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Mária, útecha plačúcich...
(Mariánsky rok)-

Waldo Ralph Emerson (1803—1882), americký 
básnik a filozof, napísal tento príbeh zo svojho ži
vota:

Cestoval som raz autobusom. Bola neznesiteľná 
horúčava. Len s nechuťou som; nastupoval do do
pravného prostriedku, kde. bolo ešte neznesiteľne j- 
šie. Vopred sa mi zunovala polhodinová cesta, kto
rú som mal pred sebou. Zunovaní a ustatí vyzerali 
aj ostatní cestujúci. Zrazu však, na jednej z auto
busových zastávok pristúpila do vozidla mladá 
matka so svojím diefatom. Vybrala si miestečko 
v kúte, ktoré ešte bolo voľné. Neverili by ste, čo 
sa stalo s tými ľuďmi, ako ožili, ako zabudli na 
únavu a horúčosti. Na tvárach sa zjavili úsmevy. 
Každý načúval tej nebesky detskej vrave, nevinným 
otázočkám a dobrotivej, nekonečnej dobrotivej a 
trpezlivej matke, ktorá pokojne odpovedala na 
každé slovo.

Vo svete je dosť biedy, utrpenia, úpadku, hrie
chov, mravného zla, čo vyvoláva úzkosť, ľútosť a 
napokon aj plač. Plačeme nad sebou, plačeme nad 
inými. Plačeme nad sebou pre slabosti, duševnú 
i telesnú biedu, z ľútosti nad hriechmi. Či aj naša 
nebeská Matka a jej Synáčik, nie sú oným upoko
jujúcim a potešujúcim zjavením, ktoré nastúpilo do 
nášho životného autobusu, — a na našich tvárach 
vyčarúva radosť i úsmev, nádej i optimizmus?

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení“, 
povedal Spasiteľ vo svojej reči ňa hore (Mt 5, 4). 
Tejto útechy sa nám dostáva aj u našej nebeskej 
Matky, matky milosrdenstva a lásky, odvtedy, keď 
nám bola pod krížom darovaná za Matku. V hĺbke 
svojej materinskosti pod krížom, prežívala celé to 
utrpenie telesné i duševné so svojím milovaným 
Synom. Je nemysliteľné, že by ho nebola tešila. Pre
to i nás sprevádza na našich životných cestách, te
ší sa z našich úspechov a je ustarostená, keď sa 
nám nedarí. Neprekvapuje nás preto, že veriaci ju 
časom začali vzývať ako Potešenie zarmútených. 
Veď ona vie — podobne ako Ježiš — čo to znamená 
utrpenie a zarmútok.

Na známe moravské pútnické miesto Svätý Hos- 
týn prišlo 21-ročné dievča. Z jéj tváre každý čítal 
žiaľ a bolesť. Pri rozhovore sa jeden z kňazov do
zvie, že má pred sebou nie dievča, ale mladú vdovu. 
Vojna jej zobrala manžela, sotva rok po svadbe. 
2ena, čo nestihla byť ani dievčaťom, ani ženou, na
raz sa stala vdovou. Nedočkala sa ani dieťaťa. „Pri
šla som tu, — hovorí —, tu na Svätý Hostýn, poža
lovať sa nebeskej Matičke, vyliať svoj žiaľ.“ Prišla 
zďaleka. Duša bez Boha by hľadala a našla iné vý
chodisko, iný liek, — azda aj smrť. Ona ho hľadala 
u tej, ktorá je naša ochrana, od Boha nám daná,

* * *  * * * * * *
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QUEEN OF PEACE PRAY FOR US 
KÖNIGIN DES FRIEDENS BITTE FÜR UNS

Vychvaľujte doly, hory, — lúky, polia, lesy, bôry, — Pannu 
panien najčistejšiu, — Kňažnú máfa najsvätejšiu! (Modlitby 
a piesne, 107 j
Akad. maliar Mikuláš Klimčäk: Panna Mária — Kráľovná po
koja.

ako o nej spievame: „Kamkoľvek ja pôjdem, čo ro
biť len budem, Mária je pri mne, chráni má úprimne, 
Mária, Mária! (JKS, 344). Opravdu vždy je tá istá» 
ako to o nej napísal i náš básnik-kňaz Ivan Mariá
nov: „Nad kolískami bolesti sa skláňaš, / ako mys
tická stráž — / vždycky tá istá“ (Žalmy duše).

Toto vedomie, že máme na nebi dobrú Matku, 
nech nám vlieva útechu v našich bolestiach a utr
peniach. Nech nás to nabáda vznášať vďaky našej 
nebeskej Orodovnici za jej preukázané dobrodenie 
a milosrdenstvo, aby ostala naďalej našou dobrou 
Matkou — v každej bolesti, nešťastí a opustenosti.

„Mária, útecha plačúcich, raduj sa a spas v teba 
dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bohorodičke).

o. František D a n c á k



KALENDÁR 
NA MESIAC

M Ä J

1. N Sviatok práce
Nedeľa Samaritánky. — Hl. 4. Utr. ev. 7. Lit. 
Sk 11, 19—24; Jn 4, 5—15. Jeremiáš, prorok

2. P Atanáz Veľký, patriarcha
3. U Teodoz Pečerský, ctihodný
4. S Pelágia, mučenica
5. Š Irena, mučenica
6. P. Jób Trpiteľ. Prvý piatok
7. S Pamiatka na zjavenie sv. kríža v Jeruzaleme

8. N Nedeľa uzdravenia slepého. — Hl. 5. Utr. ev.
8. Lit. Sk 16, 25—34; Jn 9, 1—7. Ján, apoštol 
a evanjelista

9. P Deti oslobodenia
Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša

10. U Šimon Zelót, apoštol
11. S Cyril a Metod, apoštoli Slovanov. O d d a n i e

Paschy
12. Š Nanebovstúpenie Pána. — Lit. Sk 1, 6—11;

Mk 16, 15—20 Epifán, biskup. Germán, pat
riarcha

13. P Glycéria, mučenica
14. S Izidor, mučeník

15. N Nedeľa Svätých Otcov 1. nie. snemu. — Hl. 6.
Utr. ev. 10. Lit. Sk 20, 17—18; 28—32; 36; Jn
17, 11; 17—23. Pachom Veľký

16. P Teodor Osvietený, ctihodný
17. U Andronik, apoštol
18. S Teodot, mučeník
19. Š Patrik, biskup a  mučeník
20. P Taíalej, mučeník. O d d a n i e  Nanebovstú

penia Pána
21. S Konštantín a Helena, apoštolom rovní. Zá

dušná

22. N ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA — PÄŤDESIAT
NICA. — Utr. ev. Jn 7, 37—39. Lit. Sk 2, 1—4; 

_____ Jn 20, 19—23. Bazilsk, mučeník______________
23. P Svätodušný pondelok — Najsv, Trojice. —

Lit. Sk 8, 5—8; 14—17. Michal, biskup ai vy- 
znavač

24. U Svätodušný utorok. — Lit. Tít 3, 4—7; Jn 16,
7; 12—13. Šimon, ctihodný

25. S Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa
26. Š Karp, apoštol
27. P Terapont, mučeník
28. S Nikita, biskup

23. N 1. nedeľa po ZSD — Všetkých svätých. — Hl.
8. Utr. ev. 1. Lit. Hebr 11, 31—40; Mt 10, 32— 
33; 37—39. Teodózia, panna a mučenica

30. P Izák, ctihodný
31. U Hermas, apoštol

„2idia sa totiž co Samaritánmi nestýkajú“ {Jn 4, 9).
Bruce Marshall v romána Plná slávy píše, ako v misijne] 

stanici pracujú rehoľné sestry vo vzájomnej láske. 
Tu vypukne prvá svetová vojna. Nemci prepadnú Belgicko, 
zaútočia proti Francúzsku. Francúzska a belgická rehoľ
ná sestra okamžite sa postavia proti nemeckej sestre. 
Skonči láska, začína skoro nenávisť. A predsa všetky chcú 
zostať nevestami Krista.

