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o. Milan M e d e k, riadite! SSV

ZAČÍNAM E
Prúd času sa ticho uberá k brehom nekonečna.
Do prúdu sme postavili neviditeľné tabulky, na kto
ré píšeme čísla ako geometer počet kilometrov. A
dnes píšeme číslicu 1S88.
Prechádzame bránou z jedného úseku cesty
života do druhého. Bude tento nový schodnejší, slnečnejší ako ten, ktorý sme práve prešli? Bude na
tej novej ceste viac radosti, úsmevov, alebo viac slz,
smútku a žiaľu? Podá nám š<astie svoju teplú ruku,
alebo netušený, nežiadúci žiaľ a zármutok zbrázdi
vráskami ešte viac naše tváre?
Stojac na rozhraní oboch rokov je potrebné, aby
sme sa tiež zamysleli, aby sme uvážili všetko, čo so
sebou beh času donesie! A môžeš zavierať oči a uši,
pochopíš a poznáš, že čas vyrýva veľké zmeny vo
svete i v tebe. Prichádzajú nové veci, ale starnú
a odchádzajú. Bol si dieťaťom a sotva sa na
zdáš, si mužom a zakrátko tvoja životná cesta skon
čí za bránou cintorína. Aký je teda zmysel všetkých
vecí na svete, aký je zmysel ľudského života? K čo
mu je krása a veľkosť stvorenia — či len k tomu,
aby kvet rozkvitol, uvädol, uschol a bol zašľapaný
do prachu cesty? K čomu je ľudský život? Len k to
mu, aby si tu 20, 50, 80 rokov žil, potácal sa, užil
trampoty a trochu radostí a potom si sa stratil bez
stopy?
Všetko nerozumné plní svoju úlohu oddane a po
slušne, ako mu bolo uložené. A do tohoto postavil
aj náš Všemohúci, nás, ktorí máme rozum a slobod
nú vôľu. Urobil tak preto, aby sme my sami zo svoj
ho vlastného rozhodnutia, podľa vlastného poznania
iifadali Božie stopy v jeho tvoroch, aby nám títo bo
li akousi cestou, rebríkom, ktorý nás približuje k
Bobu. Len otvor oči a srdce a uvidíš, že každý ra
dostný východ slnka ťa vedie k chvále Božej Dob
roty, ktorá objíma ako svetlo všetko stvorenie. Roz
jímaj o živote a usporiadaní rastlín a živočíchov
a budeš v údivu stáť nad Božou múdrosťou! Zadívaj
sa na pole pred žatvou, keď sa všetko vlní obilím
a vonia chlebom a bude sa ti zdať, že božský Hos
podár prestiera stôl a budeš vďačne hovoriť: Oči
všetkých dúfajú v teba, Pane, a ty im dávaš pokrm
v pravý čas! Každá stvorená vec je obrazom niekto
rej Božej vlastnosti, všetko okolo nás je veľká ot
vorená kniha, ktorú písal sám Boh. Len my sa mu
síme v nej naučiť čítať.
A práve na Nový rok máme príležitosť, aby sme
sami seba skúmali, ako sme plnili a ako plníme tú
to životnú úlohu. Odišiel rok, zapadol do nenávrat
na a nastupuje nový! Aj ten uplyňte a tak sa rok za-

Tebe, Matka všetkých ľudí a národov, s dôverou zverujeme
celé ľudstvo s jeho obavcani a nádejam i. . .

raďnje k roku, až raz budeme stáť na konci svojho
livota. Čo potom? Budeme stáť a čakať ako verní
služobníci, alebo budú naše ruky prázdne a s hrô
zou poznáme, že sme ten čas premárnili, ktorý nám
Boh vymeral? Čas je veľký podvodník, je nenásytný,
nikdy nemá dosť, nedajme sa oklamať a okradnúť!
Ale pre nás kresťanov je veľkou hrivnou, ktorú nám
dáva Boh, aby sme s ňou hospodárili. Cieľom a zmys
lom nášho života je, aby sme Pána Boha poznávali,
chválili, jemu slúžiÚ a dosiahli večnú blaženosť. A
práve v tomto čase to máme robiť, v tých dňoch,
mesiacoch a rokoch pozemského života. Každé rá
no, ktoré sa pred tebou zjaví, otvára ti novú úlohu
tvojho pozemského poslania. To máš napísať nový
verš, novú stránkn knihy svojho života. Nech nám
v tom Pán Boh pomáha — preto s pevným krokom
éo nového roku.
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1. P Občiansky nový rok
Meno Ježil (Obrez. Pána). Sv. Bažil Veľký
Lit. Kol 2,8— 12; Lk 2,20—21; 40— 52
2. S Silvester, pápež
3. N 30. nedefa po ZSD. — Pred Bohozjavením. —
(Hl. 5. Utr. ev. 8. Lit. 2 Tim 4,5— 8; Mk 1.1—8.
Malachiáš, prorok
4. P Zbor 70 apoštolov
5. U Teotempt a Teóna, mučeníci
N a v e č e r i e Bohozjavenia Pána. Pôstny deň
6. S Bohozjavenie Pfina. — Lit. Tit 2,11— 14; 3,4—
7; Mt 3, 13— 17
7. Š Zbor sv. Jána Krstitela
8. P Jura] Pôstnik, ctihodný; Emiltán, vyznavač
9. S Polyeukt, mučeník
10. N 31. nedeľa po ZSD. — Po Bohozjaveni. — Hl.
6. Utr. ev. 9. Lit. Ef 4,7— 13; Mt 4.12— 17. Gre
gor Nisský, biskup
11.
12.
13.
14.
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Teodoz Velký, ctihodný
Tatiana, mučenica
Hermil a Stratonik, mučeníci
Sv. Otcov v Sinai a Raete zavraždených
O d d a n i e Bohozjavenia Pána
15. P Pavol a Ján, ctihodní
16. S Peter, apoStol; úcta k okovám

17. N 32. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 10. Lit. 1
Tim 4,10— 15; Lk 19,2— 10. Anton Velký, cti
hodný
18. P Atanáz a Cyril, arcibiskupi
19. U Makar Egyptský a Makar Alexandrijský, cti'
hodní
20. S Eutým Veíký, ctihodný
21. Š Maxim, vyznavač
22. P Timotej, apoštol
23. S Klement, biskup; mučeník
24. N Mýtnika a farizeja. — Hl. 8. Utr. ev. 11. Lit.
2 Tim 3,10— 15; Lk 18,10— 14. Xénia, ctihodná
25. P P Gregor Bohoslovec, arcibiskup
26. U Xenofón a i., ctihodní
27. S Ján Zlatoústy, arcibiskup — prenesenie ostat
kov
28. S Efrém Sýrsky, ctihodný
29. P Ignác Bohonosec, biskup — prenesenie ostat
kov
30. S Troch svätiteľov — Bažil Velký, Gregor Bo
hoslovec a Ján Zlatoústy, arcibiskupi. Lit. Žid
13,7— 17; Mt 5, 14— 19
31. N Márnotratného syna. — Hl. 1. Utr. ev. 1. Lit.
1 Kor 6,12— 20. Lk 15,11— 32. Cyrus a Ján, di
votvorcovia a nezištní.

„A Jeilí ta vzmáhal v múdrosti, veku a t obľube n Boha
t n ladí.“ ¿Lk 2, 52).
Šťastný, kto znovu začína.
Tento nadpis nachádzame u maďarského básnika Endre
Adyho. O človeku, čo chce niečo v živote znamenať, napísal:
„Blažený, kto znovu začína.
Blažení, čo silou prekypujú.“
Sila, odvaha, nasadenie a odvaha sú zárukou úspechu.
Prvý deň v roku je najvhodnejší na to, aby sme sa zamys
leli nad sebou, nad svojím cielom. Pohýňa nás k tomu, aby
sme znovu a tým usilovnejšie pracovali a tých 388 dní v n o
vom roku vyplnili čestnou, svedomitou a statočnou prácou, —
a podľa Kristovho príkladu vzmáhali sa „v múdrosti, veku a
v oblube u Boha i u ľudí".

•
„Toto Je mfi] milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt
3, 17).
Francúzsky básnik Lautréamont napísal: „Podľa toho, čo
mi vraveli, som synom muža a ženy! Podivné! A ja som si my
slel, že som čosi viac.“
A naozaj, my sme niečo viacl „Toto je mSj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie“ , — znel Otcov hlas o Kristovi. A
tieto slová platia o každom, kto v neho uveril, prijal krst . a
znovu sa zrodil z vody a z Ducha Svätého (In 3, 5 ) . . . Ukáž
me to svojím životom, aby i o nás mohol vyhláslf nebeský
Otec, že má v nás zaľúbenie.

„Zatúžil vidieť Ježiža. . .“ (Lk 19, 3).
Francúz Guy v liste svojmu priateľovi píše zo Sahary toto:
„Po 8 dňoch kňaz. Bola to pre mňa veľká radosť. Uprostred
púšte som mohol pri sv. liturgii prisluhovať a prijať Ježiša.
Aká je to radosť — uprostred tohto nekonečného piesku, pri
jať ležiša, všade cítiť jeho svätú prítomnosť.“
Spomeňme si len na Zacheja, akú radosť mal z toho, že
mohol Krista prijať vo svojom dome. Z tejto radosti sa roz
hodol k zmene svojho doterajšieho života, že Spasiteľ vyhla
suje: „Dnes prišla spása do tohoto domu“ (19, 9).

•
,.A keď sa postite, nebuďte zamračení ako pokrytci“ (Mt 8,
16).
Spisovateľ Mário Puzza v knihe Krstný otec opisuje jednu
z najvplyvnejších rodín západného podsvätia — Corleoneovcov. Hlavným hrdinom je starý don Corleone a jeho synovia.
Ak ide o bohatstvo, moc alebo prestíž, nezastavia sa nielen
pred lúpežou a klamstvom, ale ani pred vraždou. Pritom však
dbajú na vonkajšiu masku: zachovávajú sviatky, chodia na
bohoslužby, kupujú sviečky a ozdoby do kostola. Ba aj ne.
vesta, Co prišla do rodiny, musí prestúpiť na ich vieru. Aká
to dvojtvárnosť, aký formalizmus!
George Bernard Shaw o takých ľucfocli, ktorí sa zdajú nác
božní, ale ich náboženstvo je len zásterou, za ktorou skrýva
jú svoj egoizmus, povedal: „Chráňte sa ľudí, ktorých Boh je
len na nebesiach.“
A čo o nich hovorí Spasiteľ? „Všetko, čo robia, konajú iba
preto, aby ich ľudia videli“ (M t 23, 5).
—íd —

