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N ARO D EN IE PÁ N A BLrtUfl nfl UÚSOSTIflCH BOHU
Christos raždajetsja!

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milí veriaci!
Opäť slávime sviatky Narodenia Pána a pritom 

si vždy znova uvedomujeme, že človek žije nielen 
z prítomnej skutočnosti, ale i z nádeje a má radosť 
nielen z toho, čo dosiahol, ale i z toho, čo očakáva. 
Starozákonný vyvolený národ žil z nádeje na prí
chod Mesiáša, v očakávaní a v túžbach po ňom. Ve
del, že príde, pretože to povedal Boh a on veril svoj
mu Bohu.

I my zostávame vo viere, že Božia nevyspytateľná 
vôía sa splní, lebo zvesť o narodení Pána nás utvr
dzuje, že prisľúbený Mesiáš prišiel. Svet jeho naro
dením vstúpil do svojej novej budúcnosti, v ktorej 
očakávame, že Boží život bude našou novou reali
tou. Keď teda sa uskutočnilo počatie a narodenie 
Spasiteľovo, veríme, že nás Boh prijme, ktorý nás 
chce zachovať navždy, lebo nás stvoril. Tak ako 
Abrahám „o Božom prisľúbení nepochyboval n edô
verčivo, a le  utvrdil sa vierou, vzdával Bohu slávu 
a pevne bol presvedčený, že ten, ktorý  dal prisľú:  
benie, má m oc ho a j spln it“ (Rim 4, 20—21).

Sviatok Narodenia Pána ohlasuje splnenie Božích 
sľubov, uskutočnenie Božieho plánu. Anjel oznamu
je tajomné narodenie Mesiáša. Prichádza v čase, 
ktorý Boh určil od večnosti. Všetko vo svete sa vlast
ne deje podľa Božích plánov, ktoré sú pre nás ta
jomstvom, pokiaľ nie sú realizované, alebo pokiaľ 
On sám z nich niečo nezjaví.

Podobne je to s každým z nás. I my sme zaradení 
do Božích plánov. Žijeme v dobe spásy, pokiaľ sme 
na zemi a očakávame, že bude splnená v nebeskej 
sláve. Obnova sveta je už neodvolateľná rozhodnutá 
a čiastočne v tomto živote sa začína. Cirkev je už na 
zemi obdarovaná opravdivou i ked nedokonalou svä
tosťou. Ale pokiaľ ešte nie je  nové nebo a nová zem, 
kde bude prebývať spravodlivosť, putujúca Cirkev 
nesie ešte známky pominuteľného času vo svojich 
sviatostiach a  ustanoveniach, ktoré patria k prítom
nému času {Lumen gentium 48).

Boží plán o spáse Cirkvi a tiež o je j naplnení sa 
splní v nebeskej vlasti, ked celá putujúca Cirkev 
tam dôjde. O tom niet pochybnosti. Všetky Božie 
plány sa musia stať, Božia vôľa musí byť splnená 
a Cirkev, tajomné Kristovo telo, bude oslávená.

Ale či budeme oslávení, spasení všetci? Mohli by 
sme sa tiež opýtať: Boli zo Starého zákona všetci 
spasení a tiež i tí, čo sa snažili znemožniť Božie plá
ny?

Predstavme si, že veliteľ vojska vypracoval nád
herný plán na víťazstvo. Vojsko ho prijalo. Ále me
dzičasom našli sa i dezertéri, ktorí neverili vo ví
ťazstvo a zradili svojho veliteľa. Bitka sa skončila ví
ťazné. Veliteľ je oslavovaný a s ním všetci verní vo-

ZEMI POKOJ ĽUDOM DOBRA UOĽfl

jaci. A čo sa stalo s dezertérmi? Boli postavení pred 
súd podľa vojenských zákonov a tie sú vždy prísne.

Božie plány budú̂  realizované aj na každom z nás.
V tom je istota našej viery. V tom je nádej nášho 
života.

Oddávna žilo ľudstvo vo vedomí akejsi všeľudskej 
viny. Toto vedomié sa prejavuje v najstarších pa
miatkach a vo všetkých náboženstvách. Podobne bo
la vo vedomí ľudí vždy túžba po vykúpení, po očis
tení. Objavuje sa i myšlienka, že len sám Boh nám 
môže v tomto pomôcť. A Boh sa postaral, aby táto 
túžba a vedomie žili v ľudstve i v čistejšej podobe 
u vyvoleného národa. Hlavným zmyslom Starého 
zákona je príprava na príchod Vykupiteľa.

Dávno očakávaný Vykupiteľ prišiel. Večný Boží 
Syn bol poslaný od nebeského Otca. Cez Neho, je 
diného Božieho Syna sme sa stali i my Božími deť
mi. Kto s vierou prijíma a pripojí sa ku Kristovi, pri
jíma Božie kráľovstvo.

Svojím vlastným životom dal nám príklad a stal 
sa nám podobným vo všetkom, okrem hriechu. Jeho 
vykupiteľský čin na kríži stačí pre všetkých bez roz
dielu.

Boh nám všetko pripravil, čo potrebujeme, ale vy
žaduje našu spoluprácu.

A v tom je naša vianočná radosť. A radosť z tejto 
skutočnosti žičím vám všetkým so želaním všetkého 
najlepšieho. Božia Matka nech vám dá toto pochopiť 
a prejaviť vo svojom živote i vzájomne v živote Cir
kvi. Pomáhajme si v tom zmysle jeden druhému 
i každému a vrúcne prijímajme Boha stále do svojho 
života. S jeho pomocou a milosťou zvíťazíme nad se
bou a nad hriechom.

Ešte raz všetkým vospolok privolávam
Christos raždajestja!

Mons. JÁ N  H I R K A, 
pápežský prelát
ordinár — apošt. administrátor



Na rozlúčku roku, ktorý odchádza
Ešte n ieko ľko  dní a  skon čí sa rok  významných 

výročí a  jubileí, v ktorom  sm e si pripom ínali 40. vý
ročie osloboden ia  našej vlasti. Rok, do k torého  sm e 
vstupovali s  oprávneným i obavam i, čo  prinesie, k eď  
m račien na ob loh e  sveta neubúdalo. Vyprevadili nás 
do neho pastierskym  listom  a j naši otcovia  ordinári, 
k eď  sa nám prihovorili:

„Evanjelium je evanjeliom  života, a nie smrti. Uče
nie cirkvi, zvlášť zvýraznené na Druhom vatikán
skom  kon cile  a v dokum entoch  posledných  p á p e
žov, je učenie j j  úcte k  životu. Sm e za p oko j a  musí
me byt zaň, lebo inak by sm e sa spren everili Kris
tovmu posolstvu, k toré  prináša „pokoj ľuďom dob
rej vô le“ (Lk 2, 14).

Nám teda  otázka  p oko ja  a  mieru nie je  cudzia, 
ani azda nutne osvojená, a le  vlastná. Jasn e to d o 
svedčuje aj h las všetkých b iskupských  kon feren c ií 
sveta, k toré  jednom yseľne odsudzujú vojnu. Žehnajú 
mieru a  tým, ktorí ho tvoria. Len v jednom  prípade  
sa s vďakou pozerá  na prelievan ie krvi č lo v ek a : k eď  
ju sám dáva na záchranu života, pre ťažko chorého  
alebo zom ierajúceho. Nikdy však nedám e svoje po
žehnanie terorizm u, násiliu, bezpráviu, vraždám  
a vojnám. Toto je jasné stanovisko, spoločn é stano
visko, sm erodajné stanovisko a  pravdivé stanovisko.

Nie je  radosťou konštatovať, že perspektívy  p o k o 
ja nie sú isté. Radostné je však to, že sa po celom  
svete  — stále viac a  viac  — ozýva túžba po nasto
lení spravodlivého a  trvalého mieru. Po vytvorení 
takých životných okolností, v k torých  sa bude m ôcť 
v pokoji uberať vpred p okrok  na poli vedy, techn i
ky, umenia i m orálnej výšky. Radostná je tendencia  
pretvárať — b ib licky  povedan é  — m eče na rad lice  
a kop ije  na viničné nože.

Ježiš vzkriesil k  životu m ládenca z Naimu i m ladé  
dievča. Dnes n ekriesi te lesn e mŕtvych, a le  volá k  ži
votu, aby sa zabránilo násilnej smrti, ktorú  rozsieva  
vojna. Tvorcov p o k o ja  nazýva Božími sy n m i. . . “

O
Ifa še  úlohy a povinnosti nám  — ak o  občanom  — 

pripomenul pri štarte do nového roku 1985 prvý ob
čan našej republiky prezident Gustáv H usák vo svo
jom novoročnom  prejave, k e ď  okrem  iného povedal: 

„Uplynulý rok  sm e prežili v m ieri, a j k eď  vo svete  
trvá nebezpečné napätie. Naši občan ia  sa môžu bez  
obáv venovať budovateľskej práci, starať sa o b laho  
svojich rodín. Pre situáciu v našej krajin e je  ch a ra k 
teristická po litická  stabilita, š iroká  spo ločen ská  
a pracovná aktivita, vzostupný rozvoj národného  
hospodárstva, vysoká životná úroveň, bohatý  kultúr
ny a duchovný život.

Bilancia uplynulých 40 rokov  je  pre náš ľud zdro
jom národnej hrdosti, v lasten eckého  a  in ternacio
nálneho cíten ia. Upevňuje jeho presvedčen ie, že id e
me po správnej ceste , k torá  — hoci n ebola  bez  p re
kážok , problém ov i n iektorých  chýb  — umožnila vy
riešiť základné národné a  sociá ln e otázky, dosiah
nuť nebývalý rozvoj a zabezpečiť spoľahlivú budúc
nosť našej vlasti.

Všetci si uvedom ujem e, že svoje zám ery m ôžem e  
uskutočniť len  za predpokladu  zachovania mieru vo 
svete. Preto aj v tom to roku bude našou hlavnou  
starosťou zabezpečiť m ierový život, bezpečn osť a  n e
závislosť našej vlasti.

I
U vedom ujem e si, že ď alší m edzinárodný vývoj ne

bude prebiehať bez  kom plikácií. Imperializm us sa 
nevzdáva svojich cieľov. Na ceste  k  odzbrojeniu je 
ešte  m noho p rekážok . Život však ukazuje, že ras
túci vplyv socia listického  spoločenstva, túžba m ilió
nov ľudí všetkých kontinentov žiť v mieri predsta
vuje silu, k torá  je schopná účinne pôsobiť na m edzi
národný vývoj, ubrániť m ierový zajtrajšok.

Národy nezabúdajú na m ilióny obetí, ktorým i bo
lo vykúpené víťazstvo nad fašizm om  v druhej sveto
vej vojne. A nezabúdajú ani na poučen ie z nej, naj
m ä na nevyhnutnosť urobiť všetko, aby sa zabránilo 
vypuknutiu novej svetovej ka tastro fy .“

O
Rok 1985 sa kon čí a  pom aly uplýva do mora več

nosti. S potešením  m ôžem e konštatovať, že aj na
priek  zložitej m edzinárodnej situácii, a j napriek mra
kom , k toré  sa preháňajú po m ierovej oblohe, poda
rilo sa i v tom to roku ubrániť najvzácnejšiu pozem 
skú hodnotu člov eka , mier.

Aj úlohy, k to ré  sm e si predsavzali, k toré  nám 
ukladal posledný rok  7. päťročn ice, splnili sm e tak, 
že m ôžem e  — ako  dobrí hospodári — hľadieť s opti
mizmom na rok, ktorý  prichádza. Čaká nás v ňom 
veľa úloh a  veľa povinností. Preto je potrebné, aby  
sm e prešli do neho s čistým i kartam i, s vyrovnaný
mi účtami, so splneným i úlohami.

N epodceňujm e úlohu n ikoho z nás. Každá práca  
je dôležitá, spoločen sky  potrebná a  osožná. Na k až 
dom záleží, aby sa k  plneniu úloh staval svedom ite. 
a pracoval statočne. Teraz, k eď  sa rok  s rokom  bu
de stretať, je príležitosť zam yslieť sa, ako  sm e sp l
nili svoje úlohy. Ako ich realizoval každý  z nás. Veď 
naša práca  slúži celku , spoločnosti a  jej vykonáva
nie ovplyvňuje ce lý  ten  veľký kom plex, v ktorom  
je badateľn é a j jedno zaškrípanie, aj jedna absen
cia, a j zlá d ochádzka  do práce, a j nepodarkovosť 
a všetko to, čo  nás všetkých  mrzí.

O
A tak , a ko  si — ako  kresťan ia  budem e pri záve

rečn ej pobožnosti pri rozlú čke s odchádzajúcim  ro
kom  spytovať svoje svedom ie, a k í sm e boli vo vzťa
hu k  Pánovi, k  sebe  a k  blížnym  — tak  sa zamysli
m e aj nad tým, a k í sm e boli na svojich pracoviskách, 
ako  sm e pľnili povinnosti, k toré  nám plynú z nášho 
pracovného zadelen ia. N ezabúdajm e, že stá le platí 
zásada, že a k o  budem e pracovať, tak  budem e žiť.. 
S poločnosť nám m ôže dať len  toľko , ko ľk o  vyprodu
kujem e.

