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LÁSKY

K NÁM

Vianoce sú hlbokým a dojemným zvýraznením
nekonečnej lásky všemohúceho Boha k hriešnemu
ludstvu. Nadzemské svetlo ožiaruje neuhľadnú maš
taľku, ktorá sa premieňa na zázračné miesto naro
denia Božieho Syna a ktorá rezonuje anjelským
spevom: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi po
koj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14). Boh sa stáva
človekom a človek je zbožťovaný nekonečnou lás
kou všemohúceho Boha. Nebo sa otvára a zem sa
začína premieňať na Mesiášovo kráľovstvo. Boží
Syn sa narodil v Betleheme.
Samo nebo svedčí, že narodené Dieťa je Boží Syn,
veľký Kráľ! Ono prevyšuje všetkých velikášov sve
tových dejín, ktorých smutnou výsadou bolo a je,
že musia zomrieť, musia raz ukončiť svoje bytie
1 svoju vládu. Toto Dieťa je jediné veľký Pán, zvr
chovaný Vládca, Kráľ vekov, nesmrteľný Záchranca
ľudského pokolenia, ktorému patrí česť a sláva na
veky! Len jemu spievajú anjeli: „Svätý, svätý, svätý
Pán Boh zástupov!'1 Toto je medzník svetových de
jín, lebo je najväčšou udalosťou ľudstva.
Je to súčasne najväčšia radosť nad večným zro
dením Ježiša Krista z nebeského Otca, ako vyzná
vame v našom Kréde. Je to radosť nad časovým
zrodením Krista Pána v našich srdciach. „Ä Slovo
sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14).
Najvýraznejšie táto udalosť svieti z návštevy pas
tierov pri jasličkách. „Pastieri sa potom vrátili a
oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a vi
deli, ako im bolo povedané“ (tk 2, 20). „Tým, kto
rí ho prijali, dal moc stať sa Božími dietkami,
tým, čo uverili v jeho meno“ (Jn 1, 12).
Darom vianoc je najväčšia láska nebeského Otca,
ktorý tak miloval svet, že Syna svojho jednorodeného nám dal, aby nik, čo uverí v neho nezahynul,
ale mal istotu a nádej večného života. Sv. Tomáš,
keď rozjímal o veľkosti Božej lásky, začal s darmi
nemej prírody, od menej dokonalých k dokonalej
ším a svoje poradie skončil vtelením Božieho Syna,
pri ktorom, ako hovorí, že sám Boh vzal na seba
ľudskú podobu v druhej Božskej Osobe, v Ježišovi
Kristovi. Ježiš Kristus je teda najvyšší dar, aký ke
dy bol komu daný. Toto je dar, ktorý vzrušil celé
ľudské pokolenie, dar, ktorý svet očakával tisíc
ročia, ktorý už oslavuje 1987 rokov a bude nepre
stajne zaň povďačný nebeskému Otcovi až do kon
ca sveta. „Božia láska k nám sa prejavila v tom,
že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet,
aby sme skrze neho mali život“ (1 Jn 4, 9). Preto
vo veľkej vďačnosti volajme kľačiac pred jaslička
mi: „Tebe česť, tebe sláva, tebe vďaka na veky ve
kov o Najsvätejšia Trojica za všetky nám preuká
zané dobrodenia!“
o. Mikuláš Mariánsky

Xiit/'

Tajomne si sa narodil v jaskyni, Spasiteí. Ale nebu uyslula
svoju hviezdu, aby rozhlásilo tvoj príchod a priviedla mudr
cov, aby sa tl o živel viere klaňali /Tropdr predsviaíku Na
rodenia Pána}

Na nebi zora jasne svietila, Betlehem hviezdou
zažiaril, spasenia dobu nám oznámila, keď sa Boh
z Panny narodil. Aby zem s nebom v jednotu spojil.
Preto sa Kristus narodil, preto sa Kristus narodil
(vianočná pieseň).

Z lásky k nám si spočíval o jasliach, veľmi trpez
livý náš Spasiteľ. Dobrovoľne si sa stal Dieíatom.
Pastieri ta ospevovali a spolu s anjelmi ti volali:
Buď sláva a chvála Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa
narodil na zemi, aby obnovil tvár zem e (Sedalen).

NEPOŽIADAŠ MAJETKU SVOJHO BLÍŽNEHO,
ANI NIČOHO, CO JE JEHO

K A LEN D Á R
NA MESIAC
DECEMBER
1.
2.
3.
4.

U
S
Š
P

Naum, prorok
Habakuk, prorok
Sofoniáš, prorok
Barbora, mučenica.
hodný. Prvý piatok
5. S Sáva, ctihodný

Ján

Damascénsky,

cti

6. N 26. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 4. Lit.
Ef 5, 9— 19; Lk 12, 16— 21. Mikuláš, arcibis
kup; divotvorca
7. P Ambróz, biskup
8. U Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky.
Lit. Gal 4, 22— 27; Lk 8, 16—ZX
9. S Počatie sv. Anny
10. S Minas, Hermogen a Eugraf, mučeníci
11. P Daniel stlpnik, ctihodný
12. S Spiridon, biskup
13. N Nedeľa sv. Praotcov. — Hl. 2. Utr. ev. 5. Lit.
Kol 3, 4— 11; Lk 14, 16— 24. Eustrát, Auxent,
Eugen, Mardár a Orest, mučeníci. Lucia,
panna; mučenica
14. P Tyrs, Leukus, Filomen, Apollon, Arián a Kalinik, mučeníci
15. U Eleutér, mučeník
16. S Aggeáš, prorok
17. Š Daniel, prorok
18. P Šebastián s družinou, mučeníci
19. S Bonifác, mučeník. Sobota pred Narodením
Pána
20. N Nedeľa pred Narodením Pána. — Sv. Otcov.
— Hl. 3. Utr. ev. 6. Lit. Žid 11, 9— 10; 17—
23; 32— 40; Mt 1, 1— 25. Ignác Bohonosec,
mučeník.
21.
22.
23.
24.

P
U
S
Š

Juliana, mučenica
Anastázia, mučenica
Desať krétskych mučeníkov
P r e d v e č e r Narodenia Pána. Pôstny deň.
Liturgia sv. Bažila Veľkého. — Žid 1, 1— 12;
Lk 2, 1— 20. Eugénia, mučenica
25. P NARODENIE PÁNA — Vianoce. — Utr. ev.
Mt 1, 18— 25. Lit. Gal 4, 4— 7; Mt 2, 1— 12.
26. S ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY. — Lit.
Žid 2, 11— 18; Mt 2, 13— 23

27. N Nedeľa po Narodení Pána. — Hl. 4. Utr. ev.
7. Lit. Gal 1, 11— 19; Mt 2, 13— 23.
Sv. prvomučeník Štefan. — Lit. Sk 6, 8— 15;
7, 1— 5; 47— 60; Mt 21, 33— 42
28.
29.
30.
31.

P
U
S
Š

Nikodemskí mučeníci
Betlehemské deti, mučeníci
Anízia, mučenica. Zotik, mučeník
Melánia, mučenica. O d d a n i e sviatku Na
rodenia Pána

Majetok človeka, jeho súkromné i spoločné vlastníctvo, je
pod ochranou mravných zásad a zákonných opatrení. Na
ochranu tohto majetku ustanovil Boh siedme Boiiei prikázanie,
ktoré za hriešnu považuje každú krádež. Desiate Božie p ri
kázanie vyslovuje ešte tažšlu požiadavku: „Nepožiadaš ma
jetku . svojho blížneho, ani ničoho, čo je jeho.“ To znamená,
že človek nesmie nielen kradnút, ale ani pomýšľal na krádež,
lebo už myšlienka na ňu je hriešna.
Táto túžba vychádza z lakomstva, ktorá je koreňom všet
kého, zla (1 Tim 6, 10J. Sv. Anton hovorí: „Smäd uhasí nápoj,
hlad zaženie pokrm, ale lakomstvo neuspokojí ani zlato, ani
striebro.“
Priliehavým biblickým príkladom na to je príbeh o Nabotovej vinici (3 Kr 21, 1—29; 22, 1—40]. Kráľ Acháb za pomoci
svojej manželky jezabel, falošných svedkov a sudcov, zbavil
sa Nabota a privlastnil st jeho vinicu. Tento hriešny skutok
neminul ho trestu. ]e to otrasný príklad hriešneho počínania
a varovná výstraha pre ľudí všetkých čias.
V Starom zákone čítame aj iný príbeh.
Náman ponúka prorokovi Elizeovi odmenu za to, že ho uz
dravil od malomocenstva. Prorok odmieta, ale jeho sluha
Ciezt, ktorý všetko počul, tajne prišiel za vojvodcom syrského kráľa a v mene svojho pána, vyžiadal od neho peniaze a
doma všetko ukryl. Na otázku proroka, kde bol a čo robil,
všetko zatají. Elizeus mu hovorí: „Teraz teda, keď si prijal
peniaze, môžeš si kúplt šaty, olivové záhrady, vinice, ovce,
statok, sluhov a slúžky. Ale malomocenstvo Námanooo bude
sa držaf t teba i tvojho potomstva naveky“ (4 Kr 5, 26—27).
Aj tento príbeh hovorí do nášho svedomia. Keby' tak Pán
Boh potrestal každého za jeho nezriadenú túžbu po cudzom
majetku, naučili by sme sa veľmi rýchle a sp’ ávne ocenit
stvorené veci.
Táto nezriadená túžba po zbohatnutí, po cudzom majetku,
po tom, čo nám nepatrí, čo nie je naše, je dnes veľmi aktu
álna. Okrem osobného majetku je aj majetok spoločný, ve
rejný. Každý má s ním zaobchádzať ako so svojím. Udržoval
ho a nepoškodzovať. Je to pp'vinnosť nielen občianska, ale aj
povinnost kresťanskej lásky k blížnemu (M t 22, 39). Kto tento
majetok poškodzuje, alebo st neprávom privlastňuje, hreší.
Bohatý človek si nespravodlivo privlastnil majetok chu
dobnej vdovy. Po nejakom čase k nemu prišla s prosbou, aby
je j naplnil vrece zemou z otcovského majetku. Boháč rád vy
p ln il jej prosbu. A keď ho prosila, aby je j vrece vyložil na
chrbát, boháč to nemohol ani pohnút z miesta. Vdova vtedy
povedala: ,¡Vidíš, keď iba jedno vrece je také tažké, aká
bude pre teba tažká celá zem, ktorú si odo mňa nespravodli
vo odobral. Myslíš, že ta Boh s takou ťarchou vpustí do svoj
ho Kráľovstva?“
Múdre slová, nespravodlivo prisvojená vec bude ťarchou
na duši, ktorá nás nevpustí do Božieho kráľovstva. Nejednému
môže Boh povedať: „Blázonl Ešte tejto noci požiadajú od
teba tvoj život a čo si st nahonobil, čie bude?" fLk 12. 20J.
Učme sa báť Boha a milovať ho. To je najsprávnejšia cesta,
ktorou budeme rešpektovať každé Božie prikázanie a plniť
ho.
„Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ fM t 19,
17).
-fd -

POKOJNÉ, POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOČ
NÉ SVIATKY A HOJNOSŤ BOŽEJ POMOCI V NOVOM
ROKU.
žičí
redakcia S L O V A

