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Keď príde Syn človeka
Hlavnou myšlienkou Posledného súdu, o ktorom 

počúvame čítať v Mäsopôstnu nedeľu, nie je popiso
vať jeho priebeh, ale ukázať mieru, podfa ktorej 
Boh meria naSe skutky. Tou mierou je milosrdná 
láska, s ktorou sa človek ujíma toho, kto padol do 
telesnej alebo duševnej biedy. Bez ohľadu na ná
boženstvo, národnosť, politické presvedčenie, či 
rasu. Meradlom tu bude, ako sme sa zachovali voči 
nášmu blížnemu za takej situácie. Pri Poslednom 
súde to Boží Syn zhodnotí slovami: „Veru, hovorím 
vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

Iste mnohí sme v tlači s dojatím čítali o tom, ako 
UNESCO udelilo čestný diplom čs. športovcovi — 
cyklistovi. Vyznamenalo ho preto, že zachránil žŕ- 
vot dieťaťa. V jednej z etáp cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska, mal šancu na víťazstvo. Avšak 
v najrýchlejšej jazde cez mesto, zjavil sa pred ním 
tieň. Bolo to malé dievčatko, ktoré mu skočilo do 
cesty. Stačil nepatrne nahnúť koleso. Tušil, že to 
bude málo. Ale na záchranu to stačilo. Keď sa spa
mätal, videl vedľa seba ležať zablatené dievčatko. 
Ležalo ticho a nehnute. Po ranenej tváričke ste
kala krv. Chytro vzal ho do náručia, položil na trá
vu a čakal, kým príde sanitka. Mladý cyklista nezví
ťazil síce v etape, ale slávil najslávnejšie víťazstvo 
v živote: zachránil život dievčaťu (KN 1977, 48).

Podobných, či obdobných príležitostí máme dosť 
v živote, aby sme ukázali ľudskú tvár človeku, kto
rý našu pomoc či ocbranu potrebuje. Boh na to ne
zabudne, — a to aj vtedy, či si to uvedomujeme, 
alebo nie.

Z čítania o Poslednom súde sa dozvedáme, že tak 
spravodliví ako aj zavrhnutí sa s prekvapením pý
tajú, kedy sa to vlastne stalo, že sme preukázali či 
nepreukázali svoju lásku. Odpoveď je jasná: „Čo
koľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmen
ších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

Raoui Follereau, apoštol malomocných, mal raz 
sen. Videl človeka, ktorý sa objavil prel Božím 
súdom. „Pozri sa, Bože“ — hovorí, — „tvoje priká
zania som zachoval, neurobil som nič zlého, ne
kradol som, nikoho som nezabil. Moje ruky sú čis
té.“ „Čisté áno“, odpovedá Pán Boh, — „ale prázd
ne.“

Podľa Svätého písma nestačí sa len chrániť od 
zlého a verne plniť Božie prikázania. Treba robiť 
dobré. Príkaz lásky k blížnemu nás zaväzuje, aby 
sme celý svoj život zamerali k tomu, aby bol osla
vou Boba, do čoho započítali aj náš vzťah k blíž
nemu. V tomto ohľade musíme byť natoľko dôsled
ní, aby sa náš život aj navonok líšil, aby z nášho 
správania bolo vidieť, komu sme uverili.

Ó, Pane bezm edznej slávy, zachráň nás vo svojej 
dobrote a  da j nám pod iel s tými, čo  si teba zam ilo

vali (Na večierni M äsopôstnej n edele)

i l l i l l l l l l l l l l l l i it
Známa matka Tereza z Kalkaty na národnom eu

charistickom kongrese v Pescare roku 1977 o. i. 
povedala: „Všetci budeme súdení z toho, čo sme 
urobili pre Ježiša, — nahého, hladného a väzne
ného. Hľadajme opusteného Ježiša, ktorý žije v na
šej blízkosti, dokonca v našom dome. Hľadajme 
chudobných v našich rodinách a robme im to, čo 
Ježiš robí nám . . . "

Hľaďme, aby sme vo svojom živote vykonali 
mnoho dobrého, vo svojom prostredí, v ktorom ži
jeme a za daných okolností. . .  Aby nám Boží Syn 
nemusel raz povedať, že máme ruky i srdce síce 
čisté, ale prázdne. Každodennými skutkami lásky, 
často aj tými najmenšími, môžeme byť postavení 
medzi tých vyvolených a požehnaných v kráľovstve 
Boha Otca, ktoré je pripravené od stvorenia sveta 
(Mt 25, 34).



KALENDÁR 
NA MESIAC

F E B R U Á R

1. P Trifon, mučeník
2. U Stretnutie Pána. Lit. Žid. 7, 7—17; Lk 2, 22—

40
3. S Simeon a Anna, ctihodní
4. Š Izidor, ctihodný
5. P Agáta, mučenica. Prvý piatok
6. S Bukol, biskup. Z á d u š n á

7. N Mäsopôstna. — Hl. 2. Utr. ev. 2. Lit. 1 Kor 8,
8, 8—13; Mt 25, 31—46. Partén, biskup_______

8. P Teodor, mučeník
9. U Nikefor, mučeník

10. S Charalamp, mučeník
11. Š Blažej, biskup a mučeník
12. P Melét, arcibiskup
13. S Martinián, ctihodný

14. N Syropôstna. — Hl. 3. Utr. ev. 3. Lit. Rim 13,
11—4; 14, 1—4; Mt 6, 14—21. Auxent, cti
hodný. Cyril, apoštol Slovanov

15. P Onisim, apoštol. Začiatok pôstu
16. U Pamfil a i., mučeníci
17. S Teodor Tiron, mučeník
18. Š Lev I., pápež
19. P Archip, apoštol
20. S Lev Katanský, biskup

21. N 1. pôstna. — Hl. 4. Utr. ev. 4. Lit. Žid. 11, 24—
26; 32—33; Jn 1, 43—51. Timotej, ctihodný. 
Eustach, arcibiskup

22. P Eugenskí mučeníci.
23. U Polykarp, biskup a mučeník
24. S Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
25. Š Taras, arcibiskup. Víťazstva čs. prac. ludu

(1948)
26. P Porfýr, arcibiskup
27. S Prokop Dekapolita, vyznavač. Z á d u š n á

28. N 2. pôstna. — Hl. 5. Utr. ev. 5. Lit. Žid 1, 10—
14; 2, 1—3; Mk 2, 2—12. Bažil, vyznavač

29. P Kassián, ctihodný

„2ila vtedy aj prorokyňa Anna. . .  Bola už vo vysokom 
veku. . . ,  vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitba
mi“ (Lk 2, 36—37).

Florence Nightingalová, zakladateľka moderného oše
trovateľstva, v čase Krymskej vojny, za ťažkých podmie
nok ošetrovala ranených a chorých. O svojom položení 
o. i. píše: ..Uprostred tejto hrôzy môžeme úprime pove
dať: Dobre* že sme tu!“

Ak v našich chrámoch prevažuje účasť žien a starších, 
nie je to dôvod k malomyseľnosti. Dobre, že sú tu. Raz 
bude vydaná správa o tom, koľko záchrany sveta bolo 
spôsobené práve týmito nenápadnými, skromnými, starý
mi ženami a ich modlitbou.
•
„Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel Jeho otec, a bolo mu 

ho fúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vy
bozkával ho.“ (Lk 15, 20).

Romano Guardini vo svojej knihe o Ježišovi hovorí, ako 
mu ako mladému robili ťažkú hlavu mnohé paradoxy a 
nelogickosti Evanjelia. Prečo je u Boha väčšie milosr
denstvo než spravodlivosť? Kde je tu logika? Hovoril o 
tom so starým kňazom — priateľom a ten mu povedal:

„Také veci vie konať veľká láska — nepýta sa po lo
gike — tá miluje.“

Hlavným znakom lásky je, že nemyslí na sebe, ale na 
druhých. Nehľadá spravodlivosť pre seba, nemá čas sta
rať sa o sebe, nepočíta svoje zásluhy, ale potreby iných.
•
„A keď sa postite. . . "  (Mt 6, 16).
Zostavovateľ jedného starého kalendára zaštylizoval do 

záhlavia každého mesiaca vhodnú kresbu a text. V apríli 
to bola postava, ktorá sa chystala použiť kozmetické pro
striedky. A text pripomínal, že musíme čosi so sebou uro
biť, aby sme sa nielen zdali, ale aj boli lepšími. . .  A na 
to nám celý pôst ponúka všetky svoje dni.

•
„On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: 

.Našli sme Mesiáša“ (Jn 1, 41).
Autobusom istého veľkomesta cestoval raz kňaz. Po

kúšal sa, že sa po ceste pomodlí svoje kňazské modlitby. 
Nemohol sá nijako sústrediť, lebo oproti nemu sedela 
matka s malým dieťaťom, ktoré vyrušovalo všetkých. Svo
jím zvýšeným hlasom kládlo rozličné otázky a matka na 
ne trpezlivo odpovedala. Kňaz sa rozhodol, že vyčká tro
chu pokojnejšiu chvíľu, nuž zatvoril svoj modlitebník.
V tom mu ale vypadol malý obrázok. Dieťa sa ho spýtalo: 
„Čo íe to?“ Kňaz mu ukázal obrázok, dal do ru&y a po
vedal: „To je Ježiš, ktorý nás miluje a ktorý za nás zo
mrel na kríži.“ Dieťa bolo obrázkom natoľko unesené, že 
skoro celú hodinu neprehovorilo ani slovo. Kňaz sa po
kojne domodlil svoje modlitby a na rozlúčku nechal die
ťaťu obrázok.

„Našli sme Mesiáša“ — v týchto slovách sa Ježiš do
máha, aby ho spoznalo celé ľudské pokolenie ako svojho 
Pána a Boha.

,,0, Ježišu, ktorý žiješ v Márii, / príd a ži vo svojich 
služobníkoch / duchom svojej svätosti /, plnosťou svojej 
sily /, dokonalosťou svojich ciest /, pravdou svojich čnos
tí /, sprostredkovaním svojich tajomstiev“ (O. Karol de 
Conrtren). —fd—
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Pred mesiacom sme začínali
Mesiac je  za nami, čo  sm e vstúpili do  roku 1988. 

Mesiac, čo sme si vytýčili nové úlohy a  nové plány, 
ktoré — ako to povedal v novoročnom  prejave pr
vý občan nášho štátu prezident Gustáv Husák — 
treba naplniť statočnou prácou, vo vedom í, že ni
kto nič neurobí za nás.

Tohtoročný február je o to významnejší, že si 
v ňom pripomíname štyridsiate výročie víťazstva 
nášho pracujúceho ľudu nad silam i, k toré  sa neve- 
dali zmieriť s novým kurzom a  ch ce li vrátiť vývoj 
udalostí späť.

V tomto zmysle možno hovoriť o definitívnom  
víťazstve pracujúcich nad silam i reak c ie , k torá  sa  
v onom februári pokúšala eš te  raz zdvihnúť hlavu 
a zvrátiť vládu pratíujúcej triedy.

Štyridsať rokov, k toré  odvtedy uplynuli, dalo za 
pravdu našim pracujúcim, ktorí sa stali definitívne  
pánmi nad svojím osudom a  prevzali vládu svojich  
vecí do vlastných rúk.

Február — to sú nové síd liská, zdravé, priestran
né byty. Február — to je  široko  rozvetvená lekárska  
starostlivosť o pracujúceho človeka . Február — to 
je moderné školstvo, to sú výskumné ústavy, to je  
všetko, čím žije naše pokolen ie.

Keď pozdravujeme februárové udalosti z r. 1948, 
nemôžeme nespom enúť, že tých štyridsať rokov  
neuplynulo ako  idy lická selanka. Veď m ier m al a  
má svojich nepriateľov, k torí mu nežičia a  ktorí by 
nedbali vrhnúť svet do p ek la  jadrovej vojny. Na 
stráži mieru však stoja šíky  statočných mierumi
lovných ľudí, ktorí ho ubránia.

•  •  •

O tom, čo  sa kedysi ľuďom ani nesnívalo a  čo  
prorockým duchom videl Ju les Verne, budem e si 
tiež spomínať pri 160. výročí jeho  narodenia. — 
Pred 510 rokm i sa narodil Thom as More, vynikajú
ci anglický filozof, humanista a  štátnik. — Možno 
niektorí z nás nevedia, že iba 65 rokov  uplýva vo 
februári od úmrtia W ilhelm a Conrada Rôntgena, 
nemeckého fyzika, objaviteľa rôntgenových lúčov, 
vyznamenaného Nobelovou cenou.