Tých, ktorí majú vysoké nároky, a le  svoje úlohy si 
plnia iba s labo, získavajm e svojím príkladom  a  pri
pom ínajm e im, že je  to aj naša kresťan ská  povin
nosť, k torá  plynie z učenia cirkvi. Boh dal člove
kovi Zem, aby ju obrábal a zveľaďoval, ako  nám to 
pripom ína už prvá kn iha Svätého písma.

Je  našou povinnosťou ísť, predchádzať dobrým prí
k ladom . Zanedbávanie povinností a  zlá práca je 
nielen  okrádaním  spoločnosti, a le  a j hriechom .

Zam yslim e sa  nad nadhodeným i m yšlienkam i a iste 
v nich nájdem e čosi, čo budem e vedieť aplikovať 
aj na seba. A a k  sa nám podarí kde-tu čosi zlepšiť, 
bude to dobrá rozlúčka s rokom , ktorý dokon čieva
m e a  dobrý štart do roku, ktorý  je pred nami.

(ant)



Nám narodil sa...
Na Vianoce celý kresťanský svet oslavuje tú ne

beskú skutočnosť, že druhá božská Osoba, Ježiš Kris
tus, stal sa človekom, keď sa narodil z Panny Má
rie v Betleheme, aby nás vykúpil. Dokázal, ako nás 
miluje. Zaplatil za nás svojou drahocennou krvou 
a pomáha nám, aby nás cez pozemský život privie
dol do šťastnej večnosti.

Môžeme teda povedať, že vianočné sviatky skon
centrovali, zhrnuli do seba všetku radosť, akú vie 
kresťan precítiť a prežiť. Už samotné očakávanie 
Vianoc je radostné. Nadovšetko sa však prejavuje vo 
vianočných bohoslužbách, ktoré podmaňujú každé
ho veriaceho človeka.

Na jedny Vianoce — bolo to úž po proskomídii
— spovedal som mladú ženu. Prišla neskoro, celá 
zadychčaná a chcela sa ešte vyspovedať. Cítil som, 
že je akási naradovaná, že prežíva nejakú vnútornú 
radosť, s ktorou sa chce podeliť s inými. Opýtal som 
sa jej na príčinu a ona bez rozmýšľania povedala: 
„Otče, dostali sme nový byt a včera sme sa do neho 
nasťahovali. Mám veľkú radosť, s ktorou som prišla 
na tieto sviatky do chrámu, aby som sa potešila 
s Novonarodeným.“

Krásna myšlienka! Toto vie dokázať dobrý kres
ťan. A to by sme si mali hádam všetci uvedomiť i na 
tieto vianočné sviatky. Neoslavovať ich ako spo
mienku, ako tradíciu . . .  Nebeský Otec nám poslal 
svojho Syna, aby sme sa my stali Božími dietkami. 
Na každé Vianoce sa i v nás má narodiť čosi nové. 
Každý sa má usilovať o to, aby sa medzi ľuďmi zro
dila ľudskosť, aby nás všetkých spájala láska, po
koj a porozumenie — doma i na našich pracovis
kách.

V jednom predvianočnom období vysielala naša te
levízia pekný televízny seriál Jaroslava Dietla Ne
mocnica na okraji mesta. Koľko problémov, bolesti 
a nepochopenia, tiež úspechov a šťastných chvíľ sme 
v ňom videli. A nemyslíme, že sú to vymyslené prí
behy. To sú každodenné, naozajstné problémy a uda
losti, ktoré sa vyskytujú v našom živote a ktoré au
tor pripísal jednotlivým osobám.

Pri tomto všetkom si uvedomujeme, že mnohé ve
ci, zlé i nedobré skutky by nemuseli byť, keby Kris-
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tus viac žiaril v našom živote. Keby sme jeho uče
nie viac prenášali do svojho každodenného života. 
A o to nám má ísť i na tieto vianočné sviatky. Každý 
z nás je viac-menej zaťažený krížom každodenného 
života. Prichádzame do chrámu, mladí i starší a svo
je bremená kladieme k jasličkám. . .  Je preto po
trebné, aby sme so spomienkou na narodenie Spa
siteľa sveta si uvedomili, že sa aj v nás má narodiť 
čosi nové, čo nás premení v lepšieho človeka.

V každom z nás sú predpoklady, aby sme zažali 
svetlo Toho, ktorý sa narodil v Betleheme, aby sme 
uskutočňovali ideu, ktorú nám priniesol Spasiteľ 
v túto svätú noc: pokoj, lásku a porozumenie medzi 
všetkými ľuďmi dobrej vôle a radovali sa z jeho prí
chodu, pretože nám a pre nás sa narodil.

o. František D a n c á k

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLÁVITE JEHO!

NA SVIATOK NARODENIA PÁNA VÁM VŠETKÝM, ZDRAVÝM 

I CHORÝM, STARÝM I MLADÝM PRINÁŠAME POKOJ, LÁSKU 

A POŽEHNANIE NEBESKÉHO DIEŤAŤA. NECH JEHO POKOJ, 

A POŽEHNANIE OSTÁVA NA VÁS VŠETKÝCH V TÝCHTO SVIA

TOČNÝCH DŇOCH I PO VŠETKY DNI VÁŠHO ŽIVOTA.

R E D A K C I A



Reknéte to svým détem...
V mládí, kdy maji lidé tendence užívat i jiných podob než 

svých vlastních, jsem mnohokrát pŕémýšlel nad tím, zda je 
zapomínan! opravdu tak nebezpečná nemoc. Teprve mnohem 
pozdeji jsem poznal bezduchost obecných úsilí začínať po- 
každé všechno znovu, s čistým stolem, jakoby vše pred tím 
bylo úplne Spätné, nepotrebné, archaické, a pochopil nntnost 
prísneho vedomí kontinuity a úcty, či alespoň tolerance, k to
mu pfedešlému. Pro zimní čas — letošní nevyjímaje — to plat! 
dvojnásob. D ž zase klepe na dvefe tajemný hymnus vänoc, 
maminky zamykají na tisíce západu skŕíné s dárky a pamät
ník se pokouší vrátit čas. Po kolikáté . . . ?

Prípravy na „svjatyj večir Roždestva Christova“ 
probíhaly už dlouho pred ním. V komore — až na 
té nejhorejší 'poličce — kam nikdo nedosáhl, méla 
maminka schovaný košíček s malými panenskými 
jablíčky, pár orechu, sušených slivek a džbáneček 
medu. Ani jsme se nepokoušeli porušit tradici lou- 
déním pamlskú dfíve, než nadešel čas. Také strom
ček se pod čokoládou neprohýbal a o foukaných 
panenkách s mašlí se nám ani nesnilo. Občas jsme 
dostali nejaký ten bonbón behem roku, vátšinou jen 
nečokoládový, za posílky a tak. Už- od velikonoc 
jsme je schovávali do plechovky od cikorie — často 
celé ulepené — aby bylo na stromečku též néco ji- 
ného, než dfívka v pozlátku. Nékdo nemél ani to, 
jako Olenka ze sousedství, co si s námi chodila hrát 
na gánek. Jednou, když myslela, že se na ni nedí
vame, utrhla z našeho stromku velký cukrový špa- 
lek zabalený do staniolu a šup s ním do kapsy. Ten- 
krát se maminka rozplakala.

— Maminko, to k vuli tomu bonbónu pláčete? — 
ptali jsme se jí.

— K vúli Olence, deti. Ten bonbón vzala určité 
pro Michálka, prý má souchoté a nebude ž ít . . .

O Štédrém dni odpoledne se deti z celé dédiny 
scházívaly na fare. Ve strední síni tam stával vá- 
noční stromek, pod nímž nás vítal svjaščenník s miš
tičkou perníčku, první potravou, jíž jsme toho dne 
smeli pozŕít:

„Christos raždajetsja, sláv ite: Christos s nebes, 
srjaščite: Christos na žem li, voznositesja : po jte Hos- 
podevi vsja zemTa i veselijem  vospojte ľudije, jako  
proslavisja“, rezonoval pak jeho hlas setmélou fa
rou. Na čobotech nám zvolna roztával sníh a v ma
lých kapkách stékal na kamennou dlažbu. Nikdo 
toho nedbal. Byli jsme uchváceni slávnostní atmo
sférou nás obklopujíci. — Jak krásne otec duchov
ný vždycky vyprávél! Díky jeho výkladu biblické 
déjepravy jsme nepoznávali Boha stíhajíciho ohnem 
každé lidské pochybení, ale Boha velkorysého, sto- 
jícího o človeka a hledajícího v- ném dobro, Boha, 
schopného proménit v lásku všechno, čeho se dotk
ne, Boha, jehož bylo možno potkat kdekoliv — ne-' 
jen v cerkvi.

Bývala už úplná tma, když jsme se — často v tŕes- 
kutém mrazu, víchrici nebo husté snehové vánici — 
vracívali z fary do svých domovň. Stňl v rohu svét- 
nice žatím maminka prostrela bílou lnénou stolňv- 
kou a dvé zapálené voskovice ve vysokých svícnech 
osvetlovaly všechny ty lahodné dary, které snesla 
z nejhorejší poličky komory. Byla tu červená jablíč- 
ka, orechy i slivky, džbáneček s medem, kytička 
česneku, plechová mištička se skromnými fezy z pe
čeného pšeničného tésta, calta ve tvaru podkovy.

Bodružaľ — gr.-kat. chrám  sv. Bažila V eľkého  z roku 1658.

Snímka: o. J. Čverčko.

Lavice zakrývaly barevné ližniky a na dosah ruky 
stálo dído — naaranžovaná vysoká kytice nevymlá- 
ceného ovsa, symbol pŕíští úrody. Rodinná oslava 
Roždestva Christova začínala:

„Slava Otcju i Synu, i Svjatomu Duchovi i nyňi i po- 
vsjakčas i na viky vikiv, amiň. Hospody pomyluj, 
H ospody pom yluj, H ospody, blahoslovy . . . “ Jakmile 
jsme povečefeli — sladkou pšeničnou polévku, zel- 
né „holúbky“ plnené korenenou rýží, pirohy se za- 
vaŕeninou a geršlíky rozvarené se sušenými houba- 
mi, vstala maminka od stolu a z mnohá techto dob- 
rot ubrala do slamené ošatky, to až Olenčin a Mi- 
chálkuv tatínek pfíjde na koledu. Však už ho také 
bylo slyšet mezi ostatními koledníky na gánku:

„Oj dobrý] večir na svjatyj večir,
pryjšli my do vas a  u rik  hostenky  koljadnyčenky
dim zveselity božym y svjaty.
Oj, rizdvjanymy taj veselym y.
Slava Bohu, ščo sm e diždaly.
Bože, pom oži íšče dĺždaty . . . “

Dárky jsme nedostávali takŕka žádné. — Nanej- 
výš tužku, kresliči papír nebo postoly. Nač také? 
Vždyť tím najkrásnéjším darem bývalý vánoce samy
o sobé. Jejich hymnus nás opájí dodnes, provází na 
hrbolatých životných péšinách a na nich také ias- 
ká a posiluje. Právé v tom spočíva ona kontinuita 
minulosti a současnosti. Tak je také treba chápat. 
Slaven jesť Boh! —náŕ—

„Velký Lekár zostúpil z neba, pretože na zemi ležal ťažko 
nemocný.“ (sv. Augustín)
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KALENDÁR 
NA MESIAC

D E C E M B E R
N o v ý  š t ý l

N 1. 27. nedeľa po ZSD. Naum, prorok. — Hl. 2.
Utr. ev. 5- Lit. Ef 5, 9—19; Lk 12, 16—21 

P 2. Habakuk, prorok 
U 3. Sofoniáš, prorok
S 4. Barbora, mučenica. Ján Damascénsky, ctihod

ný
Š 5. Sáva, ctihodný
P 6. Mikuláš, arcibiskup. Lit. Žid 13, 17—21; Lk 6,

17—23 
S 7. Ambróz, biskup
N 8. 28. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 6. Lit. Kol 

1, 12—18; Lk 17, 12—19 (29. ned.) 
Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky. Lit.

• Gal 4, 22—27; Lk 8, 16—21 
P 9. Počatie sv. Anny 
U 10. Minas, Hermogen a Eugraf, mučeníci 
S 11. Daniel stípnik, ctihodný 
Š 12. Spiridon, ctihodný; biskup 
P 13. Eustrát, Auxent, Eugen, Mardár a Orest, mu

čeníci. Lucia, mučenica 
S 14. Tyrs, Leukus, Filemon, Apollon, Arián a Kali- 

nik, mučeníci 
N 15. Nedeľa sv. Praotcov. Eleutér, — mučeník. — 

Hl. 4. Utr. ev. 7. Lit. Kol 3, 4—11; Lk 14, 16— 
24

P 16. Aggeáš, prorok 
U 17. Daniel, prorok 
S 18. Sebastián s družinou, mučeníci 
Š 19. Bonifác, mučeník 
P 20. Ignác Bohonosec, mučeník

Predsviatok Narodenia Pána (Predpražden- 
stvo)

S 21. Juliána, mučenica. Sobota pred Narodením 
Pána

N 22. Nedeľa pred Narodením Pána — Sv. Otcov. —
Anastázia, mučenica. — Hl. 5. Utr. ev. 8. Lit. 
Žid 11, 9—10; 17—23; 32—40; Mt 1, 1—25 

P 23. Desať krétskych mučeníkov 
U 24. Eugénia, mučenica.

