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Uprostred pôstu nám svitá cirkev predkladá pred 
naše oči svätý kríž. Robí to z dvoch príčin. Najprv, 
aby v nás vzbudila úprimnú ľútosť a tak dobre pri
pravila na pokánie za hriechy, a potom, aby svätý 
kríž bol pre nás knihou, z ktorej máme čítať, ako 
si Pán Boh vysoko cení našu nesmrteľnú dušu, že 
vydal na smrť vlastného Syna, Ježiša Krista.

Kríž je opravdivá kniha múdrosti, ktorú napísal 
Spasiteľ svojím utrpením a vlastnou krvou. Sv. apo
štol Pavol pozerajúc sa na Kristov kríž zvolal: „Ale 
ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom náš
ho Pána Ježiša K ris ta ...“ (Gal 6, 14), hoci kríž je  
bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre 
tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou 
idocou (1 Kor 1,18) .

Sv. Ján Zlatoústy vo svojej kázni na krížupoklon- 
nň nedeľu takto vyzdvihol sv. kríž: „Dnes je radosť 
na nebi i na zemi, preto vystavuje sa pred svetom 
Kristov kríž, ktorého silou sa vyháňajú démoni, lie
čia sa neduhy, zaháňajú mračná tmy a všetky kon
činy sveta. Kristov kríž je zbraň, ktorá prináša tro
feje a víťazstvá. Je to štít, pancier, prístav, zátišie, 
veniec, víťazná odmena, istá ochrana, pokladnica 
všetkých dobrôt a milostí, tak terajších, ako aj bu
dúcich. Preto s veľkou horlivosťou robme znak krí
ža na čele, v rozume i v našom srdci.“

Sv. Efrémt zasa píše takto: „Kríž — vzkriesenie 
mŕtvych; kríž — nádej kresťanov, žezlo chromých, 
úspech chudobných; kríž — uzda pre bohatých, 
pokorenie pyšných; kríž — nádej beznádejných.“

Paul Claudel v jednej svojej dráme píše, ako sa 
piráti na širom mori zmocnia lode. Medzi zajatými 
je i kňaz. Povrazmi ho priviažu na stožiar. Potonn 
celú loď vyhodia do povetria. Nuž pripútaný k sto
žiaru prežil. Len vďaka tomu, že drevo imá tú vlast
nosť, že zostáva nad vodou a neponorí sa. A tento 
bezmocný priviazaný muž sa modlí týmito slovami: 
„Bože, ďakujem ti, že si ma pripútal k tomuto dre
vu. Neviem, kami ma vlny ponesú, somt im vydaný 
napospas, ale viem, že si ma zachránil a že nado 
mnou je modré nebo.“

Tento obraz môžeme aplikovať každý na seba, až 
sa ocitneme v moci kríža. Len kríž nás drží nad vo
dou, len vďaka jemu prežijeme. Tí, ktorí sa kŕčovi
te chytajú čokoľvek iného, budú strhnutí na dno 
a nezachránia sa.

„Aký to veľký div! Predstavuje sa nám drevo krí
ža, na ktoré dal Kristus dobrovoľne pribiť svoje 
telo. . spievame v nedeľu večer krížupoklonnej 
nedele. Naozaj, zdá sa nám čudné, že Kristus, ktorý 
mal k dispozícii všetky krásy sveta so všetkými čis
tými radosťami, že si pre naše vykúpenie vyberá

Kristus, opravdivý Boh náš, p re  našu spásu  bičovaný, tŕním 
korunovaný a  na k r í í  pribitý, n a príhovor B ohorod ičky  a  všet
k ý ch  svätých  n ech  sa  n ad nam i zm ilu je a  spasí nás (Prepus

ten ie  vo V eľký štvrtok f.

kríž. To preto, aby sme mali silu a odvahu prinášať 
obety z dočasných vecí a tým si zaručili nebeskú 
blaženosť. Každá príležitosť k obeti je veľkou pre
vierkou našej lásky k Bohu.

My sme sa slávnostne ukrižovali pri sv. krste, keď 
sme sa zriekli všetkého zlého a sľúbili sme, že bu
deme verne slúžiť Bohu. Preto z tejto cesty nesmie
me nikdy odbočiť.

Svätý pôst je pre nás vhodnou príležitosťou, aby 
sme sa znovu lepšie pozreli na svätý kríž a tak po
silnení ešte horlivejšie prežili tento svätý čas v 
zdržanlivosti od všetkého zla.

„Všetci v pôste zdržanlivosťou kroťme svoje telo. 
Modlitbou a slzami hľadajme Pána. Prosme ho, aby 
nás spasil. Odstráňme zlobu svojho srdca'a kajúcne 
volajme: Prehrešili sme sa proti tebe, Kriste, Kráľu, 
ale spas nás ako si spasil Ninive a vo svojej dobro
te daj nám účasť na Nebeskom kráľovstve.“ (Z ve- 
čierne predpôstnej nedele.)



KALENDÁR 
NA MESIAC

M A R E C

1. U Eudoxia, mučenica
2. S Teodot, biskup
3. Š Eutrop a i,«, mučeníci
4. P Gerazlm, ctihodný. Prvý piatok
5. S Konon, mučeník. Z á d u š n á

6. N 3. pästná — Krížupoklonná. — Hl. 6. Utr. ev.
6. Lit. Žid 4, 14—16; 5, 1—6: Mk 8, 34—38; 9, 1. 
Amorskí mučeníci

7. P Chersonskí mučeníci
8. U Teofylakt, biskup. MDŽ
9. S Sebastskí mučeníci

10. Š Kodrat a i., mučeníci
11. P Sofron, biskup
12. S Teofan, vyznavač. Gregor, pápež. Z á d u š n á

13. N 4. pôstna. — Hl. 7. Utr. ev. 7. Lit. Žid 6, 13—
20; Mk 9, 17—31. Nicefor, biskup

14. P Benedikt, ctihodný
15. U Agap a í., mučeníci
16. S Sabín, mučeník
17. Š Alexej, ctihodný. P o k l o n y
18. P Cyril, arcibiskup
19. S Chryzant a Dária, mučeníci

20. N 5. pôstna. — Hl. 8. Utr. ev. 8. Lit. Zid 9, 11—
14; Mk 10. 32—45. Sabbskí mučeníci

21. P Jakub, vyznavač
22. U Bažil, mučeník
23. S Nikon a i., mučeníci
24. 5 Predsviatok Blahozvestovania
25. P Blahozvestovanie presv. Bohorodičky — Lit.

Žid 2, 11—18; Lk 1, 24—38.
26. S Zbor sv. arch. Gabriela. O d d a n i e  sviatku

Blahozvestovania. Lazárova sobota

27. N Kvetná nedeľa. — Utr. ev. Mt 21, 1—11; Lit.
Fil 4, 4—19; Jn 12, 1—18. Matróna, mučenica

28. P H'lár a Štefan, ctihodní
29. U Marek a Cyril, mučeníci
30. S Ján Lestvenník, ctihodný
31. Š Velký štvrtok. S t r a s t i .  Hypát, ctihodný

My — kresťania — musíme daf svetu to, čo sv. 
apoštol Pavol označuje ako ovocie Ducha: lásku, 
radosf, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, veselosť, zdvo
rilosť, sebakontrolu. V podstate je to záležitosť vy
tvárania nového a menej sebeckého ľudského po
kolenia, vedomého si svojej solidarity a kolektívnej 
zodpovednosti. To je v prvom rade duchovná a mo
rálna úloha. Leon Josef Suenens

„Kto chce (sf za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj k rli a nasleduje ma“ (Mk 8, 34).

P. Delp, odsúdený nacistami k smrti, napísal na rozlúč
ku tieto slová: ..Nechcem sa tešiť znižovaním hodnôt ži
vota. Rád by som eSte žíl, rád by som dalej tvoril a hlá
sal mnoho nových slov a hodnôt, ktoré som až teraz ob
javil. Dopadlo to inak. Bože, daj ml silu, aby som vydržal.“

Kresťan nachádza v kríži silu života. Kto dokáže trpieť, 
vziať na seba kríž, ten dostáva za svoje utrpenie odmenu 
Čiastočne už tu na zemi — pretože získava pokoj v duši, 
a po smrti večný život.

Je preto dobre pripomenúť si slová biskupa dr. Josefa 
Hloucha z jeho populárnej Minuténky: „Koľko krížov mohlo 
stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by človek vedel, kam 
s tým krížom má ísť.“

„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného 
života“ (Jn 8, 68).

„Tento druh nemožno vyhnať i l t l n ,  iba modlitbou“ (Mk
9, 29).

V roku 1943 v čase vojny Ernest Jünger napísal: „Zo 
všetkých domov zostáva len ten, ktorý je budovaný kupo
lou zložených rúk. Jedine v ňom Je istota.“

Spasiteľ sľubuje, — a to vidieť a j v prípade posadnuté
ho chlapca, — že každá dobrá modlitba bude vypočutá. 
„Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, 
a budete to mať“ (Mk 11, 24). Dôverujme mu!

„Učltel, chcenia, aby si nám splnil, o Co ťa poprotlae“
(Mk 10, 35).

O kartáginskom vojvodcovi Hanlbalovi vieme, že pri voj
nových výpravách znášal všetky útrapy vojenského života, 
hlad, nepohodlie, zimu. Spal na zemi a jedol prostú stravu 
ako obyčajný vojak. V boji bol vždy medzi prvými. Svo
jich vojakov chcel nadchnúť, aby mu ako veliteľovi dô
verovali a boľi presvedčení, že pre seba nechce nič, ale 
že slúži vlasti.

Ježiš Kristus, ktorý zostúpil z neba medzi nás, bol jeden 
z nás. Zil ako my, pracoval a trpel. Neviedla ho k tomu 
žiadna túžba po sláve, ale po našej spáse a sláve. Preto 
rozhodne odmietol prosbu Jakuba a Jána, ktorí si zažia
dali sedieť v nebi po jeho pravom a ľavom boku, lebo je 
sebecká a málo ohľaduplná k druhým učeníkom. Hovorí 
im: ..Neviete, čo žiadate“ (Mk 10, 38). A poučuje ich, že 
„ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby 
slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk
10, 45):

„Pane, ten, ktorého milnfei, Je chorý (Jn 11, 3).
Tieto slová z Jánovho evanjelia bolo kedysi vidieť v 

kláštoroch, alebo nemocniciach, vyšité na prestieradle čl 
prikrývke. To sú slová, ktoré nám hovoria, že Boh navšte
vuje krížom i svojich „miláčikov“, že choroby prídu i na 
tých vyvolených.

Francúz León Bloy, obrátil sa raz ku Kristovi s týmito 
slovami: „Modlíš sa za tých, ktorí ta pribili na kríž a ty 
sám pribíjaš na kríž tých, ktorí ťa milujú.

Podivuhodný zákon! Čím kto viac miluje Boha, tým viac 
je od Boha ukrižovaný . . .

Ukrižovaný Spasiteľu, zmiluj sa nado mnou i nad všetký
mi chorými a zomierajúcimi. —H —



Na pozdrav tejto krásnej jari
Zhodli sme sa v tom , že najkrajším  m esiacom  

roka je máj. Bojazlivo, aby sa  nikto, k to  m á m áj tak  
strašne rád, nenahneval — by som  povedal, že p re
krásny je prvý lam y  m esiac. M esiac, v ktorom  sa  
prebúdza príroda zo zim ného spánku, m esiac, k eď  
sa zo zeme tisnú prvé jarné kvety, m esiac, k eď  m ô
žeme konečne odložit zim né kabáty  a  vyjst na prvé 
jarné vychádzky.

V tohtoročnom marci si pripom ínam e veľa vý
znamných výročí. Hneď si povedzm e, že je  odvtedy  
45 rokov, čo v bojoch  pri S okolove po prvý raz bo
jovala naša vojenská jedn otka  po boku  Sovietskej 
armády. V tažkých bojoch  padol kapitán  Otákar 
Jaroš, hrdina ZSSR.

