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Mons. Ján H I R K A, ordinár 
pápežský prelát, apošt. administrátor

Ako Boh mne, tak já tebe
Keď v týchto dňoch vstúpime do našich chrámu v, 

všetko v nich dýcha radosťou. I samotné bohosluž
by sú naplnené radostným: „Christos voskrese!“

A máme sa z čoho tešiť. Veď máme medzi sebou 
vzkrieseného Krista. Sme pozvaní na oslavu Víťaz
stva, a po sviatočnej eucharistickej hostine budeme 
stolovať doma, budeme požívať posvätené jedlá — 
posvätenú paschu.

Ale celkom* ináč sa začala táto nedefa pre Kris
tových apoštolov a priateľov, veď bolo po jeho smr
ti. Uzavreli sa v dome, tam kde naposledy večerali 
s Pánom, kde bol s nimi ešte živý. Vonku nevyšli, 
ani sa im nechcelo. Tam zabili Ich Pána, Priateľa, 
Učiteľa. Nechcelo sa im ani žiť. Mysleli, že je po 
všetkom.

A tu prišlo prekvapenie. Mária z Magdaly hlási 
jedným dychom: Videla som Pána . . .  Bola soíro pri 
jeho hrobe, kameň je odvalený, hrob prázdny. Stál 
pri mne a oslovil ma: Mária! Ukrižovaný žije!

Apoštoli sa zľakli. Mysleli, že je to nové prena
sledovanie. Ale Ján uveril. Srdcom pochopil veľká 
pravdu. Nakoniec všetci apoštoli uverili. Túto sprá
vu šírili aj medzi ľuďmi, tí zasa ďalším a tak sprá
va sa dostala až k nám: Kristus žije!

Kristovo vzkriesenie oslovuje človeka, zasahuje 
ho z inej sféry, zo sveta Božieho, pretože sa tu 
stalo niečo, čo nemohlo byť vymyslené. Vzkriesenie 
ukazuje cestu zo slepých uličiek a bludných ciest 
človeka. Odlúčenie od Boha vzdiaľuje nás od tvori
vej obnovujúcej sily a vrhá nás ku vlastnej malo- 
dušnosti a preto vo svetle Kristovho vzkriesenia 
musíme zmeniť svoje konanie i správanie. Obyčaj
ne človek má tú vlastnosť, že napodobňuje druhých. 
Znie to asi takto: Ty so mnou nehovoríš, nebudem 
ani ja s tebou. Nepozdravíš ma, nepozdravím ani ja 
teba. Ako ty mne, tak ja tebe. Takto sa človek 
nechá zavrieť do klietky napodobovania. Tu nie je 
pokrok ani polepšenie!

Boh sa nedá zavrieť do takej klietky. Na odklon 
človeka nereagoval odvratom od človeka. Cez všet
ko pristupuje ku človeku on prvý! Povzbudzuje 
človeka: Ty síce so mnou nerozprávaš, nemodlíš 
sa, ale ja budem s tebou hovoriť. Ty už ma nezdra
víš, ale ja ti pozdrav nikdy neodmietnem. . .  Tu 
vzniká čosi nového. Izolácia — uzavretosť je pre
lomená. A tak Vzkriesený ukazuje a kladie do na
šich rúk prostriedok ako prekonať rozdelenosť me
dzi ľuďmi vo svete i v cirkvi.

Pre človeka, ktorý prijal silu Vzkrieseného už 
neplatí zásada: ako ty mne, tak ja tebe, ale ako 
Boh mne, tak I ja tebe. Boh tni odpustil i ja ti od
púšťam.

Telom si usnul sta mŕtvy. Adama sl vzkriesil z hrobu a smrt 
si zničil. Obet nesmrteľná za spasenie sveta (Soetilen na utler-

n lf

Človek každej doby stoji pred rozhodovaním: bes 
Boha, alebo s nim. Ani my nie sme toho ušetrení. 
Už svojou cestou do chrámu ukazujeme svoje roz
hodnutie pre Boha, ale musíme dotiahnuť to ďalej 
do vnútra, do duše, do svedomia. Boh nechce Člo
veka nechať jeho osudu, ale stále nás posilňuje, 
povzbudzuje a posvlcuje.

Preto zanechajme svoje uzavretie a otvorme na
še srdcia Vzkriesenému, veď: „Je vzkriesenia deň! 
Všetci radostne jasajme, druh druha objímajme, 
bratmi sa nazývajme. Pre Vzkriesenie odpusťme ne
priateľom, a takto zaspievajme: Kristus slávne vstal 
z mŕtvych . . ( Z utierne).

Sila Zmŕtvychvstalého nech prežiari váš život 
a radosť Vzkrieseného nech žiari z vašich skutkov. 
Kristov pokoj nech je vaiou odmenou a v tomto 
Mariánskom roku Božia Matka nech vás chráni a 
potešuje.

CHRISTOS VOSKRESE — VOISTINU VOSKRESE!



KALENDÁR 
NA MESIAC

A P R f L

1. P Veľký piatok. Mária Egyptská, ctihodná
2. S Veíká sobota. Títus, ctihodný; divotvorca

3. N PASCHA — VZKRIESENIE PÄNÁ. — Lit. Sk
1, 1—8; Jn 1, 1— 17. Več. Jn 20, 19—25. Niki- 
ta, vyznavač

4. P VEĽKONOČNÝ PONDELOK. — Lit. Sk 1, 12—
17; 21— 26; j n 1, 18—28. Jozef a Juraj, cíi- 
hodní

5. U Veľkonočný utorok. — Lit. Sk 2, 14— 21; Lk
24, 12— 35. Teodul a Agatopod, mučeníci

6. S Eutych, arcibiskup
7. Š Juraj, biskup
8. P Irodion a i., apoštoli
9. S Eupsych, mučeník

10. N Tomášova nedeľa. — Hl. 1. Utr. ev. 1. Lit. Sk
5, 12—20; Jn 20, 19— 31. Terent a i., muče

níci

11. P Antip, biskup; mučeník
12. U Bažil, biskup; vyznavač
13. S Artemon, mučeník
14. Š Martin, pápež; vyznavač
15. P Aristarch, Pudens a Trofim, apoštoli
16. S Agápia, Irena a Chionia, mučenice
17. N Nedeľa myronosičiek. — Hl. 2. Utr. ev. 3, Lit.

Sk 6, 1— 7; Mk 15, 43— ; 16, 1—8. Simeon, 
ctihodný; Akác, biskup

18. P Ján Dekapolita, ctihodný
19. U Ján, pustovník; ctihodný
20. S Teodor Trichin, ctihodný
21. Š Január, biskup; mučeník
22. P Teodor Sykeot, ctihodný
23. S Juraj, mučeník. Lit. Sk 12, 1— 11; Jn 15, 17—

27; 16, 1—2

24. N Nedeľa ochrnutého. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Lit. 
Sk 9, 32—42; Jn 5, 1— 15. Sáva Stratilát, mu
čeník

2b. P Marek, apoštol a evanjelista 
.26. U Bažil, biskup; mučeník
27. S Simeon, mučeník
28. Š Jason a Sozipater, apoštoli
29. P Kyzickí mučeníci
30. S Jakub, apoštol

Praotec Boii Dávid radostne tancoval pred arehon zmluvy. 
Aj my. svätý Boii íud, ked vidirot splnenie predpovede, vrúc
ne sa radujme, Se vstal z mŕtvych Kristus, všemaitfici Boh.

[Z veľkonočnej utierne!

„Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si 
miesto, kde ležal“ (Mt 28, 6).

Macíarský kazateľ Tihamér Tôth v jednej svojej veľko
nočnej kázni povedal, že keby sa naše vierovyznanie kon
čilo slovami: Ukrižovaný umrel a bol pochovaný, že po 
Kristovi by dnes bola iba historická spomienka. Ale že 
kresťanstvo sa rozSIrilo do celého sveta, to vyplýva z 
toho, že naše vierovyznanie pokračuje slovami: Tretieho 
dňa vstal z mŕtvych! — Áno, voskres Isus ot hroba, jakoža 
proroče, dade nam život vičnyj i veliju milosť“.

„Pán naozaj vstal z mŕtvych...“ (U f  24, 34).
V roku 1954 navštívila delegácia ruskej pravoslávnej 

cirkvi západné -Nemecko. Tam ju uvítali katolícki kňazi a 
jeden z nich ich pozdravil: „Christos voskrese!“ Potom sa 
ale ospravedlnil, že viac po rusky nevie. Vedúci delegácie 
odpovedal: „Viete mnoho, ved Co ešte je potrebné dodať 
k slovám: „Kristus vstal z mŕtvych.“

Kristovo vzkriesenie je základom, fundamentom kres
ťanskej viery „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je már
ne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“, píše sv. apoš
tol Pavol (1 Kor 15, 14).

„Večer v ten istý deň v týždni, keď boli učeníci zo stra
chu pred 2idmi zhromaždení za zatvorenými dverami, pri
stal JeiiS, stál si doprostred a povedal Im: „Fokaf tfiai*
(Jn 20, 19).

Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v írsku v ■ 
októbri 1979, hovoriac o potrebe pokoja, obrátil sa priamo 
na tých, ktorí páchajú násilenstvo týmito slovami: „Apelu
jem na vás, na kolenách vás prosím: Odvráťte sa od ná
silia. Upustite tieto chodníký a vráťte sa na cestu poko
ja.“

Iste, to' je mocný hlas Svätého Otca. . .  Boží pokoj bol 
už obsahom posolstva v Starom zákone u Mojžiša, v žal
moch a u prorokoch... „Knieža pokoja“ (Iz 9, 6) uisťuje
i po svojom zmŕtvychvstaní opakovaným pozdravom: „Po
koj vám!“ Zastrašeným srdciam chce priniesť pokoj a 
Boží mier. . .  A potrebovali ho nie-len vtedy, ale i dnes. . .

„Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Ja- 
kubova i Saiome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať“
(Mk 15, 1).

Sv. Augustín o svojej matke Monike napísal, že to bola 
nežná žena, avšak mužná svojou pevnou vierou.

Túto vernosť žien vidíme i pri utrpení Spasiteľa. Keď 
Ježiša chytili, všetci muži Krista začali opúšťať, zapierať, 
zrádzať, mučiť. . .  Ženy tvorili väčšinu verných na krížo
vej ceste i pod krížom.. .  „Boli tam a zobdaleč sa pozerali 
mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluho
vali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jaku- 
bova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov“, 
píše sv. Matúš (27, 55—56).

Boh odmeňuje i vernosť žien, ktoré sa ponáhlali k hro
bu Pánovmu, im ako prvým sa dostáva posolstvo o zmŕt
vychvstaní Ježiša Krista s úlohou niesť ho ostatným, (fd)



P o v i n n o s t i  n á s  v š e t k ý c h
Apríl má veta predikátov; veľa udalostí si v ňom 

pripomíname. Predovšetkým slávnosť zmŕtvychvsta
nia nášho Pána Ježiša Krista — slávnosť nad sláv
nosti. Christós voskresé — voistinu voskresé! — 
znova sa ponesie našimi chrámami i našimi do
mácnosťami. Veriaci človek si pri tomto veľkom  
sviatku upevňuje svoju vieru, veď Kristus vstal z 
mŕtvych a naša viera nie je márna! Má svoj pevný 
základ.

Aj tohtoročný apríl, hoci sa letopočet nekončí 
okrúhlym číslom, ale iba osmičkou, má veľa vý
znamných výročí.