P r e d v e č e r  Narodenia Pána. Pôstny deň. 
Liturgia sv. Vasiľa Veľkého. — Žid 1, 1—12; 
Lk 2, 1—20

S 25. NARODENIE PÁNA — Vianoce. — Utr. ev. Mt
1, 18—25. Lit. Gal 4, 4—7; Mt 2, 1—12

Š 26. ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY. — Lit. Žid
2, 11—18; Mt 2, 13—23

P 27. Sv. prvomučeník ŠTEFAN. — Lit. Sk 6, 8—15;
7, 1—5; 47—60; Mt 21, 33—42 

S 28. Nikomedskí mučeníci. Sobota po Narodení Pá
na

N 29. Nedeľa po Narodení Pána. — Pamiatka sv. 
Jozefa, sv. ap. Jakuba a kráľa Dávida. Betle
hemské deti, muč. — Hl. 6. Utr. ev. 9. Lit. 
Gal 1, 11—19; Mt 2, 13—23 

P 30. Anízia, mučenica. Zotik, mučeník 
U 31. Melánia, mučenica. O d d a n i e  Narodenia 

Pána

Z MYŠLIENOK NA KAŽDÝ DEŇ
„ . . .  odetí brnením spravodlivosti a obutí do po

hotovosti, ktorú poskytuje blahozvesf pokoja!“ (Ef
6, 14—15). -

Kazateľ Moody rozpráva o človekovi, ktorý za tma
vej noci stretol sa s človekom, majúcim zapálený 
lampáš i keď bola úplná tma. Zadivil sa tomu i spý
tal sa ho, prečo si svieti, keď aj tak nič nevidí. Sle
pec odpovedal: „Ja svietim, aby sa so mnou nezra
zili ľudia, ktorým sa nemôžem vyhnúť, lebo ich ne
vidím.“

V každom človekovi viďme svojho brata. Máme 
mu svietiť dobrým a príkladným životom. Vyhýbať 
sa prekážkam a nedorozumeniam. Spravodlivosť má 
spočívať predovšetkým vo vzájomnom porozumení 
a znášanlivosti. „Tak nech svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi. . . “ (Mt 5, 16).
*
„Poslúchajte predstavených a buďte im podria

dení. . . “ (Žid 13, 17).
Rehoľná sestra pracuje pre dobro charitného do

mova 40 r. Zostarela a dúfala, že smie tam teraz 
za to aspoň zomrieť. Predstavená však na jej miesto 
dala mladšiu sestru a prevezme si jej prácu. Ona 
musí uvoľniť miesto mladšej a odísť do domu pre 
starých. V prvej chvíli nastane prekvapenie, potom 
slzy. Nakoniec si povie: áno!

Táto poslušnosť bola zlatým klincom do životné
ho diela rehoľnice. Kto má poslušnosť, ten od Boha 
dostane všetko, čo od neho dôverne žiada, pretože
i Kristus bol poslušný a to až po smrť na kríži (Flp
2, 8). „Cirkev potrebuje poslušnosť. A ešte viac ako 
vonkajšiu, trpnú poslušnosť, potrebuje vnútorného 
a nenúteného dúcha poslušnosti“ (Pavol VI., 5. 10. 
1966).

„Neklamte sa navzájom . . (Kol 3, 9).
Mnísi volili nového opáta. Jeden z kandidátov 

s hlbokou pokorou, skoro so slzami v očiach, prosil 
ostatných spolubratov, aby ho nezvolili, pretože je 
nedokonalý a neschopný. Keď však zvolili iného, za
čal sa sťažovať, že sa mu urobila veľká krivda, lebo 
nebol zvolený. Darmo mu bratia vysvetľovali, že uro
bili tak, ako chcel. Odpovedal: „Aj keby som vám 
bol prisahal, že som nehodný, nemali ste to urobiť.“

Nie je to typické pre naše dni? Ctižiadostivosť nás 
ženie čím ďalej a vyššie. Túžime dosiahnuť čím vyš
šie postavenie, ale navonok sme ako falošní pro
roci (Mt 7, 15). Začíname byť neúprimní a voči svo
jím blížnym sme aj zradní.

*
„Vierou poslúchol Abrahám . . .  Vierou obetoval 

Abrahám Izáka . . .  Vierou rodičia ukrývali Mojži
ša . . .  Vierou podmaňovali kráľovstvá . . .  Iní pre 
vieru podstupovali muky . . . "  (Žid 11, 8—35).

Viera to sú dvere a cesta do života a odvrátenie 
sa od pominuteľného k nesmrteľnému, hovorí sv. 
Cyril Alexandrijský.

Mám 50 rokov a vo svojom živote som prežil mno
ho radosti. Najkrajšie boli tie, ktoré som prežil pod 
vplyvom viery. V úzkosti som nenašiel nikde úte
chu, iba pri prameni viery. Som presvedčený, že 
v nebezpečenstve nič nemôže prekonať strach, iba 
sila viery v Boha.
*



„Boh poslal svojho Syna. . ( Gal 4, 4 ).
Belgický spisovateľ Maurice Maeterlinck napísal 

túto epizódu:
Chovanci slepeckého ústavu sa vybrali na výlet. 

Zašli hlboko do lesa. Blížila sa búrka. V tom jediný 
vidiaci ich riaditeľ dostal srdečný záchvat. V bez
radnom postavení prichádza im na pomoc dieťa, 
ktoré v lese zbieralo maliny. Dieťa vyvádza slepcov 
z lesa. Svojimi očami im zjavuje svet, ktorý nevidia, 
ale jeho prítomnosťou ho poznajú.

Obyčajne hovoríme medzi sebou o tom, čo nám 
doniesol svätý Mikuláš. Nepočul som, žeby niekto 
niekedy hovoril o dare pre neho.

Slávime jeho sviatok a patrí sa oslávencovi zabla
hoželať a aj nejaký ten darček podarovať. Patrí sa, 
aby sme mu darovali niečo, čo má on rád, z čoho

Sv. Mikuláš na ikoň ostase  gr.-kat. chrám u su. K lem enta v Pra
he.

V takomto hustom lese nachádzali sa ľudia Staré
ho zákona. Bolo treba ich vyviesť z tmy, v ktorej sa 
nachádzali. Muselo prísť dieťa — Boží Syn — aby 
ich On vyviedol a zachránil. On sa stal cestou k ľud
skej spáse. „Ľud, čo sedí vo tme, uzrel veľké Svetlo, 
a tým, čo žijú v temnom kraji smrti, zažiarilo Svet
lo“ (Mt 4, 16). „A toto Svetlo svieti vo tme . . . “ (Jn
1, 5), „ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1, 9).

o. Pavol D a n c á k

by sa potešil. On už síce je účastný nevýslovnej ra
dosti v nebi, ale predsa, skúsme to urobiť, hlavne 
kvôli nám samým.

Aký darček mu dáme? Z čoho by mohol mať ra
dosť? Pozrime sa do jeho života, čím ho naplnil, 
a dostaneme odpoveď.

O jeho živote sme už veľa počuli a zaiste mi dáte 
za pravdu, že svoj život riadil podľa slov svojho 
Majstra, Pána Ježiša: „Kto chce byť prvý, nech je 
zo všetkých posledný a sluhom všetkých!“ (Mk 9, 
35).

Darom preňho od nás má byť teda náš život na
plnený evanjeliom, učením a životom Pána Ježiša. 
Svätý Mikuláš sa snažil takto žiť a preto môžeme 
smelo spievať na litiji jeho sviatku: „Dobrý a verný 
sluha, robotník v Kristovej vinici, daný ti talent si 
rozmnožil, neváhal si niesť ťarchu dňa a tým, ktorí 
prišli po tebe, si nezávidel. Preto sa ti otvára ne
beská brána: vojdi do radosti svojho Pána a modli 
sa za nás, svätý Mikuláš.“

Povedaná inou rečou, darom preňho od nás by 
mala byť služba tým bratom a sestrám okolo nás, 
ktorí to potrebujú. Niekedy treba pomôcť starenke 
s nákupom, niekedy zasa navštíviť chorého v našej 
obci, inokedy zasa nevynadať susedovi, že nás za
plavil odpadovou vodou.

Netúžime aj my po nebeskej radosti? Ak á«o, te
da žime tak, aby sme mali čo darovať sv. Mikulá
šovi a on nám vyprosí radosť nielen v nebi, ale už 
aj tu na zemi. o. Milan M o j ž i š

Kresťanské Vianoce prinášajú každej duši chlieb nádeje, lás
ky a istoty. Tak si každý človek pri tejto udalosti, ktorá je 
znovuzrodením každej duše, uvedomuje svoje zemské posla
nie a svoj nesmrteľný osud. Odkaz Vianoc sa nesie v sladkej 
poézii snehu, hviezd a zvončekov. Vianoce sú tajomstvom, kto
ré ludstvo čakalo od tisícročí ako zorničku vzývanú nocou ve
kov. S Vianocami sa nám zjavuje Slnko pravdy, ktorá láskou 
ožiaruje svet. Vianoce ohlasujú znovuzrodenie každého srd
ca. Sú sviatkami, ktoré nám každým rokom otvárajú zlaté 
brány kresťanského života a vždy nám dávajú niečo, čo sa 
zachvfí v každom z nás. ten  na tom záleží, aby sme neostali 
iba na povrchu, ale počúvali ich nlas. Betlehemský hlas.

N. Salvaneschi

„Veíkú radosť vám zvestujem. . . ,  lebo dnes sa vám naro
dil v meste Dávidovom Spasitel, Mesiáš a Pán“ (Lk 2, 10— 
11). Podstatou vianočnej radosti, ktorú zvestoval anjel betle
hemským pastierom — a tým aj nám — nie je stromček, dar
čeky, k o led y ... Toto všetko je iba rámec pre skutočnosť, kto
rú si pripomíname: Boh prišiel k nám v podobe človeka. . .  
Pre nás sa narodil. . .  Nám, nám, nám narodil sa . . .

Dar svätému Mikulášovi



p O Z K lÄ é  s v o j u  V Í e R U /

BOH JE SVÄTÝ
„Kto by sa ťa nebál, Pane, a nevelebil 
tvoje meno? Ty jediný si Svätý!“

(Z)v 16, 4)

Božia svätosť natolko patrí k Bože] prirodzenosti, 
že bez nej si Boha ani nemôžeme predstaviť.

Boh je najsvätejší, to znamená, že Boh chce iba 
dobro, miluje ho a nenávidí zlo. Boh je svätosť sa
ma o sebe. Boh vďaka svojej prirodzenosti miluje 
iba dobro a teší sa z neho a nenávidí zlo. Nie pre
to, žeby bol k tomu nútený, lebo Boh je nekonečne 
slobodné bytie. Boh nemôže milovať zlo (zlo je vlast
ne nedostatok dobra), lebo k Božej prirodzenosti 
patrí milovať dobro, a teda keby miloval zlo, nebol 
by Bohom.

O tom, že Boh je svätý, najsvätejší, píše prorok 
Izaiáš: „Svätý, Svätý, Svätý je Pán zástupov, plná 
je celá zem slávy jeho“ (Iz 6, 3). V knihe Zjavenia 
sv. Jána čítame: „Kto by sa ťa nebál, Pane, a neve
lebil tvoje meno? Ty jediný si Svätý!“ (Zjv 16, 4).

Pravdu, že Boh miluje dobro a nenávidí zlo, mô
žeme vidieť na padlých anjeloch. Boh ich stvoril pek
ných a dokonalých. Ovládla ich však pýcha a pre ňu 
sa sprotivili Bohu a boli zvrhnutí do pekla.

Podobne aj Adam a Eva. Pokiaľ konali dobro, Boh 
sa z nich tešil a obdarovával ich svojou priazňou. 
Keď padli do hriechu, museli z raja odísť.

Boh, pretože miluje dobro a nenávidí zlo, dal kaž
dému človeku hlas svedomia. Tento hlas nás za dob
ré skutky chváli a za zlé nás súdi a trestá. Ľuďom, 
ktorí vždy nasledujú hlas svojho svedomia, Boh už 
v tomto živote dáva vnútornú útechu a sladký pokoj 
a v budúcom večnú blaženosť.

Co pre nás vyplýva z poznania Božej svätosti?
Keď vieme, že Boh je svätý a že On je náš dobrý 

nebeský Otec,“ ktorý chce, aby sme sa aj my dostali 
k nemu do neba, máme sa usilovať byť tiež svätý
mi. Lebo nič nesväté nepríde do neba.

Sv. Peter píše tieto slová svojim súčasníkom: 
„ . . .  v celom živote buďte aj vy svätí, ako je svätý 
Ten, ktorý vás povolal!“ (1 Pt 1, 15). Je to výzva 
aj pre nás. Chceme byť šťastní, chceme žiť večne, 
v radosti a pokoji? Toto všetko môžeme dosiahnuť 
vo večnom živote v nebi. Slasti večnej blaženosti 
môžeme už sčasti prežívať aj tu na zemi, keď bude
me pamätať na to, že Boh je svätý a nič nesvätého 
k nemu nepríde. Posväcujme sa konaním skutkov 
lásky voči našim bratom a sestrám, čítaním Svätého 
písma, účasťou na sviatostiach, modlitbou.

Ak sme nábožní, nevystatujme sa, lebo „Boh sa 
pyšným protiví, ale v pokorných má záľubu“ (porov. 
Jak 4, 6).