9. marca 1903 — pred 85 rokm i — sa  v Barton  
Ohiu — ako syn našich vysťahovalcov, čo  nem ali 
doma chlieb — narodil náš Fraňo Kráľ, sp isovateľ, 
národný um elec, ktorý umrel v r. 1955.

V marci 1938 (12.) vpadli do  R akúska h itlerovské  
vojská a uvalili na krajinu hrôzovládu. — V m arci 
si pripomenieme aj 100 rokov  od úmrtia v eľkéh o  
pedagóga a spisovateľa M akarenka (1888).

Pred 35 rokm i — 14. m arca 1958 — umrel K le
ment Gottwald, vynikajúci pracovník českoslov en 
ského i svetového robotn íckeho  hnutia, organizátor  
národnooslobodzovacieho boja  s loven ského  a  č e s 
kého národa v ča se  druhej svetovej vojny, prezident 
ČSR.

Radi si spom ínam e aj 160 rokov, k toré  uplývajú 
od tých čias, čo sa narodil v S lavošovciach, v Rož
ňavskom okrese  náš spisovateľ Pavol Dobšinský, 
zberateľ ľudových povestí.

Iste mnohí z nás si radi pripom enú udalost nie 
každodennú: 18. m arca pred 275 rokm i (1713) od- 
visol v Liptovskom Svätom M ikuláši bojovník proti 
panskej svojvôli a  za práva poddaného ľudu Juro 
Jánošík, ktorý uzrel svetlo sveta 25. januára 1688.

18. marca 1848 — pred 140 rokm i — zrušil uhor
ský snem poddanstvo.

20. marca 1828 (pred  160 rokm i) sa  narodil nór
sky realistický dram atik H enrik Ibsen.

21. marca uplýva 35 rokov od zvolenia Antonína 
Zápotockého za prezidenta ČSR. — Pred dvadsiati
mi rokmi — 27. m arca 1968 — zahynul prvý soviet
sky kozmonaut Jurij A lexejevič Gagarin.

30. marca 1968 zvolili za prezidenta ČSSR arm ád
neho generála Ludvíka Svobodu poslanci nášho Ná
rodného zhromaždenia.

♦  ♦  ♦

Ale už tradične je  u nás m arec m esiacom , v k to 
rom pozdravujeme naše m atky, sestry, ženy  — pri 
Medzinárodnom dni žien. Nie je  to form alita , a le  
opravdivá ľudská láska , ktorou sa  prihováram e k  
spoločníčkam nášho života. N erobím e tak  iba jed 
norázovo, veď ich obdarúvam e svojim i pozornosťa- 
mi po celý rok. Pri ich sviatku si však uvedom ujem e 
ich dôležitú úlohu v rodine, v ľudskej spoločn osti 
vôbec. Teraz viac ako  inokedy  pripom ínam e svojim  
detom, aby si vážili matku, tií starostlivú dobrú m a
mu, ktorá prvá ráno vstáva a posledná si večer líha. 
Mamu, ktorá vie navariť voňavú bielu kávu a  ma- 
kovník upiecť, aký  nikto iný neupečie . . .  t

Veľa sm e dlžní našim  m atkám , ženám , veľa za ich  
denné nám ahy a  denné práce, za druhú smenú, k to 
rú konajú , kým  my, muži si zvyknem e už po robote  
od d y ch ov ať . . .  Veľa sm e im dlžní za ich trpezlivosť, 
láskavosť, za pochopen ie  vecí, k to ré  my neviem e 
pochopiť, lež  oni ich ved ia uniesť pri svojom  lás
kavom  srdci.

Vari by sm e ich  m ali v tento deň  aj odprosiť a  
povedať: nehnevajte sa, m am a, nehnevajte sa za na
še huncútstva a  nezbedníctva, za naše om yly a  potk- 
nutia. Vy ste ich  všetky  prijali a  pochop ili a  verili 
ste, že je  to už naposledy, že naozaj už budem e 
iní . . .

Spom eňm e si a j na m atky, k to ré  neprežívajú ten
to deň  v poko ji, na m atky, ktorým  umierajú v ná
ručí d eti od  hladu. Na všetky  m atky. 1 na tie, k toré  
sa  už pobrali do večnosti v nádeji slávneho vzkrie
senia.

A pre všetky  prosm e o dar Božieho p oko ja , aby  
m ohli šťastne rodiť svoje  deti, usm ievavé ich baliť 
do p lien ok  a  poko jn e  h ľad ieť do budúcich d n í . . .  I

—ant—

PRÍKLADOM VO VÝCHOVE
Problém manlelstva a rodiny rozoberal a| koncil a svoje 

uzávery vložil do pastorálne] konštitúcie O Cirkvi v »účamom 
svete (£1. 48). Na margo rodičov povedal: „Kaď aú rodičia 
prví v dobrom priklade a rodinne] modlitbe, potom a] deti, 
ba všetci, Co iijú  v rodinnom krnhu, Iahiie  nájdu eestn k 
ľudskosti, spáse a svätosti.“

Kto sa zahráža veľkým kameňom, ten nehodí (Perzské prí
slovie).

Ked niekto nechce vidief, nepomflie mn ani svetlo ani oku
liare (Švédske príslovie).

Krivého dreva Je v lese najviac (Pofské príslovie).



N a j d r a h š i e  s i o v o  —  m a t k a
Matka. Koľko je v tom slove neprebádaných obsa

hov, koľko spomienok, koľko lásky, a nevysloviteľ
ných pocitov! Rozpomienky na šťastné a bezstarost
né detské roky, keď sine sedávali na je j kolenách 
a videli je j úsmevom rozšírenú tvár! Byť matkou — 
to je veľké povolanie dané Bohom každej žene, po
volanie akéže čestné, ale aj zodpovedné.

Význam úlohy matky v procese výchovy dieťaťa 
zdôrazňuje Svetová organizácia zdravia (WHO) v 
jednej zo svojich správ: „Najdôležitejšou vecou pre 
psychické zdravie mladého pokolenia je, aby dieťa 
malo podmienky pre nadväzovanie úzkeho a vrúc
neho kontaktu a citovej väzby so svojou matkou.“
V tejto správe sa ďalej píše: „Výskumy priamo uka
zujú, že keď je dieťa pozbavené matkinej starostli
vosti, jeho rozvoj je skoro vždy omeškaný fyz cky, 
intelektuálne a spoločensky a môžu sa prejaviť fy
zické i duševné poruchy.“

A práve takéto väzivo je potrebné medzi matkou 
a  dieťaťom, aby detstvo zanechalo milé spomienky 
na celý život. Prichádza všaik a j obdobie, keď ro
zumná matka má sa d skrétne utiahnuť, aby umož
nila d'eťaťu plný rozvoj jeho osobnosti bez nepo
trebných alebo aj škodlivých zábran. Má vedieť za
chovať určitú zdržanlivosť a hľadieť na jeho samo
statné počínanie s porozumením, ktoré má pripra
viť dieťa na zorganizovanie vlastného života. Ale aj 
dieťa má v tejto neľahkej chvíli pristúpiť k rodičo
vi, prejaviť svoju úprimnosť a vďačnosť i lásku naj
mä matke, hoci ona neraz v sebe dusí slzy bolesti, 
keď deti vyletúvajú z hniezda jedno po druhom.

Všetky matky sú rovnaké, či tie pred tisíc rokmi 
alebo dnes, všetky sú ustarostené o svoje deti, o za
bezpečenie výživy pre ne, o odev, o ich budúcnosť. 
Lebo dať dieťaťu život iba fyzicky, to ešte nie je 
všetko, je čosi ešte viac, čosi, čo rozlišuje matku 
spomedzi iných žien, a to zodpovednosť za ich život. 
Úlohou každej matky je každodenné zdokonaľova
nie seba, aby dieťaťu mohla dať čo najviac, aby sa 
všestranne rozvíjalo a správne formovalo.

Veľkosť úloh matky — to je práca každého dňa, 
nevyspatých nocí, je to aj strach a obava, je to smú
tok a slzy nad svojím potomstvom. Boh stvoril ženu 
a určil je j na zemi cieľ, veľké poslanie prinášania 
nového života v svojom Ióne. Keď Boh stvoril ženu 
pre takéto veľké úlohy, obohatil ju mnohými darmi, 
ktorými sa vyznamenáva v živote. Dal je j lásku, 
bedlivosť, všímavosť, mužnosť, dobrotu, nežnosť, 
čnosti také pekné a hodné je j ženskosti. Sám Boh
v Kristovej osobe prišiel na zem ako všetci ostatní 
ľudia, chcel akoby tým zdôrazniť a vyzdvihnúť dôs
tojnosť matky a dať im vzor ženy, v ktorej srdci 
ukryl celú hĺbku Božích tajomstiev vykúpenia člo
veka a súčasne ukázal nám Máriu ako obyčajnú 
zemskú matku. Bohorodička má byť vzorom každej 
matky, lebo splnila svoju výchovnú funkciu ako iné 
matky, keď najdokonalejšie sa riadila Božou vôľou.

Dnes prežívame neľahké časy, keď civilizácia na
miesto, aby žene pomáhala, zahnala ju do víru za
mestnania a povinností, z ktorých sa je j ťažko vy
maniť. Koľkože nervov vyžaduje vražedné tempo ži
vota, v ktorom je j tak málo času zostáva pre vlastné 
dieťa, na úsmev, na rozhovor, na zábavu, na odpo-

¡ap on ská  m atka  so  svojim  dtetaíom
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činok. Koľko práce a starostí treba vynaložiť, aby 
dieťa bolo vkusne oblečené, aby malo kvalitné a do
statočné jedlo, aby mu tak zabezpečila ďalší štart 
do života.

Kedysi dievča od najranejších rokov svojho života 
bolo pripravované plniť úlohu matky. A keď dieťa 
prišlo na svet, prijímala tento fakt ako čosi samo
zrejmé a prirodzené, čo bolo späté s plnením 
jej poslania. Dnes byť matkou je čosi viac ako len 
plniť úlohu, pre ktorú bola stvorená; je to otázka 
životných hodnôt, cieľa a zmyslu obetovania sa de
ťom. Jej život ubehá takmer nebadane v namáhavom 
pracovnom tempe doma i na pracovisku, že ani ne
postihuje roky, ktoré ubehli nad jej hlavou; naraz 
len spozoruje, že je j pribúda stále viac strieborných 
nitiek vo vlasoch.

Preto vo sviatok našich matiek, keď je už plno 
kvetov, odovzdávame im ich ako poďakovanie za 
všetko, čo robia alebo urobili pre nás. Kvety však 
väflnú a usýchajú, ale naše srdcia majú každý deň 
horieť láskou k matkám, verným strážkyniam do
máceho krbu.

Všetkým matkám, tým mladým i starším, prajeme, 
aby vždy mali v sebe dosť sily a hojnosť vytrvale] 
lásky pre svoje deti i vtedy, keď sa dali na bludné 
cesty a nech túto silu vždy čerpú zo srdca Božej 
Matky Panny Márie a k nej vystierajú ruky, kecf 
búrka začne ohrozovať rodinné ohnisko. Nech nebo 
nad nimi je častejšie vyjasnené ako zamračené a 
nech z neho žiari skôr slnko, ako fey z neho padalo 
krupobitie a nech ich potomstvo zahŕňa úprimnou 
láskou a vďačnosťou, aby sa im kráčalo ľahšie v 
dňoch, keď sa schyľuje k večeru.

R. A SLÁVIČKY



Ú C TA  K SV. JO Z E F O V I
Naša redakcia dostala list, v ktorom sa istý čita

teľ pýta, prečo v našom kalendári 19. marca nie je 
spomienka sv. Jozefa. Aby sme túto vec vysvetlili, 
najprv krátko odpovedáme: Rímskokatolícka cirkev 
oslavuje sv. Jozefa 19. marca. My, gréckokatolíci, ho 
oslavujeme inokedy a to už od prvých čias kresťan
stva. 0 tom však podrobnejšie.