Pozdravme tento nový rok!
Pápež Ján XXIII. v závere pripomína, že si — ako
Pozdravme nový rok, do ktorého vstupujeme! Po
zdravme mesiace, týždne a dni a navzájom si po- anámestník Ježiša Krista, Pôvodcu pokoja, považuje
za povinnosť prosiť a zaprisahať všetkých, aby ne
želajme, aby to bol dobrý, požehnaný a hlavne po
šetrili nijakými opatreniami a nijakými námahami
kojný rokl
Cez 1. január — Svetový deň mieru — akým sa za záchranu mieru.
stal od čias Pavla VI. — vykročme do dní, ktoré sú
♦ ♦ ♦
pred nami. Vykročme s prosbou o Božie požehnanie,
bez ktorého by sa nedarilo našim podujatiam.
Obdivujeme veľkú pastoračnú múdrosť Jána XXIII.,
Popri mnohých významných štátnych, spoločen
s akou vedel rozoznávať znamenia čias a pohotovo
ských i cirkevných jubileách bude — ak to tak mož
reagovať na naliehavé požiadavky ľudstva.
no povedať — rokom pápeža Jána XXIII.
V roku, do ktorého vstupujeme, budeme si často
11. apríla 1963 — pred 25 rokmi — vyšla jeho
spomínať na veľkého pápeža, ktorého niektorí po
vzácna a svetove známa encyklika Pacem in terris.
važovali — pre jeho vysoký vek pri voľbe — za pre
12. januára 1953 — pred 35 rokmi — sa stal kar chodného pápeža. Ale Svätý Duch chcel tak, aby sa
dinálom.
stal pápežom prechodu. Otvoril okná a jeho „aggi28. októbra 1958 — pred 30 rokmi — sa stal pá ornamento“ poznačilo odvtedy život súčasnej cirkvi.
pežom.
♦ ♦ ♦
3. júna 1963 — pred 25 rokmi — umrel dobrý pá
pež Ján XXIII.
Rok, do ktorého vstupujeme, bude rokom stupňu
júceho sa úsilia ľudstva za zachovanie svetového
♦ ♦ ♦
mieru. Budeme toto úsilie nielen sledovať, ale aj my
Pri vstupe do roku 1988 odcitujme niekoľko riad urobíme všetko, predovšetkým svojou statočnou prá
cou.
kov z jeho veľkej encykliky:
Pred 1125 rokmi prišli k nám svätí vierozvestovia
Národy žijú v ustavičnom strachu pred hrozivou
povíchricou, ktorá sa môže hocikedy rozpútať s de Cyril a Metod.
V tomto roku bude aj 425. výročie ukončenia Tri
sivou silou. A nie bez dôvodu, lebo zbrane naozaj
nechýbajú. I keď je bezmála neuveriteľné, že by sa dentského koncilu.
mohol nájsť niekto, čo by vzal na seba zodpoved
nosť za strašné krviprelievanie a pustošenie, ktoré
by vojna vyvolala, predsa nemožno poprieť, že voj
nový požiar by mohol vzniknúť aj z nepredvídanej
a neočakávanej príčiny. A hoci hrozivá moderná
výzbroj odstrašuje ľudstvo od novej vojny, predsa
sú oprávnené obavy, že ak sa neprestane s nukleár
nymi pokusmi, vykonávanými na vojnové účely, mô
že to mať nebezpečné následky pre život na zemi.
Preto je naliehavou požiadavkou spravodlivosti,
zdravého rozumu a ľudskej cti, aby sa prestalo s
pretekmi v zbrojení. Je načase, aby jednotlivé štáty
zredukovali výzbroj, ktorou disponujú. Aby sa zaká
zali nukleárne zbrane, a tak sa konečne došlo k pri
meranému odzbrojeniu na základe spoločného do
hodnutia zaručeného obapolnou účinnou kontrolou.
Je načase — vyhlásil náš predchodca na Petrovom
stolci — aby sa zamedzilo pohrome svetovej vojny
s jej hospodárskym a sociálnym pustošením, so svo
jimi bludmi a mravným zmätkom . . .
Všetci však musia uznať — pokračuje pápež Ján
XX11I. vo svojej encyklike — že nie je možné za
staviť preteky v zbrojení, ani redukovať výzbroj, a
tým menej ju odstrániť, ak sa nedôjde k úplnému
a dokonalému odzbrojeniu, ktoré prenikne aj do
myslí, to jest ak sa všetci svorne a úprimne nepri
činia o to, aby sa srdcia zbavili vejnovej psychózy.
To však nevyhnutne predpokladá, že sa radikálne
zmenia základné podmienky, na ktorých je vybudo
vaný súčasný mier. Pravý pokoj medzi národmi mô
že totiž zabezpečiť jedine vzájomná dôvera. Veríme,
že je to uskutočniteľné. Veď ide o vec, ktorú diktu
je zákon zdravého rozumu, o vec nanajvýš želateľ
nú a v najväčšej miere užitočnú.

Pred 75 rokmi umrel ThDr. Antonín Cyril Stojan,
olomoucký arcibiskup, veľký ctiteľ našich slovan
ských vierozvestov.
Desai rokov od smrti Jána Pavla I.
Desať rokov od začiatku pontifikátu terajšej hla
vy cirkvi Jána Pavla II.
Náš časopis Slovo vstupuje do dvadsiateho roč
níka.
Čo deň, to jubileum, to výročie.
♦ ♦ ♦
Vstupujeme do nového roku s modlitbou, s pros
bou k Všemohúcemu, aby nás viedol preláskavo dňa
mi, ktoré sú pred nami. Aby žehnal našim rodinám,
otcom i matkám, aby požehnal naše deti. Aby lás
kavo zhliadol na našich starčekov a starenky, na
našich chorých.
Aby nám požehnal najväčší pozemský dar, pokoj,
mier.
—ant—
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BOH NÄS POVOLAL K POKOJU
Sme velmi citliví na stratu príbuzného alebo ne
jakého známeho. Dokonca nás vedia rozrušiť sprá
vy v novinách o rôznych dopravných nehodách
s uvedenými počtami mŕtvych, či ranených.)
Je preto velmi zaujímavé, že s rovnakou citlivos
ťou či vzrušením nereagujeme na správy o vojen
ských konfliktoch, v ktorých bolo vyhasených nepomerne viac ludských životov. Je to azda tým, že
vojna, ktorá sprevádzala ľudstvo od jeho prvých
krokov sa berie ako bežná, všedná a nezaujímavá
nutnosť pre tých, ktorí sú mimo vojnového ohňa.
A predsa pod povrchom tejto zdanlivej ľahostaj
nosti drieme tichá nevyslovená nádej po celkovom
a stálom pokoji. Táto nádej vyšla zo svedomia,
ztrýzneného hriechmi z porušovania Božieho zá
kona. Porušenie Božích prikázaní Nezabiješ a tiež
Nepožiadaš majetku blížneho svojho, vnáša obavu
a neistotu pred trestom. A predsa zlé robiť nepre
stávame.
Starozákonný lud očakával Mesiáša ako Knieža
pokoja (Iz 9, 5— 6). Židia vedomí si svojho vyvole
nia, si žiaľ, Mesiáša predstavovali ako kráľa, ktorý
svojou mocou zvíťazí nad nepriateľmi a utlačova
teľmi. Preto mnohí neuznali Ježiša Krista ako sľú
beného Mesiáša, lebo neprišiel v kráľovskom rú
chu, hoci je Kráľom všetkého stvorenia. Za zbrane
si nezvolil meč, či šípy, ale svoj boj začal i dokon
čil dvoma zbraňami — láskou a pokojom.
V
svojej reči na hore vyhlasuje: „Blahoslavení tí,
čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“
(Mt 5, 9). Svojimi synmi nazýva tých, čo milujú
pravdu a pokoj. Aké hlboké gestol Boh sa skláňa
k človekovi a volá ho svojím synom. Z toho mô
žeme zistiť, akú veľkú cenu má v Božích očiach
pokoj. Ježiš Kristus nám v svojej rozlúčkovej reči

venoval veľký dar: „Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachu
je . . . “ (Jn 14, 27).
A akú cenu má pokoj pre nás? Každý z nás ho
chce. Ale koľkí si navzájom nevieme odpustiť, koľ
ko hádok a kriku vieme urobiť pre malichernosti.
Ale Boh nás povolal k pokoju (1 Kor 7, 15). Je to
veľká a ťažká úloha. Vyžaduje celého človeka. Pre
to sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzá
jomné budovanie (Rim 14, 19).
Skutočný pokoj na tejto zemi, pokoj medzi ľuď
mi si však, bohužiaľ, ani nevieme predstaviť. Je to
naša slabosť, ktorú nepovažujeme za niečo zlé, le
bo sme už na to zlo akosi zvykli. Ale napriek tomu
raz príde čas, ked „z mečov svojich ukujú si radlá,
zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu
nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju“ (Iz
2, 2 - 4 ).
Boh nás povolal k pokoju. Každý kresťan musí
svojím spôsobom priložiť ruku k dielu. Človek sa
nesmie báť človeka, ale nech v ňom vidí svojho
brata a miluje ho. Kde sa seje a pestuje nenávisť
a hnev, tam láska nemá miesto a vzájomná dôvera
sa rúca. Ako môžu existovať kresťania, ktorí vy
pudili zo svojho srdca lásku a dôveru? Nie pre
svetské nepokoje. My sme narodení pre nadšenie,
pre sladké zvuky a modlitby. Sv. apoštol Pavol pí:
še: „Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa
navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh
lásky a pokoja bude s vami“ (1 Kor 13, 11). Záleží
len na nás, či poslúchneme jeho slová, aby sme tak
vošli do spoločenstva s našim nebeským Otcom.
kmk

ROZHOVOR ZA VOLANTOM
Autobus im ušiel v dohľade. Zostali zadychčaní
a obložení vianočným nákupom. Radi prijali pozva
nie.
— Prekvapenie pre deti? — začínam rozhovor.
— Pravdaže, sama technika, máme len chlapcov.
To aj tak kvôli záľube manžela, aby sa s nimi pohral,
— vysvetľovala ona.
— Výborne! Udržať si deti doma, aj sa s nimi po
hrať i citlivo im vnútiť či ovplyvniť ich záľuby. Čo
môže byt krajšie k vianočnej myšlienkeI
— Jeden zbiera známky, druhy nerasty, najmenší
autíčka, — dodáva on.
— Vianoce, rodinné sviatky: zoceľ ovanie rodín,
obnova vzťahov, vzájomnej úcty a lásky. Radi na ne
spomíname v rodičovskom domove.
Možno sa aj zasekli rampy a toto čakanie využí
vam:
— Mali len ešte jedináčka a ten nemal sa s kým
hrať. Ani s ockom. Raz večer pred Vianocami sa
m odlil: Ježiško, zober televízor, aby sa ocko so mnou
hral.
— Naši budú potrebovať celú izbu. Musím na
sviatky upraviť aj rozmiestnenie nábytku. Manžel
ako technik má k ich hrám vzťah.
Potriasli sme si ruky a zaželali blažené Vianoce
v m ilej rodinnej pohode.
—aja—