Sme členmi jednej svätej Cirkvi, teda údmi ta
jomného tela Kristovho. Keď je celé telo sväté, aj 
my, údy tohto tela, sme povolaní byť svätí.

Usilujme sa o svoju osobnú svätosť. Hoci tým ne
pridáme nič k svätosti Boha, ale práve táto naša 
osobná svätosť nám bude zárukou šťastného života 
tu na zemi a večného v nebi. L. L.

Ženám o ženách
Do Fakultnéj n em ocn ice v K ošiciach  sa denne 

hrnú zástupy ľudí. Každý sa ponáhľa so svojou ch o 
robou, bolesťou , problém om , zúfalstvom a strachom . 
Všetci sa ponáhľajú  ako  k  žriedlu živej vody, kd e  
sa zahoja  bo lesti tiel i duší. Kiežby!

Sedem násť poschod í pohltí všetkých prichádza
júcich, aby tu zostali žiť odlúčení od vonkajšieho  
sveta podľa potreby. A za ten Čas ostáva jediná čin
nosť: počúvať, pozorovať a  uvažovať. — Sú to všet
k o  živé kron iky . M ôžeš ich  otvoriť a čítať v nich. 
Ponúkam vám jednu zo šestnásteho poschod ia :

Čítaj pozorne, lebo často  takú  kron iku  neprečítaš! 
Píše ju m ladá žena M arika. Má azda 30 rokov, fe  
m ladá, pekn á, zdravá  — a  predsa nem á rodinku. 
Preto je  tu. Mala už n ieko ľko  potratov z nezistených  
príčin. Kto si vie predstaviť je j bolesť? A predsa sa  
nevzdáva. Púšťa sa  znovu do boja, hoci lekári ju 
podrobujú ťažkej skú ške. Je  to rizikové m aterstvo 
a preto musí od  prvej chvíle zostať v nem ocnici. Len 
ležať, čo  najm enej pohybu. Je  to kruté a  ťažké, a le  
ona zánovito tvrdí: „Chcem dieťa!“ — Nuž nastúp, 
M arika, na krížovú cestu m aterstva! K oľko bude mať 
zastavení? N epýtaj sa, lebo  je ich veľa! Nuž a  MarU- 
k a  je  tu už 8 m esiacov. N epocítila, ako  vonia jar, 
nevidela kvitnúť prvé kvety , ani rozkvinuté ovocné  
stromy! Ale nem rzí ju to. Duchom je  stá le doma. 
Spom ína na všetko pekn é, čo  jej dal domov. Na 
m anžela, k torý  tak  veľkoryso prijal jej rozhodnutie. 
Zaslúži si za to jej úctu i vďačnosť.

Nuž volám  všetky m atky, poď te, pozdravm e Ma
riku, ktorá  za takých  krutých podm ienok sa chcela  
stať m atkou. Je j  odvaha, sm elosť a vytrvalosť v boji 
o d ieťa  je veru zriedkavá. Poďte všetky m atky a spo
ločn e jedným  srdcom , jedným i ústami jej zaželajm e, 
aby Pán Boh korunoval jej vytrvalý zápas dobrým  
dieťaťom . D onesm e jej kytičku  najkrajších  želaní, 
kyticu uvitú z kvetov vlastných skúseností.

A čo k  celém u prípadu hovorí pôrodník? Z knihy  
Ženský lekár  spom ína, citujem : „Klobúk dole , treba  
sa h lboko  poklon iť ženám darkyniam  života, čo  ro
dia svoje deti v m ukách a  nádejach. Veď keby  pre
stali rodiť, na svete by všetko ustrnulo, zaostalo. 
Vznikla by ka tastro fa  rovnajúca sa a tó m ov e j. . . “ 
A lebo: „Chcel by som  byt pôrodn íkom  hrejivej ľud
skosti, ktorú každá  rod ička  potrebuje vo svojej osud
nej chvíli: viac ako  prokaín !“

Pýtate sa ma, prečo  som  sa rozpísala o prípade  
Mariky. C hcela by som, aby sa tie riadky stali p o 
vzbudením pre m nohé. Aby ukázali, že ani vyspelý  
techn ický  svet neum lčí túžbu po krásnom , zdravom  
dieťati!

Margita Krličková



Hollého 
životopis 
sv. Cyrila a Metoda

V tomto roku sme si pripomenuli dve okrúhle vý
ročia z našich dejín, z dejín náboženstva i kultúry 
u nás. Prvým bolo 1100. výročie od smrti prvého 
slovenského arcibiskupa sv. Metoda a druhým 200. 
výročie od narodenia najväčšieho slovenského bás
nika obdobia národného obrodenia, katolíckeho 
kňaza Jána Hollého.

V roku sv. Metoda sa viacej zaoberáme dielom 
a odkazom solúnskych bratov, viac priestoru venu
jeme pohľadu do minulosti. Hľadáme stopy po pre
trvávaní a interpretovaní tohto odkazu v histórii 
nášho národa. Je teda rozhodne namieste, keď si te
raz osvetlíme aj prvok, v ktorom sa spája pripo
mienka oboch týchto výročí, ak si tu niečo povieme 
o prejave úcty sv. Cyrila a Metoda v diele Jána Hol
lého.

Cyrilometodská tradícia bola jedným zo základ
ných pilierov, o ktoré sa opieralo celé hnutie ná
rodného obrodenia, a preto sa teda musela zákonite 
odraziť aj v tvorbe najväčšieho básnika tohto obdo
bia našich dejín. Slovenskej histórii venoval Ján 
Hollý tri rozsiahle eposy: Svätopluk, Cirillo-Meto- 
diada, Sláv. Práve druhý epos je venovaný účinko
vaniu sv. Cyrila a Metoda na území terajšieho Slo
venska. K tomu eposu je ako dodatok pripojený ži
votopis týchto svätých, ktorým sa teraz chceme bliž
šie zaoberať.

Životopis je rovnako ako celé dielo písaný berno
lákovskou slovenčinou, na rozdiel od eposu je ale 
písaný prózou a z jeho celkovej výstavby je zrej
mé, že má viac cieľ informatívny ako umelecký.
V origináli je nadpísaný ako ŽIVOTOPIS SVATÍCH 
CIRILA A METODA SLOVENSKÍCH BLAHOZVESTOV.

Text Životopisu, ktorý sa v zobranom vydaní die
la Jána Hollého Spolkom svätého Vojtecha v roku 
19501 nachádza v štvrtom zväzku na strane 101—120 
je na okraji číslovaný podľa počtu riadkov, po de
sať. Celý text má 629 riadkov. Vnútorne životopis 
nie je členený na nijaké menšie jednotky, napr. na 
hlavy, časti, kapitoly a podobne, badáme tu len gra
fické členenie na odseky, približne podľa jednotli
vých myšlienok. Na záver životopisu je uvedená abe
ceda v cyrilike a je j prepis do slovenčiny. Ďalej je 
uvedená ukážka cyrilikou písaného staroslovanské
ho textu evanjelia s fonetickým prepisom a prekla
dom do bernolákovčiny. Ide o úryvok z evan
jelia sv. Jána, hlava 1, verše 1—5 a hlava 10, verše 
11—15.

V samotnom texte životopisu nie sú poznámky, 
alebo odkazy, podľa ktorých by sme mohli zistiť, 
odkiaľ čerpal autor údaje, ktoré podáva vo svojej 
práci. Vo všeobecnosti sa len odvoláva na „D iokle- 
sa, k torí o k o lo  roku 1161 p ísa l“. Z jeho slov tiež 
jasne vidíme, že poznal niektoré pápežské buly 
a listy týkajúce sa činnosti slovanských apoštolov, 
ako aj spisy kyjevského mnícha — letopisca Nesto
ra a spis anonymného autora „De conversione Bo- 
joariorum et Carantanorum“. O tom, o aké pramene 
sa dalej opieral, sa dozvedáme aj z jeho listu Jánovi

Kollárovi, kde píše: „Cirila a  M etoda od p. Dobrov- 
ského  v Praze 1823 ňemam a prosil bych o požičání, 
čo bi ne tak  k  básňi, jako  ku životopisu poslúžilo. 
Zešel bi sa snáď i ten  m ali č e sk i sp isek . Ja sem mal 
pri rukách : „M oravskú legendu '' od p. D obrooského, 
Legendu o sv. Cirilovi, jako  tež o K lem ensovi z Bre- 
viara, potom  Timona, Listi Jána pápeža, Slavín, Gra
m atiku staroslovenskej reči od  D obrovského, Collec- 
tan ea d e  Svatoplugo, Cyrillo et M ethodio atď. odvše- 
likad  pozbírané a  pozapisované, p. Šafarika  Históriu 
slov.“ (dr. Gašparec Ignác, Cyrilometodská tradícia 
v slovenskej spisbe, Duchovný pastier, roč. XXXVIII., 
Í963, číslo 6—8, str. 151—155.).

Pozrime sa teraz trochu bližšie na obsah tohto 
dielka Jána Hollého. Aj ked nám názov nasvedčuje, 
že to má byť predovšetkým životopis, predsa sa au
tor neobmedzil na opísanie životov oboch svätých. 
Chronologické podanie ich životopisov a súčasne aj 
organické začlenenie rozprávania do historického 
rámca udalostí na Veľkej Morave zisťujeme predo
všetkým v prvej časti práce (Kvôli názornosti roz
členenia textu budeme používať čísla riadkovania.).

V časti 1—330 podáva Hollý základné životopisné 
údaje, osudy pred príchodom na Moravu, účinkova
nie na nej, i spoločný odchod do Ríma. Pri rozprá
vaní o Morave spomína aj vtedajších veľkomorav
ských panovníkov a udalosti, ktoré sa odohrali za 
ich vlády a mali vplyv na priebeh veľkomoravskej 
misie, napr.: vystriedanie Rastislava Svätoplukom, 
uzavretie mieru s Nemcami a pod. Ďalej opisuje aj 
cestu oboch bratov do Ríma, schválenie ich činnosti 
pápežom, i ďalšiu činnosť sv. Metoda v Panónii a na 
Morave. Nezamlčuje ani protivenstvá, ktoré sa sv. 
Metodovi stavali do cesty, ale pritom nezabúda prí
zvukovať, že sv. Metod vždy našiel právo a ochranu 
pred nespravodlivými obvineniami u rímskeho pá
peža. Na rozdiel od niektorých starších aj novších 
autorov sa Hollý jednoznačne pridržiava toho názo
ru, že sv. Cyril a Metod zaviedli na Veľkej Morave 
v staroslovanskom jazyku bohoslužbu gréckeho ob
radu a nie latinského obradu. „D iokľeas píše, že 
Konštantín, totižto Cirill, Písmo slovenskú rečú us- 
porádal, preložil Evanďeliu Krista i Žaltár, a všecki 
božé kňihi Starého i N ového zákona z gréckeho  pís
m a na sloven ské, omšu též (sv. Bazilia a  Chrizosto- 
m a) kňazom  podľa običa je  Grékov urídíl“ (riad. 
418). •

V časti riad. 331—345 stručne opisuje osudy slo
venského obradu po smrti sv. Metoda, pričom kladie 
za vinu nitrianskemu biskupovi Vichingovi, že „po- 
ňevač, jak  pravde najpodobňejšé je, N em ec a  to 
Šváb bol, slovenskí obrad potlačoval a v itískal“.
V stati o vynájdení slovanského písma (riad 346— 
390) zastáva ešte starší názor, že sv. Cyril je tvor
com cyriliky a že glagolika bola vynájdená neskôr. 
Dnes sa už síce pokladá za dokázaný názor opačný, 
treba však vedieť, že súčasné tvrdenia sa opierajú 
o novšie nálezy veľkomoravských pamiatok, ktoré 
Hollý nemohol poznať.

Ďalej (391—442) vysoko vyzdvihuje činnosť slo
vanských apoštolov ako prekladateľov sv. Písma 
a liturgických kníh, zaujímavo a fundovane píše aj 
o prekladateľskej činnosti ich nasledovníkov, (riad. 
442—485).

Hollý sa pokúša riešiť aj otázku reči, do ktorej sv. 
Cyril a Metod prekladali bohoslužobné knihy. (riad. 
485—521). Podľa jeho názoru bolo to slovanské ná



rečie srbsko-bylharsko-macedónske, ktorému však 
rozumeli aj Slovania na našom území.

V závere Životopisu sa pokúša o zodpovedanie 
otázky o zavedení o pretrvávaní diela sv. Cyrila 
a Metoda v Čechách (riad. 530—575) a na Sloven
sku. (riad. 575—629).

*
Keď sa dnes, my gréckokatolíci na Slovensku po

važujeme za priamych a najvlastnejších íiositeľov 
oďkazu a diela sv. Cyrila a Metoda, pozrime sa teda 
so záujmom, ako chápal ich dielo, jeho charakter 
a jeho pretrvávanie v histórii Hollý. Podfa neho sv. 
Cyril (riad. 50—54): „Slovenskí obrad  { liturgiuj us- 
porádál; omšu a iné službi božé slovenskím  jazikem  
vikonával, kterím  dosavaď  Rusi, Serbi, Volgári a iní 
staroverci zjednotení pod lá  g réckeh o , Dalmaťi a ľe  
glagolíti podlá  latin ského  obradu vikonávajú“. Jed
noznačne teda zastáva mienku, že sv. Cyril preložil 
do staroslovančiny byzantskú liturgiu a tú ponechal 
aj na mieste svojho účinkovania. Vidíme teda, že náš 
najväčší poklad, naša liturgia má naozaj dávny 
a nadmieru vzácny pôvod. Aj keď už pred prícho
dom byzantskej misie tu začali účinkovať franskí 
kňazi, po príchode solúnskych bratov „latinskí o b 
rad u Slovákov . . .  hinul a  koň ečn é slovenském u  
ustúpif m osel“. (riad. 154—156).