Z našich bohoslužobných kníh sa dozvedáme, že 
už naši predkovia v prvých storočiach kresťanstva 
si uctili sv. Jozefa a to hneď v nasledujúci deň po 
vianočných sviatkoch. Tento sviatok sa nazýva Zbor 
presvätej Bohorodičky a sv. Jozefa. Teda už prví 
kresťania sa uzniesli, že hneď po vianočných sviat
koch sa zhromaždia v chráme, aby oslávili Bohoro
dičku a jej snúbenca sv. Jozefa. Obidvaja mali dô
ležitú úlohu pri narodení Ježiša Krista a na vianoč
né sviatky nemohli na nich myslieť, lebo sa plne 
sústreďovali na dejinnú udalosť narodenia Božieho 
Syna. Ale hneď po tomto sviatku sa venovali úcte 
Panne Márii ako Matke Božieho Syna a jeho pestú
novi.

Bohoslužobné knihy okrem toho venujú pamiatke 
sv. Jozefa i nedeľu po vianočných sviatkoch. Táto 
nedela sa volá pamätným dňom sv. Jozefa, snúben
ca Panny Márie. V túto nedeľu oslavujeme sv. Jo
zefa takto: „S jasaním zvestuj, Jozef, Božie divy pra
otcovi Dávidovi, lebo si videl rodiť Pannu. Spieval 
si na slávu s pastiermi a mudrcami. Poklonil si sa 
Spasiteľovi, keď si prijal zvesť anjelov. Pros Krista 
Boha, aby spasil naše duše.“ Túto pieseň, ktorá sa 
v našom obrade volá tropár, napísal sv. Roman Slad- 
kopevec roku 510.

Aj tento tropár potvrdzuje, že úcta k sv. Jozefo
vi vo východnom obrade je veľmi dávna. Nuž a pre
to že pamiatku sv. Jozefa oslavujeme v tieto dni, 
neoslavujeme ho 19. marca.

Úcta k sv. Jozefovi v 13. storočí začala prenikať 
z Východu aj na Západ. Pričinením kartuziánskych 
mníchov sa v 17. storočí rozšírila vo veľkej miere.
V r. 1847 pápež Pius IX. nariadil, aby sa jeho úcta 
rozšírila po celom svete. Jeho deň v kalendári bol 
stanovený na 19. marec. Pápež Pius XII. v roku 1955 
zaviedol pamätný deň sv. Jozefa, robotníka. Toľko 
stručne o vývoji úcty k sv. Jozefovi.

A teraz o tom, prečo si uctievame sv. Jozefa.
Úcta k sv. Jozefovi má svoj dôvod v tom, že z Bo

žieho rozhodnutia stal sa pestúnom Božieho Syna 
a snúbencom Panny Márie. Okrem toiho bol aj po
tomkom kráľa Dávida. Z evanjelia vieme, že sv. Jo
zef nevedel o tajomstve vtelenia Božieho Syna. Pre
svätá Panna v pokore nič mu o tom nepovedala, 
akej slávy sa jej dostalo. Keď však sv. Jozef zbadal, 
že jeho snúbenica je v požehnanom stave, chcel ju 
tajne prepustiť. Keď bola aj v požehnanom stave, 
nechcel veriť, žeby sa dopustila hriechu, preto ju 
chcel tajne prepustiť.

Ako o tom uvažoval, na Boží príkaz zjavil sa mu 
vo sne anjel a poučil ho: „Jozef, syn Dávidov, neboj 
sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého . . . “ (Mt 1, 20). Poučený 
sv. Jozef „urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a 
prijal svoju manželku“ (Mt 1, 24). Býval s presvätou 
Pannou v Nazarete, kde bol tesárom.

Keď vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať sú
pis ľudu po celom (rímskom) svete, vybral sa aj 
Jozef s Máriou do Betlehema, mesta Dávidovho, lebo 
aj ona pochádzala z toho istého rodu. Pre úklady 
kráľa Herodesa odišiel s Ježiškom a Máriou do 
Egypta a neskôr sa vrátil opäť do Nazareta. Keď 
mal Ježiš dvanásť rokov, podľa obyčaje vybrali sa 
do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Potom sa zno
vu vrátili do Nazareta (Lk 2, 51).

Kedy sv. Jozef zomrel, nevieme. Vieme, že Ježiš 
začal verejne účinkovať, keď mal 30 rokov. Sv. Jo
zef už vtedy nežil, lebo sv. evanjelium ho nespomína. 
Giovanni Sandigliano (rím.-kat. kňaz) vo svojej kai- 
he Iďte k Jozefovi na str. 211 píše o tom, ako umie
ral sv. Jozef: „V náboženských knihách kresťanov 
východného obradu je napísané: Anjel na Boží prí
kaz oznámil sv. Jozefovi, kedy zomrie. Jozef tú zvesť 
prijal pokojne. Po anjelovom odchode pocítil veľkú 
slabosť a ľahol na lôžko. Nemocného ošetrovali Je
žiš a Mária a potešovali ho slovami. Keď mu nadišla 
posledná hodina, Ježiš podopieral jeho klesajúcu 
hlavu a z druhej strany Mária mu stierala smrteľný 
pot z čela. Izbička sa naplnila svetlom, Ježiš ho po
bozkal na čelo a potom ho nasledovala Mária. Za
krátko sa odlúčila jeho svätá duša od tela a pobra
la sa do blaženej večnosti. Pretože sv. Jozef zomrel 
v náručí Ježišovom a Máriinom, jeho verní ctitelia 
ho prosia, aby im pomohol v prítomnosti Ježiša 
a Márie zomrieť.“

Ako si predstavujeme sv. Jozefa?

Akad. m aliar M ikuláš K lim čák : Svätý Joze f, o le/ (1979J



Zobrazuje sa ako starec so šedivými vlasmi a bie
lou bradou. Možno preto, aby naznačili, že pre sta
robu nenažíval s Pannou Máriou. Najčastejšie zo
brazujú sv. Jozefa s rozkvitnutou ľaliou, či kvetom, 
ktorý drží v ruke. Prečo? U Židov nebolo panenstvo 
v takej úcte ako u kresťanov. Každá žena sa mala 
vydať. Kedže Mária nemala už rodičov, ž;dovskí 
kňazi rozhodli, že je j vyberú ženícha. Rozhodli, aby 
tí mládenci, ktorí sa zaujímajú o Máriu, priniesli do 
jeruzalemského chrámu suchú ratolesť. Mária sa 
mala vydať za toho, ktorého ratolesť rozkvitne. Iba

Jozefova ratolesť vykvitla. . .  Preto sa sv. Jozef zo
brazuje s rozkvitnutou ratolesťou v ruke.

Zo Svätého písma vieme, že keď v Egypte nastal 
veľký hlad, faraón povedal ľudom: Iďte k Jozefovi. 
Jozef z dvanástich Jakubových synov sa dostal do 
Egypta a zachránil Egypťanov, svojich bratov i svoj
ho otca pred hladom . . .  Podobne aj k nám volá Boh, 
keď nás sužujú rozličné starosti a trápenia: Iďte 
k Jozefovi! Vypočujme tento hlas a s vrúcnou mod
litbou prosme sv. Jozefa, aby nám pomáhal, lebo 
jeho príhovor, podporovaný Pannou Máriou, je moc
ný. o. Vladimír P e t r á š k o

MÄRIA, PLÄŠT SVETA ŠIRŠÍ NAD OBLAKY. . .

(Mariánsky rok)

„Otvorím svoje ústa. Nadše
ne budem spievať a velebiť te
ba, Kráľovná Matka. Plný šťas
tia budem jasať a oslavovať 
tvo]e divy . . spievame s Cir
kvou o ochrane, ktorú má nad 
kresťanským ľudom naša ne
beská Matka. Naozaj, „tak ju 
na oblakoch videl ct'hodný 

Andrej, ako svojím ochranným plášťom prikrýva 
ľudstvo“ (Na litiji sviatku Ochrany P. Márie).

Táto jej zázračná ochrana sa javí kresťanskému 
ľudu už od je j prvého príhovoru v Káne Galilejskej. 
A zostala hlboko vštepená v srdciach zbožných ve
riacich, prenikajúcich do tajomstva je j orodovania.

„Za všetkých sa modlíš, Dobrotivá, ktorí sa s vie
rou utiekajú pod tvoj ochranný plášť . . . “, spieva
me o nej v pobožnosti. Jej pokrov, ochrana je usta
vične rozprestretá nad celým svetom. Všetky rasy 
a národy, uctia si ju, majú v nej veľkú ochranu a 
záštitu. Dôkazom toho sú mnohé svedectvá o jej 
orodovaní, ktoré preukazuje cez stáročia všetkým, 
ktorí sa k nej utiekajú.

V kódexe Manipulus Florum roku 1380 zbožný 
mních zapísal prvú slovenskú pieseň: „Mária, Mát- 
ko . . . “ Len nebesia by vedeli povedať, koľko ma
riánskych piesní sa zrodilo i v srdciach nášho ľudu.

Panna Mária nielenže sa stála Božou Matkou, ale 
je aj Orodovnicou v nebi a tým dostala zvláštnu 
moc a jej príhovor má aj zvláštnu silu. „Máriin ži
vot v nebi má pečať oddanosti Kristovi a má za cieľ 
starať sa o bratov a sestry svojho Syna, ktorí sú ešte 
na púti k Otcovi. Jej život je dokonalá láska a súčas
ne dúfajúca starostlivosť“ (M. Schmaus).

Bolo to kedysi dávno. V chudobnej rodine naj
mladší .chlapec naučil sa modlitbu k Panne Márii, 
ktorá sa končila slovami: „Panna Mária, pomôž, 
už je čas!“ Modlitbu sa modlil každý deň.

Jeho rodina však bola vo veľkej ôiede. Otec bol 
bez práce. Nemohol nájsť prácu a rodina upadala. 
Jedného večera sa vrátil celkom zúfalý. Zaumienil 
si, že tak žiť nemožno a preto skončí svoj život. 
Ale tu mu čosi v duši hovorilo: Ani s deťmi sa ne
rozlúčiš? A tak nešťastný otec vrátil sa domov, po
tichu vošiel do izby a chcel pobozkať svoje spiace

dieťa. Vtom dieťa prehovorilo zo spánku: „Panna 
Mária, pomôž, už je čas!“ Otec bol týmito slovami 
dojatý. Už sa nevracal, aby spáchal samovraždu, 
ale s plačom ostal doma. Dôvera v pomoc Božej 
Matky mu dodala sily. A nebol sklamaný. Dostal 
zasa prácu a trvalý zárobok.

Keď zomieral sv. Ján Eudes, kňaz spoločnosti Lás
ky blížneho, odovzdal sa celý Božiemu milosrden
stvu a ochrane presvätej Bohorodičky. Zvolal: 
„Ukáž, že si Matka!“

Žiadny kresťan-katolík nepochybuje o tom, že 
orodovanie Panny Márie u Boha je silné a účinné. 
Preto tak verí, že Boh na je j príhovor vypočuje je
ho modlitby. Slová: „Veľa zmôže naliehavá modlit
ba spravodlivého“ (Jak 5, 16) platia nad každú po
chybnosť o Božej Matke, viac, než o iných svätých, 
pretože zďaleka prevyšuje ich svojou spravodlivos
ťou a zásluhami. Naše pútnické miesta o tom sved
čia, že neraz už ukázala, že je naozaj našou nebes
kou Matkou, ako to vyjadrujeme v piesni: „Matka 
milá, v svete toho — nikdy počuť nebolo, — že by 
tvoje srdce koho — bolo kedysi zavrhlo“ (JKS, 348).

„Mária, plášf sveta širší nad oblaky, raduj sa a 
spas v teba dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bo
horodičke ).

o. F. Dancák

Nová fa r sk á  budova vo V ojčiciach (1987)

Starí idú zle, ale radia dobre (Dánske príslovie).
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Nazývať cirkev mystickým Kristovým telom nie je 
teda rečníckym výrazom. Spomedzi veci, známych 
ľuďom, živé telo najlepiie predstavuje, čím cirkev 
skutočne je. Podstatnou vecou totiž v živom tele je 
to, že má jedno životné centrum, takže každý jeho 
prvok žije jedným a tým istým životom.

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

MYSTICKÉ KRISTOVO TELO I.