Aj polygrafi a  novinári si budú vo februári spo
mínať na 520. výročie úmrtia vynálezcu kn íhtlače  
Johanna G ensfleischa, znám eho pod menom  Guten- 
berg.

Z našich dom ácich výročí spom eňm e jedno tr
navské, kde pred 235 rokm i (1753} položili zák lad 
ný kameň ku stavbe hvezdárskeho observatória na 
tamojšej univerzite.

K veľkým výročiam patrí K operníkovo , ktorý  sa  
narodil pred 515 rokm i. Celý kultúrny svet pozná  
poľského astronóm a, tvorcu heliocen trického  sys
tému Mikuláša Koperníka.

•  •  •

Rok 1988 sa nesie v znamení spom ienkového ju
bilea blahej pam äti pápeža Jána XXIII. Uplýva trid
sať rokov od jeho zvolenia a  25 rokov od jeho smr- 
ti. .

Skvelým príkladom  dobroty je  nám tento predo-

brý pápež. Celý jeho  život sa  n iesol v znamení cha-  
rizmy lásky. To, čo  sa zdalo, že už vymiera, zažia
rilo v jeho  osobe  v plnom  lesku : pravá, činná a  uni
verzálna láska. T aká láska , ktorú ospieval sv. Pavol 
a ktorá  sa. zdala už-už len  utópiou: Láska je  trpez
livá, lá sk a  je  dobrotivá, nezávidí. Láska sa márnivo 
nevypína, ani nenadúva. Nie je  dotieravá, nie /e 
sebecká , nerozčuľuje sa, nezm ýšľa zle. N eraduje 
sa z neprávosti, a le  raduje sa s pravdou. Všetko- 
vie zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí 
(1 Kor 13, 4—7).

Charizm atický dar, k torého  nositeľom  bol pápež  
Ján XXIII., a k o  zvláštny dar Svätého Ducha viedol 
a ozdobil Boží ľud a umožnil rozličné d iela  a  uži
točné úlohy na obnovu a  ď alší vzrast cirkvi a  pre■ 
dobro ľudstva. Preto bol taký  blízky ľuďom. Opustil 
stáročnú uzavretosť a  izoláciu, p rekročil brány svoj
ho p a láca  a  prekvapoval tých, k torí tam Opracovali..

Prejavoval záujem  o všetko, čo  sa robí na praco
viskách, v d ielň ach  a  úradoch. Navštevoval rímske- 
kosto ly , nem ocn ice, a k o  dobrý o tec  chodieval me
dzi pracujúcich.

• • •
Aj zima sa už pom aly hotuje prepustiť svoje žezlo■ 

jari. Ešte je s íc e  poriadne chladno, eš te  mráz zalie
za za nechty a  zima pod  kabáty , a le  už na náro
žiach ulíc predávajú zim om ravé d ievčen ce  prvé 
snežienky. Zima poriadne n äčrela  a j do  zásob pali
va a  overila  starú pravdu, že zásobiť sa treba už 
v lete. Ešte treba d lhšie  svietiť a  dobrý hospodár  
nesvieti zbytočne a  nesvieti tam, k d e  to nie je  po
trebné.

Ešte teda  nem ožno povedať so Šalamúnovou Veľ- 
piesňou, že je  po  zim e. Ale už sa časí na jar, už ju 
cítiť vo vzduchu, už nedá na seba  d lho č a k a ť . . .

Aj s ln iečko  už nie je  tak é  zubaté a  veští skorý  
príchod jari. Privítajme tieto  februárové dni svojou  
statočnou prácou, k torá  bude a j naším príspevkom  
k  veľkém u svetovém u snaženiu m ierum ilovného  
ľudstva o zachovanie posvätného daru života.

-ant-

Z našich nových síd lisk



Vážme si starých ľudí
Medzi Iudmi, ktorých stretávame počas dňa i cez 

celý život, sú ludia v pokročilom veku, ludia, ktorí 
prežívajú svoju jeseň života.

Aj ja  ako kňaz stretávam mnohých. Stretávam ich 
a som rád, že medzi nimi je  mnoho takých, ktorí 
sú trpezliví v nesení svojho kríža, neraz velmi ťaž
kého. Stretávam takých, ktorí sú bohatí na životné 
skúsenosti, o ktoré sa vždy radi podelia. Stretávam 
takých, ktorí majú svoju starosť o budúcnosť sveta, 
o cirkev, o svoje d eti. . .  Ale najväčšiu radosť mi 
robia tí, ktorí k svojmu statočnému životu pripájajú 
svoju každodennú modlitbu.

Väčšina tých, ktorí večerami navštevujú naše 
chrámy, aby tu chválili dobrého nebeského Otca, sú 
z radov starších. Tu dakujú za prežitý deň, za seba 
aj za tfch, ktorým povinnosti nedovolili tu prísť, 
alebo sa im nechcelo, alebo dali prednosť niečomu 
inému.

Sväté písmo, na viacerých miestach spomína sta
rých Iudí a ako sa máme k nim správať. Napríklad 
v knihe Tobiáš sa hovorí o úcte mladého Tobiáša 
voči svojim rodičom. Tiež v knihe proroka Daniela 
sa hovorí, že Daniela pozvali starší medzi seba roz
hodovať v dôležitej veci, hoci bol ešte mladík. Teda 
iba starým a váženým ľudom sa zverovalo rozhodo
vanie. Tiež v knihe Rút je  vyzdvihnutá úcta a sta
rostlivosť moabskej neyesty Rút o svoju svokru No- 
emi.

Z týchto a z mnohých iných miest Svätého písma 
vadíme, že Pán Boh viedol a stále vedie ľudí k úcte 
k starým.

V tomto mesiaci slávime sviatok, ktorý tiež ho
vorí o starých ludoch. Malého Ježiša na štyridsiaty 
deň po narodení prinášajú do chrámu a tu sa stretá
va predovšetkým s dvoma starými Iudmi. Je to sta
rec Simeon, ktorému Boh slúbil, že nezomrie, kým 
neuzrie Vykupiteľa sveta, a tiež prorokyňa Anna — 
podľa sv. Lukáša mala 84 rokov, — ktorá modlit
bou a pôstom slúžila Bohu. Zaiste aj Simeon.

Obaja starí, nevládni, o ktorých svet ani nemá 
záujem. Mnohí si myslia, že sú svetu na ťarchu, že 
už mohli zomrieť. Boh ich však necháva žiť práve pre 
túto chvíľu. Ved Sväté písmo o týchto dvoch hovo
rí, že velebili Boha a hovorili o ňom všetkým, čo 
očakávali vykúpenie Jeruzalema (zrov. Lk, 2, 38). 
Teda Boh ich použil ako zvestovateľov svojho Syna 
svetu.

Pred svetom boli neužitoční, ale nie pred Bohom. 
Tí dvaja sa modlia a to je  pred Bohom veľká a zá
služná práca, ak sa k nej pripája aj spravodlivý 
život. Preto ich vyznamenal a dal im radosť vidieť 
Mesiáša. Tá radosť ich nútila, aby o nej hovorili aj 
iným.

V istom zmysle toto môžeme povedať o mnohých 
starých ľuďoch okolo nás. Pri návšteve starých a 
chorých ľudí veľmi často ich vidím s ružencom v 
ruke. Modlia sa a snažia sa aj dobre žiť.

Si starý alebo chorý? Ak sa modlíš, nie si neuži
točný. Si mladý, zdravý? Všímaj si starých a cho
rých okolo seba. Pomôž im, podaj im pomocnú ru
ku. Nepovažuj ich za príťaž, rád vypočuj rady, do
praj im radosť. Ktovie koľko dobra aj ty dostávaš 
skrz ich modlitby.

o. Milan Mojžiš

TREBIŠOVSKÉ ZÁVESNÉ KRÍŽIKY

Zvýšená stavebná činnosť súčasného obdobia na
pomáha odkrývaniu našej dávnej minulosti. Jednou 
z lokalít, v ktorej bol urobený záchranný archeolo
gický výskum, sa nachádza na západnom okraji 
osady Parič, v blízkosti hradu rovnakého mena. Tá
to osada — známa aj ako Paričov — je dnes sú 
časťou mesta Trebišov.

Naši archeológovia zrekonštruovali základy nie
kdajšieho románskeho chrámu Svätého Ducha a 
zhodnotili aj nálezy z cintorína, ktorý bol hnedí 
vedľa chrámu.

V odkrytých hroboch cintorína sa našli šperky a 
okrasy odevov — záušnice, prívesky, prstene, gom
bíky, pracky z opaskov, mince a dva druhy záves
ných krížikov. Analogické nálezy obidvoch typov 
krížikov zatiaľ v slovenskom materiáli nepoznáme.

Odborníci dokázali, %e tieto závesné krížiky po
chádzajú z Kyjevskej Rusi, ktorej kresťanská tradí
cia sa začala za kniežaťa sv. Vladimíra v roku 988, 
kde si v tomto roku pripomenú 1000. výročie prija
tia kresťanstva.

Ako sa závesné krížiky dostali do Zemplína? Vy
rábali ich v Kyjevskej Rusi, našli sa na Pobaltí. Jed
na z možností — z kláštorov východnej cirkvi, kto
ré v tom čase boli rozšírené na území dnešnej Ma- 
darskej ľudovej republiky.

Trebišovské závesné krížiky sú v každom prípade 
výrazným dokladom kontaktov s Kyjevskou Rusou 
a Pobaltím. Ze ide o obdobie 12.—13. stor., dosved
čujú v hroboch nájdené mince — strieborné denáre
— Štefana III. z rokov 1162—1172, Ondreja II. z 
rôkov 1205—1235 i Bela III. z rokov 1173—1196.

M, Hospodár, bohoslovec



Stretnutie Pána
Vianočný okruh sviatkov sa uzatvára sviatkom 

Stretnutia Pána, ktorý oslavujeme 2. februára — šty
ridsiateho dňa po Vianociach. Avšak sviatok Stret
nutia Pána je súčasne aj sviatkom Panny Márie, 
ktorá sa v tomto dni podrobuje obradu očisťovania, 
ako to určoval Mojžišov zákon (Lv 12, 1—4). Pre
svätá Panna Mária ako Božia Matka nebola povinná 
podrobiť sa zákonu očisťovania, pretože vo svojom 
počatí bola oslobodená od dedičného hriechu a na
rodením Krista sa jej dostalo plnosti posvätenia, 
ako o tom hovorí kondák sviatku: „Kriste, Bože, 
svojím narodením si posvätil život Panny . . . “ Pan
na Mária však vo svojej pokore podriaďuje sa to
muto zákonu a prináša aj obeť, „ako káže Pánov 
zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky“ (Lk 2, 
24).

Tento sviatok je aj oslavou stretnutia fežiša Kris
ta a jeho Matky Panny Márie so starcom Simeonom, 
o ktorom sv. evanjelium píše, že „Duch Svätý bol 
na ňom“ a že „jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, 
kým neuvidí Pánovho Mesiáša“ (Lk 2, 25—26). A 
starec, keď prijal na svoje ruky Spasiteľa, Panne 
Márii predpovedal jej budúcu obetu a utrpenie pre 
Ježiša.

Sviatok Stretnutia Pána bol v Jeruzaleme zavede
ný v druhej polovici 4. stor. Prvú spomienku o ňom 
nachádzame u sestry Etérie, baziliánky, ktorá sa 
v čase prenasledovania dostala z Východu až do 
Francúzska a tam napísala svoj denník. V ňom sa 
zmieňuje o živote a obyčajoch východných cirkví. 
Oslavovanie sviatku Stretnutia Pána opisuje takto: 
„Štyridsať dní po Zjavení Pána oslavuje sa tento 
deň s tou najväčšou okázalosťou, tak, ako zmŕt
vychvstanie Pána. Všetci kňazi vysvetľujú text 
Evanjelia, ako. štyridsiateho dňa Jozei a Mária pri
niesli do chrámu malého fežiša“. Neskôr sa tento 
sviatok rozšíril po celom Východe, najmä za cisára 
Justiniána ( t 527), ktorý zaviedol tento sviatok v 
celej ríši.

K ustanoveniu sviatku Stretnutia Pána prispeli aj 
dve mimoriadne udalosti: morová nákaza v Cari
hrade a veľké zemetrasenie v Antiocbii (r. 541). 
Od morovej nákazy zomieralo denne tisíce ľudí. Vte
dy istý zbožný človek mal zjavenie, že táto pohro
ma prestane, keď bude zavedený sviatok Stretnutia 
Pána. A vskutku, len čo cisár Justinián zaviedol 
tento sviatok, mor ihneď ustúpil.