Keď hovorí o tom, že Svätý Otec dovolil používať 
slovanskú bohoslužbu, ale kládol pritom ako pod
mienku čítanie evanjelia aj v latinskom jazyku, po
znamenáva pritom, že čítanie evanjelia po latinsky 
„včil i u zjednoťeních z Rímsku cirkvú S lovákov, 
slovenskú rečú službi božé v ikonávajících , v običaji 
n é n f . (riad. 264—266). Slováci vykonávajúci boho
služby v rodnej reči, s Rímom zjednotení, a to všet
ko v prvej pol. 19. storočia — tu nemôže byť reč 
o nikom inom, len o našich praotcoch, gréckokatolí
koch na Slovensku. Spájanie ich liturgie a činnosti 
s dielom slovanských apoštolov je teda len opätovné 
potvrdenie nášho povedomého presvedčenia o na
šom priamom nadväzovaní na dielo a činnosť sv. Cy
rila a Metoda. Aj ďalej to potvrdzuje svojím odka
zom na správu letopisca Nestora, ktorá hovorí o pre
kladateľskej činnosti solúnskych bratov: „Nestor 
medzi kňiham i, k teré  než do Rímu šli, v M orabe za
nechali, menuje Apoštola, t. j. Skutki apošto lské  
a Listi apošto lské, Evanďeliu, Žaltár, O ktoich, od  osm í 
hlasov Osmohlasňík nazvanú spevov knihu“, (riad. 
434—437). Ak by sme teda chceli hladať základy 
nášho liturgického spevu, opäť máme jasnú pripo
mienku, ako hlboko až siahajú jeho korene.

Priblížme si ale teraz Hollého názor o ďalších 
osudoch sv. Cyrilom a Metodom zavedeného obradu, 
obradu, ktorý on nazýva obradom slovenským, ale
bo slovensko-gréckym.

Po smrti sv. Metoda i Svätopluka, predstavitelia 
novej latinskej hierarchie „latinského obradu kň a
zov dosádzati; a tak  z vimírajícim i od M etóda usta- 
noveními kňazmi i slovenskí obrad vim íral“. (riad. 
340—343).

Toto vytláčenie slovenského obradu ale nepova
žuje za absolútne a úplne všeobecné, ako to vidíme 
aj z jeho ďalších slov: „A čkoľvek a le  Vichín s po
mocou bäborskích  biskupov sloven sko-gréck i obrad  
prenasledoval a vytískal;. a čko ľv ek  roku 899 posľi 
pápeža Jána IX, do Moravi prijdúce jedného arcib i
skupa a troch jemu podzríďeních biskupov latinské-
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ho obradu ustanovili, a  koň ečň e  Uhri napozatím  krá- 
lovstvo veľkom oravské vivrátili; predsa ešče  za ča 
su sv. Š tefana prvého k rá la  uherského, a  po ňom  
obrad s loven sko-gréck i m ístam i v Uhrách u Slová
kov sa nachádzal. To dosvedču je napred m ešec to 
ho predm enovaného sv. Š tefana, v kosto ln éj poklad- 
ňici ve Vídňi se nachádzající, na kterém  na jednéj 
strane Kristus Pán ze svatími pod lá  g récke j običa je  
viobrazení, na druhéj a ľe  srdce, a  tento cirillskím i 
literam i sloven skí nápis višití sa  naléza: (nasleduje 
nápis cyrilikou a potom jeho fonetický prepis) . . .  
To jest: Budi Gospodi m ilost tvoja na nas ninie i ve 
vjelci. Bože! uščedri, b lagoslov i nii, i prosviti liče  
svoje na nji: i pom iluj“. (riad. 594—613). A uzatvá
ra Hollý nasledovne: „Tak teda  i po smrti M etóda 
u Slovákov ň itranskich i tatranskích , jako  též i pa- 
nonskích, obrad sloven sko-gréck i, a reč  slovenská  
pri službách božích  za m nohé rok i zetrvávala; a do  
dnešného dňa, jak  za Dunajem, tak  pred  Dunajem  
v Uhrách u Serbov, an ebo  Rácov zetrvává, panuje 
též u karpatsk ích  z rímsku, kato líckú  cirkvú zjedno- 
ten ích Rusňákov“. (riad. 623—629).

V závere svojho Životopisu teda Hollý hladá po
kračovateľov cyrilometodskej tradície a nachádza 
ich v plnej miere v nositeľoch východného obradu, 
zjednotených s Rímom, ktorí splňajú všetky kritéria 
vyplývajúce z činnosti samotných slovanských apoš
tolov. Vernosť katolíckej cirkvi a nasledovanie gréc
keho obradu podľa ich vzoru, to majú byť aj do 
budúcnosti hlavné oporné piliere nášho duchovné
ho rozvoja.
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Pripomínanie si diela a činnosti sv. Cyrila a Me
toda najmä na poli národnom a kultúrnom, zohralo 
v 18. a 19. storočí dôležitú úlohu pri národnom obro- 
dzovaní nášho ľudu. Toto správne pochopili aj vte
dajší kňazi a podlá toho aj konali. A dnes na sklon
ku 20. storočia je znova isté, že len správne a „zna
meniam časov“ zodpovedajúce plnenie a denné apli
kovanie odkazu sv. Cyrila a Metoda, môže priniesť 
pre náš národ tak prepotrebný duch obrodenia ná
boženského a mravného.

Či toto chápeme a či podlá toho aj jednáme — to 
raz ukážu dejiny. Cyril V a s i I

Z diela o. Emila Kubeka
Dňa 12. decembra 1885 — práve pred 100 rokmi — dekré

tom čís. 2306/ord. prešovský gr.-kat. biskup vymenoval do Sna- 
kova nového duchovného — o. Emila Kubeka. Prišiel tu z Ľu- 
bovca, o. Prešov. Tu, ako sám píše, kde je „konec chľiba a po- 
čatok víry“, začína svoju činnosť nielen ako obetavý dušpas- 
tier, ale aj ako literát. V Snakove pôsobil až do leta roku 
1906, teda do svojho odchodu do USA.

Z jeho tvorby poznáme Starosloviensko-maďarsko-rusko-ne- 
mecký slovník (387 strán), ktorý vyšiel v nakladateľstve Unia 
v Užhorode roku 1906. Poznáme tiež jeho Národný Povísti 
i Stíchi v štyroch zväzkoch, ktoré vyšli v USA v rokoch 
1922—23. Sú písané latinkou v rusínskej reči.

Prvý diel obsahuje povesti a básne. Sú to príbehy zo života 
rusínskeho Tudu v rodnom kraji i vysťahovaných do Ameriky, 
často so zameraním proti veľkej spoločenskej pliage — alko
holizmu.

V tomto duchu je písaný aj jeho román Marko Šoltys — 
druhý až štvrtý- diel (577 strán). V románe opisuje veľmi prí
ťažlivým spôsobom životný príbeh siroty Marka Furmana, kto
rý po ťažkom predieraní sa životom — najprv ako sluha 
u bohatých pánov — stane sa zámožným gazdom vďaka svo
jej svedomitosti, vytrvalosti a rozvážnosti. Preto ho ľudia 
začali volať: Šol-tys (Šoltys).

Emil Kubek v románe spomína aj historické udalosti. Spo
mína A. Duchnoviča ako buditeľa Rusínov, ďalej Zemplínske 
povstanie, príčinu, začiatok i priebeh prvej svetovej vojny 
a to nielen v Rakúsko-Uhorsku, ale i v celej Európe. Taktiež 
spomína udalosti zo svojho rodného okolia — Bardejova a Pre- 
šova (nar. 23. 11. 1857 v Štefurove).

Na tomto mieste je vhodné spomenúť, že vlastníkom týchto 
štyroch zväzkoch Národný Povísti i Stíchi, pravdepodobne 
jediných v našej vlasti, je dr. Mikuláš Mušinka.

Ak si v tomto roku pripomíname 1100. výročie smrti sv. Me
toda, je dobré citovať tu slová o. Emila Kubeka, ktoré píše 
o pokresťančení Maďarov. Je to akoby doplnenie predchádza
júceho príspevku Hollého životopis sv. Cyrila a Metoda, kon
krétne k riad. 594—613 tohto Životopisu. Keďže autor napísal 
román latinkou, text v origináli zneje takto:

,.Što tu pribavlju, ne sovsím potrebnoje v ramki mojej po
vísti. Spomjanu len pro to, daby pojasniti ošibku madjarskich 
učebných knih a školnoho učenja histórii.

Pod čas pravlenija voždej i korolevstva arpadskich carev,

NÁRODNÝ POVÍSTI 
IS T IC H I.

MARKO ŠOLTYS
ROMAN IZ ŽIT’JA PODKAKPATSKOJ RUSI.

NAPÍSAL; EMILIJ A. KUBEK.

ILLUSTROVAL: ANTONI J E. KUBEK.
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národ Uhorščiny, sovsím svobodnyj byl, a Rus’ Podkarpatska 
imíla svoich sobstvennych knjázev, kotory neju, svobodno 
upravljali. Madjarski školný knižki histórii, naučali, že ar- 
padski voždi — knjazi po samoho Stephana, pogany byli. Pro 
to Stephana, začim prinjal pervyj christianstvo, latinska cer- 
kov’ „svjatym“ sdílala. To historičeskaja „nepravda“. Madjare, 
pod čas svojeho stranstvovanija, perebyvše sorok (štiradcať) 
líta pod Kijevom, pribyvše v Pannoniu, ne byli poganami, no 
vostočnoho obrjada christianami, 1 takim ostali, s izjatijem 
„svjataho“ Stephana. Poslídnyj arpadovec, Andrej tretij (1301), 
takožde vostočnoho obrjada byl, i jak takij pomer. Što — 
„anonymus notarius Belae regis“ — bezimennyj pisár’ korolja 
Bíly, pišet o vostanii madjarskoho voždja Vaty, jak poganina, 
protiv víry christianskoj, to historičeskaja „ošibka“, lípše ska- 
zano „svojevolna nepravda“ — latinskoho monacha. Vata bo- 
rolsja, ne protiv christianstva, no pravi za vostočnyj obrjad, 
protiv latinskoho obrjada riterov — rycarev Gizelly, nímec- 
koj supruhi Stephana korolja.

Stephan sam v obrjadí vostočnom byl kresčen, na imja: 
Vajk — Van’ka, Vanja, Ivan, a lem jak korunovannyj — vín- 
čannyj — (što v grečeskom: stephanos, vyhovorivajetsja) — 
polučil imja: Stephan“ (román Marko Šoltys, diel II., str. 67— 
68). (F- D.)

Kým som sa neoženil, mal sonŕ šesť teórií o výchove detí. 
Teraz atáai šesť deti, a nijakú teóriu.

John Wilmont, angl. básnik



Problém y s kalendárom
Otázkou kalendára sme sa už zaoberali na strán

kach nášho časopisu (pozri Slovo 1985, č. 8). Znovu 
sa však vraciame k tomuto problému. To preto, že 
je taký čas, keď kupujeme kalendár na nový rok 
a zoznamujeme sa s ním. A v tom kalendári na rok 
1986 čítame, že medzi sviatkovaním Veľkej noci 
podľa nového a starého štýlu je rozdiel 5 týždňov. 
Bude s tým iste mnoho problémov. Je to naozaj bo
lestné, že v centre spoločnej viery neslávime jednot
ne Kristovo zmŕtvychvstanie. Preto je pochopiteľná 
snaha ekumenického hnutia, aby všetci veriaci kres
ťanských cirkví mali jednotný kalendár a v jednom 
a tom istom čase slávili Veľkú noc.

Zaoberať sa touto otázkou v našej vlasti, najmä 
na východnom Slovensku, jé viac ako aktuálne. Vy
nucuje si to sám život. Medzi pracujúcimi v podni
koch a závodoch je nemalý počet aj našich veria
cich. Na sviatky, ako sú Vianoce, Nový rok a Veľ
ká noc — pokiaľ nie sú spoločne — naši pracujúci 
majú voľno. Pravda, podľa nového (gregoriánskeho) 
kalendára. A keďže je ešte niekoľko našich obcí, 
ktoré sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalen
dára, voľno na tieto sviatky nemajú. Ak chcú byť 
vtedy spolu so svojimi rodinami, či zúčastniť sa na 
sviatočných bohoslužbách, sú nútení čerpať zo svo
jej riadnej dovolenky, prípadne brať si náhradné voľ
no. A práve z tejto príčiny mnohí naši veriaci do
máhajú sa nového kalendára. A ako vieme zo skú

senosti, nie vždy s kladným výsledkom. Najmä vte
dy, ak sa vec kalendára spája s otázkou viery, ná
boženstvá či národnosti.