Podľa doterajších úvah sme spojenie s Kristom 
chápali ako spojenie lásky a poslušnosti. Už v tom
to zmysle je čímsi zázračným a nad ľudskú pred
stavivosť. Ale to je iba okraj. Gplné spojenie s nim 
a prostredníctvom neho s Bohom, je ešte hlbšie 
a užšie. Musím« sa snažiť pochopiť ho, pretože tvo
rí ústrednú skutočnosť o cirkvi a ústrednú skutoč
nosť o nás samých.

Vezmime ako východisko otázku, ktorú dal Kris
tus, sediaci po Otcovej pravici, Šavlovi, ponáhľajú
cemu sa do Damašku. Šavol neľútostne prenasle
doval kresťanov v Jaruzaleme (nerobil nič nikdy 
polovičato, ani ako Šavol — farizej, ani ako Pavol
— apoštol). Náhlil sa do Damašku, aby ich tam pre
nasledoval, keď tu náhle oslepilo ho svetlo z neba 
a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo 
ma prenasleduješ?“ Všimnime si: nie „moju cir
kev“, ale „mňa“ (čítaj Sk 9 ,1 —8).

Kristus tu tvrdí, že jestvuje totožnosť medzi jeho 
cirkvou a ním. Ale tieto slová nie sú rečnícky ob
rat, ktorými chce Kristus povedať, že cirkev je jeho 
zvláštnym vlastníctvom. Pre Šavla to bola chvíľa 
pravdy. A Šavol tú totožnosť pochopil ako skutoč
nú. Neskôr napísal Galaťanom (3, 28): „Vy všetci 
ste jeden v Kristovi Ježišovi“.

To isté povedal Kristus, hoci Pavol ná ceste do 
Damašku to nemohol vedieť, pri Poslednej večeri, 
a to vlastne na ceste z večeradla do Getsemanskej 
záhrady. „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 15, 5).

Táto myšlienka je rozhodujúca. Spojenie kresťa
nov s Kristom nie je iba spojenie lásky a poslušnos
ti: je živou organickou jednotou. Ratolesti, to nie 
je proste spolok, ktorý sa vinič rozhodol založiť 
a blahosklonne sa mtu venovať. Vinič žije v ratoles
tiach, ony žijú v ňom, žijú samým životom viniča.

Naše spojenie s Kristom je teda takého druhu, že 
on žije v nás, my žijeme v ňom, žijeme jeho samým 
životom.

Táto pravda je vznešená i tajomná zároveň. Do 
jej tajomstva sa najviac vhĺbil sv. Pavol, čo je sa
mozrejmé, pretože táto samotná pravda stačila Kris
tovi na to, aby obrátil Šavla. Cirkev je Kristovým 
telom a my všetci sme „údmi“ jeho Tela, časťami 
jeho Tela. „Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ 
(1 Kor 12, 27).

Cirkev nazývame mystickým Kristovým telom. 
Prídavné meno „mystický“ znamená tajomný. Tak
to ho odlišujeme od prirodzeného Kristovho tela, 
počatého v lone Panny Márie a narodeného v Bet
leheme, toho tela, ktoré viselo na kríži, je teraz po 
Otcovej pravici, a ktoré prijímame v eucharistii pod 
spôsobom chleba a vína. Teológovia hovoria o dru
hom mystickom tele ako pokračovaní prvého, 
lebo v ňom predlžuje svoje účinkovanie medzi ľuď
mi, ktoré začal počas svojho krátkeho života tu na 
zemi.

Z n ebeský ch  výšin zostúpil Gabriel. Prišiel d o  N azareta a po
zdravil Máriu Pannu: „Raduj sa, lebo  p očn eš Syna“, ktorý  bo l 
ui. pred  Adamom, Tvorcu vekov, V ykupiteľa tých, čo  U sp ie
vajú: „Raduj sa, p reč is tá * (Chvály na utierni Zvestovania Pan

ny Márie)
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ĽÚTOSŤ JE POTREBNÁ

Keď sv. arský farár spovedal velmi zatvrdilého a ľahostaj
ného hriešnika, rozplakal sa. Kajúcnik prerušil vyznanie a 
prekvapene sa pýta): „Prečo plačete?“ — „Pretože neplačete 
vy“, — dostal odpoveď od sv. Jána.

SPÄJA NÄS LÁSKA

Pápež Ján XXIII. mal na to zlaté pravidlo, ktoré vyjadril 
v encyklike Ad Petri Cathedram 29. Júna 1959 takto: „Veď 
mocnejšie Je to, čo spája veriacich, než to, čo ich delt: v po
trebnom nech je  zhoda, v pochybnosti sloboda, vo všetkom 
láska.“



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECfiZ

Slzenie ikony presv. Bohorodičky t Póči roku 1696

Terajšia gr.-kat. farnosť Póč dostala názov „Má
ria Póč“ v minulom storočí. Pôvodne sa volala Bovč. 
Podlá dávnych dokumentov názov dediny bol Bovč 
a tiež Bolč. V pápežských zápisoch zo 14. storočia 
sa  nazýva Bolč, Bolt, Bild. Vo Varadínskych regis
troch z 12. storočia v 213. zázname je zapísaná ako 
Bolt. Slovo Bolč alebo Bolč užíva sa v pojme „hlbi
na“ a podľa slovného pôvodu je od slova „boloto“; 
odtiaľ: bolč, bovč. Aj župa, v ktorej sa Póč nachá
dza, v maďarskej kronike Turoczia (II. c. 4) nazý
va sa: Zaboucha (ZaboučaJ i Zabolča. Teda „Za- 
boucs“ znamená okolie, či miesto, ktoré ležalo 
kdesi za Bovčom, zn. kdesi za nížinou, hlbinou, mo
čiarmi, blatom. Obyvatelia Póče svoju dedinu na
zývali Bovč. Na zadnej strane pócsskej zázračnej 
ikony je napísané: „Šiju ikonu napisa 1675 hoda 
Štefan Pap, dľa cerkvi Bovčanskoj“. Na druhej iko
ne Póčanského chrámu je nápis: „Šiju ikonu napisa 
Michail Ieromonach v monastyri gr. (grečeskom) 
v Bovciv — ľita 1742“.

Farnosť Póč leží v kraji Nyr, je to časť Potisia 
v terajšej Hajdudorožskej eparchii. Veľa miest a 
dedín v tomto kraji začína sa slovom Nyr, napr. 
Nyiregyháza. Tento názov „Nyr — Nyrj“ je pre
vzatý Maďarmi od pôvodných obyvateľov tohto kra
ja. Nyr — od slova „nyrjati“ — tak sa nazýva preto, 
že tento kraj bol dávno následkom častých pôvod
ní Tisy močaristý a tu a tam z močiarov vyčnievali 
medzi vodami ostrovy. Chotárne názvy tohto kraja 
svedčia o tom, že bol obývaný Rusínmi, ktorí aj po
čas tureckej okupácie Maďarska zachovali si svoju 
vieru, svoj východný obrad a vo viacerých dedinách 
ešte a j teraz vedia obyvatelia hovoriť rusínsky. De
dina Póč sa stala známou široko-ďaleko pre slzenie 
ikony presv. Bohorodičky v gr.-kat. kostolíku. Po
mrime sa na túto udalosť, ako ju podávajú historic
ké dokumenty a protokoly došetrenia tohto slzenia 
biskupským úradom v Egri.

Kostolík v Póči roku 1696 sa ničím neodlišoval 
od ostatných drevených kostolíkov Mukačevskej 
■eparchie, kostolíkov, aké i teraz nájdeme vo viace
rých farnostiach našej eparchie. Jeden z nich je 
pri košickom múzeu, v skanzene v Bardejovských 
Kúpeľoch a inde. Kostolík v Póči bol malý, dreve
ný. Nad dverami pri vchode podľa starodávnej oby
čaje na hrade bol vyrezaný rok postavenia kosto
líka: 1676. Ale nebol to prvý kostol v Póči. Pred ním 
tu bol tiež drevený kostol a  to od nepamäti, alebo 
„od daven-davna“, ako sa o tom vyslovil mukačev
ský biskup Michal Manuel Olšavský roku 1751, keď 
túto farnosť vizitoval. Pod slovami „daven-davno“ 
biskup rozumel viac storočí. Rôzne dáta rokov na 
ikonách kostolíka a v cirkevných knihách ukazo
vali na to, že kostolík a farnosť v Póči je od pradáv
na, lebo do toho dávna nesiahala ani dedinská tra
dícia. Kostolík z roku 1696 bol malý, avšak pre ve
riacich bol postačujúci. Póč vtedy mala okolo 500 
gréckokatolíckych veriacich.

Originál p ó čsk e j ikon y  vo Viedni v chrám e sv. Š tefana

Ako to predpisuje východný obrad, na ikonosta- 
se, pri kráľovských dverách stála ikona Bohorodič
ky. Ikonu na drevenú dosku namaľoval Štefan Pap, 
brat miestneho farára Daniela Papa roku 1676. Ro
ku 1675 starosta Pócse Vasil Čihrij objednal u ma
liara Štefana Papa, mladšieho brata ich farára iko
nu Bohorodičky. Za vyhotovenú ileanu maliar Štefan 
Pap žiadal 6 forintov. Avšak starostovi sa tá cena 
videla priveľká, preto ikonu odmietol kúpiť. Ikonu 
kúpil veriaci Lavrenc Hurta a daroval ju do kosto
líka. Tak ikona bola vložená do. ikonostasu nového 
kostolíka. Póčsky farár Daniel Pap bol už 60-ročný, 
ale bol to ešte statný človek. Vysoký, vážny, s dlhou 
bradou, dlhými vlasmi, ktoré mu padali až na ple
cia. Bola nedeľa 4. novembra roku 1696. Kňaz Da
niel Pap vošiel do chrámu a začal slúžiť Službu 
Božiu. Počas Služby Božej veriaci v chráme spozo
rovali, že z očú Bohorodičky na ikone ikonostasu 
kvapkajú slzy, stekajú po ikone a padajú na obrus 
oltárika pod ikonou. Chrámom preletelo vrzušenie. 
Ani spev veriacich neišiel tak ako inokedy. Ľudia 
akoby onemeli. Všetci upierali zrak na ikonu. Ne



pokoj veriacich spozoroval aj kňaz. K nemu podi
šiel kurátor:

— Presvätá Bohorodička na ikone plače! — po
šepkal.

Starý kňaz strnul. Umlkol, ale chytro sa spamätal 
a ďalej odbavoval Službu Božiu. Kňaz od oltára odisť 
nemôže. Služba Božia sa skončila. Kňaz dal veria
cim požehnanie, ale veriaci sa nepohli. Z chrámu 
nevychádzali. Upreli svoje oči na kňaza.

Kňaz Daniel Pap pristúpil k ikone Bohorodičky. 
Stál a dlho sa na ikonu pozeral. V kostolíku bolo 
mŕtve ticho. Kňaz videl, že sa v očiach Bohorodičky 
na ikone zjavili dve slzy veľké ako zrno hrachu, ste
kajú po tvári a padajú na obrus oltárika pod ikonou. 
Starý kňaz schýlil hlavu. Ľudia nevedeli, či sa modlí, 
alebo stojí a nevie, čo má robiť. Zrazu zdvihol hlavu 
a skoro odišiel k oltáru. Veriaci videli, že sa rýchlo 
vrátil s ručníkom a začal utierať ikonu, oči, tvár, 
a potom celú ikonu. Oči Bohorodičky 11a ikone po 
utretí ostali suché, avšak ihneď sa v nich zjavili 
slzy. Vtedy vysoký a mocný kňaz pravou rukou 
chytil vrch ikony, ľavou sa oprel o ikonostas a ce
lou silou trhol ikonou. Vytrhol ju z ikonostasu a 
obrátil. Všetci veriaci sa zhŕkli okolo neho. Na dos
ke zadnej strany ikony kňaz čítal nápis: „Šiju iko
nu napisa 1675 hoda Štefan Pap, dľa cerkvi Bov- 
čanskoj“. Kňaz si prezrel dosku, prstami kontrolo
val jej hrubku. Doska bola tenká.