P o k o j tuďom d o b rej vôle
Neľahký to bol rok, ktorý uplýva do mora več
nosti. N iekoľko málo rokov pred vstupom do ďal
šieho tisícročia, stojí ľudstvo azda pred najvážnej
šou skúškou, v k torej sa má dejinne osvedčiť.
Keď to budú ch cief všetci, vstúpi ľudstvo do ď al
šieho tisícročia bez jadrových zbraní. Nezbytným
predpokladom k tomu je však definitívne zastave
nie všetkých jadrových skúšok.
Oslobodené od jadrového nebezpečenstva m ohlo
by potom ľudstvo spoločne odstraňovať hlad, biedu
a zaostalost a mohlo by to účinne chránit naše tak
ohrozené životné prostredie.
Sú to slová charakteristické pre atmosféru za
čiatku tohto roku, vyjadrujúce obavy, ale aj nádeje.
V
tom zmysle h ovoril na začiatku roka aj prvý
občan našej republiky, ktorý zdôraznil, že s veľkou
intenzitou pokračoval zápas za odvrátenie vojnové
ho nebezpečenstva a zabezpečenie mieru, na kto
rom sa Československo aktívne podieľalo. Upevnilo
sa spoločné zriadenie a zabezpečil pokojný život na
šim občanom. Pokročilú sa v hospodárskej a kul
túrnej výstavbe. Nazhrom aždili sme cenné poznat
ky a skúsenosti, k toré umožňujú lepšie riešit súčas
né i budúce úlohy.
Do roku 1987 sme vstupovali p ri dvadsiatom vý
ročí veľmi Časovej encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio (O rozvoji n árodov). V nej sa
zdôrazňuje, že otázka všestranného rozvoja ostáva
čoraz aktuálnejšou a stáva sa výzvou pre celý svet.
Jej hlboké myšlienky nás povzbudzujú k tom u, aby
sme sa všetci uvedomelo a činne podieľali na zvy
šovaní úrovne každého človeka,
Úsilie o dosiahnutie všestranného rozvoja môže
nájsť svoju realizáciu iba v podm ienkach svetového
mieru. Tak rozvoj hospodársky, kultúrny, duchovný
a morálny vôbec môže p risp ieí k zabezpečeniu a za
chovaniu pokoja na tejto planéte, ktorú nám Stvo
riteľ zveril do pokojného používania.
Toto mal na myslí aj Svätý Otec Ján Pavol II.,
keď ovplyvnený myšlienkami encykliky svojho
predchodcu rozhodol sa zasvätiť 1. január 1987 —
Svetový deň mieru — i celý rok — myšlienke Roz
voj a solidarita sú kľúče k mieru.

Toto všetko si v duchu prem ietam e v tejto decem
brovej atm osfére, keď oslavujeme sviatky Narode
nia nášho Pána Ježiša Krista a ďakujeme Bohu Ot
covi, za toľkú lásku, že nám poslal svojho jednorodeného Syna, aby sme nezahynuli, ale mali večný
život.
Prežívame Mariánsky rok, keď upriamuje hlava
cirk vi Svätý Otec Ján Pavol H. našu pozornosť na
preláskavú Bohorodičku. Ona svieti ako jasná Zor
nička do bludiska svetových problémov a ju predo
všetkým prosím e, aby vyorodovala ľudstvu od svoj
ho Synáčka predrahý Boží dar mieru.
K eď sme začínali tento rok, Svätý Otec Ján Pavol
H. pripom enul, že je potrebné v každej krajine pod
porovať čo najviac rozvoj, aby ľudstvo bolo uspoko
jené zo stránky hospodárskej, sociálnej a kultúrnej
vo všetkých svojich základných ľudských právach.
Každý národ si musí byt plne vedomý toho, že
s iným i národmi tvorí jediné ľudské spoločenstvo
a že vo vzájomnom vzťahu musíme byt ako bratia
a sestry ochotní si vždy pom ôcť navzájom. Svätý
Otec podčiarkol slová: M ier je vždy dar od Boha,
ale závisí aj od nás. K ľúče mieru sú v dosahu našich
rúk. Záleží len na nás, aby sme ich použili na to,
aby sme m ieru o tv o rili dvere dokorán . . .
♦

♦

♦

Odvtedy uplynul rok. Veľa sa vykonalo, veľa bur
cujúcich výziev odznelo, ale č i sme bližšie k m ie
ru?! Stále je tu hrozba jadrovej vojny. Stále sa svet
prebúdza do neistého dňa. Preto nemožno ustať
s úsilím o zachovanie svetového mieru.
Povedané slovam i encykliky pápeža Jána XXIII.
Pacem in terris: je naliehavou požiadavkou spra
vodlivosti, zdravého rozumu a ľudskej cti, aby sa
prestalo s pretekm i v zbrojení. Aby jednotlivé štáty
obojstranne a súčasne zredukovali výzbroj, ktorou
disponujú. Aby sa zakázali nukleárne zbrane. Aby
konečne došlo k prim eraném u odzbrojeniu na zá
klade spoločných dohôd.
Encyklika pripom ína, že nie je možné zastaviť
preteky v zbrojení, ani redukovať výzbroj a tým me
nej ju odstrániť, ak sa nedôjde k úplnému a doko-

nalému odzbrojeniu, k toré prenikne aj do m yslí,
to jest ak sa všetci svorne a úprim ne nepričinia o to,
aby srdcia zbavili vojnovej psychózy.
To však nevyhnutne predpokladá, že sa radikálne
zmenia základné podm ienky, na ktorých je vybu
dovaný súčasný m ier. Pravý p ok oj medzi národmi
môže totiž zabezpečiť jedine vzájomná dôvera. Ve
rím e, že je to uskutočniteľné. Veď ide o vec, ktorú
diktuje zákon zdravého rozumu.
Na záver je v en cy k lik e úpenlivá výzva, platná
rovnako aj dnes:
Ako námestník Ježiša Krista, kniežaťa pokoja, e&raciame sa na všetkých s úpenlivou prosbou: Za
chráňte m ieri M ierom sa n ič nestráca; všetko sa
môže stratiť vojnou . . .
♦ ♦ ♦
V
podobnom duchu zaznela aj výzva M edzinárod
ného m ierového fóra v Moskve. Cirkevní čin itelia ,
k torí sa na m ierovom fó re zúčastnili, vyzvali všet
kých ľudí dobrej vôle: k spoločným akciám :
Vyzývame veriacich celého sveta, všetkých ľudí
dobrej vôle: v mene Božom, v záujme prežitia ľud
stva, v záujme jeho dôstojnosti, zabudnite na pred
sudky a nepriateľstvá, odvrhnite zbrane a spoločne
dvihnite zástavu spravodlivého m ieru pre všetkých!
Ešte je čas nahradiť vojnu m ierom . Ešte je čas
vrátiť sa k spolupráci, k nastoleniu novej dôvery
medzi ľuďm i. Nastal Čas, aby sme si p oložili otázku:
Keď nie ja, teda kto? Keď nie dnes, tak potom kedy?
*

ZDRUŽENIE PACEM IN TERRIS
VYZNAMENANÉ TITULOM
POSOL MIERU
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru, ktorý
sa oslavuje z rozhodnutia Organizácie Spojených
národov v deň začiatku pravidelného zasadania
Valného zhromaždenia OSN 15. septembra 1987 sa
konalo v ženevskom Paláci národov slávnostné
zhromaždenie, na ktorom zástupcovia vybraných
mimovládnych organizácií a inštitúcií prevzali čest
ný titul POSOL MIERU, ktorý im za ich aktivitu,
predovšetkým v Medzinárodnom roku mieru, udeli
la OSN.
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♦ ♦

O m ieri, p ok oji ľuďom dobrej vôle nám zaspieva
jú na Vianoce anjeli. K ich spevom pridajm e svoje
modlitby a svoje činy za záchranu posvätného daru
života!
— ant—

PRI KONEČNOM BILANCOVANÍ
Už sme si na to zvykli, že pri určitých časových
medzníkoch sa obzeráme na úsek, ktorý sme pre
šli, na prácu, ktorú sme vykonali.
Koniec roka je v prvom rade takýmto medzní
kom. Dáva nám príležitosť. zamyslieť sa, ako sme
splnili predsavzatia, ktorá sme si urobili, keď sme
doň vstupovali.
Pýtajme sa, akými sme boli pracovníkmi. Či sme
naozaj slúžili za vzor, statočne si plnili svoje úlo
h y . . . Alebo sme znova dochádzali do práce ne
presne, vykonávali sme }u ledabolo a prví sme sa
ponáhľali domov?!
Pýtajme sa, akými sme boli rodičmi. Či sme dbali
o výchovu svojich detí, či neostalo len pri šateni
a živení? Akými sme boli manželmi. Či vernými,
navzájom k sebe dobrými, ako sme si to prisahali
pri sobáši. A či sa nezahrýzol do našich sŕdc červ
nedôvery, nelásky?
Synovia a dcéry nech si odpovedia na to, akými
boli voči svojim rodičom, vzťah ku ktorým upra
vuje štvrté Božie prikázanie: Cti svojho otca i mat
ku, s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho
žil na zemi.
Všetci sa pýtajme, akými sme boli pred Božou
tvárou. Či sme v tomto roku pokročili na ceste
k dobrému? Ak tomu tak nebolo, úprimne vyznaj
me svoju vinu, oľutujme a urobme si pevné pred
savzatie, že v novom roku budeme inými.
-šek-
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IMpIom, ktorí} prevzala Združenie za svoju obetavú nrácu za
m ier.

Tejto významnej pocty sa dostalo aj českosloven
skému Združeniu katolíckeho duchovenstva Pacem
in terris, ktorého zástupcovia proí. ThDr. František
Vymetal, gen. vikár olomouckej arcidiecézy a dekan
CMBF v Litoméŕiciach, poslanec FZ, ďalej predse
dovia českého a slovenského Združenia kanonik
Václav Javtkrek, kapitulný dekan z Opočna a dekan
¡án Zabák, poslanec SNR sa zúčastnili na popolud
ňajšom slávnostnom akte v Ženeve.
Generálny riaditeľ ženevskej úradovne OSN Jan
Martenson na slávnostnom ceremoniáli vysoko oce
nil mierové úsilie československého Združenia ka
tolíckeho duchovenstva Pacem in terris, rovnako
ako aj ďalších 43 mimovládnych organizácií, ktoré
toto vyznamenanie dostali.
Na krátkej tlačovej besede, ktorá bola hneď po
prílete do vlasti, kanonik ThDr. František Vymetal
zdôraznil, že 15. september 1987 je významným
medzníkom v činnosti Združenia. Medzinárodné
uznanie je nielen ocenením práce, ktorá niekedy
ani nebola dosť dobre chápaná, ale i veľký záväzok
do budúcnosti.
Nad ľudstvom sa vznáša čierny mrak — nebez
pečenstvo jadrovej vojny, — povedal — a záleží
na nás všetkých, aby sa tento mrak rozplynul. Zdru
ženie sa chce zapojiť do tohto úsilia a k mierovej
práci pre zachovanie života pozývame všetkých
kňazov a veriacich.