Z Východu sa tento sviatok rozšíril až do Ríma, 
v 7. stor. do Francúzska a Španielska a v 8. stor. do 
Nemecka. Pápež Sergej (667—701) zaviedGl aj pro
cesiu so sviečkami na tento sviatok. Tento zvyk 
bol vlak na Východe zaužívaný už bd najdávnejších 
čias. Sv. Cyril Alexandrijský ( ť 444)) vo svojej kázni 
na sviatok Stretnutia Pána spomína aj procesiu so 
sviečkami na sviatok Stretnutia Pána v Alexandrii.

Zvyk požehnávať sviečky v tento deň pochádza 
z 10. storočia. Prvý raz sa o ňom zmieňuje Rímsko- 
germanský liturgikon z 12. storočia.

Bohoslužobné texty sviatku Stretnutia Pána sú 
preniknuté tým istým duchom, ako aj bohoslužby 
Vianoc a Bohozjavenia: oslavujú zjavenie Boha na 
zemi, zvelebujú Kristovo Božstvo a vzdávajú úctu 
Panne Márii ako Bohorodičke, ktorá sa dobrovoľne

podriadila zákonu očisťovania, aby dala príklad 
poslušnosti Božej vôli.

Sv. Cyril Alexandrijský vo svojej kázni na svia
tok Stretnutia Pána hovorí: „Odveký a večný. . .  Vi
dím dieťa a poznávam Boha, Dieťatko sa nadája 
a dáva pokrm svetu —  Pläče a dáva svetu život a 
radosť. Dieťatko zavinuté do plienok oslobodzuje 
od pút hriechu. . .  Toto Dieťa premohlo smrť, zví
ťazilo nad diablom, zrušilo kliatbu. . .  obmylo hrie
chy, zničilo blud, posilnilo všetko stvorenie, spa
silo Adama, obnovilo Evu, povolalo národy, posvä
tilo svet . . .  Preto všetci so svetlom vykročme v ús
trety sviatku Stretnutia Pánovho. Tento deň ozdob
me sviečkami, ako sa patrí synom svetla a obétuj- 
me Kristovi — pravému Svetlu naše sviece s jaso
tom ducha“ (Prológ 4, 2).

Aby sme aj my boli opravdivými nositeľmi svetla 
vyvoleného národa, o to sa modlí cirkev spolu s na
mi v deviatej piesni kánonu: „Bohorodička, Panna, 
nádej kresťanov, priviň, zachráň a spas v teba dú
fajúcich . . . ,  zachovaj nás a ochraňuj od všetkých 
bied a úzkosti.“

Prv než zoberieme hromničku do svojich rúk, 
preskúmajme svoje svedomie a pýtajme sa sami se
ba: sme naozaj nositeľmi a šíriteľmi Kristovho 
svetla vo svojom prostredí, všade tam, kde nás po
stavil Boh?

o. Marián P o t á š

V elebím e ta, Kriste, darca života, a uctievam e aj 
tvoju najsvätejšiu Matku, čo  ťa podľa zákona pri
n iesla  do chrámu Pánovho fV eleben ie  na sviatok

Stretnutia Pána )
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PRAVÁ RADOSŤ
Jacqnes Riviére vo svojich zápiskoch zo zajatia opisuje, 

aký šťastný sa cftil, keď rozdal obsah balíka, ktorý bol 
dostal a takto sa naraz stal chudobnejší, ako tí všetci, kto
rým rozdal svoje vlastníctvo.

Pravá radosť je tá, Ittorú sme mohli dať inému. . .

PONIŽUJME SA
Pápež Ján XXIII., keď sa niečím velmi zaoberal, hovoril si: 

..Angelo, velmi mnoho si na sebe zakladáš.“ To ho upoko
jovalo.

Pravý apoštol svojej osobe nekladie veľkú dôležitosť. Mi
losťou Božou som, čo som, — hovorí sv. ap. Pavol.



MÁRIA, OCHRANKYŇA PANIEN. . .

(Mariánsky rok]

V starom Grécku na slávnom 
zámku Akropolis stála kedysi 
kolosálna socha, celé zo zlata 
a slonoviny, socha bohyne 
Atheny Parthenos — ochran
kyňa panien. V nej chceli starí 
pohanskí Gréci znázorniť svo
ju túžbu po čistote. Stála vy
soko v Parthenóne a svojím 
chladným leskom svietila ďa- 
leko a dlho udržiavala myš
lienku jednu z najvyšších ide

álov ludstva: čistotu, nepoškvrnenosť. Hovorila o 
človeku, ktorý by bol absolútne čistý každej ľud
skej žiadosti.

Dnes tejto sochy niet. Od tých čias, čo Feidiás asi 
roku 438 pred Kŕ. postavil svoje dielo v Parthenóne, 
uplynulo mnoho storočí. Ale tam, na Východe, vy
tvoril Boh Pannu, ktorá je  žijúcim ideálom neporu
šenej čistoty, ktorá nadchýna tisíce a milióny k 
láske a k praktizovaniu anjelskej čnosti.

„Príkladná svätosť Panny Márie podnecuje veria
cich, aby upreli svoje oči k Márii, ktorá žiari celej 
vospolnosti vyvolených ako vzor čností“, poučuje 
Pavol VI. v Apoštolskej exhortácii o Mariánskom 
kulte (57). To preto, že v je j živote je stále niečo, 
v čom ju môžeme a máme nasledovať. Tak o nej 
spievame na utierni sviatku je j narodenia: „Blaho
slavená Anna porodila duchovnú oporu čistoty, 
nádherný príbytok skvelých čností, mocnú ochran
kyňu panenstva všetkých duší, čo túžia po svätos
ti“.

Pozrime sa krátko, kolko duší žilo podľa je j prí
kladu a ako zasvätilo celý svoj život Bohu.

Sv. Cecília, ktorá mala prístup ku všetkej sláve 
sveta, v svadobnej noci povedala svojmu snúbenco
vi: „Valeriáne, nedotýkaj sa ma! Mojím milencom 
je Boží anjel, ktorí žiarlivo stráži moje telo.“ Vale
rián je zvedavý. Chcel by tiež vidieť anjela. „To bu
de až vtedy, ak sa dáš pokrstiť“, odpovedala svätica ■ 
Tu on: „Potom chcem byť pokrstený.“ Dala mu 
preto odporučenie k pápežovi Urbanovi. Je pokrste
ný. Vracia sa a vidí anjela. Obracia potom tiež 
svojho brata.

Sv. Lucia, ktorá pred súdom obhajovala svoje pa
nenstvo, na otázku sudcu, či v nej prebýva Svätý 
Duch, odpovedala: „Tí, čo žijú čisto a bohabojné, 
sú chrámom Svätého Ducha.“

Sv. Zita často pripomínala: „Stratiť nevinnosť 
znamená všetko stratiť.“

Mária Goretti, panna a mučenica, radšej prijala 
bodné rany dýkou, než by mala padnúť do hriechu. 
Tým ukázala všetkým mladým ľuďom na vyššie 
hodnoty, medzi ktoré nesporne patrí í mravná čis
tota.

Vzorom panenskej čistoty je nám bi. Karolína 
Kózková. Svojím životom a čnosťami a mučeníckou 
smrťou si získala zásluhy a povýšenie na oltár úcty.

Stredoveká legenda hovorí, že v čase, keď Sara- 
céni vtrhli do Svätej zeme a pustošili kresťanské 
pamiatky, anjeli preniesli nazaretský domček, aby 
ho zachránili pred zneuctením. Najprv na vrch Ter- 
sato v Dalmácii a potom do talianskeho mesta Lo- 
reto.

Legende azda chýba celý historický základ. Má 
však hlboké jadro. Tieto čnosti, ktoré kvitli v naza
retskom domčeku, je potrebné preniesť do kresťan
ských príbytkov, naplniť srdcia všetkých Božou 
milosťou, zbožnosťou, čistotou a láskou. Život na
zaretskej panny nám ostane navždy živým príkla
dom. „Preto, najčistejšia, pros svojho Syna, aby 
v čistote viery zachoval tvoje dietky“ (Na utierni 
sviatku jej Zosnutia).-

„Márla, ochrankyňa panien, raduj sa a spas v te
ba dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bohorodič
ke).

o. F. Dancák

♦

Obnovený chrám  v Luhyni — farn osf Veľaty

Dobrého nebo] sa, a zlého varu] sa (ruské príslovie J.
Ak chceš vidieť mesiac, pozerá] sa na oblohu a nie do 

kaluže (perzské príslovie).
Múdry sa mýli sedemkrát denne (talianske príslovie).

Každému Je, alebo by aspoň malo byť zrejmé, že vzfahy 
medzi politickými spoločenstvami, rovnako ako vzfahy me
dzi jednotlivými ľudskými bytosťami nie je možné riešiť si
lou zbrani, lež v svetle rozumu: a to je podľa zásad pravdy, 
spravodlivosti a Činne] pospolitosti. Kto by si veru neželal 
Co najvrúcnejšie, aby bolo odstránené nebezpečenstvo vojny 
a zachovaný a upevnený mier?

Z encykliky Pacem in terris
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VYUČOVANIE PRAVDY V CIRKVI

Cieľom našich úvah o znakoch cirkvi bolo zná
zorniť, aká je tá skutočnosť, ktorá sa navonok pre
javuje v znakoch. To vnútorné, čo sa prejavuje
v znakoch, je vlastne účinkovanie Krista v cirkvi. 
Vlastne jeho prítomnosť v cirkvi je ešte hlbšia. Po
zastavme sa nad tým.

Na Galilejskom vŕšku pred nanebovstúpením Je
žiš povedal apoštolom, aby učili všetky národy. Ma
li ich učiť všetko, čo im povedal: všetky pravdy, 
všetky národy. A sľúbil im, že s nimi bude po všet
ky dni až do skončenia sveta. Apoštoli, chránení 
samým Kristom pri hlásaní jeho učenia, mali teda 
mať nástupcov, takisto pod jeho ochranou. Kristo
vým úmyslom totiž bolo, aby ľudia poznávali pravdu 
tu na zemi.

Apoštoli zadosťučinili tejto povinnosti nielen na
písaním Nového zákona, ako si to niektorí kres
ťania myslia, ale aj tým, že zanedbali po sebe ná
stupcov s právomocou, ktorú Kristus dal im. Ináč 
by boli poslúchli svojho Majstra len piati apoštoli: 
Matúš, Ján, Peter, Júda a Jakub. Cirkev má vyučo
vať aj dnes a ako vieme, okolnosti sa menia a preto 
musí jestvovaľ nejaká autorita, určujúca vzťah ne- 
menlivých náuk k novým podmienkam. Tieto náuky 
tiež skrývajú neobyčajné hlbky, ktoré môže veria- 
sa myseľ skúmať so všetkým nebezpečenstvom omy
lov, ale aj s bohatými možnosťami rozvoja. Pri kaž
dom novom rozoberaní pravdy skúmavým ľudským 
rozumom musí vzniknúť otázka: „Čo tým chcel Kris
tus povedať?“

A tak sa skutočne stalo. Hádam niet Kristom vy
sloveného slova, ktoré by nebolo bývalo predmetom 
početných a rozličných vysvetľovaní, často inteli
gentných, neraz neobyčajne príťažlivých, ale aj vzá
jomne si odporujúcich. Odkiaľc máme vedieť, ktoré 
z nich je pravdivé? Ako vidíme, nestačí iba mať 
Kristove slová. Ak by nebolo učiteľa, ktorý vie po
vedať, a to bez možnosti omylu, ktorý z početných 
významov je Kristovým, nemali by sme zjavenia, 
ale len stále rastúcu hŕbu záhad. Buď teraz jestvuje 
na zemi učiteľ, ktorý má Kristovu záruku, ako ju 
mali apoštoli, alebo nemáme možnosť dozvedieť 
sa pravdu: Už dávno pred svojou smrťou dal nie
ktorým ľuďom právo učiť svojou autoritou: „Kto 
vás počúva, mňa počúva . . . “ (Lk 10, 16). Tieto slo
vá, vzťahujúce sa na celú cirkev, ktorú Kristus usta
novil naveky, až do skončenia sveta, sú zárukou, 
že cirkev nám bude hlásať jeho pravdu bez prímesi 
bludu. Táto záruka sa volá „neomylnosť'*.

Teraz v krátkosti, ako sa prejavuje prakticky. 
Nástupcami apoštolov sú biskupi. Co v spoločnej 
zhode učia ako zjavenie Ježiša Krista o viere a mra
voch, t. j. pravdy, ktoré treba veriť a zákony, ktoré 
treba zachovávať — t.. j. neomylné, Boh chráni od 
bludu. Jednomyseľnosť neznamená, že súhlas musí 
zahrňovať každého jednotlivého biskupa, ktorý ke
dysi žil alebo teraz žije. Teda učenie, ktoré spoločne

ohlasujú všetci biskupi v jednote s biskupom Ríma, 
pápežom, je isto pravdivé.