Ozaj, trápna bola niekedy situácia misionárov: v misij
ných krajinách. Ohlasovali jedného Krista a zároveň sa 
osočovali, škodili. . .  Preto treba i dnes odstraňovať ná
rodnostnú i náboženskú horlivosť. Inak bude pre svet 
Kristovo učenie iba prázdnym slovom'. „Sám Otec hľadá 
takých ctiteľov“ (Jn 4, 23).

„Ako šiel, videl Človeka, ktorý bol od narodenia slepý“
(Jn 9, 1).

Terézia Neumannová doktorovi Geŕlichovi povedala: „Utr
penie nikto nemôže mať rád. Ani ja h<̂  nemám rada. . .  
Milujem však Božiu vôľu. Ak posiela utrpenie on, potom 
ho prijímam.“

Apoštoli videli utrpenie a chorobu v zásadnej, súvislosti 
s vinou prarodičov a tiež aj s osobnou vinou (Jn 9, 2 ) . . .  
Ďakujme Bohu Spasiteľovi, že od jeho príchodu choroba 
a každé utrpenie nie je len trestom za hriech ‘alebo ná
sledkom hriechu, ale aj cestou spásy a nesením výkupného 
kríža s Kristom (Kol 1, 24).

„Svitý OtCe, zachoval ich vo svojom mene, ktoré (i ty 
dal mne, aby boli Jedno ako my“ (Jn 17, 11).

Pastor dr. Lukáš Vischer, pozorovateľ zo Svetovej rady 
cirkví na Druhom vatikánskom koncile, pripomenul: „Iste
že sme neprekonali jestvujúce ťažkosti. Len teraz si ešte 
viac uvedomujeme, aká obrovská úloha nás Čaká v spo
ločnej snahe dať nový výraz jednote v Kristovi. . . “ 

Konečná jednota Cirkvi bola pre Spasiteľa jedným z 
najdôležitejších bodov jeho veľkňazskej modlitby, vrcho
lom jeho reči na rozlúčku. . .  Preto je i našou povinnosťou 
snažiť sa o odstránenie dejinných predsudkov a o rast 
porozumenia a lásky.

„Ak |e niekto tmSdný a verí vo mňa, nech pride ku 
mne a nech pi|e“ (Jn 7, 37).

Stalo sa to ktorýsi večer pri televíznom prenose z maj
strovstiev sveta v ľadovom hokeji. Na začiatku poslednej 
tretiny reportér nadšene zvolal: „Do nášho mužstva vstú
pil nový duch . . . ! “

A naozaj hráči ktorí sa predtým prechádzali ako zvia
zaní, teraz ožili. Puk putoval ako blesk z hokejky na ho
kejku, padali góly, hráči sa objímali, diváci jasali.

Tak pôsobí i Svätý Duch, keď si dáme povedať — ako 
títo hráči. . .  A „z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ 
(Jn 7, 38).

„Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade 
a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, prícf a 
prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas. 
Dobrotivý, naše duše.“ —Id—



V  má j i ' v zácny  ch výročí
Často som mysľou v tom máji, keď sa pominula 

vojna, prestali dunieť delá a po záhradách kvitli 
orgovány tak krásne, ako nikdy predtým . . .

Často som v mysli v onom pamätnom máji roku 
1945, keď sme — chlapci, mládenci — obdivovali 
vojakov, ktorí prešli toľký kus bojovej cesty, aby 
nám priniesli slobodu.

Často si znova a znova sprístupňujem ten máj, 
keď si ľudia podávali ruky a prisahali, že už nikdy 
nesmie byt vojna.

Napadlo by vtedy niekomu, že neuplynie ani veľa 
času, a znova sa nájdu sily, ktorým nie je nič sväté 
a začnú sa zahrávať s vojnou . . . ? !

Ale popri nim, na obranu dráhocenne vydobytého 
mieru, sa postavili milióny mierumilovných ľudí 
sveta. Už pät rokov po skončení druhej svetovej voj
ny vznikla Svetová rada mieru a to na II. svetovom 
kongrese obrancov mieru vo Varšave dňa 22. 11. 
1950. SRM je vrcholným orgánom svetového miero
vého hnutia.

Zrod svetového organizovaného mierového hnutia 
spájame s I. svetovým kongresom obrancov mieru, 
ktorý bol v dňoch 20.—25. 4. 1949 simultánne v Pa
ríži a y, Prahe. V súčasnosti združuje Svetová rada 
mieru zástupcov mierových organizácií z vyše 140 
krajín celého sveta.

V máji — v dňoch 8.—15. mája — už tradične 
usporadúva Svetová rada mieru Týždeň akcií za 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorý vyhlásila 
v súvislosti s výročím ukončenia druhej svetovej 
vojny.

Oslobodením nášho hlavného mesta Prahy v roz
jasanom máji — 9. 5. 1945 — skončila sa druhá 
svetová vojna v Európe. V dňoch 17. 7. až 2. 8. 1945 
bola na predmestí Berlína v Postupime konferencia 
troch víťazných mocností — ZSSR, USA a Veľkej 
Británie.

Pripomeňme, že Spojené štáty urobili deň pred 
otvorením tejto konferencie skúšobný výbuch prvej 
atómovej bomby, ktorá o necelý mesiac zavraždila 
desaťtisíce ľudí v Hirošime a Nagasaki.

V apríli 1949 vznikol Severoatlantický pakt. So
cialistické štáty museli na túto hrozbu odpovedať. 
Tak v máji 1955 vzniklo obranné spoločenstvo Var
šavskej zmluvy.

Ovocím mierumilovnej politiky socialistických 
krajín bol obrat od hrozby vojny k nádeji na zacho
vanie svetového mieru. V tom duchu mohli 1. augus
ta 1975 podpísať vedúci predstavitelia 33 európ
skych krajín, Spojených štátov a Kanady v Helsin
kách Záverečný akt.

Konferencia a  bezpečnosti a spolupráci v Európe 
tak dala ľudstvu nášho kontinentu novú nádej. Zá
stupcovia bratských krajín sa aktívne zapojili do 
všetkých nasledujúcich schôdzok po Helsinskej kon
ferencii.

Významné sú mnohé iniciatívy venované Medzi
národnému dňu boja proti jadrovej vojne, ktoré ma
jú životne závažný význam pre ďalšiu budúcnosť Eu
rópy, nášho spoločného domova.

V máji — 25. mája — sa slávi aj Deň africkej slo
body a to pri výročí založenia Organizácie africkej 
jednoty v roku 1963, keď bola v hlavnom meste 
Etiópie Addis Abebe konferencia šéfov vlád afric

kých štátov, na ktorej podpísali chartu Organizácie 
africkej jednoty.