motnom Ríme. Pod vplyvom kazateľov, ako Izidor
Sevilský, Chryzolôs; Ravenský, začali 6. januára os
lavovať ako sviatok Troch kráľov a pamiatku pokrs
tenia
preniesli na 13. jannára.
Pred sviatkom Zjavenia Pána nás sv. cirkev vyzý
Vo východnej ciijcvi od počiatku sa v tento deň
va týmito slovami: „Keď odchádzame z Betlehema,
vidiac veíký div, s vrúcnou dušou sa skoro ponáh svätí voda, ktorú veriaci mali vždy vo veľkej úcte
ľajme k Jordánn a tam uvidíme úžasné tajomstvo“ a pripisovali jej zázračnú silu pre dušu i telo. Sv.
Ján Zlatoústy vo svojej kázni na sviatok Zjavenia
(svetilen na utierni).
Je to veľké tajomstvo a neobyčajné poníženie Bo Pána hovorí: „V tento sviatok o polnoci všetci si
žieho Syna, keď sa postavil medzi hriešnikov na rie čerpajú vodu a prinášajú ju do domu a chránia ju
celý ro k . .. a robí sa zázrak: voda sa vo svojej
ke Jordán, aby posvätil vodu a ustanovil sviatosť
podstate neskazí, ale načerpaná dnes, zostáva ne
krstu.
skazená často rok i dva, akoby len teraz načerpa
Je to úžasné tajomstvo, v ktorom sa Boží Syn zja
ná zo žriedla.“
vuje svetu, ako Mesiáš a Spasiteľ.
Je to hlboké tajomstvo, keď sám nebeský Otec
Naši veriaci sa na užitie svätenej jordánskej vody
svedčí o poslaní Božieho Syna, Ježiša Krista, slova
pripravujú prísnym pôstom. Kňaz pri svätení vody
mi: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“
predkladá 26 prosieb, aby sa táto voda posvätila si
(Mk 1,11).
lou a pôsobením Svätého Ducha, aby všetci, čo ju
Tento sviatok je jeden z najstarších a najväčších budú užívať, bola im zdrojom neporušenosti, aby ma
sviatkov prvotnej cirkvi. Kedysi spájal viac udalos
la dar posväcovať, liečiť dušu i telo, aby bola uži
tí zo života Ježiša Krista — narodenie, poklona mu
točná v každej potrebe, zaháňala od nich všetko zlé
drcov a pokrstenie.
a pomohla im dosiahnuť Nebeské kráľovstvo.
V tento sviatok slávnostne krstili katechumenov
Ďalej sa kňaz v dlhých modlitbách modlí: „Dnes
(tých, čo sa pripravovali na sv. krst) a preto tento zjavením nášho Boha stali sa liečivými vody Jor
sviatok bol pre nich svetlom, osvietením. Kristus
dánu a celá zem bola zaplavená prúdom milostí.
sa zjavuje, aby osvietil všetkých. Túto pravdu vy Dnes vody Jordánu zmývajú hriechy ľudstva . . . Dnes
jadrovali po chrámoch aj tým, že počas krstu kate sa rozplynula temnota a zažiarilo nám svetlo po
chumenov zapaľovali v chrámoch množstvo sviečok, znania ... Dnes žiara nebies osvecuje každú by
aby tým manifestovali poznanie Božej pravdy.
tosť . . . Preto príď aj teraz, láskyplný Kráľu, a Svä
Sv. Gregor Bohoslovec ( t 389) svoju kázeň na Zja tým Duchom posväť túto vodu . . . Udeľ jej silu, aby
venie Pána nazval: Slovo na sväté svetlo Zjavenia
očisťovala a posväcovala ako rieka Jordán. Nech je
Pána. A začína ju slovami: „Ježiš, vznešené a božské prameňom nesmrteľnosti, prostriedkom posvätenia,
taiomstvo, ktoré zvestuje nám nebeské svetlo, lebo
odpustenia hriechov, uzdravenia v chorobe a ochra
svätý deň svetla, ktorého sme sa dočkali a stali sme
sa hodnými ho oslavovať, má začiatok pri krste môj
ho Pána.“ — „Včera sme oslavovali, — hovorí ďa
lej, — najsvetlejší deň svetla. .. a dnes pri krste
hovoríme o jeho blahodárnych účinkoch . . . , je to
pomoc v našich slabostiach, zmierenie sa so Svätým
Duchom a spolužitie so Slovom . . . , potlačenie hrie
chu, prijímanie svetla, rozptýľovanie temnoty, utvrdzovanie vo viere, zdokonaľovanie nášho rozumu,
ohňový voz, ktorý povznáša k nebu, zhodí z nás ot
roctvo, rozlomí okovy, je kľúčom do Nebeského krá
ľovstva ... Či mám ešte viac vymenovať? On je naj
väčším a najlepším z Božích darov“ (Minea).
Sviatok Zjavenia Pána je jeden z najstarších sviat
kov na Východe. Svätiť ho začali už v 2. storočí,
ako o tom píše sv. Klement Alexandrijský (i- 215).
A v Apoštolských nariadeniach sa predpisuje: „Nech
oslavujú sviatok Bohozjavenia, lebo v tento deň sa
zjavilo Kristovo Božstvo. . . " Súčasne o tom hovoria
aj sv. Hypolit Rímsky (i- 235); sv. Gregor Neocezarejský, sv. Ján Zlatoústy a sv. Gregor Nisský zlo
žili prekrásne kázne na sviatok Zjavenia Pána. Za
cisára Teodózia Mladšieho ( ý 450) tento sviatok bol
štátnym sviatkom. Bohoslužby na sviatok Zjavenia
Pána zostavili Anatol Konstantinopolský (5. stor.),
Sofron (7. stor.), Ján Damascénsky a Germán (8.
stor.) a Studita (9. stor.). Západná cirkev tento svia
tok nazvala Dňom zjavenia hviezdy mudrcom, krs
tom Ježiša Krista (sv. Augustín vo svojej kázni na
Zjavenie Pána).
Z Východu sa tento sviatok dostal na Západ r. 361.
Velebtme ta, Kriste, darca života, pre našu spásu u Jordáne
Svätili ho v Gálií, terajšom Francúzsku, v južnom
Jánom pokrstený (Velebenie na Bohozjavenie).
Taliansku a Španielsku v r. 385 a okolo r. 400 v sa

Zjavenie Pána

nou proti nepriateľským mocnostiam. Nech je plná
anjelskej sily, aby slúžila všetkým, ktorí z nej bu
dú čerpať a pif z nej na očistenie duše i tela, na
uzdravenie v chorobe, na posvätenie domov, i na
každú inú dobrú potrebu. . . Posväť, uzdrav, očisť
a požehnaj všetkých, ktorí jn budú užívať. . . "

MÁRIA, NEVÄDNÚCI KVET ĽÚBEZNEJ VÔNE . . .
(Mariánsky rok]

„Celá krásna, si, Mária, — v tebe
škvrny nijakej ni et . . Slová tejto zná
mej mariánskej piesne, ktoré sú pre
vzaté zo starozákonnej knihy Veípieseň, sa veľmi často ozývajú v našich
chrámoch na oslavu našej nebeskej
Matky.
A naozaj z jej krásy dosial nič ne
ubudlo. Naopak, pokračujeme v jej os
lave, sp'evame o nej piesne vďačnosti Bohu za to,
že vložil do Panny Márie taký pekný ideál cností.
„Je to nové nebo a Boží trón, vzor čistoty, čo zves
tuje radosť celému svetu, ochrankyňa nášho živo
ta
(Na veľkej večierni Narodenia P. Márie],

V
tento velký deň prijmime ju aj my ako velký
dar od Boha, vo všetkej pokore, viere a čistote srd
ca. Aby do nášho vnútra, i do našich domov priná
šala požehnanie, o ktoré prosí sv. cirkev pri sväte
ní jordánskej vody.
o. Marián P o t á š

Americký básnik a prozaik H. W. Longfellow ďa
koval Bohu za Pannu Máriu takto: „Keby nám naše
náboženstvo nebolo dalo nič iného ako teba, vzor
materskosti a ženskosti, vznešené srdce, teba dobrú
a mocnú, nekonečne trpezlivú a pokojnú, vernú,
láskavú a čistú, stačilo hy to a bol by to pre nás
dôkaz, že naša viera je pravá a správna
Milovať Pannu Máriu, znamená milovať a nasle
dovať jej cnosti. V jej živote je stále niečo, v čom
ju môžeme nasledovať a učiť sa. "Predovšetkým aby
nás naučila opovrhovať hriechom a byť cnostní pod
ľa jej vznešeného príkladu.

„Celá krásna si bez škvrny — dedičného hriechu,
viny, — pros u Syna za nás v smútku, — keď v nás
znie hlas zlého skutku“ . Pretože „je tisíc ráz po
tvrdená skutočnosť, že ľudia, malí i veľkí, nevzde
laní a vedci, ľudia studenej rozvahy a ľudia horú
cich citov, našli a nachádzajú ešte stále cestu k
V
jednej rodine prezerajú deti rodinný album. Bohu skrze Pannu M á riu ...“ (K širším obzorom).
Posudzujú a hľadajú chybu na každom. Strýko ne
„Mária, nevädnúci kvet ľúbeznej vône, raduj sa
má vlasy, babička má staromódny čepiec, otec je
a spas v teba dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bo
prísny. . . Potom chvíľu pozerajú nový obraz -horodičke).
obraz matky. Naraz všetci zvolali: Naša mamička
o. F. Dancák
je zlatá! Pri pohľade na matku umíkol detský rozum.
Tu nehľadali chybu. Prebudilo sa detské srdce lás
ky a prehovorilo.
Tento obraz zo všedného života nám mnoho ho
vorí a môžeme ho aplikovať aj na našu nebeskú
Matku. Hovorí o jej kráse, čistote a dobrote, na kto
rej naozaj niet nijakej škvrny.
Sv. Bernadetta mala šťastie vidieť preblahoslavenú Pannu častejšie. V súvislosti s tým raz povedala:
,„Keď ju človek raz videl, nemôže už nič milovať na
tejto zemi. Rád by umrel, aby ju mohol znovu vi
dieť.“
Sväté písmo o Panne Márii hovorí veľmi málo.
Evanjeliá sú príležitostné správy. Hovoria mnoho,
ale vôbec nám neopísujú Kristov život, ani život je
ho matky. Napriek tomu vieme dosť a naša obrazo
tvornosť nám pritom pomáha, aby sme dokázali
predstaviť si to podstatné o živote presvätej Panny
Márie, aby sme ju mohli pozorovať v celej jej svä
tosti, duševnej kráse a veľkosti. „Preto sa aj uctie
va ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cir
kvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo vie
re a láske, a katolícka cirkev poučená Svätým Dur
chom, jej preukazuje detinsífú oddanosť a lásku ako
vrelemilovanej matke“ (Lum. gent., 53).
Panna Mária sa takto pre nás stala ideálom čis
toty. Vystúpila dó mravnej výšky, priblížila sa k Bo
žiemu prestolu, ako matka nášho Boha. Je naozaj
tou „ľaliou“ , tým „nevädnúcim kvetom ľúbeznej vô
ne“ , ktorým ožiaruj’e kresťanský svet.

Matka kresťanskej jednoty v gr.-kat. chráme v Ľutine od akad.
maliara H, KlirnSáka.

