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ROČNÍK XIX.

o. Marián P o t á š

Narodenie Panny Márie
„Tvoje narodenie, presvätá Panna, 
prinieslo radosť celému svetu . .

(Tropár)

Svätá Cirkev nemá vo zvyku oslavovať deň naro
denia svojich svätých, ale len deň ich narodenia 
pre večnosť, t. j. deň ich svätej smrti. Výnimkou je 
tu Panna Mária, ktorá bola počatá a zrodená bez 
dedičného hriechu. Podobne oslavuje aj deň naro
denia sv. Jána Krstiteľa, ktorý už v matkinom ži
vote bol očistený od hriechu, a preto sa slávi jeho 
narodenie, narodenie Panny Márie a narodenie Pá
na.

V novom cirkevnom roku, do ktorého sme vstú
pili dňom 1. septembra (vo východnom obrade), 
oslavujeme ako prvý v poradí tento radostný ma
riánsky sviatok, sviatok zrodenia nádeje pre nás 
a pre celé ludstvo.

V Evanjeliách nie je zaznamenaná udalosť o na
rodení Panny Márie. Nepíše sa tam ani o jej mla
dých rokoch, ani mená jej rodičov. Všetky naše po
znatky pochádzajú z apokryfov a starokresťanskej 
tradície, kde sú aj mnohé iné podrobnosti o živote 
Ježiša Krista, o ktorých Evanjeliá nehovoria. Aj keď 
Cirkev neuznáva tieto pramene za autentické, pred
sa sa z nich môžeme mnoho dozvedieť o tradícii 
a učení prvotnej Cirkvi. Prvou z nich je Protoevan- 
jelium sv. Jakuba z rokov 170—180. Z nej sa dozve
dáme o narodení Panny Márie, o jej rodičoch a 
o jej uvedení do chrámu. Tieto knihy boli v prvotnej 
Cirkvi vo veľkej úcte. Používali ich aj najstarší cir
kevní spisovatelia, ako sv. Epifán, Andrej Krétsky, 
Herman, Ján Damascenský a i. Z nich sa dozvedá
me, že Panna Mária pochádzala z kráľovského rodu 
Dávida po otcovi, a z rodu Ärona podľa matky. Jej 
rodičia Joachim a Anna boli dlho bezdetní. V tých 
časoch bola bezdetnosť pdvažovaná za znamenie 
trestu a hanby. Preto sa vytrvalo modlili o odvráte
nie tejto hanby. V maličkej Márii dožili sa splnenia 
svojich túžob.

Odkedy sa táto udalosť začala sláviť ako sviatok, 
je ťažko povedať. Ale vieme, že už sv. Ján Zlatoústy 
kázal o radostnom sviatku narodenia Panny Márie. 
Tento deň oslavovali aj sv. Epifán, sv. Roman zv. 
Sladkopevec. Sv. Helena dala postaviť chrám na po
česť narodenia Panny Márie.

Stichiry, ktorými oslavujeme tento sviatok, napí
sali: sv. patriarcha Anatol (449), sv. Štefan Jeru
zalemský (6. stor.), sv. Ján Damascenský (7. stor.), 
Herman (8. stor.) i Jozef Studita (9. stor.).

Oficiálne tento sviatok bol ustanovený za cisára 
Mauricia (r. S82). Do Ríma a na Západ prešiel zvyk 
oslavovať tento sviatok za pápeža Sergeja (r. 895).

Mária, Panna blahoslavená, tebe sa klania nebo, zem celá : 
Raduj sa, stánok milosti, nádej si v našej žalosti.

Nia snímke je  detail Michelangelovej Piety. 
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A sv. Ján Damascenský o ňom povedal toto: „Deň 
narodenia Bohorodičky je dňom veľkej radosti, lebo 
skrz Božiu Rodičku obnovilo sa celé ľudské poko
lenie a zármutok pramatky Evy sa premenil na ra
dosť.“

Sviatok narodenia Panny Márie prichádza k nám 
v znamení radosti a nádeje.

1. Radujú sa rodičia, Joachim a Anna, ako sa 
o tom spieva na večierni: „Radujte sa, Joachim a 
Anna, veseľte sa, lebo od neplodnej matky rodí sa 
Príčina našej radosti a spásy.“

2. Radujú sa anjeli, ako o tom spievame ďalej na 
večierni: „Vsečestné tvoje narodenie, prečistá Pan
na Mária, oslavuje množstvo anjelov v nebi a ľud
ské pokolenie na zemi, lebo si sa stala matkou Stvo
riteľa všetkých, Krista, nášho Pána.“

(Pokračovanie na á, str.)



KALENDÁR 
NA MESIAC

S E P T E M B E R

1. U Začiatok cirkevného roka
Simeon, stípnik; ctihodný

2. S Mamant, mučeník:
3. Š Antim, mučeník
4. P Babyl, arcibiskup; mučeník. Mojžiš, prorok.

Prvý piatok
5. S Zachariáš, prorok

6. N 13. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 2. Llt. 1 
Kor 16, 13—24; Mt 21, 33—42. Spomienka zá
zraku sv. arch. Michala

7. P Sozont, mučeník
8. U Narodenie presv. Bohorodičky. Lit. Flp 2, 5—

11; Lk 10, 38—42; 11, 27—29
9. S Joachim a Anna, ctihodní

10. Š Minodora, Mitrodora a Nymfodora, mučenice
11. P Teodora, ctihodná
12. S Autonom, mučeník

O d d a n i e  sviatku Narodenia presv. Boho
rodičky

13. N 14. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 3. Lit. 2 
Kor 1, 21—24; 2, 1—4; Mt 22, 2—14. Kornel, 
stotník; mučeník.
Nedeľa pred Povýšením sv. Kríža

14. P Povýšenie sv. Kríža. Lit. 1 Kor 1, 18—24; Jn
19, 6—11; 13—20; 25—28

15. U Nikita, mučeník
16. S Eufímia, mučenica
17. Š Sofia (Žofia) a jej tri dcéry: Viera, Nádej

a Láska, mučenice
18. P Eumeniáš, biskup
19. S Trofim, Sabat a Dorimedont, mučeníci

20. N 15. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 4. Lit. 2 
Kor 4, 6—15; Mt 22, 35—46. Eustach s rodi
nou, mučeníci
Nedeľa po Povýšení sv. Kríža

21. P Kodrát, apoštol
O d d a n i e  sviatku Povýšenia sv. Kríža

22. U Fokas, biskup; mučeník
23. S Počatie sv. Jána Krstitela
24. Š Tekla, mučenica; apoštolom rovná
25. P Eufrosínia, ctihodná
26. S Ján Bohóslovec, apoštol a evanjelista

27. N 16. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 5. Lit. 2 
Kor 6, 1—10; Mt 25, 14—30. Kalistrát a i., 
mučeníci

28. P Chariton, vyznavač
29. U Kyriak, ctihodný
30. S Gregor, biskup; mučeník

NEPOKRADNEŠ

Krátke a  jasné je  siedm e B oíie prikázanie, ¡e  zaštepené 
do svedom ia ka íd éh o  človeka, ¡e  to zjavené prikázanie, ktoré 
Boh preto vyhlásil na hore Sinaj, aby jeho dôležitosť ešte  
oiac zvýraznil.

Každý, kto užíva zdravý rozum, vie, že krádež, lúpež, klam 
stvo sú previneniami proti blížnemu a proti spoločnosti. K ai
dý vie, že nie je  dovolené škod il blížnemu na majetku. Pod 
slovom blížny rozumieme a] ludskú spoločnosť, jej jednotky, 
spolky, družstvá, národný a štátny majetok.

Krádež zakazuje Pán Boh tak v Starom ako v Novom zá
kone. Tobiášova žena priniesla raz do domu kozliatko, ktoré 
dostala od ľudí, kd e pracovala. Tobiáš ju takto napomína: 
„Varujte sa, aby nebolo ukradnuté. . .  Lebo z ukradnutého 
nesmiem e ničoho jest, ani sa takého dotýkat“ (Tob 2, 11). Je
ho obava je  prejavom úzkostlivosti, s akou  chce zachovávať 
predpisy Zákona, aby do jeho domu neprišlo niečo, čo je  
nepoctivo nadobudnuté. Sv. Pavol zasa p íše: „Ani zlodeji ani 
la k o m c i . . .  nebudú dedičmi Božieho kráľovstva (1 Kor S, 10).

Ďemostenes povedal zlodejovi, ktorý sa vyhováral, že ne
vedel, ž e  to patri jemu, toto: „To si a le  vedel, že nepatrí 
tebe, nie?!“

Krádež je  vždy, nech to  bude od kohokoľvek. Zlodeja ča
ká  hanba (Sir 5, 17j. ,£ o  získaš krádežou, sú peniaze, a le  čo 
stratíš, je  Boh. Myslíš na zisk, a le  myslí i na stratu“, pove
dal sv. Augustín.

V Starom zákone čítam e, že keď  sa žid ia vrátili z babylon
ského zajatia, nastal veľký hlad. Toto mnohí využili k  svojmu 
obohateniu. Keď to videl Nehemiáš, pred celým  zhromaždením  
vzal svoje šaty, vytriasol ich a  uisťoval, že aj Pán Boh tak  
povytriasa m ajetok každého, ktorý bol nespravodlivo nado
budnutý (N eh 5,1—13).

Ukradnutá vec nerobí človeka šťastným. Nie nadarmo sa 
hovorí, že ak o  prišlo, tak odišlo. V tomto prísloví je  tisíc
ročná ľudská skúsenosť, pretože nespravodlivo nadobudnuté 
poklady sú neužitočné“’ (Prís. 102 ■

O sv. Medardovi čítam e, že mu raz zlodej ukradol kravu, 
ktorá m ala n a krku zvonec. Túto si zlodej priviedol do svajtw 
domu. A hoci sa krava nehýbala, zvonec stále zvonil. Zvonec 
schoval, ten a le  aj tak  zvonil. Aby sa neprezradil, celý  na
strašený priviedol kravu sv. Medardovi a  zvonec prestal 
zvoniť.

Hlas zvonca — to je  hlas nášho svedomia, ktorý nedá zlo
dejovi pokoja po celý  život. Hlas jeho svedomia hovorí, volá, 
tresce, napomína, až kým nespravodlivo nadobudnutú vec 
nevrátime a lebo nenahradíme.

Výstražné sú správy o krádežiach v bytoch, vo vlakoch, 
chatách a záhradách. Zarážajúce sú správy o  rozkrádaní ná
rodného majetku. Smutné je, k eď  sa náfdu ľudia, ktorí si chcú 
prilepšovať na úkor blížneho alebo ce le j spoločnosti. Smutné 
je  to a  veľmi zahanbujúce.

Nespravodlivo nadobudnutá vec neprináša požehnanie, 
pretože „kto se je  neprávosť, ten bude žat skazu" (Prís. 22,8). 
Buďme preto spokojní s tým, čo  máme, čo  sm e si statočne a 
čestne nadobudli. Všetko mat nemôžeme. Cesta statočnosti je  
najlepšia a  najistejšia. Smrť nás pripraví o  všetko, a le ten, 
kto je  bohatý v Bohu, toho bohatstvo ostáva naveky.

—tá—
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Máme sa nad etttt zamýšľať
S Božou pom ocou  začínam e ď alší m esiac, už je 

senný, v ktorom, zavŕšim e aj tretí štvrťrok tohto ro
ku. le  po žatve obilovín, a le  naši poľnohospodári 
majú plné ruky práce. Č aká ich zber jednotlivých  
plodín, k toré  na jar zasiali a  k to ré  teraz čakajú  na 
ich pracovité ruky, aby ich zobrali z poľa , aby ich
— podľa príslušných agrotechn ických  hodnôt a  ter
mínov — uskladnili a  poväčšine dodali na spotre
biteľský trh.

Budeže to roboty! So zem iakm i a  cukrovou repou, 
s kukuricou a  ostatnými plodinam i jesen e  . . . !

Jeseň  je  požehnaný čas! Aj krásny  — zhodujú sa  
v tom básnici, k eď  hovoria, že jeseň  je  m ú d ra . . . !  
Je múdra, lebo nás učí, čo všetko m ožno dop esto 
vať, čo  všetko m ožno dorobiť, k eď  na jar urobím e 
všetko ako  sa p a tr í . . . !