V poslednom čase prešlo niekoľko našich obcí na 
sviatkovanie kalendára podľa nového štýlu. Avšak 
skutočnosť ukazuje, že pri prijatí nového kalendára 
treba vec dobre preskúmať, objasniť a odstrániť 
akúkoľvek fanatičnosť. A že je potrebné vždy pripo
menúť, že kalendár je iba rátaním času. Nie je člán
kom viery, ani súčasťou obradu, tým menej národ
nosti. Pokiaľ sa tak nepochopí, prijatie nového ka
lendára prináša nepokoj a neznášanlivosť.

Myslím, "že je veľmi vhodné na tomto mieste ci
tovať slová pravoslávneho teológa dr. P. Aleša v prí
spevku Problémy s kalendárom, kde o. i. píše: „No
vý kalendár, hoci bol zavedený najprv na Západe, 
a ako sme videli, nie ľahko, osvedčil sa, našiel si po
stupne miesto v živote občianskom i cirkevnom, je 
v každom prípade presnejší, než kalendár starý. 
A ak je presnejší, potom aj pravdivejší, a preto cir
kev, keď hlása pravdu, musí sa prikloniť k tomu, čo 
je p rav d iv ejšie ...“ (Odkaz sv. Cyrila a Metoda, 
1983, č. 1, str. 10—13).

Co k tomu dodať? Azda to, že nielen jedni, ale 
všetci naši veriaci majú sa držať pravdy. Preto za
vedenie kalendára podľa nového štýlu na našich 
gr.-kat. farnostiach by malo byť jasnou vecou.

o. František Dancák

O RADOSTI
Radosť je prejav uspokojenia z dosiahnutia nejakého dobra.
„Avšak z toho sa neradujte, že sa vám poddávajú zlí du

chovia, ale radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebesiach“ 
(Lk 10, 20).

Toto som vám povedal, aby moja radosť bola aj vašou a aby 
vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 11).

„Radujte sa v Pánovi vždycky! Opakujem: Radujte sa!“ 
(Flp 4, 4).

Uvedené citáty z Písma svätého nám označujú a vyjadrujú 
pravú radosť.

k a Zdý t ú ž i po  r a d o st i

Dieťa dostane od rodičov hračku. Tvár sa mu vyjasní, oči 
rozšíria, je šťastné. Äno, to je to, to sme chceli — povedia 
si rodičia. Dieťa je šťastné, i rodičia. Dokedy? Rok, mesiac, 
týždeň, deň? Často ubehne niekoľko minút — a počuť plač . . .  
Šťastie zmizlo, je prchavé. Hračka stála mnoho korún. A za 
tie peniaze len taká malá chvíľka šťastia? Je šťastie drahé?

Na 'zemi žijú miliardy ľudí a mnoho žilo pred nami. Medzi 
nimi nebolo a niet človeka, ktorý by netúžil po šťastí. Všetci 
tiľadajú radosť a šťastie. A pritom tak málo ľudí je šťastných, 
tak málo má opravdivú radosť! Jestvujú «obec šťastní ľudia?

KAZDÝ MÔŽE Žiť  V TRVALEJ RAĎOSTI!

Čo treba robiť, aby sme žili v trvalej radosti? Čo je radosť?
Dieťa dostane lízankn a má radosť. Mládenec túži po moto

cykli a má radosť, ak ho už má. Dievča obzerá pekné náušni
ce. Dostane ich a má radosť. Babke kúpili novú zásteru, aj tá 
má radosť. Skúsme to však pomiešať. Dajme mládencovi náuš
nice, dieťaťu babkinu zásteru, dievčaťu lízanku a babke moto

cykel. Nikto z nich nebude mať radosť. Prečo? Lebo radosť 
má človek vtedy, keď sa splní jeho túžba. Radosť prichádza 
vtedy, keď sa splní môj vytúžený sen, niečo, čo naplňuje ra
dosťou moje srdce.

je rozdiel medzi radosťou a veselosťou! Radosť je čosi vnú
torné, veselosť čosi vonkajšie. Ona je prejavom vnútornej ra
dosti. Keď deti majú radosť, sú aj veselé, živé, hlučné. Dospelí 
by sa mali ovládať. Prejavy radosti by u nich mali byť mier
nejšie, tichšie. . .

FATAMORGÁNA
Smädným pútnikom sa nad rozpáleným pieskom púšte občas 

v diaľke ukáže zelená oáza s palmami a vodou. Mnohí sa dajú 
touto vidnou oklamať. Vydajú sa tým smerom, ale nič nenájdu 
a vyčerpaní umierajú smädom. To je klamné šťastie. . .  Všetci 
túžime po. opravdivom šťastí. No zdá sa, že ho vidíme raz tu, 
raz tam. Ženieme sa za ním. A keď si myslíme, že ho už má
me, že ním uhasíme smäd svojho srdca, vidíme, že to bola fa
tamorgána, klam. Opravdivé šťastie to nebolo. Pociťovali sme 
radosť, ale keď sme tú vec nedosiahli, sme sklamaní, unavene 
sa obzeráme okolo seba a zbadáme vidinu šťastia na inom 
mieste. Vrháme sa tým smerom, získame tú vec, tešíme sa, že 
až konečne budeme šťastní natrvalo. Skôr neskôr však cítime, 
že zasa nič, nie sme šťastní, nemáme radosti. A tak to ide ďa
lej, až konečne zomierame smädní po radosti a šťastí, skla
maní životom.

jedni hľadajú šťastie v pohodlí, iní v peniazoch, v hmotnom 
zabezpečení, v pôžitkoch. Údelom všetkých tých je sklamanie, 
melanchólia, smútok, zúfalstvo. Najmä vtedy, keď sme zohnali 
všetko, čo sa zohnať dá. Najnudnejší a najsmutnejší sú práva 
tí, ktorí si môžu všetko dovoliť a mat. Čím väčšia séria skla
maní, tým väčší a trvalejší smútok.

KTO KALÍ RADOSŤ A ZAPRÍČIŇUJE SMÚTOK?
Darmo zakrývame smútok hlučnou zábavou, smiechom, hu



lákaním, smútok }e v našom srdci a rozožiera nás. Sami cíti
me, že toto všetko je márne, aj tá naša zábava že nie je pra
vou zábavou, že je to nemožné predstieranie toho, čo nepoci
ťujeme. Predstierame bezstarostnosť, veselosť a radosť a sami 
vieme, že je to iba pretvárka, že je nám z toho do plaču. 
(A koľkokrát!). No napriek tomu robíme všetko možné, aby 
všetci videli, že sme veselí, že nám je dobré. A keď nám to 
nejde, pomáhame si alkoholom. A po takomto násilnom hľa
daní radosti vidíme dosť často odporný obraz. Kto je za to 
zodpovedný? Kto vložil túto túžbu po šťastí a radosti do 
srdca človeka? Ak je to Boh, prečo nechá teraz ľudí takto 
sa trápiť? Prečo teraz mlčí? Prečo nepovie ľuďom, čo majú 
robiť, aby boli šťastní? Ako sa môže na to pozerať? Keby jest
voval, nemohol by na to hľadieť! Takto rozmýšľa a hovorí ne
šťastný človek. A pritom sám neverí tomu, čo hovorí. Takéto 
zmýšľanie je hriešne. Je pravda, že Boh vložil do srdca člo
veka túžbu po šťastí a radosti, ale nekázal ju hľadať tam 
a v takých veciach, kde jej niet! Boh nie je vinný. Nie ráz, 
ale mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril Boh ľuďom, čo 
majú robiť a kde majú hľadať radosť a šťastie. Pravá radosť 
a pravé šťastie je jedine v Bohu. Naše srdce je nespokojné, 
kým nespočinie v Bohu (sv. Augustín).

Prečítajme si dejiny izraelského národa v Písme svätom. 
Boh často hovoril svojmu vyvolenému národu ústami svojich 
prorokov, ale on ich odmietal, ba často aj zabíjal. . .  Potom 
prehovoril k ľuďom ústami svojho Syna. Ten chodil po zemi 
dobre činiac. Hovoril a prakticky ukazoval ľuďom cestu k tr
valej radosti. Vieme, ako to dopadlo. Skončil najpotupnejšou 
a najbolestnejšou smrťou na kríži. Pribili ho tí, ktorým uka
zoval cestu k radosti a šťastiu.

„Svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako 
Svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, 
nenávidí Svetlo a nejde na svetlo, aby ho neusvedčili z jeho 
zlých skutkov“ ( Jn 3, 19—20).

Ľudia potupili a umučili Božieho Syna. Ale Boh sa zmiloval 
nad ľuďmi a nedovolil, aby zahynuli vo svojej tvrdošijnosti 
a zlobe. Zostalo nám Evanjelium, radostná zvesť o Božom krá
ľovstve, o Božej láske. Tí, ktorí uverili Evanjeliu, nazývajú sa 
kresťanmi. Oni majú ukazovať cestu všetkým k trvalej radosti.

PRAMENE PRAVEJ RADOSTI: BOH, RODINA, SVET.

^Plssajte, spravodliví, v Pánovi: statočným sluší chválo
spev!“ (Ž 32, 1).

„Teší sa spravodlivý v Pánovi a utieka sa ku nemu a hono
sia sa všetci, čo srdca priameho sú“ (2  63, 11).

„Múdry syn naplňuje otca svojho radosťou, avšak syn po
chabý na zármutok materi svojej“ (Prís 10, 1).

„Ovocie Ducha je však láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, lás
kavosť, dobrotivosť, zhovievavosť, miernosť, vernosť, skrom
nosť, zdržanlivosť, čistota. Proti takýmto zákon nemá moci“ 
(Gal 5, 22).

Praví kresťania majú však radosť aj z utrpenia. ;
„A tí odchádzali z rady natešení, že ich uznali za hodných 

trpieť potupenie pre meno Ježišovo“ (Sk 5, 41).
„Teraz sa však vo svojich utrpeniach radujem nad vami 

a na vlastnom tele doplňujem, čo Kristovmu umučeniu ešte 
chýba k dobru jeho tela, to jest Cirkvi“ (Kol 1, 24).

Z toho vidíme, že pravá radosť je len u toho človeka, ktorý 
miluje Pána Boha, žije v ňom a pre neho, je spokojný s tým, 
čo naň Pán Boh „uvalí“, resp. dopustí, lebo vie, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži k dobrému.

Teda aj my všetci, ktorí chceme pociťovať pravú radosť, 
spojme sa s Pánom Bohom, s Ježišom Kristom, konajme všet
ko, čo od nás žiada, najmä pevnú vieru a podľa nej žime, za
chovávajme Božie prikázania, posväcujme sa prostriedkami 
milosti — sviatosťami, a potom aj my budeme mať pravú ra
dosť, ktorú nám nik nevezme. o. Jozef D a n d á r

Rozhovory s chorými
Rád hovorím  s chorým i, Sú prístupní a  čo všetko  

sa  popriznávajú. Potrebujú sa vyhovoriť, uľaviť si. 
Podelená bolesť  — m enšia bolesť.

Koncom  zimy tohto roka  dávali v televízii špan iel
sky  seriál Ramon y Cajal. Mladý lekár  Santiago lieči 
sa  v sanatóriu. Mal veľa plánov a teraz všetko sa 
rúca. N everí si, vzmáha sa ho depresia. To je k o 
n iec, zomrie. V ečer zostal pri vodopáde. V sanatóriu 
je pop lach  a tu ho nájdu bez vôle v jeho duševnom  
položení.

Ošetrujúci lekár  mu potom  hovorí:
— Pán ko leg a , vôľa je viac. ako  liek.
Pacient sa pom aly duševne pozbiera a  potom vy

riekn e rozhodné slová: Tak teda  neumriem!
Duševné sily napom ohli liečen ie  a  po ukončení 

liečby  znova vytrvalo pracuje až k  uznaniu N obe
lovej ceny.

K eď  lekár  Santiago vyzdravel, zaoberal sa aj hyp
nózou a sugesciou. Jeho  m anželka m ala ťažké pô
rody. Pred obavam i pri ďalšom  tehotenstve suges
tívne jej opaku je s upreným pohľadom  na jej tvár:

— Ty nebudeš trpieť, nebudeš cítiť bolesť, ľah ko  
porodíš.

Ona s dôverou a odovzdane opakova la  po ňom: Ja 
nebudem trpieť, nebudem . .’f*

Aj to dobre dopadlo.
Existuje aj sugescia  — nam ýšľanie si chorôb. Le

kári tomu hovoria hypochondria, hypochonder. Ale 
existuje a j sugescia silnej vôle, nepoddávať sa cho
robám . Sugescia ozdravovania a udržiavania si zdra
via.

Viera, dôvera, nádej, silná vôľa  — veľký činiteľ 
v našom živote.

— Veríš tomu, že ti to m ôžem  urobiť? — pýtal sa 
m nohokrát chorých  Ježiš.

Ale povedal aj tak to :
— Dávaj pozor, aby sa ti to viacej nestalo. Alebo: 

Choď a  v iacej nehreš.
Lekárovi treba veriť. Kto sa vzdáva, prehráva  — 

hovorí naše príslovie.

Dať zm ysel svojmu utrpeniu.
Svätý Otec na svojich apošto lských  cestách sa za

stavuje aj pri chorých.
— Vy ste najbližší Pánu Ježišovi na jeho krížovej 

ceste. Obetujte ho pre m oje služby.
Každý deň obetuj svoje utrpenie za n iekoho: za 

seba, za rodinu, za svoj očistec  už tu na zemi.
Pri obrade zaopatrovania chorých v m odlitbe pro

sím e: Aby jeho bolesti slúžili na úžitok Cirkvi.