Zbor presv. Bohorodičky
Vo východnej cirkvi existuje tradičný zvyk, že
po niektorých sviatkoch oslavujeme spomienku
tých osôb, ktoré mali bezprostrednú účasť na uda
lostiach tohto sviatku. Takto vidíme pri narodení
Ježiša Krista vedia Božieho dieťaťa Pannu Máriu a
sv. Jozefa, ako posluhujú Kráľovi nebies, vzdávajú
mu úctu a starajú sa o jeho potreby, aby mohol rásť
a plniť úlohu, ktorú mu určil nebeský Otec. Preto
vo východnom obrade druhý vianočný sviatok ne
sie názov Zbor presvätej Bohorodičky, aby v tento
deň sme jej zvlášť ďakovali, že nám dala Spasite
ľa. Už prví kresťania za tým účelom schádzali sa
na slávnostné bohoslužby, a od tohto zboru veria
cich dostal aj samotný sviatok meno Zbor.
I.
Sv. apoštol Pavol celú túto m ariológiu vyjadril
slovami: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho
Syna, narodeného zo žen y“ {G al 4, 4). Na prvý
pohľad do vyzerá, že sv. Pavol, ktorý bol predsa
v úzkom spojení so sv. Lukášom, ktorý bol verným
druhom jeho apoštolských ciest, napísal toto prí
liš skúpo. Naopak, môžeme povedať, že týmito slo
vami napísal o Panne M árii všetko, pretože táto
veta obsahuje celú mariológiu, celé učenie o Panne
Márii. Lebo skutočnosť, že Boh Otec poslal na zem
svojho Syna, ktorý vzal na seba ľudské telo z Pan
ny Márie, ktorá sa tým stala Matkou Božieho Syna,
je nerozlučne spojená so všetkými pravdami o vý
nimočných privilégiách Panny Márie, totiž: s jej
nepoškvrnením počatím, slávnym nanebovzatím a
titulom Kráľovnej neba i zeme.
Pravda, Panna Mária nosila pod srdcom Ježiša
deväť mesiacov, dávajúc mu vlastné telo a krv, ako
každá matka — ale ich vzájomné vzťahy boli úplné
odlišné. Jej Syn Ježiš jestvoval ako Boh prv než ona
a bol od svojho narodenia nekonečne vznešenejší.
Za svoje narodenie nebol jej zaviazaný vďakou. Na
opak, ona za svoje Božie materstvo je zaviazaná
vďakou jemu. Nebol jej podriadený z nutnosti, po
čúval ju úplne dobrovoľne. Nebol od nej ani zá
vislý ako obvykle býva závislé dieťa do matky, ale
existoval od vekov, preto materstvo Panny Márie
je dar ód Božieho Syna.
Panna Mária pri narodení Ježiša nedala mu Bo
žiu prírodu, lebo ju mal od vekov od nebeského
Otca. Dáva mu iba ľudskú prirodzenosť. No aj tak
ostáva pravdou, že počala a porodila Boha a člo
veka v jednej osobe. Preto o nej pekne napísal sv.
Pavol: „K eď prišla plnosť času, Boh poslal svojho
Syna, narodeného zo žen y“ (Gäl 4, 4).
Túto vieru vyznávali aj najstarší cirkevní Otco
via.
Sv. Ignác (+107) v liste veriacim v Smyrne píše:
„Dopočul som sa, že máte správne presvedčenie
o Pánovi, ktorý podľa tela pochádzal z rodu Dávi
dovho, a o Božom Synovi, ktorý sa skutočne naro
dil z Panny.“
Sv. Irene j (+202) vo svojich mnohých listoch
podrobne hovorí o Božom materstve Panny Márie,
pričom sa opiera o slová Svätého písma: „A preto
aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“
(Lk 1, 35). To znamená: Budeš Matkou Božieho Sy
na, Matkou Boha.

Aj Alžbeta, teta Panny Márie, naplnená Svätým
Duchom, pri stretnutí s Pannou Máriou, zvolala:
„Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána pri
chádza ku m ne?“ (Lk 1, 43). Vtedy už Ježiš žil pod
srdcom Panny Márie.
Panne Márii právom patrí titul Bohorodička. Pan
na Mária nedáva Ježišovi Božiu prirodzenosť, lebo
tú má od vekov od nebeského Otca. Dáva mu len
ľudskú prirodzenosť. A le pretože porodila Boha a
človeka v jednej osobe, je Božou Matkou. Rodí sa
nie prirodzenosť, ale osoba.
Tieto úvahy o nebezpečenstvách a potrebe za
chovania čistej viery inšpirovali sv. Bažila Veľkého
k príprave cirkevného snemu, ktorého sa, žiaľ, ne
dožil. Snem sa konal v Efeze v r. 341. Na ňom bolo
slávnostne vyhlásené vyznanie viery apoštolov a
ľudu, že „Emanuel (t. j. Kristus) je pravý Boh a
následovne aj svätá Panna je Božou Matkou, keď
že podľa tela porodila Božie Slovo, ktoré sa stalo
telom .“ A v r. 431 na sneme v Chalkedone bolo ešte
zreteľnejšie vyjadrenie viery v Božie materstvo
Panny Márie.
Aj Druhý vatikánsky koncil slávnostne opakuje
pravdu viery, že Panna Mária je Bohorodička a tým
aj spoluúčastníčka tajomstva vykúpenia ľudstva
skrz Ježiša Krista, ktôré sa začalo jeho narodením
v Betleheme.
II.
Pri narodení Ježiša Krista vidíme pri jasliach
stať vedľa Panny M árie aj sv. Jozefa, ktorý vo svo
jej pokore a poslušnosti nezištne vzal na seba ťaž
kú úlohu stať sa pred tvárou ľudí zákonitým otcom
novonarodeného Spasiteľa. Nik sa nedokáže pa
trične vžiť do týchto obetí, pochybností a sklama
ní, ktoré musel znášať tento nenápadný hrdina pre
Krista. A le Boh posiela k nemu anjela s odkazom:
„Jozef, Syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo
on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (M t 1, 20— 21).
Preto sa celá cirkev schádza — robí zbor, aby
uctila tohto veľkého svätca — hrdinu, sv. Jozefa,
ktorý toľko vytrpel a prispel k tomu, aby Kristus
prišiel na tento svet a osvietil všetkých, „čo sedeli
v temnom kraji sm rti“ (M t 4, 16).
Tento sviatok možno plným právom nazvať aj
sviatkom rodiny. Každá rodina by mala vo svojom
dome vytvoriť akoby nový Betlehem, kde by málo
prevládať ovzdušie radostnej vzájomnej spolupa
tričnosti, úcty a ochoty pomáhať jeden druhému,
a tak žiť s Bohom, ako to vidíme u Svätej Rodiny.
Navštívm e aj Boží chrám a v ňom jasličky, a
s celou rodinou vzdajm e slávu a vďaku týmto naj
väčším spomedzi veľkých hrdinov, ktorí bezpro
strednou účasťou prispeli k tomu, že Ježiš Kristus
zostúpil na zem.
o. Marián P o t á š

dy: arménsky,
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CIRKEV JE LEN JEDNA
Ježiš Kristus sa pri Poslednej večeri medlil: „No
neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich
slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty,
Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby
svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty
dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme
my jedno — ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak do
konalé jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal
a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17, 20—
23).
Jednota bola pre Krista Čímsi dôležitým, že bol
hotový predložiť ju svetu ako dôkaz o svojom bož
stve. A sama v sebe bola tak dôležitá, že ju prirov
nal k jednote prvej a druhej božskej Osoby v lone
Božstva.
Táto modlitba je dnes uskutočnená v jednote, kto
rá jestvuje v Cirkvi. Je to jednota uprostred znač
nej rozmanitosti. Gdy Krista žijú v najrôznejších
krajinách sveta. Patria ku všetkým pletiami. Hovoria
najrôznejšími jazykmi. Majú rozdielnú kultúru, roz
dielne záujmy, rozdielne politické zmýšľanie. Sú
však jedno vo veľkej jednote Kristovho tela.
Pozrime sa ešte na Kristove slová. Jednota mala
byť jednotou ľudí vo Svätej Trojici, „aby aj oni boli
|jedno) v nás.“ Mala byť teda vnútornou skutoč
nosťou. Musela byť však viditeľná, aby svet v nej
mohol vidieť dôkaz vnútornej skutočnosti Krista:
mala teda byf znakom.
Hovoríme, že katolíci sú zjednotení vo viere, bo
hoslužbe a správe.
Vo viere, keď prijímajú od Cirkvi pravdy, ktorú
majú veriť, mravné i duchovné zákony, ktoré majú
rešpektovať ako Kristovo učenie a prikázanie.
Podobne v bohoslužbe: prijímajú sv. liturgiu a
sviatosti prostredníctvom Cirkvi, ale od Krista.
Tretí moment — správu Cirkvi — možno najjed
noduchšie pochopiť v slovách, ktoré povedal Kristus
najprv Petrovi (Mt 16, 19) a potom všetkým apoš
tolom (Mt 18, 18): „Čo zviažete na Zemi, bude zvia
zané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozvia
zané v nebi“. To znamená, že všetci katolíci sa
podriaďujú tej istej božskej autorite Krista — hlavy,
ktorý riadi celé telo (Cirkev) prostredníctvom vidi
teľnej hlavy — nášho Svätého Otca, pápeža a bis
kupov, ktorí sú s ním spojení.
V
duchu Kristom ustanovených mravných, du
chovných a obradových zákonov môže Cirkev usta
novovať predpisy, ktoré jej členom budú uľahčovať
plnší život v súhlase s týmito zákonmi. Všetci ka
tolíci nie sú viazaní tými istými cirkevnými zákon
mi a zvykmi. Niektoré sa líšia podľa rôznych obra
dov. Existujú dva veľké zákonníky v Cirkvi: jeden
platiaci pre západný obrad a druhý pre východné
obrady. Obrad je súhrn ceremónií a modlitieb uží
vaných pri bohoslužbách a pri udeľovaní sviatosti.
Latinský obrad sa používa v Ríme a na Západe.
Medzi východné obrady patria: byzantský, ku kto
rému patrí mnoho národných odvetví, potom obra

sýrsky,

chaldejský,

malabarský,

Obrady vznikli asi tak, že v prvých dobách Cir
kvi každý biskup slúžil sv. liturgiu a udeľoval svia
tosti svojím spôsobom. Neskôr zvyky niektorých dô
ležitejších miest ovplyvňovali svoje okolie. Rím bol
najvplyvnejším mestom v Taliansku (tam sídlil pá
pež), Carihrad v Grécku, Antiochia v Malej Äzii,
Jeruzalem vo Svätej zemi, Alexandria v severnej
Afrike. Cez stáročia liturgia týchto miest sa stáva
la základnou zložkou obradu, i keď sa vedľa nich
vyvíjali a zároveň žili obrady menej významné.
Medzi obradmi je veľa rozdielov, ale Cirkev je múd
ra matka, ktorá pripúšťa zvyklosti svojich detí. Vý
chodné obrady sú rovnako staré, alebo dokonca
staršie než obrad západný. Preto to nie sú výnimky
v Cirkvi, ale súčasť jej normálneho spôsobu boho
služby.
Katolík niektorého obradu, či už východného ale
bo západného môže zadosťučiniť povinnosti zúčast
niť sa nedeľnej sv. liturgii i na liturgii iného kato
líckeho obradu.
Existujú aj nekatolícke cirkvi, ktoré sa z rozlič
ných dôvodov odtrhli od jednoty katolíckej Cirkvi.
Toto rozdelenie medzi kresťanmi bolestne tlačí
všetkých tých, ktorí milujú Krista. Všetci ľudia dob
rej vôle, ako v katolíckej Cirkvi, tak i medzi odlú
čenými východnými i protestantskými cirkvami, sa
modlia za zjednotenie všetkých veriacich v Krista.
(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

Sv. Alfonz

POVZDYCH K PANNE MÁRII
/
VteS Ty, čo chcem ja,
sladká Mária,
Nádej Ty moja? —
Chcem Ta mat rád.
Chcem vídy byf s Tebou —
v blízkosti Tvoje],
Kráľovná krásy,
nezapuď ma!
A potom povedz,
prekrásna Ruža,
láskavá Mati:
C o odo mňa chceš?