.*

Ale jeseň , to je  odjakživa a j začiatok  nového šk o l
ského  roka, požehnaný čas  taštič iek , čo  si nesú pr
váčikovia na svojich chrbtoch, prekrásny čas, kedy  
si my starší spom ínam e na ngše septem bre, na ča 
sy, k eď  sm e my začínali školu . E šte žijú m edzi nami 
pam ätníci tabuliek  — predchodkýň  našich p ísan iek  
a zošitov  — tabu liek  a  griflíkov , ktorým i nás učili 
naši prví učitelia a k o  sa  píšu prvé písm ená, z k to 
rých sa dá zložiť a j najsladšie slovo „m am a“ — a le 
bo aj prvá vedom osť prváčika  o tom , že mama 
má Evu a  Eva má mamu . . .

Roky odvtedy uplynuli a  my — zábudliví a  n epo
zorní — pozabúdali sm e na tých, čo  nás priúčali 
vedom ostiam . Aj poď akovať sm e sa im zabudli. Mno
hí z nich už hádam  ani nežijú, lebo  tak  je  to  usta
novené od  nášho Boha, že č lov ek  žije m edzi ko lískou  
a  hrobom  . . .

Ej, k d eže  sú naše ko lísky ! K deže sú naše dobré  
mamy, čo  nám — pri ko lísan í — sp ievali o  tom , aby  
sm e sa nepokazili, aby sm e boli dobrí! Čo iného si 
želá každá  dobrá mať, na čo  iné m yslí, k eď  vidí to  
svoje m alé v k o lís k e : len  na jeho  budúcnosť. K Ot
čenášom  za jeho šťastnú budúcnosť pridáva pesn ič
ku, pesničku uspávanku, aby dobre ha ja lo  to je j z la
té vtáča. Aby sa  mu vždy dobre vodilo a  n edalo  sa  
nikdy na zlé cesty  . . .

M amička, tu z nášho kraja , m am ička, čo  cestova
la za svojimi do Ostravy, rozprávala mi, a k o  je j  veľ
mi záleží, a k o  veľmi dbá na to, aby jej ,jn la d í“ nežili 
len tak  ak o  strom y v lese , a le  a k o  sporiadaní ľu
dia . . .  Už sú týždne odvtedy a  m am ička sa  už jste  
vrátila do Bardejova, a le  viem  — a  isto — iste som  
presvedčený, že svojim drahým  nezabúda p ísať: A 
buďte mi dobrí: na Pána Boha nezabúdajte, k  nemu 
sa m od liev a je . . .  Lebo nikto iný , iba on sám  po
môže v našich životných starostiach  a  krížoch  . . .

*

Septem ber je  a f  preto pre nás dôležitý , že  si o ňom  
pripom ínam e zásluhy m ierum ilovného ľudstva, k to 
ré spôsobili, že sm e boli uchránení vojny. Boli sm e
— po ce lý  tento čas  svedkam i veľkých  m ierových  
iniciatív, a le  a j n eochoty  Západu, ktorý  ^stále k a l
kuloval so slabosťou krajín  svetovej socia listicke j  
sústavy.

Povedzme si úprimne a  popravde  — odpovedzte  
vy, naši vzácni čitatelia  — kto  by si žela l vojnu,

kto  by ch ce l, aby sa  ten to pokojn ý  a  sporiadaný ži
vot, prem enil na vojnové p u stošen ie . . .? !

Viem, že odpovedám  z vašej duše a  z vášho srd
ca, k eď  poviem : nikto! — N aozaj nikto si neželá, 
aby sa  náš pokojn ý  život, k d e  si d ietky  v pokoji 
snívajú svoje  sny, k d e  naše rodiny žijú v krásnej 
harm ónii, k d é  vychádza usm ievavé sln iečko  nad 
naše dom ovy a  k d e  nám vtáčkovia štebotajú svoje 
spevy  — prem enil na p ek lo !

To p ek lo  by bolo  tentoraz naozaj p ekeln é , lebo  
nam iesto bežných, konvenčných zbrani, by nastúpili 
jadrové, nukleárne zbrane.

Od hladu, moru a  vojny, osloboď  nás, Pane! — 
T ak sa  m odliepali naši predkovia, hoci ani netušili, 
že a j po storočiach  a  d esaťročiach  bude táto m od
litba aktuálna.

Na svete je  hlad , plno hladu! Hladuje takm er jed
na m iliarda ľudí! V krajin ách  tretieho sveta je  ešte  
plno chorôb, k to ré  by  už nem useli — a v prvom ra
d e  nem ali — byt, k eb y  sa  nam iesto na horúčkovité 
zbrojen ie, investovali pen iaze do  výskumov, a ko  ich 
odstrániť!

*

Čo si teda zaželať do tohtoročného septem bra?  
Čo zaželať našim milým čitateľom , ktorí tak  radi
— m esiac za m esiacom  — stajiajú  — po našom časo
pise. Azda to najh lavnejšie: Aby sm e si uchránili 
m ier, hodnotu najvzácnejšiu, gruntovanú, fundam en
tálnu, bez k to re j sa nedá žiť, bez  k tore j sa nedá dý
chať . . .  Mier potrebujú naše rodiny, naši otcovia  
a  m a tk y . . .  Mier potrebujú naše deti, aby m ohli 
rásť v p oko ji a  rodinnej láske.

Mier potrebu jem e všetci a  verím e, že Pán Boh 
svojou m ilosťou požehn á ochotn é snaženia štátni
kov, k torí podnikajú  všetky potrebné kroky  pre za
chovan ie svetového mieru!

-ant-

Cas prázdnin pominul. Opätovne ožívajú všetky školy a  škol
sk é  zariadenia státisícom  žiakov. Začína sa  školský  rok  1987 
—88. Atmosféra prvého dňa nového školského roka, hoci }e 
tradičná, je  neopakovateľná. Najmä pre tých, ktorí vstupujú 

do Školských latňc po prvýkrát.



Narodenie Panny Márie
(Pokračovanie z 1. str.)

3. Radujú sa aj všetci svätí Starého a Nového zá
kona. „Obnov sa, Adam, veseľ sa, Eva, radnj sa, 
proroci, spolu s apoštolmi a spravodlivými, lebo 
dnes vzišla veľká radost pre anjelov a ľudí od spra
vodlivých Joachima a Anny“ (na utierni).

4. K tejto oslave volá Cirkev aj nás: „Poďte, všet
ci veriaci, pôdne pozrieť Panna, zdroj panenstva, 
kvet z Äronovej palice. Jej narodenie obnovuje tvár 
zeme. Cirkev si odieva nádheru, lebo chce oslávif 
svätý chrám, v ktorom sa uskutoční vrcholné ta
jomstvo, preslávnea nepochopiteľné zlúčenie dvoch 
prirodzeností v Kristovi. Jemu sa pokorne klaňaj
me a narodeniu Nepoškvrnenej úctu vzdajme“ (Ver
šové slohy).

Nad kolískou presvätej Bohorodičky zamyslíme sa 
aj my nad dňom nášho narodenia. Bolo to dávno, 
pred 10, 50, možno aj viac rokmi, keď Boh vo svojich 
odvekých plánoch a múdrosti poslal svojho anjela, 
aby vdýchol dušu do sotva postižiteľnej podoby die
ťaťa. Do kolísky môjho jestvovania položil mi dary: 
svoju vlastnú podobu, nesmrteľnú dušu, a krstom 
zmyl zo mňa kliatbu, čím som sa stal Božím dieťa
ťom. Obdaroval ma svojimi milosťami a potrebnou 
silou, aby som mohol splniť svoje dôležité životné 
poslanie. Vyvolil ma za svojho spolupracovníka, aby 
som spolu s ním vytváral duchovné i telesné hod
noty pre seba a svoje okolie, predovšetkým tie, kto
ré sú osožné pre moju spásu a pre spásu mojich 
blížnych. Ak som duchovne mŕtvy, nuž nad kolískou 
Panny Márie musím sa zrodiť do nového života, do 
života s Pannou Máriou, do života milosti, v ktorom 
nájdem radosť, čistotu svedomia a Boží mier pre 
svoje srdce.

f píšu unn bohoslovci

MODROSŤ

Kajarnaum. Pozostatky synagógy, postavenej v 2. storočí po 
Kr. na tom tstom m ieste, kde stála synagóga z Ježišových

Sias.

Dožič mi, Bože, vyrovnanosť, 
aby som  prijím al to, čo  nem ôžem e zmenit, 

odvahu,
aby som  zm enil to, čo  m ôžem e zmenit 

a  múdrosť,
aby som to vždy rozoznal.

(K. Vonnegut)

Múdrosť nie je určená iba niektorým vyvoleným, 
ale je dostupná každému človekovi. Záleží však na 
tom, čo si človek pod týmto pojmom predstavuje. 
Väčšintíu je to vzdelanie, ucelené poznatky niekto
rého z prírodných alebo humánnych vedných sme
rov. Múdrosť je však niečo iné. Je to schopnosť 
uplatnenia všetkých životných poznatkov k doko
nalému prežitiu života. H. Ibsen takto charakteri
zoval jednu zo svojich postáv: Peer Kynt bol podob
ný cibuli, ktorú možno lúpať bez toho, že by sme 
došli k pevnému jadru. Jeho život nebol ničím iným, 
ako plynutím mesiacov a rokov. Mesiace a roky 
ubehli do vetra bez toho, že by odhalili čo najmenší 
odolný bod. Na jeho hrob by sa mohol dať tento 
nápis: „Tu odpočíva nikto“.

Človek každý deň objavuje v sebe schopnosti, kto
ré treba rozvíjať, nedostatky, s ktorými treba skon
covať. Ak sa nám to čo i len v maličkosti podarí, 
budeme mať dobrý odrazový mostík k dokonalej
šiemu životu. No často nám chýba odvaha zmeniť 
už zaužívaný spôsob života. Radšej žijeme pokojne 
ďalej so svojimi chybami a nedostatkami. Nie sme 
ľahostajní k sebe i Bohu? Práve kresťan musí byť 
dynamický, musí mať v sebe podmieňujúcu silu vy
trhnúť zo strnulosti ostatných. Velkým nedostatkom 
moderných kresťanov je, že často sú statickí. Mys
lia si, že stačí zachovávať si vieru bez toho, že by 
ju ďalej rozvíjali a bránili. Takáto cesta nás nedo
vedie k dokonalejšiemu prežitiu nášho života, ktorý 
nás vedie cez smrť k novému životu.

Ľudia, keď sa im nepodarilo vyliečiť zo smrti, 
uzhodli sa, aby sa obšťastnili, že na ňu nebudú vô
bec myslieť (B. Pascal).

Starogrécky myslitel Diogenes sa raz prechádzal 
po trhu okolo stánkov s najrozličnejším tovarom. 
Predavači mali na tabuľkách napísané, aký tovar 
ponúkajú. Diogenes zašiel k prázdnemu stánku a na 
tabuľku napísal: „Tu sa predáva múdrosť.“ A kaž
dému predal tú istú múdrosť: „Pamätaj na smrť a 
pôjdeš správnou cestou života.“

Myšlienka na smrť v nás nesmie vyvolávať pesi
mistické úvahy. Nesmie byť príčinou našej rezigná
cie. Naopak, musí sa stať zdrojom životnej múd
rosti. Musí vyprovokovať k túžbe po dokonalejšom 
živote, musí viesť k prehodnoteniu doterajšieho ži
vota, ktoré odstráni prípadné nedostatky. Smrť nie 
je zánik. Je to hranica nového života, ktorý chce
me dosiahnuť. Preto sa usilujeme prežiť svoj život 
dokonale v spojení s Bohom a s jeho pomocou usi
lovať sa o dokonalý život. M. Kerul-Kmec



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
(Mariánsky rok)

(Pokračovanie)

Články viery (dogmy) o presvätej Bohorodičke.
Centrom náuky o Panne Márii sú články viery, 

že: Prečistá Panna Mária je  Božia Matka, Bohoro
dička; — je vždy Panna, to znamená pri počatí, pri 
pôrode a po pôrode; — je svätá, bezhriešna, nepo
škvrnená — ochránená od prvorodnéhp hriechu; 
bola vzatá do neba s dušou a telom; — je našou 
ochránkyňou, orodovnicou. Všetky tieto články vie
ry nám podáva tropár sviatku Usnutia Panny Má
rie: „Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodič
ka, pri smrti svet si neopustila. Odišla si do večnej 
blaženosti, lebo si Matka Života, a svojimi modlit
bami zbavuješ smrti naše duše.“ Vela veriacich ten
to tropár vie naspamäť a je to dobré, aby sme ho 
pojali do svojich denných modlitieb, aby sme takto 
velebili presvätú Bohorodičku. Pozrime sa na jed
notlivé uvedené články viery.