To je len niekoľko pohľadov na máj, na mesiac 
taký dôležitý v živote našej spoločnosti pre jeho 
prvý deň, keď vzdávame hold statočnej ľudskej prá
ci, pre 9. máj, keď pozdravujeme oslobodenie našej 
vlasti, pre všetko, čo je nám v úsilí za zachovanie 
svetového mieru také drahé.

Pre nás, kresťanov, je máj mariánskym mesia
com, osobitne v tomto mimoriadnom Mariánskom 
roku! Pri mariánskych oltároch prosíme o zachova
nie hodnoty najzákladnejšej, pokoja, mieru.

Pritom si uvedomujeme, že mier nebol dosiahnu
tý raz navždy, že sa treba oň znova a znoval usilo
vať. Urobiť všetko pre jeho záchranu, pre nastolenie 
trvalého a nezvratného mieru.

]e evidentné, že na javisku svetových dejín hrá 
stále významnejšiu úlohu svetové mierové protivoj
nové hnutie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je naše 
československé mierové hnutie, ktoré sa zrodilo 
v roku 1949.

Všetci mierumilovní ľudia svojím rozumom a srd
com podľa svojich možností prispievajú k tomu, aby 
sa naša planéta stala skutočným bezpečným miero. 
vým domovom.

Aby naše deti a vnuci, všetci, čo prídu po nás, 
žili vo svete, kde príznak jadrového výbuchu bude 
iba smutnou minulosťou, čiernym snom. V tej šťast
nej dobe bude vo všetkých končinách Zeme, ktorá je 
naším spoločným domovom, navždy šťastne znieť
— ako vyznanie, túžbá i viera — to najkrajšie slo
vo: MIER: —ant—

Praha — mesto mieru — ktoré si s celou našou vlasťou spo
mína na pamätné májové dni.



Z Č IN N O S T I
VÝBORU CIRKEVNÝCH

a n á bo ž en sk ý c h  č in iteľo v  c ssr

Na zasadaní Výboru cirkevných 
/Tw a náboženských činiteľov ČSSR v

/ f  novembri 1987 v Brne sa ukázalo,
1 1 *1  j /5 i  činnosť Výboru sa postupne 
1  V m ľ '"  f  A rozširuje a nadobúda pevnejšie 

K  formy, a tým vzniká i potreba 
lepšej informovanosti tak členov 

Výboru, ako aj širšej cirkevnej verejnosti u nás. 
Preto bola ustanovená informačná komisia (za gr.- 
kat. cirkev o. František Dancák), ktorá má v sú
časnosti dve úlohy: koordinovať náplň pravidel
ných rozhlasových relácií v programe Hlas veria
cich z Československa a prostredníctvom tlačové
ho orgánu prehlbovať znalosti o cieloch a práci 
Výboru, a tým vytvoriť podmienky pre jej lepšie 
pochopenie a podporu v prostredí cirkví a nábo
ženských spoločností.

Dňa 6. októbra 1987 sa po prvýkrát na vlnách 
zahraničného vysielania Československého rozhla
su ozvala znelka programu Hlas veriacich z Čes
koslovenska. V anglickom, nemeckom, talianskom, 
francúzskom, španielskom a českom jazyku (pre 
našich krajanov v zahraničí) sú poslucháči v kraji
nách celého sveta zoznamovaní so životom cirkví 
a náboženských spoločností, ekumenických a mie
rových grémií, ktoré pôsobia na území našej vlasti. 
Je to spôsob, ktorým Výbor cirkevných a nábožen
ských činiteľov, ktorého iniciatíva sa stretla s po
rozumením u pracovníkov Čs. rozhlasu, chce napl
ňovať jeden zo svojich úloh: pravdivou informáciou 
prispievať k lepšiemu porozumeniu a poznaniu, 
k odstráňovaniu zaujatých predsudkov, a tým spolu
vytvárať ovzdušie dôvery a spolupráce v záujme 
dobrých, mierových vzťahov medzí ľuďmi a národ
mi.

V marci t. r. vyšld prvé — resp. „nulové“ číslo 
Informačného bulletinu. V jednotlivých častiach 
prináša príspevok banskobystrického biskupa Mons. 
ThDr. Jozefa Feranca V dobrom duchu a dôverou 
a prof. dr. Karola Gábriša o hlavných ideových zá
sadách i ďalších perspektívach práce Výboru a in
formáciu o doterajšom priebehu vysielania Hlasu 
veriacich s ukážkami niektorých relácií.

Dňa 10. marca 198Q sa zišiel v Košiciach Výbor 
cirkevných a náboženských činiteľov ČSSR na sláv
nostnom a pracovnom zasadnutí Výboru. Toto za
sadnutie Výboru bolo venované 40. výročiu Feb
ruárových udalostí v r. 1948 a miléniu pokrstenia 
Rusi. Na zasadnutí bol prítomný predseda SNR, kto
rý predniesol pozdravný prejav.

K náplni zasadnutia v Košiciach sa vrátime v bu
dúcom čísle Slova. —d—

Ak neužití ä »»oju chybu, robíš ďalšiu chybu (Čínske prí
slovie).

Keby ryba neotvorila ústa, nikdy by nebola ulovená (Švaj
čiarske príslovie).

Mlčaním sa eite nikto nepreriekol (Nemecké príslovie).
Vtňka, ktorý prilU často spieva, k večeru zoberie Jastrab 

(Nemecké príslovie).
Dobrý protivník Je najlepším spojencom (Latinské príslo

vie).

BUDE VÄS ZAUJÍMAŤ?
M e n á
Z mien, ktoré sa dávajú deťom pri narodení, sú 

prípustné iba tie, ktoré uvádza vyhláška Minister
stva vnútra. Zoznam je veľmi rozsiahly (uvádza vy
še tisíc mien) a z času na čas sa dopĺňa a upravuje. 
Oficiálny zoznam je na každom matričnom úrade,, 
kde doň možno nahliadnuť.

Meno znamená hodnosť, znamená veľkosť člove
ka. Človek bez mena, je človek bez hodnosti. Ve
riaci rodičia by mali pre svoje dieťa vybrať kres
ťanské meno. Keď mu dávajú meno dajakého svät
ca, predkladajú mu vzor, ktorý má neskoršie dieťa 
v živote nasledovať. Dávajú mu aj mocného orodov
níka v nebi, nai ktorého sa bude môcť obrátiť vo- 
svojich životných ťažkostiach a potrebách. Svätý 
mu je priateľom, vzorom, orodovníkom.

Mená, ktoré sú zaužívané na Slovensku, sú pre
vzaté prevažne z cudzích jazykov. Ich zmysel mno
hí ich nositelia ani nepoznajú. Ide totiž o tradíciu. 
Avšak každé meno niečo znamená.

Časté sú biblické mená — hebrejské, latinské ale- 
bo grécke. Hebrejské, prípadne aramejs^é sú Jozef 
(Prímnožok), Mária (Trpká), Anna (channá — Mi
lá), Magdaléna, pôvodne Mária Magdaléna — Mária 
z Magdaly — magdalská. Meno Zuzana je egyptské
ho pôvodu, pôvodne Sesešen, t4 j. lotos. Peter je z 
gréckeho petros (skala), Pavol z latinského paulus 
(malý).

Obľúbené sú mená svätých ako: František (Fran- 
cúzik), Helena alebo Elena — maďarsky Ilona (jas
ná), Irena (z gréckeho eiréné — mier), Juraj (gréc
ke georgós — roľník, z toho nemecké Georg), Mar
gita (z gréckeho margarétes — perla).