Neviem viac dat Ti:
Len srdce svoje
na dlani s láskou
podávam TI.
Ale Ty, Pani,
Tys' ho už vzala
od chvíle, Co sa
milujeme.
Predrahá Mati.
ach, neopusí ma,
kým nedospejem
v záchrany raji
Prel.: o Ivan

Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok
PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE
NAŠICH DIECÉZ
Sluší sa, aby sme v Mariánskom roku spomenuli
zázračné a významné ikony, ktorými v dejinách
a živote našich diecéz prehovorila k našim veria
cim prečistá Panna Mária. Vo všetkých častiach
našej pôvodnej veľkej Mukačevskej eparchie sú
zázračné ikony: Klokočovská z roku 1670, Póčská
z roku 1696, Mikolská z roku 1699, Póčska druhá
z roku 1715, Pavlovská z roku 1717, — potom vý
znamné ikony Krasnobrodská, Mukačevská, Rafajovská a tu možno započítať i Ľutinskú. Všetky vyš
šie spomenuté ikony verejne slzili, ba i plakali.
Slzenie ikony nie je obyčajný zjav, nie je to niečo
každodenné. Musela byť príčina a to velm i dôle
žitá, že k veriacim sa ozvala a prehovorila Boho
rodička nie slovami, ale slzami a plačom. Od času
týchto zázračných udalostí tisíce veriacich prichá
dzali a prichádzajú na veľkolepé odpusty— púte do
Klokočová na sviatok Zosnutia— Nanebovzatia Pan
ny Márie, v mariánske sviatky do Mária-Póču a
iných spomenutých miest. Tu aspoň v základných
údajoch podávame udalosti slzenia a plaču jednot
livých spomenutých ikon.
1.
Udalosť
v Klokočové.

slzenia

a

plaču

ikony Bohorodičky

Na kópii zázračnej ikony v Klokočové je uvede
ný tento text: „Skutočná ikona Bohorodičky, ktorá
v roku 1670, v chráme rusínskej dediny Klokočov,
ktorá patrí k Vinianskemu zámku v Hornom Uhor
sku, pred zrakmi mnohých slzila, a potom, keď
ju akýsi heretik nožom prebodol, zalievajúc sa sl
zami plakala.“ Na zadnej strane tejto ikony je za
znamenané, že je kópiou a že ju podlá originálu
namaľoval roku 1769 F. Kramer vo Viedni, a táto
kópia zázračnej ikony bola dňa 12. marca 1769 ra
kúskym cisárom darovaná mestu Prešovu namiesto
originálu. Ďalej je ešte poznamenané, že kópia bola
roku 1802 obnovená maliarom Bodom. — V týchto
historických zápisoch zdôrazňujeme to, že ikona
slzila pred mnohými ľuďmi, ktorí slzenie videli a

Stropná malba z dejín Klokočová.
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Prvá kópia klokočovskej ikony, ktorá sa nachádza v biskup
skej kaplnke v Prešove
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tiež, že slzenie sa zmenilo na plač, keď ikonu pre
bodávali nožom. Ako historické doklady o ikone
sa ešte zachovali inventarizačné záznamy z majet
ku Františka II. Rákociho z roku 1711, v majetku
ktorého Klokočovská ikona bola bohaté ozdobená
drahokamami, — ďalej presný zápis dokumentu
pokladníka Františka II. Rákociho, ktorý opísal
ikonu roku 1688, potom ešte zborník duchovných
piesní z roku 1724 z Kamienky, v ktorom je z a 
písaná „Pisň o obrazi Klokočevskom“ . Avšak poďme
po poriadku:
Ako vyzerala dedina Klokočov a jej chrám roku
1670, roku slzenia klokočovskej ikony Bohorodič
ky, o tom dokladov nemáme. Avšak máme protokol
z vizitácie klokočovskej farnosti biskupom Micha
lom Manuilom Olšavským (1743— 1767) z roku
1750, to zn. 80 rokov po zázraku. Z údajov tohto
protokolu sa dozvedáme, že Klokočov bol malou
dedinkou, bol majetkom gró fo v Starayovcov, Semeria, Draveckého a Nického. Dedina s gréckoka
tolíckym i veriacim i, poddanými, veľm i chudobná.
Nem ali tu ani farskej budovy, ani pozemku pre
farskú budovu. Kňaz-farár žil na obecnom námes

tí, kde si za vlastné peniaze postavil domček. Tak
v tých časoch boli nútení robiť naše farnosti a sta
vali si svoje chrámy a domčeky pre farára upro
stred cesty alebo uprostred dedinského námestia.
Farár nemal ani ornej pôdy, ani lúky. Do klokočovskej farnosti vtedy patrili filiálky: Kaluža a
Kusín. Kantor v Klokočové bol brat farára, ktorý
žil v domčeku pod lesom, kde vyrúbal les a posta
v il si domček.
Klokočovský chrám v roku 1750, v roku vizitácie,
bol drevený, pokrytý šindlami, bol velm i starý a
takmer sa rozpadával. Bol zasvätený Uspeniu —
Nanebovzatiu Panny Márie. Kalich v chráme mali
z cínu, ako darochranitelnicu používali malú ok
rúhlu cínovú krabičku. V chráme boli dvoje rizy
z kartónu. Mali dva zvony. Vo filiá lk e Kaluža bol
drevený chrám zasvätený sv. Bazilovi Veľkému.
Chrám bol v dobrom stave. Filiálka Kusín ešte
chrám nemala. V samom Klokočové všetkých oby
vateľov malo byť do 150 duší.
To je všetko, čo klokočovský chrám mal 80 ro
kov po zázračnom slzení. Teda, pred tým nemohli
byť lepšie okolnosti. Chrám malý, drevený, starý.
Jedno potešujúce, čo hovorí vizitačný protokol:
v chráme je všetko čisté. A k tomuto chudobnému
chrámu sa blížilo kalvínske vojsko.
Roky sedemdesiate ako i celé 17. storočie to boli
roky vojen na celom území Mukačevskej eparchie.
Bojovali medzi sebou z jednej strany maďarskí m ag
náti — kalvínskej viery, z druhej habsburské voj
ská — katolíci. Obe strany sa vzájomne ničili,
avšak horšie bolo to, že obe strany nešetrili naše

Druhá kópia klokočouskej ikuny pred korunováciou v klokočovskom chráme.

Gr.-kat. chrám v Klokočové z r. 1834 s terajšou ikonou pre
svätej Bohorodičky.

chrámy a kláštory, ktoré viackrát v priebehu ce
lého 17. storočia horeli, a v nich zhoreli aj doku
menty našej cirkvi. Mukačevskí biskupi trpeli od
oboch bojujúcich strán a museli neraz utekať zo
svojej chudobnej rezidencie alebo ju zanechať,
pretože obe bojujúce strany ju spálili. Avšak my
sa tu konkrétne pozrieme na klokočovský chrám,
do ktorého sa b lížilo maďarské kalvínske vojsko.
Mohla to byť nedeľa, alebo sviatok pretože v chrá
me bolo veľa ľudí. A le mohol to byť aj obyčajný
deň, pretože v tých rokoch v našej eparchii kňaz
každý deň odbavoval v chráme Pravidlo (Breviárium) a Službu Božiu, a to spolu s kantorom a ľu
dia sa zišli, keď počuli o slzení ikony Bohorodič
ky. Ľudia stáli pred ikonou Bohorodičky na ikonostase, ktorá slzila. Ľudia videli zázrak. Ikona
presvätej Bohorodičky na ikonostase pri cárskych
dverách, namaľovaná na drevenej doske, slzila a
to už niekoľko dní stále.
Ľudia v chráme ani nespozorovali, že do dediny
vošlo maďarské kalvínske vojsko. Spamätali sa,
až keď vojsko s krikom a Maďarom príslovečným
hrešením vbehlo do chrámu a začalo nožmi a ba
jonetmi rezať ikony. Keď zastali pred ikonou Bo
horodičky, v očiach Bohorodičky uvideli slzy. Vo
jak zdvihol bajonet, aby prebodol ikonu a vtedy
ľudia uvideli, že z očí ikony cícerkami tiekli slzy.
Presvätá Bohorodička zaplakala . . .
Nevie sa, či vojak, nastrašený, odstúpil od ikony,
či prítomní ľudia mu zastali cestu k ikone, ktorú
vytrhli z ikonostasu a utiekli s ňou do lesa, ktorý
sa vtedy začínal ihneď pri chráme. Pravdepodobne
stalo sa to druhé, pretože vojaci podpálili chrám
a chrám z h o r e l. . . Ikona bola zachránená, aby po
tomkom odkázala slávu našej cirkvi
o. Štefan P a p p
(Pokračovanie v budúcom čísle)

ívetlá Východu
SVÄTÝ J Á N DAMASCÉNSKY
Svätý Ján pochádzal zo Sýrie (r. 676), z mesta
Damask, ktoré bolo vtedy od r. 635 pod vládou
Saracénov.
Jeho otec Sergej Manzúr (Vykúpený) bol zbožný
kresťan. Pre svoj čestný život ho kalif ustanovil
za svojho pobočníka a poveril ho správou jednej
provincie. Sergej mal aj veľa bohatstva, ktoré po
užíval na vykupovanie zajatých kresťanov. Stalo
sa, že medzi oslobodenými otrokmi bol aj istý
mních, Kozma, človek neobyčajne nábožný. Toho
si vybral a poveril výchovou svojho syna Jána.
Po smrti svojho otca prevzal sv. Ján jeho úrad
a pre svoj múdry a čnostný život mal velkú úctu
na dvore saracénskeho kalifa. Keď bezbožný cisár
Lev III. Isaurský začal v Carihrade prenasledovať
tých, ktorí uctievali sv. obrazy, sv. Ján na ich ob
ranu začal písať hlboké listy, ktoré prechádzali
z rúk do rúk. Cisár sa chcel pomstiť sv. Jánovi,
preto upovedomil kalifa, že Ján chce zradiť Sara
cénov a donáša Grékom, ako ich majú napadnúť.
K alif klebetám uveril a prikázal sťať Jánovi pra
vú ruku. Ale v noci, keď sa sv. Ján vrúcne modlil,
zjavila sa mu Panna Mária a uzdravila mu ruku.
Prekvapení Saracéni dali si vec preveriť a presved
čili sa o jeho nevine. K alif ho chcel preto povýšiť,
no sv. Ján sa rozhodol ísť za hlasom svojho svedo
mia: rozdal svoj majetok chudobným a spolu so sv.
Kozmom vstúpili do kláštora sv. Sávu.
Takto sv. Ján začal viesť mníšky život pod ve
dením starého mnícha, ktorý ho učil predovšetkým
k úplnej a odovzdanej poslušnosti.
Raz sa stalo, že zom rel jeden mních a brat ne
bohého veľm i za ním plakal. Na jeho prosbu sv.
Ján napísal piesne, ktoré sa až dodnes spievajú na
našich pohreboch:
Akáže potecha v živote je bez starosti? Ktorá
sláva na zemi zostane nepominuteľná? Všetko je
slabšie ako tieň. Všetko klamlivejšie ako sen. Pre
tože toto všetko v okamihu vezme smrť. Ale pre
jas tvojej tváre, Kriste, a pre radosti z tvojej krásy,
toho, ktorého si vyvolil, pre svoju dobrotu obdaruj
pokojom ako milujúci ľudí.
Ako keď zvädne kvet, ako tieň preletí mimo, tak
zmizne každý človek. Však pri zvuku trúby ako pri
zemetrasení všetci zosnulí vstanú v ústrety tebe,
Kriste, Bože. Potom, Vládca, uveď dušu svojho slu
žobníka, ktorú si od nás vzal, do svojich svätých
príbytkov.
Všetok ľudský zhon končí smrťou. Prestane bo
hatstvo i sláva, lebo príchod smrti všetko zničí.
Preto spievajme nesmrteľnému Kristovi: udeľ od
počinutie tam, kde sa všetci radujú, lebo majú več
ný život.
Kam sa podela túžba po márnostiach? Kdeže je
zhon za časným majetkom? Kde je zlato, kde je
striebro? Kam sa podela sila, krása a sláva? Všet
ko je prach a popol. Všetko iba tieň! Ale poďme
a volajme k nebeskému Vládcovi: „Prijmi, Pane,

nášho brata do svojho nebeského Kráľovstva a pri
deľ ho na miesto pokoja vo svojej večnej blaže
nosti.“
Spomínam na slovo proroka: „Prach som a po
pol.“ Potom som sa obzrel po hroboch, a videl som
kosti obnažené. I povedal som si: „Ktože je tu kráľ,
kto bedár? Kto z nich je spravodlivý, kto hrieš
nik?“ Upokoj, Kriste, so spravodlivými svojho slu
žobníka.
Plačem a nariekam, keď pomyslím na smrť, lebo
vidím v hrobe ležať našu krásu, na obraz Boží stvo
renú, nevzhľadnú a bez slávy, bez krásy a bez kúz
la. Aký je to div? Aké to tajomstvo sa s nami sta
lo? Prečo podliehame hnilobe? Prečo sme sa spol
čili so smrťou? Je to na príkaz Boží, ako je napí
sané: Nech dá zosnulému odpočinutie.