Prečistá Panna Mária — je Bohorodička, Božia 
Matka. Dieťa, ktoré ona počala a porodila, je Boží 
Syn. Vo svojej božskej podstate Boží Syn jestvoval 
večne. Avšak svoju ľudskú prirodzenosť má od mat
ky. Kristus ako Boh je z Otca narodený od več
nosti. Teda Panna Mária bola matkou osoby, ktorá 
sa z nej narodila. Je tak ako každá iná makta mat
kou toho, koho porodila. Osobou, ktorú porodila 
Panna Mária, bol Boží Syn. Boží Syn, druhá Osoba 
Najsvätejšej Trojice, teda prečistá Panna Mária je 
Bohorodička, Božia Matka. Sväté písmo nazýva Pan
nu Máriu Ježišovou Matkou: „Na tretí deň bola v Ka
ne Galilejskej svadba. Bola tam aj J e ž i š o v a  
m a t k a “ (Jn 2, 1). „Pri Ježišovom kríži stála j e 
h o  m a t k a . . .  Keď Ježiš uzrel m a t k u . . . “ (Jn
19, 25).

Sväté písmo nazýva Pannu Máriu i „matkou Pá
na“: „Čím som si zaslúžila, že m a t k a  m ô j h o  
P á n a  prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43).

V Svätom písme Ježiš velmi často sa nazýva Bo
žím Synom. Pretože Ježiš je Boží Syn, jeho matka 
je Božia matka. V Starom zákone prorok Izaiáš pro
rokoval: „Hla, panna počne a porodí syna a dajú 
mu meno Emanuel“ (Iz 7, 14). Evanjelista Matúš 
podáva slová anjela pri zvestovaní a povedané pro
rokom potvrdzuje: „To všetko sa stalo, aby sa spl
nilo, čo Pán povedal ústami proroka: ,HIa, panna 
počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,1 čo 
v preklade znamená: B o h  s n a m i “ (Mt 1, 22—
23). „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 
On bude veíký a bude sa volať s y n o m  N a j v y š 
š i e h o . . .  A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 
bude to Boží Syn“ (Lk 1, 31—32; 35).

Pretože Panna Mária porodila Božieho Syna, je 
Bohorodičkou a Matkou Božou. — Apoštol Pavol 
tiež hovorí: „Keď prišla plnosť času, Boh poglal 
svojho Syna, narodeného zo ženy“ (Gal 4, 4). — 
Prečistá Panna Mária počala a porodila historickú 
osobu Ježiša Krista Bohočloveka. Ona mu nedala 
božskosť, lebo tú Ježiš mal od večnosti, ale dala 
mu ľudskú prirodzenosť. Panna Mária teda porodila 
Božieho Syna podľa ľudskej prírody, ktorú si on 
z nej osvojil, preto ona je Matkou Božou, Bohoro-

Zázračný obraz Panny Márie s dieťatkom : Spása rím skeho 
ľudu (Salus populi Romani) v bazilike S. Maria Maggiore. Je 
to  byzantská ikona na dreve, namaľovaná asi o 7. alebo 8.

storočí.

dičkou. Aj ľudská matka dáva dieťaťu len telo a 
predsa ona je  skutočnou matkou, pretože prirodze
ným zákonom s tým telom sa spája duša a tak vzni
ká — rodí sa človek. Výsledkom každého pôrodu 
nie je ani telo, ani príroda, ale človek, osoba. Tak 
aj Panna Mária, pretože Božiemu Synovi dala telo, 
neporodila len ľudskú prirodzenosť, ale Božieho 
Syna, ktorý tú ľudskú prirodzenosť prijal do svojej 
božskej osoby. Teda, večný Boží Syn stal sa člove
kom, keď sa narodil z Panny Márie.

Proti názvu Bohorodička prvý vystúpil konštanti- 
nopolský patriarcha Nestor. Bol to čestný človek 
avšak nemal potrebné teologické vedomosti. Keď 
sa stal patriarchom, začal učiť, že Panne Márii ne
patrí názov Bohorodička (grécky Theotokos), ale 
len Kristorodička, lebo ona porodila len Krista-člo- 
veka, s ktorým sa Boží Syn spojil až neskoršie pri



krste v Jordáne. Toto vyvolalo velké ,pohoršenie. 
Najráznejšie proti tomu učeniu vystúpil patriarcha 
Cyril Alexandrijský. Na to bol r. ¿31 do Efezu zvo
laný koncil, ako tretí všeobecný, ktorý mal vznik
nutý spor vyriešiť. Na prvom zasadnutí boli uvede
né dôkazy pravoverného učenia, že Panna Mária je 
Bohorodička (Theotokos). Nestoriova náuka bola 
vyhlásená za blud, preto patriarcha Nestor ako „no
vý Judáš“ bol vyobcovaný z Cirkvi a zosadený. Za
sadnutie koncilu trvalo do neskorého večera. Do
okola chrámu, v ktorom koncil zasadal, stáli masy 
veriacich, ktorí čakali rozhodnutie. Keď sa dozve
deli, že koncil potvrdil pôvodné učenie Cirkvi, že 
Panna Mária je Bohorodička, z velkej radosti osvie
tili celé mesto a nesúc sviečky v rukách procesiami 
odprevádzali biskupov koncilu do ich ubytovní. — 
Tento koncil taktiež určil, aby veriaci pri Službe 
Božej, keď spievajú pieseň Dôstojné je, na slová 
„ako opravdivú Bohorodičku ťa zvelebujeme“ sa 
prežehnali nä znak velebenia Bohorodičky a pre
javu viery v ňu ako Bohorodičku. Bohorodička — 
je najkrajšie mqno prečistej Panny Márie.

Z článku viery o Božom materstve Panny Márie 
vyplývajú ďalšie články viery. Cirkev učí, že Panna 
Mária bola v ž d y  p a n n a .  V tropári Usnutia spie
vame: „Pri pôrode si p a n e n s t v o  z a c h o v a 
l a “ a to pri počatí, pri pôrode a po pôrode.

Sväté písmo jasne učí, že Panna Mária bola pan
nou skôr než počala: „Poslal Boh anjela Gabriela do 
galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k p a n 
n e . . .  A meno p a n n y  b o l o  M á r i a “ (Lk 1, 
26—27). Že Panna Mária bola pannou, vidíme aj 
z jej odpovedí: „Ako sa to stane, veď ja muža ne
poznám?“ [Lk 1, 34). Že Panna Mária počala bez 
pričinenia muža vidno zo slov anjela: „Duch Svätý 
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A pre-

Pskovská ikona Božej Matky.

to aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“ 
(Lk 1, 35). Toto potvrdzuje aj evanjelium sv. Ma
túša. Keď Jozef chcel prepustiť Pannu Máriu, zjavil 
sa mu vo sne anjel Pána a povedal: „Jozef, syn Dá
vidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo 
to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého (Mt 1, 
20). Teraz Jozef vie, že jemu je určená zodpovedná 
úloha v dejinách spásy ludí, Ježiša budú považovať 
za syna nazaretského tesára, dokial on neodkryje 
svetu svoj božský pôvod.

Panna Mária o s t a l a  p a n n o u  i po p ô r o- 
d e, keď porodila Ježiša Krista. Takto Cirkev verila 
vždy. V tropári Usnutia spiev&me: „Pri pôrode si 
panenstvo zachovala.“ „Keď Panna Mária  ̂ počala 
a pri tom zostala pannou, tak isto i po pôrode osta
la pannou. Svätí Otcovia toto porovnávali napr. 
s lúčom slnka, ktorý prejde sklom alebo so vznikom 
myšlienky v duši a pod. Panna Mária i po pôrode 
Ježiša ostala pannou do smrti. Kresťania ju nazývali 
„vždy pannou“ („Prisnoďivoju“) a toto meno schvá
lil aj Piaty všeobecný snem (r. 553). Panna Mária 
nemala ďalšie svoje deti, čo vidieť aj z .toho, že 
Ježiš, umierajúc na kríži, Pannu Máriu zveril do 
opatery apoštolovi Jánovi. *

o. Štefan P a p p

(Pokračovanie v budúcom čísle)

NEZABUDNIME HNEĎ OD ZAČIATKU

Máme dobré deti. My, naši susedia, tí čo bývajú 
vedľa nás i nad nami. Všetky sú dobré. A všetky 
spoločne majú aj svoje chyby a nedokonalosti, kto
ré treba z nich vykorefiovať hneď v útlom veku.

Naši starkí vravievali — múdro' a rozumne: Ohý
baj ma mamko, dokial som ja Janko; bo keď budem 
Jano, neohneš ma, maino! Vychovávať treba hneď 
od prvých chvíľ, len čo dieťa začne chápať, reago
vať na svoje okolie. Tie prvé poznatky sa vštepia 
hlboko do jeho pamäti.

Najmä vtedy, keď dieťa chodí do školy, treba oň 
dbať od samého začiatku. Nerobiť zaň úlohy, ale 
kontrolovať či a ako si ich robí, pomáhať mu, ak 
čomusi nerozumie, dbať na to, aby si pravidelne 
robilo úlohy a pripravovalo sa na budúce vyučo
vanie.

Šťastné sú tie deti, ktoré majú starostlivých rodi
čov, ktorí im pomáhajú v učení a vytvárajú im vhod
né podmienky pre úspešné napredovanie vo vedo
mostiach.

Bohužiaľ, sú rodiny, kde deti tieto podmienky ne
majú, kde sa rodičia menej starajú o ich rast vo 
vedomostiach. Sú to najmä rodiny, v ktorých sú 
otcovia alkoholici. Otravujú nielen sami seba, ale 
celé rodinné ovzdušie. A deti plačú. . .  Ľúto im je, 
že majú takého otca. Ľúto, že musia byť svedkami 
takýchto bolestných scén. Strhávajú sa zo spánku 
v strachu, či zasa nevypukne nová hádka, nové ne
dorozumenie . . .

Urobme všetko, aby hneď od prvých dní nového 
školského roka mali všetky naše deti dobré pod
mienky pre získavanie vedomostí a rástli tak nie
len na tele, ale aj na duchu. —šek—



P r e s v ä t ý  a ž i v o t o d a r n ý  kríž
Svätý kríž, znamenie našej spásy, na ktorom 

v ťažkých bolestiach zomrel Ježiš Kristus pre našli 
spásu, po kalvárskej tragédii nebol k dispozícii 
Kristovým učeníkom, alebo myronosičkám. Podľa 
tradície, Kristov kríž bol nájdený sv. Helenou, mat
kou Konštantína Veľkého. Neskoršie bol ukoristený 
Peržanmi. Trvalo dlho, kým ho kresťania dostali do 
svojich rúk.

Štrnásteho septembra 628 vychádzal z brán Je- 
rnzalema veľký zástup ľudí. Bol to zástup veriacich 
a Kristových ctiteľov. Smeroval k pahorku Kalvárie. 
Uprostred davu kráčal muž — bosý, oblečený v jed
noduchom rúchu, ako kedysi Kristus pred svojím 
ukrižovaním a na svojich ramenách niesol tažký 
kríž. Bol to ten kríž, na ktorom zomrel Spasiteľ. 
A kto niesol tento kríž? Grécky cisár Heraklius, 
ktorý zvítazil nad Peržanmi a ukoristil od nich kríž. 
Teraz ho niesol na svojich ramenách a vztýčil ho 
na oltári chrámu Božieho hrobu v Jeruzaleme. . .  
To je v krátkosti prierez vzniku sviatku Povýšenia 
svätého kríža.

Kristov kríž, ktorý bol pre pohanov pohoršením 
a pre židov posmechom, je pre nás veriacich:

1. symbolom lásky a vykúpenia
2. symbolom víťazstva
3. školou múdrosti a trpezlivosti
4. znakom šťastia i záhuby.
1. Je symbolom lásky:
Japonský maliar Hicozo maľoval obraz japonské

ho cisára v životnej veľkosti vlastnou krvou. Svoj 
obraz venoval ministerstvu vojny. Chcel tým doká
zať svoju vernosť a lásku k cisárovi.

Aj Kristus maľoval svoj obraz lásky k nám vlast
nou krvou, vlastným životom, lebo chcel ukázať, že 
väčšia láska nejestvuje. . .  Aká je naša láska ku 
Kristovi? Sme ochotní priniesť obete za Krista, kto
ré od nás žiada? Každodenný život nám ponúka 
tofko príležitosti a koľkí z nás ich využívame na 
dôkaz lásky? „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 18,
24). Aké je naše nasledovanie?