Toto vyučovanie biskupov je normálna cesta, kto
rou sa katolíkovi dostáva Kristovo učenie. Keď nie 
je jasné, na čom sa biskupi uzhodli v učení viery 
a mravov, alebo v ňom nieto tej zhody, to nie je 
bezprostredne záväzné. Podľa ílov Druhého vatikán
skeho cirkevného snemu pápež, hlava Kolégia bis
kupov, má dar neomylností, ktorou sa Bohu zapá
čilo obdarovať svoju cirkev. Pápež obyčajne po po
rade s Kolégiom biskupov niekedy slávnostne „ex 
cathedra" a záväzne pre celú cirkev vyslovuje súd
o zjavenej pravde. Takéto vyjadrenie je neomylné. 
Kto ho počúva, počúva Krista.

Neomylnosť sa týka len náuky o viere a mra
voch. Nie je zárukou svätosti pápeža. Napokon boli 
pápeži, ktorí nevynikali svätosťou, ani neboli ná- 
klonní vyhlasovať neomylné výroky. V každom prí
pade však vylúčenie bludu tu nie je spojené s ľud
skou svätosťou. Je jedine Božím dielom.

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.]

Problém
K olko  ludí, to ľko  problém ov.
Existujú problém y zanedbateľné. Ale sú problém y  

aj vážne, osudné, napríklad  a ko  sa dostať do •ne
ba.

Z Evanjelia poznám e príbeh  bohatého m ládenca, 
ktorý  sa ch ce l tiež dostať do neba. Prišiel k  Ježišo
vi a  pýtal sa ho, čo  má robiť, aby dosiahol večný 
život. Ježiš mu hovorí, že má zachovávať prikázania. 
On pohotovo odpovedá, že prikázania zachováva. 
Prikázania  — to teda nebol jeho  problém . Aký bol 
teda jeho  problém ? Ježiš mu ho pripom enul: choď , 
predaj, čo  m áš, rozdaj chudobným  a budeš m at po
k lad  v nebi. V tom bol jeho  problém . V tom, čo  vlast
nil, v m a je tk u . . .  Ale viem e, že bohatý m ládenec  
ten svoj problém  nezvládol. Od Ježiša odišiel smut
n ý . . .

Z Evanjelia poznám e tiež príbeh apoštola  Petra. 
On s m ajetkom  nem al problém . On opustil všetko  
a  nasledoval Ježiša. Mal však problém  s vlastnou 
povahou. Bol výbušný. Preňho bolo  ľahšie Ježišo
vým nepriateľom  odtínať uši, a k o  ticho a  verne 
nasledovať svojho Pána a lebo  aspoň hodinu sa s 
ním pom odliť. Peter však svoj problém  — poká
ním, Pánovou pom ocou a  posilnením  Svätého Du
cha  — zvládol. A stal sa  z neho pokojný, vyrovna
ný Pánov služobník. A aj druhých už m ohol pre
svedčivo napom ínať: n eodp lácajte sa zlým za zlé  
(1 Pt 3, 9).

Treba poznať a j vlastný problém .
A poštol Peter zvolal: ku komu pôjdem e ■ ■.?! A 

iste m yslel pri tom aj na svoj problém . Vedel, že 
len k  Pánovi m ôže s ním ísť.

Prísť k  Ježišovi nie a ko  bohatý m ládenec. Prišiel 
a odišiel.

Prísť k  Ježišovi ak o  Peter. Prísť a zostať. Len tak  
sa m ôže šťastne vyriešiť náš problém .

Ježiš uzdravil napríklad  ochrnutého, ktorý nem o
hol chodiť na vlastných nohách. To bol jeho  prob
lém. Od Ježiša  ide už dom ov na vlastných zdravých 
nohách, v eleb iac Boha . . .

o. Mikuláš P a v 1 í k



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECfiZ

(Pokračovanie z min. čísla}

3. Je veľmi chvályhodným skutkom predstavite
ľov Prešova, že v priebehu celého storočia neustále 
urgovali a prosili navrátenie klokočovskej ikony 
Prešovu. Bolo to, pravdepodobne, aj pod vplyvom 
našich biskupov. Konečne prišlo vyriešenie. Krá
ľovná Mária Terézia, veľký dobrodinec našej epar- 
chie a našej cirkvi, prikázala zhotoviť kópiu kloko
čovskej ikony a túto až je j syn Jozef II. poslal do 
Prešova, avšak originál zázračnej ikony ostal vo 
Viedni v cisárskom dvore. Kópiu ikony namaľoval 
maliar F. Kramer a ikona bola slávnostne prene
sená a odovzdaná mestu Prešov. Odnesením kópie 
ikony do Prešova boli poverení významní úradníci 
cisárskeho dvora: gróf Ján Stáray a Ján Nojhold. 
Tak roku 1789 Prešov, po 119 rokoch znovu mal 
ikonu prečistej Bohorodičky, aspoň v kópii. Túto 
kópiu mesto Prešov neskôr pri založení prešovskej 
eparchie odovzdalo prešovským biskupom a bisku
pi ju uložili ako oltárnu ikonu v kaplnke prešov
ského biskupa, kde je dosial.

A čo je to za ikona, ktorá teraz je v chráme v 
Klokočové? Je to druhá kópia, kópia z kópie, ktorú 
pre Klokočov namaľoval z prešovskej kópie význam- 

|ný maliar ikon Ignác Roškovič. Originál klokočov
skej ikony a prvá kópia namaľovaná Kramerom 
a tiež druhá kópia maľovaná Ignácom Roškovičom 
(má svoje maľby aj v prešovskom katedrálnom 
chráme} boli bez koruny. Teraz v Klokočové vidíme 
na hlave Panny Márie a Ježiša Krista koruny. Nie 
je to nejaká nová ikona. Je to spomínaná druhá kó
pia maľovaná I. Roškovičom pre Klokočov a ktorá 
zásluhou zaslúženého klokočovského farára dr. Já
na Čekana bola roku 1948\za veľkej účasti veria
cich korunovaná pomocným biskupom dr. Vasikwn 
Hopkom. Dr. Ján Čekan sa veľmi zaslúžil o pozdvih
nutie klokočovských odpustov. Všetku svoju prácu 
zameral týmto smerom. Dr. Ján Čekan zomrel roku 
1964 a je  pochovaný na cintoríne v Michalovciach.

Nastáva otázka: Kde sa  nachádza teraz originál 
klokočovskej ikony, pôvodnej ikony, ktorou presvä
tá Bohorodička prehovorila v našej cirkvi k veria
cim roku 1670, teda pred 318 rokmi? Nevieme! 
Ikona bola majetkom rodu Habsburgovcov. Ako iko
na vefmi veľkej ceny pre zázračnosť, ešte zväčšená 
prevelkou cenou drahokamov a plátien, bola v po- 

j kladnici cisárov. Teraz sa v paláci cisárstva vo Vied
ni nenachádza. Autor týchto riadkov prešiel 40 iz
bami cisárovnej Márie Terézie a je j nasledovníkov, 
prešiel viedenskými chrómami, avšak ikonu nena
šiel. Ikona, ako obraz veľkej ceny, iste bola odne* 
sená niektorým z Habsburgovcov. Možno, nieke
dy, lioci i  bez všetkých drahocenností, ktoré na nej 
boli, Tjude vrátená našej cirkví, ktorej podľa práva 

ipatrL
! Nemôžeme nespomenúť národný dokument o s l
zení ikony Panny Márie v Klokočové. V dedine Ka
mienka na Spiši našiel sa rukopisný zborník du
chovných piesní a veršov z roku 1724. Medzi tam 
napísanými plesňami je i „Pisň o obrazi klokočev-

Korunovaná k lokočov skä  ikona

skom“. Táto pieseň patrí k historickým piesňam. 
Pieseň podáva plač ikony v Klokočové, hovorí o 
spálení maďarskými kurucami klokočovského chrá
mu a kraja:

„Prisluchal$]a kto iz boku i prlsmotri sfa.
Spraoam Bozskim velikym t začudujsja,
Čto sja  ďtfe na sem totft
A v uticrgkem povtti. *

Plakal obraz Prečlstoj v KlokoCevt,
Kotry) ozfatyfj postavlenyj v Mukačeoi.
Rfíiv Bolyí sja čimstoujet,
Obraz Panny lementujet.

Prez Kurucov cerkov spálenát 
A uhorská vSitka zemta ispustošena:
Lehko toje byío znati, 
že sfa treba Boha bojati.“

Vidíme, že veriaci našej vtedy veľmi veľkej epar
chie vedeli o zázraku v Klokočové. Sláva o slzení 
ikony sa šírila piesňami k presvätej Bohorodičke, 
ktorých piesní v našej eparchii je veľa. Naši veriaci



tými piesňami žili a vydržali vo viere svojich pred
kov.

Slzenie ikony Bohorodičky v Klokočové bolo pr
vým zázrakom nielen vo vtedajšej velkej mukačev
skej eparchii, ale i v celom Maďarsku. Je tiež sa
mozrejmé, že v tom čase, hoci to bol čas vojny, 
malo velký ohlas. Veď sa vytvoril celý rad piesní 
na česť prečistej Panny Márie, vznikli aj duchovné 
verše. Napriek tomu o tak velkej udalosti nenachá
dzame písomné protokoly o došetrení zázraku. Je 
zákonité, že každý zázrak cirkev veľmi dôsledne do- 
šetruje a všetko podchytáva v protokoloch. A v tom
to prípade nenachádzame žiadne stopy protokolov. 
Príčinu tohto znovu hľadajme v dejinách a tam 
konštatujeme toto: 

aj Po smrti mukačevského biskupa Partenia (Par- 
tenij Peter Petrovič 1651—1665) roku 1665, posled
ného nášho biskupa, ktorého biskupská právomoc 
siahala na všetkých gréckokatolíckov celého Ma
ďarska, mukačevská eparchia stratila samostatnosť. 
Roku 1667 stal sa biskupom Jozef Vološinský (1667 
—167), avšak vlastnícka mukačevského zámku, 
vtedy ešte kalvínka Žofia Báthoriová v roku zázra
ku v {ílokočove, teda v roku 1670 tohto biskupa vy
hnala z mukačevského kláštora, ktorý bol sídlom 
našich biskupov, a to spolu s rehoľníkmi, majetok 
kláštora zobrala a tento biskup chodil ponevierajúc 
sa z miesta na miesto. Až o niekoľko rokov zomrel 
v Galícii roku 1680. Okrem toho kalvíni ešte vyhlá
sili protibiskupa a tak eparchia bola bez vedenia. 
Preto celkom sa mohlo stať, že nebolo toho, kto by 
dal príkaz previesť došetrenie zázraku protokolár
nym spôsobom: vypočutím svedkov na mieste a spí
saním protokolu. Biskup Vološinský došetrenie ne
mohol urobiť, pretože už nemal slobody pre riade
nie eparchiou. Pre nášho biskupa v tých časoch 
bolo veľmi nebezpečné začať podobné šetrenie.

b) Avšak v prevedení šetrenia zázraku prekážal 
aj celý rad vnútroštátnych nepokojov, povstaní, pre
chodom teritórium eparchie nepriateľských vôjsk, 
boje. Keď toto všetko vidíme a sa vžijeme do si
tuácie, ťažko uveriť, že by úradné miesta mukačev
skej eparchie boli uskutočnili došetrenie tohto zá
zraku. A keď sa to aj stalo, dokumenty zázraku 
mohli sa stratiť v mukačevskom kláštore, sídle na
šich biskupov, pretože tento kláštor bol v priebehu 
dejín viackrát spálený, rehoľníci sa rozbehli, a tak 
zaniklo veľmi vela dokumentov, ktorá by osvetlili 

. ftaše dejiny. Konečne, arii Velký árchív mukačev
skej eparchie iíebol dosial dôkladne prezretý. Tiež 
nie je ešte prezretý a preštudovaný arcibiskupský 
archív v Egri, ktorý skrýva veľa dokumentov, ktoré 
by objasnili našu minulosť. Egerské biskupstvo vždy 
odmietalo pustiť bádateľov do svojho 'archívu, a to 
aj oddaných Maďarov, Možno sa raz objavia aj do
kumenty o slzení ikony presvätej Bohorodičky 
v Klokočové. — Avšak aké divné sú Božie cestyl 
Kňažná Žofia Báthoriová vyhnaním z kláštora v 
Mukačeve nášho biskupa Volcišinského prekazila 
tomuto biskupovi uskutočniť došetrenie slzenia iko
ny v Klokočové a tak odovzdať potomkom doku
menty tejto velkej udalosti v živote našej eparchie. 
A práve ju Pán Boh vybral na to, aby napravila 
svoju zlobu. Uplynulo len niekoľko rokov a Žofia 
Báthoriová zanechala kalvínsku vieru, stala sa ka-

Z k lokočov ský ch  odpustov

tolíčkou, získala klokočovskú ikonu Bohorodičky a 
tak sa pričinila, aby táto ikona ostala jediným do
kumentom zázraku v Klokočové roku 1670.