Onedlho na doporučenie starého mnícha (poda
nie hovorí, že so ta stalo na príkaz presv. Bohoro
dičky, ktorá sa zjavila starcovi), začal sv. Ján písať
prekrásne piesne. Zoberme si len do rúk Oktoich
(Osmohlásnik), v ktorej veľká časť pochádza od
sv. Jána. Napísal mnoho kanónov na sviatky Pána,
presv. Bohorodičky a svätých. Ján, jeruzalemský
patriarcha ho vysvätil na kňaza a ustanovil ho za
kazateľa pri chráme Vzkriesenia. Po smrti patriar
chu sa sv. Ján znovu vrátil do kláštora.
Sv. Ján Damascénsky zom rel v kláštore okolo ro
ku 776. Jeho pamiatku si pripomíname 4. decem
bra.

MÁRIA, HOLUBICA NEPOŠKVRNENÁ . . .
[Mariánsky rok)

Gróf Bruissard čítal o zja
veniach Panny Márie v Lurdách. Počul ako pri jednom
zjavení sa Panna Mária us
miala na Bernadettu. Navští
v il v Lurdách Bernadettu a
márne sa snažil, aby mu uká
zala, ako sa Panna Mária us
mievala. Po dlhej dobe Bernadejtta povolila, zložila ruky k modlitbe a usmiala
sa tak dojímavo, že Bruissard niečo podobného
ešte nevidel. Povedal: „Tvár jej žiarila zvláštnym
svetlom, že som bol celý zmätený. Oči mala uprené
hore a stále sa usmievala. Zostal som ako omrá
čený. Cítil som, že Bernadetta vo svojom úsmeve
vyjadrila čosi nebeského, čosi zázračného, že je
to úsmev Panny Márie. Ten úsmev ma prinútil zm e
niť ž iv o t . . .
Ľudské umenie sa snažilo mnoho raz opísať rysy
nebeskej Matky. Vrcholom všetkých snov každého
veľkého umelca bolo namaľovať Pannu Máriu a vy
stihnúť jej krásu. Rafael, Titian, Guido Reni, Murillo a i. vyčerpali svoj um, aby predstavili krásu
Panny Márie. Ich obrazy — Nepoškvrnené Počatie,
Nanebovzatie, Mária pod krížom a i. si ctia mi
lióny. Návštevník baziliky sv. Petra v Ríme s úža
som obdivuje sochu bolestnej Panny Márie, ktorú
do mramoru vytesal Michelangelo. A vedľa týchto
umelcov znázornilo Pannu Máriu ako matku všet
kých kresťanov, čistú a nepoškvrnenú^
Na veľkej večierni sviatku jej zosnutia v našom
východnom obrade o nej spievame: „Po Bohu v te
ba skladáme najväčšiu nádej, nepoškvrnená a od
všetkých velebená Bohorodička“ . Panna Mária bola
v živote opravdu čistá a od každej škrvny hriechu
uchránená. Právom ju teda nazývame „holubica ne
poškvrnená“ .
Prečistá Panna Mária sa takto stala najkrajším
vzorom pre všetkých a vo všetkých životných fá 
zach. Ukazuje, v čom sa jej môžeme a máme po
dobať. V čom máme hľadať to, čo povznáša a zu
šľachťuje. Je to obraz a ideál pravej lásky k Bohu
a blížnemu, čistoty a pokory. Opravdu mohla o se
be povedať: „V eľké veci mi urobil ten, ktorý je
mocný“ {Lk 1, 49).
Michel Quoist vo svojich Modlitbách kladie slová
na pery samého Ježiša Krista, ktorý vyznáva, že
„to najlepšie, čo som stvoril, je moja Matka“ .
A končí peknou myšlienkou: „K iež by ľudia chá
pali nesmiernu krásu tohto tajom stva!“
Z tejto príčiny mnohí „upierajú svoje oči k Má
rii, ktorá žiari celej vospolnosti vyvolených ako
vzor čnosti. Cirkev na ňu myslí s láskou a rozjíma
o nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo človekom '4
(Lum. gent., 65). Preto meno Panny Márie je ži
votom spravodlivých, lebo priťahuje k najvzneše
nejším čnostiam: k pokoju, čistote, trpezlivosti, ná
božnosti a láske k Bohu a blížnemu.
Tomuto presvedčeniu dal presný výraz pápež
Pius IX., ktorý 8. decembra 1854 vyhlásil toto pre
svedčenie za článok viery. Najstrmejší bod tohto
tajomstva definoval týmito slovami: „V prvom oka
mihu svojho počatia, z milosti a výsady Boha vše
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mohúceho a s ohľadom na zásluhy Ježiša Krista,
Spasiteľa ľudského pokolenia, Panna Mária bola
uchránená a vyňatá z každej škvrny dedičného
hriechu“ (Bula In effab ilis). Boh ju uchránil od
každého hriechu, aby sa tak stala hodnou darovať
Druhej Božskej Osobe ľudskú prirodzenosť. Toto je
nakoniec aj zmysel slov anjela pri zvestovaní:
„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28).
Panna Mária je takto ideálom nás všetkých. Je
vzorom v každom našom počínaní. Je merítkom
v celom našom kresťanskom živote. Je súhrnom
všetkej krásy a dokonalosti, ktorou nás privádza
k Bohu.
„Mária, holubica nepoškvrnená, raduj sa a spas
v teba dúfajúcich“ (M oleben k presvätej Bohoro
dičke).
o. F. Dancák

Svätec milosrdenstva a lásky
Ak by sme chceli zostaviť poradie najpopulár
nejších ľudí sveta, ktorí dodnes majú vplyv na
zmýšľanie a konanie m iliónov ľudí — či si to uve
domujú alebo len „tradujú“ , na prvé miesto ne
sporne môžeme zaradiť sv. Mikuláša. Prečo? Preto,
lebo už aj za svojho pozemského života ako kresťan-laik, neskôr ako kňaz a biskup, je vždy tam,
kde treba pomôcť, kde treba sprítomniť a zosobniť
počínaním osoby človeka Božiu dobrotu, lásku a
milosrdenstvo. Veď jeho finančná pomoc človekovi
s troma dcérami, námorníkom na mori, odsúdeným
na smrť, hladujúcim Myrčanom — sledujú tento
cieľ. Avšak jeho myšlienka je živá i naďalej tzv.
mikulášskej nádielke. Je to vždy vhodná príležitosť
k tomu, aby sme sviatku tohto svätca dali jej pa
tričnú náplň a pôvodnú duchovnosť — milosrden
stvo. Mikuláš je preto populárny aj medzi nekatolíkmi, dokonca aj medzi neveriacimi, lebo Božie
milosrdenstvo svojím počínaním zosobnil pred svojiidi súčasníkmi. Božie milosrdenstvo to je upred
nostnenie Božej lásky pred Božou spravodlivosťou.
Prvotná cirkev si bola veľm i vedomá tejto sku
točnosti a snažila sa ju aj podľa vzoru „stelesne
ného Otcovho milosrdenstva“ — Ježiša Krista aj
uskutočňovať.
V
našich dňoch považujeme uprednostnenie lás
ky pred spravodlivosťou — teda milosrdenstvo —
za akúsi slabosť, ktorá nie je dôstojná človeka,
ktorá akoby ho robila malým a poníženým. Z toh
to omylu nás dostáva Evanjelium, keď poukazuje
na veľkosť otca v podobenstve o márnotratnom
synovi. Veľkosť milosrdného človeka vyzdvihuje aj
príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Aj celý život
Ježiša Krista sa rozvíja v duchu milosrdnej lásky
k tým, ktorí to potrebujú. V čom je veľkosť a ak
tuálnosť milosrdenstva, na čo my kresťania dneška
akoby pozabúdame? Na to nás upozorňuje v ency-

klike O Božom milosrdenstve z 30. novembra 1981
Svätý Otec Ján Pavol II.:

KMAHm n í

„Milosrdná láska je podlá svojej podstaty tvori
vá. Milosrdná láska v medziľudských vzťahoch
nikdy nie je úkonom alebo postupom iba jednej
strany. I tam kde sa všetko zdá nasvedčovať tomu,
že iba jedna stránka dáva a ponúka, kým^ druhá
len dostáva a prijíma (napr. lekár, ktorý ošetruje,
učiteľ, ktorý učí) i tam v skutočnosti aj darca býva
obdarovaný vždy. Musíme očistiť . všetky svoje
úmysly a úkony, ktorými by sa milosrdenstvo chá
palo a uskutočňovalo iba jednostranne, len ako
dobrodenie, ktoré bolo poskytnuté iným ľuďom.
Len vtedy je ono opravdivým úkonom milosrdnej
lásky, keď pri jeho výkone sme presvedčení, že aj
my ho dostávame od tých, ktorým ho preukazuje
me. Keď však tento vzájomný vzťah chýba, vtedy
naše skutky nie sú úkonmi milosrdenstva a nie je
úplné ani naše obrátenie, ktorého cestu nám Kris
tus ukázal slovom i príkladom až po kríž. Ani ne
máme plnú účasť na veľkolepom prameni jeho mi
losrdnej lásky, ktorý prameň nám on otvoril.
Ľudské názory považujú milosrdenstvo za úkon
alebo za postup iba jednej strany, ktorá si nároku
je a udržuje odstup medzi človekom, ktorý koná
milosrdenstvo, a medzi tým, ktorý ho prijíma. Od
tiaľ vzniká požiadavka, aby vzťahy medzi ľuďmi
a v spoločnosti boli oslobodené od milosrdenstva
a upevňované iba samou spravodlivosťou. Také ná
zory o milosrdenstve nechápu ten vnútorný súvis
medzi milosrdenstvom a spravodlivosťou, o ktorom
hovorí celá biblická tradícia, predovšetkým mesiášske dielo Kristovo. Možno totiž povedať, že oprav
divé milosrdenstvo je najhlbším prameňom spra
vodlivosti. Lebo ak spravodlivosť sama osebe je
schopná toho, aby spravodlivo rozhodovala medzi
fudmi o vzájomnom rozdelení pozemských majet
kov, z druhej strany iba láska (a to aj tá dobrotivá
láska, ktorú nazývame „milosrdenstvo“ ), môže
prinavrátiť človeka sebe samému“.
Sv. Mikuláš je preto taký blízky a aktuálny aj
pre našu dnešnú dobu, lebo takou milosrdnou lás
kou miloval. Jeho osoba je výzva aj pre nás každý