podmienkach, stretávajúci sa s podobnými ťažkos
ťami, a hľa, dosiahli vysoký stupeli svätosti. Keď si
to uvedomíme, svätosť sa nám síce bude aj ďalej
p O Z M Ä Š S V O J U V Íé fT U ^ ~
zdať ťažkou, ale nemôžeme ju už pokladať za ne
možnosť. A medzi tým, čo je ťažké a čo je nemožné,
je obrovský rozdiel.
3.
Svätci majú tiež úlohu svedčiť pred celým sve
tom,
že
náuka Cirkvi je pravdivá a že prostriedky,
CIRKEV JE SVÄTÄ
ktoré používa sú účianými prostriedkami. Svätci
sú totiž ľudia, ktorí celými srdcom prijali to, čo im
Ak chceme dobré pochopif, aký je to znak svätosť
Kristus ponúkol cez Cirkev. Teda Cirkev má byť
Cirkvi, treba nám si uvedomiť, že je rozdiel medzi
posudzovaná podľa svojich svätých a nie podľa ľu
je] vonkajším prejavom, viditeľným každému a vnú
dí priemerných, či dokonca veľkých hriešnikov. Mô
torným rysom, viditeľným zraku viery a patriacim že sa to zdať ako nesprávne, keď sa domáhame, aby
každému k samej podstate Cirkvi, a teda prítomným ustanovizeň bola súdená iba podľa svojich najlep
v nej už od prvej chvíle jej existencie a nikdy sa
ších členov. A predsa v prípade Cirkvi je takýto po
nemeniacimi.
stup správny. Lieky nehodnotíme podľa ich účinku
V tomto hlbšom zmysle je svätosť Cirkvi proste na tých, čo ich len knpujú, ale podľa účinku na tých,
svätosťou Krista. Svätosť Cirkvi nevzrastá a ani sa ktorí ich použili. Takisto aj Cirkev musí byť súdená
nezmenšuje. Keby v istom> okamihu všetci členovia podľa tých, čo počúvajú a poslúchajú, a nie podľa
Cirkvi boli v stave milosti, ani vtedy by jej svätosť tých, ktorí počúvajú len na pol ucha a sú ihneď ne
nebola väčšia. Ale ani by nebola menšia vtedy, ak poslušní, ak sa poslušnosť stáva ťažkou. Cirkev a
by všetci členovia Cirkvi boli v smrteľnom hriechu.
Kristus nenútia nikoho, aby bol svätý. Nabádajú k
Čiže, svätosť Cirkvi nie je súčtom svätosti jej členov,
svätosti a keď niekto prejaví dobrú vôľu, pomáhajú
takisto ako vlhkosť dážďa nie je súčtom vlhkosti ľu
mu vydržať. Básnik Francis Thomson píše, že Cirkev
dí, ktorých dážď zmáčal. Dážď nebude vlhší vtedy,
nie je „mašina“, čo má:
keby všetci ľudia zmokli, ale ani vtedy, ak nezmok
„lepiť adresy, baliť Bohu ľudí
ne nik. Je mokrý, pretože je dážď, bez ohľadu nato,
a lifrovať ich do neba na sudy a sudy. . . “
či sa niekto vystaví jeho účinku, či nie. Je príčinou
Každý človek sa musí odhodlať na vlastnú odpo
svätosti jej členov, ale nemeria sa ich spoluprácou veď. Tisícky svätcov Cirkvi sú dôkazom, že v Cirkvi
$ ňou.
možno dosiahnnť svätosť, len treba natiahnuť ruku
Navonok možno vidieť, že Cirkev js svätá, z toho, za ňou.
že hlása svätú náuku, že poskytuje všetkým pro
Každý svätý je pre mňa i pre teba, brat i sestra,
striedky svätosti a Že sú v nej svätí, ktorí vydávajú
dôkazom, že ak si nie ty alebo ja svätým^ tak len
svedectvo o tom, aká nezmerná môže byť účinnosť preto, že sme sami nechceli
týchto prostriedkov. Pozrime sa na tieto tri veci.
(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.J
1. Cirkev vo svojej náuka sa vždy drží vlastnej
normy svätosti — že vôľa Boha je najvyšším záko
nom. Od tejto zásady nepripúšťa ani najmenšiu od
SOM AKO PROSFORA
chýlku, a to za žiadnu cenu. Časté výhody, ľudská
Uhnietol
si
zo mňa prosforu.
slabosť — to Cirkev zakúsila. Ale nikdy nesúhlasi
Z
cesta,
čo
búrlivo
kyslo,
la, aby mali vplyv na hlásanie Božieho zákona. Boli
ale
chvíľam
i
márne
čakalo
pápeži, ktorí nevynikali osobnou svätosťou, a pred*
na tarchavost rastu.
sa ani jeden z nich sa neopovážil upraviť Boží zá
Veď v tých časoch samo bolo ešte obilím
kon tak, aby to vyhovovalo jemu. A nijaká ľudská
vlastnosť sa necenila vyššie ako práve svätosť. Prá
a kúkoľom
ve svätci sú hrdinami Cirkvi.
a divým makom.
2. Čo sa týka prostriedkov svätosti niekoľko prí
A klasobttim leonardooského vlnobitia
kladov, ako Cirkev hospodári prostriedkami svätosti
sčasti akoby o zákone fyziky,
a pomáha svojim členom žiť podľa svätosti, ktorej
sčasti akoby v zákone umenia
ich učí. Dokonca i tí, čo neveria vo sviatostnú spo
a služby zemi.
veď, musia priznať, že Cirkev, ktorá ju vyžaduje,
Potom, keď bolo už po tom,
chápe boj s hriechom vážne. Cirkev odsudzuje
čo samo nazvalo sa proskomidiou,
hriech a nabáda k svätosti úplne jednoznačne. Ale
poznačil si ju krížom. Veď kríž
bo: nábožné diela vynikajúcich katolíkov čítajú nie
narástol
v rukách človeka na poli
len členovia Cirkvi, ale i ľudia iných vyznaní. Me
a práoeže vztýčený najviac zabolí
dzi odlúčenými kresťanmi sú veľmi známe napr.
— i rozdeU.
„Vyznania“ sv. Augustína, „O nasledovaní Krista“
Ale
ty nerozdeľ, lež panuj
od Tomáša Kempenského a „Filotea“ sv. Františka
a poznač svojím Telom
Saleského.
a na celom celopale
Alebo ešte jedna pomoc na dosiahnutie svätosti,
pom iluj, osvjašči a) premeň
ktorú dáva Cirkev: príklady svätých. Vzor svätosti,
vpísané prikázanie jedn opodstatného Sloua
postavený Kristom, máme pokušenie pokladať za
svojím hrozným, tajomným a bázUvým
nedostupný. Zdá sa nám, že naše osobné ťažkosti a
člnom.
podmienky robia nemožným pre nás žiť Kristov ži
Rozlom, rozdrob, i spoji
vot. Práve na tom spočíva výnimočná hodnota príOJ
kladn svätcov. Eudia ako my, žijúci v podobných

Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok
PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECÉZ
2. to sa stalo s klokočovskou ikonou po zázraku?
Z dokumentu Budínskeho archívu z roku 1711 uve
rejneného v knihe „Munkács — var tčrténete“ —
Dejiny Mukačevského zámku sa dozvedáme, že po
zázraku ikona z Klokočová bola odnesená do Prešova a umiestnená v pokladnici drahocenností mes
ta Prešova. Je jasné, že zázrak — slzenie ikony vy
volalo rozruch a mesto Prešov zasiahlo. Z Klokočo
vá ikona bola odnesená a možno si domyslieť, že
právom mocnejšieho. Kedy presne bola ikona odne
sená, v ktorom roku po zázraku, nevieme, avšak
myslíme, že to bolo skoro po zázraku, pretože z do
kumentu je jasné^ že ikona potom skoro sa ocitla
v rukách grófky Zoiie Báthoriovej, manželky grófa
a kniežaťa Juraja II. Rákociho, majitelky mukačev
ského zámku, ktorá po smrti svojho muža zanecha
la kalvínsku vieru a stala sa katolíčkou. Táto kňaž
ná zobrala ikonu z Prešova na základe toho, že mu
kačevské biskupstvo bolo jej majetkom. Kňažná
umiestnila ikonu v kaplnke mukačevského zámku.
Zdá sa, že kňažná zanechala kalvínstvo a stala sa
katolíčkou pod vplyvom zázraku — slzenia ikony.
Vtedy, keď maďarskí magnáti, takmer vtedy všetci
kalvíni, prenasledovali našu cirkev, — ako píše his
torik Michal Lučkay, — Žofia Báthoriová stala sa
dobrodincom východného obradu. Tento historik pí
še: „V tom čase, keď iní zemepáni, neuznávajúci
rusínskych prezbyterov za skutočných kňazov, po
kračovali, podobne ako na svojich dedinčanov —
poddaných, klásť urbariálne bremená, ba aj kňazov
verejne telesne trestať, ona oslobodila našich kňa
zov z poddanstva a iných ťažkých prác, urobila ich
slobodnými. Toto ona urobila na svojich majetkoch
v svojom mukačevskom domíniu v roku 1671. Do
kument o tom je v archíve mukačevského biskup
stva. Avšak táto kňažná nielen dala slobodu kňazstvu, ona aj východnému obradu preukazovala von
kajšiu úctu, prísne žiadala od svojho všetkého služobníctva, aby prísne dodržiavalo sviatky východ
ného obradu a v tieto dni nevyháňali poddaných na
ich sviatky na prácu. Táto kňažná sama navštevo
vala naše chrámy a bohoslužby. Tak chcela byť prí
kladom svojim poddaným. Musela poznať aj východ-

Ikona klokočovskej Panny Márie uctievanej v Hamiltone (U S A ).
Korunovaná 17. augusta 1958.

ný obrad a písmená, pretože užívala modlitebník —
liturgiu v slovanskej reči, vytlačenú v Benátkach,
na obložke ktorej zvonku možno čítať: Batori Žofia
1679.“
Vidíme, že v súvislosti s klokočovskou ikonou
sa dozvedáme aj o ťažkom osude nášho kňazstva.
Žiaľbohu, sloboda nášho kňazstva bola krátka, pre
tože Žofia Báthoriová skoro zomrela a naše kňazstvo bolo znovu vrhnuté do poddanstva. Avšak vráť
me sa k ikone:
Kňažná Žofia Báthoriová umiestnila klokočovskú
ikonu v kaplnke mukačevského zámku. Ako hovoria
uvedené dokumenty, ikona bola vo velm i veľkej
úcte. Žofia Báthoriová ozdobila ikonu množstvom
drahokamov, rubínov, smaragdov, diamantov a ne
obyčajne drahými látkami. Žofia Báthoriová musela
vziať ikonu z Prešova velmi skoro po zázraku, pre
tože slzenie bolo roku 1670 a Žofia Báthoriová zo
mrela roku 1680.

Oltár s ikonou presvätej Bohorodičky v Klokočové — po ko
runovácii

Po smrti tejto kňažnej klokočovská ikona ostala
v zámockej kaplnke mukačevského zámku. Majite-

lom zámku sa stal je] syn František I. Rákoczi, ktorý
skoro zomrel a vdova po ňom Helena Zrinyi sa vy
dala za Imricha Tôkälyiho, ktorý začal povstanie
proti Habsburgom a po likvidácii povstania utiekol
do Turecka. Jeho manželka Helena Zrinyi roku 1688
odišla z Mukačeva do Viedne a roku 1692 odišla za
svojím manželom do Turecka. Medzi svojimi draho
cennosťami odniesla aj klokočovskú ikonu. Uvádza
me presný zápis dokumentu pokladníka Františka
II. Rákocziho, syna Ilony Zrinyi od prvého manžela
Františka I. Rákocziho, ako on popisuje klokočovskú ikonu roku 1688, ked ju Ilona Zrinyi priniesla
do V edne idúc do Turecka: „Medzi pokladmi gró f
ky bol zaujímavým obraz odvážaný do Viedne a dr
žaný vo velkej úcte, ktorý znázorňoval presvätú
Bohorodičku, považovaný za zázračný, ktorý nie
koľko rokov predtým Žofia Báthoriová obdržala z
Klokočová a ktorý bol v mukačevskej zámocnej ka
plnke. Prečistá Panna a v jej rukách držané dieťa
Jež š skveli sa od nespočetných drahokamov, ktoré
ozdobovali ich koruny a odev. Tak v korune prečistej Panny sa lesklo 7 velkých a 10 menších rubí
nov, 5 smaragdov, 11 drobných diamantov, 19 väč
ších a 536 drobnejších drahokamov. Šiju prečistej
Bohorodičky ozdobovalo 18 radov východných dra
hokamov, ktoré sa skladali z 85 velkých a 2771
menších zŕn. V korune Ježiša sa leskli 2 velké a 9
menších rubínov, 3 velké smaragdy, 4 drobné dia
manty, 11 velkých a 322 drobnejších drahokamov.
Rozprávkovej hodnoty boli liturgické rúcha, cirkev
né a oltárne, umeleckej hodnoty, tiež predstavovali
velký poklad a väčšinou boli zhotovené veľkými
umelcami.“
Teda, Ilona Zrinyi, medzi drahocennosťami od
niesla so sebou do Turecka aj klokočovskú ikonu.
Ona zomrela v Turecku. Jej syn od prvého manžela
známy nám František II. Rákoczi (jeho ostatky sú
pochované v krypte katedrálneho chrámu sv. Alžbe
ty v Košiciach), začal nové povstanie proti Habs
burgom. On priniesol klokočovskú ikonu z Turecka
a znovu ju uložil v kaplnke mukačevského zámku.
Po likvidácii povstania Rákocziho a obsadení mu
kačevského zámku cisárskym vojskom klokočovská
ikona bola 11. augusta 1711 zobratá do Viedne do
cisárskej kaplnky.
“
Už sme spomenuli, že prvý inventár ikony je z
roku 1688, ktorý spísal pokladník rodu Rákocziovcov Juraj Kôrôssi v dokumente vlastnoručne napí
sanom roku 1688, ktorý je uložený v Budínskom krá
ľovskom archíve. Teraz, ked ikonu z Mukačeva dru-

Kaídý pútnik si ide u ctit ikonu presv. Bohorodičky.