+  1000 yiET XPHCTHAHCTBA HA PYCH

1000 ROKOV KRESŤANSTVA NA RUSI



o. Marián P o t á š

Kristus — náš smer
Ježiš Kristus po svojom slávnom vzkriesení ostal 

ešte 40 dní medzi svojimi apoštolmi a mladučkou 
cirkvou. Často sa im zjavoval, ukazoval svoje rany, 
a pochybujúcemu Tomášovi prikázal, aby vložil 
svoju ruku do jeho boku (Jn 20, 27). Často spoloč
ne zasadá za stôl, je, debatuje a presvedčuje, uka
zuje svoje rany, aby nikto už nepochyboval o tej 
základnej pravde nášho náboženstva: „Kristus vstal 
z mŕtvych, skutočne vstal z mŕtvych!“

Za celý tento čas poučoval tých slabých, neis
tých a málo učených apoštolov, ako hlásať radost
nú zvesť svätého Evanjelia, ako majú žiť a repre
zentovať svojho Učiteľa a dáva im aj moc slovami: 
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všet
kému stvoreniu“ (Mk 16, 16). A takto posilnených 
vedie Kristus na Olivovú horu, kde za života prežil 
s nimi najťažšie chvíle. Tu krvavý pot, akoby rosa 
padal na studené kamene, tu ho zradí jeho učeník 
judáš, tu zo strachu rozutekali sa jeho učeníci a tu 
prišli jeho vrahovia, aby ho spútali a bezmocného 
odvliekli na súd. Toto miesto bolestí si vybral Kris
tus za svoj najväčší triumf.

Tu sa rozlúčil so svojou Matkou i apoštolmi a 
žehnajúc ich vzniesol sa s osláveným telom do ne
ba. Bol to obrovský triumf víťazstva Božej spravod
livosti a slávy, keď spolu s ním vošli obrovské ma

sy spravodlivých duší, na čele s prarodičmi Ada
mom a Evou. Hlavne, keď oslávený Kristus zasadol 
po pravici Otca, aby mohol súdiť živých i mŕtvych.

Apoštoli uchvátení touto udalosťou sa tešili, ale 
potom zosmutneli, že tratia oporu v tak dôležitej 
úlohe, ktorú dostali od Krista. Kristus videl ich 
vnútro a zarmútené srdcia, preto naposledy k nim 
hovorí: Pošlem vám Utešiteľa! Túto potešujúcu prav
du ospevujeme na večierni Nanebovstúpenia Pána 
takto: „Pán vstúpil na nebo, aby poslal svetu Ute
šiteľa, nebesia mu pripravili oltár, anjeli sa čudu
jú, keď vidia človeka nad sebou. Otec čaká toho, 
ktorého od vekov drží na svojom lone. Preto tešte 
sa všetky národy, lebo odišiel Kristus tam, kde bol 
predtým.“

Tento sviatok sa zrodil na Východe a do 3. storo
čia sa svätil spolu so sviatkom Zoslania Svätého 
Ducha. V 4. storočí cisárovná Helena dala posvätiť 
chrám Nanebovstúpenia Pána, kde podľa ústneho 
podania (sv. Hieronym, sv. Augustín) mali ostať sto
py Ježiša Krista na kameni, odkiaľ vstúpil na nebo.

Duch tohto sviatku je radostný a plný nádeje. 
Radostný, lebo Kristus ako Kráľ zasadá po pravici 
Otca; plný nádeje preto, lebo ukázal nám všetkým 
cieľ, cestu a smer do neba. Táto uchvacujúca uda
losť nás učí, aby sme viac pozerali k našej večnej 
vlasti, kde Kristus čaká aj na nás. Snažme sa preto 
usporiadať náš život tak, aby sme aj my spolu s ním 
sa dočkali tohto radostného a šťastného nanebo
vstúpenia.

Svätý  Duch — náš vychovávate !
Svätý Duch je najväčší dar, ktorého Božie dietky 

dostávajú od Boha Otca i Syna. Je náš vychováva
teľ, ktorý nás formuje, stvárňuje naše srdce a život 
svojím božským učením a svojimi zákonmi. Láska 
Svätého Ducha, to je ruka nebeského Otca, jeho 
prst, ktorým sa dotýka nášho srdca, formuje našu 
dušu podľa božského ideálu, v ktorom Boh Otec 
má svoje zaľúbenie.

Výchovu sme zvykli prirovnávať k umeniu. Niet 
umelca, ktorý by bol viac naplnený svojou umelec
kou ideou, ako Svätý Duch, ktorý z nášho života 
chce vytvoriť vynikajúce dielo večnej krásy. Niet 
takého umelca, ktorý by viac mohol nahliadnuť do 
nekonečnej a väčšej krásy, ako vychovávateľ našej 
duše — Svätý Duch. Niet takého umelca, ktorý by 
bol sám krásou, ako Svätý Duch. Niet takého umel
ca, ktorý by mal také a toľké výstižné prostriedky 
na formovanie našej duše. Niet umelca, ktorý by 
mohol lepšie sformovať našu dušu, ako Svätý Duch. 
Niet umelca, ktorý by odovzdanejšie a vernejšie 
pracoval na formovaní svojho diela, ako Svätý 
Duch. Niet umelca, ktorý by s takou nesmiernou 
trpezlivosťou sa pokúsil i ten najhorší „materiál“ 
urobiť spôsobilým na vytvorenie pekného diela, 
človeka.

Výchova je úloha rodičov. Svätý Duch je náš 
vychovávateľ, ktorý nás vychováva za Božie dietky. 
Niet takej matky, ktorá by s takou láskou vycho
vávala svoje dietky, s akou nás vychováva Svätý 
Duch. Niet takej matky, ktorá by viac mohla urobiť 
pre svoje dieťa, ako Svätý Duch, ktorý je sama

Veriaci, radostne oslávime posledný poveľkonočný sviatok. Je 
to pätdesiaty deň, v ktorom sa splnilo prisľúbenie. Vtedy v po
dobe jazykov zostúpil na zem oheň Utešiteľov. Osvietil uče
níkov a učinil ich dôverníkmi neba. Prišlo svetlo Ducha Svä
tého a svet jasne ožiarilo {Sedalen na utierni Zoslania Svä
tého Dúchaj.

láska, ktorý nám sprostredkuje Božie synovstvo, 
ktorý nás Božou milosťou a silou obdaruváva, na 
Božie synovstvo vychováva a podľa božského spô



sobu učí rozmýšľať, hovoriť, cítiť a činiť. Niet takej 
matky, ktorá by sa toľko mohla starať o svoje die
ťa, ktorá by mohla stále byť toľko so svojím die
ťaťom, ako náš božský vychovávateľ. Niet takej 
matky, ktorá by sa tak vrúcne a dôverne vedela 
spojiť so svojím dieťaťom, ako Svätý Duch, ktorý 
prebýva v srdci svojich chovancov. Niet takej mat
ky, ktorá by v takom životnom spojení bola so

svojím dieťaťom, ako náš vychovávateľ Svätý Duch, 
ktorý v nás žije.

Takého vychovávateľa dal nám nebeský Otec, 
ktorý je sama Láska, čiže on sám, ktorého lásku 
tak často zneužívame, ktorý jediný sa nám dáva pre 
našu šťastnú a oslávenú večnosť.