OTEC -

Svätý veľkňaz Mikuláš, Kristus Boh ta dal za príklad viery
a za vzor svätosti tvojim ovečkám. V Myre si šíril vôňu
myra, náukou si všetkých osvecoval. Bol si obrancom vdov
a sirôt. Preto pros aj za spásu našich duší (N a U tiji sviatku
sv. Mikuláša)

rok, ba každý štvrtok zasvätený jeho úcte, aby
sme našli dnešné formy milosrdnej lásky vo svo
jom okolí a robili podobne.
o. Vojtech B o h á č

T A T ÍČ E K M O R A V Y

Mikrobiografie Otce Stojana:
Antonín Cyril Stojan se narodil 22. 5. 1851 v Bänové u Pferova v rodiné živnostníka. Študoval gym
nasium, učitelský ústav, pak theologickou fakultu,
kterou pak zakončil doktorátem (ThDr.J. Jako vysvécený katolický knéz — pak jako kanovník —
byl také delegátem parlamentu ve Vídni, po vytvo
rení Československé republiky v Praze (1918). Byl
konsekrován na biskupa 3. 4. 1921 v Olomouci na
Moravé. Po téžké nemoci zemŕel 29. 9. 1923.
Stojan dobrodinec:
Stojan jde k večeri. Jeho hospodyň fíka. „Dnes
budeme mít k večeri jen chléb.“ „To stačí“, odpovédél Stojan. Tluče žebrák na dvere, žádá kousek

chleba. Kuchafka mu fíka: „Promiňte, dobrý človéče, dnes nemáme nie, abychom Vám dali.“ Ale
Stojan ji pokáral: „Jdéte, jdšte, proč lžete? Nemáš
chleba?“ Stojan vzal chleba a daroval jej žebrákovi. Když tento šel pryč z domu fary s posledním
kouskem chleba, kuchafka se tázala: „Ale co bu
deme mít k večefi?“ Stojan ŕíka: „Pomodlíme se
a pak pújdeme spát.“ Ale výsledek nebyl vždy stejný. Jednou vykrikoval jiný ubožák pred farní bu
dovou: „Jak špatný je tenhle Stojan! Daroval mi
roztrhané botky.“ — Ale ony byly poslední, které
mél Stojan — on sám šel pak do kostela jen v bač
korách. Stojan polovinu života ztrávil ve vlaku,
kde pracoval, modlil se breviár a spal. Pomáhal
všem lidem, véfícím i nevéfícím, svým voličúm
i svým protikandidátQm či protivníkúm. Jeho hlu-

boká láska k bližnímu byla vyšší než veškerý fi
lozofický humanitarizmus, filanthropismus, on mél
svúj pojem človeka v nadpŕirozenu, Pomáhal také
nehodným. „Vím, že mné vyhubují, že pomáhám
i nehodným. Ale co mám délat? Když je človek
nešťastný, tak mu pomožme!“, ŕíkaval. Pro sebe
sama Stojan nemél nikdy čas. Jednou ješté jako fa
rár šel do fary. Kráva chtéla vejít s ním do dvora.
Stojan rekl: „Ale, kravko, kravičko, jdi pryč, jdi
domú!“ Ale kráva sa nedala odehnat. Slečna z kuchyné ŕekla: „Ach, pane, ta kráva je našel“ „Co?“,
ptal se Stojan. „My máme krávu, ach, to jsem nevédäl!“
Stojan knéz:
„Dej mi duše, ostatní si vezmi“, bylo jeho heslo.
Veškerá jeho práce byla pro všechny lidi: déti,
mládež, pŕestárlé, sirôtky, nemocné, studenty atd.
Jeho nejmilejšími místy byl Hostýn a Velehrad. Za
ložil „Matici Svatohostýnskou“ a „Družstvo Vele
hradské“, aby pomohl obéma poutním místúm na
Moravé. Když byl konsekrován na biskupa olomouc
kého, pŕijel z Prahy do Olomouce vlakem a z ná
draží do rezidence tramvají. Nesl se sebou jen reliquie sv. Kríže a obraz Panny Márie Čenstochovské.
Stojan politik:
Stojan musel tšžce bojovat za svou politickou
kandidaturu. Jako člen parlamentu nemiloval dip
lomatickou cestu, šel pŕímo a bez bázné, prekoná
val všechny nesnáze svou velkou láskou. Jeho prá
ce politická byla nepolitickým jednáním. Politika

sväté
Odkedy človek žije, vždy sa
zaujímal, odkiaľ pochádza, prečo
žije a čo s ním bude po smrti.
Pokiaľ nedostal dostatočnú od
poveď na tieto dôležité otázky,
mal pocit ako by žil v temnote,
a že nadarmo trpí a znáša bolesti
tohto života.
S touto dôležitou otázkou ľud
stva sa zaoberali aj najvynikajú
cejší myslitelia a vedci v každej
dobe. Týmito záležitosťami sa za
oberali aj najslávnejší starogréc
ki filozofi Aristoteles a Platón.
Napriek všetkému úsiliu však ne
mohli dať ľudstvu všestrannú a
uspokojujúcu odpoveď na tieto
otázky. Mnohí myslitelia dokon
ca vo svojich filozofických té
zach človeka ponížili a znepoko
jili. Následkom toho mnohí ľu
dia prestali veriť takým myslite
ľom a v tej nedôvere vyhlasova
li, že človek nemôže bezpečne
poznať pravdu. Iní čakali, že us
pokojujúcu odpoveď dostanú z
neba. Toto očakávanie bolo cel
kom prirodzené a oprávnené. Veď

byla pro Stojana jediné radou príležitostí, jak po
moci lidem. „Závidím Vám Vaši bohatou korespondenci“, ŕíkával p. Lueger kdysi starosta Vídné. Sto
jan prijímal a psal jen žádosti, žádosti —
Stojan védec:
Jako ekumenista — v jeho dobé se mluvilo je
diné o unionismu — Stojan založil spolek pod jménem „Apoštolát sv. Cyrila a Metodéje“ v roce 1893
s centrem na Velehradé, pro široké publikum vy
dával pod stejným jménem časopis. Pro knéze a
učence unionismu založil v roce 1909 „Velehrad
skou Akadémii“. Organizoval sjezdy na Velehradé
(1907, 1909, 1911 atd.J. Začal vydávat „Slavorum
litterae theologicae“ od roku 1905, pozdéji pod
jménem „Acta Academiae Velehradensis“ a také
„Acta Conventus Velehradensis“. Význam a dňležitost téchto prací je všeevropský a svetový.
Závér:
Antonín Cyril Stojan je človékem, který spojuje
Východ se Západem. V současné dobé se jedná
o blahorečení Stojana. Práce v ŕímské kúrii jsou
již zakončený. Na svém náhrobku na Velehradé
má nápis: „Je blaženéjší dávat než pŕíjímát. . . “
Nám Valachúm dával mnoho, téme? celý jeho archiv jsem mél v ruce. Vzácnou památkou je kostel
Nanebevzetí Panny Márie v Nedašové. Výkrop
Stojanový rakve provedl jeho nejvérnéjšl kamarád
dékan Filip ze Štítné nad Vláŕi. To bylo Stojanovo
pŕání, tak mél Valašsko rád. Védél, že Valašsko
bylo až do 13. století východního obradu.
prol. dr. Josef Mana

písmo

človek,
ktorý má obmedzené
možnosti, nemôže dať sám zo
svojho rozumu komplexnú odpo
veď na tieto principiálne otázky
života.
Preto len vševediaci Boh z lás
ky k ľuďom ukázal im cieľ a dal
prostriedky, aby ten cBrľ dosiah
li. Veď Boh, ktorý je svojou pod
statou láska, dobrota a milosr
denstvo, nemohol človeka nechať
v nevedomosti a neistote v tých
to záležitostiach, ktoré sú pre ne
ho také dôležité ako vlastný ži
vot. Práve pre túto lásku k ľu
ďom Boh oznámil odkiaľ pochá
dza človek, aký postoj má zaují
mať k Bohu, svojmu Stvoriteľo
vi, prečo žije a dal mu prostried
ky, ktorými môže dosiahnuť svoj
posledný cieľ, večný blažený ži
vot. Boh tiež poučil ľudí, ako
majú žiť, aby boli šťastní.
O všetkých týchto skutočnos
tiach Boh poučil ľudí, keď nie
ktorým ľuďom, ktorých uznal za
svojich spoľahlivých spolupra
covníkov a zjavil im všetko, čo

ľudia majú vedieť. Týchto vyvo
lených ľudí potom povzbudil, aby
zjavené pravdy zdelili ostatným
ľuďom a to ústne alebo písomne.
Pritom ich Boh chránil svojou
milosťou, aby sa neodchýlili od
týchto Božích právd. Tieto knihy
si ľudia veľmi cenili a uctili pre
ich obsah a pre ich pôvod, lebo
pochádzali od Boha. Knihy boli
pozbierané do jednej veľkej kni
hy, ktorá bola pomenovaná Svä
tým písmom alebo Bibliou.
Biblii sa nevyrovná žiadna iná
kniha a to z nasledujúcich dô
vodov. Biblia je písmom, ktoré
poslal Boh ľuďom, aby im ozná
mil, že on skutočne jestvuje. Ok
rem toho im v nej oznámil svoju
vôľu a poučil ich ako sa môžu s
istotou k nemu dostať, ako ko
nečnému cieľu svojho života a
potom s ním žiť v blaženosti. V
tejto knihe sa každý môže po
učiť, ako vznikol tento svet a
aký bude mať koniec. Poučuje o
dejinách ľudstva a pôvode člo
veka a aký vzťah má človek za-

XI.

LYSÁ

HLAVA

H'avu pokrýva blana zvaná GALEA, k to rí Je v mladosti elastická. Pôsobením
■laických hormónov a mentálnych stresov v nej vzniká tenzia (tla k ). Galea potom
stláča c ie vy vyživujúce skalp, £o vedie k vypadávaniu vlasov. Toto tvrdenie doka
zuje skutočnosť, že po operáciách dr. Engstranda (Karolínsky Inst. St.), pri ktorých
uvoľňuje tenziu v gale;, znovu narastú pacientovi vlasy. Osobne si myslím, že pri
rodzenejšia cesta je zmena životosprávy:
1. Berte 1 — 3 tablety H— Pantoténu (u nás Panthenol) pred raňajkami alebo
celý komplex B—vitamínov (a le vrátane inositolu, cholínu, biotinu, kyseliny
pantoténovej, niacínu, kyseliny listovej, riboflavfnu, pyrkloxínu) — u nás je naj
vhodnejší Lipovitan a Pangamin.
2. Jedzte potraviny bohaté na B— vitamíny — pivovarské droždie 1 — Z lyžice
denne; sušená pečeň — 5 — 10 tabliet denne; Lecitín — 1 — 2 lyžice denne; pšeničné kiíčky — 2 — 3 lyžice denne; slnečnicové semienka (obsahujú cholín,
inositol, vitamín E, D, minerály, fosfor, horčík, draslík); celozrnné obilie, surové
orechy, strukoviny.
3. Pridajte k strave olej z pšeničných klíčkov — 2 — 3 lyžičky denne; vitamín E
— 300 — S00 m. j. denne (začínajte so 100 m. J. a pridávajte každý týždeň
100 m. j. — pri vysokom tlaku konzultujte s lekárom !); vitamín C — až 1000 mg
(1 g ) denne; hojne užívajte za studená lisované rastlinné oleje; rybí tuk — 1
lyžičku denne; morskú riasu (k elp ) — 1 tabletu ku každému jedlu; kostnú múč
ku — 1 — 5 tabliet denne. Ak nie je určené Ináč, berte s jedlom!
4. Jedzte vyváženú diétu, životodarné, prirodzené, nerafinované potraviny s dôra
zom na surovom ovocí a zelenine, surové oreahy a iné semienka, mliečne pro
dukty.
5. Neprejedajte sa! Kôrnatenie (tvrdnutie) tepien spôsobuje nedostatočné zásobo
vanie (prekrvovanie) vášho skalpu!
S. Vystríhajte sa soli, bielej múky a všetkého, kde sa tieto potraviny používajú.
7. Vystríhajte sa — alkoholu a tabaku!
8. Nešampónujte si príliš často vlasy — umývajte si ich maximálne raz týždenne.
Kefujte si však vlasy 2x denne dôkladne po 5 minút — a to vám udrží vlasy
č:*té, zbavené špiny, lupín, starého oleja, stimuluje mazové žliazky (normálne
vylučovanie oleja je veľmi dôležité pre vlasy) a korienky vlasov a prekrvuje
vlasové folikuly.
9. Masírujte si skalp prstami alebo vibrátorom kvôli lepšiemu prekrveniu (hýbajte celým skalpom dookola i spánky, čelo, zátylok — všetko).
10. Líhajte si na šikmú dosku hlavou dolu — aspoň 2x denne na štvrťhodiny. Ak je
možné, robte stoj na hlave — 2x denne 1 — 3 minúty — to vám prekrví zle
vyživovaný skalp. Mnohým mužom narástli nové vlasy už po niekoľkomesačnom
praktizovaní stoja na hlave. Pravda, POZOR, pokiaľ máte vysoký krvný tlak
alebo krehké vlásočnice, zlepšite si najprv svoju kondíciu, kým sa postavíte
na hlavu.
Použitá literatúra:
LftKARTIDNINGEN — Swedish Medical Journal, 63, 45, 4292, 1966.
MEDICA.L WORLD NEWS, March 26, 1965.
JOURNAL OF VITAMINOLOGY, 11, 1— 8, 1965.
ACTA-DERMATO-VENEREOLOGICA, 35— 334, 1955.