Tak 4. apríla uplýva dvadsať rokov od smrti Mar
tina Luthera Kinga, bojovníka za rasovú rovnopráv
nosť.

Dňa 6. apríla uplýva 460 rokov (1528) od smrti 
Albrechta Diirera, nemeckého renesančného malia
ra, grafika a rytca (nar. 1471).

V ten istý deň — 6. apríla — roku 1348 (pred  
640 rokmi založil kráľ Karol IV. (1316— 1378), 
pražskú univerzitu.

Dňa 11. apríla bude 25 rokov od vydania slávnej 
encykliky pápeža Jána XXIII. Pacem in terris, kto
rá nás ■ veriacich mobilizuje do usilovnej práce za 
zachovanie posvätného daru života.

Dňa 19. apríla 1588 — pred 400 rokmi — umrel 
Paolo Veronese, taliansky renesančný maliar, autor 
vzácnych obrazov ako Svadba v Káne Galilejskej 
a iných (nar. 14. 3. 1528).

Dňa 20. apríla 1788 — pred 200 rokmi — naro
dil sa Juraj Haulík, slovenský národný buditeľ, pr
vý záhrebský biskup, chorvátsky arcibiskup, kar
dinál, trnavský rodák ( f  1869).

Dňa 22. apríla — pred 570 rokmi — skončil sa 
Kostnický snem.

Symbolická krása Veľkej noci

Voskresénije tvoje Christe Spáse, Änheli pojút 
na nebesích, i nás na žemlí spodóbi čistým sérd- 
cem tebé píti i sláviti.

Neostávame však iba pri oslave, ale k srdcu si 
berieme adresné slová spovedníkov, ktorí nás pri
pravovali na sviatky, keď nám prikázali, aby sme 
zanechali hriech, staré zvady, nedorozumenia, spo
ry, aby sme boli celkom noví ľu d ia . .  J.

Ešte stále je toho dosť, čo máme naprávať. Sú 
ešte deti, čo sí nectia svojich rodičov. Sú ešte man
želia, čo sa denne hádajú, čo si nadávajú, až tak, 
že deti plačú a doma sa necítia byť dom a . . .

Sú ešte takí, čo si myslia, že zo spoločného mož
no beztrestne brat, a tak si odnášajú raz to, inoke
dy ono. Svedomie sa im neozýva, vôbec ich netrápi 
príkaz: Nepokradneš. Ten by radi aplikovali iba na 
druhých.

Veľa-preveľa vzácnych udalostí, ich výročí 
a spomienok. Budú pre nás príležitosťou zamýšľať 
sa nad víťazstvami i prehrami, ktoré sa v ľudskom 
živote prečasto striedajú. Na nás záleží, aby sme 
v radosti nespyšneli, a vtedy, keď sa nám obloha 
zákáboní a v duši ostane smutno, ostali pevní vo 
svojej viere, ktorá vie i vrchy prenášať.

Jej víťazstvo slávime práve v tomto mesiaci na 
Veľkú noc — Paschu, keď sa našimi chrámami po
nesú znova prekrásne spevy, oslavujúce Víťaza nad 
smrťou a hriechom.

— Je toho dosť, čo nás čaká urobiť na sebe tejto 
jari. Pozýva nás k tomu odkaz Zmŕtvychvstalého!

Séj déň jehóže sotvorí Hospóď, vozrádujemsja 
i vozveselímsja vóň.

CHRISTÓS VOSKRESÉ!
-ant-

Aké je naše želanie k Velkej noci roku Pána 19B8? Zaiste 
toto, ktoré čítame v Liste sv. Pavla Efezanom. „Nech vám 
Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha mfídrosii 
a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, 
aby ste vedeli, aká )e nádej ss jeho povolania, aké bohatstvo 
slávy % jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierna veffcá je 
jeho moc pre nás veriacich jxi<lfa pôsobenia jeho mocnej si
ly, Mocú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych“ 
jt, 11—18).



O PAMIATKOVEJ STAROSTLIVOSTI

■ E  ŕ  p í š u  u ň n  BOHOSLOVCI '•J

POKOJ VÄM!

Človek žijúci v rýchlom kolobehu našej súčas
nosti cíti, že mu aj napriek všetkým úspechom nie
čo chýba. Ale akoby sa bál to hľadať. Na svete je 
totiž "veľa vecí, ktoré človek nechápe alebo nepo
zná a pritom si to ani neuvedomuje. A stačí jeden 
okamih, aby sa pred človekom rozprestrel nepo
znaný svet, aby sa mohol radovať z toho, čo dotera? 
nepoznal a aby videl to, čo predtým pre svoju ne
dostatočnú túžbu a vlastnú povýšenosť nevidel.

Tým okamihom je stretnutie s Kristom. Nové 
a radostné. Prichádza k nám so slovami: Pokoj 
vám! V týchto dvoch slovách nachádzame riešenie 
problémov, ktoré nás ťažia. Chýba nám pokoj v 
duši, tak prepotrebný pre náš život. Ak ho nemá
me, je to známkou slabej viery a neochoty priblížiť 
sa k Bohu. Ježiš Kristus k takýmto kresťanom po
znamenáva: „Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: uša
mi ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli 
a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrá
tili sa — aby som ich nemohol uzdraviť“ (Mt 13, 
15).

Ak sa chceme stretnúť s Kristom, musíme sa zba
viť záťaže hriechu a zlých vlastností. Práve tieto 
zlé vlastnosti boli a sú pre nás mnohých hrádzou, 
ktorá nás delí od Boha. Z tejto odlúčenosti sa člo
vek stáva samotárom medzi ľudmi. A ak človeku 
hrozí, že bude sám, je schopný všetkého. Vedomie, 
že sme stratili Boha, privádza do zúfalstva. Ale Boh 
nestratil nás. Z obrovskej lásky, nám tak nepocho
piteľnej, podáva nám záchrannú ruku a dáva príle
žitosti k návratu. Ak sa cítime osamelo, ak začíname 
sami sebou pohŕdať pre svoje správanie, ak úprim
ne túžime zmeniť svoj život, sme na najlepšej ceste 
k Behu. Sv. Augustín hovorí: Boh od nás nežiada 
nemožné. Chce, aby sme robili, čo môžeme a prosili
o to, čo nemôžeme. Potom on pomôže, aby sme mo
hli.

Človek, ktorý žije s Bohom, vnáša pokoj do svoj
ho okolia. Svojím konaním rozsieva pokoj, tak pre
potrebný našej dobe. Preto sa modlime a túžme sa 
stretnúť a splynúť s Kristom, nositeľom pokoja pre 
naše duše a pre celý svet.

„P a n e ... Daruj pokoj celému svetu, svätým cirk- 
vám i svojmu ľudu . (zo sv. liturgie).

M. Keruí-Kmec

Vo všetkých staviteľských a technických pamiat
kach a v umeleckých dielach sú zhmotnené snahy 
a túžby človeka, ľudstva. Ich zachovanie pre nás
i pre budúce generácie je dôležité z mnohých dô
vodov.

Starostlivosť o kultúrne pamiatky bola zakotvená 
už v Ústave ČSR z 9. mája 1948 a v roku 1958 SNR 
prijala zákon č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pa
miatkach. Od 1. januára 1988 nadobudol účinnosť 
Zákon č. 27 o štátnej pamiatkovej starostlivosti, 
ktorý schválila SNR 9. apríla 1987.

Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti:
— prehlbuje a upevňuje organizačnú štruktúru 

a systém riadenia štátnej pamiatkovej starostlivos1 
ti,

— upravuje vzťahy medzi orgánmi štátnej správy 
a odbornými organizáciami,

— podrobnejšie vymedzuje práva a povinnosti 
orgánov štátnej správy, organizácií, inštitúcií a ob
čanov, najmä povinnosti vlastníkov (správcov, uží
vateľov) kultúrnych pamiatok,

— zavádza systém komplexnej starostlivosti o 
kultúrne pamiatky, vrátane ich ochrany, obnovy a 
využitia.

— ustanovuje sankčné opatrenia a postihy v prí
padoch porušenia zákona a k nemu vydaných vy
konávacích predpisov.

Pamätajme, že pamiatkami obohacujeme svoju 
kultúru, zlepšujeme životné prostredie a tvoríme 
základ pre zachovanie našej identity.

V rámci Mariánskeho roka Svätý Otec Ján Pavol
II. už niekoľko nedieľ v poludňajších príhovoroch 
pred modlitbou Anjel Pána venoval pozornosť sláv
nym mariánskym svätyniam v rozličných krajinách 
sveta. 0 mariánskej svätyni v Kyjeve povedal: „Ky
jevská Rus, ktorá pri svojom pokresťančení pred 
tisícročím prijala vieru od byzantskej cirkvi v dobe, 
kecľ sa postupné oddialenie latinskej cirkvi ešte ne
dokonalo, prijala teda vieru v byzantskej forme spo
lu so Svätým písmom, s dielami a bohoslužobnými 
knihami preloženými do staroslovienskeho jazyka 
solúnskymi bratmi Cyrilom a Metodom, apoštolmi 
Slovanov. Cirkev v staroslávnej Kyjevskej Rusi zde
dila od byzantskej cirkvi veľkú úctu k Božej Matke. 
Veľa je chrámov zasvätených Panne Márii. Prvá ky
jevská katedrála bola zasvätená Uspeniu Panne Má
rii. Svojou krásou prevýšila všetky chrámy Kyjevskej 
Rusi, ako to dosvedčil súčasný kronikár. bohato 
zdobená architektonickými prvkami a ikonami. Naj
nádhernejšia ikona predstavuje modliacu sa Mado
nu. Už pred 950 rokmi kyjevský knieža Jaroslav 
Múdry jej zasvätil kyjevský, ľud.“
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P A S C H A
Zo všetkých sviatkov nášho cirkevného roku svia

tok Kristovho zmŕtvychvstania je nesporne tým naj- 
slávnostnejším a najstarším — tento „sviatok sviat
kov“, ako o ňom spievame v Irmose kánona Vzkrie
senia.

Svätí Otcovia, tito svedkovia tradície prvých 
kresťanov, zdôrazňujú veľkosť a ohromný význam 
tohto sviatku. „Pascha — hovorí sv. Gregor Bo
hoslovec vo svojej veľkonočnej kázni — je sviatok 
sviatkov a slávnosť slávností, ktorý prevyšuje všet
ky iné oslavy, a to nielen ľudské, ale aj Kristove, 
konané k jeho úcte, tak, ako slnko prevyšuje 
hviezdy.“

Sv. Ján Zlatoústy vo svajej veľkonočnej kázal tak* 
to zvelebuje Kristove zmŕtvychvstanie: „Kde ]•  
tvoj osteň, smrť? Kde je tvoje víťazstvo, podsvetie? 
Vstal Kristus, a ty si sa prepadlo. Vstal Kristus 
a padli démoni. Vstal Kristus a radujú sa anjeli. 
Vstal Kristus a zavládol život. Vstal Kristus a niet 
už mŕtveho v hrobe, lebo Kristus vstal z mŕtvych 
a stal sa prvorodeným zomrelých.“

Preto v tento radostný deň Kristovho zmŕtvych
vstania svitá cirkev zvoláva nebo a zem ku svltej 
radosti: „Nech sa nebesia dôstojne veselia, nech sa 
raduje zemt nech spieva celý vesmír viditeľný i ne
viditeľný, lebo žije Kristus, radosť všetkých vekov“ 
(Iririos 1. piesne).