Došla správa, že Marta bo la  zasa v nem ocnici. Pre
pustili ju, a le  veľa trpí. Dohovorili sm e návštevu.

Cestou uvažujeme, akú  ju nájdem e, a ko  ju po te
šiť, uľahčiť jej. Pred dveram i ešte postojím e, ticho  
vchádzam e.

— Len poď te ď alej. Čakám.
Marta sed í v posteli opretá o podhlavnice. Na hla

ve p lážová č iapka , usm ieva sa. Sme zarazení, len  
pom aly sa rozhovorím e.



— So mnou to len  tak  ľahko  nepôjde. Musia m a 
dobiť, aby m ohla prísť tá zubatá. K eď  m a trocha  
ožiarili, akoby  sa rozohriali tie m oje ko st i a  povolili.

V toto dopoludnie hovorila  väčšinou ona. Cíta 
nám listy od chorých, s m nohými si dopisuje.

Na stole sú kn ihy: Pane, tvoj m iláčik  je chorý ; 
Človek Jób sa prihovára Bohu. Vedľa hneď  kniha  
žartov Humor do vrecka.

Prišli sm e ju potešiť a  ona potešovala  nás.
— Pane, a ká  je  sila  v slabom  človekov il
— Pane, a k í m ám e byť len  vďační, že m ôžem e  

chodiť, pracovať, obetovať sa, rozdávať sa v láske , 
žiť pre druhých! • (aja)

jas ličky  v gr.-kat chrám e v T opolanoch . D ielo o. Jána Z ako
pala.

Večerná modlitba
Je večer. Končí sa deň.. Aký bol ten m ôj deň? Pa

ne, dnes som Ta opäť zradil. M yšlienkou, gestom , 
skutkom  . . .

Zahrnul si ma svojou spasiteľnou m ilosťou a ja 
som ju svojím konaním  ľahkom yseľne zavrhol.

Celý deň som konal bez m yšlienky na Teba. Ale 
Ty si ma našiel. Snažil som sa Ti vyhnúť, aby som  
si nem usel priznať nedostatky  v práci a  v mojom  
správaní. Spravil som  chybu a  nem ám  silu napraviť 
ju. Urazil som kolegu  v práci a  neviem  nájsť odvahu  
ospravedlniť sa. Neviem odpustiť. Pane, m ôžem  sa  
vôbec volať Tvojím synom?

Ale ja viem, že už zajtra ma znovu obdaríš svo
jou milosťou, hoci si to ja, Tvoj nehodný služobník, 
nezaslúžim.

Pane, prosím, daj mi silu, aby som  sa zbavil svo
jej hrdosti, ktorá  mi bráni napraviť m oje chyby, k to 
rými Ta tak  urážam a  obnovujem  utrpenie Tvojho  
Syna, na krížovej ceste  k torého  mám tiež podiel.

Pane, nechcem  už prem rhať žiaden okam ih  v m o
jom živote. Každý Ti chcem  venovať. Budem sa  usi
lovať, aby som všetko, čo budem  robiť, robil s m yš
lienkou na T eba a  k  Tvojej sláve, lebo  k to  v Teba  
verí, nezahynie, a le  bude m at večn ý život. Amen.

Š. Keruľ-Kmec

Ak chceš mier - pripravuj mier
Starí Rimania a po nich všetci dobyvatelia po stá

ročia konali podľa hesla — Si vis pacem, para bel- 
lum, čiže Ak chceš mier — pripravuj vojnu. Dote
raz vyrobené jadrové i konvenčné zbrane, ktoré sú 
na svete, môžu úplne zničiť našu staručkú Zem. 
Preto dnes musí rozhodne platiť iné ako kedysi: Ak 
chceš mier, pripravuj mier! Mier je totiž v súčas
nosti úzko spätý s existenciou života a človeka vô
bec. Dnes si viac ako inokedy uvedomujeme, že roz
pútať hoci aj obmedzenú jadrovú vojnu by zname
nalo začiatok reťaze, na konci ktorej by bol iba 
náš zánik. Bol by to začiatok konca, znamenalo by 
to, že náš svet by bez nás stratil svoj zmysel. Uve
domme si preto terpz tak ako nikdy predtým dva 
najzákladnejšie pojmy — život a smrť. Uvedomme 
si, že chladný kov zbraní môže zničiť všetko živé, 
všetko čo nám vytvára i zabezpečuje život. Pozdvih
neme preto aj my, veriaci, teraz na sklonku tohto 
a začiatku budúceho roka svoj rozhodný hlas za 
mier, a . najmä urobme pre zachovanie mieru svo
jimi konkrétnymi činmi na pracoviskách čo naj
viac, aby naša statočná, kvalitná práca prispela čo 
najúčinnejšie do obrovskej mozaiky úsilia za svet 
bez ničivých vojen a ťažkých konfliktov. (B)

Hymna radosti, k torá  vyšla zo sŕc tých, čo  sa prví 
poklon ili pred  jasličkam i, už um íkla, a le  jej príjem 
ný refrén  ešte  zaznieva v nežných ušmch dieťaťa, 
k to ré  sa usm ieva a  vyžaruje svoje božské  požehna
nie ak o  vďaku za tieto prvé chvály. Zvuky „Hosa
na“ vždy viac a viac zam íkájú . . .  Naraz však počuť 
závan vzduchu . . .  To sú zástupy anjelov a  archan
jelov, trónov a panstiev, kn iežat a  m ocností, cheru
bínov a  serafínov, ktorí nesú ku trónu Ndjvyššieho 
to slávnostné „H osana na výsostiach.“ A Otec, ktorý  
od  večnosti splodil Slovo, J e d n e j  podstaty so sebou, 
sk láň a  sa  k  zem i a  hovorí svojmu milovanému Sy
novi: „Ja som  ťa dnes sp lod il.“

Blažený deň pre c e lé  ľudstvo, lebo  ten, ktorý  „sa 
zrodil z Otca pred  všetkým i vekm i“, „pre nás ľudí 
a  pre naše spasen ie zostúpil z nebies a vtelil sa  
skrze Svätého Ducha z Márie Panny a človekom  sa 
stál.“

A preto a j naozaj „dôstojné a  správne, príhodné  
a spasiteľné vzdávať vďaky tebe, Pane, svätý Otče, 
všem ohúci večný Bože: lebo v tajom stve vteleného  
Slova zažiarilo očiam  našej duše nové svetlo tvojej 
radosti, aby nás Boh, k torého  viditeľne poznávam e, 
strhol k  lá sk e  vecí neviditeľných.“

A preto s celým  zástupom n ebeského  vojska sp ie
vam e chválospev tvojej slávy a  ustavične volám e: 
„Sláva na výsostiach Bohu a  na zemi pokoj ľuďom  
dobrej vôle. Chválim e ťa, dobrorečím e ti, klan iam e  
sa ti, osalvujem e ťa . . . “

(Miriam Terézia Demjanovičová)



Kultúrne rozhľady
SLOVO 0  PLUKU IGOROVOM patrí k najvýznam

nejším pamiatkam starej ruskej literatúry. V tomto 
roku si na výzvu XXII. generálnej konferencie UNES
CO celý svet pripomenul 800. výročie jeho vzniku. 
Rukopis tejto poémy našiel zberateľ bibliografic
kých zvláštností Alexej Musin-Puškin koncom 18. 
storočia v meste Jar oslávi. Originál pamiatky zhorel 
počas Napoleonovho vpádu do Moskvy v roku 1811. 
Slovo o pluku Igorovom malo veľký význam pri 
formovaní ruského národného povedomia. Pre váš
nivú túžbu po mieri, lásku k vlasti a veľké umelec
ké majstrovstvo hlási sa k nemu nielen celé Slovan
stvo, ale aj celé ľudstvo.

V SOVIETSKOM ZVÄZE je v súčasnosti 622 profe
sionálnych divadiel, z toho 351 dramatických, 86 
hudobných, 55 detských a 130 bábkových. Ročne 
tieto divadlá navštívi priemerne 120 miliónov divá
kov. Návštevnosť vykazuje stúpajúcu tendenciu.

DIVADELNÍ A LITERÁRNI AGENTÚRA (DILIA) sta
rá sa od roku 1948 o šírenie českej literatúry v za
hraničí. Na Slovensku je to agentúra LITA. DILIA 
spolupracuje s agentúrami v 62 krajinách a ročne 
uzatvára zmluvy na preklady vyše 200 diel českých 
autorov.

NA ÚZEMÍ CHEBSKÉHO HRADU objavili ešte v ro
ku 1911 veľké slovanské pohrebisko z 9. až 12. sto
ročia po Kr. Odvtedy postupne dodnes tam našli 
140 hrobov. Posledné hroby našli počas úpravy po
vrchu nádvoria hradu.

MÝTNY HRAD {»Rl STREČNE zo 14. storočia, kto
rý je národnou kultúrnou pamiatkou, rekonštruujú. 
Obnovujú ho tak, aby získal pôvodnú podobu zrúca
niny, aká sa zachovala na medirytine zo 16. storo
čia. Hrad sa nachádza na 150 metrov( vysokom brale 
nad Váhom a jeho rekonštruovaná hlavná časť bude 
slúžiť v budúcnosti ako vyhliadková veža.

ŠTÁTNE DIVADLO V KOŠICIACH má štyridsať ro
kov. Bolo založené uznesením Slovenskej národnej 
rady hned po oslobodení a svoju činnosť začalo 15. 
septembra 1945 uvedením divadelnej hry Ivana Sto
dolu Marína Havranová. Za jeho prvého riaditeľa 
bol menovaný národný umelec Janko Borodáč. Di
vadlo je umiestnené v secesnej budove z roku 1899 
v bývalom mestskom divadle v historickom jadre 
mesta a pretože dnešným požiadavkam už nevyho
vuje, od roku 1987 sa začne s jeho rekonštrukciou. 
Súčasťou jubilujúceho divadla je aj pred niekoľkými 
rokmi vzniknuté experimentálne štúdio Smsr, ktoré 
má samostatnú budovu. Za doterajšie obdobie, jestvo
vania pripravili v činohre, opere i balete tohto di
vadla spolu 610 premiér.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM VYDAVATEĽSTVE V 
KOŠICIACH v edícii Lipa vyšiel zborník poviedok 
zakarpatských spisovateľov pod názvom Slnko nad 
Karpatmi. Zborník predstavuje 25 prozaikov rôznych 
literárnych generácií povojnového obdobia. Zbor
ník je obdobou knihy básní Otvorený dom 32 vý
chodoslovenských autorov, ktorý vyšiel pred tromi 
rokmi v zakarpatskom vydavateľstve Karpaty.

LYCEÄLNA KNIŽNICA V KEŽMARKU bola vyhlá
sená za národnú kultúrnu pamiatku. Jej knižný fond 
pozostáva takmer zo 150 tisíc zväzkov kníh, medzi 
ktorými sú aj vzácne unikáty — vyše 50 inkunábulí.

Knižnica je dokumentom vysokej úrovne kultúrne
ho života v minulosti a slúži pre našich i zahranič
ných bádateľov.

V TREBIŠOVSKOM OKRESE objavili počas výstav
by štvrtej vetvy tranzitného plynovodu rozsiahle 
slovanské sídlisko z obdobia Veľkej Moravy. Ar
cheologický výskum týchto lokalít v chotári obce 
Ruská a Zemplínskeho Hradišťa robia pracovníci 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Mier náš každodenný
Aj keď bola svetová obloha ešte stále zakabone 

ná, aj keď tí, no neprajú mieru, ešte stále rozsievali 
napätie a štrngali zbraňami, predsa sa mierumilov
nému ľudstvu podarilo zachrániť najvzácnejšiu po
zemskú hodnotu, mier. Bola to práve sila svetovej 
verejnej mienky a iniciatívy krajín svetovej socia
listickej sústavy, na čele so Sovietskym zväzom, kto
rá odrážala útoky nepriateľov mieru a zabránila 
vzniku jadrového konfliktu.

K mierovým silám sa radia aj kresťanské organi
zácie, z ktorých jedna z najsilnejších, Kresťanská 
mierová konferencia, usporiadala v Prahe začiat
kom júla tohto roku VI. všekresťanské mierové 
zhromaždenie. Jeho účastníci — grupujúci sa z roz
ličných krajín celého sveta — jednotne vypovedali 
ÁNO mieru, a NIE vojne.

Na rokovaní tohto významného kresťanského mie
rového fóra boli aj naši zástupcovia. Aj oni pridali 
svoj hlas vznešenej myšlienke zachovania svetové
ho mieru. Aj oni sa podpísali pod vznešené heslo 
zhromaždenia: Vyvoľ si život! Účastníci pražského 
zhromaždenia sa mohli zoznámiť so životom nášho 
ľudu a presvedčiť sa, ako bytostne túži žiť v spra
vodlivom pokoji, ako si neželá, aby ešte raz prišlo 
k hroznej svetovej vojnovej katastrofe, ktorá by 
znamenala koniec Božieho daru života.