■Vltár v chrám e sv. Š tejan a vo Viedni s  orig inálom  ikon y
z P óče

ľrv á  kóp ia  p ó č sk e j ikon y  v Póči

— Nikde žiadnej stopy falšovania! — zašepkal 
si. Položil ikonu na svoje miesto v ikonostase, ale 
nepribil ju. Priniesol čistý obrus a položil pod iko
nu. Teraz slzy kvapkali na obrus . . .

Prešlo niekoľko dní. Ikona Bohorodičky neprestá
vala slziť. Správa o slzení ikony preletela celým 
krajom, celým štátom. Prichádzali ľudia, chceli sa 
presvedčiť, či to nie je podvod, brali ikonu do rúk, 
prezerali, utierali slzy z ikony, avšak na ikone sa 
zjavovali vždy nové slzy. Prichádzali dedinčania, 
úradníci, vojaci, dôstojníci, prichádzali rímskoka- 
tolíci, reformáti, ľudia viery helvetskej, augustiniá- 
ni, prichádzali významné osoby štátu, vojska a rím
skokatolíckeho biskupstva z Egeru. Jeden vojak v 
zázrak neveril. Postavil sa pred ikonu a neustále 
utieral slzy z očú Bohorodičky. A tie neprestávali 
tiecť. Keď vojak aj vtedy ostal neveriacim, ikona sa 
zmenila, stemnela. Vojak padol na kolená. Vstal 
a odišiel na faru ku kňazovi:

— Prišiel som vám, otče, povedať, že zanechávam 
svoju vieru a vraciam sa do našej cirkvi.

— Povedz, syn môj, presnejšie: do cirkvi svojich 
otcov! — povedal starý kňaz a dodal: Nech ťa chrá
ni póčanská presv. Bohorodička!

Egerský rímskokatolícky biskup prikázal previesť 
došetrenie zázraku v Póči.

(Pokračovanie v budúcom Čísle)

o. Štefan P a p p



Svetlá Východu

CTIHODNÝ SIMEON — NOVÝ TEOLÓG

Pomenovanie „Nový Teológ“ správne znamená 
„Mladší Teológ“ z dôvodov rozlíšenia od „staršieho 
Teológa“, Gregora Nazianského alebo Gregora Veľ
kého, konštantinopolského patriarchu. Tento Sime- 
on — mladší Teológ bol mníchom v kláštore Studi- 
tov a igumenom kláštora v Konštantinopole. Po 
akomsi čase igumenát odovzdal inému mníchovi 
.a sám žil v samote, písal články, poučenia a modli
tebné hymny. Zomrel 12. marca roku 1022 a v tento 
deň sa slávi a j jeho pamiatka.

Ctihodný Simeon Teológ je najvýznamnejší by
zantský mystik stredoveku. Zanechal veľa spisov. 
Nazvali ho „Novým Teológom“ pre hlbku ním vy
svetľovaných kresťanských právd v jeho spisoch. 
Z jeho spisov treba spomenúť: Teologické pravdy. 
Slovo o viere, Slovo o troch spôsoboch modlitby, 
a i. Pozrime si niekoľko z jeho poučení:

— Pomysli si: Adam zhrešil veľkým hriechom, 
pretože slovám Boha neuveril a slovám hada uveril.

— Tí, čo strážia bránu Božieho kráľovstva, keď 
v kresťanovi neuvidia Kristovu podobu, ako v sy
novi otcovu, v žiadnom prípade ju neotvoria a ne
dovolia im vojsť. A Kristovu podobu tvoria pravda, 
tichosť, spravodlivosť a spolu s nimi pokora a lás
ka k blížnym. Nad kým nekraluje Kristus prostred
níctvom tých dobrých skutkov, ktoré sme spomenu
li, ten nie je podobný Kristovi, ako syn otcovi, a je 
nehodný vôjsť do Nebeského kráľovstva.

— Zmierte sa s Bo>hom, lebo každý, kto nedodr
žuje Božie prikázania, je nepriateľom Boha a proti 
Bohu bojuje.

— Z celej duše si obľúbme to, čo nám Boh prika
zuje milovať.

— Slnko a hviezdy, nebo a zem a všetko sa po
minie, a ty, človeče, ostaneš sám so svojimi skut
kami.

— Čo je v tele choroba, to je v duši hriech.
— Ten, kto sa kaja zo svojich hriechov, nebude 

mať z toho úžitok, ak neprijme od Krista Pána aj 
liek na tú svoju chorobu, ktorá je príčinou toho, že 
hreší.

— Čokoľvek by rcibil človek v terajšom živote, 
robí to márne, ak to neprospieva jeho duševnému 
zdraviu.

— Kresťan, ktorý má rád slávu, peniaze alebo 
rozkoše, nie je opravdivý kresťan.

— Hriešnici sú Božími nepriateľmi, od ktorých sa 
Boh odvracia.

— Duša sa očisťuje prostredníctvom viery a vy
konávania Božích prikázaní.

— Je nutné, aby každý súdil sám seba, či je hod
ný vojsť do Nebeského kráľovstva.

— Boh nikoho nestvoril, aby bol otrokom iného 
človeka.

— Povedz mi, brat môj: keď hovoríš: viem, že som 
smrteľný, a že všetko viditeľné ako tieň sa míňa, 
že deň smrti je neznámy, že sláva spravodlivých je

večná, že hanba a utrpenie hriešnikov sú nekoneč
né, — a predsa, i ked toto vieš, neutekáš od zla?

— Ked vieš, čo je dobro, prečo páchaš zlo?
— Sú ľudia, ktorí sa nazývajú a sú kresťanmi, a 

sú, ktorí sa nazývajú, ale nie sú kresťanmi. Ku kto
rým patríme my?

— Kto neplní vôju Krista Spasiteľa, nie je kres
ťan.

— Len ten je skutočným kresťanom, ktorý nielen 
nazýva Krista svojím Pánom, ale aj plní jeho vôľu.

— Každý si musí uvedomiť, že je ničím.
— Nikto nech sa neopovažuje myslieť, že môže 

byť spasený len samotnou vierou bez konania dob
rých skutkov.

— Treba zachovávať všetky prikázania a nepo
hŕdať ani jedným, a j najmenším.

— Vo vzťahu k Bohu máš povinnosť chrániť svo
je svedomie čisté a nedovoľovať si robiť nič také, 
čo sám nenávidíš a čo si neželáš, aby oni robili tebe.

— Všetko rob tak, ako keby si bol pred Božou 
tvárou. V žiadnom prípade nedopusť, aby ťa znepo
kojovalo tvoje svedomie, ak si nerobil dobre.

— Znakom opravdivých veriacich je v ničom a 
nikdy neprestúpiť prikázania veľkého Boha a Spa
siteľa nášho Ježiša Krista.

— Snaž sa byť pre všetkých vzorom vo všetkých 
čnostiach, pretože láska je lepšia ako modlitba.

— Kresťania, ktorí veria v Krista, žehnajú sa zna
kom kríža, nie jednoducho, nie hocijako, nie nepo- 
zor»»p.ale pozorne a zbožne. Kríž dáva duši moc 
a silu, zmysel a božskú múdrosť. Podľa miery zbož
nosti’ a"kú kto má ku krížu, dostáva potrebnú silu 
a pomoc od Boha. Lebo ktorí sú v Krista pokrstení, 
Krista si obliekajú.

— Ak človek urobí dobrý skutok, sám má z toho 
osoh.

— Kristus tak ako hovoril za čias apoštolov, tak 
hovorí aj teraz v celom svete.

— Bratia moji! S radosťou prijímajte vám pove
dané poučenie ako spásonosné a usilovne sa snažte 
vykonávať všetko pre vaše blaho!

o. Štefan P a p p

G réckoka to líck i bohoslovci, k torí študujú v šk. roku 1987/88 
na CMBF v B ratislave  (Snímka: Stano Takáč)

Šťastie a dúhu nikdy nevidíme naji sebou, ale nad hlavami 
druhých (Dánsk« príslovie).



- -  Píšu um BOHOSLOVCI

HERODES ANTIPAS

„Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek 
Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herode- 
sovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj 
on bol v tých dňoch v Jeruzaleme“ (Lk 23, 6—7).

Svätý Lukáš hovorí o Herodesovi Antipasovi, sy
novi Herodesa Veľkého, ktorý mal to šťastie, že ho 
otec už nestihol zavraždiť, a že z dedičstva mu rím
sky c'sár Augustus priznal v roku 4 po Kr. Galileu 
a Zajordánsko s titulom tetrarchu. Zdedil aj pano
vačného ducha a lásku k nádhere, ale chýbala mu 
otcova vytrvalosť a politická intuícia. Svoje štvrť- 
vladárenie si chcel poistiť proti prípadným politic
kým otrasom v Palestíne, ale zvolil si veľmi nespráv
nu metódu; robil Tiberiovi donášača na rímskych 
úradníkov v Palestíne. Pred rokom 28 po Kr. bol 
v Ríme, kde býval u svojho brata Filipa, ktorý žil 
v ústraní od politického života. Antipas a Filipova 
manželka Herodias sa dohodli, že Antipas vyženie 
svoju manželku, dcéru arabského kráľa Aretasa IV., 
a že Herodias' zanechá Filipa. Antipasová zákonitá 
manželka sa dozvedela o zámere svojho manžela, 
a preto sa potupnému zapudeniu vyhla útekom 
k otcovi a tak do Galileji mohla prísť tHerodias aj 
s dcérou Salome.

S Herodesovým počínaním bol nespokojný nielen 
kráľ Aretas, ktorý hľadal vhodnú príležitosť, aby 
pomstil poníženie dcéry, ale reptal aj ľud pre po
rušenie náboženských zákonov. Odvahu k verejnej 
kritike mal však iba Ján Krstiteľ, ktorý za svoju 
smelosť zaplatil životom (Mt 14, 1—12; Mk 6, 14— 
29). Keď sa Herodes dozvedel o Ježišovi (manželka 
jeho správcu Chúzu bola v Ježišovom sprievode — 
Lk 8, 3), žiadal si ho vidieť, lebo bol poverčivý a 
myslel si, že Ján Krstiteľ vstal zmŕtvych. Evanjelista 
Lukáš uvádza, že farizeji prichádzajú za Ježišom 
a varujú ho pred Antipasom: „Odíď odtiaľto, lebo 
Herodes ťa chce zabiť“ (Lk 13, 31). Na základe toh
to citátu by sa zdalo, že Ježiš mal viacerých priaz
nivcov aj medzi farizejmi, ale je možné, že farizeji 
boli iba nástrojom v Antipasových rukách, ktorý ich 
prostredníctvom sa chcel zbaviť u ľudu obľúbeného 
človeka, ktorý by mu mohol robiť výčitky pre ne
usporiadaný život (porov. G. Riccitti: Život Ješiša 
Krista).

Antipas sa stretol s Ježišom zásluhou rímskeho 
prokurátora Piláta (26—36 roku po Kr.), ktorý ho 
poslal k nemu ako obžalovaného. Pilát sa takto 
chcel chúlostivému procesu vyhnúť a zároveň chcel 
upozorniť Herodesa, cisárovho informátora, že do
držiava právne predpisy. Štvrťvlädár sa stretnutiu 
veľmi potešil, lebo si namýšľal, že uvidí Ježiša ako 
robí nejaký zázrak (Lk 23, 8), ale Kristus, podľa 
svedectva evanjelia, s ním neprehovoril ani slovo, 
-a preto namrzený Antipas ho zosmiešnil a poslal 
späť k Pilátovi. V ten deň sa Pilát a Antipas pome
rili (Lk 23, 12), nakoľko ich dovtedajšie vzťahy,

pravdepodobne pre Herodesove udävačstvo, neboli 
najlepšie.