(Podľa t .  Gálffyho spracoval o. M. Magyarjí

CTIHODNÝ T E O D O Z PEČERSKÝ

V našich bohoslužbách (na lítiji) pri požehnaní 
chleba, pšenice, vína a oleja na mirovanie, spomí
najú sa dvaja svätci: Anton a Teodoz Pečerski.

Pečerská laura (Jaskynný monastier) — je veľký 
kláštor v Kyjeve, ktorého mnísi žili najprv v pe- 
čerách — jaskyniach hory na okraji Kyjeva. Preto 
tento kláštor nazvali pečerským — jaskynným. Za
kladateľom tejto laury bol sv. Anton Pečerský.

Ctihodný Teodoz Pečerský sa narodil v dedine 
Vasiľkovo pri Kyjeve. Bol jedným z tých junákov, 
ktorí sal prihlásili u ctihodného Antona a chceli s 
ním žiť v jeho kláštore — jaskyni a slúžiť Bohu. 
Teodoz sa stal mníchom a bol vysvätený na kňaza. 
Po odchode ctihodného Antona do inej jaskyne mní
si vybrali za svojho igumena ctihodného Teodoza, 
hoci vtedy ¡mal iba 30 rokov.

Počas jeho igumenátu kláštor už mal do sto mní
chov. Vtedy ctihodný Teodoz roku 1073 sa rozhodol 
postaviť monastier a chrám Uspenia presv. Boho
rodičky. Len čo s prácou začal, zomrel 3. mája 
1074.

Teodoz Pečerský už za svojho života mal chýr 
svätého človeka a bol vo veľkej úcte u kniežat, bo
jarov a ľudu. Robil zázraky a, zázraky sa diali i na

Ctihodný Teodoz Pečerský.

jeho hrobe. V roku 1091 jeho pozostatky preniesli 
z jaskyne do chrámu Uspenia presv. Bohorodičky, 
ktorý on začal budovať. V roku 1,107 bol stanovený 
jeho sviatok. / ’

Počas mongolského vpádu na Kyjev r. 1241 pozo
statky ctihodného Teodoza boli skryté a doteraz sa 
nevie, kde sa nachádzajú. V chráme Uspenia, na 
mieste, kde stáli jeho pozostatky, je postavený ka-

Pečerská laura pri Kyjeve s kláštormi — dobová fotografia.

tafalk. Stichira sviatku ctihodného Teodoza Pečer- 
ského nazýva ho „učiteľom pravdivej viery, milosrd
ným otcom sirôt, ochrancom vdov, útechou smútia
cich, pokladom chudobných, neustále sa modliaci 
za spásu našich duší.“

Pamiatku ctihodného Teodoza Pečerského spo
míname 3. mája a tiež 14. aguusta, keď jei spomien
ka na prenesenie jeho relikvií s jaskyne do chrámu 
Uspenia presv. Bohorodičky. o. Štefan P a p p

Matka Ježiša, robotníka, buď matkou všetkých robotníkov! 
Všetkých, ktorí ráno odchádzajú do práce, hoci nestriasli 
ešte so seba únavu včerajšieho dňa.

Matersky ochraňuj tých, ío  pracujú na miestach, kde je 
ich život stále vystavený nebezpečenstvu, zatial čo sami stt 
ochotnf obetovať za svoju rodinu zdravie a dokonca aj život.

Príď ako matka potešif všetkých, čo sa cítia sami, opustení, 
ubití, pokorení a urazení.

Panna Mária, pošli im požehnanie svojho Syna, robotníka, 
aby pocítili prirodzenú i nadprirodzenú hodnotu práce. Kiež 
ich práca priblíži k Bohu cez Krista . . .



p o z K i á š  s v o j u  v i e r m /

SYN, KTORÝ SI SÁM VYBRAL MATKU

Minule sme skončili s myšlienkou o Panne Márii, 
nuž povedzme si aj o nej.

Naše pochopenie Panny Márie, Božej Matky, je 
úplne závislé od pochopenia jej Syna. Všetko v nej 
plynie z toho, že je Kristovou matkou. Čim lepšie 
chápeme jeho, tým lepšie rozumieme jej. Bez istej 
znalosti učenia o Svätej Trojici a vtelení ju síce 
môžeme milovať, ale nemôžeme ju poznať. Láska 
bez plnšieho poznania je nanajvýš tieňom lásky.

Panna Mária je matkou Boha. Dieťa, ktoré počala 
a porodila, je Boží Syn. Vo svojej božskej podstate 
jestvoval Boží Syn večne. Ale za svoju ľudskú pri
rodzenosť vďačí svojej matke. Nemyslíme si však, 
že stačí Pannu Máriu nazvať matkou jeho ľudskej 
prirodzenosti. Prirodzenosti nemajú matky. Ona te
da bola — ako moja alebo tvoja matka — matka 
osoby, ktorá sa z ne; narodila. A tou osobou bol 
Boží Syn. Kristus ako Boh je z Otca zrodený od 
večnosti, ale ako človek sa z Panny Márie narodil 
v istom okamihu.

Táto pravda pre katolíka je čímsi úžasným svojou 
veľkosťou. Nie je jednoduchým faktom, že Panna 
Mária je matkou Božieho Syna, ktorý sa zapamätá
va, ale nad ktorým sa nik nepozastavuje.

Je nesprávne myslieť, že ak Boh sa mal stať člo
vekom, musel mať nejakú matku a tá skončila svo
ju úlohu tým, že ho priviedla na svet, a od tej chvíle 
treba pozornosť sústrediť iba naňho. To akoby bola 
matkou hocikoho z nás. A to je veľký rozdiel, pre
tože Kristus je synom, ktorý je Bohom i človekom 
a ja som synom, ktOFý je iba človekom. Kristus, Má
riin syn, jestvoval pred svojou matkou. Bol teda je
diným synom, ktorý si mohol vybrať za matku, koho 
chcel. Preto je samozrejmé, že si vybral — ako by 
to urobil každý syn, keby mohol — matku, ktorá 
mu najlepšie vyhovovala. Ba syn túži matku obda
rovať. Kristus je Bohom, preto jej mohol dať všet
ko, čo by len chcela: jeho možnosti sú bez hraníc. 
To, čo Panna Mária najviac chcela, bolo spojenie 
s Bohom, jednota jej vôle s Božou vôľou, a to naj
dokonalejšia, aká je len možná pre ľudskú bytosť. 
Chcela teda milosť.

Bol jej synom a dal jej najhojnešie to, po čom 
túžila. Jej odpoveď na tento najcennejší dar bola 
úplná, takže bola bez hriechu. Práve táto odpoveď 
na Božiu milosť spôsobila, že vo svätosti bola ne- 
predstihnuteľná, dokonalejšia v nej ako najdoko
nalejší anjeli, ako hovorí cirkev.

Pripomeňme si však, že prirodzenosť bola nižšie 
ako každý z anjelov, pretože ľudská prirodzenosť 
je nižšia ako anjelská. Ako sme však videli, každý 
vzťah v poriadku milosti — teda podľa toho ako kto 
odpovedá na Božiu milosť, čiže Božie volanie — 
je vyšší od ktoréhokoľvek, ktorý patrí do poriadku 
prirodzeného. Vďaka milosti sme bližší Bohu, prijí
mame totiž účasť na jeho vlastnom živote. Vďaka 
milosti Božia Matka prevyšuje všetky stvorené by

tosti. Ale prevyšuje ich preto, že Božia milosť našla 
v nej veľmi dokonalú kladnú odpoveď.

