sa pohybuje ročne okolo 20 000.

A. KAPOTA
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