Kráľ Aretas sa dočkal vhodného okamžiku, aby 
pomstil svoju dcéru a v roku 36 v spore o hran:cu 
bol Antipas úplne porazený. Herodes vtedy prosil 
o pomoc cisára Tiberia a ten pr kázal sýrskemu 
legátovi Vitelliovi, aby vojensky zakročil proti Are- 
tasovi. Vitelllus, ako aj ďalší rímski úradníci, sa s 
Herodesom neznášal, a preto len veľmi pomaly plnil 
cisárske nariadenie. Pri Jeruzaleme dostal správu, 
že cisár zomrel (16. 3. 37), a preto do sporu už ne
zasiahol. V roku 37 prišiel do Palestíny zadlžený 
dobrodruh, Antipasov švagor a priateľ nového ci
sára Ga;a Caligulu, kráľ Herodes Agrippa I. Hero
dias závidela bratovi kráľovský titul, a preto za
čala naliehať na Antipasa, aby si aj on v Ríme 
vymohol titul kráľa, lebo ešte vždy bol len štvrť- 
vladárom. Antipasova cesta k cisárovi neušla Ag- 
rippovej pozornosti, ktorý za ním vyslal prepuste
ného otroka so žalobou na tetrarchu. Caligula uznal 
Antipasa za vinného, zosadil ho a poslal do vyhnan
stva. Agrippovej sestre bola ponechaná sloboda 
a majetok, ale Herodias nasledovala štvrťvladára ďo 
Galie. Obidvaja zomreli v roku 39 po Kr. v Lyone.

Pavol Dancák

SMÚTOK OLOMOUCKEJ ARCIDIECÉZY
Pán života a smrti povolal si k sebe 30. novembra 

1987 biskupa Mons. ThDr. Josefa Vranu, apoštol
ského administrátora olomouckej arcidiecézy v 82. 
roku života.

Zosnulý sa narodil 17. októbra 1905 v Stfíbrnici 
u Pŕerova. Na kňaza bol vysvätený v Olomouci 5. 
júla 1928. Pápež Pavol VI. ho dňa 28. februára 1973 
menoval za titulárneho biskupa oktabijského a za 
apoštolského administrátora olomouckej arcidiecé
zy. Do hodnosti biskupa bol povýšený 4. marca 1973.

Bol predsedom Ústrednej rady Českej katolíckej 
charity a popredným činiteľom v oblasti mierovej 
práce v ČSSR i vo svete a nositeľom; Radu republiky.

Pohreb zosnulého bol 7. decembra v katedrále 
sv. Václava v Olomouci za veľkej účasti duchovných, 
rehoľných sestier a veriacich, ktorý viedol pražský 
arcibiskup, kardinál ThDr. František Tomášek. Na 
pohrebe sa zúčastnili najvyšší predstavitelia kato
líckej cirkvi ČSSR a zástupcovia ostatných cirkví 
a náboženských spoločností v Československu. Za 
gréckokatolícku cirkev bol prítomný Mons. Ján Hir- 
ka, ordinár prešovskej eparchie. Delegáciu Vatikánu 
viedol arcibiskup Francesco Colasuonno. Štátnu de
legáciu viedol minister kultúry ČSR Milan Klusák. 
Na smútočnom akte boli ďalej prítomné delegácie 
MĽR, NDR, PĽR a Rakúska a delegácia Ruskej pra
voslávnej cirkvi.

VEČNÁ MU PAMIATKA!



JUBILEUM 
O. JÁNA MARIÁNA POTÄŠA, OSBM

Dňa 2. marca t. r. o. Ján Marián P o t á š oslávi 
svoje významné jubileum — 70 rokov života.

Náš vzácny jubilant sa narodil 2. marca 1918 v 
Prešove. Jeho otec pochádzal z Fulianky, matka z 
Bardejova. Rodičia ho vychovali v láske k svojmu 
gréckokatolíckemu obradu a on už ako malý chla
pec často miništroval na Službe Božej. Po ukončení 
stredných škôl ako 14-ročný chlapec vstúpil do kláš
tora otcov baziliánov, dokončil gymnáziálne štúdium 
a potom teológiu v Užhorode a Olomouci. Na kňaza 
bol vysvätený v Medzilaborciach 30. januára 1943 
a bol menovaný za riaditeľa internátu gr.-kat. Uči
teľskej akadémie v Prešove. V tejto škole ukončilo 
štúdia veľa významných činiteľov a profesorov náš
ho národa.

Keď táto škola bola poštátnená, o. Ján Marián pra
coval na organizovaní kláštora a noviciátu o. bazi
liánov v Prešove. Súčasne bol aj prešovským kaplá
nom a katechétom na prešovských školách. Od roku 
1968 bol administrátorom prešovskej farnosti a v ro
ku 1970 bol menovaný na farnosť Vyšný Orlík.

Chrámy tejto farnosti ako i farská budova boli 
následkom vojny veľmi poškodené. O. Ján Marián 
najprv začal opravovať chrám v Orlíku, potom v Jur- 
kovej Voli a Kečkovciach. Za ten čas žil vo veľmi 
na bývanie nevhodnej izbe vo farskej budove. Začal 
ju opravovať, až keď dal do poriadku všetky chrámy 
svojej farnosti. Ze sa mu to podarilo všetko vyko
nať, bola to zvláštna Božia pomoc.

Pri všetkej tejto práci o. Ján Marián našiel si čas 
pracovať a j literárne. Takto v jeho orlíckej samote 
zrodilo sa niekoľko rôznych diel: Nedeľné a sviatoč
né kázne, rozjímania, rekolekcie, konferencie pre 
kňazov, asketické spisy; ďalej historické, dogmatic
ké, mravoučné; dejiny eparchie, encyklopédia epar- 
chie, mariológia a i.

O. Ján Marián Potáš okrem toho dopisoval do na- 
š ’ch časopisov, kalendárov a teraz je členom re
dakčnej rady našich časopisov a spracúva mutá
ciu časopisu Blahovistnik. Svojou pracovitosťou je 
vzorom pre mnohých.

V jeho jubilejnej ďakovnej Službe Božej i my pro
síme, aby Pán Boh predĺžil roky jeho života v služ
be našej cirkvi — na mnohaja i blahaja lita.

REDAKCIA

„ Ne  j m a m y  i n y j a  p o m o š č i “
Počas mimoriadneho Mariánske

ho roku v našich chrámoch znejú 
slová modlitby — piesne k pre
svätej Bohorodičke: „Ne imamy 
inyja p o m o šč i . . . "  Je potrebné, 
aby nás tieto slová duševne po
vznášali, a pritom si aj uvedomi
li, čo tá modlitba znamená, kto ju 
zložil, kedy a pri akej udalosti.

Slová „Ne imamy inyja pom oš
či . . sú kondákom bohoslužby 
zvanej paraklis. Paraklis — je 
grécke slovo P arakletikos  kanón
— to zn. „utešujúca m odlitba“, 
ktorá nás potešuje nádejou v Bo
žiu Matku. Paraklis — po teraj
šom povedané — moleben k pre
svätej Bohorodičke, je terajší mo
leben, ktorý slúžime v mesiaci 
máji. Teda náš mariánsky mole
ben je skrátený paraklis. V tom 
pôvodnom paraklise po 6. irmose 
pred evanjeliom sa spieva tento 
kondák hl. 6.: „Ne imamy inyja 
p o m o šč i. .

Kedy a pri akej udalosti vznikla 
pobožnosť paraklis — utešujúca 
modlitba?

Autorom paraklisu — molebenu 
je Teosterik z IX. storočia. Veľa
o ňom nevieme, vieme len to, že 
v čase sporu o úcte k obrazom, 
zastával pravú vieru a úctu k ob
razom (ikonám).

Boj proti svätým obrazom (iko-

(Nemáme Inej p o m o ci...]

nám) začal cisár Lev III. Isaurský 
(716—741). Roku 726 nariadil, že 
z chrámov treba odstrániť všetky 
obrazy anjelov a svätých a ne
skoršie (v roku 730) tento rozkaz 
rozšíril aj na obrazy Krista a Bo
žej Matky. Vtedajší carihradský 
patriarcha sv. Germán a sv. Ján 
Damašský postavili sa na odpor 
a poukázali na správnosť úcty ob
razov. Avšak vandalským spôso
bom ničili sa najvzácnejšie ume
lecké diela, kruto prenasledovali

mníchov, ktorí maľovali ikony. 
Mnohé kláštory boli zbúrané. Z 
chrámov museli odstrániť sväté 
obrazy a nahradiť ich obrazmi zo 
sveta rastlín a zvierat.

Boj proti ikonám viedli aj ďalší 
cisári. S malými prestávkami iko- 
noborectvo trvalo 120 rokov. Až ci
sárovná Teodora, regentka, na
miesto svojho nedospelého syna 
Michala III., (ktorý neskôr poslal 
k nám sv. Cyrila a Metoda), na
riadením roku 843 povolila úctu 
obrazov na základe uznesenia ca
rihradskej synody. Teda v časoch 
ničenia ikon spomenutý Teosterik 
zložil paraklis, bohoslužbu, mole
ben, v ktorom veriaci spievali 
modlitbu „Ne imamy inyja po
m ošči . . Táto modlitba v prie
behu sto rokov potešovala veria
cich. V tých strašných časoch šľa- 
pania a ničenia ikon, vyhadzova- 
n'a ikon z chrámov, Teosterik 
svojím paraklisom ukázal na Bo
horodičku ako na jed'nú útechu 
v biede, na nádej a pomoc. Avšak 
táto modlitba z paraklisa už viac 
ako tisíc rokov utešuje kresťanov, 
a v tomto mimoriadnom marián
skom roku aj my ňou oslavujeme 
Pannu Máriu ako našu pomocníč
ku, ochrankyňu a zástupkyňu.

Pozrime sa hlbš'e na slová te j
to modlitby:



Civilizačným chorobám možno predísť nasledujúcimi prostriedkami:
1. nápravou výživy — polívanlm prírodnej, nenarušenej stravy, bez toxičných prí

davkov, bohatej na vitálne substancia (enzýmy, vitamíny, minerály, stopové prv
ky, bielkoviny a pod.).

2. intenzívnym zápasom proti pokračujúcemu znečisťovaniu vody, pôdy, a potravín, 
ktoré spôsobujú akumuláciu toxických látok v tele a  následné ochorenie,

3. zlepšením bezpečnosti a hygieny práce,

4. dostatkom zotavenia a odpočinku.

Body 2. až 4. hovoria samy za seba; k bodu 1. dáva Medzinárodná spoločnosť 
■«sledujúce rady.

Základom dobre vyváienej stravy, ktorá zabezpečí zdravie, by mali byf:

— obilné produkty — celozrnné obilie (ryža, pšenica a ostatné semená) a výrob
ky z nich,

— mlieko a mliečne výrobky — tyry, tvaroh, acidofilné mlieko, jogurt, kefír, ma
slo, a to víetko s  mierou; mlieko pokiaf možno nepasterizovať,

— zelenina, ovocie — by mali byf hojne požívané surové; zemiaky lúpať až po 
uvarení,

— mäso, ryby a vajíčka mdžu d o p 1 n i  f túto stravu, ale ich každodenné požíva
nie je  zbytočné,

— nerafinované, za studená lisované rastlinné oleje, bohaté na nenasýtené mastné 
kyseliny (ako slnečnicový, fanový) by nemali vo vašej strave chýbať,

— med by mal nahradiť, biely cukor a Hladkosti.

Keďže polovica obyvateľstva na Zemi sa živí výhradne rastlinnou potravou, táto 
»ý mala byť sprevádzaná užívaním mliečnych produktov, orechov, sojovýeh bdbov, 
lanových semienok, slnečnicových semien, jedlého droždia (pivovarského — pozn. 
prekl.), ovocných štiav a pod., aby predstavovala kompletnú vyváženú stravu.

Starší fudia by mali užívať viacej medu a vitamínov, vystríhať sa prejedania 
špeciálne živočíšnymi tukmi a obmedziť používanie soli.

Všetky jedlá by mali byť prírodné, ak Je to len možné, bez chemických prísad.