2. Je symbolom víťazstva.
Je symbolom víťazstva už od najväčšieho okamihu 

ľudských dejín, od ukrižovania Ježiša Krista. Odvte
dy sa prejavuje moc Kristovho kríža. Slnko sa za
tmelo, skaly pukali, hroby sa otvárali. . .  a plní sa 
Kristovo slovo: „Až ja budem povýšený, všetko pri
vediem k sebe.“ Tento kríž fascinoval mnohých a 
urobil z nich oddaných Božích služobníkov. Viďme 
množstvo mučeníkov a milióny veriacich na celom 
svete. . .  Keď sa zdalo, že kresťanstvo zahynie, tu 
sa ukazuje Konštantínovi na nebi veľký kríž a v ja- 
se kríža vidí nápis a počuje slová: „V tomto zname
ní zvíťazíš!“ Poslušný týmto slovám a inšpirovaný 
svetelným úkazom na nebi vrhá sa do boja proti 
Maxentiovi a zvíťazil.

3. Je školou múdrosti.
Sv. Filip Neri a po ňom anjelský učiteľ sv. Tomáš 

Akvinský, na otázku, odkiaľ berie všetky tie vedo
mosti napísané vo svojich knihách, ukázal na kríž 
a povedal: „Toto je moja kniha. Pred ním som štu
doval v hlbokom rozjímaní!“

Zvedavý učenec prišiel na ostrov malomocných

a obdivoval milosrdné sestry v obetavosti a pýta sa 
ich, odkiaľ berú tú silu v nebezpečnej práci. Sestry 
ukázali na kríž: „Kríž je našou silou i zárukou na
šej spásy!“ Krásna odpoveď!

4. Je znakom šťastia i záhuby.
Veľký poľský skladateľ Chopin, keď ležal na smr

teľnej posteli, pýtal kríž, ktorý potom priložil k svo
jim perám a povedal: „Teraz som pri prameni šťas
tia!“

Sv. Orest, vojak cisára Diokleciána, nosil stále 
na prsiach kríž. Keď to spozoroval vojvodca, po
stavil ho pred súd, aby sa zriekol Krista. Orest vte
dy povedal: „Som kresťan. Slúžim Ukrižovanému a 
preto ho nikdy nezradím!“ Bol umučený s krížom 
v ruke.

Kiež aj nám žiari Kristov kríž v našom srdci, aby 
sme boli jeho mocou a silou uchránení od všetkého 
zla a pripočítaní raz k spravodlivým. Sedembolest- 
ná Matka Božia, ktorá si Kristov kríž s láskou ob
jímala, vypros nám u svojho Syna šťastnú hodinu 
smrti a pre zásluhy jeho umučenia a pre moc sv. 
kríža odpustenie všetkých hriechov a večný život
v nebi. o. Mikuláš Mariánsky

Poďte, všetky národy, pokloňm e sa požehnanému drevu. Veď 
na ňom sa uskutočnila večná spása . . .

BRÁŇME SA K PÝCHE 
Slávny kazatel Lacordaire sa neraz bičoval, ked sa vrátil 

z chrámu Notre Dáme, kde kázal. Hovoril o sebe, že takto sa 
mnsí brániť nezdravým sklonom k pýche.



Svetlá Východu

SVÄTÝ MUČENÍK A N T I M, • BISKUP

Po smrti sv. Cyrila, biskupa v Nikomedii, bisku
pom v tomto meste v roku 293 sa stal sv. Antim, 
muž velmi zbožný a plný čnostného života. V Niko
medii vtedy panovali cisári Dioklecián a Maximián, 
ktorí rozkázali mučiť všetkých vyznavačov sv. vie
ry. Prenasledovanie kresťanov bolo krutejšie najmä 
vtedy, čo zhorel cisársky palác a vina padla na 
kresťanov.

Preto už nie po kvapkách, ale potokmi tiekla krv 
Božích sluhov. Muži, ženy, starci ba aj nevinné deti 
zomierali v strašných mukách a ich počet prerástol 
tisícky. Sv. Antim ako dobrý pastier posilňoval svo
je verné stádo, ktoré odhodlane išlo na smrť za 
Krista. Sv. Antim sa vtedy utiahol do neďalekej 
osady a tam sa modlil za svojich veriacich, aby im 
Boh dal silu a mohli vydržať v prenasledovaní. Ve
del, že onedlho príde aj jeho čas vydať svedectvo
o sv. viere a že jeho život potrvá dovtedy, pokiaľ 
bude potrebné posilňovať jeho veriacich, ktorých 
si Boh vyvolil za svojich svedkov.

Stalo sa, že cisár Maximián prinášal raz verejne 
obeť pohanským bôžikom. Uprostred veľkého ticha 
naraz sa ozval mohutný hlas:

— Cisár, prečo sa klaniaš bezduchým idolom? Či 
nevieš, že jediný a pravý Boh je Boh kresťanov, 
ktorému nech je sláva naveky?

Akoby blesk udrel do všetkých pohanov. Pozera
jú sa a to jeden z jeho vojakov, Zinon, ktorý stál na 
vyvýšenom mieste, povedal tieto slová. Na rozkaz 
cisára pristúpili k nemu kati, bili ho kameňmi, od
rezali mu jazyk a nakoniec sťali mu hlavu. Jeho prí
klad dodal odvahu mnohým. Veľmoži, vojvodcovia 
a sluhovia cisára začali verejne oslavovať jediného 
a pravého Boha. Cisár všetkých dal uväzniť. Keď 
sa o tom dozvedel sv. Antim, napísal im list, v kto
rom ich vyzýval k vytrvalosti vo viere. List poslal 
prostredníctvom diakona Teofila. Stráž ho však chy
tila a predviedla pred cisára.

Sv. diakon však ani v najťažších mukách nevy
zradil, kde sa skrýva sv. Antim. Preto ho ubili ka
meňmi. Ďalších, ktorí boli vo väzení, sťali mečom, 
iných upálili alebo hodili do mora. V tomto prena
sledovaní zomrela mučeníckou smrťou sv. Agáta, 
predstavená, tiež sv. Domna, sv. Teofila, panna a sv. 
mučeník Eutym. Všetci boli sťatí mečom.

Až po tomto sa cisár dozvedel, kde sa skrýva sv. 
Antim. Poslal preto vojakov, ktorí ho nepoznali. Sv. 
Antim ich milo prijal, pohostil a nakoniec im pove
dal, že on je tým, ktorého hľadajú. Vojaci boli do
jatí jeho dobrotou, chceli odísť a povedať, že ho 
nenašli. No sv. Antim im povedal, že klamať je 
hriech a preto dobrovoľne s nimi odišiel. Po ceste 
ich poučoval o viere v Boha, že nakoniec vojaci vy
znali svoju vieru a z jeho rúk prijali sv. krst.

Sv. Antima priviedli pred cisára, ktorý dal vylo
žiť všetky nástroje mučenia, aby zastrašil biskupa. 
Ten však povedal:!

— Zbytočne si to vyložil, pretože ani smrť nena- 
straší toho, kto za Krista chce dať svoju dušu a odo
vzdá ju ochotne, pretože smrť bude považovať za 
svoje najväčšie šťastie.

Nikto nedokáže opísať spôsoby, akými pohania 
mučili kresťanov. Sv. Antima bili kameňmi po ús
tach, žeravým železom pálili nohy, celé telo, krú
tili v kolese, pod ktorým horel oheň. Nakoniec ho 
hodili do väzenia medzi zbojníkov. A keď vó väzení 
prišiel k pamäti, začal o Bohu hovoriť s tými, ktorí 
okrem hriechu a zloby v živote viac nepoznali. Ich 
srdcia boli natoľko pohnuté, že sa kajali a dali po
krstiť. O niekoľko dni svätého Antima priviedli k ci
sárovi na súd a na príkaz cisára ho sťali sekerou. 
Stalo sa to 3. septembra v roku 303.

„Biskup a  m učeník Antim, bol si nástupcom apoš
tolov. Riadil si sa  ich  príkladom . Posilňovaný zja
veniam i p okračova l si v ich  duchovnom poslaní. 
Preto a k o  učiteľ slova pravdy aj vlastnú krv si za 
ňu vylial. Pros za nás Krista, Boha, aby spasil naše 
duše  (Tropár).

„Zbožne si žil, múdry Antim, m edzi svojimi kňaz
mi a  d okon čil si pút m učeníctva. Pohanské modlo- 
služby si odstraňoval. Razil si cestu spásy svojmu 
stádu a  bol si mu príkladom . Preto ta  teraz ctíme 
a  oslavujem e. Zbav nás b ied  svojimi prosbam i, k eď 
že na nás vždy pam ätáš.“ (Kondák).

Mnohé veci by iili ľahšie, keby sme v našom živote dávali 
viac miesta Panne Márii. Sv. Ján Vianney



znavame, ze

PANNA, BEZ POŠKVRNY HRIECHU POČATÁ . . .
(Mariánsky rok)

Na svet všetci prichádzame 
s dedičným hriechom. Všetci, 
ako deti Adama a Evy, pri
chádzame na svet ako žobráci 
zo šľachtického rodu. Až voda 
pri sv. krste nás umýva, zba
vuje tohto hriechu a stávame 
sa Božími dietkami.

O Panne Márii veríme a vy- 
„bola od prvej chvíli svojho počatia 

obdarená celkom neobyčajnou krásou svätosti“ 
(Lum. gent., 56). A toto urobil Boh, vzhľadom k jej 
budúcej dôstojnosti Božej Matky pre zásluhy budú
ceho Vykupiteľa.

V tom je teda základ je j svätosti, aby zodpove
dala tak vznešenej úlohe, ktorú je j zveril Boh pro
stredníctvom anjela Gabriela. Preto ju anjel takto 
oslovil: „Zdravas’, milosti p ln á . . .“ (Lk 1, 28). Plná 
milosti mohla byť len vtedy, ak bola zbavená od 
škvrny každého hriechu. „Preto niet sa čo čudovať, 
že sa u svätých Otcov ujal zvyk nazývať Bohoro
dičku celou svätou a bez akejkoľvek škvrny hrie
chu, sťaby nové stvorenie, dielo Svätého Ducha“ 
(Lum. gent., 56).

Panna Mária dostala od Boha, Otca milosrden
stva, dary, ktoré sú dôstojné je j vznešenej úlohy 
Bohorodičky. Preto o nej v našom obrade spievame: 
„Kto pochopí, že si bez muža počala a po pôrode 
pannou zostala?“ (Na utierni sviatku Uspenia). A na 
veľkej večiemi sviatku je j Nepoškvr. Počatia spie
vame: „Teba, Bohorodička, si vybral Najvyšší za 
svoj chrám. Posvätil ťa a ustavične ťa chráni, že 
ťa nepoškvrnil dedičný hr i ech. . „Sláva tomu, 
ktorý ťa vyzdobil všetkými čnosťami a naplnil ťa 
presladkým bohatstvom milosti už pri samom tvo
jom počatí. . . “

Táto jej vysoká dôstojnosť vyžiaduje si od nás 
vysokú úctu, ako to píše Michael Schmaus: „Panne 
Márii patrí zvýšená pozornosť a zbožná úcta veria
cich, a to pre je j dôverný vzťah ku Kristovi, pre 
jej miesto v dejinách spásy, pre je j dokonalé vykú
penie a pre je j špecifické začlenenie do Cirkvi“ 
(Život milosti a milostiplná). Preto sa k nej modli
me a spievame: „Dôstojné je a v pravde zvelebovať 
ťa, Bohorodička, vždy blaženú a nepoškvrnenú Mat
ku nášho Boha. Teba nad cherubínov uctievanejšiu 
a nad serafínov neporovnateľne slávnejšiu, ktorá si 
bez porušenia zrodila Boha Slovo, ako opravdivú 
Bohorodičku velebíme.“

Leonardo da-Vinei dostal úlohu namaľovať obraz 
Bohorodičky. Pred svojou prácou kľakol na kolená 
a hovoril: „Kráľovná nebies! Ako ťa mám dôstojné 
zobraziť? Tvoju slávu zvestovali proroci už v Sta
rom zákone, tvoja vznešenosť sa číta v Svätom pís
me. Sám Boh Otec ťa ctil, Boh Syn ťa miloval, Svätý 
Duch za nevestu vzal. Ako ťa dôstojne namaľovať?“ 
A z veľkej úcty k Bohorodičke začal maľovať na 
kolenách.