V našich bohoslužobných textoch sa tento deň 
nazýva Svätou a Veľkou nedeľou Paschy. Medzi na
šimi veriacimi je tiež známy ľudový názov „Velik- 
deň“, čiže deň, v ktorom sa stala veľká udalosť, 
udalosť radostná a veľavýznamná pre nás všet
kých.

Slovo pascha pochádza z hebrejského „pesach“, 
čiže prechod. Židia ju svätili na pamiatku prechodu 
trestajúceho anjela cez územie Egypta, ktorý počas 
jednei noci pozabral v Egypte všetko prvorodené, 
pretože faraán nechcel prepustiť izraelský lud x ot
roctva. Ušetril len izraelské domy, ktorých dvere 
boli poznačené krvou jednoročného veľkonočného 
baránka. .Neskôr židia oslavovali túto udalosť tak, 
že pre každú rodinu zabíjali jednoročného baránka 
ako pamiatku na oslobodenie z egyptského otroc
tva. Názov pascha ostal aj pre označenie našej 
kresťanskej Paschy.

Pre apoštolov a pre prvých kresťanov Pascha ako 
prechod symbolizovala prechod Ježiša Kriste m  M* 
vota do smrti, ako aj zo smrti k životu. Tento prvý 
prechod sa stal základom oslavovania „križovej“, 
smutnej Paschy, kým druhý dal podnet k veľkonoč
nej, radostnej Pasche. Kresťania najprv svätili Pas- 
chu súčasne so židmi, a to ako smutnú udalosť, ake 
výročie utrpenia a smrti Ježiša Krista. Veľkonočný 
baránok sa stal predobrazom Ježiša Krista, ktorý 
ako nevinný Baránok obetoval sám seba sa hriechy 
sveta. „Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, 
Kristus“, hovorí sv. apoštol Pavol (1 Kor S, 7).

V II. stor. popri „krížovej“ Pasche sa začína 
sláviť aj radostná Pascha na počesť Kristovho 
zmŕtvychvstania, ktorá sa oslavovala týždeň po ži
dovskej Pasche. Toto dvojité svätenie Paschy vy
volalo veľké rozpory medzi kresťanmi. Jedni vi
deli v Pasche iba deň smútku, a iní ju chceli urobiť 
dňom radosti. Oslava Paschy ako dňa Kristovho

Kristus slávne vstal z mftvych. Smrtou smrt premohol a zo
snulým o hroboch život daroval (Tropár Vzkriesenia)

zmŕtvychvstania sa všeobecne ustálil* na nedeľa, 
no niektoré kresťanské obce, hlavne v Malej Azii, 
tvrdošijne svätili Paschu spoločne so židmi 14. ni- 
zana, prvého jarného mesiaca. Nicejský snem r. 325 
tieto spory ukončil a nariadil, aby sa Pascha osla
vovala v prvú nedeľu po prvom jarnom slnovrate, 
t. j. po jarnom zrovnaní dňa i noci.

V IV.—V. stor. tento sviatok svätili celý týždeň, 
ktorému dali názov svetlý týždeň.

V Apoštolských ustanoveniach, ktoré boli napí
sané v Sýrii r. 360 o tomto svetlom týždni sa píše: 
„Cez celý veľký týždeň aj nasledujúci nech sluho
via nepracujú, lebo tento týždeň je týždňom vzkrie
senia“ (VIII, 53). Cisár Teodoz Veľký (+395 ) za
kázal konanie súdov a jeho syn zakázal hrať divad
lá.

Šiesty cirkevný snem r. 691 vyhlásil: „Od sväté
ho dňa'Vzkriesenia Ježiša Krista nášho Boha až do 
novej nedele (Tomášovej), veriaci majú radostne 
prežívať v chrámoch pri spievaní žalmov a duchov
ných piesni a spoločne sa radovať zo vzkriesenie 
Pána, počúvať Sväté písmo a horlivo pristupovať 
k sviatostiam, lebo len takýmto spôsobom aj my 
budeme vzkriesení a Kristom . . . “

Na Východe až doteraz Vzkriesenie Pána sa svä
tí 3 dni.

Kristus vstal z mŕtvych — aj my vstaneme z mŕt
vych.

Náš zármutok sa obráti na radosť.
Cesta k slávnemu zmŕtvychvstaniu vedie iba cez 

Golgotu.
o. Marián P o t á š

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA APRlL

Všeobecný: Za mladých ludí, aby sa sýtili evanje
liom a Eucharisíiou a budovali civilizáciu lásky. 

Misijný: Za chorých a starých misionárov.
Srdce Ježišovo, daj svätosť a vytrvalosť všetkým, 

ktorých si povolalo.

o



Hrobné Kristovo plátno
Najstarší negatív sveta?

Vyše 400 rokov je uložené v Turíne v Taliansku 
hrobné Kristovo plátno. Je 4,36 m dlhé a 1,10 m ši
roké a ukazuje presné odtlačky ľudského tela, ná
silie, tŕním korunovanie. Dnes je už s istotou do
kázané najmodernejšími vedeckými metódami, že 
Turínske plátno pochádza z Palestíny, z 1. storočia 
a je skutočne pohrebným plátnom s odtlačkami 
Ukrižovaného.

Historická cesta plátna

Dlhú dobu nebolo jasno o existencii tohto plátna. 
Zostala nám len správa vo svätých evanjeliách o 
Kristovom pohrebe a pohrebnom obrade. Na kres
ťanskom Východe sa objavujú od 6. storočia správy 
o „acheiropointoch", t. j. o obrazoch Krista, ktoré 
„neboli urobené fudskou rukou“ . Najznámejší bol 
obraz z máloázijského mesta Edessy. Profesor Ján 
Wilson dokázal, že tento „Edesský obraz“ má spä
tosť s hrobným plátnom Kristovým (Cyriiometodéj- 
ský kalendár, r. 1985, Vôra Remešová, O zobrazova
ní Kristovy tváre).

V r. 944 dal byzantský cisár plátno preniesť do 
Konstantinopolu. V r. 1204 sa hrobné plátno strati
lo a bolo za križiackych výprav od templárov pre
nesené do Francúzska. V r. 1453 sa plátno dostalo 
do rúk kráľovského rodu Savojského. Plátno utr
pelo v kaplnke v Chambery v r. 1532 pri požiari 
popáleniny, ktoré tu boli opravené. Ked v r. 1578 
svätý Karol Boromejský chcel ísť z Milána, z vďač
nosti na ukončenie moru, do Chambery niesol mu 
vojvoda v ústrety sväté plátno cez Alpy do Turína, 
kde sa sväté plátno nachádza až do dnešného dňa. 
R. 1978 bolo plátno vystavené pri príležitosti 400. 
výročia na uctievanie a navštívilo ho vyše 3 milióny 
pútnikov.

Najvýraznejšie znaky na Kristovej tvári

Opuchnutá ľavá časť tváre. Zväčšená ľavá časť 
nosa. Opuchlina medzi nosom a hornou perou. Mies
to bez fúzov medzi perou a nosom. Vysokovytiahnu- 
té pravé obočie.

Rozdelená brada. Na plecia spadajúce a upro
stred rozdelené vlasy. Oválna tvár, dlhý vystupujúci 
nos. Nízky, dolu ohnutý fúz prechádza do brady. 
Oči prikrývajú 2 mince s obrazom Pontia Piláta, 
ktoré boli razené v r. 30 alebo 31. Je známe, že bo
lo zvykom prikrývať očné viečka umrelých minca
mi. Na povrchu plátna boli objavené zrnká peľu z 
kvetov, v Malej Ázii veľmi rozšírených.

Plátno sa javí ako negatív

V r. 1898, pri príležitosti mimoriadnej výstavy, 
bolo dovolené amatérskemu fotografovi Secondovi 
Piovi po prvýkrát plátno fotografovať. Keď vyvolal 
priehľadný negatív, zbadal žiarivú pozitívna tvár 
a bol by mu od úžasu a ľaknutia vypadol negatív 
z rúk. Toto odhalenie vzbudilo vo svete nepredpo
kladaný záujem a bolo vydaných mnoho kníh a pu

blikácií s fotografiami (MUDr. R. W. Hynek, Muž 
bolesti).

Obraz na hrobnom plátne bol vypálený žiarením
* tela

Dr. Jackson, fyzik, prišiel na revolučné poznanie: 
Obraz na hrobnom plátne vznikol žiarením. Ten

to poznatok bol jednoznačne potvrdený pomocou 
obrazového amolyzátora VP8, ktorý vyhodnocuje 
snímky planét na reliéf. Kombináciou rôznych sve
telných zdrojov sa objaví skutočný obraz. Na obra
zovke televízneho aparátu sa skutočne objavil bez 
akejkoľvek opravy reliéf tváre. To znamená, že ten
to obraz nie je len pravá fotografia (negatív), ale 
že tento obraz je trojrozmerný, že tento obraz mu
sel vzniknúť ožiarením z tela. Bolo vypočítané, že 
ožiarenie trvalo asi 2/1 000 sekundy.

iHrobné Kristovo plátno a fotografia je najvernej
ším popisom skutočnosti, je jedinou osobnou vecou 
Ježiša Krista na tejto planéte. Je zároveň dokumen
tom (corpus delicti) o jeho vtelení, ukrižovaní ¿ z á 
zračnom zmŕtvychvstaní.

Túto fotografiu Kristovej svätej Tváre, veľkosť 
18 x 18 cm, farebne tónovanou, s umelecky vyhoto
veným fotostojanom v štýle oltárika, dostanete v 
predajniach Českej katolíckej charity, na Sloven
sku v predajniach Spolku sv. Vojtecha. Výrobca: 
Rezbár, družstvo, Rajec u Žiliny.

Krásny darček pre každú životnú udalosť a ju
bileum. Václav Šilhánek, fotograf
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MYSTICKÉ KRISTOVO TELO II.

Každý člen cirkvi je údoiro tajomného Kristovho 
tela. Táto pravda, že sme bunkami tela, ktorého 
hlavou je Kristus, je najdôležitejšou skutočnosťou 
o nás samých. Skúsme to pochopiť trochu lepšie. 
Sv. Pavol píše v liste Efezanom o Ježišovi takto: 
„Jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá 
je jeho telom...

Inými slovami: Kristus, žijúci v nebi vo svojom 
prirodzenom tele, žije zároveň v inom tele na zemi. 
To druhé telo nie je kópiou prvého, je telom iného 
poriadku. Je však takisto oprávnené nazývať sa te
lom, a to telom Kristovým. Prečo? V tele každý 
prvok, každý orgán, pletivo a bunka žijú tými istým 
životom, životomi toho, čie je to telo. Tak je to s pri
rodzeným Kristovým telom, a tak isto je to i s jeho 
tajomným telom — mystickým.

Bunky nášho tela žijú životom nášho organizmu. 
Stávame sa bunkami Kristovho tela, aby smie žili 
jeho životom. Musíme sa vteliť do Krista, aby sme 
žili jeho životom. Musíme sa vteliť do Krista, zabu
dovať sa do jeho tela. Ako sa to deje? Krstom. Ro
díme sa ako potomci Adama, musíme sa znovuzro- 
diť v Kristovi (zrov. Jn 3,1). A sv. Pavol píše: „Sme 
pokrstení v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6, 3). „Všetci, 
čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“ 
(Gal 3, 27).

„Všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3, 28).
Teda toto je cirkev a príslušnosť k cirkvi. Sme 

vstavaní od ľudskej bytosti Krista a v tom zmysle 
sme jedno s ním. Je to však ludská prirodzenosť 
Boha Syna — božskej osoby. Sme teda spojení s 
druhou božskou osobou a teda Najsv. Trojicou.

Teraz si prečítajme z Jánovho evanjelia 17. kapi
tolu, 21. verš a ďalej. Ježiš sa modlí, aby tí, čo uve
ria v neho, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne 
a ja v tebe, aby aj oni boli v nás. To, čo povedal 
predtým (Jn 14, 20), obsahuje tú istú pravdu:. Ja 
som, v svojom Otcovi, vy vo mne a já vo vás.

Člen katolíckej cirkvi má sa snažiť pochopiť tú
to pravdu, ináč sa stráca veľmi veľa. Máme svoj 
vlastný život prirodzený a život nadprirodzený, da
ný nám Kristom a to dáva človeku veľkosť. Niet 
inej hodnosti danej človekovi, ktorá by sa dala po
rovnať s touto, a táto sa dáva každému z nás krs
tom.

Sme spokojní s Kristom, ktorý je Bohom, tak úz
ko, že sa to nedá porovnať s nejakým ľudským 
zväzkom. Matka a dieťa sú si blízki, ale sú predsa 
dvoma ľuďmi. Pri našom spojení s Kristom sme si 
bližší než dieťa s matkou. Sú dva dôvody pre toto 
tvrdenie.

Po prvé: sme údmi Krista. O orgánoch nášho te
la, o srdci či pečeni neuvažujeme ako o príbuzných, 
pokrvných. Sú bližšie našej samej bytosti. A práve 
tak sme blízki my Kristovi.

Po druhé: Naša jednota s Kristom je zväzkom nad
prirodzeného rázu. Dokonca sama Božia Matka, ako

zdôrazňuje sv. Augustín, bola viac vyvýšená svo
jou svätosťou než pokrvenstvom s Kristom. Sv. Au
gustín viac ráz opakuje: „Panna Mária bola blaho- 
slavenejšou tým, že prijala Kristovu vieru, než tým, 
že počala Kristovo telo.“ To isté o nej povedal sám 
Pán Ježiš (Lk 11, 27—28).

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

VYZNANIE
Milujem Ta
opakujem to každý deň 
a viem 
je to fráza 
ako sám svet.
A predsa má svoj význam 
a istý pevný cieľ.

Som stále Tvoja 
a Ty si môj.
Sme spolu.
S't mojím Pánom 
si mojím Kráľom.
Skláňam hlavu do prachu 
a hovorím
nezaslúžim si Tvoju milosť.
Nepočúvaš len ticho prídeš 
a dotkneš sa 
lemom svojich šiat 
a povieš:
Vstaň a poď.
Mám rád všetkých ľudí 
a ty patríš k nim.
Kráčaj za mnou 
a neotáčaj sa.
Äno, Pane, počúvam Ta 
zdvihnem bremeno utrpenia
I čašu radosti 
lebo viem
čo pre mňa znamenáš.
Chcem byt stále Tvoja 
v živote i po smrti 
vždy a všade len Tvoja.
J e ž i š  m ô j !

Elemér Bercsényi

Od prvého Veľkého piatku smrť prestala mať po
sledné slovo. Na konci celého nášho putovania je 
nesmierne veľká nádej, vystupujúca ako dúha nad 
našimi hlavami. Touto nádejou je Veľká noc. Zna
mená prísľub, očakávanie. Žiadny kresťan nemôže 
zabudnúť na toto posolstvo, alebo ponechať si ho 
pre seba.

Leon Josef Suenens

Načasuj večne bode žehnaná a ospevovaná táto noc našej 
spásy ako Jasná zora krásneho dňa, svedok Kristovho vzkrie
senia, lebo v ne] veEné Svetlo z hrobu vtatkým zažiarilo.

(Z velkonofine) utierne)



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

PREČISTÁ PANNA MARIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECÉZ

(Pokračovanie)

Z príkazu egerského latinského biskupstva došet
renie zázraku v Póči uskutočnili: egerský rímsko
katolícky kanonik Jozef Csethe a tokajský kňaz An
drej Damjan. Ked vošli do malého kostolíka v Póči, 
pokrútili hlavami. Celý kostolík bol menší než sa
motný oltár v ich velkých chrámoch, na ktoré sú 
zvykli. Preto v došetrujúcom protokole kostolík na
zvali len kaplnkou — sacellum.

Došetrenie zázraku sa začalo 26. decembra 1696. 
Komisia pod prísahou vypočula velm i veľa svedkov 
a s 36 svedkami spísala protokol. Vypočúvali de
dinčanov, inteligentov, vojakov, dôstojníkov, ludí 
rôznych vierovyznaní. Do protokolu zapisovali vek, 
zamestnanie, náboženstvo a národnosť svedka. Všet
ci vypočutí svedkovia farnosti Póči sú v protokole 
zapísaní ako gréckokatolíci, podľa národnosti Ru- 
síni, a to spolu so svojím kňazom a kantorom. Po
zrime sa aspoň v krátkosti v latinsky napísanom 
protokole:

„Svedok Daniel Pap, gr.-kat. duchovný, farár póč- 
skeho chrámu, 60-ročný. Ikona od 4. novembra v 
priebehu dvoch týždňov neustále slzila, ďalej po 
13 dní bola prestávka, potom slzy tiekli v priebehu 
dvoch týždňov. Ikona slzila i vtedy, keď pri nej 
stálo velm i vela nemeckých dôstojníkov. V takom 
prípade oči a slzy na ikone boli červenej farby v 
priebehu celého dňa. Potom farba slz sa zmenila na 
pôvodnú, bielu. Slzy boli také isté, ako slzy u všet
kých ludí. Slzy stekali na hodvábnu šatku, ktorú 
zmočili a ktorú akýsi vojak-dôstojník násilne z chrá
mu zobral a neviem, kam odniesol. Ikona bola viac
krát prezretá viacerými, ktorí overovali, či nie je tu 
nejaké klamstvo, avšak nikto nič podobného nespo
zoroval. V slzení všetci videli zázrak Božej sily. 
Ikona najviac slzila, keď prišiel generál Korbelli, 
ktorý vzal ikonu do svojich rúk a ikona i vtedy 
slzila. Choré dieťa po dotyku ikony vyzdravelo. Iko
na velmi slzila na sviatok Uvedenia do chrámu 
Panny Márie 4. decembra (starý štýl) roku 1696. 
Vtedy v Póči a na okolí bol taký velký mráz, že 
počas Služby Božej v čaši zamrzlo víno, — ale slzy 
z  očú ikony stekali a nezamrzli. Ikona velmi slzila 
na každej Službe Božej vo chvíli premenenia Naj
svätejších Darov.“

Ďalej sa z protokolu dozvedáme, že hlavným 
svedkom pred komisiou bol generál Korbelli. Tento 
svedok tvrdil, že keď zobral ikonu do svojich rúk, 
ikona slzila najviac. — Medzi inými ešte boli pro
tokolárne vypočutí: susedný rím.-kat. kňaz, vojen
ský rím.-kat. kňaz — kurát, okresný náčelník, ria
diteľ pošty, notár, jedna šlachtičná-reformátka 
a veľa iných. Slzenie ikony s prestávkami trvalo do
8. decembra.

Veľa svedkov nebolo protokolárne vypočutých. 
Komisia považovala ich vypočutie za nedôležité, pre
tože už mala svedectvá veľmi vážených ludí z úra
dov, vojska, kňazstva, a to ľudí nie gr.-kat obradu.
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Gréckokatolícky pútnický chrám v PÔči, vybudovaný v rokoch
1731—53

Svedkovia pod prísahou tvrdili, že ikona začala sl
ziť počas Služby Božej, v nedeľu, keď v chráme bolo 
plno ľudí, — že ikona Bohorodičky je namaľovaná 
na drevenej doske, že kvapky slz veľkosti hrachu 
jedna za druhou stekali z očí po ikone a padali na 
obrus pod ňou. Na konci niekoľko slz bolo krva
vých. Slzy boli veľmi jasné. Viac ľudí podložilo svo
je plátno a tie zmočené slzami Bohorodičky si od
nášali. — Juraj Pallabáš, notár, helvetského nábo
ženstva, svedčil, že on, keď počul o zázraku, ihneď 
prvého dňa odbehol do chrámu, aby vec preveril. 
On sám stieral slzy, svojimi prstami ich rozotieral, 
uznal ich za prírodné slzy, aké sú u plačúceho člo
veka. — Jakub Krigsman, rím.-kat. kňaz susednej 
farnosti Kallov, svedčil, že on, overujúc si zázrak, 
na svojich rukách pozdvihol umierajúce dieťa a pri
túlil ho k ikone. Dieťa skoro potom vyzdravelo. A 
matka toho dieťaťa, z vďaky, položila k ikone dar
ček.

Obrus, premoknutý slzami, násilne zobral pod
plukovník gróf Štimpiid. Farár Daniel Pap položil 
pod ikonu iné plátno, ktoré tiež nasiaklo slzami.



Tento obrus Daniel Pap daroval egerskému bisku
povi Jurajovi Fenešimu. Biskup Feneši 10. apríla 
1697 dal obrus do chrámu jezuitov v Egri. Po roz
pustení rehole jezuitov obrus uložili do pokladnice 
egerského katedrálneho chrámu a neskôr v roku 
1820 egerský biskup a arcibiskup barón Štefan Fi- 
šer dal obrus uložiť do skrinky, ktorej vrch bol zo 
skla a skrinku položili na oltár katedrálneho chrá
mu v Egri.

Generál Korbelli o udalosti slzenia ikony písomne 
upovedomil cisára Leopolda. Písal: „Quod inaudiens 
imaginem Beatae Mariae Virginis lachrymas fun- 
dere in sacello ruthenico, possessionis Pócs voca- 
t a . . .  — Ked! som sa dozvedel o tom, že v dedine 
Pócs, v rusínskom kostolíku slzí ikona presvätej 
Panny M árie. . . “ a opísal udalosť. Cisár ihneď pri
kázal preniesť ikonu z Póče do Viedne. Ikonu z 
Póče zobrali násilne. Prenášal ju gróf Imrich, eger
ský kanonik a košický rím.-kat. farár, neskorší veľ- 
kovaradínsky biskup. Ikonu niesli z Póče do Košíc, 
z Košíc do Egeru a potom do Viedne. V Barci pri 
Košiciach košický maliar namaľoval kópiu póčskej 
ikony. Je to prvá kópia ikony. Pred začiatkom ma
ľovania maliar sa vyspovedal a pristúpil k sv. pri
jímaniu. Pravdepodobne tá prvá kópia póčskej iko
ny je tá, ktorá sa teraz nachádza v košickom ka
tedrálnom chráme nad bočným pravým oltárom 
lode chrámu.