„Ne ímamy inyja pomošči, ne 
imamy inyja nadeždy, razvi tebe, 
Prečistaja Ďivo, ty nam pomozi, 
na tebe nad'ijemsja, i toboju chva- 
limsja: Tvoji bo jesmy raby, da ne 
postydimsja.“

Prvé slová tejto modlitby ho
voria: ..Nemáme inej pomoci“ a 
ukazujú na jedinú Pomocníčku — 
Pannu Máriu. Sv. Efrém Sýrsky 
hovorí, že Panna Mária je nádejou 
hriešnikov. Preto v molebene kňaz 
prosí: „Mária, útecha hriešnikov, 
raduj sa a spas v teba dúfajúcich“, 
a veriaci odpovedajú: „Ó, Mária, 
Matka Bož a, pros vždv Boha za 
nás“. Všetci sme hriešni, preto 
Panna Mária je pre nás veľkou 
nádejou na pomoc, ako to vidíme 
v živote sv. Márie Egyptskej. V

mladosti žila hriešne. Keď prišla 
do jeruzalemského chrámu, zdr
žiavala ju akási neviditeľná sila, 
že nemohla vojsť do chrámu. Zľak
la sa a v plači obrátila sa k dve
rám chrámu, kde uvidela ikonu 
presvätej Bohorodičky. Obrátila 
sa k nej v modlitbách a pocítila 
úľavu. Vstala a vošla do chrámu. 
Panna Mária bola je j na pomoci a 
z tejto bývalej hriešnice sa stala 
svätica. — Avšak my máme aj 
sviatok Pokrova — Ochrany presv. 
Bohorodičky, ktorý nám každého 
roku pripomína a ukazuje na 
ochranu a pomoc presv Bohoro
dičky. Preto aj v molebene spie
vame: „Za všetkých modlíš sa, 
Dobrotivá . .  .“ Nezabúdajme v na
šom živote, že Panna Mária pri

vádza ľudí k svojmu Synovi, že 
je korábom Noeho, ktorý zachra
ňuje topiacich sa v hriechu. Preto 
slová „Nemáme inej pomoci. . . “ 
vložme do našich každodenných 
modlitieb. Tak aj veríme, že Pan
na Mária aj „zo dna mora zachra
ňuje“. Panna Mária priniesla sve
tu Spasiteľa, ona vyprosí aj nám 
spásu.

Ďalšie slová modlitby „nemáme 
inej nádeje“. — V nás, veriacich 
kresťanoch má byť nádej na d o b- 
r o t u a dôveru v nekonečné m i- 
l o s r d e n s t v o  Panny Márie. 
Panna Mária zachraňuje, spasí, 
ako hovoria aj ďalšie slová para- 
klisu: „Všetko môžeš, lebo si po
rodila silného v moci, Krista“. 
„Nemáme inej pomoci, nemáme 
inej n ád eje . . . “ je modlitba veľ
kej moci. 'Hľa, čo je zapísané v ži
votopise sv. Jána Vianneya: Prišla 
k nemu žena, a to veľmi zďaleka. 
Jej manžel náhle zomrel a ani do 
chrámu nechodil. Žena sa bojí o 
jeho spásu a preto prišla hľadať 
útechu k svätcovi. Sv. Ján Vianney 
túto ženu videl prvýkrát, avšak 
hneď je j povedal: „Zabudla si na 
to, že tvoj manžel často prinášal 
domov kvety, aby si ich odniesla 
pred ikonu Painny Márie? Prečis
tá Panna vyprosila jeho spásu.“ 
Žena sa divila, odkiaľ svätec môže 
vedieť takú maličkosť z ich živo
ta, avšak práve v tom videla sprá
vu od Panny Márie o spáse jej 
manžela. — Preto vložme aj my 
do svojich každodenných modli
tieb aj slová: „N em áme inej po
m oci . . . "

Na sviatok Uspenia — Nanebo
vzatia Panny Márie spievame tro- 
pár: „Pri smrti svet si neopusti
la . . . “ Túto modlitbu nám odovz
dali svätí Otcovia, aby nám uká
zali, že Panna Mária odchodom 
do neba neopustila svojich ver
ných. To Panna Mária vyjavila aj 
našim predkom vo všetkých čas
tiach našej eparchie zjavením — 
slzením. Toto vľevalo vieru a si
lu do duší našich predkov, aby 
chránili svoju vieru a obrad. Na 
toto ukazuje veľa modlitieb k 
presv. Bohorodičke v každej na
šej bohoslužbe, pretože nemáme 
bohoslužbu, v ktorej by neboli 
modlitby k presv. Bohorodičke. 
Mod^ťba „Nemáme inej pomoci, 
nemáme inej nádeje . . . “ ukazuje, 
že Panna Mária je našou zástan
kyňou, ochrankyňou a veľkou ná
dejou.

o. Štefan F a p p



•j" Z krefťanfkého fveta

Vyvrcholením pSfdňovej návitevy carihradského 
patriarchu Dimitriosa I. vo Vatikáne bolo podpísa
nie spoločnej deklarácie patriarchami oboch cirkví. 
5talo  sa tak 7. decembra 1987. V Deklarácii sa uvá
dza, že „stretnutie pápeža s carihradským patriar
chom je znakom bratstva medzi cirkvou katolíckou 
a pravoslávnou“. A dalej: „Modlime sa, aby nás 
Svätý Duch, ktorý nám ukázal jednotu pri rozdiel
nosti jazykov, priviedol k plnej pravde a k prekona
niu všetkých ťažkostí na ceste k úplnej jednote v 
spoločnom slávení Eucharistie.“

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal pri poludňajšom 
Anjel Pána, že stretnutie predstavitelov dvoch sve
tových veľmocí posilnilo nádeje ľudstva na zacho
vanie svetového mieru a odvrátenie jadrovej kata
strofy. Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a krat
šieho doletu nazval víťazstvom rozumu. Pripomenul 
prorockú víziu starozákonného Izaiáša a vyslovil 
presvedčenie, že zdravý rozum nakoniec zvíťazí nad 
s lami zla.

V deň výročia Lateránskej baziliky — 9. novem
bra 1987 — navštívil pápež Ján Pavol II. Pápežskú 
univerzitu pri jej 50. výročí založenia pri spomenu
tej bazilike pápežom Piom XI. Je to jedna z piatich 
pápežských univerzít v Ríme.

Vatikánska Apoštolská bibliotéka, ktorú oficiálne 
založil 15. júna 1475 pápež Sixtus IV., má vyše
1 500 000 tlačí. V tomto počte je 70 000 rukopisov, 
100 000 rytín a zemepisných máp, 200 000 autogra- 
fov (originálov rukopisov), 8000 inkunábulí (t. j. 
tlačí do r. 1500) a 1240 000 titulov časopisov. V 
Apoštolskej bibilotéke ročne pracuje takmer 4000 
vedcov z vyše 40 krajín. Zbierky bibliotéky sú 
um estnené na piatich poschodiach. Čitatelia majú 
k dispozícii šesť konzultačných sál. Katalóg je skom- 
puterizovaný.

Už 27 rokov vychádza v Záhrebe katolícky týž
denník Glas končila, ktorého hlavným a zodpoved
ným redaktorom je Zivko Kustič. Za prvé úspechy 
vo veľkej miere môže ďakovať arcibiskupovi Fran- 
jovi Seperovi.

Čakaj a neboj sa je názov platne, ktorú vydala 
maďarská Ecclesia s piesňami Taizé. Texty zhudob
nili Michael Praetorius a Jacques Berthier.

V Rocca di Papa pri Ríme zasadala medzinárodná 
■anglikánsko-katolícka komisia, ktorá je známa pod 
menom ARCIC. Hovorí sa o možnom priblížení oboch 
cirkví.

Vo vydavateľstve KUL v Lubline vyšla kniha pápe
ža Jána Pavla II. o manželstve Familiarís consor- 
tio. Obsahuje úvahy Jána Pavla II. o poslaní a úlohe 
manželstva z hľadiska cirkvi.

Dňa 8. decembra 1987 prijal Svätý Otec Ján Pavol
II. ž adosť o uvoľnenie z vedenia philadelphskej 
arcid’ecézy kardinála Johna Króla, ktorý už prekro
čil 77. rok veku. Kardinál sa narodil v Clevelande 
z poľských rodičov. Novým arcipastierom tejto naj
väčšej americkej diecézy sa stal doterajší pittsbur
ský arcib:skup Antony Bevilacque.

K 90. VÝROČIU NARODENIA 
O. MIKULÁŠA KAŠPARA, T. KANONIKA

Náš jub'lant sa narodil v Haličskej zemi na Ukra
jine, v mestečku Kolomyja dňa 18. marca 1898. Po
chádza z chudobnej a mnohodetnej rodiny. Hlad 
a bieda ich prinútili presťahovať sa do Čiech, do 
mesta Zaclér, kde už ako malý chlapec nastúpil 
do práce v uholnej bani.

V r. 1917 nastúpil mladý baník vojenskú službu. 
Hneď bol vyslaný na front do Talianska. Tam sa do
stal do zajatia a prihlásil sa do čs. zahraničného 
armádneho útvaru, ktorý sa tam práve utváral. Po 
ukončení prvej svetovej vojny ostal v čs. armáde 
v hodnosti dôstojníka až do roku 1922. No jeho túž
bou bolo stať sa Kristovým bojovníkom. Popri svo 
jich vojenských povinnostiach začal študovať. Naj
prv ukončil gymnázium a potom na bohosloveckej 
fakulte v Olomouci, ktorú absolvoval s vyznamena
ním.

Roku 1932 prijal kňazské svätenie z rúk preosv. 
vi. Pavla Gojdiča, OSBM. Ten mu hneď aj pridelil 
prvú farnosť Ihlany, s filiálkou Ľubica. Čakala ho 
tam však nepriaznivá situácia. Veriaci, hlavne v Ľu
bici, obávajúc sa, aby nemuseli splácať zadlžený 
chrám a farskú budovu, prechádzali k rímskokato- 
líkom. Avšak mladý Kristov bojovník v priebehu 4 
rokov práce dokázal splatiť dlžobu, prinávratiť si 
aj svojich veriacich a okrem toho ešte aj zakúpiť 
pre svoju farnosť 3 nové zvony.

Pre tieto jeho neobyčajné organizačné schopnosti 
poveril ho preosv. o. biskup Pavol v r. 1936 správ
covstvom farnosti Štefurov, ktorá sa nachádzala vo 
veľmi smutnom stave. Tu sa hneď pustil do opravy 
farskej budovy a chrámu. Na filiálke Šapinec po
stavil novú farskú budovu. Roku 1941 bol poverený 
organizovať novú farnosť vo vtedajšom okresnom 
meste Giraltovce. Aj túto úlohu splnil. Vybudoval 
tam nový chrám a novú farskú budovu. Nový 
chrám vybudoval aj na filiálke Lascov.

V r. 1971 bol menovaný' za správcu farnosti Be- 
cherov, kde si získal dôveru veriacich a v spoluprá
ci s nimi vykonal generálnu opravu chrámu a far
skej budovy. Opravil chrám aj vo filiálke Regetovka.

Krátky čas administroval farnosť Andrejová a 
Kružlov, kde pre svoju obetavosť si získal dôveru 
veriacich.

Ďalej účinkoval vo farnosti Rešov. Aj tu urobil 
generálnu opravu chrámu a dobudoval sakristiu. 
Tie isté opravy uskutočnil aj vo farnosti Ďurdoš a vo 
filiálke Vlača v roku 1980.

Aj vo svojej terajšej farnosti Geraltov opravil 
chrám a vybudoval novú farskú budovu a vo fi- 
ľálke Hradisko obnovil a dal vymaľovať chrám.

Naša gr.-kat. cirkev aj eparchia s veľkou vďač
nosťou hodnotí jeho obetavú prácu, ktorú vykonal 
vďaka svojim neobyčajným organizačným schopno
stiam. Aj napriek svojmu veku naďalej vypomáha 
v našich farnostiach. Pritom skromne sa aj prizná
va: „Aj keď som už starý, s Božou pomocou chcem 
ešte niečo dobrého vykonať pre našu drahú grécko
katolícku cirkev.“ Nech sa mu uskutočnia jeho že
lania a nech ešte dlho pobudne medzi nami.