Svätá Terézia z Avily mala videnie, v ktorom vi
dela v posväcujúcej milosti duše a chcela sa im 
klaňať, lebo si myslela, že vidí Boha. Také krásne 
boli tieto duše. . .  A aká krásna bola duša tej, ktorú 
nazval anjel „milosti plnou“?

Panna Mária je  nedostižná vo svojich čnostiach. 
Preto je  spravodlivé nielen sa k nej modliť, ale aj 
uvažovať o je j prednostiach, obdivovať ju a milo
vať. Aby bola našim častým hosťom nielen v našich 
myšlienkach a slovách, ale predovšetkým v našich 
skutkoch.

„Panna, bez poškvrny hriechu počatá, raduj sa 
a spas v teba dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bo
horodičke).

o. F. Dancák

Mariánsky chrám v Toryskách  z r. 1861.

SESTRY MÁRIE 
Rehoľná spoločnosf Sestier Márie v Nemecku je  kvet, čo  

sa zrodil v búrke ohňa a  krvi, nenávisti a  zúrenia nacistic
kého reíim u. V onú strašnú noc u septembri 1944, k eď  mesto 
Darmstadt bolo skoro' úplne zničené spojeneckým i lietadlami, 
viaceré protestantské študentky začuli v h ĺbke srdca zvláštne 
Božie\ volanie. CítíU, že musia zanechať vlažnú vieru a  za
svätiť svoj život Kristovi v bezvýhradnej láske ako  zadosť
učinenie za hriechy svojho národa proti Židom a  ako  eku
m enické svedectvo pre kresťanov. Krok za krokom  sa im 
otvárala cesta, ktorou mali kráčať. Nasledovať Krista v chu
dobe, v apovrhnutí, v bolestnom  utrpení až do smrti. Nasle
dovať Pannu Máriu z Nazareta v duchu jej odpovede: „Nech 
sa mi stane podľa tvojho slova.“

Spolu s  mníchmi v Taizé tieto protestantské sestričky sú 
znakom nových čias Cirkvi. Ich  úcta k  Panne Márii fe  tro
chu iná ako  naša, a le  je  úprimná. Mariánska úcta sa začína 
rozširovať a j médzí protestantmi a  s ňou i zasvätené panen
stvo. Panna Mária je, ako  vždy, pri začiatkoch nového, lep 
šieho života. (Matkino srdce)



Blíž k historickému Ježíši Kristu
Navazuji na svuj článek „Materský jazyk Ježíše 

Krista“, který vyšel ve Slovä i Blahovistniku. Pro
fesor Princentonského theologického semináre Ja
mes H. Charlesworth mi dopisem z 1. kvétna 1986 
sdélil, že mi dékuje za zájem na jeho studiu a práci 
na rukopisu „Syrus Sinaiticus“, jak je j sám nazval. 
Zaslal mi první publikaci — sestavenou värnä podie 
myšlenek profesora Charleswortha — žurnalistou 
Eileen E. Freemanem s nadpisem „Znovu objavení 
Codexu Syriacu". Profesor mi zároveň slibuje, že po 
dokončení prací zašle první výsledky studia tohoto 
rukopisu. Čekám na slíbené publikace. Dnes vás chci 
seznámit s dosavadním stavem.

Žatím je palimpsest „Codex Syriacus“ nejdúleži- 
tejším textem pro studium NZ. Totiž je  psán syršti- 
nou, veími blízkou aramejštiné, kterou hovoril Ježíš 
Kristus. Palimpsest má 6—8 palcu výšky a obsahuje 
celkem 180 listú. Listy byly svázány puvodné do 
kfiže. Neznámý písar nékdy v 5. století opisoval 4 
evanjelia starým písmem estrangelem podie staré 
syrštiny asi za 4 století (asi v 9.), druhý písaŕ — dí- 
ky Bohu nedokonale — vyškrabal první text a po
užil materiálu pro sepsání životopisu svétic syr- 
ských. Spodní vrstva je na nékterých místech vidi- 
telná i pouhým okem pomérné dobre, jinak je dosti 
slabá, aby byla rozlušténa. Výhoda je v tom, že vät- 
šinou druhý písar psal mezi ŕádky prvního. Psal 
elegantním, tmavé černým inkoustem. Kódex sotva 
pochází z kláštera samotného, který byl založen v
6. století císaŕem Justiniánem podie tradice, kde se 
zjevil Bňh Mojžíši. Mniši byli vétšinou Rekové, ale 
shromažcľovali rukopisy kresťanské, židovské i is
lamské. Vétšinou rukopisy dostávali darem. Tento 
asi pochází z Antiochie. Asi se tam dostal v 8. sto- 
letí. Nejpalčivéjší otázkou pro kresťana je, proč pí
saŕ použil materiál s evangeliem. Prof. uvádí dva 
dúvody. První, že nemel snad jiného materiálu. 
Druhý pádnéjší, že nepovažoval syrský text púvodní 
pro jeho cirkev za smérodatný. Totiž v 6. století 
(100 let po napsání našeho textu) se stávä oficiál- 
ním textem Pešitta.

Sinaj se stala místem honby za rukopisy v 19. 
století s biblickým kriticismem. „Codex Sinaiticus“ 
byl oklamáním mnichu nämeckým badatelem nejen 
„objeven“, ale pŕevezen. Mniši začali být proto vel- 
mi nedúvéŕiví vuči badatelúm. Agnes Smith Lewis, 
skotská presbyteriánská badatelka má i se' svou 
sestrou (byly dvojčaťa) zásluhu, že byl objeven „Co
dex Syriacus“. Objevila je j v roce 1892. Naučila se 
syrštiné, aby je j mohla pfečíst. Pri svitu lampy do- 
sáhla jen částečného úspechu. Ale je první prflkop- 
nicí i se svou sestrou, technika nebyla ješté na té 
výši, jako je dnes.

Teprve prof. Charlesworth po úspéších focení na 
Marsu, zjistil, že technika, která nám odkrýva hlu- 
biny vesmíru, mňže nám pomoci i pri studiu zašlé 
minulosti. Computer dovedl rozlišit dobfe obé vrst
vy. Navázal hlubší kontakty s arcibiskupem Damia- 
nosem a otcem Sofroniem, získal radu odborníkú 
a vytvoril z nich tým, prekonal odpor mnichú, aby 
mohl provést výzkum. Dr. B. Zuckerman byl nej- 
lepším fotografem starých rukopisu. Mél doktorát 
ze semitských jazyku. Jeho bratr Ken ,byl zase vý
borný technický expert. Zapojuje se i lékaŕ Dr. Jo- 
sef Dickerson. Pŕicházejí i j in í . . .

Nová technika odkrývá text!
Zjistilo se, že fádky probíhají dosti samostatné, 

pŕedtím se zdálo, že se pŕekrývají. Správnou kom- 
binací svétel, použití správné filtrace a vhodných 
filmň podarilo se zeslabit horní vrstvu a zesílit 
spodní. Popisovat odborné to nebudu, patrí to do 
speciálních časopisú. Zjistili, že je tam i jiná lite
ratúra, pseudografika, Skutky Tomášovy. Tým začal 
s evangeliem svätého Marka. Je i podie nich nej- 
starší a nejkratší. Prof. Charlesworth ŕíka, že vé- 
rí, že „Codex Syriacus“ pfinese patričné svétlo na 
nejstarší prameny evangelia Markova. Ačkoliv toto 
je napsáno fecky, spočívá pňvodné ať už na napsa- 
ných neb jen tradovaných zdrojích aramejských. 
Výsledkem studia bude i to, jak vérným tlumoční- 
kem je  fecký text vzhledem k púvodním slovňm Je
žíše Krista. Podie studia Otčenáše soudí, že rukopis 
je velmi, velmi blízký mluvé Ježíšové. Otčenáš zkou- 
šeli u Matouše a Lukáše, tu objevili velmi úzký 
vztah k mluvé Ježíšové.

Velkou pomoci byl Idris Traylor, feditel z „In
ternational Center of Arid and Semi-arid Lands at 
Texas Tech,“ Prof. Charlesworth si váži pŕedcháze- 
jících prací Agnes Smith Lewis i je jí sestry Martha 
Dunlap Gilson, které tam ve své dobé jely na vel- 
bloudech. Profesoruv tým jel pouští mezi Káhirou 
a klášterem sv. Kateŕiny. Objevily „Codex Syriacus“ 
vlastné obé sestry, znovu objevil prof. Charles
worth. Technika múže posloužit i pro loušténí tex- 
tú jiných rukopisú.

Objevení tohoto „Codexu Syriacu“ je pro Nový 
zákon stejné déjem, jak byl objev „Codexu Sinaiti- 
cu“ Némcem Tischendorfem pro SZ. Jisté se môže 
objevit ješté néco dúležitéjšího, tímto objevem není 
snad zakončeno veškeré bádání, klášter tají mnoho 
prekvapení.

Tak vesmírná technická fotografická metóda nám 
pomohla prohlédnout i za clonu dávnéjšího minula. 
A z malého rukopisu z úpätí hory Sinaj ješté «jed
nou Slovo Boží mluví k srdcím Jeho lidu.

prof. dr. Josef Mana

DAJ MI SILU

Nado mnou modrá obloha,
¡a ticho letím  — 
a myslím na Boha.

V boku ma pichá, 
a srdce za Tebou vzdychá.
Oči do neba pozerajú, 
a pery tíško šepkajú :
„Buď vôľa Tvoja!
Ty si nádej a láska moja.“

„Vtdy Ti to potvrdím, 
pre Teba všeko strpím.
Budem trptef bez íaloby, 
prijímať všetky tažoby.
Len, Pane, daj mi sily — vytrvalosť, 
aby som tíško trpela; 
kým nepovieš dosC.“

Marta Hudáková



Dialógy 
za volantom

VIII. I N F A R K T

Zlá výživa (včítane prejedania), fajčenie a nedostatok pohybu spdsobujfi pato
logické zmeny v tepnách a abnormálnu hladinu cukru v krvi, čo vedie k nedo
statku kyslika v tkanivách s eventuálne k ochoreniu srdca. Naopak, keď budete 
Jesf plnohodnotnú stravu, ale len toľko, aby ste boii stihli, keď sa budete dosta
točne pohybovať a nebudete fajčiť, zabezpeč! vám to, le  nebudete Jedným s mno
hých (v Amerike každý druhý), ktorí zomrú na infarkt.

Výživa a srdce
Srdce Je veľký sval a Jeho nepretržitý tlkot závisí od rovnomerného prisunu 

cukru a kyslíka. Co najnepatrnejší výkyv môže spôsobil trvalé poškodenie. Naj
horšie pre srdce je konzumácia BIELEHO CUKRU, ktorý spôsobuje následný pokles 
hladiny cukru v krvi. Hoci Je to na prvý pohľad absurdné, Je to tak. NáS regulačný 
systém Je totiž stavaný na omnoho nižšiu koncentráciu cukru v strave. Na veľké 
dávky vysoko koncentrovaného cukru reaguje tak, že výsledkom Je hypoglykemický 
Sok.

Okrem poklesu hladiny cukru v krvi ochudobňuje sa telo aj o vitamín B, a kalcium 
(vápnik), ktoré sú nevyhnutné na strávenie cukru a ktoré sa normálne vyskytujú 
spoločne s cukrom v prírode a okrem toho zhoršuje sa j zásobovanie kyslíkom.

Naopak, srdcu prospieva vitamín E, ktorý pomáha využit e kyslíka a dokonca 
zužuje nároky organizmu naň.

Or. Evan S. Shute * Shute Foundation oľ London, Ontario — Canada. vraví: „Vi, 
tamin E je najhodnotnejší prostriedok, aký zatiaľ našli kardiológovia na liečenie 
srdca.“ Nielenže pomáha pri okysličovaní, ale tiež chráni pred trombózou tým, 
že rozpúšťa zrazeniny a odstraňuje jazvy ato srdca, poškodeného už infarktom. 
Vyskytuje sa v oleji z pšeničných klíčkov (240 rag/100 g), potom v pšeničných 
klíčkoch, celozrnnom ubili, za studená lisovaných olejoch, surových orechoch 
a semienkach.