Na ďalšej ceste ikonu stretávali veľké procesie 
veriacich. Sú údaje, že po ceste maľovali kópie

Hlavný oltár s ikonou presv. Bohorodičky v P6Si

Ikona presv. Bohorodičky na oltári — detail

ikony ešte i na ďalších zastávkach. Ikonu priniesli 
do Viedne 4. júla 1697. Vo Viedni najprv uložili iko
nu v časti mesta zvanej Favoriten, kde bolo letné 
sídlo cisára, potom 7. júla ikonu ozdobili draho
cenným vencom, ktorý pripravila cisárovná Mag
daléna Eleonóra, a vo veľkej procesii ju vniesli do 
chrámu sv. Štefana. V procesii šiel celý cisársky 
dvor, množstvo kňazstva, íudu. Potom ešte v prie
behu 33 dní ikonu vo veľkých procesiách prenášali 
z jedného viedenského chrámu do druhého. Tak 
ikona bola v každom viedenskom chráme vystavená 
na uctievanie a poklonu počas troch dní. Práve 
v čase týchto veľkých osláv vo Viedni, v čase verej
nej poklony póčskej Bohorodičke, 11. septembra 
1697 Eugen Savojský pod Zentom porazil Turkov.
V tej bitke padlo alebo sa utopilo v Tise vyše 
20 tisíc Turkov a celý ich tábor s vojenskými zá
stavami sa stal korisťou cisárskej armády. Keď táto 
správa prišla do Viedne, vzrušila sa celá Viedeň. 
Ikonu póčskej Bohorodičky vo veľkej procesii v 
prítomnosti cisára a celého cisárskeho dvora, množ
stva kňazstva a neprehľadných más národa nád
herne ozdobenú znova vniesli do chrámu sv. Štefa
na, položili ju na hlavnom oltári a konali ďa
kovné bohoslužby za víťazstvo nad Turkami. Tak 
táto zázračná ikona z nášho chrámu v Póči od 1. 
decembra 1697 navždy ostala vo Viedni.



Historici zaznamenali veľký vplyv prítomnosti 
ikony vo Viedni na mravný život tohto mesta. Cisár 
prikázal, aby pred ikonou každý deň o 11. hodine 
bola slúžená Služba Božia. Obyvateľ Viedne Michal 
Kurz, ktorý zomrel roku 1707, celý svoj majetok 
v cene 17 tisíc forintov nechal na fundáciu, aby 
pred ikonou každý deň bola odbavovaná Služba 
Božia s litániami. Roku 1747 Viedeň slávila 50. vý
ročie prenesenia póčskej ikony do Viedne. Tieto 
veľkolepé slávnosti trvali 8 dní. Veriaci Jozef Fe- 
renc Cvarger dal fundáciu, aby pred ikonou každú 
nedeľu o 7. hod. ráno a v obyčajné dni o pol 7. hod. 
bol odbavovaný ruženec.

Originál protokolov šetrenia slzenia, písaný v 
latinskej reči kanonikmi egerského rím.-kat. bis
kupstva, nachádza sa v tzv. Hevenešskej zbierke 
„Collectio Hevenesiana“ (Tomus XLI, č. 64, pag. 401 
—417) v Univerzitnej knižnici v Budapešti. Heve- 
nešská zbierka — Collectio Hevenes ana — je zbier
ka originálov historických dokumentov Maďarska, 
zobraná historikom jezuitom Hevenesim a od neho 
dostala aj názov. Latinský dokument, protokol do
šetrenia póčskeho zázraku z uvedenej zbierky pres
ne opísal a s maďarským a ukrajinským prekladom 
uverejnil vo svojej knihe „Naši sokrovišča“ kňaz

Ivan Silvaj (pseudonym Uriil Meteor), ktorá sa na
chádza v eparch. knižnici v Užhorode a ktorej ma
ďarský preklad vyšiel tlačou pod názvom „Kincse- 
ink“ .

Zo strany vtedajšieho gréckokatolíckeho biskup
stva Dekamelisa šetrenie póčskeho zázraku nebolo 
robené. Tento biskup ani nemal možnosti do sprá
vy sa zamiešať. Egerský biskup nášmu biskupovi ani 
neposlal kópiu protokolu šetrenia.

Ikonu z malého dreveného kostolíka našej cirkvi 
v Póči oslavovali vo Viedni Nemci a Maďari, šľach
ta a mešťania, prímasovia, arcibiskupi, biskupi a ti
síce rím.-kat. kňazstva, cisár so svojím dvorom, mi
nistrami a armádou, ale nebol tam ani gréckokatolíc
ky biskup, ani gréckokatolícke kňazstvo, ani veriaci 
z Póče. Tradícia hovorí, že bol tam nikým nepozna
ný póčsky kňaz Daniel Pap. Bezmocní gréckokatolí
ci nikde nemali ochranu. Mali ikonu a aj tú od nich 
vziali. . .

A  aby trochu upokojili póčskych veriacich, eger
ský biskup Štefan Telekessy dal zhotoviť kópiu 
póčskej ikony a poslal ju do Póče.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

o. Štefan P a p p

MÁRIA, UPROSENIE SPRAVODLIVÉHO SUDCU...

(Mariánsky rok)

Alfonz z Kastílie pýtal sa 
raz svojifh  dvoranov, ktorá je 
najväčšia moc na zemi. Keď 
mu nikto nedal primeranú od
poveď, riekol: „Matka, keď 
prosí.“

„Pre úbohých hriešnikov 
niet u Božieho trónu mocnej
šej a istejšej ochrany nad ru

ky Panny Márie.“ Tieto slová sv. Bernarda hovoria 
nám o veľkej moci orodovania Pianny Márie pred 
Božím trónom za nás hriešnych.

Udalosťou, ktorá sa stala v Káne Galilejskej, uká
zal Spasiteľ celému svetu, akú starostlivosť má o 
nás Božia Matka a akú silu má jej príhovor pred 
Bohom, keď*nás chráni pred spravodlivým hnevom 
večného Sudcu.

V jednom z athoských kláštorov je pozoruhodný 
grécky nápis k obrazu presvätej Bohorodičky, na 
spôsob rozhovoru medzi ňou a jej Synom:

Božia Matka: Prijmi prosbu svojej Matky, Milo
srdný.

Ježiš: Co si žiadaš. Matka?
Božia Matka: Spasenie pre ľudí.
Ježiš: Oni ma rozhnevali.
Božia Matka: Zmiluj sa nad nimi, Syn môj.
Ježiš: Oni sa nechcú obrátiť.
Božia Matka: Spas ich požehnaním.
Ježiš: Dostane sa im spasenia.
Skutočne, Panna Mária je nielen Matkou nášho 

Boha, ale aj matkou nás všetkých kresťanov. Milu
júc svojho Syna, miluje aj nás. Tento príhovor nám

veľmi výstižne ukazuje, ako oroduje za nás hrieš
nych pred trónom svojho Syna.

Svätá Cirkev ju nazýva Prostredníčkou všetkých 
milostí. Tento názov je akýmsi zhrnutím toho, čím 
je Panna Mária pre nás v našich vzťahoch s jej mi
lovaným Synom: Kráľovnou milosrdenstva, Poklad
níčkou všetkých milostí, ktoré nám Spasiteľ zaslú
žil. Sv. Pius X. hovorí: „Panna Mária sa zjednotila 
s Kristom v bolestiach i vo vôli. Tak si zaslúžila 
stať sa ŕozdávateľkou dobrodení, ktoré ním získal 
Ježiš svojou, krvou“ (Enc. Ad diem illum).

Sv. Germán Carihradský v Homílií na oslobode
nie Carihradu, hovorí: „Jeho Matka je naplnená 
materskou starostlivosťou o nás a dopriava nám 
svoju blahosklonnosť a svoju ochranu v nebezpe
čenstvách.“

Podľa Zlatej legendy matka prosila Pannu Máriu 
o vyslobodenie svojho syna zo zajatia. Mladík sa 
akosi nevracal. Matka stratila všetku trpezlivosť, 
išla k soche Panny Márie s Dieťatkom, vzala jej 
Dieťatko z náručia so slovami: „Vzali mi môjho sy
na a ty si mi ho nevrátila. Vezmem si teda ja tvojho 
Syna a nedám ti ho, pokiaľ mi nevrátiš môjhoi“

Legenda dodáva, že Panna Mária musela ustara
nej matke vrátiť jej syna zo zajatia.

Co kníh by bolo možné napísať, keby sme mali 
opísať všetky vypočuté vzdychy a modlitby, ktoré 
sa splnili na orodovanie Božej Matky. Každé ma
riánske pútnické miesto je svedectvom vypočutých 
prosieb na orodovanie presvätej Bohorodičky. Z 
tejto príčiny „zástupy veriacich dnes rovnako ako 
v minulosti prúdia na tieto miesta, kde sa duša 
priamo skúsenostne stýka so skutočnosťami, patria
cich do poriadku vecí neviditeľných . . . “ , napísal 
Pavol VI. v Liste správcom mariánskych svätýň. 
(1. 5. 1971).
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Takou je naša nebeská Matka. Každého, kto sa 
k nej s dôverou utieka, nenechá bez pomoci — 
v živote i pri smrti. To preto, že jej modlitba a pros
ba mnoho zmôže u spravodlivého Sudcu. Keď jej 
splnil prosbu v Káne Galilejskej, veríme, že jej spl
nil mnohokrát pri inej príležitosti a že splní aj

naše prosby, ktoré mu z čistého srdca budeme pred
kladať skrz Božiu Matku, matku všetkých kresťa
nov.

„Mária, uprosenie spravodlivého Sudcu, raduj sa 
a spas v tebe dúfajúcich“ (Moleben k presv. Boho
rodičke). o. F. Oancák

— Si kresťan?
— Áno, som kresťan!
— Akú úlohu máš u kresťanov?
— Som kantor. Na bohoslužbách spievam a pre 

poučen'e veriacich čítam časti zo Svätého písma.
— Ach, kantor! To sú tí, o ktorých hovoria, že 

mútia hlavy ľuďom všelijakými hlúposťami.
— To, čo hovoríš, nie je pravda! — ozval sa 

Pollio. — Radšej prikáž spravodlivým ľuďom, aby 
vyšetril', čo učíme, čo hlása kresťanstvo. Prečo bez 
vyšetrenia vecí odsudzuješ kresťanov?

— A vy čo učíte? — spýtal sa Probus.
— Učíme Božie prikázania. A Božie prikázania 

zakazujú, aby niekto robil krivdu svojmu blížnemu, 
učia vážiť si rodičov, odpúšťať nepriateľom; byť 
milosrdným k chudobným a trpiacim, učia dodržia
vať manželskú vernosť, zakazujú cudzí majetok nie
len brať, ale ani po ňoín tú ž iť. ..

Probus prerušil slová Pollia:
— Čo budeš mať z toho, keď zomrieš a svoj maje

tok zanecháš!?
— Sú majetky pominuteľné a nepominuteľné. 

Druhé treba viac ceniť ako tie prvé, — odriekol 
Pollio.

— Načo sú tie všetky reči? Obetuj našim bohom, 
ako prikázal cisár!

— Nebudem obetovať! Toto by znamenalo, že sa 
odriekam Krista!

Probus odsúdil Pollia na spálenie. Písal sa rok 
:j r>4. Pamiatku mučeníka Pollia cirkev oslavuje 28. 
apríla. o. Štefan P a p p

V A L E R I K, CTIHODNÝ

Bol zimný večer. Veľký sneh, snehom zaviata 
cesta, mráz. Cestujúci, ktorý išiel cestou, ledva v i
del stopy cesty. Musí sa ponáhľať, pretože vo tme 
zablúdi. Je slabo oblečený, od zimy sa trasie. Ko
nečne uvidel dedinu. To ho trošku zohrialo. Zastal 
a obzrel sa. Dookola rovina, dlhá a široká. Začal 
spomínať. Od detstva bol dedinským pastierom. Do 
školy nemohol chodiť. Keď videl, že iní chlapci ve
dia čítať, prosil ich, aby i jemu napísali abecedu. 
Tak sa naučil čítať. Dali mu do ruky aj knihu — 
žaltár. A on čítal a takmer celý sa naučil naspamäť 
Keď vyrástol, prihlásil sa do kláštora sv. Kolumbá- 
na. Bol všetkým vzorom príkladného života, preto 
aj jeho žiakov pribúdalo.