Každého roku na sviatok Uspenia-Nanebovzatia 
Panny Márie prichádzajú do Klokočová tisíce našich 
veriacich. Prichádzajú, aby sa poklonili a pobozkali 
ikonu, ktorá tu roku 1670 slzila a plakala. Kloko- 
čovská ikona Bohorodičky nám podáva niekoľko- 
stáročnú históriu a osud našej cirkvi. Slzenie ikony
— to je prejav orodovania, ochrany. Je potrebné, 
aby vedomie o orodovaní a ochrane presvätej Bo
horodičky našej cirkvi a veriacich navždy žilo v du
šiach našich veriacich, aby sa klokočovskými od- 
pustami-púťami odovzdávalo z pokolenia na poko
lenie, aby aj tí najmenší, aj tí, ktorí sa ešte len na
rodia, vedeli, že v boji predkov za jestvovanie našej 
cirkvi presvätá Bohorodička vždy stála pri nás.

o. Štefan P a p p

V CHOROBE

J e  také ľudské báf sa skonu  
že vítaš každý  milodar, 
kečt anjel smrti vrime tôňu 
na ubolenú tvoju tvár.

Tak ’Štítom tvojím pred úzkosťou 
nech ti je pohľad na Pána 
a kňaza vítaj s vierou prostou 
že bolesť neba je  brána.

Vkladaním rúk t i  pokoj dáva 
svätým ôléjam  núka istotu 
Že zahrnie ta Otca sláva, 
keď  smrfou prejdeS k  životu.

V. K.

Stále hovoríme, ie máme málo času, ale žijeme tak, akoby 
sme ho mali naxvyš.

Seneca



CTIHODNÝ DOSITEIUS

Dositeius celú svoju mladosť prežil v svetských 
radovánkach. Ani sa nesnažil dobre poznať kres
ťanskú vieru. Do Jeruzalema odišiel len preto, že v 
jeho storočí bolo módou ísť navštíviť sväté miesta. 
Šiel skôr zo zvedavosti ako z nábožnosti. Keď si 
obzrel Jeruzalem, vošiel do chrámu, ktorý je na 
Golgote. Pozeral sa na malby, aby mohol doma roz
právať, čo v Jeruzaleme videí. Dositeius odrazu za
stal pred veľkou ikonou, ktorá znázorňovala Po
sledný súd. Len tak povrchne sa pozrel na ikonu 
a chcel ísť ďalej. Ale znovu zastal a vrátil sa k 
ikone.

— Kristus bude súdiť! — ani nechtiac pošepkal 
sám sebe.

Dositeius sa znovu a lepšie zapozeral na ikonu. 
Vtedy prišiel k ikone mnícli toho chrámu, otvoril 
evanjelium, a podlá každodennej obyčaje začal po
maly čítať z evanjelia. Dositeius stál a počúval. Zi
šlo sa viac Iudí, mužov a žien, a všetci počúvali. 
A mních čítal:

„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním 
všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa 
pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí 
jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od 
capov. Ovce si postaví sprava a capov zlava. Potom 
Král povie tým, čo budú po jeho pravici: ,Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré 
je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som 
bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a da
li ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste íha, bol 
som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a nav
štívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne.’ 
Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme 
ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smäd
ného a dali ste mi piť? Kedy sme ťa videli ako po
cestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli 
sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vä
zení a prišli sme k tebe?’ Král im odpovie: ,Veru, 
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z tých
to mojich najmenších bratov, mne ste urobili.’ Po
tom povie aj tým, čo budú zľava: .Odíďte odo mňa, 
zlorečení, do večného ohňa, ktorý je  pripravený 
diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a ne
dali ste mi jesť, bol som smädný, a nedali ste mi 
piť, bol som pocestný, a nepritúlili ste ma, bol som 
nahý, a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo vä
zení, a nenavšívili ste ma.’ Vtedy mu aj oni pove
dia: ,Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo 
smädného alebo ako pocestného alebo nahého ale
bo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? ’ 
Vtedy im on odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoľvek 
ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne 
ste to neurobili.’ A pôjdu títo do večného trápenia, 
kým spravodliví do večného života“ (Mt 25, 31— 
46).

Mních dočítal. Dositeius sa zachvel.

— Vidím, že ste sa zachveli! — ozval sa k nemu 
mních.

— Aj táto ikona, a j slová, ktoré ste prečítali, ma 
strašia, — odvetil Dositeius. — Bojím sa Božieho 
súdu.

— Tie slová, priateľ, nie sú moje, — riekol mních,
— ale Kristove. Božieho súdu sa bojím aj ja  a máme 
sa báť všetci. Avšak tá dôležitá pravda je nám zja
vená nie preto, aby nás strašila, ale aby nás po
vzbudila k spravodlivému životu.

Dositeius sa už domov nevrátil. Stal sa mníchom
— pustovníkom, vstúpil na cestu spravodlivosti. Žil 
v šiestom storočí.

Keby Kristove slová o Poslednom súde vošli aj 
do našej duše, zaistili by nám spásu.

Cirkev oslavuje pamiatku ctihodného Dositeia 23. 
februára.

NESTOR, BISKUP A MUČENÍK

Nestor bol biskupom v Magidisi, prístave na juž
nom pobreží Malej Ázie, teraz Anatolskej provin
cie. Za jeho spravodlivý život, milosrdenstvo a 
skromnosť ctili si ho aj pohania. V prenasledovaní 
kresťanov za vlády cisára Decia námestník Pollio 
dal príkaz, aby Nestora predviedli pred neho.

— Deti, čo vás priviedlo ku mne? — spýtal sa 
Nestor vojakov, ktorí vošli do jeho domu.

— Pozýva ťa námestník cisára! — odvetili.
Nestor sa prežehnal a odišiel s vojakmi.
— Poznáš cisárov zákon? — spýtal sa námest

ník.
— Poznám! — odvetil Nestor.
— Pokoríš sa? Chceš byť mučený s Kristom alebo 

vážený ako ctiteľ našich bohov?
— Vášmu zákonu sa nepokorím! Vykonávam len 

príkazy nebeského Vládcu. S Kristom som bol, s 
Kristom i budem!

Námestník vyhlásil rozsudok:
— Keď teda vyznávaš Krista, ktorý bol ukrižo

vaný, aj ty budeš ukrižovaný!
Biskupa Nestora odviedli do Perhy a tam ho 

ukrižovali. Bol rok 250.
Keď biskupa Nestora pribíjali na kríž, prežehnal 

sa a nahlas sa začal modliť vyznanie viery: Verím 
v jedného Boha. . .  A keď ho zdvihli na kríži, pre
hovoril k ľuďom povzbudzujúc kresťanov:

— Všakže, moji bratia, my nikdy nezaprieme Bo
ha, ktorý za nás trpel na kríži, aby ani On nezaprel 
nás pred nebeským Otcom. Chceme trpieť spolu s 
Ním, aby sme spolu s Ním boli aj oslávení.

Pamiatku svätého mučeníka a biskupa Nestora 
cirkev oslavuje 26. februára.

o. Štefan Papp

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA FEBRUÁR

Všeobecný: Za obete terorizmu a za obrátenie te
roristov.

Misijný: Za kraje doteraz ešte zatvorené pred 
evanjeliom, aby otvorili dokorán brány Kristovi.

Srdce Ježišovo, nech v ovzduší čistoty a obeta
vosti kvitnú kňazské a rehoľné povolania.
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z a č í n a m e  p ô s t n u  d o b u
Nikdy úplne nepochopíme ta

jomstvo Kristovho vtelenia. To 
spojenie Boha a človeka v jedi
nej bytosti. Je celý Boh a predsa 
skutočný človek. Disponuje svo
jou božskou vševedúcnosťou a 
všemohúcnosťou á pritom žije 
normálnym ludským životom. Je, 
pije, spí, je ustatý, smutný, trpí, 
rozhoduje sa, dokonca sa modlí. 
Modliť sa predsa môže len Člo
vek. A on sa veľa modlil. To všet
ko nasvedčuje tomu, že sa stal 
človekom naozaj. Nielen tak, ako 
ked herec predstavuje kráľa ale
bo žobráka. Nie tak, že by on 
ako Boží Syn prišiel na svet in
kognito, v preoblečení za člove
ka, On bol skutočne človekom. 
A nielen bol, aj ním zostal a os
tane naveky. Z jeho božstva, z 
toho, že je Bohom, skutočným a 
celým, nič neubudlo. Je a zostá
va ním tiež naveky.

To, že Kristus prežil aj poku
šenie, je dôkazom, že sa stal sku
točne človekom a prijal na seba 
všetko ľudské. Prišiel na svet 
preto, aby vzal na seba naše hrie
chy. On, ktorý nemal, ani nemo
hol mať nijakého hriechu. On 
však poznal hriech len zo stano
viska Boha, urazeného Boha, nie 
zo stanoviska človeka — hriešni
ka. Vec! z dennej skúsenosti vie
me, ako inak sa javí urážka ura
zenému a tomu, kto urazil. Kris
tus potreboval skúsiť a poznať

hriech z ľudského hľadiska. Keď
že sám zhrešiť nemohol, priblížil 
sa k hriechu tak, ako to len Bo
žiemu Synovi bolo možné. A to 
bolo pokušenie. Pokušenie ešte 
nie je hriech, ale stojí v jeho bez
prostrednej blízkosti. Má podob
nú chuť. Je to asi tak, ako keď 
človek zastane tesne nad prie
pasťou a v tej chvíli prežije hrô
zu pádu, hoci nepadol. Tento po
cit pozná každý, kto prežil neja
kú haváriu. Keď vystúpi z auta 
a vidí, že nebyť stĺpika, čo by sa 
bolo stalo! Podobne je po preko
nanom pokušení. Vôľa nepodľah
la, ale človek si len vtedy uve
domí veľkosť nebezpečenstva, v 
ktorom bol. Niekedy je aj ťažko 
rozoznať hranicu medzi pokuše
ním a hriechom. Veľa úzkostli
vých ľudí považuje už pokušenie 
za hriech. Tak blízko stoja vedľa 
seba.

Kristus potreboval túto skúse
nosť, aby mal väčší súcit s nami. 
Aby vzrástlo jeho odhodlanie pod
stúpiť vykupiteľskú obeť. Aby sa

lepšie vedel vcítiť do svojej úlo
hy zástupcu všetkých hriešnikov, 
nositeľa všetkých hriechov sveta.

Začíname pôstnu dobu, ktorej 
základným tónom má byť poká
nie motivované utrpením nášho 
Pána. Stále sa budeme vracať k 
meditovaniu nad jeho vykupiteľ
ským dielom, aby sme sa naučili 
posudzovať hriech z hľadiska Bo
žieho. Je to akoby opačný postup. 
Kristus chcel poznať hriech z ľud
ského stanoviska, aby sa znáso
bil jeho súcit s nami. My sa mu
síme snažiť pochopiť veľkosť je
ho obety, aby sme poznali hrôzu 
hriechu a znásobil sa tak náš 
odpor voči hriechu, aby sme sa 
mohli naozaj kajať, ako nás vy
zýva náš Pán na začiatku pôstnej 
doby. Aby sme zmenili náš po
stoj k hriechu. Aby sme odolá
vali v našich vlastných pokuše
niach. K pýche, pialomyseľnosti, 
k lenivosti, k márnivosti, k po
vrchnosti, k sebectvu, k zúfalstvu, 
k ľahostajnosti, k zmyselnosti, 
k falošnosti, k pokrytectvu. A v 
množstve iných, ktoré nás denne 
obklopujú, alebo si ich nosíme 
v sebe a ktoré nás ustavične lá
kajú k hriechu.

Spoznať ich, odhaliť, znamená 
polovičné víťazstvo. Ak k tomu 
pridáme ešte živú predstavu veľ
kosti Kristovej obety, nepodľahne
me. A vyvolať v sebe taký stav, 
to je cieľ pôstnej doby. V. H.