HIHI!
hý raz odnášali, bol znova spísaný inventár rukou
Mihalya Báy, ktorý uvádza, že k ikone (okrem už
nami uvedeného) patrilo 6 drahých superlatívov,
viac drahých cirkevných odevov z tureckého hod
vábu, ďalej drahokamy, diamanty, rubíny, smaragdy
a korály, ozdobené drahocenné kalichy, darochraniteľnice, sticháre so zlatými krajkami a iné dra
hocennosti.
Po odnesení klokočovskej ikony na cisársky dvor
do Viedne ozvalo sa mesto Prešov. Prešov postavil
svoj nárok na zázračnú ikonu. Ako sa rozvíjala uda
losť dalej, to už bude v nasledujúcom čísle.
o. Štefan P a p p

Panna Mária v gréckokatolíckej Službe Božej
Veľká a nežná úcta k Božej Matke je slávou Vý
chodu i celého gréckokatolíckeho obradu. Niet ni
jakej liturgickej pobožnosti, pri ktorej by nebola
spomínaná Matka nášho Spasiteľa. Len v obyčaj
ných liturgických modlitbách časoslova kňaz spo
mína Pannu Máriu a dovoláva sa jej materskej po
moci a prihovára sa 78-krát. Pri samotnej Službe
Božej (sv. liturgii) vzýva kňaz presvätú Bohorodič
ku ako spoluvykupiteľkií a prostrednicu milosti 4krát, v tichých modlitbách a v hlasných modlitbách
6-krát. V odpovedi kňazského spevu ľud spieva na

česť Božej Matky tiež 6-krát. Octa k Božej Matke
spája všetkých, čo sa prejavuje spevom i modlitbou.
Kňaz, ktorý ide slúžiť sv. liturgiu, modlí sa k Bo
žej Matke: „Požehnaná panenská Bohorodička, ot
vor nám bránu milosrdenstva. Nedaj zahynúť nám,
čo v teba dúfame, ale zbav nás od všetkých bied,
lebo ty si spása kresťanského ľudu.“ Ked kňaz prí
de pred ikonostas, má sa pokloniť pred ikonou Spa
siteľa a presvätej Bohorodičky so slovami: „Boho
rodička, ty si žriedlom milosrdenstva. Učiň nás hod
nými milosti, zhliadni na nás hriešnych, zjav ako

vždy svoju silu, lebo v teba dúfame a k tebe s ar
chanjelom Gabrielom voláme: Raduj sa.“ Pri proskomídii, pri ktorej sa pripravujú obetné dary, kladie
kňaz po pravej strane Baránka (Ahnca) čiastočku
v trojuholníkovej podobe na česť Božej Matky so
:slovami: „Na česť a pamiatku preblahoslavenej na
šej Vladkyne, Bohorodičky, vždy Panny'Márie. Na
jej prosby. Pane, prijmi túto obetu na svoj nebeský
oltár. Po tvojej pravici stojí Kráľovná, zlatým rú
chom odiata a nádherne vyzdobená.“
Proskomídia sa koná na bočnom oltáriku a sym
bolizuje skrytý život Ježiša Krista, jeho vtelenie a
narodenie z Panny Márie. Preto „Ahnec“ sa má vykrájať z celej prosfory. Pšeničný chlieb predstavuje
preč.stú Pannu a „Ahnec“ Ježiša Krista narodeného
z Panny Márie. Na konci proskomídie sa kňaz opä
tovne dovoláva príhovoru Panny Márie a všetkých
svätých.
Začiatok sv. liturgie, na konci velkej jektenie, pre
niká opätovne mariánska myšlienka príhovoru Bo
žej Matky. Pri ant fónach sú privolania k Božej Mat
ke: „Na príhovor Bohorodičky, Spasitelu, spas nás.“
Potom nasleduje tropár, kondák a bohorodičen. V
bohorodičenoch je vložená celá východná mariológia, náuka o Božej Matke, o jej cnostiach a pred
nostiach. Najviac v tomto smere vynikajú tzv. „Dog
matiky“ . Na ukážku uvádzame dogmatik prvého hla
su: „Ospevujeme Pannu Máriu, nebeskú bránu a slá
vu celého sveta, pieseň anjelov a ozdobu veriacich,

ktorá nám zrodila Pána a tak sa stala nebom a och
ranou božstva, zrúcala priehradu nepriateľstva, pri
niesla pokoj a otvorila Kráľovstvo. V nej máme pev
ný základ viery, ona zrodila Pána, nášho Zástancu.
Neboj sa preto. Boží ľud, neboj sa, lebo On je Víťa
zom, súc všemohúci.“ .
Aj v najvážnejších chvíľach sv. liturgie, keď je
živý Kristus prítomný na oltári, sa v našom obrade
nezabúda na presvätú Pannu Máriu. Kňaz nahlas
pripomína veriacim prostredníctvo Panny Márie.
Preto aj sv. liturgia končí sa so spomienkou na Pan
nu Máriu: „Kr.stus, pravý Boh ná š. . . na príhovor
svojej prečistej Matky. . . , nech sa nad nami zmi
luje a spasí nás.“
Východ i Západ sa hlasí k Božej Matke ako k svo
jej spoločnej matke. Preto predoveštkým ona má
byť mostom medzi kresťanským Východom a Zápa
dom. Preto nezabúdajme vo svojich modlitbách k
prečistej Panne prasiť aj za zjednotenie kresťanov.
Prosme ju, aby nám vyprosila svätých, veľkých mu
žov, ktorí by napravili chyby našich predkov.
Matka jednoty, dobroty a lásky, vypros nám u
svojho Syna, aby sme ako jedny ústa a jedno srdce
slávili a ospevovali prevznešené a veľkolepé meno
Otca i Syna i Svätého Ducha v tejto zemskej časnosti
a raz v blaženej večnosti v tvojej láskyplnej mater
skej prítomnosti.
o. MikuláS Mariánsky
" " " " " " " ■ ■ " rT n * Ť n n n n n n n n D o o D Q o o

Svetlá Východu

CTIHODNÝ XENOFONT S RODINOU

— Deti moje, ponáhľajte sa domov, aby ste za
stihli otca ešte živého. Každého dňa budeme vás
čakať. Vaša matka.
Matka písala list svojim synom Jánovi a Arkádiovi, ktorí študovali vo Virite vo Fenícii. V tých ča
soch tam bola slávna filozofická škola. Jej manžel,
Xenofont, už niekoľko týždňov ležal chorý. Počítajú
s tým, že zomrie. Matka písala synom, že otec ich
veľmi chce vidieť, aby im dal svoje otcovské požeh
nanie a aby boli na jeho pohrebe.
— Mária, neprišli ešte? — každý deň sa pýtal
chorý Xenofont.
— Sú na ceste. Každú chvíľu by mali byť tu, —
tešila manželka svojho chorého muža.
Konečne synovia prišli. Ján a Arkádius, synovia
Xenofonta a Márie. Jednému bolo osemnásť, druhé
mu dvadsať. Chorý Xenofont keď uvidel svojich sy
nov, zaradoval sa a od radosti sa mu uľahčilo. Nasledujúceno dňa, keď synovia po dlhej ceste odpo
činuli, Xenofont ich povolal k sebe. Povedal im, aby
si sadli k jeho lôžku.
— Deti moje, ako vidím, blížim sa ku koncu svoj
ho života, — zaEal otec. — A vy, keď ma máte radi,
robte tak, ako vám poviem.

10

Xenofont trošku oddýchol.
— Najprv, moji synovia, bojte sa Boha a žite pod
ľa jeho svätých prikázaní. A potom, čo vám poviem,
poviem nie preto, aby som sa chválil, ale aby som
vás priviedol na dobrú cestu. Lebo keď môj život bu
de pre vás vzorom, myslím, že nebudete potrebovať
iného učiteľa, pretože domáca náuka vyjadrená slo
vami a skutkami je užitočnejšia než vonkajšie uče
nie.
Ich matka sedela schýlená v kúte. Nič nehovorila,
ale synovia pocítili, že so slovami otca s láskou ho
vorí k nim to isté aj srdce matky. Xenofont znovu
oddýchol, aby nabral síL
— Až do týchto dní môjho života, — začal ďalej
Xenofont, — žil som v odovzdanosti Bohu v prosto
te môjho srdca. Všetci si ma vážili a mali ma radi
nie pre moju vysokú hodnosť, ale pre moju skrom
nosť a dobrodušnosť. Pretože som nikoho neurazil,
neohováral, nikomu som nezávidel, s nikým som ne
bol v hneve a nepriateľstve. Všetkých som mal rád
a vážil si ich. So všetkými som žil v zhode a mieri.
Boží chrám som nezanedbával, chudobnými som ne
pohrdol, tých, čo boli smutní potešoval som slovom
i skutkami. Zabránil som svojim ústam, aby neho*
vorili zlo a neklamali, takisto som aj mojim očiam
zabránil, aby sa nepozerali na cudziu krásu a ne
želali si ju. Pán ma chránil a nepoznal som ženu
okrem vašej matky. Nasledujte, deti, život vašich
rodičov vo viere, trpezlivosti a pokore našej, a ži
te tak, aby ste sa zaľúbili Bohu a Boh vám to vy
nahradí. Budete dlho žiť na zemi.
Xenofont znovu sa na chvíľku odmlCal.
— Chudobným dávajte almužnu, ochraňujte vdo
vy a siroty, zastaňte sa ukrivdených a nespravodli-

vo odsúdených, so všetkými žite v pokoji. Buďte
verní vašim priateľom, nepriateľom robte dobro, ne
odplácajte sa zlom za zlo. Ku všetkým budte dobrí,
tichí, pokorní. Vašu duševnú a telesnú čistotu chráň
te nepoškvrnenú teraz a, ak dá Bóh, v manželstve.
Pomáhajte chudobným, vtedy nikdy nebudete chu
dobní. Často sa modlite a učte sa v živote nasledo
vať život svätých.

ného života, ktoré aj vám prinesú šťastie, keď si
ich osvojíte a tak budete žiť.
Pamiatku ctihodných Xenofonta, jeho manželky
Márie a dvoch ich synov Jána a Arkádia cirkev osla
vuje 26. januára.
o. Štefan P a p p

Synovia počúvali otca. Jeho reč neprerušili ani
slovom. Zdržiavali svoje slzy, aby nezhoršovali jeho
zdravotný stav. A otec hovoril ďalej:
— Vašej matke dávajte náležitú úctu, počúvajte
ju v bázni Pánovej, urobte, čo vám prikáže. K služobníctvu buďte milosrdní, vážte si ich ako členov
vašej rodiny.
Otec znovu oddýchol.
— Všetko, čo som vám povedal, zhrniem do tých
to slov: tak, ako ste videli mňa robiť, tak robte aj
vy. Vtedy budete odmenení cťou a slávou svätých.
Vždy pamätajte, že tento svet sa skoro pominie a je
ho sláva je nanič. Moje deti, dodržujte Pánove pri
kázanie. Nech Boh pokoja bude s vami.
Synovia plakali. Tiekli slzy aj otcovi a matke.
— Odkedy ma navštívil Pán touto chorobou, —
Xenofont utešoval synov, — veľa ráz som prosil a
prosím Boha, aby pre vašu mladosť ešte predĺžil
môj život, dokiaľ vás neuvidím vo všetkom doko
nalých a zabezpečených . . .
Nasledujúcej noci Xenofont mal vo sne videnie.
Boh mu prikázal ešte zostať v tomto živote. Keď rá
no všetko toto porozprával svojim synom a manžel
ke, po dlhých týždňoch smútku celá rodina sa zno
vu radovala. . .
Chorý Xenofont začal sa pomaly zotavovať. Jed
ného dňa riekol synom:
— Deti, choďte a ukončte vaše štúdia. Potom sa
vrátite a bude čas, aby ste sa oženili.
Synovia sadli na loď a odplávali do Viritu. Dlho
sa z lode pozerali na svoje rodné mesto, ktoré za
nechávali . . .
Na mori loď zastihla búrka a hádzala ňou ako
škrupinkou. Námorníci, keď videli, že záhuba je ne
vyhnutná, robili, ako by niečo opravovali, spustili
záchranný čln a odplávali. Loď zanechali bez kor
midelníka, zanechali na nej aj všetkých cestujú
cich. Teraz sa more s loďou hralo ako s hračkou.
Bratia sa objali, v myšlienkach sa rozlúčili's otcom
a matkou a potom sa už nevideli. Vlna prevrhla loď
a všetkých cestujúcich zmietla so sebou. Každý sa
chytal nejakej dosky . . .
Ani Ján ani Arkádius nezahynuli. Každého z nich
more vyhodilo na inom mieste. Keď sa zachránili,
oplakávali smrť jeden druhého . . .