A nielen VI. všekresťanské mierové zhromaždenie, 
ale aj množstvo iných akcií vyznelo v jedno mohut
né živelné volanie po zachovaní mieru nášho kaž
dodenného. (šek)

Každý nech si zametie pred vlastným prahom.
Perzské porekadlo'



Jedným z miest, kde sa každoročne schádza kres
ťanský lud, aby vzdal vďaku našej nebeskej Matke, 
je aj čirčianska hora. Podľa tradície sa na tejto hore 
zjavila Panna Mária pastierom a prikázala, aby sa 
na tomto mieste postavila kaplnka. Ľud jej želanie 
splnil a odvtedy sa tu každoročne schádza, aby sa 
presv. Bohorodičke poďakoval a žiadal ju o ochra
nu.

Aj tohto roku sa v prvú septembrovú nedeľu ko
nali na tomto mieste odpustové slávnosti. Sv. litur
giu celebroval ndp. Mons. Ján Hirka, ordinár, apošt. 
administrátor prešovský, spolu s ceremoniárom vdp. 
E. Kočišom a vdp. okr. dekanom J. Soltysom, t. ar- 
cidekanom. Vo svojej kázni poukázal o. ordinár na 
zlo hriechu a na potrebu Božej pomoci skrz orodo
vanie Panny Márie. K dobrej atmosfére prispel svo
jim vystúpením dievčenský zbor a nie na poslednom 
mieste aj pekné slnečné počasie, tak zriedkavé 
v tomto roku. Celá slávnosť sa ukončila príhovorom 
vdp. Mons. ThDr. M. Podhájeckého, t. kanonika, 
správcu farnosti. t .  Kizák, ml.

KOŠICE
Sviatok Narodenia presv. Bohorodičky je chrámo

vým sviatkom košickej gréckokatolíckej farskej cer- 
kvi. Pri tejto príležitosti do Košíc zavítal ndp. ordi
nár Ján Hirka, ktorý posvätil vonkajšok obnovené
ho chrámu a celebroval aj s asistenciou dve dopo
ludňajšie sv. liturgie. V kázni povzbudil veriacich 
a zdôraznil význam presv. Bohorodičky v živote ve
riaceho človeka. Vonkajšia obnova košického chrá
mu je dôstojným príspevkom k jeho storočnici, kto
rú si košickí gréckokatolíci pripomenú v budúcom 
roku.

ŠVERMOVO
V nedeľu 29. septembra t. r. prežívala farnosť Šver- 

ijiovo milú slávnosť. V tento deň bol posotený ob
novený Boží chrám, na ktorom bol vykonaný von
kajší náter a rozšírená sakristia. Práce boli vyko
nané pod vedením dp. Jána Zubera, miestneho du
chovného a obetavých gréckokatolíckych veriacich.

Posviacku vykonal vdp.' okresný dekan Ján Sivák, 
správca farnosti Šumiac. Pri slávnostnej Službe Bo
žej koncelebrovali dp. Andrej Kerešťan, dp. Ján Zu- 
ber a dp. Marián Potáš, OSBM, ktorý aj kázal Božie 
slovo. J. S.

KRONIKA NDP. ORDINÁRA
Ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a ,  apošt. admini

strátor prešovský, navštívil v min. mesiacoch tieto 
naše gréckokatolícke farnosti: Košice — 8. septem
bra (posviacka obnoveného chrámu); Poľany — 8. 
septembra (posviacka obnoveného chrámu); Matov- 
se — 15. septembra (posviacka obnoveného chrá
mu); Prešov — 29. septembra (odpust); Nižný Zipov
— 6. októbra (posviacka obnoveného chrámu).

V týchto farnostiach ndp. ordinár slúžil slávnost
nú sv. liturgiu a kázal Božie slovo.

N ASI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje kňazské a životné jubi
leá pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:

Michal Szerdy — 75 rokov od narodenia (14. 12. 
1910), ThDr. Štefan Ujhelyi — 50 rokov od ordiná
cie (19. 12. 1935), Mikuláš Magyar — 80 rokov od 
narodenia (19. 12.1905).

Spomeňme si na jubilujúcich dušpastierov v mod
litbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER
Všeobecný: Za všetkých členov Cirkvi: aby si via

cej cenili sviatosť birmovania — sviatosť kresťan
skej zrelosti a apoštolského poslania.

Misijný: Za všetky diecézy: aby veľkodušne vy
konávali svoje misijné poslanie a pritom sa navzá
jom duchovne obohacovali.

“j" 2  kresťanského sveta

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal v rozhovore s de
legáciou františkánov, ktorí ho prišli navštíviť na 
záver generálnej kapituly, že aj terajší svet potre
buje ducha sv. Františka z Assisi, jeho lásku k ľu
ďom, k Božej prírode, jeho úprimnosť a jednodu
chosť.

V Betánii na úpätí Olivovej hory, asi 3 km od Je
ruzalema, na území spoločnosti sestier komboniá- 
nok objavili hrob spred 3800 rokov. Našli v ňom 
asi 100 hlinených krásne ozdobených váz.

Arcibiskup Mfguel Obando Bravo povedal pri prí
ležitosti začiatku nového školského roku, že treba 
vytvoriť také podmienky, aby mládež na celom sve
te mohla nosiť knihy, a nie pušky.

Celkom osem duchovných rozličných cirkví a ná
boženských spoločností zvolili pri posledných voľ
bách do maďarského parlamentu. Medzi nimi je aj 
prof. István Pregun, rektor gréckokatolíckeho semi
nára v diecéze Hajdúdorog.

Júlové VI. všekresťanské mierové zhromaždenie, 
ktoré sa zišlo ako vrcholný orgán Kresťanskej mie
rovej konferencie v Prahe, sa vlastne neskončilo. 
Jeho vyše 800 účastníkov sa rozišlo do svojich kra
jín a tam informujú o priebehu tohto kresťanského 
mierového fóra. Zoznamujú sa na seminároch a mítin
goch s priebehom a dokumentárni zhromaždenia, 
ktoré zaprisahávajú zodpovedných činiteľov, aby 
urobili všeťko pre zachovanie mieru. Z novších do
kumentov KMK, ktorými zaujíma svoje postoje ku 
všetkým problémom súčasného sveta, patrí vyhláse
nie k 40. výročiu tragédie v Hirošime a Nagasaki.



3. decembra 1875 — pred 110 rokmi — v Starej Ľubovni 
um. miestny farár MICHAL CHLEBÄK, spisovatel (nar. r. 1814).

4. decembra 1875 — pred 110 rokmi — sa nar. RAINER MA
RIA RILKE, rakúsky spisovatel a básnik, rodák z Prahy (um. 
r. 1926).

5. decembra 1870 — pred 115 rokmi — um. ALEXANDER 
DUMAS st., francúzsky spisovatel historických románov (nar. 
r. 1802).

6. decembra 1745 — pred 240 rokmi — v Bratislave um. 
ostrihomský arcibiskup-prímas IMRICH ESTERHÄZY, profe
sor Trnavskej univerzity, zakladatel bratislavského kláštora 
alžbetínok (nar. r. 1663 v Galante).

7. decembra 1870 — pred 115 rokmi — um. JÁN1 PALÄRIK, 
dramatický spisovatel, redaktor Cyrilla a Methoda (nar. r. 
1822).

8. decembra 1965 — pred 20 rokmi — skončil sa Druhý va
tikánsky koncil (zač. 11. okt. 1962).

12. decembra 1875 — pred 110 rokmi — v Dol. Držkovciach 
sa nar. ThDr. KAROL KMEŤKO, arcibiskup nitriansky, nábo
ženský spisovatel (um. r. 1948).

— — 1885 — pred 100 rokmi — bol menovaný za farára do 
Snakova EMIL KUBEK, významný gr.-kat. kňaz, spisovatel, 
rodolub (1857—1940).

-------  1895 — pred 90 rokmi — um. ŠTEFAN.ANIÄN JEDLlK,
benediktín, fyzik a vynálezca (nar. r. 1800).

13. decembra 1545 — pred 440 rokmi — začal sa Tridentský 
snem (skončil sa r. 1563 po 10-ročnom prerušení v r. 1552).

16. decembra 1770 — pred 215 rokmi — sa nar. LUDWIG 
VAN BEETHOVEN, nemecký hudobný skladateľ (um. r. 1827).

18. decembra 1835 — pred 150 rokmi — v Žiline sa nar. 
FRANTIŠEK MRÁZ, teológ, pedagóg, autor slovenskej gramati
ky (um. r. 1884).

-------  1875 — pred 110 rokmi — um. HENRICH AUGUSTÍN
DUNAJSKÝ, maliar, grafik a sochár (nar. r. 1812).

20. decembra 1950 — pred 35 rokmi — prijalo Národné 
zhromaždenie zákon na ochranu mieru.

21. decembra 1765 — pred 220 rokmi — um. PROKOP DIVÍŠ 
(vl. m. Václav Divíšek), kňaz-premonštrát, vynálezca blesko
zvodu (nar. r. 1698).

22. decembra 1875 — pred 110 rokmi — um. JOZEF GAGA- 
NEC, biskup prešovskej eparchie, zakladatel Spolku sv. Jána 
Krstiteľa a internátu pre študentov (nar. r. 1793 vo Vyšnom 
Tvarožci).

27. decembra 1820 — pred 165 rokmi — um. SAMUEL TE- 
ŠEDIK, spisovatel, zakladatel polnohospodárskych škôl v Uhor
sku (nar. r. 1742).

28. decembra 1935 — pred 50 rokmi— v Kys. N. Meste um. 
DLHOMlR POĽSKÝ (vl. m. Andrej M ajer), kňaz, básnik (nar. 
r. 1864).

29. decembra 1775 — pred 210 rokmi — uhorská kráľovná 
MÁRIA TERÉZIA oznámila zriadenie spišského biskupstva.

30. decembra 1865 — pred 120 rokmi — sa nar. RUDYARD 
KIPLING, anglický spisovatel, nositel Nobelovej ceny (um. r. 
1936). (ž)

Z decembrových výročí HISTORIOGRAFIU^ ť /  /  <1

Cirkevné dejiny sú neoddeliteľnou časťou národných dejín 
každého národa. Ich výskum je preto dôležitý nielen z hradis
ka predmetu ako takého, ale aj z hľadiska poznávania vývinu 
národnej kultúry vôbec. Tvorba veľkých historiografických syn
téz sa, pravda, nezaobíde bez dlhoročnej ťažkej a kritickej 
práce so zbieraním celého komplexu nielen základných, ale 
aj podružných historických faktov, ich vyhodnocovaním a in
terpretáciou. Heuristické postupy sú v tomto smere rôzne 
a vyberajú sa také, ktoré sú najefektívnejšie pre dosiahnutie 
cieľa — objektívnosti a čo možno najväčšej úplnosti.

V plnom rozsahu to piati pre skúmanie dejín našej grécko
katolíckej cirkvi, je známe, že nemáme modernú, kritickú mo
nografiu, ktorá by vyhovovala súčasným nárokom a našim po
trebám a zhrňovala by vývin našej cirkvi od cyrilometodských 
dôb po súčasnosť a -akceptovala by výsledky historických dis
ciplín, archeológiou počínajúc a archivistikou končiac, je zná
me aj to, že zub času koná svoje a mnohé pamiatky mizli 
a miznú do nenávrátna, často aj našou až nepochopiteľnou 
nedbalosťou a povrchnosťou. Začínať so syntézou je zaiste pri 
práci nad dejinami našej cirkvi nad sily a možnosti jednot
livca. Musí nastúpiť drobná, ale vyčerpávajúca regionálna 
historická práca po našich farnostiach. Musíme začať od miest
nych cirkevných dejín a zhromažďovať všetko, čo s nimi, ho
ci nepriamo súvisí. Na dobro veci bolo by aj založenie epar- 
chiálneho historického archívu, ktorý by bol garantom takejto 
výskumnej činnosti a koordinoval ju. je chvályhodné, že v na
šej tlači narastá počet solídne koncipovaných regionalisticky 
zameraných historických prác z oblasti gréckokatolíckych cir
kevných dejín. Solídne príspevky sa objavili aj v našom ka
lendári. Sú to dobré impulzy, ktoré nesmú zostať na polceste. 
Nemalo by tctiž byť takej farnosti, ktorá by nemala zodpo
vedne spracované svoje dejiny. Viacerí naši kňazi majú na 
to aj jazykové predpoklady. Bez ťažkostí si poradia so sta
rými latinskými alebo maďarskými textami, rozumejú im a kri
ticky ich explikujú, majú jednoducho zmysel pre prácu v ob
lasti miestnych cirkevných dejín. Vedia si na to nájsť aj po
trebný čas a trpezlivosť.

Volanie rozvíjať regionalistiku v oblasti gréckokatolíckych 
cirkevných dejín zaiste padne na úrodnú pôdu najmä v tom
to jubilejnom roku, roku, keď si pripomíname základný his
torický medzník aj našej cirkvi. A. KAPUTA

ROZVÍJAJME REGIONÁLNU CIRKEVNÚ "]

MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY VO SVIDNÍKU 
buduje pod známym svidníckym amfiteátrom prírod
nú etnografickú expozíciu — skanzen. Zo 45 pláno
vaných objektov, ktoré vybrali z 226 obcí východ
ného Slovenska, je postavených 20 objektov, napr. 
dom chudobného roľníka s dymňankou, t. j. izba 
s ohniskom bez komína z Uličského Krivého. Sú
časťou skanzenu bude aj drevená cerkev z Nižnej 
Polianky, ktorá bola postavená roku 1766. Pretože 
sa pôvodný ikonostas v tomto chráme nezachoval, 
bude tam inštalovaný z iného chrámu.
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