XMOOOQQQOOOOOOOOOOOQOQOQOQOOQQOOOOOQQQOQOOOOOOOOOOOQQQOOO

Cirkevný deň sa v našom vý
chodnom obrade začína večier- 
ňou, ktorá sa už v prvých časoch 
kresťanstva začala odbavovať, 
ked sa rozsvietili svetlá. V tomto 
kresťania napodobňovali Izraeli
tov, ktorí podľa Božieho nariade
nia už večer pred blížiacim sa 
sviatkom začali svätiť sviatok.

Nám o večierni treba vedieť, 
že predstavuje Starý zákon, kto
rý sa začal stvorením sveta. Ok
rem toho večiereň nám pripomí
na tie predpovede, ktoré sa vzťa
hujú na Vykupiteľa, ktorým sa 
začína Nový zákon. A práve pre
to, že večiereň nám pripomína 
Starý zákon, začína sa takto: 
„Blahoslavený je Boh náš . . . “ A 
prečo len Boh sa spomína? V Sta
rom zákone ľudia ešte nepočuli
o Svätej Trojici. Vedeli, že Boh 
je len jeden. Naproti tomu sv.

e Svetlo tiché...
liturgia sa začína oslovením Svä
tej Trojice takto: „Blahoslavené 
je kráľovstvo Otca i Syna i Svä
tého Ducha . . . “ V Novom záko
ne nás Boží Syn poučil o Svätej 
Trojici a preto sv. liturgia pred
stavuje nám pozemský život od 
narodenia Ježiša Krista až po 
kríž, slávne vzkriesenie a nane
bovstúpenie.

Po obvyklom začiatku večierne 
sa spievajú slohy podľa prísluš
ného hlasu alebo sviatku. A slo
hy (stichiry) sú ďakovné chválo
spevy. Po nich nasleduje táto na
ozaj podľa obsahu pekná hymna: 
„Svetlo tiché, svätej slávy, ne
smrteľného Otca nebeského, svä
tého blaženého, Ježišu Kriste,

keď sme prišli k západu slnka a 
videli žiaru večernú, ospevujeme 
Otca i Syna i Svätého Ducha, Bo
ha. Je dôstojné preľúbeznými 
hlasmi oslavovať teba, Synu Bo
ží, ktorý dávaš život celému sve
tu. Preto ťa celý vesmír velebí“ 
(Svite tich y j. . . )

Podľa svedectiev Svätých Ot
cov, napr. sv. Bažila Veľkého, tú
to hymnu prvýkrát spieval sv. 
mučeník Atenogen pred svojou 
smrťou. Bol biskupom v Sebaste. 
Keď sa nechcel zrieknuť Krista, 
na príkaz cisára Diokleciána bol 
upálený. V r. 296 sv. Atenogena 
upálili a s ním aj jeho 10 učení
kov. Keď stál na hran'ci, spieval 
túto pieseň („Svetlo t i c h é . . .“), 
ktorú chcel nechať ako dar pre 
svojich veriacich. Iní tvrdia, že 
túto pieseň napísal sv. Sofron, 
arcibiskup jeruzalemský, ktorý



zomrel r. 638. Lenže prevažná 
časť Svätých Otcov tvrdí, že sv. 
Sofron túto pieseň len zapísal do 
svojich spisov, ktorá už bola dáv
no zložená.

Nás ale zaujíma, že túto peknú 
pieseň spievali naši predkovia 
pri večernej bohoslužbe, ktorou 
velebili celý vesmír a s ním aj 
Božieho Syna, ktorý dáva život 
celému svetu.

Tento príklad našich dávnych 
predkov nasledujeme aj my. Pre
to v našich chrámoch naďalej 
počuť túto peknú hymnu, ktorá 
ako príjemná vôňa kadidla vzná
ša sa večer k Bohu.

Čo bolo pohnútkou k tomu, že 
sv. mučeník Atenogen zložil túto 
pieseň? Boli to slová Svätého 
písma zapísané v Gn 3, 8 a 3 Kr
19, 12 a Z 104 — a v tomto žalme 
hneď na počiatku večierne sa čí
tajú slová: „Na krídlach vetra 
chodievaš“ (verš 3). Podlá slov 
knihy Genezis Boh sa prechádzal 
v tichom vánku v rajskej záhra
de, keď prví ľudia zhrešili. A veľ
ký význam tichého vánku ocenia 
najmä tí ľudia, ktorí žijú v kra
jinách tropickej horúčavy, ktorá 
ich veľmi trápi. Keď v tejto ho
rúčave vznikne tichý vánok, ten 
osvieži, oživí a dodá silu k ďalšej 
práci. A Sväté písmo okrem toho 
prirovnáva Boha k tichému ván
ku aj v 3 Kr 19, 12 aj preto, lebo 
tak ako tichý vánok príjemne 
účinkuje na telo, tak aj blízkosť 
Boha, ktorý sa prechádza na 
krídlach vetra a svojou blízkos
ťou vyvoláva v duši pocit radosti 
a šťastia. Slovami „tichý vánok“ 
nám Sväté písmo chce pripome
núť, že Boh nie je prísny, ktorý 
len tresce a hnevá sa, ale je aj 
láskavý, dobrý a milosrdný.

Sv. Atenogen celkom oprávne
ne podľa tichého vánku pripo
dobňuje Boha aj k tichému svet
lu, podľa ktorého ho oslavuje vo 
večernej hymne. Veď tak ako ti
chý vánok príjemne pôsobí na 
ľudské telo a pripomína blízkosť 
Boha, tak podobne aj tiché svet
lo príjemne účinkuje na náš zrak 
v porovnaní k silnému svetlu. 
Keď autor tejto hymny ospevuje 
tich svetlo, toto dalo podnet prá
ve zapadajúce slnko, ktoré sa 
v piesni spomína slovami: „Keď 
sme prišli k západu slnka“. Za
padajúce slnko svojou jedineč
nou krásou očarilo nielen umel
cov, ale aj kresťanov. Toto zapa
dajúce slnko pohýňa aj nás, aby 
sme pri večernej modlitbe poďa-

XI I I .  T A J O M S T V O  AKO Z O S T A T  Z D R A V Ý M
A ML A D Ý M

Ak si zdravý, si mladý. (Anglické príslovie.)
Za choroby  nem ôže staroba, a le  nesprávny život. (J. B. Tilden.)

Už liečitelia kamennej doby okrem vyháňania zlého ducha používali bylinky 
proti starnutiu. V Oriente boli magické omladzovacie účinky pripisované žen-šenu. 
Eberov papyrus, najstarší známy lekársky dokument, popisuje užívanie zvieracích 
orgánov pre mužnosť a dlhovekosť. Čínski lekári 3. storočia používali tkanivá 
z placenty ako omladzovacie tonikum.

S P Ô S O B Y  O M L A D Z O V A N I A
Švédsky spôsob

j Švédky sú známe krásavice s hladkou pleťou a mladým tfzhľadom. Vďačia za 
to dennému užívaniu Šípkového’ čaju, Šípkovej polievky, šípkového pyré a srvátky.

Švédska fontána zdravia je teda v C vitamíne. V ZSSR zistil!, Že vitamín C 
podnecuje nadobličky, produkuje !"Zlh vitálnych hormónov. C vitamín hrá dôležitú 
úlohu v oxidačno-redukčných pochodoch v tkanivách. Taktiež pomáha pri in
fekciách a otravách. Keďže starnutie je sprevádzané unaveným metabolizmom 
a autotoxikáciou, má C vitamín omladzorraci účinok. Deficit vitamínu C spôsobuje 
degeneratlvne zmeny v spoji vo vom tkanive — kolagénu. To má za následok 
okrem iného vrásky na koži. japonec dr. M. Higuchi dokázal, že je vzťah medzi 
hladinou vitamínu C a funkciou pohlavných žliaz. Spolu s nim hrá dôležitú 
úlohu pre funkciu pohlavných žliaz vitamín E. Výlučok prostaty, ktorý vyživuje 
spermie a udržuje ich živé, je extrémne bohatý na vitamín; nedostatok vitamínu 
C a E môže znížiť produkciu pohlavných hormónov, a tým spôsobiť predčasné 
starnutie. Keby existovala naozaj zázračná droga, bol by to vitamín C, ktorý 
pomáha pri väčšine chorôb — pre každého nad 40 rokov by to malo byť omla- 
dzovacľe tonikum.

Bulharský spôsob

V Bulharsku j,3 na počet obyvatefov najviac staročných na svete. Bulhari tiež 
konzumujú viac kyslého mlieka (vo forme kefíru a jogurtu) než ktorýkoľvek 
iný národ. Upozornil na to slávny ruský baktériológ dr. Iľja Močnikov, aiílor 
knihy „Ako predlžiť život“. Tvrdí, že nahnívanie metabolických zvyškov v hrubom 
čreve spôsobuje autotoxómiu, je hlavnou príčinou predčasného starnutia.

' (| Je presvedčený, že pokiaľ by sme mohli zabrániť vzniku toxlimc_g_ hrubom žravé.
pnohli by sme zdvojnásobiť dlžku života. Za týmto účelom odporúča práve kyslé 

{ jnliečne produkty ako jogurt, kefír, acidofilné mlieko a pod., produkty, obsahujúce 
laktózu, ktorou sa živia užitočné črevné baktérie a ktoré zabraňujú nahnlvaniu 
a následne autotoxikáciu.
. V Bulharsku urobil výskum medzi storočnými tiež Švéd Dr. E. M. Hoppe. Z roz
hovorov so 158 Bulharmi, starSlmi sto rokov urobil tieto závery:

t
— väčšina z nich sú prevažne laktovegetariáni, ktorých strava pozostáva hlavne 

z doma pestovaného celozrnného obilia, vždy čerstvo mletého, čerstvej zeleniny 
a ovocia z vlastnej záhrady a mlieka a mliečnych produktov, prevažne z ovčie
ho mlieka. Len S zo 1SB jedli pravidelne mSso;
všetci pravidelne jedia jogurt — prevažne z ovčieho mlieka;

— temer vSeici sú včelári a jedia hojne medu;
— všetci jedia fermentované jedlá (ako kyslá kapusta);
— väčšina je slnečnicové semená;
— všetci po celý život tvrdo pracovali, hlavne v poľnohospodárstve (iba 13 žilo 

v meste);
— 110 zo 158 boli takí chudobní, že si nemohli dovoliť prejedať sa;
— sú to ľudia priateľskí, spokojní, bez veľkých nárokov, žijúci bez hodiniek podľa 

rytmu prírody — v spánku, jedle i pri práci;
i Toto je bulharské „tajomstvo“ dlhého a zdravého života, žiadna fantastická komp-
- Ukovaná diéta alebo drogy — len jednoduchá rozumná strava z prírodných jedál 

a plný jednoduchý život na dedine; Nenechajte sa však zmiasť jeho zjavnou jedno
duchosťou: všetky prvky, ktoré obsahuje, sú vedecky preverené ako účinné fak- 

= tory, ochraňujúce pred predčasným starnutím a predlžujúce život. Je to diéta s čer- 
\ sťvým ovocím a zeleninou, mliekom, jogurtom, medom, slnečnicdvÝmi semenami, 

fermentovanými jedlami s malým množstvom mäsa, všetko v striedmom množstve.
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Rumunský spôsob
Pravdepodobne najveľkolepejšou omladzovacou terapiou všetkých Čias vykoná ■ 

vaňou v matovom meradle, Je gerovitalová terapia Dr. Anny Aslaniove). Hoci jej 
účinky nie sú schválené oficiálnou medicínou, v mnohých krajinách má oficiálne 
požehnanie (v Rumunsku, Švajčiarsku, Holandsku, Belgicku, NDR). Základom Ge- 
rovitalu H3 je prokain. Jeho omladzovacl účinok objavila Dr. Aslaniová úplne ná
hodou. Kedysi bol prokain používaný ako anestetikum. Dnes dochádza podstúpiť 
gerovitalovú kúru desaťtisíce ľudí z celého sveta.

Dr. Aslaniová tvrdí, že starnutie sa začína, keď telo stráca schopnosť ničiť staré 
a produkovať nové bunky. Gerovital pomáha teln obnoviť túto regeneračnú schop
nosť. Vraví tiež, že Gerovital spôsobuje omladenie, predlžuje život, dodáva novú 
energiu a chuť do života, spohyblivuje stuhnuté kĺby. . .  Sama je toho najlepšou 
reklamou, v 72. rokoch vyzerala ako 50. Medzi 40.—50. rokom sa môže Gerovital 
brať v tabletkách, ale po Šesťdesiatke je lepšie dávať injekcie, lebo je znížená asi- 
milačná schopnosť.