Mariánsky chrám o N iín o m Komárniku z r. 1§
(Sním ka: o. J. G verkoj

KÝM ŽIJEŠ, MILUJ
Pod týmto názvom napísal Valentín Raspntin kni
ha poviedok. V názve sa skrýva celé krédo autoravej tvorby. Autor sa o tom vyjadril takto: „Dnes sme
všetci vzdelaní, učení, ba až preufiení. Ale lásky je
v našom živote málo. Získali sme vysoké vzdela
nie, ale nie sme schopní zmeniť sami seba, využiť
svoje morálne schopnosti. Je správne, ak sa človek
do smrti učí, ale je eite dôležitejšie, aby človek až
do smrti miloval — šíril okolo seba lásku a pokoj.“
KAŽDÁ PRÁCA JE ZÁSLUŽNÁ

Svätý Metafrast, ktorý opísal život tejto statoč
nej rodiny, široko a dojímavo opisuje nové stretnu
tie bratQy a potom ich oboch s rodičmi, opisuje tak
tiež ich čestný život. My 9a pri tých udalostiach ne
budeme zastavovať, pretože tieto riadky píšeme s
cieľom, aby si čitatelia osvojili prvé stránky ich ži
vota, slová otca k synom, pretože to sú slová več

Vive labeur! Nech žije práca!
Slová, ktoré napísala prostá ruka na priečelie
rodného domu osloboditeľov Francúzska Panny Or
leánskej, Jeanne ď Are, a stali sa heslom výchovy.
Každá práca je čestná a záslužná. Žiadne povo
lanie neznižuje človeka, ale človek ľahko znižuje
svoje povolanie.
(KN 1986, 17)
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a najem détftví
„Dažď že vsim prikasajuščims ja . . . "
K ránu prestal padat sníh. Mrz
ne. Bude ješté dlouho trvat, než
se rozední, ale v kamnech už
praskají smolná polínka. Odhrnúji pruhovanou duchničku a vyskakuji z postele:
— „Daj Bože zd rovlja ŕ
— ,JDaj Bože“, odpovídá sta
renka stavící na stäl kameninový
krčiažek s mlékem večer nadoje
ným. Ješté ho nemám dopito, když
do širokého okolí zazní z neďale
ké cerkve velebný chorál tri zvo
nu svolávajících k obradu. Jeden
za druhým vycházíme z príbytku.
Zeny a dívky — s hlavami zavinu
tými do chustek — pŕipomínají
pohyblivá klubička.
Cetnými svícemi
osvétlenou
chrámovou loď zaplňují véfící.
Pan farár krátce postoji na amvonu pred carskými vraty, aby
se pomodlil. Pák vstupuje bočními vraty ikonostasu do knéžišté,
odkud odén v rizách schází s dýmající kadidelnici mezi žehnající
se zástup:
— „Slaven jest B o h ŕ
Chrámem resonuje ďákovo „A lliluja“ .
Ženy obvykle mívají prokfehlé
ruce zasunutý do rukávä kožíškú
lemovaných čerňou beránčinou.
Teď v nich však tŕímaji baňaté
sklenéné karafky zdobené vénečky pozlaceného barvínku. Nebude
trvat dlouho a všechny naplní
čerstvé svécenou Tríkrálovou vo
dou. Na nohách mají obutý jen
lehké postolky. Je jim zima, ale
nežehrají na ni.
Zástup véfících se hýbe, obrací
a spojuje v procesí následující
svjaščennika. Za spévu ďaka i kurátorú, obklopujících pána faráre
nesoucího evangelium a drevený
chfest, se k nému se starenkou
pripojujeme. Nádobky tentokrát
máme dve — jednu pro nás a jed
nu pro matéru Pitlivkovou, co má
souchoté, leží, porád kašle, mod
lí se a sténá.
Na brehu fíčky je stäl zakrytý
bilou Inénou stolúvkou. Mezi hofícím i svícemi a ručné vyrezáva
nou trijicí na ném stojí kríž. Opodäl kdosi pripravil drevenou káď,
zdobenou prekrásnými lidovými
rezbami, naplnenou fíčn í *vodou
nahranou v ledu vysekaným —

XI I .

PRODUKTY

V ZSSR podľa sčítania ľudu v roku 1959 bolo 21 708 ľudí starších ako 100 rokov.
Dr. Nikola] Šiiin, sovietsky gerontológ, predložil 200 storočným ľuďom list s 3 otáx.
kaani: Aký ste starý? Co ste robili (pracovali)? Co ste Jedli? N a tieto dostal 150
odpovedi, z ktorých vyšlo najavo, 2e väčšina z nich včelárčila, ale všetci bez vý
nimky Jedli med. Vlastne nejedli med — ten predali na trhn, ale Jedli „špinavý“,
Co je med s peľom, ktorý nemohli predať.
Ľudia ň predstavovali, ie embrôzia Je med s peľom; med bol nájdený v pyramí
dach, v Jaskyniach. Biblia o ňom hovorí ako o osobitne požehnanom Jedle, ale
varuje i pred jeho nadmerným užívaním. Pytagotras (S00 r. pred n. 1.) tvrdil, že pre
zdravie a dlhý život Je najlepšie, keď človek zvlažuje vnútornosti medom a von.
kajšok olejom. Grécki filozofi tvrdili, že v peľu je tajomstvo večnej mladosti. Sta
rovekí atléti užívali surový nečistý med s veľkým obsahom peľu k získaniu energie
a vitality.
Analýzy peľu ukázali, že je to naozaj najbohatšie a najkompletnejšie jedlo v prí
rode — obsahuje 20 %
k bielkovín, všetky vo vode rozpustné vitaminy (okrem B12),
hŕbn minerálov, stopových prvkov, enzýmov a koenzýmov, rastlinné hormóny.
Väčšina vedcov vSak verí, že musí ešte niečo obsahovať. Bolo dokázané, že peľ
zvyšuje imunitu tela a podnecuje i omladzuje žľazy.

Peľ a prostata
Traja švédski lekári — prof. 6. Janson, dr. G. Leander a prof. H. Palmstienia —
dokázali, že v 60— 80 *A prípadov dáva terapia, doplnená Cerniltonom (preparát
z peľn), lepšie výsledky než len konvenčná terapia.

Peľ a hemoroidy
Dr. L. Essén mal úspechy v liečení henaoroirt— peľovým preparátom Cernitonom.

Peľ a zdravý tráviaci trakt
Mnoho vedcov (vrátane dr. Chanvina) tvrdí, že peľ prospieva tráviacemu traktu.
Ničí škodlivé baktérie v črevách, pomáha pri arfmilácii a eliminácii živín. PAsobi
proti infekcii v hrabom čreve, proti chronickej zápche, ale i hnačke. Pravdepodob.
ne je najužitočnejší zo všetkých účinkov peľu, ak ho zjeme, lebo rýchlo vyvíja
protihnilobný účinok (ako pri kyrflých Jedlách, bohatých na mliečnu kyselinu:
kyslé mlieko, jogurt, čierny chlieb, kyslá kapusta a pod., ktorým vďačia storoční
Bulhari, Rumuni, Rusi a iní za zdravé trávenie), a tým prospieva k dobrému stavu
tráviaceho systému a k dobrej asimilácii živin, čo Je n a j d ô l e ž i t e j š í pred
poklad dobrého zdravia a dlhého iivota.

Ostatné aplikácie peľu
Peľ v čistej forme alebo ako švédsiky preparát Cernitin sa tiež využíva pri neurasténii (nervové vysilenie, vyčerpanie), rekonvalescencii, ako celkové tonikum pri
chronickej bronchitíde, astme (senná nádcha a astma, spôsobené sennou nádchou,
sa s úspechom lieči a podávaním medu s peľom tých rastlín, ktoré alergiu vyvo
lávajú), artritíde, roztrúsenej skleróze, žalúdočných vredoch a prvých príznakoch
staroby.

Peľ je úplne neškodný
Dr. Chauvin kŕmil stovky myši počas 2 rokov len peľom. Nielenže nepozoroval
žiadne škodlivé následky, ale naopak, zvýšenú vitalitu a reprodukciu. Ani pri po
dávaní u ľudí — deti a dospelých — nepozoroval škodlivé ani iné vedľajšie účinky.

Aspoň dva príklady liečby peľom
Tridsaťpäťročnú Dánku J. Elmgaardovú vyliečili peľové preparáty Cernitin ISO,
Cernimult, Cernilton, Politabs a Polloton 25 z lentoencefalitidy (neliečiteľné), spre
vádzané 40 epileptickými záchvatmi denne s oslepnutím a ochrnutím tak, že znovu
vidí, hýbe sa a hovorí; peľ užíva ďalej. fičinkuje na ňu asi ako inzulín na diabetika
— chráni ju pred záchvatmi.
Plukovníka americkej armády T. J. Trethewaya, ktorý utiekol z japonského kon
centráku, našli domorodí Číňania v džungli podvyživeného s gangrénou a v bezve
domí. Vyliečili ho peľom, ktorý zbierali z vodnej hladiny a miešali ho s medom;
to mu dávali jesť a obkladali mu s tým i nohu. Pík. Tretlieway tvrdí, že to bola
hlavná potrava tohto kraefla a že jeho príslušníci boli vvsokí, štíhli, mali dobré
zuby a vôbec sa tešili perfektnému zdraviu.

Materinská kačička
Včelia kráľovná i obyč3jné včely sa pôvodne narodia z úplne rovnakých va
jíčok. Prvé 3 dni sú všetky včely kŕmené materinskou kašičkou, potom až do
konca života dostáva jedna z nich ďalej materinskú kasičku a ostatné med.
Normálne včely dospievajú za 21—24 dni a iijá 2— 4 mesiace, vybraná včela
dospieva za 1S dni, doiiva sa 8 rokov a pritom sa sezóna vyprodukuje 1/4 mi
lióna vajíčok (denne 2000, čo je viac, než sama váži).
Keďže kráľovná a robotníčky sa vyliahnn z rovnakých vajičok, je zrejmé, že
príčinou veľkého rozdielu medi; dlžkon života a plodnosťou je rozdiel v tom,
čím sa živí. Materinská kaílčka nfusi obsahovať nejakú úžasnú substanciu, ktorí
dáva kráľovnej túto enormnú energiu, plodnosť a dlhovekosť. Obsahuje všetky
zvyčajné vitalné faktory — b'elkoviny, vitamíny, enzýmy, veľké .množstvo kyse
liny pantoténovej (jedného z B vitamínov). Na drahej strane niektorých vita
mínov má manej ako peľ a niektoré chýbajú úplne — ako vitamín A a C. (Prav
da, ak užijeme všetky jej známe zložky, neúčinkuje. Napriek tomu všetci sa zhodujú
na tom, že má ohromné liečivé a omladzovacie účinky). Keď kŕmili muchy mate
rinskou kašičkou, žili podstatne dlhšie.
Rozsiahly výskum materinskej kašičky bol urobený v Bratislave. Biológ dr.
j. Vitek a farmakológ dr. J. Kresánek kŕmili rozličné pokusné zvieratá materin
skou kasičkou a došli k týmto záverom: materinská kasička zrýchlila rast po
kusných zvierat a zvýšila ich rezistenciu proti chorobám. Materinská kašička
má antibakteriálny a antivírusový účinok — najmi proti streptokokom, B. Coli
a stafylokokom. Sliepky kŕmené materskou kašičkou znášajú o 20— 100 *h viacej
vajec. Materská kašička urýchľuje tvorbu kosti. Miestna aplikácia materskej ka
šičky spôsobuje, ie sa rany hoja 2x rýchlejšie. Experiment s užívaním materskej
kašičky ľuďmi dokázal, že materská kašička má dôležitý vplyv na fungovanie tela
a liečivé procesy v mnohých situáciách. Materská kašička mala úspech pri liečení
chorôb staroby, ako je kôrnatenie tepien, vaskulárne choroby a Biirgerova choroba.
Po desaťdennom podávaní materskej kašičky kiesla hladina cholesterolu v krvi.
Iné experimenty hovoria o preventívnych účinkoch materskej kašičky na rako
vina. Skupina myši bola naočkovaná Štyrmi druhmi rakovinových buniek. Polovica
z nich dostala materskú kašičku. Žatia?, čo všetky myši z kontrolnej skupiny bez
aplikácie materskej kaiičky zahynul! na rakovinu, zvieratá kŕmené materskou ka
šičkou nevykazovali vôbec žiadne známky choroby.