chovávať k svojmu Stvoriteľovi a
Vykupiteľovi. Sú v nej napísané
zákony, ktorými sa majú ľudia
riadiť, a ktoré sa vzťahujú na
všetky životné udalosti človeka.
Biblia týmto všetkým dodáva
ľudskému srdcu ozajstnú silu.
Túto nadprirodzenú silu Biblie
iste pozná každý kresťan, ktorý
ju číta s úprimným srdcom. Slo
vá Svätého písma vedia potešiť
zarmútených a zväčšiť úprimnú
ľudskú radosť. Čítanie Svätého

písma priviedlo mnohých hrieš
nych ľudí k svätému životu, ako
boli napr. sv. Augustín a sv. Ig 
nác. Biblia je po Eucharistii naj
väčším prameňom, z ktorého člo
vek čerpá silu
k
ozajstnému,
uvedomelému kresťanskému ž i
votu. Aj preto v našich grécko
katolíckych chrámoch je na o l
tári pred bohostánkom ozdobená
kniha sv. evanjelia. V bohostánku je prítomný Ježiš v podobe
chleba a vo sv. evanjeliu je prí

tomný svojím učením a životom.
Biblia je knihou kníh a je svä
tou podľa svojho pôvodu, obsahu
a účelu. Preto je čítaná a študo
vaná s veľkým záujmom po ce
lom svete. O tom svedčí i sku
točnosť, že doteraz bola prelo
žená do viac než 400 jazykov a
prenikla do všetkých končín ze
me a ku všetkým národom. Už
prví
kresťania túto
posvätnú
knihu nedali do rúk pohanov ani
za cenu svojho života.
To čo chcel Boh zjaviť ľudom,
nestalo sa naraz, ale postupne.
Zjavenia alebo oznámenia Bo
žích právd, ktoré Boh oznámil
ľudom narodením Ježiša Krista,
sm erovali k tomu, aby ľudstvo
pripravili na príchod Krista. Tie
to zjavenia sú zapísané v Starom
zákone. V tejto
časti Svätého
písma je zapísaná aj zmluva,
ktorú uzavrel Boh s vyvoleným
izraelským ľudom, ako aj záko
ny, ktorými sa mali riadiť izra
eliti. Časť Svätého písma, v kto
rej je zapísané všetko, čo robil,
h ovoril a nariadil Kristus, ako
aj dohoda, ktorú uzavrel s ľud
stvom Kristus, keď prelial svoju
krv, sa volá Nový zákon.
Starý zákon má 45 kníh a No
vý zákon 27 kníh. Z Nového zá
kona sú najvýznamnejšie 4 kni
hy evanjelia napísané sv. Matú
šom, Markom, Lukášom a
Já
nom. Z týchto evanjelií sa pri bo
hoslužbách čítajú určité cirkvou
stanovené odstavce. Medzi kni
hami Starého a Nového zákona
je úzky vzťah.
Sväté písmo je aj v dnešnej
dobe najčítanejšou
knihou na
svete. Ľudia v nej nachádzajú
odpovede na dôležité otázky, ako
aj zmysel a cieľ života. Čítajme s
láskou, vďačnosťou a pokorou
listy, ktoré pre nás napísal sám
Boh! Ich čítaním získame mnoho
pre svoj pozemský život a jeho
uplatňovanie v živote nás prive
die tam, kam má smerovať život
každého veriaceho človeka — k
večnému životu.
o. Vladimír P e t r á š k o

"j"

Z kresťanského sveta

Vo Štvrtok 10. septembra 1987 vydal sa Svätý Otec
Ján Pavol II. na 36. zahraničnú apoštolskú cestu
za svojho deväťročného pontifikátu. Tentoraz jeho
pútnické kroky viedli už po druhý raz do Spojených
štátov amerických a do Kanady. Cesta trvala od 10.
do 21. septembra. Navštívil tieto americké mestá:
Miami, Columbiu, New Orleans, San Antonio, Phoenix, Los Angeles, Detroit, San Francisco a Monterrey.
V Kanade navštívil Fort Simpson, kde sa stretol s
Indiánmi.
Denník Os&ervatore Romano pripomína, že v Ma
riánskom roku, ktorý vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol
II. na Turíce v roku 1987 a ktorý sa skončí 15. au
gusta 1988, konajú sa odporúčané mariánske pobož
nosti a na stránkach cirkevnej tlače možno sa stret
núť nielen s drobnými mariánskymi medailónmi, ale
aj so štúdiami naslovovzatých mariológov. Všetci
čerpajú z mariánskej encykliky Jána Pavla II.
Vyše dvetisíc gréckokatolíckych pútnikov z rôz
nych kútov Poľska zišlo sa v dňoch 5. a 6. septem
bra 1987 pkolo zázračnej ikony Panny Márie v Čenstochovej, aby v tomto Mariánskom roku poďakovali
sa Božej Matke za jej pomoc a ochranu. V sobotu
večer 5. septembra slúžil moleben k presv. Boho
rodičke o. Melencjusz Biliňski OSBM z Varšavy. Na
druhý deň, v nedsľu, bola slávnostná sv. liturgia,
ktorú slúžil o. mitr. protj. Teodor Majkowicz z Przemyšla, za koncelebrácie 14 kňazov. Božie slovo o ma
riánskej úcte vo východnom obrade zvestoval o. Wlodzimierz Purczak z Koszalina.
Gréckokatolícka eparehia v Hajdúdorogu (MĽR)
oslávila v dňoch 5. a 6. septembra 1987 75. výročie
svojho založenia. Na jubilejných slávnostiach sa zú
častnil prefekt rímskej Kongregácie pre východné
cirkvi kardinál Šimon Lourdusamy, ďalej zvláštny
nuncius Vatikánu pre východnú Európu arcibiskup
Francesco Colasuonno a mnoho iných cirkevných
hodnostárov z MĽR a zo zahraničia. Za gréckoka
tolícku ci'rkev v ČSSR boli prítomní ndp. ordinár
Mons. Ján Hirka, apošt. administrátor prešovský,
vdp. Eugen Kočiš, ceremoniár Gr.-kat. biskupského
úradu v Prešove a vdp. dr. Štefan Ujhelyi z Brati
slavy. Svätý Otec Ján Pavol II. k tomuto jubileu poslal
svoje osobitné posolstvo.
Ekumenický patriarcha Konstantinopola Dimitrios
I., duchovný otec pravoslávnych kresťanov, navští
vil ZSSR, kde sa stretol s patriarchom Moskvy a ce
lej Rusi, iPimenom a niektorými predstaviteľmi pra
voslávnej cirkvi gruzínskej. Bolo to prvé stretnutie
predstaviteľa konstantinopolskej a ruskej pravosláv
nej cirkvi po 400 rokoch. To všetko — ako povedal
tlmočník patriarchu — je vedené v novom ekume
nickom duchu.
O možnostiach začatia riadnych diplomatických
stykov medzi Apoštolským Stolcom a Poľskom ro
kovala v Ríme osobitná komisia. V nej sú ičlenovia
poľskej biskupskej konferencie a pracovníci Rady
pre verejné záležitosti cirkvi.
Zajedno je názov ekumenického časopisu, iktorý
vychádza v hlavnom meste Bosny a Hercegoviny

Sarajeve. Redaktorom katolíckej časti je prof. Marko Oršolič, pravoslávnej Milan Lučič a mohamedán
skym redaktorom je .sarajevský imám Senahid Bristrič.
V Chambesy pri Ženeve zasadal vedecký seminár
venovaný 1200. výročiu Druhého nicejského koncilu.
Hlavnou /témou bol obraz, ikona v teológii a umení.
Annnario Pontificio je pravidelná ročenka, ktorá
prináša štatistické údaje o stave cirkvi. Riaditeľom
vatikánskej inštitúcie, ktorá zhromažďuje tieto úda
je, je biskup Pietro Silvi. Prvýkrát v celosvetovom
meradle od roku 1973 je počet zomrelých kňazov
nižší ako vysvätených.
Arcibisknp don Helder Camara z Brazílie povedal
v prednáške k Medzinárodnému roku ľudí bez prí
strešia, že Pán Boh nestvoril prvý, druhý alebo tre
tí, ale len jeden svet. Arcibiskup kritizoval podni
kateľov a veľkostatkárov pre ich ziskuchtivosť a
okrádanie robotníkov.
V dňoch od 17. do 20. septembra 1987 bol v Keveleari, pútnickom meste v Nemeckej spolkovej re
publike, X. svetový mariologický kongres. Za pápež
ského legáta naň vymenoval Svätý Otec Ján Pavol II.
kardinála Františka Macharského, metropolitu kra
kovského.
Ján Pavol II. ustanovil redakčný komitét pozostá
vajúci zo siedmich biskupov, ktorí majú na starosti
prípravu tzv. Svetového katechizmu, o ktorom sa
rozhodlo na mimoriadnej Biskupskej synode v roku
1985.
V posolstve x japonského vrchu Hiei, kde sa kona
lo modlitbové stretnutie za mier 4. augusta 1987,
vyzvali zástupcovia zhromaždených náboženstiev
všetkých veriacich i všetkých ľudí dobrej vôle, aby
urobili, čo je v ich silách pre záchranu mieru. Deň
modlitieb sa niesol v duchu vlaňajšieho stretnutia
v Assisi.
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VYLADIŤ SVOJE VZŤAHY
K jedným Vianociam bol poslaný grafický lilt. Akademický
maliar na ňom načrtol dve fudské srdcia a medzi nimi količky, akými sa ladia strany smyčkavých nástrojov. Pod grafi
kou boli napisané jednoduché slová: „Od srdca k srdcu vy
laďme svoje vzťahy v duchu posolstva Vianoc.“
Súlad tónov vie rozochvie! naie srdcia v radostné d o ja tie..
Súlad medzi nami, keď Človek vie: mám pokoj s Bohom
1 ľuďmi.