Ruský spôsob
Slávny ruský fyziológ Tarkchanov napísal, že príde čas,* kedy zomrieť(jired 100. 

rokom veku bude smola. Dr. Oľga Lepečinskaja tvrdí vo svojej knihe „ZivotTTelf 
a dlhovekosť“, že normálna dlžka ľudského života by nemala byť menšia akn^istiŕ 
rokov, pokiaľ by vyhovel elementálnym zákonom zdravia. Každý, kto sa cíti starý 
pred stovkou, je obeťou predčasného starnutia, ktorá ako každá iná choroba môže 
byť liečená. Ako? Jednoducho:
— zdravou, j e d n o l i u h o u ,  prírodnou nýfinm;—
— dostatkom fyzickej práce, rekreácie ä odpočinku;
— radostným a optimistickým náhľadom na život.

V ZSSR je 7x viacej storočných ako v USA. Je tam omnoho menej rafinovaných 
potravín, mäsa, coca-coly, menej priemyselných exhalácií a veľká popularita športu 
na vzduchu.

Niekoľko ďalších príčin dlhovekosti uvádzaných na základe prieskumu u 21000 
storočných:

c  používanie šípok, bohatých na C vitamín; 
i —  vitamín E a A;
t  hojne užívanie medu; v nemocniciach používajú med pred spaním kvôli hlbokému 

regeneračnému spánku;
— Rusi jedia: enormné množstvá slnečnicových semienok a nerafinovaný olej z nich. 

Tieto obsahujú vitamín E. nenasýtené mastné kyseliny, ktorých deficit je spo
jený s predčasným starnutím, kompletné bielkoviny, B vitamíny, minerály (špe
ciálne zinok, ktorý je nevyhnutný pre zdravú funkciu pohlávných žliaz i pro
staty; taktiež hojne je obsiahnutý v tekvicových semenách, v morských potra
vinách, ústriciach, surových orechoch a nihuli):

— používanie veľkého množstva surovej r-ihnla a cesnaku;
— fermentované jedlá: kvasený chlieb, kyslé uhorky, kyslá kapusta, kyslé mlieko, 

kefír, jogurt. Tieto potraviny omladzujú, lebo obsahujú kyselinu mliečnu a majú 
čistiaci a regeneratívne choroby.

S P Ô S O B  P O D Ľ A  V E D E C K Ý C H  P O Z N A T K O V

(Obsah 25. rezolúcie Medzinárodnej spoločnosti pre výskum výživy
a vitálnych substancií)

International Society. for Research on Nutriťien and Vital Substanoes má ve
deckú radu, zloženú zo 400 slávnych vedcov zo 75 krajín, reprezentujúcu lekárov, 
biochemikov, vyživárov a doktorov prírodných vied, z ktorých je mnoho nositeľov 
Nobelovej ceny. Toto vysoko autoritatívne vgdecké-júrum vykonáva objektívne 
vedecké štúdie, s výsledkami ktorých každoročne oboznamuje ha konferenciách 
lekársku verejnosť a rozličné zdravotné organizácie, ako je napr. World Health 
Organisation. Na svojej 7. konferencii vydala rezolúciu č. 25, ktorá sa opiera o se
demročný výskum. Uvádza^sa v nej toto:

Civilizačné choroby, ich základné príčiny.
Civilizačné choroby sú choroby zubov, chronické žalúdočné a črevné choroby, 

srdcové a koronárne choroby, reumatické choroby, niektoré nervové ochorenia 
a rakovina. Ich príčiny je nevyhnutné hľadať vo veľkej industrializácii a zmene
nom umelom životnom prostredí a antibioiogickom späsobe~2fvota:
— zmeny v prostredí: znečistenie vzduchu a vody, hluk a pod.,
— zmeny vo výžive: zdravie ohrozujúce jedovaté prísady v potravinách, ̂ rastliny 

pestované na poničených pôdach, navlac ešte devitalizované pri spracovaní, 
chybné zloženie sťraty^-prejedanie sa, nečistá strava (nahnitá, zožltnutá, okys
ličená) a iné,

— poruchy v životnom rytme: nedostatok pohybu, náhlenie sa a zhon, nedostatočný 
odpočinok a zotavenie, nemierne užívanie tabaku, alkoholu, drúg, kávy a pod.

kovali sa Pánu Bohu za všetky 
dobbrodenia, ktoré nám cez deň 
požehnal. A ked sme aj napriek 
tomu padli do hriechu, čo sme 
spytovaním svedomia zistili, oľu
tujme ho a až potom oslavujme 
Otca i Syna i Svätého Ducha.

Hymna nás však pobáda k to
mu, aby sme zvlášť oslávili Boha 
Syna, ktorý dáva život a je zá
bleskom Otcovej slávy a žiary, 
ako nás o tom presvedčuje aj 
udalosť premenenia. Pred preme
nením na vysokej hore Kristova 
tvár zažiarila ako slnko, lebo po
dľa Ž 83, 12 Boh je slnko a preto 
Z 103, 1, ktorý sa na začiatku 
večierne číta, nám pripomína, že 
Boh sa zahalil do svetla ako do 
rúcha. Práve na tieto slová žal
mu ukazujú aj slová: „Tvár mu 
zažiarila sťa slnko a odev mu 
zbelel ako svetlo“ (Mt 17, 2). Aj 
sám Boží Syn o sebe povedal: „Ja 
som prišiel na svet ako svetlo . . . “ 
(In 12, 46).

Na základe toho, čo tu bolo po
vedané, boli do tejto hymny vlo
žené aj tieto slová: „Svetlo tiché, 
svätej slávy, nesmrteľného Otca 
nebeského

Prečo hymná ospevuje svetlo?
Už hneď na prvej stránke Svä

tého písma Starého zákona číta
me: „I riekol Boh: ,Buď svetlo!* 
a bolo svetlo“ (Gn 1, 3). Hneď 
po týchto slovách oddelilo sa 
svetlo od tmy. A na konci dejín 
spásy, ako o tom hovorí posled
ná kniha Svätého písma, že sám 
Boh bude svetlom pre znovu stvo
rený svet: „Ja som Alfa a Ome
ga, Počiatok i Koniec * (Zjv 2, 6). 
Toto svetlo, o ktorom hovorí po
sledná kniha Svätého písma, je 
fyzické, ktoré v našom pozem
skom živote vystrieda noc a tma 
a táto tma ustúpi nikdy nehasnú
cemu svetlu, ktoré je Boh: „A 
svétlo vo tmách s v ie t i . . .“ (Jn 1, 
5).

Medzi týmito dvoma úsekmi — 
začiatkom a koncom — odohrá
vajúca sa dejinná skutočnosť do
svedčuje, že svetlo a tma zápa
sia medzi sebou, čo predstavuje 
boj medzi dobrom a zlom, medzi 
životom a smrťou. Taký význam 
pre nás kresťanov má svetlo, kto
ré naša hymna dojemne ospevu
je. Tým tichým svetlom je Ježiš 
Kristus, ktorý svojím žiariacim 
príkladom, učením a milosťami 
osvecuje náš život a ukazuje 
cestu tam, kde „v jeho svetle 
uzrieme svetlo“ (sloha na večier- 
ni 3 hlasa).

o. Vladimír P e t r á š k o



*|* Z krefianfkého f veta

Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na súkromnej au
diencii prvú kozmonautku sveta Valentínu Tereško- 
vovú za jej nedávnej návštevy v Ríme.

V nedeľu 25. októbra 1987 bolo Svätopeterské ná
mestie znova svedkom mimoriadnej udalosti. Pri 
pontifikálnej sv. liturgii pápež Ján Pavol II. vyhlá
sil za svätého Jozefa Moscatiho, lekára, primára 
v nemocnici, slávneho bádatela a univerzitného 
profesora, ktorý za svojho života vedel konkrétne 
uskutočniť kresťanský ideál. Nový svätec Giuseppe 
Moscati sa narodil v juhotalianskom meste Bene- 
vento v r. 1880. Už ak mladík prišiel do Neapola, 
tu vyštudoval medicínu a po celý život tu pracoval 
ako lekár. Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi 12. ap
ríla 1927.

Do zoznamu oslávených našich bratov a sestier 
zapísal Svätý Otec Ján Pavol II. v nedeľu 1. novem
bra 1987 vo Svätopeterskej bazilike ďalších troch 
blahoslavených. Sú to: Arnold Reche, Francúz, z 
rehole školských bratov, Ulrika Františka Nischo- 
vá, z rehole sestier sv. Kríža a Blandina Mertenová 
z rehole uršulínok, obe nemeckej národnosti. Na 
slávnostnej sv. liturgii a obradoch blahorečenia 
bola aj skupina rehoľníčok z Československa.

V Poľskom kolégiu v Ríme stretli sa v októbri 1987 
poľskí a ukrajinskí biskupi, aby prerokovali otázky 
spoločné obom bratským cirkvám.

Kolínskeho kardinála Josepha Höffnera, ktorý 
umrel vo veku 81 rokov 16. októbra m. r., pochovali
25. októbra 1987. Na pohreb prišiel z Ríma kardi
nál Ratzinger a vatikánsky štátny tajomník kardi
nál Casaroli.

V interview pre taliansky mesačník Jesus pove
dal patriarcha Moskvy a celej Rusi, že oslavy ti
sícročia christianizácie sa začnú 5. júna 1988 v mos
kovskej patriarchálnej katedrále Epifánie. Ich sú
časťou bude synoda ruskej pravoslávnej cirkvi v 
dňoch 6. až 9. júna v Trojičnom kláštore v Zagor- 
sku. Ďalšia slávnosť bude 10. júna v chráme Zmŕt
vychvstania v Danilovskom kláštore. Ďakovné bo
hoslužby majú byť 12. júna v Trojičnej katedrále.

Vo Viedni bol Svetový ekologický kongres na té
mu Mier s prírodou a mier medzi národmi. V tomto 
duchu prehovoril aj viedenský kardinál König a 
zdôraznil, že kresťania nemôžu byť neutrálni voči 
ekologickým problémom. Našou povinnosťou je odo
vzdať Zem čistú a súcu rodiť úrodu budúcim gene
ráciám.

V Drážďanoch t NDR sa stretli nemeckí katolíci 
pod heslom Moc Božia je naša nádej. Na stretnutí 
sa zúčastnili aj zástupcovia iných cirkví a nábo
ženských spoločností.

V belgických Antwerpách bolo 7. stretnutie pred
staviteľov katolíckeho Pax Christi International a 
ruskej pravoslávnej cirkvi. Všetci účastníci stret
nutia hodnotili nové myslenie, ktoré zo spoločen
ského života preniká aj do ekumenických kontak
tov cirkví. Účastníci zdôraznili, že navzdory rozdie
lom všetci sme povolaní v modlitbe a skutkoch pra
covať na stavbe lepšieho sveta.

V Dánsku bolo 7. kolokvium teologickej sekcie 
Berlínskej konferencie európskych katolíkov. Na 
stretnutí boli aj teológovia z Československa.

V Neapole aj v min. roku 19. septembra sa opa
koval zázrak s krvou sv. Januára. Svätec bol ne
apolským biskupom a za Čias cisára Diokleciána ho 
v r. 305 popravili v Puteol! pri Neapole. Zázrak s 
krvou sv. Januára sa opakuje každoročne trikrát: 
v sobotu pred prvou májovou nedeľou, 19. septem
bra a 16. decembra.

V Skopji bol jubilejný dvadsiaty seminár mace
dónskeho jazyka a literatúry. Usporiadala ho ta
mojšia univerzita sv. Cyrila a Metoda a bolo na 
ňom do 120 účastníkov, medzi nimi aj z Českoslo
venska.

Arcibiskup John Foley, predseda Pápežskej komi
sie pre oznamovacie prostriedky, oznámil, že témou 
Svetového dňa oznamovacích prostriedkov, ktorý 
bude 15. mája 1988, bude Solidarita a bratstvo medzi 
všetkými ľuďmi.

Svetový židovský kongres na svojom zasadaní 
pozitívne hodnotil rozvoj vzťahov medzi židmi a 
katolíkmi, ako aj stretnutie Jána Pavla II. s vyso
kým židovským rabínom Mordechaiom Waxman- 
nom.

V anglickom .grófstve Surry vo Weybridge cele
broval svoju prvú katolícku sv. liturgiu 76-ročný 
Dávid Mead Briggs. Predtým bol anglikánskym kňa
zom. Ďalší dvaja duchovní anglikánskej cirkvi sa 
pripravujú rovnako na vstup do rímskokatolíckej 
cirkvi.