Nedostatok vitamínov B spôsobuje tvrdnutie ciev a srdcové zastavenie. Vitamíny 
B sa vyskytujú v pivovarskom droždí, pečeni, pšeničných klíčkoch, nerafinova- 
nom celozrnnom obili, orechoch a semenách. Neužívajte jednotlivé syntetické B 
vitamíny, lebo tým si môžete spôsobiť nedostatok ostatných vitamínov. Ožívajte 
preto vždy komplexy vitamínoví Najlepšie je požívať ich v potravinách, ako napr. 
pivovarské droždie.

iincileitová kyselina, jedna % mastných kyselín, ktorá sa vyskytuje predovšetkým 
v sójovom oleji, môže chrániť pred infarktom, spôsobeným krvnými zrazeninami 
(nepliesť s linoluvou kyselinou, vyskytujúcou sa v ostatných rastlinných olejoch).

Štúdiom vzťahu medzi geografickým výskytom infarktov a tvrdosťou vody uká
zalo, že ľudia pijúci tvrdú vodu majú infarkt mene] často. Tvrdá voda obsahuje 
kalcium, magnéziom a iné stopové prvky.

Kanadský lekár dr. P. Prioreschl zaraďuje kuchynskú snľ (NaCl) medzi najnebez
pečnejšie Jedy srdca. Naopak, draslík považuje za ochranný prvok. Diéta s dostatoč
ným množstvom ovocia a zeleniny zabezpečí všetky minerály — i draslík.

Lecitín, ktorý rozpúšťa cholesterol. Je obsiahnutý v sójových bôboch, tiež bráni 
tvorbe zrazenín. Ťažkí jedáci masa by ho mali pridať ku svnjej strave.

Vitamín C pôsobí antitnxicky proti infekciám a proti stresom, rozpúšťa zrazeniny 
a cholesterol.

Som posledný človek na svete, ktorý by obhajoval živočíšne tuky t ľudskej vý
žive, ale v záujme poctivosti treba povedať, že CHOLESTEROL nie je príčinou 
zlého stavu spôsobujúceho infarkt, ale jeho dôsledkom. Keď v) orgánoch nastane 
nerovnováha spôsobená požívaním cukru, soli, nedostatkom vitamínov E, B, C, mi
nerálov atď., systém nie je schopný udržať vládu nad metabolizmom cholesterolu 
a ten sa ukladá na cievnych stenách, čím znižuje prísun kyslika k< srdcu. Tento 
názor je založený na fakte, že mnoho ľudí, ako Eskimáci, niektoré kmene severo
amerických Indiánov, obyvatelia Tristan da Cunha a niektoré skupiny obyvatefov 
Sibíri konzumujú veľké množstvá na cholesterol bohatých potravín, ale kôrnatenie 
tepien ani infarkty sa u nich vôbec nevyskytujú (pravda, len do toho času, dokiaf 
nejedia „civilizovanú stravu“, obsahujúcu biely cukor, bielu múku, rafinované jedlá 
atď.).

Biely rafinovaný cuknr treba úplne vyradiť. Nahradzovať sa nemusí ničím, le
bo ho dostatočne prijímame v ovocí, zelenine, obili, prakticky vo všetkom. Podobný 
účinok má biela múka, rafinované škroby, príliš mäsa, mlieka a pod.

Pri stanici stopoval dospelý  
muž.

— Ponáhľam  sa  do Košíc a  ne
mám spoj. N ejdete náhodou . . .?

— Prosím, prisadnite.
' Cestou začínajú rozhovory o 
počasí, o diaľnici, o povinnos
tiach  . . .  K eď  som sa pred krí
žom prežehnal, ozval sa:

— Ste veriaci?
— Áno, som.
— To je  dobré, že veríte. Ja som  

vieru stratil. Ba ani od rodičov  
som  ju nem al. Mám len svojský  
názor a s tým sa  realizujem . Vi
dím len seba , pen iaze, zaistenie, 
rodinu. Viem, že nie je to všetko. 
Chybufe mi skutočný zm ysel ži
vota. Čosi sa  vo mne ozýva, cítim  
to v seb e  i mimo seba.

— Viete, — pripájam  sa k  roz
hovoru, — každý č lov ek  verí v 
niečo. Niet n everiaceho človeka. 
Verím e sebe , deťom , v budúcnosť.
1 nevera je vlastne vierou: ve
rím, že nejestvuje duchovný svet 
a  jeho  sily . . .

K eď  nás dvaja predbehli, po
kraču jem :

— Bez viery, n ádeje, život nie 
je  možný. Vo vyššom zm ysle ide
0 pravú vieru, ku k tore j sa treba
1 prebojovať. Naša viera je  preve
rená v dejin ách  vyvoleného ná
roda  a  v Cirkvi zreteľnejšie zja
vená Kristom.

Dohovorili sm e sa i na spia
točnej ceste. Hneď začal:

— Nie som  veriaci, a le  ja to 
myslím takto : aby sm e boli ľuď
mi, n eškod ili si, n ekazili si život 
dom a, na pracovisku, ani národy  
m edzi sebou. Proste, m edziľudské  
vzťahy.

— Ano, — pokračoval som  pre 
zmenu ja, — m ôžem e si vytvárať 
názory, op ierať sa  o názory iných. 
Ale my, kresťan ia, toto všetko už 
m ám e preverené, ustálené. Tomu, 
Čo s te  povedali, my hovorím e brat
s k á  láska . To je sedem  prikázaní 
na druhej tabuli D esatora . . .  Ale 
pripom eňm e si a j prvé tri na pr
vej tabuli D esatora: To je  náš 
vzťah k  Bohu. V civilnom  živote 
vzťah k  autorite, k  vedúcemu, 
predstaveném u. Vidíte, ten vzťah 
z D esatora je  najkrajší zákonník.

Za čerpacou  stanicou sm e po
kračovali.

— Každý to chcem e dobre. Len
že osobn é dobro nemusí byť vše-
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obecným  dobrom . N ovom anželia  
chcú to dobre, najlepšie. Berú sa  
predsa  z v eľkej lásky . A predsa  
vždy to nevyjde. Sm e ľudia ne- 
vytrvalí, potrebujem e doplňovať  
zdroje našich síl, oprieť sa  o čosi. 
K práci potrebu jem e pom ôcky , 
nástroje, aby to šlo  ľah šie  a  šetr
nejšie.

V duchovnom  živote tými po
m ôckam i sú nám sviatosti —  
prostriedky m ilosti, Božej pom o
ci, život v spoločenstve Cirkvi. Po
m enujte to a k o  e tika , m orálka , 
psychika. Vždy ide o duchovnú  
stránku nášho života.

A tento oporný bod, život s 
Cirkvou a  sviatosťam i, je  veľkou  
silou nášho života.

Vedľa cesty  stáli dvaja, jed en  z 
nich zdvihol ruku.

— Tak m a napálil ten  náš bez
božník: Boh dopúšťa z lo , k resťa 
nia sú zlí, C irkev nem á význam. 
Len on je  dobrý, stačí si sám.

— A m al pravdu, zlí sm e my 
kresťan ia. Ale nadávať na Cir
kev , jej učen ie, systém , — to zna
m ená nepoznať význam nábožen
stva. Kritizovať možno len  nás 
kresťanov, že n ežijem e z viery.

Istý vznešený muž ch ce l napí
sať knihu proti kresťanstvu. K eď 
že kresťanstvo nepoznal, zača l ho  
študovať. Nič nenapísal, ani ne
začal. Povedal iba to ľko : Až teraz  
som  poznal kresťanstvo a  jeho  
význam pre ľudstvo. Stal som  sa  
kresťanom .

— Ja sa  neprežehnávam  pred  
krížom . Aj náš duchovný o tec  len  
sklon í hlavu, všim ol som  si to.

To zareagoval môj stopár, k e ď  
som  sa prežehnal.

— Ani ja  vždy. Ale k e ď  je  c e s 
ta taká  rovná, b ezpečn e nám to 
plynie. Je  pravda, n ie je  to v prí
kaze. Ale či v živote robím e len  
to, čo  musíme? N erobím e n iečo  
a j viac, z lásky?

— Čo vám pripom ína kríž?
— Nuž, Kristovu smrť.
— A za nás, z lásky , za naše  

vykúpenie! K eď  č lo v ek  nem ôže  
napraviť svoje viny, prichádza na 
pom oc sám  Boh.

— A nem ohol Boh vykupiteľ
s k é  d ielo  vykonať a j inakšie?

— M ohol, a le  u sku točn il to tak. 
Tým väčšia lá sk a  a  obeta  kvôli 
nám.

Životodarná strava

Dostatok surovej zeleniny a ovocia, celozrnného obilia, orechov, semien a struko
vín, ktorý je doplnený surovým nepasterizovaným mliekom a domácim tvarohom, 
vám dodá všetky nevyhnutné vitamíny, minerály, kompletné uhľohydráty, stopové 
prvky, bielkoviny a enzýmy, ktoré sti potrebné pre stavbu, opravu, premiestnenie a 
obnovenie opotrebovaných buniek vášho srdca, pre dobré okysličovanie krvi, pre jej 
pokojnú a silnú cirkuláciu a  pre ndrianie elastických ciev bez usadenín.

Doplnky ku strave

VITAMÍN E — používajte olej s pšeničných klíčkov alebo kapsle. . .  — berte 300 m. j.
preventívne a 600 m. j. (denne) ako liek (poraďte sa s lekárom!);

VITAMÍN B — jedzte pivovarské droždie, podľa návodu na škatuľke alebo ináč 3 — 4 
lyžice denne; možno tiež použiť tabletky vyrobená z pivovarských kvasníc (Pan- 
gamln);

NENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY.— za studená lisované oleje, najlepšie slnečni
cový alebo sójový — 1 až 2 lyžice denne;

MINERÁLY (najmä Ca a Mg) a STOPOVÉ PRVKY — neprichutené minerálky, kostná 
múčku a morské riasy (kelp);

LECITÍN — užívajte 1 lyžicu lecitinových granúl denne — nepomáha len pri pre
mene tukov, ale je tiež dôležitý pre nervový systém a stimuláciu aktivity žliaz.

Málo živočíšnych bielkovín

Prílišné množstvo bielkovín, najmi živočíšnych, mSže vášmu srdcu škodiť. Po
rovnávacia štúdia stavu Černochov v St. Luis a v Ugande ukázala, že vegetariánska 
strava môže ochrániť pred 90 */» tromboombolických chorôb a 37 •/# koronárnych 
oklúzií. Štúdia adventistov siedmeho dňa ukázala, že u týchto vegetariánov z ná
boženských dôvodov sa vyskytujú choroby srdca a ciev o 40 *h menej než je ame
rický priemer. Dr. Walden, ktorý prieskum viedol, tvrdí, že ich vegetariánstvo má 
s tým hodne Co robiť.

Vyhnime sa prílišnej konzumácii mäsa, najmS mastného! Nemajme strach o to,
Ci dostaneme dosť bielkovín — skoro všetky prírodné potraviny obsahujú bielko
viny, takže dokiaľ netrpíme podvýživou, je to vlastne nemožné málo ich dostať. 
Laktovegetariánska strava s ovocím, zeleninou, celozrnným chlebom a obilím, stru
kovinami, slnečnicovými semienkami, surovými orechmi a mlieCnyml produktmi 
vám dodá všetky bielkoviny, ktoré potrebujete.

Vyraďte zo svojej stravy cukor v akejkoľvek forme (limonády, zmrzliny, sladk# 
sušienky, cukríky, lekvár, puding, sirupy a pod.), bielu múku a biely chlieb, sla
dené a mrazené ovocie, soľ drasticky obmedzte!

Neprejedajte sa! Každé kilo nadváhy sťažuje prácu vášmn srdcu. Pamitajte, že 
úmrtnosť na infarkt je o SO */• vyššia medzi tlstými. Dr. T. L. Cieave, slávny anglic- 
cký vedec, hovorí: „Človek sa mohol' spoliehať na svoj inštinkt v tom, Co a koľko 
toho má zjesť do tých Cias, dokiaľ jedol prírodné produkty neprichucované, nepri- 
farbované a ináC nevhodne upravované.“

Vyhýbajte sa

FajCenie. Nedávny prieskum ukázal, že u fajčiarok je 2x vSCšia úmrtnosť na 
infarkt. FajCenie niet v tele vitamín C (každá vigareta 25 mg). Spôsobuje deficit 
vitamínov B. Spôsobuje stiahnutie ciev a zvýšenie krvného tlaku. Narušuje meta
bolizmus tukov, zvyšuje hladinu tuku v krvi a spôsobuje nedostatok kyslíka, a tak 
prispieva ku vzniku srdcového ochorenia.