— Pohľadám strechu, kde by som sa zohrial h 
prenocoval, — povedal si a vošiel do dediny. V de
dine bol farský dom. Zaklopal na d^ere.

— Prijmite pocestného, aby sa trošku zohrial a 
keď Lmde vaša dobrá vôľa, aby aj prenocoval. Káno 
porien- ďalej.

-Miestny duchovný poznal pocestného.
— Brat Valerik, poďte, zohrejte sa a prenocujte,

- - povedal.
Mních-pustovník Valerik vošiel do izby. Sadol si 

k ohňu, aby sa zohrial. V druhom kúte izby sedel 
Iný hosť duchovného. Hostili sa a rozprávali. Potom 
začali rozprávať žarty, najprv slušné, potom menej 
slušné. Smiali sa a Valerik sa triasol. Tu v izbe 
sa viac triasol ako vonku na mraze. Nemohol zniesť 
neslušné reči a žarty. Náhle vstal a zastal pri dvoch, 
čo sa zabávali:

— Ďakujem vám, že ste ma prijali do domu. Av
šak radšej budem znášať chlad a mrznúť, než po
čúvať také reči. A vy sa spamätajte!

Valerik išiel k dverám. Otvoril dvere a do izby 
zavial sneh a mráz. Vonku bola temná noc. Valerik 
vstúpil do temnej noci, aby išiel svojou cestou.

Tento spravodlivý zomrel v rokoch 619—622. Je
ho sviatok je v cirkvi určený na 8. apríla.

Božia prozreteľnosť ho povýšila medzi svätých, 
aby aspoň v tento jeho deň ľudia si pripomenuli, že 
neslušné žarty sú tiež hriechom.

P O L L I O ,  MUČENÍK

Pred Próba, prefekta vtedajšej Dolnej Panónie, 
priviedli Pollia, kantora v chráme mestečka Cibali. 
Prefekt Probus sa ho spýtal:

r«- s* -ss- -sú- m- -s«• -ju- -j*, • »

VEĽKONOČNÝ OSTROV

Rapa Nul, Španielsky Isla d a Pasoua, anglicky Easter Is
land, je sopefiný ostrov v Tichom oceáne, najvýchodnejší z 
polynézskych ostrovov. Nazýva sa tak preto, že na Vafko- 
nofinfl nedeľu t . 1722 pristál na t a  admirál J. Roiiggeyyoa. }«s 
to hornatý ostrov dosahujúci 615 metrov výšky nad morom.
V súčasnosti patri Chile. Ostrov je známy sochami staré) ne
známej kultúry (Aku-Aku) a doštičkami kohau rongo rongo 
s vyrytými znakmi, ktoré sa podarilo preCitaf až v šesťde
siatych rokoch nášho storoCia. V roku 1947 sa k VefkoBoCné- 
n  ostrovu priplavil na primitívnom plavidle Nór T. ttityder- 
hahl. (KN 1985, 14)

Na tretf deň prišli Kristovi priatelia ešte pred východom 
slnka, našli Jaskyňu prázdno a kameň odvalený. Každý si uve
domil svojim spdsobom zázrak, ale skoro si neuvedomili, že 
svet umrel tej noci. To, na Co sa dívali, bol prvý deň nového 
stvorenia s novým nebom a s novou zemou; a v podobe zá
hradníka kráčal Boh po záhrade a za chladného rána, nie 
chladného večera.

G. K. Chestertón



Prví Kristovi vyznavači
Neboli nimi apoštoli, títo najbližší Kristovi spo

lupracovníci. Boli nimi telesne slabšie, ale duševne 
silné ženy, myronosičky, plné vrúcnej lásky k svoj
mu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi.

Ich hrdinstvo zažiarilo nielen počas krížovej ces
ty a pod krížom, ale najmä po Kristovej smrti, keď 
sa rozplynuli zvyšky nádeje všetkých po tom, čo 
sa stalo, keď aj tí najvernejší pod ťarchou utrpe
nia a sklamania takmer stratili vieru. Vtedy sa že- 
ny-myronosičky, naplnené vrúcnou láskou k Je
žišovi, odhodlali k ťažkej úlohe: nájsť Kristovo telo 
a preukázať mu poslednú službu: ešte raz pomazať 
toto doráňané telo ich milovaného Krista.

Dnes sa len ťažko vžívame do ich vtedajšej situ
ácie, keďže už s istotou vieme, že „Christos voisti- 
nu voskrese“ . Ale vtedy ich uplakané oči videli 
pred sebou iba neistotu, vojenské stráže pri hrobe 
a nadovšetko ich trápila otázka: „Kto nám odvalí 
kameň od hrobu?“

Avšak ich láska sa nedala ničím odradiť. Láska 
premáha všetko. Musia nájsť Krista a pomazať jeho 
telo tými najdrahšími masťami. Toto umučené telo 
nesmie prísť o svoje právo, ktoré patrí každému. 
Preto sa ponáhľajú a veria, že sa ich úmysel usku
toční, hoci pred sebou vidia horu prekážok.

S láskou v ich srdciach horel aj cit vrelej vďaky 
ku Spasiteľovi za všetko, čo pre nich učinil. Prišiel 
z neba a stal sa človekom, aby mohol trpieť a zo

mrieť za spásu všetkých ľudí. No nezabúdali aj na 
to, že radostná zvesť evanjeľa, ktorú priniesol Je
žiš, vysoko pozdvihla postavenie ženy v ľudskej 
spoločnosti. Namiesto bývalej otrokyne učinila ju 
kráľovnou domu, kráľovnou rodinného ohniska, v 
žiari ktorého bude môcť odteraz uskutočňovať svo
ju lásku k Bohu službou rodine, ale aj ostatným, 
ktorí budú odkázaní na dobrotu jej srdca a na po
moc jej rúk.

Práve, nad zamýšľaním sa toho všetkého zbadali, 
že kameň od hrobu je odvalený a po vojakoch niet 
ani stopy. Len hrob je osvetlený neobyčajným svet
lom. Vtom počujú milý hlas anjela, ktorý sedel na 
kameni: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 
Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ (Lk 24, 5—6).

Táto radostná zvesť bola pre nich aspoň sčiastky 
odmenou, ktorú dostali už tu na tejto zemi za svo
ju lásku ku Kristovi. Ako prvé boli odmenené sprá
vou, že „Christos voistinu voskrese“ .

Toto všetko sa stalo v dobe, keď sa svätá cirkev 
iba začínala rodiť k životu. Avšak ona žije aj dnes. 
Aj v súčasnej dobe čaká na svoje vyznavačky-myro- 
nosičky, ktoré by obetovali všetky snahy svojho 
srdca a rúk každodennej práce pre blaho svojich 
rodín a celej spoločnosti.

Ježiš kráľovsky odmeňuje nielen lásku k nemu 
samotnému, ale aj každý skutok lásky k blížnemu. 
Tieto zbožné ženy iste milovali Ježiša, aj keď preto 
nemuseli ísť v nedeľu ráno k jeho hrobu. Nebola to 
ich povinnosť. Bola to ich nadprogramová služba. 
Preto ich obetavá láska ku Kristovi je príkladom pre 
všetkých. o. Marián P o t á i
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Písánky zdobené na „hrabelky 
a víno“ , pascha opletená krížky, 
snéhobílí beránci uhnétení ze sý- 
ra, perepišky, jizba krášlená tka
nými plachetkami, maminčine bä- 
lostí svítící soročka, ozdobená 
pŕekrásnými stŕíbrem pretkaný
mi zápasky, laskavá tvár svjaš- 
čenika a koledníci — velikonoční 
zátiší našeho dôtství na pozadí 
domova. Často si ten obraz vy
bavuj!. I když mi s ním bývá — 
priznám se — nejlépe samotné
mu, .nemohu si ho jen pro sebe 
mechat. Je to cenný obraz, neopa- 
kovatelný motiv, symbol smyslu 
života. Tož k nému vábim své dé- 
ti a vnuky a pŕátelé: Zastavte se 
lidé a divejte se! Pŕemýšlejte! — 
O tom, co bylo a o tom, co je.

Onehdá jsem se nad tím po- 
myslným zátiším sešel s pŕedním 
pražským uméleem.

— „V  détství jsem zažil, pro 
dnešní mládež už nepŕedstavitel- 
nou bídu, ale pŕesto jsem ten- 
krát dokázal definovat štéstí. Oko- 
ralo nám srdce, príteli. Chceme 
všemu rozumét, ale nechápeme 
ani to základní — néhu jeslí a 
tíhu kríže . . fekl .

Š t é s t í
Pak'jsme se spolu ješte dlouho 

snažili dobrat definice štéstí sou- 
časného. Ne toho velkolepého, 
všelidského, jako je mír či zdravé 
potomstvo, ale docela obyčejné- 
ho, všedního, soukromného lid- 
ského štéstíčka. Je štéstím, že

písánky kupujeme v obchqdech, 
byť krášlené takŕka profesionál
ne? Ze pravou páschu mladá 
hospodynô nepotrebuje umôt upé- 
ci? Ze místo snéhobílých berán- 
kfi z ovčího sýra si mužeme do- 
pŕát parmazán z dovozu? Že už 
všichni zapomnSli, co byly pe
repišky a požehnání pokrmú po
važuj! za rituálni archaizmus? Je 
štéstí, že je všeho dost, všechno 
na dosah, že se už vlastné na nlc 
netéšime, nikdo nás ničím nedo
káže prekvapiť? Je štéstím ten 
véčný špurt za pomíjivým úspé- 
chem, majetkem, mocí, svétskou 
pŕízní mocných a nejmocnéjších?

Probírali jsme naše žnime ro
diny, jednu po druhé a predsta
vovali si, jak asi prožijí letošní 
velikonoce. Jedni pojedou novým 
autem na víkend a druží na Hod 
Boží poobédvají v exkluzívni res- 
tauraci, ti pozvou pár vlivných 
hostii, aby je pohostili exotický
mi likéry z neméné exotických 
lahví a tamti si čas Vzkŕíšení ani 
neuvédomí, neboť budou do úmo
ru pracovat na pŕístavbé své cha
ty. Pak jsem si vybavil Janíčka . . .  
Bydlí s rodinou na samoté mezi
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Blrcher-Bennerove jablčné miisli
2 lyžice ovsených vločiek (obyčajných, neprevarených a pod.),
2 stredne veľké jablká,
2 lyžice pleničných klíčkov,
% lyžice kondenzovaného mlieka (alebo obyčajného, zahusteného sušeným),
2 lyžice medu,
1/2 citróna,
2 lyžice nakrájaných lieskových orechov alebo mandli.

Namočte ovsené vločky cez noc v 4 lyžiciach vody! Ráno primiešajte citrónová 
šťavu s mliekom a ostatnými zložkami! Podávajte ihneď! Toto jedlo je obľúbené 
najmä vo Švajčiarsku, ale i v iných ititooh západnej Európy (namiesto jabĺk mož
no použiť i iná ovocie).