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Nebola by blahoslave
nou, hoci Boha nosila v lone, keby nebola počúvala 
Bošie slová a nezachovávala ich!“

(Podlá F. J. Sheeda pripravil M. M.)

RADUJ SA, MÁRIA

Antijónou vznešenou Ťa pozdravujeme,
Spontánne Ťa v.Svätom roku oslavujeme;
Prijmi vrelý pozdrav náš,
Archanjélský hold „Zdravas’ . .
Svätá nebies Matka naša, spásny poklad náš.

Velebenia radostne Ti prespevujeme,
Teba za zrod Spasiteľa zvelebujeme;
Ešte, Matka, ten hlas čuj:
Bedlivo nás zveľaďuj,
Ako svoje verné dietky Bohu predstavuj.

Dobrotivo pomáhaj nám v každej starosti,
Otočišťom buď nám istým v našej slabosti;
Faloš každú odstráň z nás,
Aby pravda bola v. nás.
Jakživ chceme Tebe patriť, Matka Bolestná,
Ofame sa Tvojho .Svetla, Maják Slovenska;
Celkom sa Ti dávame — 
listej našej záchrane —
Chcejúc s Tebou spasiť duše, keď smrť nastane.

ANDREJ ŠTÚŇ



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECfiZ

Druhé slzenie ikony presv. Bohorodičky v Páči — 
roka 1715.

Po odnesení prvej zázračnej ikony presv. Boho
rodičky z Póče do Viedne, veriaci Póče neustále sa 
domáhali navrátenia ich ikony. Vtedy roku 1707 
Štefan Telekessy, egerský latinský biskup, dal vo 
Viedni namaľovať kópiu prvej póčskej zázračnej 
ikony , a poslal ju do póčského chrámu. Spomenutý 
egerský biskup toto spomína v liste z 8. februára 
1715 písanom predstavenému františkánov v Koši
ciach Jánovi Nagyovi: „Póč je mizerná dedina na 
neúrodnej pôde a majú len drevený kostolík. Pred 
ôsmimi rokmi som im poslal vo Viedni namaľovanú 
ikonu celkom podobnú prvej. . . “ (List sa nachádza 
v archíve františkánskeho kláštora v Košiciach}.

Teda túto prvú kópiu póčskej ikony uložili v póč- 
skom chráme na mieste, na ktorom stála predošlá. 
Vtedajší miestny duchovný Michal Pap podľa pred
pisu východného obradu denne s kantorom slúžil 
utiereň a časy (hodinky). Je to Pravidlo (Breviár] 
vo východnom obrade. Dňa 1. augusta 1715 v čase 
tejto bohoslužby prítomní v chráme spozorovali, že 
ikona presv. Bohorodičky na ikonostase slzí. Ikona 
slzila 1., 2. a 5. augusta slziť prestala.

Slzy stekali čisté, tak ako zvykli tiecť z očí pla
čúceho, stekali po tvári a padali na diskos, ktorý 
pod ikonu postavil miestny farár. Tvár ikony počas 
plaču sa menila na tmavo a oči na červeno. Ikona 
slzila v prítomnosti mnohých ľudí a veľkého počtu 
nemeckých vojakov, ktorí prichádzali zo susedných 
miest. Prišli tiež sudcovia Sabolčskej župy, medzi 
ktorými boli aj nekatolíci. Prišli predstavitelia iných 
úradov, videli slzenie ikony a toto dosvedčili. Dňa
5. augusta na sviatok sv. Anny prišiel Fedor Pap, 
gr.-kat. farár z Karasa, susednej gr.-kat. farnosti, 
odslúžil pred ikonou akafist a potom sa ešte dlho 
pred inkonou modlil. Počas modlitby ikona neslzila. 
Podvečer ikona znovu slzila. Kňaz Fedor Pap len- 
tionom utrel slzy z diskosa, na ktorý kvapkali a 
lention si vzal. V ten večer slzenie prestalo.

Šetrenie slzenia uskutočnili pomocný egerský 
rím.-kat. biskup Ján Kiss a egerský predstavený je
zuitov. Vyšetrujúca komisia prezrela ikonu v prí
tomnosti dvoch vojenských plukovníkov, stotníka, 
niekoľkých dôstojníkov, civilných úradníkov, troch 
rím.kat. kňazov a mnohých ľudí a nenašla na ikone 
žiadnu stopu po podvode, alebo prirodzené dôvody, 
ktoré by slzenie zapríčinili. Pod prísahou bolo vy
počutých veľa svedkov, medzi nimi aj susedný gr.- 
kat. farár Fedor Pap, ďalej učiteľ rusínskej školy 
v Kallove, riaditeľ pošty v Kallove, celý rad rím- 
skokatolíkov, nekatolíkov, mužov i žien a vojakov
— Nemcov.

Z protokolárnej výpovede miestneho duchovného 
Michala Papa vidieť, že udalosť zázraku nechcel 
rozhlasovať. Bál sa, že ikonu od nich znovu zoberú, 
ako to urobili pred 19 rokmi. Udalosť nahlásil len 
Jurajovi Bizancimu, gr.-kat. farárovi v susednom 
Kallove, ktorý vtedy bol akoby administrátor Mu
kačevskej eparchie a čakal od neho smernice. Avšak

slzenie videlo veľa ľudí, dozvedel sa o tom egerský 
biskup a ihneď vyslal do Póče komisiu.

Komisia o šetrení spísala v latinskej reči proto
kol, ktorý sa začína slovami: „In Ecclesia Ruthe- 
norum Graeci Ritus Unitorum in Possessione Pócs ...
V mestečku Pócs, v kostolíku gréckeho obradu zjed
notených Rusínov. . .  počala 1. septembra 1715 
slz iť. . . “ Protokol šetrenia poznamenáva, že miest
ny gr.-kat. duchovný Michal Pap a tiež miestny póč- 
sky kantor-učiteľ rusínskej cirkevnej školy pred

Interiér pútnického chrámu v Páči.

komisiou svedčili po rusínsky, pretože po maďarsky 
nevedeli, takže ich svedeckú výpoveď pre komisiu 
tlmočník prekladal do maďarčiny a komisia to pro
tokolovala do latinčiny: „Parochus et Ludi Magister 
antelatae Possessionis Pócs super fletu et lachry- 
matione eiusdem Imaginis B. M. V. ibidem existen- 
tis talem seorsivam, praeprimis Ruthenico expost 
eodom in Ungaricum, nunc vero in Latinum trans- 
mutato. . . “

Protokoly šetrenia boli písomne odovzdané eger- 
skému latinskému biskupovi Gabrielovi Erdodymu, 
ktorý o udalosti slzenia 19. septembra 1715 napísal 
mukačevskému biskupovi Jurajovi Bizancimu, kto
rého považoval len za svojho vikára pre gréckoka
tolíkov, týmito slovami: „Quod cum inaudito ru- 
more fletus et lachrymationis Imaginis B. M. V. in 
Eccelesia Ruthenorum Graeci Ritus Unitorum in 
Possessione Pócs Enclyto Comitatui Szabolscensis 
adjacente habitae. . .  — Keď sme sa dozvedeli o sl
zení ikony prečistej Panny Márie v kostole Rusínov 
gréckeho obradu, zjednotených, v dedine Pócs, župy 
Sabolčskej..