Vyhýbajte sa káve, Čaju a limonádam! Káva, čaj a limonády, najmä obsahujúce 
kofeín, sú pre srdce to isté, Co pre popoháňanie koňa biC. Dočasne stimulujú a zvy
šujú hladinu cukru v krvi, ktorá však potom klesá na nebezpečnú úroveň a spôsobuje 
nedostatok kyslíka v tkanive srdca. Káva tiež zasahuje do absorpcie železa a môže 
spôsobiť nedostatok inositolu, jedného z B vitamínov, nevyhnutného pre efektívnu 
funkciu srdca. Môj dobrý priateľ pil denne 10 — 15 šálok kávy od rána do večera 
a Vychvaľoval sa, že nebol chorý ani Jeden defi vo svojom živote. Zomrel však na 
infarkt v 49. roku. Koly obsahujú viac kofeínu než káva!

POZOR! Pokiaľ máte nezdravé srdce a pijete kávu, s pitím postupne prestávajte, 
aby ste sa vyhli úzkostlivým stavom.

Vyhýbajte sa emocionálnym stresom. Strach, lakomosť, nenávisť, sklamanie, neisto
ta, žiarlivosť, depresia, mrzutosť, úzkostlivosť, nepokoj, obavy, napitie, emocionálne 
vzrušenie — Čokoľvek z toho alebo všetko spolu — vám môže srdce zničiť. Podľa 
slávneho odborníka na stresy dr. H. Selyeho všetky tieto emocionálne stresy mflžo 
spôsobiť artéricisklerotické poranenie. Ťažký emocionálny stres spôsobuje vyčerpania ; 
vitamínu C z nadobličiek a zvyšuje požiadavky tela na vitamín C, ktorého nedostatok í 
je ďalším faktorom pomáhajúcim k infarktu.

Vyhnite sa pracovnému preu-íeniu — je zbytočné. Typický americký obchodník j 
alebo úradník vlastne vôbec nevie, Co také termíny, ako voľný Čas, odpočinok alebo j
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regenerujúca dovolenka znamenajú, jeho najväčšia relaxácia, akú pozn§7~ je runda 
golfu na smogom zamorenej mestskej dráhe, pri ktorej sa usiluje uzavrieť ďalSi 
obchod so svojim partnerom. Niet potom divu, že sa v 40. alebo Eíl rokoch uštve 
na smrť a zanechá po sebe bohatú vdovu. K podobným dôsledkom vedie i nedeľná 
práca«-

Pohyb
Máme nepreberné množstvo praktických dôkazov o tom, že nedostatok pohybu 

a cvičenia je hlavným dôvodom rastúceho výskytu chorôb srdca. Britská štúdie do
kázali, že u Indi, ktorí robili málo alebo žiadnu fyzickú prácu, bol 2x vyšši výskyt 
infarktov než n ľudí ťažko fyzicky pracnjúcich. Ako som uviedol, najkritickejší pre 
infarkt je nedostatok kyslíka. Pohyb, cvičenie a  športovanie na vzduchu okysličia 
všetky tkanivá v tele, včítane srdcových, zvýšia prítok krvi do srdca, zosilnia cievy 
a srdcový sval.

POZOR! Chorí, cvičte umiernene a vyhýbajte sa súťaživým športom! Chôdza do 
15 km denne je najlepšia forma pohybu pre prevencin chorôb srdca.

Som presvedčený, že keď budete sa riadiť mojimi radami, bndete odmenení tým, 
že vaše srdce bude dlho pracovať bez akýchkoľvek porúch. v
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P okraču jem e za zákrutou o ob 
ci, k d e  vystupoval.

— Kríž a  jeho  ram ená nech  
nám pripom ínajú: súvislé — náš 
vztah k  Bohu, rovné  — náš vztah 
k  blížnemu. Ako a j dve tabule De
satora : Boh a  človek.

S priateľom  sm e sa  dohodli na 
spoločnom  obede. Po obed e  sm e  
cestou  pokračovali:

— Na turistickom  zájazde v 
Egypte naše ženy hovorili o trá
pení zahalených  žien čiernym  
pláštom  pod  páliacim  slnkom . Ale 
sprievodca im zdôrazňoval: Len 
im o tom  nehovorte, lebo  sa  na 
vás osopia! To sú vydané ženy, 
patria len svojm u mužovi. Iný ne
sm ie na ne pozerať. Pre nás je  
to n iečo  nepochopiteľné. Je  to 
ich  p resvedčen ie  vyplývajúce z 
náboženstva, hoci tento zvyk sa  
už zmierňuje.

Nepijú a lkoh o l. Za priestupok  
majú prísne tresty.

A a k á  dôlež itá  je  u nich po
čestnosť v m ladosti. D ospelé 
d ievčatá  zbytočne nevidieť na 
ulici. Tým viac vo večerných ho
dinách. T aké d ievča  stráca dobré  
m eno a  česť. Padlé d ievča u ver
ných m oham edánov nem á nádej 
na výdaj. Mnohé oklam ané a  zve
d en é  vo svojom  zúfalstve radšej 
sk oč ia  do vody z m osta, ktorý  sa  
volá  „Dievčí s k o k “. -aja-

i

ON JE CESTA
Nikdy dostatočne nepochopím e, akú  hodnotu má 

prítomný okam ih. Azda nám povie n iečo fak t , že 
známi učitelia duchovného života radia zom ierajú
cim žiť prítomnú chvíľu.

Ak prežívam prítomný okam ih , Boh je so mnou 
svojou vôľou, so svojím  plánom , ktorý  má so mnou 
v tom okam ihu, je  so mnou s pom áhajúcou m ilos
ťou. Ak nežijem  prítomný okam ih , Boh nie je  so  
mnou a  ja nie som s ním.

Často sa nam áham e a  hľadám e cestu, a k o  prísť k  
Bohu, ak o  byť lepším i a  stať sa svätými.

No prečo  hľadať cestu, a k  on je  Cesta (Jn  14,6) a  
on — Večná Prítomnosť — len  očakáva, aby v kaž 
dom okam ihu, ktorý  je  nám daný, m ohol spolupra
covať s nami, konať s nami a  v nás, pom ôcť nám  
vykonať skutky hodné Božích synov?

Ak cítim e, že nám treba skúšok, ťažkostí a  b o 
lestí, ba že i odum ierať čom usi musíme, aby sm e

m ohli skon covať s nehybným  a  unudeným čisto  
ľudským  životom , aby sm e sa vymanili z vleku sve
táckych  prúdov a  vyšvihli sa do čistých výšok bož
sk éh o  života, Boh sa  nám pohotovo predstavuje 
v prítomnom  okam ihu v p odobe bolestných a  ne
vyhnutných ťažkostí života, v podobe večných a  ne
m eniteľných zákonov, k to ré  nám Cirkev v Kristo
vom m ene opaku je  tisícerým i spôsobm i: „Zapri sám  
seba, vezm i svoj Ícrížl“

Jedným  slovom , život je  jednoduchý ! My ho robí
m e zložitým.

Stačilo  by sa  začlen iť sa dobre do prítom ného  
okam ihu so všetkým i jeh o  radosťam i, nepredvída
nými udalosťam i, nám aham i, povinnosťam i a  všet
k o  by bežalo  sam o od  seba , ak o  keby  sm e boli po- 
hýňaní mohutnou raketou  sm erom  k  blaženej več
nosti.

{Chiara Lubich)



•j* 2  kreíťanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. podpísal pracovný doku
ment o Svetovej biskupskej synode, ktorý vo Vati
káne zverejnili. Synoda sa zíde v októbri t. r. a bu
de sa zaoberať úlohami veriacich v cirkvi. Doku
ment má názov Pozvanie a výzva pre prácu veria
cich v cirkvi a vo svete.

V sobotu 23. mája t. r. vydal sa Svätý Otec Ján 
Pavol II. na 65. apoštolskú cestu po Taliansku a 
navštívil provinciu Capitanata v Apúlii, juhovýchod
nom kraji pri Jadranskom mori. Prvou jeho zastáv
kou v arcidiecéze Foggia-Bovino bolo mestečko San 
Giovanni Rotondo, známe z účinkovania Otca Pia, 
kapucína, ktorý umrel v chýre svätosti. Sté výročie 
jeho narodenia pripadlo práve na 25. mája t. r.

V talianskom prímorskom meste Bari oslávili 900. 
výročie prenesenia relikvií sv. Mikuláša z Myry 
v Malej Ázii do Bari. Na slávnostiach zastupoval 
hlavu cirkvi Jána Pavla II» ako legát kardinál Opilio 
Rossi.

Pri svojej ceste cez Československo do Poľska 
zastavila sa v sobotu 6. júna t. r. nositeľka Nobelo
vej ceny mieru Matka Tereza. Navštívila našu ná
rodnú svätyňu mariánsku baziliku v Šaštíne, kde 
ju pútnici veľmi vrelo privítali. Matka Tereza sa 
prihovorila k prítomným niekoľkými milými slova
mi po chorvátsky. Prosila o modlitby pre svoje prá
ce.

V dňoch 8.—14. júna t. r. Svätý Otec Ján Pavol II. 
navštívil svoju rodnú vlasť Poľskú ľudovú republi
ku. Bola to 35. apoštolská zahraničná cesta a 3. do 
PĽR. Bola spojená s II. národným eucharistickým 
kongresom vo Varšave. Cesta trvala 7 dní a bola 
sviatkom pre všetkých Poliakov doma i na celom 
svete.

Pri príležitosti tretej návštevy Ján Pavol II. v Poľ
sku otvorili v Starej galérii vo Varšave súbor vyše 
päťdesiatich čiernobielych i farebných fotografií 
z predošlých ciest po rodnej zemi.

Tarnovský ordinár arcibiskup Jerzy Ablewicz po
svätil na hrobe novej blahoslavenej Karolíny Kóz- 
kovej oltár, pri ktorom aj odslúžil prvú sv. liturgiu.

Na sviatok našich slovanských vierozvestov sv. 
Cyrila a Metoda oslávil pražský arcibiskup kardinál 
František Tomášek 65. výročie svojej kňazskej vy
sviacky.

Láska nepozná strach — je téma, ktorú vybral 
výbor predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi a Sve
tovej rady cirkví pre Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov v roku 1988. Téxna pripomína, že Boh je 
láska. Vytrvalá cesta k jednote, ktorá by spojila 
kresťanov v jednom vyznaní viery v spoločenstve 
života a služby, by mohla urobiť kresťanské spolo
čenstvo schopným hlásať ľuďom nádej na obnove
nie ľudskej spoločnosti v porozumení a láske.

Šéfredaktor týždenníka berlínskych katolíkov St. 
Hedwigsblatt prof. dr. Peter Sonntag umrel v 67. 
roku svojho života. Bol rozhľadeným teológom, au
torom viacerých vedeckých prác i príspevkov, ktoré 
niesli charakter pokoncilovej cirkvi.

Ľubľanský arcibiskup Alojzij Sustar vyslovil pre

svedčenie, že hlava cirkvi navštívi v dohľadnom ča
se a j jeho krajinu. Pozvanie nebolo odrieknuté a 
odsúva sa iba pre iné cesty — dohodnuté už skor
šie.

Z katedrály v Sutri zmizla pred časom starobylá 
byzantská tabula zo XVII. storočia í triptych zo 
Subiaka. Talianska bezpečnosť odhalila byzantskú 
tabulu u starožitníka a pri razii sa jej podarilo nájsť 
aj viacero cenných pamiatok.

Bazilika Panny Márie Väčšej (S. Marta Maggiore], jedna to 
štyroch slávnych rím skych bazilík.- ¡ej merio naznačuje, že je 

najväčším chrámom, zasväteným úcte k Panne Márii.

Svätý Alfonz 

ÚKON ĽÚTOSTI

Urazil som ta, Bože môj, 
drahý môj Pane!
Môj Bože, more lásky si 
hlboké, nezmerané.

Urazil som ta, nevďaôník, 
tak márne, bez príčinyI 
A Ty si za mňa život dal 
na kríži, z ä m o je  viny!

Ľutujem, Dobro bezmedzné,
Ty, Blaho nezmerné!
Už viac Ta nechce urazit 
to srdce neďernét

Čas celý  svojho života 
Tebe daí, Pane, treba!
Už oplakávať chvíle chcem, 
keď  urazil som Teba.