BOH SA STAL ČLOVEKOM
Matka ukladá dieťa spať, pobozká ho a zhasne svetlo. Die
ťa plače, neznáša tmu, boji sa. Matka ho potešuje:
— Neboj sa, vieš predsa, i e Boh je s tebou!
— Viem, i e je tu, — hovorí dieťa, — ale ja ho nevidim,
chcem mat pri sebe niekoho, kto má tvár.
Boh sa preto stal Človekom, aby mal ľudskú tvár, ktorá by
nás zbavovala strachu a neistoty.

O
ľudskej povahe možno povedať to, čo o väčšine budov;
má strany pekné i nepekné.
Rochefoucauld
Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najprv sám sebou.
Sokrates

KRONIKA OTCA ORDINÁRA
Däa 1. septembra 1987 ndp. ordinár Mons. Ján
H i r k a, apošt. administrátor prešovský sa zúčast
nil na stretnutí katolíckeho duchovenstva na Slo
vensku u ministra kultúry SSR M iroslava Válka.
V tento deň bol aj na prijatí u predsedu vlády SSR
Petra Colotku. — Dňa 5. a 6. septembra 1987 nav
štívil v MĽR mestá Hajdúdorog, Nyíregyháza a
Mariapócs pri príležitosti 75. výročia založenia
gréckokatolíckej diecézy. — Dňa 11. septembra 1987
na Gr.-kat. bisk. úrade v Prešove prijal bohoslov
cov pri príležitosti začatia nového školského roku.
Dňa 12. septembra 1987 posvätil obnovený chrám
v Drienici. — Dňa 20. septembra 1987 v obci Prítulany (farnosť Ruská Poruba) posvätil obnovený
chrám. — Dňa 27. septembra 1987 navštívil farnosť
Stropkov, kde posvätil obnovený chrám.
M. M.
Z NAŠICH FARNOSTÍ
Däa 9. augusta 1987 si gr.-kat. veriaci v Dvoriankach pri
pomenuli 50. výročie posviacky svojho chrámu, zasväteného
Uspeniu presv. Bohorodičky. Slávnostnú sv. liturgiu slúžil o.
Milan Tomáš, t. dekan. Božie slovo kázal o. Pavol Dancák,

okr. dekan. — Dňa 23. augusta 1987 veriaci v Luhyní, okr.
Trebišov oslávili svoj chrámový sviatok Uspenia presv. Bo
horodičky. K tomuto dňu opravili svoj chrám zvonku i zvnú
tra. Vnútornú malbu vykonal kostolný maliar p. Milkovič.
Posviacku vykonal o. Pavol Dancák, okr. dekan, ktorý aj slú
žil slávnostnú sv. liturgiu a kázal Božie slovo za spoluúčasti
o. Jána 'Demetera, rím.-kat. duchovného z Čeľhova. — Dňa
13. septembra 1987 mali svoj chrámový sviatok veriaci v Snakove pri svojej .mariánskej kaplnke. Slávnostnú sv. liturgiu
slúžil a Božie slovo kázal o. František Dancák, vedúci redak
tor gr.-kat. tlače. — Dňa 20. septembra 1987 oslávili svoj
chrámový sviatok aj veriaci v Malcove. Slávnostnú sv. litur
giu pri kaplnke slúžil a Božie slovo kázal o. Michal Džatko,
t. dekan.

NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubi
leá pripomínajú títo duchovní otcovia:
Ján Fenčák, správca farnosti Remeniny — 25 ro 
kov od ordinácie (9. 12. 1962);
Jozef Molčányi, správca farnosti Repejov — 75
rokov od narodenia (15. 12. 1912);
Andrej Fejo, správca farnosti Cejkov — 40 rokov
od narodenia (16. 12. 1947);
Štefan Kmec, správca farnosti Bačkov — 25 ro
kov od ordinácie (16. 12. 1962).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov
vo svojich modlitbách.
Mnohaja Fit, blahaja fit!
OMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER
Všeobecný: Aby sa účinne vykonávala nová evanjelizácia Európy.
Misijný: Aby pokoj, ktorý priniesol Kristus, bol
zvestovaný všetkým národom.
Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudob
ných, starých, chorých a odkázaných na pomoc
iných.

Bočný oltár s ikonou Panny Márie Ustavičnej pom oci v Krut'■ove.
( Snímka: A. Ratvajooá/

Dňa 17. septembra 1987 po krátkej a ťažkej cho
robe zom rela vo veku 53 rokov sestra Anna K oc á k o v á, rod. Rohaľová, manželka nášho kňaza
o. Michala Kocáka, správcu farnosti Velká Tŕňa.
Nebohá sa narodila 11. marca 1934 v Čabalovciach. okr. Humenné.
Pohrebné obrady a zádušnú sv. liturgiu vykonal
o. Pavol D a n c á k , okr. dekan ¡z Nového Ruskova
dňa 23. septembra 1987 vo Veľkej Tŕni. Jej telesné
pozostatky potom boli prevezené d o , Košíc a ulo
žené do hrobu na verejnom cintoríne.
Večná jej pamiatka!

Kultúrne rozhľady

spisovateľov, prekladateľov, novinárov a vedeckých pracovní
kov — z takmer 30 krajín celého sveta.

SIEŤ ŠKÔL VO VÝCHODOSLOVENSKOM KRAJI predstavuje
v súčasnosti 1358 materských škôl, ktoré navštevuje 76 tisíc
predškolákov. 811 základných škôl, z toho 399 plne organizo
vaných navštevuje 217 tisíc žiakov. V 88 stredných odborných
učilišttach sa na svoje budúce povolanie pripravuje 39400
chlapcov a dievčat. V 39 gymnáziách kraja študuje 12 541 žia
V
ATELIÉROCH IKONOPISNEJ MAĽBY V MOSKVE skupina
kov a v 47 stredných odborných školách spolu 19 700 žiakov.
maliarov — ikonopiscov rozvíja tradície staroruskej ikonoSiet škôl je stabilizovaná a zodpovedná potrebám rozvoja škol
maľby. Dielne týchto ateliérov sú účelovým zariadením mos
stva v kraji.
kovského patriarchátu a diela dostávajú sa aj do zahraničia.
KOŠICKÉ TELEVÍZNE ŠTÚDIO v spolupráci s čs. rozhlasom
POĽSKÝ ZVÄZ KULT0RNO-OSVETOVÝ (P Z K O j zdruiuje tak
o Bratislave pripravuje na tohtoročné vianočné sviatky tele
mer 24 tisíc občanov poľskej národnosti, ktorí žijú v Česko
víznu podobu opery zasl. umelca Bartolomeja Urbanca Maj
slovensku. Zväz rozvíja záujmovú činnosí v takmer 50 zvä
ster Pavol. Autorkou libreta je Jela Krčméryová. časí tohto
zových kultúrnych domoch a klubovniach a vo vyše sto spe
historického príbehu natočili v autentickom prostredí v Le
váckych zboroch, ochotníckych divadlách a hudobných sku
voči pod vedením režiséra J. Svobodu a kameramana J. Brepinách.
zanského.
TROJKILOMETROVA TRASA KRÁĽOVSKEJ CESTY V PRAHE,
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V PRESOVE si pripomenula
ktorá začína pri Prašnej bráne, ústi do Staromestského ná
35.
výročie založenia. Jej základy v prešovskom kolégiu boli
mestia a potom pokračuje cez Karlov most k Hradu a na
položené už v roku 1731. Z pôvodných 12 058 knižných jed
Hradčany, je v súčasnosti v rekonštrukcii. Celú cestu lemujú
notiek v roku 1953 fond knižnice vzrástol na 337 200 jedno
chrámy, paláce a honosné meštianske domy veľkej historic
tiek. Knižnica sprístupnila aj historické fondy, ktoré obsahujú
kej hodnoty. V tejto časti Prahy — v Klementíne — je i náš
približne
80 tisíc knižných jednotiek. Od 1. novembra 1983
gréckokatolícky farský chrám sv. Klementa. Nové rúcho oblie
sa buduje ako univerzálna vedecká knižnica so špecializáciou
ka i Týnsky chrám, palác Kinských a Staromestské námestie
na dejiny slovenskej knižnej kultúry, na literatúru Ukrajin
s radnicou. Prvá etapa rekonštrukcie Kráľovskej cesty je za
cov v Československu a v spolupráci so Slovenskou pedago
meraná okrem celkovej obnovy niektorých objektov najmä na
gickou knižnicou na dejiny slovenskej pedagogiky.
opravu fasád, striech a na generálnu prestavbu iniinierskych
KNIHA V SLUŽBÁCH MIERU A POKROKU bolo heslom 6. me
dzinárodného knižného veľtrhu v Moskve, na ktorom sa zú
častnilo asi tritisíc vystavovateľov z vyše sto krajín. Na tejto
svetovej 'knižnej produkcii sa predstavili reprezentatívnou ex
pozíciou aj. československé vydavateľstvá.

sietí a má byt ukončená vo februári budúceho roku. Tým tá
to časí Kráľovskej cesty bude upravená na pešiu zónu. Na
týchto náročných prácach sa podieľa vyše 30 stavebných or
ganizácií.
PAMÄTNÉ MINCE sa stali predmetom veľkého zberateľského
záujmu na celom svete. V Československu boli pred druhou
svetovou vojnou vydané len dve skutočné pamätné m ince —
k desatročiu vzniku republiky a k úmrtiu prvého prezidenta.
Vydávanie pamätných m inci sa začalo rozvíjať najmä v po
sledných desatročiach. V budúcom roku sa u nás objaví minca
tenooaná narodeniu národného umelca Martina Benku, 20.
výročiu vzniku československej federácie, 125. výročiu zalo
ženia Matice slovenskej a stokorunová minca, ktorá bude ve
novaná Svetovej výstave poštových známok Praga 1988. Pa
mätné m ince sú odrazom kultúrneho dedičstva, vypovedajú
I o umeleckej úrovni ich tvorcov a ich spracovanie je odrazom
doby, v ktorej vznikali a vznikajú.

ZASLÚŽILÝ UMELEC FRANTIŠEK GIBALA. rodák z Krajnej
Poľany, okr. Svidník, zom rel 8. septembra 1987 vo veku nedo
žitých 76 rokov. Tento popredný slovenský sochár väčšiu časť
svojej rozsiahlej umeleckej práce venoval komornej a monu
mentálnej tvorbe. K jeho známym pomníkom patri Otek z ho
riacej obce. Zlatá' Baňa, 1953 a Návrat do vyvraždenej obce,
Tokajík, 1959.

ZJAZDOVÁ SÁLA PRAŽSKÉHO PALÁCA KULTORY, kde sa ko
najú zjazdy, zhromaždenia, kongresy a sympózia, má celkovú
divácku kapacitu 2854 miest. V paláci sú aj ďalšie sály. Sú
časťou Paláca kultúry sú aj reštauračné zariadenia.
TŔEBECHOVICE POD OREBEM VO VÝCHODNÝCH ČECHÁCH
sú známe v celej Európe svojím nezvyčajne veľkým a krás
nym pohyblivým betlehemom. Má vyše 35O figúrok, ktoré zo
brazujú jednotlivé biblické postavy. Vlani počas vianočných
sviatkov zhromaždili takýchto betlehemov spolu 68. Tieto ľu
dové betlehemy prifahujú mnohých návštevníkov.
NA 23. ROČNÍKU STUDIA ACADEMIA SLOVACA V BRATÍSLÁVE sa zišlo v tom to roku takmer dve stovky slovakistov —

Zvony sa nám rozjasali z veží,
radostná zvest po chalúpkach beží:
Bohu nech je sláva, ľudom mier.
Počúvajte pieseň o p okoji —
všetci sme dnes Boží, všetci svoji,
Ježiško sa dotkol našich dvier.
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