Tieto dokumenty o póčskych slzeniach (a o iných,
o ktorých ešte bude reč), sú velmi dôležité, pretože 
sú vyhotovené maďarskými úradnými orgánmi svet
skými, vojenskými a cirkevnými. Napr. píšu: „Puncta 
interrogatoria proposita praedictis, parocho, et 
scholae magistro Ruthenorum Posciensium die 18 
Augusti 1715 anno Kalloviae. . .  Postavené body 
otázok vyššieuvedenému farárovi a kantorovi-uči- 
telovi póčských Rusínov dňa 18. augusta 1715 v Kal- 
love.“ — Tu vidíme, že v Póči bola aj rusínska cir
kevná škola (taktiež v Kallove a iných obciach) 
a z iných dokumentov vieme, že určitý čas bola 
tam aj rusínska preparandia a tiež neskoršie novi- 
ciát baziliánov. Tieto dokumenty sa v originále na
chádzajú v archíve egerského biskupstva, datované
25. augusta 1715 a v archíve Mukačevskej eparchie 
s dátumom 19. mája 1775. ,

Egerský biskup Telekessy chcel aj túto ikonu zo
brať z Póče a preniesť ju do Kallova pod zámienkou, 
že v Póči je chudobný kostolík a Kallov je väčším 
mestom. Avšak póčski veriaci sa teraz silne posta
vili proti tomu. To by však nepomohlo, ale biskup 
Telekessy náhle zomrel a póčski veriaci ikonu ne
dali.

Roku 1731 mukačevský biskup Juraj Gennadij Bi- 
zanci (1716—1733) z toho dôvodu, že do Póče k zá
zračnej ikone prichádzalo vždy viac ludí z celej 
eparchie, začal stavať nový, murovaný chrám. V za
čatej práci pokračoval jeho nástupca biskup Simeón 
Štefan Olšavský (1733—1737) a biskup Juraj Bla- 
žovský (1738—1742). Budovu dokončil až ďalší 
biskup Michal Manuel Olšavský (1743—1767) a to 
roku 1749. Nový chrám vystavali na mieste pre
došlého dreveného a zasvätili ho sv. arch. Micha
lovi.

Hoci veriaci Póče boli chudobní, hoci skladali 
všetko, čo mali, aby postavili^ nový chrám, velký 
chrám nemohli postaviť, pretože na to nemali pe
niaze a mukačevskí biskupi boli tiež nemajetní a 
chudobní. Napriek tomu chrám začali stavať a tu 
pomohla náhoda: Gróf František Károlyi roku 1739 
bol generálom rakúskej kavalérie a zúčastnil sa na 
bitke s Turkami pod Belehradom, kde 23. júla ra
kúske vojská boli porazené. Vtedy od istej smrti 
ho zachránil jeho adjutant Demeter Rac, Rusín, 
gréckokatolík z Mukačeva. Po uzavretí mieru s Tur
kami František Károlyi urobil svojho adjutanta 
hlavným správcom svojich majetkov. A dedina Póč 
patrila k majetku Károlyiho. Demeter Rac vnukol 
grófovi myšlienku, aby z vďaky za záchranu pomo
hol Póčanom vystavať chrám. Tak chrám bol ukon
čený a roku 1756 bola do nového chrámu slávnost
ne vnesená kópia prvej zázračnej ikony póčskej, 
tiež zázračná. Tak sa mestečko Pócs stalo veľkým 
pútnickým miestom gréckokatolíkov celého vtedaj
šieho Maďarska, kam každého roku prichádzalo 
množstvo procesií aj zo vzdialených kútov muka
čevskej eparchie.

U mukačevského biskupa Juraja Bizanciho ešte 
pri posviacke základného kameňa murovaného 
chrámu v Póči vzniklo rozhodnutie, postaviť v Póči 
kláštor, ktorý bude v Potisí centrom gr.-kat. ná
boženského života. Toto stanovisko zaujal aj už 
spomenutý dobrodinec Demeter Rac a tak biskup 
Michal Manuel Olšavský 18. mája 1748 posvätil zá
kladný kameň kláštora.

Demeter Rac, dobrodinec chrámu a kláštora v Póči.

Kláštor začali stavať z tehly. Avšak proti zakla
daniu kláštora v Póči postavil sa egerský maďarský 
biskup gróf FerenG Barkoczi. Roku 1751 protestoval 
u cisára proti stavbe kláštora a uviedol medzi svo
jimi argumentmi aj toto: „Rehoľníci rehole sv. Ba
žila Veľkého, ktorých v Póči je päť, na živobytie 
nemajú žiaden majetok, a keď sa ich počet zvýši, 
budú žiť len z almužny — žobrania. Bude to veľká 
ťarcha na chudobné obyvateľstvo. A tak, ako do 
Potisia prichádza žobrať almužnu veľmi veľa ľudí 
z horských oblastí, i ich stav sa zhorší, keď tu budú 
noví žobráci — baziliáni. Do Póče baziliáni celkom 
nie sú potrební z duchovnej stránky, pretože póč
skych veriacich obslúži ich farár, a keď prichádza
jú na odpust iní veriaci, prichádzajú so svojím kňa
zom. Keby bola potrebná výpomoc, pomôžu latinskí 
kňazi. . .  preto prosím, aby stavba kláštora bola za
stavená a aby nebolo dovolené uvedenie baziliánov 
do Póče.“

Egerský biskup súčasne rýchle uviedol do ne
ďalekého Nyir-Bátora latinských minoritov a tvr
dil, že dva kláštory v okolí nevyžijú. Egerský biskup 
jednoducho nechcel dopustiť, aby v Potisí obýva
nom gréckokatolíkmi bol východný obrad.

Mukačevský biskup ýo veľmi peknej odpovedi na 
protest egerského biskupa napísal kráľovskej rade: 
Kláštor sa buduje na cirkevnej pôde, na ktorej pred
tým stál gr.-kat. chrám ešte veľmi dávno, pred 80 
rokmi. Kláštor je potrebný pre náboženské povzne
senie gréckokatolíkov v Potisí. Baziliáni, keď dqte- 
raz nežobrali, nemajú úmysel žobrať ani v budúc
nosti. Môžete, im pokojne zakázať opúšťať dedinu



i za tými potravinami, ktoré by im veriaci dobro
voľne chceli dať. Otcovia baziliáni sú spokojní 
s úrodou vo svojej záhrade a nijako nebudú na 
ťarchu obyvateľstvu, ako i doteraz neboli. Rehoľa 
sv. Bažila Veľkého u nás kvitne už vyše 300 rokov. 
Je potrebná i pre chrám v Póči, a proti tomu môže 
sa stavať iba ten, kto s bolesťou a závisťou sa po
zerá na rast a šírenie našich chrámov. Podpísaný 
Manuel Michal Olšavský, dátum: Póč 25. februára 
1751.“

Avšak tu ešte znovu pomohol už spomenutý De
meter Rac. Na jeho slová gróf Károlyi celý svoj ma
jetok v Póči daroval kláštoru baziliánov v Póči 
s podmienkou, že keby gréckokatolíckych rehoľní
kov zlikvidovali, majetok pripadne znovu jemu. Tu 
poznamenávame, že tento Demeter Rac svojím ma
jetkom sa pričinil k obnoveniu kláštora a chrámu 
na Černečej hore pri Mukačeve, kde bolo sídlo na
šich biskupov.