Med ako liek
Okrem spomaľovania starnutia pôsobí ešte takto:

— zvyšuje viazanie vápnika v detskBj výžive (v porovnaní s cukrom),
— zvyšuje množstvo hemoglobínu v krvi a chráni tak pred anémiou, spôsobenou
výživou (med je bohatý na Fe a Cn),
— je to výborné preháňadlo (mierne) — najmä pre deti,
— pomáha pri reume a arteritíde, najmS v kombinácii s octom z jablčného muštu
(Dr. D. C. Jarvis),
— pomáha pri liečení chorôb pečene a ľadvín, dýchacieho a tráviaceho systému,
pri srdcovej slabosti, infekčných chorobách, prechladnutí, nedostatočnej cirku
lácii a nezdravej pleli.
— externe aplikovaný na vredy a bolestivé vredy urýchľuje ich hojenie — je to
výborný prostriedok proti baktériám.
Bolo by nerozumné ignorovať tieto produkty, keď ich s prospechom využívali
už v antike. NajmS na únavu a zahnívanie v črevách pôsobí peľ. Peľ, med a ma
terská kašička majú omladzovacie účinky a stimulujú v tele vitálne procesy. Zo
berte ä príklad so sovietskych storočných a hojne užívajte včelie produkty, aby
ste sa zbavili prejavov starnutia. Používajte len med surový (ani ho nedávajte do
horúceho čaju a pod.) — ohrievanie ničí vitamíny i enzýmy. Čistenie ho zbavuje
zasa' minerálov, aminokyselín a čo hlavne — peľu. Dávajte prednosť tmavým medom.
Lekári v Nemecku zistili, že materská kašička pomáha v pooperačnom štádiu
— stimuluje funkciu mnohých orgánov a podporuje ich schopnosť navzájom spo
lupracovať.
Hoci nebolo dokázané, prečo účinkuje, všetci sa zhodujú na tom, že účinkuje
a tisíce ľudí ju tiež využívajú ako na prevenciu, tak i na liečbu.
Med ako jedlo je lepši než cukor, najmS tmavé druhy — ako je pohánkový; je
to tiež zásaditá požívatina, čo je vzácne. Za objav, ako získať cukor, človek za
platil utrpením, chorobami azda viac, ako za iné „zlepšovanie“ prírody (azda tak
za objav varenia).

Skoncujte s konzumáciou bieleho cukru! Nahraďte ho medom!

ted už opét ledovým fiším zarästajícím — otvorem.
Ďak zpíva stychýri „Hlas Hospodeň na vodách. . . "
Následuje epištola sv. Pavla a
jektenija.
— „Hospodu pomolimsja“, zpí
va pan farár.
— „Hospodi p o m i l u j s b o r e m
odpovídáme.
Po dlouhé modlitbé „Trojce
presuščestvennaja.
.
zdvíha
trojramenný svícen symbolisující
sv. Trojici:
— „V elij jesi Hospodi i čudná
suf dila Tvoja i ni jedino, že slo
vo dovolno jest k pochvaleniju
čudes Tvojich“ (Velký jsi Bože i
zázračná jsou díla Tvá a není slo
va k vyslovení zázraku Tvých).
Strídavým, trikrát po sobé jdoucím, ponorením do vody pak trijic i zhasína:
— „Ty ubo, čelovikoljubče Carju, prijdy i nyni naitijem Svjataho Ducha i osvjati vodu šiju“ (Ty
lidumilný králi, pŕijď i nyní ces
tou Ducha Svätého a posvšt tuto
vodu).
Teď do vody norí tri prsty pra
vé ruky. Žehná ji:
— „Sam i nyni Vladyko osvja
ti vodu šiju Duchom Tvojim Svjatym“ (Sám nyní králi posvét tu
to vodu Tvým Duchem Svätým).
Konečné ve vodé smočí chrest
a zapéje tropar „Vo Jordani“ pripomínající krest Kristuv.
Ženy a dívky pristupují ke kádi a jedna po druhé ukáznéné naplňují sklenéné karafky pravé posvécenou vodou. Muži v ní smáčí
jedlové vetévky. — Kropí se.
Všichni se pomalú vracejí do
svých príbytku. — I ja s naši sta
renkou. Posvécenou vodou vykropí gánek, parádni svétnici, ku
chýň a maštálku. Aby bylo po ce
lý rok dobre, aby byl s námi po
celý rok Bäh.
Už zase husté chumelí. Perinka
na východoslovenských grúmch
snéhem nábýva. Rozedníva se. Je
čtvrtek, podie feckokatolického
kalendáre 6. janvarja 1938, svátek
Bohojavlenije—
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Z krefťanfkého fveta

Svätý Otec Ján Pavol II. v dňoch, keď ľudstvo na
Zemi dosiahlo päť miliárd obyvateľov, poprial všet
kým novorodencom šťastný život. Povedal, že cir
kev vidí v každom novom živote Boží dar. Cirkev si
je vedomá demografických problémov. Ich riešenie
však nemožno hľadať mimo prvotného Božieho plá
nu, ktorý spočíva na zásadách solidarity ľudskej ro
diny.
Tridsiata šiesta zahraničná apoštolská cesta Svä
tého Otca Jána Pavla II. do Spojených štátov ame
rických trvala 11 dní, od 10. do 20. septembra. V
tomto čase precestoval 30 465 kilometrov, navští
v il 9 miest a vyhlásil 50 homílií a prejavov. V mes
te Les Angeles v Kalifornii koncelebroval slávnostjiú sv. liturgiu s 35 biskupmi a 500 kňazmi, na kto
rej sa zúčastnilo vyše 105 tisíc veriacich. Pri tejto
príležitosti bolo v tlačovom stredisku akreditova
ných 22 tisíc spravodajcov z celého sveta, pracov
níkov tlače a ostatných masových komunikačných
prostriedkov. Dve televízie vysielali priebeh návšte
vy non stop programom od 6. do 23. hodiny.
Svätý Otec Ján Pavol II. schválil výsledok voľby
baziliána P. Georga Kwaitera za arcibiskupa gréckomelchitských katolíkov v Sajde v Libanone. Voľbu
kanonicky uskutočnila príslušná patriarchálna syno
da.
Vo štvrtok 1. októbra 1987 slávnostnou pontifikáciou sv. liturgiou sa otvorilo riadne generálne
zhromaždenie celosvetovej biskupskej synody na
ústrednú tému: Povolanie a poslanie laikov v cirkvi
a vo svete dvadsať rokov po Druhom vatikánskom
koncile. Synoda trvala celý október. Zúčastnilo sa
na nej 262 synodálnych otcov. Východné cirkvi za
stupovali šiesti patriarchovia, jeden arcibiskup a
sedem metropolitov. Ďalej tu boli zástupcovia 103
biskupských konferencií, 10 generálnych predsta
vených reholí, 23 vedúcich rozličných organizmov
rímskej kúrie, generálny sekretár synody a 30 čle
nov menovaných pápežom, jeden zvláštny sekretár,
«dvaja laici ako pomocní sekretári, 20 odborníkov
-a 60 audítorov. Synoda sa pripravovala'Od roku 1984.
V nedeľu 4. októbra 1987 pri slávnostnej sv. litur
g ii vyhlásil pápež Ján Pavol II. troch blahoslave
ných: Marcela Callu z Francúzska, Pierinu Monosiniovú a Antóniu Mesinovú z Talianska, všetkých z
radu laikov.
V nedeľu 18. októbra — celosvetovú Misijnú ne
deľu — slúžil Ján Pavol II. ráno v Svätopeterskom
•chráme slávnostnú sv. liturgiu, pri ktorej vyhlásil
za svätých 16 mučeníkov — misionárov a kateché
tov, ktorí zomreli mučeníckou smrťou v japonskom
meste Nagasaki v r. 1633—37. Svätorečenie nado
budlo osobitný význam v priebehu zasadania Bis
kupskej synody o poslaní laikov v cirkvi a vo svete.
Na oslavách 600. výročia pokresťančenia Litvy sa
zúčastnili predseda výboru Najvyššieho sovietu pre
cirkevné veci Konštantín Charčov a zmocnenec toh
to výboru v Litovskej SSR Petras Anilonis. Oslavy
sa konali v barokovej bazilike sv. Petra a Pavla vo
Vilniuse.

Výbor delegátov Rady európskych biskupských
konferencií (CCEE) a Konferencia európskych cir
kví sa stretnú na jeseň v roku 1988. Toto štvrté stret
nutie bude vo Frankfurte a jeho témou je Otčenáš.
Návštevníci Vatikánu si všimli, že v bezpečnost
nom zbore pracujú aj ženy. Zatiaľ je ich päť a mož
no ich vidieť na Svätopeterskom námestí. Bude ich
viac a budú ich zaradovať do rozličných služieb.
Vo Vatikáne otvorili v októbri minulého roku no
vé Filatelistické a numizmatické múzeum. Sústre
dia sa tu zbierky poštových známok, mincí a ban
koviek Vatikánu od roku 1929. V múzeu sú vysta
vené tiež všetky návrhy, skúšobné výtlačky a další
materiál.
Jezuitská revue Sict ktorú začali vydávať v roku
1987, ktorý OSN označila za Rok bezprístrešných,
píše o biede státisícov ľudí vo Venezuele. Milión ľu
dí — z 13 miliónov obyvateľov — nemá strechu
nad hlavou. Štyri milióny ľudí žije v krajnej biede.
Z kostola gr.-kat. cirkvi v Lubline v PĽR neznámi
páchatelia odcudzili deväť ikon a veľmi cenný obraz
Posledná večera poškodili.
Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. venovali prvý
exemplár kalendára Mariánskeho roku 1987— 1988,
ktorý zostavil výbor pre tento rok. Sú v ňom mno
hé podujatia, napr. i deň biskupov, ktorý sa bude
konať pri príležitosti 25. výročia otvorenia Druhé
ho vatikánskeho koncilu. Bute aj deň katechétov,
deň Bohu zasvätených duši, deň opustených, deň
mieru atd.
Apoštolský Stolec zverejnil heslo Svetového dňa
mieru 1988, ktoré prízvukuje, že iba v mieri možno
slobodne vyznávať Boha.
Rektor bolonskej univerzity Roversi Monaco ude
lil čestný doktorát z farmácie Matke Tereze. Dokto-.
rantka sa na prevzatí osobne zúčastnila.
Španielsky časopis YA vyslovil názor, že nastane
určité zmiernenie medzinárodného napätia. Prispe
jú k nemu veľmoci, ktoré si uvedomujú svoju zod
povednosť pred dejinami, pred ľudstvom — pred
Bohom. Kardinál štátny tajomník Agostino Casaroli, ktorý je autorom tejto úvahy povedal, že je už
načase nahradiť rovnováhu strachu rovnováhou lás
ky.