Gr.-kat. chrám  Stretnutia Pána v M alcove
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 3. novembra 1987 ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovský sa zúčast
nil na dekanskej porade v Trebišove. — Dňa 12. no
vembra 1987 bol na dekanskej porade v Prešove. — 
Dňa 17. novembra 1987 na CMBF v Bratislave nav
štívil bohoslovcov našej eparchie. — Dňa 18. no
vembra 1987 sa v Trnave zúčastnil na pohrebe or
dinára trnavskej arcidiecézy arcibiskupa Mons. dr. 
Júliusa Gábriša. — Dňa 19. novembra 1987 bol v Br
ne na slávnostnom zasadnutí Výboru cirkevných 
a náboženských činitelov v ČSSR. — Dňa 22. novem
bra 1987 zavítal do obce Topola, okr. Humenné, kde 
s miestnym farským spoločenstvom slávil odpust 
sv. archanjela Michala. Miestnemu duchovnému 
správcovi farnosti o. Pavlovi Stankovi, ktorý si 
pripomenul 50 rokov od narodenia, poďakoval za 
doterajšiu prácu a poprial mu vela úspechov v osob
nom živote i v pastoračnej práci. — Dňa 26. novem
bra 1987 v Prešove viedol zasadanie'redakčnej rady 
našich časopisov. M. M.

NAŠI JUBILANTI

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

František Ivanko, správca farnosti Vyšná Olšava 
— 50 rokov narodenia (10. 2. 1928);

Ján Gamrát, správca farnosti Sedliská — 65 ro- 
r\óv od narodenia (14. 2. 1923);

Andrej Prokopovič, CSsR, správca farnosti Klo
kočov — 65 rokov od narodenia (16. 2. 1928);

Július Župan, n. o. y Bulovke — 55 rokov od or
dinácie (19. 2. 1933).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohaja fit, blahaja ľit!

SPRÁVY Z DOMOVA

Podpredseda vlády ČSSR Matej Lúčan prijal dňa 
5. novembra 1987 v Prahe z poverenia prezidenta 
ČSSR delegáciu Medzinárodného strediska za mier 
medzi národmi so sídiom v talianskom meste Assisi, 
vedenú členom riadiacej rady strediska Ennim Tia- 
ccim. Delegácia odovzdala podpredsedovi federálnej 
vlády posolstvo adresované hlavám štátov a vedú
cim predstaviteľom najvyšších inštitúcií v Európe. 
Na prijatí sa zúčastnil riaditeľ Sekretariátu vlády 
ČSSR pre veci cirkevné, námestník ministra Ing. 
Vladimír Janku a podpredseda Československého 
mierového výboru Josef Krejčí.

Dňa 10. novembra 1987 sa konalo v Banskej Bys
trici slávnostné zasadnutie Združenia katolíckeho 
duchovenstva Pacem in terris SSR. Prítomní boli aj 
zástupcovia katolíckej tlače, medzi nimi aj šéfre
daktor nášho Slova.

V dňoch 11. a 12. novembra 1987 sa konalo na 
pôde PBF v Prešove sympózium bohosloveckých fa
kúlt v CSSR k 1000. výročiu prijatia kresťanstva na 
Rusi. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia všetkých 
bohosloveckých fakúlt v ČSSR, ďalej zástupcovia

i Leningradskej a Moskovskej duchovnej akadémie
i zástupcovia štátnej správy na čele s Ing. Vladi
mírom Jankú, DrSc.

Delegácia Apoštolského Stolca na čele s arcibis
kupom Achille Silvestrinim, tajomníkom Rady pre 
verejné záležitosti vo Vatikáne, ktorá sa zúčastnila 
na pohrebe trnavského arcibiskupa, sa stretla dňa
17. novembra 1987 s ministrom kultúry SSR M. Vál- 
kom a námestníkom ministra, riaditeľom Sekreta
riátu vlády ČSSR pre veci cirkevné, Ing. Vladimírom 
Jankú.

Dňa 19. novembra 1987 sa v Brne konalo slávnost
né zasadnutie Výboru cirkevných a náboženských 
činiteľov v ČSSR. Zúčastnili sa na ňom predstavite
lia všetkých cirkví a náboženských spoločností v 
ČSSR. Spoločne sa zamýšľali nad doterajšou činnos
ťou Výboru pri príležitosti adventného obdobia a 
konca občianskeho roka. Na záver bol prečítaný 
text Adventného slova, ktoré okrem iného vyjadru
je nádej na úspešné pokračovanie odzbrojenia a 
snahu toto úsilie aj naďalej podporovať. „Lebo boj 
o odzbrojenie dnes — hovorí sa ďalej — nie je len 
bojom medzi záujmom jednotlivých ľudí či náro
dov alebo bojom medzi ideológiami a systémami, 
lež je to boj médzi tým, či má ľudstvo katastrofál
ne zahynúť alebo prežiť a žiť novým a lepším spô
sobom ako doteraz.“

V štvrtok dňa 26. novembra 1987 v Prešove za
sadala redakčná rada našich časopisov Slovo a Bla- 
hovistnik. Bol prerokovaný ideovo-tematický plán 
na rok 1988 a úlohy z toho vyplývajúce. Na zasad
nutí bol prítomný a j ndp. Mons. Ján Hirka, ordinár 
prešovský a zástupca MK SSR p. Vladimír Čelko.

F. D.
........ - O O C »

ZA BISKUPOM DR. JÚLIUSOM GÄBRIŠOM

Ako sme sa už dozvedeli z tlače, Pán života a  
smrti povolal si dňa 13. novembra 1987 po dlhej a 
ťažkej chorobe svojho verného služobníka arcibis
kupa, apoštolského administrátora trnavského Mons. 
dr. JOĺIUSA GÁBRIŠA. Zomrel v 74. roku svojho ži
vota a v 49. roku kňazstva. Biskupom bol 14 rokov.

Pohreb zosnulého arcibiskupa sa konal v jeho 
katedrálnom chráme v Trnave dňa 18. novembra 
1987 za veľkej účasti duchovenstva a veriacich. 
Prítomní boli predsedovia Zboru ordinárov ČSR a 
SSR František kardinál Tomášek a banskobystrický 
biskup Jozef Feranec. Za gréckokatolícku cirkev 
bol prítomný Mons. Ján Hirka, ordinár prešovský. 
Zahraniční hostia na čele s arcibiskupom A. Silves
trinim, tajomníkom Rady pre verejné záležitosti 
cirkvi vo Vatikáne. Na smútočnom obrade sa zúr 
častnil aj minister kultúry SSR M. Válek a ďalší 
zástupcovia štátnej správy.

Po rozlúčke v Trnave previezli telesné pozostat
ky nebohého arcibiskupa do rodných Tesárskych 
Mlynian, aby — ako si to prial — odpočíval po 
boku svojich rodičov a súrodencov.

VEČNÁ MU PAMIATKA!



Pápež pokoja a lásky
(2. pokračovanie)

POVOLANIE

Rodičia Angela Roncalliho boli h lboko nábožní ľudia. Z toľ
kých detí, ktoré pokladali za najväčšie Božie požehnanie, 
chceli aspoň jedného robotníka vychovať aj pre vinicu Páno
vu. Mal to byt ich prvý synček, Angelo. Často sa modlievali 
o tú veľkú milost, aby si Pán Boh vyvolil n iektoré diéta pre 
svoju službu. Ale dobre vedeli, že sama m odlitba nestačí. 
Otec usiloval sa svoj plán nenápadne, a le  prakticky pomaly  
vštepoval do útlej dušičky svojho Angelina. Neraz si ho po
sadil na plecia a  vybrali sa na výlet. Z vŕšku za dedinou 
bol krásny rozhľad na milú dedinku a na šíry kraj. V d iaľke  
videli vežu kostola  a  ešte ď alej kláštor. To bola pre otca prí
ležitosť, že sa rozhovoril o kňazskom  povolaní. Pán farár po
maly starne. O pár rokov sa možnú uprázdni jeho miesto pri 
oltári. Kto ho nahradí?

Angelino bol vnímavým chlapcom. Tieto modlitby rodičov, 
spoločné výlety a povzbudzovania neostali semenom, padlým  
na skalu. Angelinova mladá duša bola dobrou kyprou pôdou; 
ujalo sa v nej. Začalo pom aly klíčit, rozvíjať sa a rozvonia
vať medzi spolužiakmi. Angelina často bolo vidieť miništrovať 
pánu farárovi. Ten ho naučil rozumieť latinské odpovede, 
ktoré v tom čase každý dobrý miništrant musel vedieť na
spamäť, ak  chcel vyniknúť vo svojej významnej služby pri 
oltári. A Angelo Roncalli to chcel.

do Ríma pri príležitosti osláv 50. výročia kňazskej vysviacky 
pápeža Leva XIII. Malý Angelino chcel silou-mocou ísť s ním 
na túto pút. Svätý Otec a Rím ho vtedy veľmi zaujímali a  
priťahovali. Teraz sa mu konečne naskytla príležitosť. Ange
lino st ju nedal ujsť. Vtedy ešte nešípil, že práve toto mesto 
ho urobí známym po celom  svete a že prežije v ňom skoro 
päť najpožehnanejších rokov svojho života ako  pápež, Kristov 
námestník na zemi.

Angelo Roncalli vychodil ľudovú školu vo svojom rodisku 
Sotto tl Monte. Sedával v prvej lavici a  bol vzorným a usi
lovným žiakom. Roku 1888 pristúpil k  prvému sv. prijímaniu. 
Mal vtedy sedem  rokov. O rok  neskoršie prijal aj sviatosť 
birmovania.

Rodičia ho neskoršie poslali do Celana, kde bolo biskup
ské kolégium. Celano je  14 kilom etrov od dedinky Sotto il 
Monte. Túto vzdialenosť Angelino musel prekonávať každý deň 
pešo. Pre m alého chlapca to bol veľký výkon. Zaiste to bolo 
hlavnou príčinou, prečo mu tak dobre nešlo štúdium ako  
v rodnej obci. Vysvedčenia, ktoré prinášal domov, zarmu
covali jeho otca. Ľújal, že Angelo sa stane kňazom. Ale na 
to bolo treba dlhej prípravy, veľa učenia.

Jedného dňa otec Roncalli si sadol za stôl a ťažkou sed
liackou rukou napísal istému kňazovi list s prosbou, aby 
nejako opatrne vysvetlil malému Angelovi, že nie je súci za 
kňaza. List mal doručiť dotyčnému kňazovi sám Angelo. Keď 
Angelo už bol na ceste, naraz ho napadlo veľké pokušenie. 
Bol ohromne zvedavý, čo  písal jeho otec v tom liste. Mul 
akúsi predtuchu, že to bolo čosi o ňom. Otvoril list, prečítal 
h o . . .  a zahodil. Keď dlho nechodila odpoveď od kňaza, otec 
Roncalli sa dovtípil, čo  sa asi stalo s Jeho listom. Tú ne
milú úlohu, ktorej sa chcel striasť, predsa len musel vykonat 
sám. Vykonal ju bez okolkov. Povedal synovi: „Angelo, mal 
som s tebou veľké plány. Dúfal som. že budeš študovať a 
staneš sa, hádam, kňazom. No, ako vidno z tvojho vysved
čen ia, ostaneš ty aj naďalej len sedliakom  ako tvoj o t e c . . . “

Príhoda však Angela neznechutila. Zaumienil st odteraz 
ešte usilovnejšie- študovať. A ukázali sa aj lepšie výsledky 
Angela sa ujal istý kňaz, don Karol Valtellina, ktorý poznal 
nadanie a usilovnosť Angela. Vyučoval ho latinčinu a ostatné 
predmety a Angelo výborne zložil skúšku do tretej gymná- 
ziálnej triedy v Bergame. To znamenalo aj Jeho ubytovanie 
v internáte — konvikte pre malých semináristov. Keďže mat
ka nem ala ani na stravné a zaopatrenie, don Valtellina po
máhal platiť študijné príspevky za Angela, ktorý sa v ber- 
gamskom malom seminári stal vynikajúcim žiakom.

Po troch rokoch prtjímajú ho do veľkého seminára. 24. júna 
1895 ako riadny bohoslovec začína nosiť reverendu a do
stáva .tonzúru.

Skúsení pedagógovia čoskoro objavujú v Angelovi vzácne 
vlastnosti, tak potrebné pre budúceho kňaza a pastoračnú 
prácu: hlbokú vieru so schopnosťou získavať okolie, v mla
dosti neobyčajne zrelú disciplinovanosť, poslušnosť a cieľa
vedomosť.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
Kňazské povolanie Angela Roncalliho sa mimoriadne upev

nilo roku 1888. Angelino mal vtedy sedem  rokov. Strýčko 
Xaver sa celkom  vážne rozhodol, že pôjde na pút do „več
ného mesta“. Po celom  Taliansku sa vtedy organizovali púte
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