A svoju dlhú minulost,
to teraz skusujem,
bez Tvojej lásky prežil som.
Môj Bože: Ľutujem!

Prel.: o. Ivan



Úíô hn&tcL tpjaxekie.

KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 7. júna 1987 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a, 
apošt. administrátor prešovský bol na odpustových 
slávnostiach Zoslania Svätého Ducha v Rafajov- 
ciach, kde slúžil sv. liturgiu, pri ktorej otvoril Ma
riánsky rok. — Dňa 11. júna 1987 bol prítomný na 
dekanskej porade v Šumiaci, okr. Banská Bystrica, 
pre okresy Spišská Nová Ves, Poprad a Banská Bys
trica. — Dňa 12. júna 1987 v katedrálnom chráme 
v Prešove účinkoval pri udeľovaní nižších svätení 
kandidátom kňazstva, dňa 13. júna 1987 pri udeľo
vaní diakonských svätení a dňa 14. júna 1987 pri 
udeľovaní kňazských svätení absolventom CMBF 
v Bratislave. Všetky svätenia udelil ndp. Mons. Sla- 
vomír Miklovš, sídelný biskup križevský v Juhoslá
vii. — Dňa 18. júna 1987, na sviatok Najsvätejšej 
Eucharistie, v katedrálnom chráme v Prešove vie
dol slávnostné bohoslužby otvorenia Mariánskeho 
roku v prešovskej eparchii. — Dňa 28. júna 1987 
pri príležitosti chrámového sviatku sv. apoštolov 
Petra a Pavla v Bardejove slúžil sv. liturgiu a kázal 
Božie slovo. — Dňa 29. júna 1987 v Prešove rokoval 
s predstaviteími Ústrednej charity na Slovensku. —

Dňa 30. júna 1987 sa zúčastnil na dekanskej porade 
vo Vranove. M. M.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si Svoje životné a kňazské jubileá 

pripomínajú títo vdp. duchovní otcovia:
dr. Štefan Ujhelyi, správca farnosti Bratislava — 

75 rokov od narodenia (4. 9. 1912);
Michal Szerdy, správca farnosti Stankovce — 50 

rokov od ordinácie (5. 9. 1937);
Juraj Riník, správca farnosti Strážske — 65 ro

kov od narodenia (5. 9. 1922);
Gabriel Németh, správca farnosti Trhovište — 65 

rokov od narodenia (23. 9. 1922);
Vasil Kočemba, správca farnosti Sulín — 50 ro

kov od narodenia (23. 9. 1937);
Ján Šimon, správca farnosti Torysky — 40 rokov 

od ordinácie (28. 9. 1947);
Ján Parnahaj, správca farnosti Vyšné Nemecké — 

65 rokov od narodenia (28. 9. 1922).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 

vo svojich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA SEPTEMBER
Všeobecný: Aby tí, čo sa usilujú zachrániť obete 

drogy, dosiahli žiadané úspechy.
Misijný: Aby mladí kresťania a mohamedáni väčš

mi spolupracovali na dosiahnutí spoločného dobra.
Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím požehnaním ka

zateľov, spovedníkov a duchovných radcov.

Odpočívaj v pokoji!
Naše Hroby

tGr.kat. chrám presvätej Bohorodičky v Dvoriankach z r. 1937.

Dňa 5. júla 1987 náhle odovzdal svoju dušu Stvo
riteľovi v 73. roku svojho života a 45. roku kňazstva

o. Peter S t a u r o v s k ý ,  gr.-kat. duchovný na od
počinku v Bardejove.

Zosnulý sa narodil 28. mája 1914 v Korunkovej. 
Na kňaza bol vysvätený 12. februára 1942. Pôsobil 
ako kaplán v Sabinove, potom ako správca farnosti 
Ortuťová a Kružlov.

Pochoval ho ndp. Mons. Ján H i r k a, ordinár pre
šovský, dňa 7. júla 1987 v Bardejove.

Vičnaja jemu pamjaf!

PREDOVŠETKÝM POKORA

Sv. Ján Vianney, keď ho chválili, povedal: „Človek je tým, 
čím je pred Bohom, nič mene] a nič viac. Tí, čo nás pokoru
jú, sú našimi priateľmi, nie tf, čo nás chvália.“ Keď sa ho 
veriaci pýtali ako možno Pána Boha správne milovať, odpo
vedal im: „Pokorou, priatelia, pokorou. Pokora je retiazka na 
ruženci všetkých čnosti. Odstráňte reťaz a zrnká sa rozpad
nú. Odstráňte poníženosť a všetky čnosti zmiznú. Opravdu ne
viem, prečo taký biedny tvor, ako je človek, môže byť pyšný.“



Kultúrne rozhľady
V MAĎARSKOM.ZALAVARE, ZNÁMOM AJ AKO MOSABURG — 

po slovensky Blatnohrad — zaznamenávajú zvýšený turistický 
záujem. Blatnohrad má v dejinách kresťanskej kultúry — 
a najmä v slovanskom svete — mimoriadny význam. Tam žil 
nitrianske knieža Pribina, ktorý v týchto m iestach dostal od  
kráľa Ľudovíta Nemca v roku 846 po Kr. doživotné léno — 
sto usadlostí. Pribina tam v roku 850 dal postaviť prvý kres
ťanský chrám a neskôr aj ď alšie chrámy. Po jeho  smrti vla
dárske žezlo prevzal jeho syn Koceľ, ktorý naďalej šíril slo- 
vienske písomníctvo a podporoval činnosti solúnskych bratov 
sv. Cyrila a  Metoda, ba po smrti sv. Cyrila v roku 869 žiadal 
pápeža Hadriána U., aby sv. Metoda vymenoval za panónske!- 
ho metropolitu. Pred dvoma rokm i — v Roku sv. Metoda — 
odhalili v týchto miestach základy Pribinových chrámov a 
pamätník sv. Cyrila a Metoda, ktorý je dielom  Frigyesa Jan- 
zera. Bohaté archeolog ické nálezy z týchto pamätných miest 
sú zatiaľ uložené v neďalekom  m este — v Keszthelyt.

V GUTENBERGOVOM MÚZEU V MOHUCl (NSR) je  jea,\ým 
z exponátov aj najmenšia kn iha na svete veľkosti 3,5 x 2,5 
n: tn. Je v nej vytlačená kovovými typmi v siedm ich Jazykoch  
modlitba Otče náš.

OD POSLANIA PRVÉHO TELEGRAMU uplynulo 150 rokov. 
Elektrom agnetický telegraf vynašiel am erický vynálezca Sa- 
muel b'infley Breese Morse (1791—1872), ktorý svoj prístroj 
zakrátko zdokonalil. Morseova medzinárodná telegrafná abe
ceda sa používa dodnes.

MEDZINÁRODNÚ DETSKÚ VÝTVARNÚ VÝSTAVU LIDICE ’87, 
ktorú otvorili pri príležitosti 45. výročia vypálenia tejto čes
kej obce , oboslalo 62 štátov piatich kontinentov a zo zahra
ničia prišlo 7100 výtvarných prác. Porota vybrala na výstavu 
444 exponátov. Pri príležitosti výročia zničenia Lidíc a Ležä- 
kov boli vydané dve príležitostné jednokorunové známky. Au
torom návrhu je  akad. maliar a gra fik  Rostislav Vanék. Sú
časťou expozície lid ického Pamätníka sa stali práve objavené 
dokumenty, ktorých obsah sa vzťahuje na históriu obce. Sú to 
o. t. fotografie matričných dokladov n iektorých popravených  
lidických mužov.

v Če s k o s l o v e n s k e j s o c ia l is t ic k e j r e p u b l ik e  je
takm er 50 galérií, z toho 18 na Slovensku. Najvýznamnejšou 
je  Národná galéria v Prahe, ktorá bola právne založená v 
roku 1949. Do /»?/ fondov patria zbierky bývalej Spoločnosti 
vlasteneckých priateľov umenia, zbierky Modernej galérie, 
štátne zbierky Národnej a  Univerzitnej knižnice v Prahe a 
niektoré ďalšie súbory u m eleckých diel. Prvá galéria vznikla 
v roku 1948 aker Slovenská národná galéria v Bratisl&oe]. Stala 
sa vzorovou galériou a  pom áhala pri vzniku ďalších.

DOM VÝTVARNÉHO UMENIA MÄNES V PRAHE sprístupnili 
po šiestich rokoch  renovácie. Je  to ranokonštruktivistická 
stavba, ktorú pre Združenie výtvarných umelcov Mánes posta
vili podľa projektu árch. Otakara Novotného v roku 1930. 
Dom v súčasnosti patrí Zväzu českých  a  československých vý
tvarných umelcov. Od m ája t. r. Mánes ponúka výstavu pod  
názvom 100 rokov Spolku výtvarných umelcov Mánes a  od  
septembra t. r. bude Mánes patriť mladým tvorcom úžitkového 
umenia.

NA XI. BIENÁLE ILUSTRÁCII BRATISLAVA (BIB), ktoré 
bude otvorené 11. septem bra t. r., ilustrácie zaslalo vyše 270 
Ilustrátorov z 36 krajín. Novinkou bude výstava ilustrácií det
ských kníh z Latinskej Ameriky pod záštitou centra UNESCO 
v Bogote.

v Statn o m  zoznam e  s t a v e b n ý c h  k u ltú rn ych  pa
m ia to k  SLOVENSKA je  v súčasnosti zapísaných vyše 8500 
objektov, z ktorých 60 bolo vyhlásených za národné kultúrne 
pamiatky. Za pam iatkové rezervácie bolo doteraz vyhlásených 
12 historických jadier a  9 súborov ľudovej architektúry. Pri
pravuje sa vyhlásenie m estskej pam iatkovej rezervácie v 
Trenčíne, Trnave a Žiline. Základným cieľom  v pamiatkovej 
starostlivosti na Slovensku je  dosiahnuť výrazné zlepšenie 
celkového stavu stavebných kultúrnych pamiatok.

ZÁUJEM O KNIHY NA SLOVENSKU ustavične stúpa. 18 vy
davateľstiev na Slovensku v minulom roku vydalo vyše 3000 
titulov a  ich náklad po prvýkrát prekročil 30 miliónov vý
tlačkov. Najviac sú prekladané knihy sovietskych autorov. V 
minulom roku u nás vydali 150 prekladov v celkovom  náklade 
1,2 milióna výtlačkov.

V KAŠTIELI ORLOVE PRI POVAŽSKEJ BYSTRICI bola pri 
príležitosti 200. výročia smrti kňaza a básnika Hugolína Gav- 
loviča otvorená stála výstava. Jej otvoreniu predchádzala ve
d ecká  kon feren cia o Hugolínovt Gavlovičovi v Považskej 
Bystrici.

VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII V KOŠICIACH usporia
dali výstavu 117 diel, ktoré darovali slovenskí výtvarní umelci 
galérii po je j požiari pred dvoma rokmi. Tú časť zbierkového 
fondu, ktorá bola požiarom poškodená, postupne v galérii 
reštaurujú.

VO VÝCHODOSLOVENSKOM MÚZKU V KOŠICIACH usporia
dali výstavu pod názvom oboznámiť so stavebnými premena
mi Košíc v období od druhfíj polovice 19. stor. a na začiatku 
20. stor.

DOMINANTOU NÁMESTIA V SPIŠSKEJ SOBOTE, ktorá v ro
ku 1951 bola spolu so spišským i mestami Kežmarkom, Levočou 
a Spišskou Kapitulou vyhlásená za mestskú pamiatkovú re
zerváciu, je  chrám sv. Juraja z roku 1464. Vzácny krídlový 
hlavný otlär v ňom z roku 1516, je  dielom  Majstra Pavla z 
Levoče. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na pokra
čovanie rekonštrukčných prác ce le j tejto m estskej pamiatkovej 
rezervácie.

V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU PRI MICHALOVCIACH — 
rodisku národného umelca Pavla Horova (1914—1975) — zria
dili Literárne múzeum Pavlar Horova, ktoré  /p vysunutou ex
pozíciou Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Základ múzea 
tvorí básnikova pozostalosť — knižnica, pracovňa a  iné. Tvor
com expozície Je doc. PhDr. Imrich Sedlák, CSc., a na prí
pravných prácach otvorenia múzea sa podieľal aj, Ing. árch. 
Peter Kahay a  výtvarník Milan Veselý. Zriadenie, múzea reali
zoval Agrokomplex v Nitre.

Mnoho sa mugfš učiť, aby si zistil, ako málo toho vieš.
Montalgne
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