Dnes k Jordána prichádza Kristus, aby sa dal pokrstiť. Dnes
Jánova ruka spočíva na Pánove] hlave. Nebeské sily žasli nad
preslávnym tajomstvom. Hore videlo, a utieklo, Jordán sa
naspäť obrátil. Ale my — osvietení Svätým Duchom — zaspie
vajme: Sláva Bohu, ktorý sa nám zjavil. Videli sme ho na ze
mi. On naplnil svet svojim svetlom.
(Z východne] liturgie)
Nezabúdajme na to, i t viera je syntéza Saanosti a večnosti,
nezabúdajme, Se pozemský život ja predohrou života vetného.
A už v predohrách zaznieva večná a r i i l i i . V M ( vetnom
sa z nás vylúdia také motívy, aké sma v predohre pozemské
ho života t sebe nahromadili.
Milan Medek
Mier je, také veľké dobro, že nemôžeš v celom svete počuť
nie príjemnejšie, želať si nie potešiteľné a vlastniť nič uži
točnejšie.
Sv. Augustín
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA
Dfia 4. októbra 1987 ndp. ordinár Mons. Ján Hiťka,
apošt. administrátor prešovský, zúčastnil sa na od
pustovej slávnosti v katedrálnom chráme v Prešove pri príležitosti sviatku Ochrany presv. Bohoro
dičky. — Dňa 11. októbra 1987 zavítal do farnosti
Breznlčka (okr. Svidník), kde posvätil zvnútra ob
novený chrám. — Dňa 22. októbra 1987 prišiel du
chovne povzbudiť do Dolného Smokovca kňazov na
šej diecézy, ktorí si v Charitnom domove konali du
chovné cvičenia. — Dfia 31. októbra 1987 viedol púf
kňazov do Ľutiny pri príležitosti mimoriadneho Ma
riánskeho roku a ukončenia mesiaca sv. ruženca.
Slúžil tu sv. liturgiu a kázal Božie slovo kňazom
a hojnému počtu veriacich.
POŤ KŇAZOV DO EUTINY
V sobotu 31. októbra 1987, v posledný deň mesiaca
zasvätenom Panne Márii — Královnej sv. ruženca,
vykonali kňazi Prešovskej eparchie púf do Ľutiny.
Krátko pred desiatou hodinou sprievod našich
kňazov, medzi ktorými bolo vidieť aj oltárnych spolubratov rím.-kat. obradu, dôstojne vchádza do farskôho chrámu, za spevu mariánskych piesní. Na naj
čestnejšom mieste sprievodu kráča ndp. ordinár
Mons. Ján H i r k a, apoštolský administrátor pre
šovský. To už preplneným chrámom znejú tóny pies
ne „Vošej j e s i v podaní katedrálneho chrámo
vého zboru z Prešova. Všetkých pútnikov, osobitne
ndp. ordinára, privítal prešovský okresný dekan o.
Juraj Zimovčák. Nasledovala koncelebrovaná sv. li
turgia.
Mottom homilie ndp. ordinára boli myšlienky kondáku na česť presv. Bohorodičky „Ne imamy inyja
pom ošči...“ (Nemáme inej p o m o c i...,), ktorý v
našich gr.-kat. chrámoch zaznieva na konci každej
nedelnej Služby Božej počas celého Mariánskeho
roku.
Tieto myšlienky otec ordinár s pokorou pútnika,
detinsky oddaného Božej Matke, v duchu pokánia,
ale s veľkou vierou a nádejou do budúcnosti citlivo
a vynikajúco rozvinul do poučného príhovoru. Svo
jimi slovami posilnil svojich spolubratov v apoštol
skej kňazskej službe. Pod ochranou presv. Bohoro
dičky, takej mocnej zástankyne, akú máme na ne
besiach, s modlitbou sv. ruženca na perách, je aj
bremeno obetavej, vernej, odhodlanej a úprimne od
danej službe Kristovho kňaza, ľahšie. Povzbudivé
slová otca ordinára, v duchu práve ukončenej bis
kupskej synody o úlohe laikov v cirkvi, smerovali
aj početnému zástupu miestnych veriacich, a aj k
tým, ktorí sprevádzali svojich duchovných otcov na
tejto púti, aby načerpali veľa nových síl a podnetov
z hlbokej studnice duchovných hodnôt, ktoré všet
kým ľudom dobrej vôle štedro ponúka milostivý Ma
riánsky rok 1987—88.

Na záver sv. liturgie sa kňazstvo Prešovskej 'epar
chie zasvätilo pod ochranu presv. Bohorodičke. Ce
lá táto milá slávnosť bola ukončená „mnoholitstvifem“ Svätému Otcovi a napokon všetkým prítom
ným.
Púf kňazov gr.-kat. Prešovskej eparchie je ďalším
kamienkom do pestrej mozaiky slávnosti Marián
skeho roku. Pútnici opúšťali Ľutinu, pútnické mies
to v lone Božej prírody, nádherne vyzdobenej všet
kými možnými farbami jesene, s dušou naplnenou
radosťou a nádejou.
(vm )

NAŠI JUBILANTI
V
tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí
najú títo duchovní otcovia:
TbDr. Ján Murín, na odpočinku v Bratislave —
75 rakov od narodenia (12.1.1913);
Michal Stanko st., správca farnosti Mlynárovce —
60 rokov od narodenia (18. 1. 1928);
Cyril Jančišin, správca farnosti Ľutina — 40 rokov
od narodenia (26.1.1948).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov
vo svojich modlitbách.
Mnohá ja ľit, blahaja ľit!
POHYBLIVÉ SVIATKY V ROKU 1988
NOVÝ ŠTÝL
Mýtnika a farizeja
Začiatok Veľkého pôstu
Veľkí noc — Pascha
Nanebovstúpenie Pána
Zoslanie SvStého Ducha
Nedeľa Všetkých svätých
NajsvStejšej Eucharistie
Najsv. Srdce Ježišovo

24. januára
15.februára
3. apríla
12. mája
22. mája
29. mája
2. júna
10. júna

ĽUDSKÁ CHAMTIVOSŤ
Hovorí sa vtip o jednom dlhom rade pred drogé
riou, do ktorého sa postavila kúpychtivá pani. Po
ctivo čakala, až na ňu pride rad a potom kúpila
to, čo kupovali všetci. Vonku potom zvedavo roz
balila úhľadný balíček a vytiahla z neho taký divný
lesklý pásik. S údivom sa išla spýtaf predavača, k
čomu slúži tá vec. Predavač jej mohol len odpove
dať, — teraz k ničomu, ale bol to film.
Ľudská chamtivosf je iste jedna z najhorších ľud
ských vlastností. . . Nielen preto, že plne odhaľuje
sebectvo človeka, ale samotného chamtivca úplne
ničí..

Vždy som sa staral viac o to, čo zjednocuje, než o to, čo
rozdeluje a vyvoláva kontrasty.
(Ján XXIII., pápež)

Pápež pokoja a lásky
(N a 25. výročie snrti Jána XXIII.J
O íiv o te a d iele pápeža Jána X X lll. jestvuje dnes už bohatá
literatúra. Okrem priamych životopisov od významných auto
ro v vyšlo a stále vychádza ohrom né množstvo Štúdií, článkov
•a príspevkov, a to nielen o časopisoch venovaných nábožen
ským otázkam. V týchto životopisných príspevkoch a štúdiách
sa stopuje a skúma Jeho život od útleho detského veku až
p o posledný dych.

Rok 1988 ¡e rokom pápeža Jána X X lll., — ak to tak možno
povedal. 11. apríla — pred 25 rokm i — vyšla jeho vzácna
encyklika Pacem in terris. 12. Januára 1953 — pred 35 rokm i
— sa stal kardinálom. 28. októbra 1958 — pred 30 rokm i —
sa stal pápežom. 3. Júna 1963 — pred 25 rokm i — tento dob
rý pápež umrel. Preto aj na stránkach nášho časopisu budeme
sa často stretávať s Jeho životopisom. Chceme aspoň v hru
bých obrysoch načrtnúť duchovný p ro fil Jána X X lll., aby si
■aj naši čitatelia čo najlepšie osvojili zásady a pravdy, ktoré
nielen hlásal, ale predovšetkým uskutočňoval v celom svojom
íiv o te ako vzor kňazského života a priateľ celého ľudstva.

SOTTO

IL

MONTE

v ola li rehoľníkov na spoločné modlitby. Troška ďalej od de
dinky Je mestečko Somasca, kde benátsky šľachtic Hieronym
Em iliani (1486— 1537j založil kongregáciu pre výchovu sirôt
a detí z chudobných rodín. Do tohto mestečka a do blízkej
kaplnky, zasvätenej Panne Márii, malý Angelino často chodie
val s mamičkou s inými detmi na pút. Tieto časté nábožné
púte v krásnom prostredí fdboko vplývali na stvárňovanie.
ducha, umu a srdca mdlého Angelina.
Rodičia Angela Roncalliho boli chudobnými maloroľníkmi.
Pán Boh im požehnal desaí detí: päí synov a pät dcér. Angelo
Jozef bol ich prvorodeným synom.
Rodičia pápeža Jána X X lll. sa dožili vysokého veku: otec
zom rel 98-ročný a matka 96-ročná. Boli to veľmi skromní,
hlboko nábožní ľudia. V ich rodine vládol súlad a vzájomná
láska. 1 keď rodina netrpela biedu, predsa žila veľmi skrom
ne. Nebolo ľahko nasýtil desat hladných úst.
„B oli sme chudobní — často hovorieval pápež Ján svojmu
osobnému tajom níkovi — ale spokojní s naším postavením
a p ln í dôvery v pom oc P rozreteľn osti. . . “
Ján X X lll. často hovorieval, že všetky významné udalosti
v Jeho živote diali sa za búrky. Tak sa to začalo už s jeho
krstom. Keď sa narodil, bolo veľm i chladno. Pršalo. Keďže
Angelino vyzeral veľm i slabý, strýčko Xavér veľmi naliehal
na to, aby ho hneď pokrstili. Pán farár Don Francesco Rebuzini nebol doma. Keď prišiel, pokrstil Angela za búrky,
bleskov a hromov.
Angelino rástol v roľníckom prostredí. Už ako malý chlapec
pomáhal v gazdovstve. Takto rástol v ňom budúci drobný
sedliak, ktorý sa nebojí nijakej práce, neľutuje nijakej ná
mahy a nedá sa ľahko znechutit v živote. A hoci jeho budúce
povolanie viedlo ho pracoval na iných roliach, predsa nikdy
o živote nemohol zabudnúť na svoj skromný rodný domček.
Svojmu osobnému tajom níkovi sa viackrát priznal, že jeho
rodná dedinka „Pod horou“ vždy bola pre neho „čistým pra
meňom“, p ri ktorom sa duševne osviežil a načerpal si nových
síl do života. Bola akoby jeho „strateným rajom “. Najviac sa
mu páčila je j spokojnost a krásna poloha.
{Pokračovanie v budúcom čísle)

Nebude pokoj medzi ľadmi, ak nebude v srdci každého z
nich, to Jest ak každý nebude zachovávať Bohom stanovený
poriadok.
[Ján XXIII., pápež)

Ján X X lll., vlastným menom Angelo Jozef Roncalli, narodil
sa 25. novembra 1881 v severotalianskej dedinke Sotto il
Monte, neďaleko Bergama. Sotto il M onte Je malá dedinka v
malebnom predalpskom údolí. Meno tejto dedinky v sloven
skom preklade by znelo „Pod horou“ .
Okolie dedinky „pod horou“ malému Angelinovi veľm i p ri
rástlo k srdcu. Rád sa tu každoročne vracal na prázdniny
ako študent, bohoslovec, kňaz, kardinál a benátsky patriar
cha. Ako chlapec Angelino tu často počúval vyzváňanie zvo
nov, ktoré v neďalekom františkánskom kláštore pravidelne

Včera mdj učený profesor cirkevných dejin mi dal výborsú radu, osobitne užitočná pre mňa: čitaj málo, málo, ale dob
re. Toto, čo povedal o čitani, ja aplikujem na všetko: má
lo, ale dobre.
(Z denníka pápeža Jána XXIII.)
Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a
pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.
(Sv. František Saleský]
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