Na mnohaja i blahaja ľita!
o. Marián Potáš, OSBM
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. decembra 1987 ndp. ordinár Mons. Ján 
H i r k a, apošt. administrátor prešovský sa zúčast
nil na dekanskej porade v Michalovciach. — Dňa
S. decembra 1987 posvätil nové vnútorné zariade
nie v gr.-kat. chráme v Krajnej Poľane (farnosť Bod- 
ružaľ). — Dňa 7. decembra 1S87 sa zúčastnil na po
hrebných obradoch biskupa Mons. ThDr. Josefa Vra
nu, apošt. administrátora olomouckej arcidiecézy.
— Dňa 10. decembra 1987 bol na dekanskej porade 
v Bardejove. — Dňa 13. decembra 1987 posvätil ob
novený gr.-kat. chrám vo Vislave (farnosť Výškov- 
ce). — Dňa 17. decembra 1987 bol na dekanskej po- 
rade v Humennom. — Dňa 20. decembra 1987 na-

vštívil farnosť Kružlov, kde posvätil nový oltár a bo- 
hostánok (na snímke). — Dňa 22. decembra 1987 
navštívil farnosť Zipov, kde pochoval brata nášho 
o. archivára. — Dňa 25. decembra 1987 na sviatok 
Narodenia Pána v katedrálnom chráme v Prešove 
slúžil slávnostné bohoslužby, pri ktorých aj kázal 
Božie slovo. — Dňa 26. decembra 1987 navštívil na
šu farnosť v Košiciach, kde s veriacimi slávil svia
tok Zbor presvätej Bohorodičky.

M. M. 

Z NAŠICH FARNOSTI

Dňa 28. novembra 1987 o. Ján K r 1 i č k  a, správ
ca farnosti Sačurov, oslávil svoje zlaté kňazské ju
bileum. Pri tejto príležitosti jubilanta pozdravil ndp. 
Mons. Ján Hirka, ordinár prešovský svojím listom 
a udelil mu hodnosť tit. kanonik. — V ten istý deň 
svoje zlaté kňazské jubileum oslávil aj o. Augustín 
Leukanič, správca farnosti Sečovská Polianka. Obi
dvoch jubilantov srdečne pozdravujeme a želáme 
im vela Božích milostí.

Na mnohá ja i blaha ja ľlta!

SPRÁVY Z DOMOVA

V dňoch 23.—27. novembra 1987 sa v Prahe us
kutočnilo sympózium Globalizmus II.: Sever — Juh
— Východ — Západ: Osud tohto jedného sveta, us
poriadané z iniciatívy Kresťanskej mierovej konfe
rencie. Všetky pokrokové sily ľudstva, marxisti, kres
ťania i stúpenci iných svetových názorov, ktorí sa 
zišli na pražskom stretnutí, musia sa spojiť, aby za
bránili ohrozeniu, ktoré pre svet predstavuje zbro
jenie, sociálna nespravodlivosť, hlad, znečisťovanie 
prostredia atd. Tieto problémy predstavujú globál
ne problémy ľudstva a sú vážnym nebezpečenstvom 
pre ľudstvo.

Dňa 10. decembra 1987 v Rúbani pri Nových Zám
koch sa z'šlo plénum Kuratória Ústrednej Charity 
na Slovensku na svojom pravidelnom jesennom za
sadnutí. Zasadnutie bolo spojené s posviackou no
vovybudovanej kaplnky, ako a j prevádzkových pries
torov a obytných častí novovybudovaného charit- 
ného zariadenia s kapacitou 100 lôžok. Za grécko
katolícku cirkev sa na zasadnutí zúčastnili o. Cyril 
Jančišin a o. Ján Babjak, noví členovia Kuratória.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí
najú títo duchovní otcovia:

Juraj Bumtbera, SJ — správca farnosti Prešov — 
70 rokov od narodenia (2. 3. 1918);

Marián Potáš, OSBM — správca farnosti Vyšný 
Orlík — 70 rokov od narodenia (2. 3. 1918);

Vladimír Molfiányi, n. o. v Košiciach — 80 rokov 
od narodenia — (4. 3. 1908);

Emil Zorvan, správca farnosti Švermovo — 75 ro
kov od narodenia (9. 3. 1913);

Bohumil Čelustka, CsSR — správca farnosti Bu- 
kovce — 75 rokov od narodenia (14. 3. 1913);

Mikuláš Kašpar, správca farnosti Geraltov — 90 
rokov od narodenia (18. 3. 1898);

Andrej Zeher, správca farnosti Rafajovce — 60 
rokov od narodenia (18. 3. 1928).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohá ja fit, blaha ja ľit! 

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC

Všeobecný: Za chorých a za telesne alebo duševne 
postihnutých, ktorí svojou vierou a trpezlivosťou 
posilňujú Cirkev.

Misijný: Za všetkých katolíkov v Číne, aby boli 
pre svojich spoluobčanov vernými svedkami a ohla- 
sovateľmi Kristovej blahozvesti.

Srdce Ježišovo, požehnávaj vedeckú a duchovnú 
formáciu mladíkov, čo sa pripravujú na kňazský 
stav.

So slovami Môj Bože na perách zomrel 52-ročný 
peruánsky kňaz Vietor Acuna Cardenas, ktorého pri 
slúžení sv. liturgie zastrelili neznámi páchatelia v 
kaplnke obce Ayacucho.



Pápež pokoja a lásky
(3. pokračovanie)

DUCHOVNÝ DENNÍK

Rok 1896 je  veľm i dôlež itý  v živote A ngela R oncalliho. Roz
hodn e sa. že  sí bude p lsat duchovný denník. Dáva mu názov  
U Giornale delľ Anima. Zo začiatku  si d o  n eho  prep isu je  
len duchovné zásady, roz ličn é m odlitby  a  rady, o  k torý ch  č í
tal a leb o  k to r é  poču l o d  svojich  učiteľov  a  od  kazateľov . Op
ravdivé „dejiny duše“ začína p ísa t roku  1896. Za sv o je  život
n é h es lo  p očas  Štúdií si volí zásadu svätého  Ign áca  z Loyoly : 
„Ad m aiorem  Dei glóriám  — na väčšiu  Božiu slávu!"

Jeh o  základným  predsavzatím  je , že sa  bude u siloval, pri
stupoval ku sviatostiam  n ie zo zvyku a leb o  ľahosta jn osti, a le  
z opravdivého p resvedčen ia. O hľadom  Štúdia p íše :

„Venujem sa  mu so  vSetkou láskou  a  so  vSetkým zápalom , 
n akoľko  ml to  len  bude m ožn é; budem  Studom f vSetky p red 
mety bez rozdielu  a  nebudem  h ľad a t výhovorku, že sa  mi n e
ľúbia. Jediným  cieľom  m ojich  štúdií bude väčšia  Božia sláva, 
č es t  Cirkvi, sp ása  duší, a  n ie  m oja  čest. n ie vyvyšovanie sa  
nad druhými. Č asto budem  pam ätat na to. že Pán bu de p oža
dovať o d o  mňa vyúčtovanie a j z toho  talentu, ktorý  prem rhám , 
ak  sa  budem usilovať h ľadat svoju vlastnú slávu."

Ď alšie predsavzatia m ladého  boh oslov ca  A ngela R oncalliho  
sa  týkali osob itn ej účty voči N ajsvätejše j Eucharistli, B ožské
mu Srdcu JežšovmUi Panne Márii a  svätém u Jozefov i.

Rozhodnutie m ladého  bohoslovca , že si bude p ísat duchov
ný denník, bo lo  naozaj prozreteľnostné. K eby sm e ho  nem ali, 
veľmt m álo by sm e v edeli o  sku točn om  živote p áp eža  Jána  
XX11I.

Na jar roku  1961 osobn ý  ta jom n ík  Ján a XXIII. Msgr. Capo- 
v illa  pripravoval do  t la č e  páp ežov e sta ršie  i n ovšie spisy. Me
dzi nimi n ašiel a j jeh o  duchovný den n ík. K eď že sa  v ňom  
spom ínajú veľm i dôvern é veci, ta jom n ík sa  opýta l Ján a  XXIII., 
č i by m ohol uverejniť a j ten to denník. „M ôžete — odpovedal. 
— Najprv som  cítil v s eb e  určitý odpor uverejn iť a  dovoliť, 
aby  sa  znova zverejn ili m oje v e c i . . .  Viem dobre, že ľudia 
chcú ved ieť všetko  o  pápežovi a  že v še tko  m ôže poslúžiť h is
tórii. T ieto sp isy  obsahujú n a jdôvern ejšie  veci, o  k torých  som  
k ed y  p ísa l; m oja  duša je  na týchto strán kach .“ Potom  zam lkol 
a  prelistoval si prvé strán ky  z rokov  1895—1899. Oči sa  mu 
napln ili slzam i a  p okračov a l: „Bol som  dobrým , nevinným , 
hádam  troška  bojazlivým  ch lapcom . C hcel som  m ilovať Boha  
za každú cenu. Na nič in ého  som  tak  veľm i nem yslel, a k o  
stať sa  kňazom  a  dať sa  do  služby jednoduchým  dušiam, k to 
ré  potrebujú trpezlivú a  pozornú starostlivosť. A zatiaľ som  
bojoval v s eb e  sam om  s nepriateľom , so  svojou sam oláskou , 
ktorá  sa  n akon iec  d a la  ovládnuť. A le zarm ucovalo ma, k e ď  som  
cítil, a ko  sa  zavše navracali je j  pocity. Mučil som  sa  pre  roz
tržitosti v  m odlitbe a  u kladal som  si n ie ľa h k é  obety , aby  
som sa od  n ich oslübodil. V šetko som  bral vážne; m oje spy
tovania svedom ia boli podrobn é a  prísne. Dnes, v časovom  
odstupe vyše 60 rokov, dívam  sa  na tieto  sv o je  prvé duchov
n é  spisy, a k o  k eby  pochádzali od  n iekoh o  in éh o ; a požehná-

Angelo R oncalli prežil osem  rokov  v bergam skom  sem inári.

oam za n e P á n a . . .  Po m o jej sm rti ich  m ôžete spoko jn e uve
rejniť. Môžu byt na dobro dušiam, k to ré  cítia  príťažlivosť ku 
kňazstvu a  k  dôvern ejšiem u  spojen iu  s Bohom."

FORMOVANIE DUCHOVNÉHO PROFILU

Tam sa  mu d osta lo  hum an istickej prípravy pre  teo lo g ick é  štú
dium, k to r é  n esko rš ie  d okon č il v Ríme. Boli to  roky  intenzív
neho  štúdia a  tvrdej p ráce  na form ovaní svojho charakteru, 
a k o  o tom  sved&ia záznam y v je h o  duchovnom  denníku.

„Predovšetkým  si budem dáv a l pozor, aby  vo m ne nerástla  
burina pýchy. Budem dbať, aby som  sa  ponižoval v zbožnosti
i v štúdiách  a  považoval sa  za n epatrn ejšieho  a k o  sú druhí."

„Najmä sa  ch cem  cvičiť v prem áhaní seba, chcem  po tlačo 
vať n ajskôr hlavnú chybu, sam olásku  a  vyhýbať sa  všetkým  
príležitostiam , k to r é  by ju podporovali. Preto sa  nebudem  
chvastať pri rozhovoroch  svojim i vedom osťam i, n ikdy nebu
dem  ospraved lňovať sv o je  počínan ie, a le  budem skôr súdil 
lep š ie  o počínan í druhých a k o  o svojom  vlastnom. Pri sv o 
jom  kon an í a  reč i sa  budem  chrániť, aby  som  nevzbudil do
jem . že mám nad druhým i prevahu, chcem  sa  vyhýbal každej 
ch v á le .“

Svoje predsavzatia  kon tro lu je pri m esačných  obnovách a  vý
ročných ex erc íc iách , k to ré  n evynechal po c e lý  život i v naj
ťažších  situáciách  a  okolnostiach , v n ijakých  postaven iach  a 
fu n kciách . Pre duchovné cv ičen ia  si vždy n ašiel čas  a miesto. 
Preto Ján  XXHI. sa  dosta l n a  výšiny kresťan ske j dokonalosti 
a z c e le j  jeh o  osobnosti vyžarovalo čaro  miloty, duchovnej 
stly, príťažlivosti, podm anivosti a  skromnosti.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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