Ovocné šaláty ä la Airola
1 miska čerstvého ovocia (najlepšie doma pestovaného bez chemického ošetrenia), 
1 hrsť surových orechov (alebo slnečnicových semienok),
3—4 suiené slivky (alebo hrsť hrozienok — nesfrovaných),
3 lyžíc« tvarohu (najlepšie domáceho s nesoleného), .
1 lyžica pianičnýelt klíčkov f »Dratých),
1 lyžička oleja s pgeaiGttýeh klíčkov 
3 lyžice jogurtu,
1 lyžičky medu (prírodného a nepasterizovaného),
1 iyfiika eitrfinovej Sťawj (čerstvej).

Vo veľkej mise xnieisjts všetko- dosažitefné ovocie (starostlivo umyté a osuše
né)! V a lk i ovocie pokrájajte, satani sítwkj »ameiies »nehy prípadne pomeftsi 
Ďalej pridajte lyžičku medu zmietaného s lyžičkou citrónové) íťavy, pieničné 
kiičky s i  IfilB* todfl Navrch 4a|t» rmmManý tvaroh s Jogartom, otcjoic s fMto- 
ničných klíčkov a lyžičkou medlil Posypte orechaml! Servírujte okamžite! Toto 
nlci je len najehntnajSis, s i«  i ««Jwfttraajšle «  »s.i?f«ftXen«pic (sdln, So parná», 
f* to sÉseBáre# ijsofco hadBnlnfeli tteikntS«. rfetícýoh sikladnfoii *»tanu«»* *1« 
nerálov 8 em fm or potrebných pre zdravie, ale i pre krásu. Mali by ste ho preto 
jést ksMý dei.

Domáci jablčný pretlak í pyré )

Rozrezané jablká podusíme s troškou vody až zmlknfi m preliačime (rozmliaž
dim«!). Pouilvame jablká celé, nestriekané. Prisladiť medom podľa potreby!.

Zeleninový vývar

2 velké zemiaky nakrájať na centimetroví kúsky,
1 šálku mrkvy nakrájať alebo nastrúhať,
1 ttlku zeleni nakrájať alebo nastrúhať 1 m listami,
1 iilkn inej zeleniny — vršky x repy alebo kvaky (kapusta kvaková) alebo petržlenu.

Zeleninu povarte pol hodiny v 1,5 1 vody a preceďte! Podávajte ihneď alebo 
uschovajte v chladničke m zohrejte pred podaním! Je to jeden zo základných ná
pojov na Švédskych biologických klinikách. Postiaci sa pacienti začínajfi deti veľ
kou šálkou tohto čistiaceho zásaditého nápoja.

Expelsior
í  šálka zeleninového vývaru — predošlý recept, 
í lyžica celých lancŕvých semienok,
1 lyžica pšeničných otrúb.

Do zeleninového vývaru namočte cez noc lanové semeno a otruby; ráno zohrej
te a vypite! Podporujte peristaltlkn (pohyb tráviacej srftry) — ľanové semeno 
v tomto prípade aepŕehrýsajte; dobré na zápchu. Pri pftsti treba pz«ccdiť.

Šípkový čaj

Dáme 1 lyžicu sušených šípok na šálku vody; ohrejeme, ale nevaríme, necháme 
ityrť hodiny stáť, precedíme a pijeme. Možno prisladiť medom. Je to výživný ná
poj, obsahuje vitamín C. Pri príprave nepoužívať hliníková či železné nesataltované 
nádoby!

tŕami rybníčky v pfízemnim ne- 
podsklepenému domečku o dvou 
mísínostech značné provlhlých. 
Mají se co oháňét — pro nemoc 
musel predčasné odejít do dô- 
chodu a déti jsou ješté nezaopat
rené. Ale už na Zelený čtvrtek 
dojdou — všichni společné — do 
sousednf dédiny pro staré rodi- 
če. Když se vráti, společné žased- 
nou k velkému stolu prostŕenému 
zažloutlou Inénou stolôvkou, 
„naňko“ — jako bych ho vidél — 
rozevŕe starou knihu a klidným, 
vyrovnaným hlasem začne pfed- 
čltat .„strasti“ . Na Velký pátek 
uctí Janíčkova rodina strádání a 
smrt Kristovu tichou modlitbou a 
prísnym pňstem, který potrvá až 
do chvíle, kdy jeden po druhém
— s pokorou a díkňvzdáním — 
poceluje „plaščenici“ . Teprv« na 
Bílou sobotu zavládne v domečku 
na samoíé čilý ruch. V tradičním 
dŕevéném korýtku, jen pro ten 
účel pred desetiletími vyrobeném 
podloženém nškolika svecenými 
prouty šutky, zadélá starenka na 
páschu, presné tak, jak ti to po- 
čátkem století naučila její mat
ka. Déti uvarí vejce na písánky a 
z trouby zavoní jehnéčí pečené. 
Všechno bude jak má být, jak 
bývalo a jak bude dál. Jsou to 
šťastní lidé. Rozhodli jsme se, že 
je letos o velikonocích navštívi
me. Zaklepeme, pozdravíme a 
vstoupíme:

— „Janíčku, ukáž nám své 
štéstí, poprosíme.

Usiuéje se. vstane od stolu a 
ukáže na dŕevéný k flž vlsící na 

štéstí“ , poprosíme, 
dohofívajlcího knútku starodáv- 
né olejničky:

„CHRISTOS VOSKRESE!“
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Svätý Otec )ín  Pavol II. mieni pri tohtoročnej 
návšteve Rakúska navštíviť Viedeň, SaMmrg, Inns
bruck, Feldkirch a Eisenstadt, kde sa stretne s ta
mojšími Slovincami. Pôjde aj do koncentračného 
tábora Mauthausen. Návšteva sa má uskutočniť kon
com júna.

Pápež Ján Pavol II. má v dňoch 9.— 10. októbra 
1988 navštíviť francúzske mesto Strasbourg, ako 
oznámil predseda Európskej rady. Podľa tohto oz
námenia Svätý Otec v tomto meste 8. októbra pred
nesie svoju reč na zasadnutí Európskej rady a 10. 
októbra v Európskom parlamente.

Apoštolský Stolec má vo svete 116 diplomatic
kých zástupcov. Medzi nimi je 75 apoštolských 
nunciov ( pronunciov J. Pri Apoštolskom Stolci je 
akreditovaných 106 diplomatických zástupcov. Apoš' 
tolský Stolec má svojich zástupcov, pozorovateľov 
pri takých organizáciách, ako je OSN, FAO, UNES
CO a i.

Svätý Otec navštívil rímske sídlo zahraničnej tla
če, kde sa stretol so skupinou novinárov, členov 
Združenia zahraničnej tlače v Taliansku. Mal s nimi 
živý rozhovor o úlohách novinárov po posledných 
udalostiach v Palestíne a v ostatných častiach ne
pokojného sveta.

Dňa 25. januára t. r. bol uzavretý Týždeň modli
tieb za jednotu kresťanov sv. liturgiou v bazilike 
sv. Pavla Za hradbami. K bazilike išli symbolické 
procesie rozličných komunít na stretnutie, ktoré 
bolo výrazom jednotného úmyslu a spoločnej pros
by, aby všetci boli jedno, aby svet uveril.

Saleziáni tohto roku oslavnjfi 100. výročie úmrtia 
svojho zakladateľa sv. Jána Boska. Svätec bol veľ
kým priateľom opustenej mládeže, ktorú neodsu
dzoval, ale svojou dobrotou získaval pre lepší ži
vot.

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za tajomníka 
Sekretariátu pre neveriacich lazarísiu P. Rodého.

Nástupcom filadelfského arcibiskupa kardinála 
Króla sa stal z rozhodnutia Svätého Otca Jána Pav
la II. biskup.Antony Bevilacqua. Kardinál Król 
odišiel z funkcie ordinára diecézy pre vysoký vek 
(77 rokov).

Maďarskú diecézu Eger zasvätil v rámci Marián
skeho roka arcibiskup dr. István Seregély Nepo
škvrnenému Srdcu Panny Márie.

V tohtoročnú nedeľu Pánovho krstu celebroval 
Ján Pavol II. sv. liturgiu vo veľkej dvorane nad 
vchodom baziliky sv. Petra a pokrstil 42 detí. Ve
riacim, ktorí sa zhromaždili na Svätopeterskom ná
mestí, hovoril o význame sviatku Pánovho Krstu.

Imre Miklós, tajomník Sekretariátu pre nábožen
ské záležitosti v Maďarskej ľudovej republike, v 
rozhovore so zástupcom talianskeho katolíckeho 
denníka Avvenir medziným povedal: Cesta, na kto
rú sme nastúpili od 50-tych rokov, nebola ľahká. 
Situácia bola zložitá. My sme sa zriekli myšlienky, 
že náboženstvo v  socializme zanikne, a cirkev zo 
svojej strany musela uznať, že socialistický štát nie 
je prechodný. Našli sme alternatívnu cestu, cestu

dialógu a spolupráce. Naše rozdielne ideologické 
koncepcie ostávajú, ale vieme nájsť, čo je spoločné 
v záujme národa.

Svätý OIkg |án Pawoi H. vymenoval 23. decembra 
1987 nového vrat slavského ordinára. Stal sa ním 
biskup Henryk Muszyňski. Nový ordinár sa naro
dil r. 1933.

Kardinál Roger Etchegaray, predseda pápežskej 
komisie Iustitia et pax, povedal 1. januára t. r. na 
Svetový deň mieru, že niet inej cesty k záchrane 
súčasného sveta, ako zachovať cestu k mieru.

Neďaleko hlavného mesta Litvy v Buividzviai sa 
začali znova konať bohoslužby v zreštaurovanom 
chráme sv. Juraja. V Litve v posledných rokoch 
zreštaurovali vyše päťdesiat chrámov.

Pápež Ján Pavol II. vymenoval za nového tajom
níka Kongregácie pre biskupov 53-ročného Giovan- 
niho Battistu Reu, ktorý platil doteraz za tretieho 
muža vatikánskeho Štátneho sekretariátu.

Západonemecké katolícke vydavateľstvo Herder 
začalo vydávať nový týždenník Žiť a veriť. Šéfre
daktorom tohto časopisu je dr. Peter Hufschmidt.

Matka Tereza povedala počas svojej vlaňajšej 
návštevy v Sovietskom zväze: Naše i vaše stano
viská sú blízke. Obraciame sa k človekovi. Hoci sme 
vyrástli z rozličnej pôdy, máme spoločný ciel. Na
šou spoločnou úlohou je naučiť ľudí žiť v mieri. 
Najdôležitejšie je robiť dobro a to každý deň a nie 
iL a diskutovať o tom, čo je dobré.

BUDE VÄS ZAUJÍMAŤ?

Náhrobné nápisy, čiže epitafy, podávajú najstruč
nejšie informácie o zomretom. Uvádzajú osobné 
meno, titul, prípadne aj inú charakteristiku, ďalej 
dátum alebo rok narodenia a úmrtia. Niekedy sú 
na nich i rôzne citáty. Na náhrobných nápisoch sa 
uvádzajú dva údaje — deň narodenia i úmrtia, pre
tože sú informáciou o veku človeka, ktorý zomrel. 
Cintorín sa neraz stáva i prameňom údajov pre his
torikov.

Náhrobné nápisy, ktoré sa vtesávajú do kameňa, 
neraz prežívajú stáročia, ba aj tisícročia. Je preto 
našou povinnosťou dbať, aby boli bezchybné aj po 
jazykovej stránke.

Na nápisoch v slovenčine, v češtine a v iných 
indoeurópskych jazykoch ( francúzštine, nemčine, 
taliančine atď.) dávame najprv rodné (krstné) me
no, potom priezvisko (prijmem ), napríklad Dušan 
Medvecký a nie Medvecký Dušan.

S opačným poradím sa stretávame v maďarčine, 
ktorá patrí do ugrofínskej jazykovej skupiny: Feke- 
te Zoltán.

Poradie meno — priezvisko dodržiavame pri 
predstavovaní, na adresách poštových zásielok, na 
bytových menovkách, navštívenkách, v texte, či už 
ide o listy, zmluvy, literárne články a podobne, 
teda aj na náhrobných nápisoch.

Opačné poradie, najprv priezvisko a potom me
no, používame vtedy, ak ide o systematické zozna
my osôb, napríklad telefónne adresáre, zoznamy 
členov spolkov, kartotéky a podobne, lebo abeced
né poradie priezvisk nám umožňuje rýchlu orientá
ciu vo väčšom počte mien Bartoš Miloš, Benko Ja
roslav, Cemanovä Marta, atď.

[Podlá Sláva životu 7/87 — pripravil f d — j
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. januára 1988 ndp. ordinár Mons. Ján Hir- 
ka, apošt. administrátor prešovský, slúžil slávnost
nú sv. liturgiu v katedrálnom chráme v Prešove. — 
Dňa 8. januára 1988 slúžil v katedrálnom chráme 
v Prešove slávnostné bohoslužby pri príležitosti 
sviatku Zjavenia Pána. — Dňa 19. januára 1988 bol 
v Prahe na stretnutí predstaviteľov cirkví a nábo
ženských spoločností v ČSSR u podpredsedu vlády 
ČSSR Mateja Lúčana. Stretnutie sa konalo pri prí
ležitosti nového občianskeho roku. — Dňa 30. ja
nuára 1988 prišiel do pútnickej obce Ľutina, kde 
tamojší správca farnosti o. Cyril Jančišin slávil svo
je 40. narodeniny. Tu spolu s jubilantom a kňazmi 
prešovského dekanátu slúžil slávnostnú sv. litur
giu. Pri tejto príležitosti poďakoval sa jubilantovi 
za jeho pastoračnú prácu na významnom pútnickom 
mieste našej eparchie. M. M.

PRIJATIE U MINISTRA KULTÚRY SSR

Minister kultúry SSR Miroslav Válek prijal dňa
1. februára 1988 v  Bratislave predstaviteľov cirkvi
•  náboženských spoločnosti pôsobiacich v SSR. Za 
gréckokatolícku cirkev sa na tomto stretnutí zú
častnili ndp. Mons. Ján Hirka, apošt. administrátor 
prešovský m o. František Dancák, vedúci redaktor 
gr.-kat. tlače. Na stretnutí bol prítomný aj námest
ník ministra a riaditeľ Sekretariátu vlády SSR pre 
veci cirkevné PhDr. Vincent Máčovský.

V rozhovore, ktorý prebiehal v ovzduší vzájomr 
oého porozumenia, vymenili si účastníci stretnutia 
názory na niektoré otázky cirkevnej politiky na 
Slovensku. Osobitne hovorili o jestvujúcich prob
lémoch a možnostiach ich riešenia.

PAMÄTNÝ DEŇ TRNAVSKEJ DIECÉZY

Na základe poverenia Apoštolského Stolca z 21. 
decembra 1987 — s podpisom kardinála, štátneho 
tajomníka Agostina Casaroliho, po udelení súhlasu 
Sekretariátu vlády pre veci cirkevné v Bratislave, 
poveril ThDr. Jozef Feranec, sídelný biskup bansko
bystrický, predseda Zboru ordinárov Slovenska, JÁ
NA SOKOLA, farára v Seredl, dištriktuálneho deka
na, dočasným spravovaním trnavského arcibiskup
stva.

Dekan Ján Sokol, poverený dočasným spravova
ním trnavského arcibiskupstva, sa narodil 9. októ
bra 1933 v  Jacovciach ako najmladší z troch detí. 
Študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bo
hosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku 
prijal z rúk otca biskupa ThDr. Ambróza Lazíka 23. 
júna 1957.

Slávnostná inštalácia nového dočasného správcu 
trnavského arcibiskupstva bola 9. januára t. r. pri 
sv. omši v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Trnave, ktorej predsedal biskup Mons. Jozef Fe
ranec.

Ndp. ordinár Mons Ján Hirka, apošt. administrátor prešovský 
počas bohoslužieb v Kruilove (20. 12. 1987/. Snímka: Anna 

Ratvajová

WWWWWWWWIWVWWWVWVWWVWWVWWWW' Naše Hroby

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské ju
bileá pripomínajú títo duchovní otcovia:

Ladislav Štima, na odpočinku v  Drienove — 75 ro
kov od narodenia (15. 4. 1913);

Ivan Ljavinec, správca farnosti Praha — 65 ro
kov od narodenia (18. 4. 1923);

ThDr. Juraj Bujňák, správca farnosti Dávidov — 
75 rokov od narodenia (25. 4. 1913).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohá ja ľit, blaha ja ľit!

Dňa 3. februára 1988 usnul v Pánovi v  77. roku 
svojho života a v 54. roku kňazstva.

o. Mikuláš K e 11 S, t. dekan, gr.-kat. duchovný 
na odpočinku v Košiciach.

Nebohý sa narodil 14. februára 1911 vo Valkove. 
Na kňaza bol vysvätený 26. augusta 1934. Pôsobil 
vo farnosti Čertižné a Ruský Kazimír.

Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons Ján M i r k a, 
ordinár prešovský dňa 10. februára 1988 v Koši
ciach.

Vičnaja jemu pamjať!



Pápež pokoja a lásky
(4. pokračovanie)

NA ŠTÚDIÁCH V RÍME

Bergamské biskupstvo malo okrem veľkého seminára aj 
svoje vlastné kolégium v Ríme. Založil ho roku 1640 kanonik 
Flaminio Cerasola. Pred sto rokmi sa vSak spojilo s Pápež
ským rímskym seminárom. Do tohto seminára posielal ber- 
gamský biskup kaldý rok niekoľko seminaristov, aby v ňom 
pokračovali v prehlbenejšom štúdiu. Medzi týmito šťastnými 
bohoslovcami bol aj Angelo Roncalli.

Angelo pricestoval do Ríma ráno 4. januára 1901. Hneď sa 
pustil s chutou do štúdia v tomto novom prostredí. 25. júna 
zložil skúšku z teológie a bol odmenený osobitnou cenou m  
štúdium hebrejčiny.

Po letných prázdninách narukoval na vojenskú základnú 
službu, pretože v tom čase seminaristi v Taliansku nebolí 
oslobodení od vojenskej služby. Službu nastúpil ako pešiak 
v Lombardskej brigáde v Ber game. Po jednoročnej službe 
dosiahol hodnosí poručíka.

V decembri 1902 Angelo ukončil vojenskú službu a vrátil 
sa do Ríma, aby pokračoval v teologických štúdiách. Predsta
vený kolégia ho vymenoval za prefekta bohoslovcov. Okrem 
každodenných štúdií zvýšenú pozornosť venom l svojmu du
chovnému životu. Mal vtedy výborného duchovného vodcu. Vo
lal sa Páter Francesco. Angelo si ho veľmi obľúbil.

„Pri prvom rozhovore s ním — spomínal si neskoršie na 
neho — som sa presvedčil, že s istotou sa môže na neho ob
rátil. Bude žiadať len to, čo Boh odo mňa očakáva. Povedal 
mi, aby som si často opakoval tieto slová: Boh je všetko, ja 
som ničí Tieto slová mi otvorili nové, tajuplné obzory..

„Môj duchovný otec, ktorého mi Boh prozreteľnostne pos
lal, prakticky je pre mňa všetkým. Nedovolím si ani tú naj
menšiu vec bez jeho rady alebo schválenia. . .  Musím byt voči 
nemu úprimný tak ako sám so sebou. Aj vo veciach, nie vý
slovne duchovných, ba ešte aj v tých najprirodzenejších bu
dem dopodrobna zachovávať jeho odporúčania a rady. Jeho 
slová budú akoby diktátom môjho svedomia

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

Dňa 11. apríla 1903 kardinál Respighi, pápežov generálny 
vikár, vysvätil Angela za diakona v lateránskej bazilike svä- 
lého Jána.

13. júla 1904 Angelo Roncalli dosiahol doktorát teológie. 
Medzi profesormi, ktorí ho skúšali, bol aj Eugenio Pacelli, 
neskorší pápež Pius XII.

A konečne 10. augusta 1904 prišla chvíľa, na ktorú Angelo 
Roncalli túžobne čakal a toľko sa na ňu pripravoval — kňaz
ská vysviacka. Konala sa v krásnom kostolíku Panny Márie 
na Piazza del Popolo. Angelo Roncalli ju prijal z rúk Msgr. 
Jozefa Ceppetelliho, carihradského titulárneho patriarchu.

O svojej prvej omši si naznačil do denníka:
..Môj milý vicerektor ma včera zasa priviedol do baziliky 

svätého Petra, aby som tam slúžil svoju prvú omšu. Čo všetko 
mi povedalo to veľké námestie, keď som po ňom kráčal!

Bazilika sv. Jána v Lateráne je titulom prvá zo všetkých 
rímskych bazilík

Toľko ráz som prešiel cezeň vždy dojatý, ale to ráno. . .  A 
vnútri tohto majestátneho chrámu, medzi toľkými ctihodnými 
pamiatkami cirkevnej histórie. Zostúpil som do krypty blízko 
apoštolovho hrobu. Tam ma už čakala skupina priateľov, kto
rých pozval vicerektor. . .  Slúžil som votívnu omšu na česť 
svätého Petm  a Pavla. Kofu,o radosti som za íll počas tej 
omšel Pamätám sa, že medzí citmi, ktorými prekypovalo moje 
srdce, najmocnejším bola veľká láska voči cirkvi, voči záuj
mom Kristovým, voči pápežovi a pocit úplnej oddanosti celej 
mojej bytosti pre službu Ježiša a cirkvi, ako aj predsavzatie, 
posvätná prísaha vernosti svätého Petra a neúnavnej práce 
za duše. Táto prísaha, celkom osobitne posvätená miestom, 
na ktorom som bol, úkonom, ktorým som ju vykonal s okol
nosťami, ktoré ju sprevádzali, ešte stále U je a pulzuje ml v 
srdci, oveľa živšie, ako by sa to dalo opísat perom. Na hro
be svätého Petra povedal som Pánovi: .Pane. ty vieš vSetko. 
Ty vieš, le  ta milujem’. Vyšiel m m  odtiaľ akoby vo sne, 
Zdalo sa mi, že mramoroví a bronzoví pápeži baziliky dívali 
sa na mňa zo svojich hrobov s novým vtjmzom a neplnili me 
odvahou a veľkou dôverou.*

(Pokračovanie v budúcom Čísle)

Moje srdce Je také vefké, že by chcelo pojať všetkých íudl 
na svete.

Jén XXIII.

Dnes nie Je hodina pomsty a nepriatefstva; nastala ehvila 
milosrdenstva a odpúšťania.

Ján XXIil.
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