Od tejto chvíle biskupovi Olšavskému už nepre
kážali vo výstavbe kláštora. Keď sa tak pozeráme 
na zápas nášho v politickom živote takmer bezpráv
neho biskupa, k tomu ešte ponižovaného vtedajším 
všemocným maďarským biskupom grófom Barko- 
czim, biskupom veľmi vplyvným na cisárskom dvo
re, môžeme povedať, že v beznádejnom spore z ľud
skej stránky spor vyhral náš biskup len z vôle Bo
žej Prozreteľnosti a orodovaním prečistej Panny 
Márie.

Do nového póčskeho kláštora otcovia baziliáni 
boli uvedení roku 1753. Mená prvých rehoľníkov — 
baziliánov: igumen Skripka, rehoľníci: Starosta, 
Smoľko, Hrecuía, Telepčik. Pápež Pius VII. roku 
1807 udelil odpustky v Póči na všetky mariánske 
sviatky v priebehu roka. Odpusty sa začínali, aj 
teraz sa začínajú, sviatkom Zvestovania a posledný 
odpust v roku je na sviatok sv. Mikuláša.

Maďarský historický časopis História 1983, č. 5— 
6 píše, že každoročne prichádza do Póče na odpusty 
do 100 tisíc pútnikov, z toho 6—7 tisíc z cudziny 
a veľký uspenský odpust 15. augusta vždy nazý
vali, aj teraz nazývajú „orosz búcsu — ruský odpust“ 
(str. 58). Tu ešte treba poznamenať, že kláštor 
v Póči bol dôležitým kultúrnym centrom. Bola 
v ňom rusínska škola v priebehu viac storočí a do 
roku 1868 bola tiež i preparandia (učilište pre kan- 
torov-učiteľov).

V spojení so zázračnou ikonou v Póči nemôžeme 
nepoznamenať nedôstojné a nepravdivé údaje, kto
ré sú napísané v knihe Ilony Tartalyiovej. Ilona 
Tartalyiová, manželka gr.-kat. kňaza, ktorý pred 
prvou svetovou vojnou účinkoval v Ďačove, vydala 
knihu „Ékes virágszál — Ozdobená kvetinka“. Je 
to románová história zázračnej ikony v Póči. Ne
cháme stranou nesprávnosti a nepravdy, ktoré 
autorka uviedla, napr.: akoby maliar Štefan Pap 
chodil po západoeurópských mestách, kde sa učil 
maľovať (nebol nikde v cudzine a maliarstvu sa 
naučil v mukačevskom kláštore); že akoby akýsi 
Čerhe išiel za ikonou (za ikonou do Viedne išiel 
sám póčsky kňaz Daniel Pap), že roku 1675 bola 
v Užhorode teológia (str. 23. — Teológia nebola 
v Užhorode ani o 100 rokov po zázraku v Póči), že 
póčsky kňaz Daniel Pap vyšiel na kazateľnicu (str. 
271, — vo východnom obrade kazateľnice nikdy 
neboli, v našej eparchii boli zavedené až na konci
19. storočia ako napodobnenie západného obradu),

Slávnostné bohoslužby dňa 6. septembra 1987 v Póči pri prí
ležitosti 75. výročia založénia gréckokatolíckej eparchie v 
Hajdúdorogu.

že „egerskí kanonici a biskupi do tých čias ani 
nevideli bohoslužbu vo východnom obrade“ (veď 
od nepamäti bol v Egri chrám východného obradu 
a sú doklady, že náš biskup Dekamelis menoval do 
Egru našich farárov) a pod. Také nevedomosti 
možno „nevidieť“, ale autorka už na 18. stránke 
píše, že veriaci v Póči v rokoch slzenia „sú Maďari, 
nie Rusíni“, — že Daniel Pap bol farárom veriacich 
„maďarskej reči“, že deti tohto kňaza „modlili sa 
starosloviensky, ale ihneď aj maďarsky“ (str. 24), 
že veriaci v Póči hovorili maďarsky (str. 97), „v Pó
či je chrám Rusínov, ktorí sú Maďarmi“ (str. 98). — 
Toto všetko autorka píše a pri tom zamlčuje, že 
slzenie bolo došetrené protokolárne, že protokoly 
sa zachovali a v nich rímskokatolícki preláti, ma
ďarskí úradníci, generál vojska, protestanti kon
štatujú, že dedina Póč je rusínska, ich národnosť 
v protokole je zapísaná ako rusínska, že ani kňaz, 
ani kantor nevedeli maďarsky, preto svedčili ru
sínsky a ich výpoveď tlmočník prekladal do ma
ďarčiny a komisia do latinčiny.

Vzniká otázka: načo je ešte aj teraz potrebná ta
ká nepravda? Veď teraz už nemožno písať neprav
du, ako sa to robilo dávno. Máme k dispozícii ori
ginály dokumentov, ktoré túto pravdu potvrdzujú.

1 o. Štefan P a p p

DIALÚG SVÄTÉHO OTCA S MALÝM RIMANOM

„Prečo tofko cestuješ po svete?“ — otázka, ktorfi Svätému 
Otcovi Jánovi Pavlovi II. položil dňa 14. februára t. r. v rím
skej farnosti sv. Benedikta jedenásťročný chlapec Alezander 
Monno. Mladému rímskemu chlapcovi pápež odpovedal: „Pre
tože celý sveí nie je tu!“ — „Ale £i niekedy necestuješ ako 
turista?“ — pýtal sa zvedavý Alezander. „Bol^ by to pekne 
— odpovedal Ján Pavol II. — ale pápeža viaže pevná disciplí
na.“ Pápežovi sa otázky chlapca velmi páčili. Va chvíli sa 
k nemu vráťil a opýtal sa ho: „Prečo si mi položil tieto otáz
ky?“ A vidiac prekvapený pohfad na chlapcovej usmiatej tvári 
Svätý Otec dodal: „Čítal si, čo povedal ježiš! Iďte a hlásajte 
Evanjelium celému svetu — tak pamätaj, i ja idem do celého 
sveta.“ {Slovo powszechne 1988, 37J
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S v. V l a d i m í r  a p o k ŕ t é n í  R u s i
Poznámka redakcie:
K Miléniu pokresťančenia Rusi (988— 

1988) cyrilometodský odborník a slavista 
ThDr. Vojtéch Tkadlčík podáva histo
rickú štúdiu Sv. Vladimír a pokresťan
čenia Rusi, rozdelenú na tri časti. Pí
somný vedecký aparát Je vynechaný, aby 
ta štúdia mohla IahSie uverejniť. Ti, čo 
autora azda nepoznajú, môžu sa pre
svedčiť o Jeho vedeckej priebojnosti 
napr. z článku1 Cyrilský nápis v Micha
lovciach, ktorý bol uverejnený aj vo Ve
deckom zborníku Múzea ukrajinskej kul
túry vo Svidníku 1987, str. 396—410.

PRED PftlJETÍM KRESŤANSTVÍ
Otcem sv. Vladimíra byl kyjev

ský kníže Svjatoslav {945—973), 
syn knížete Igora (912—945} a 
sv. Olgy. Byl to pravý Varjag ne- 
jen rodem, ale i smýšléním a po
vahou. Slovanem by potud, že mél 
čisté jméno a byl vychován v pro
stredí slovanském. Jinak to byl 
duch nepokojný, toužící po slá
ve a moci. Širá zemé ruská od 
Baltu až k Černému mori byla 
mu príliš malá, proto se vrhal do 
nových a nových boju, aby svou 
ríši rozšíril. Proslul jako jeden 
z nejvétších ruských válečníkň, 
nedovedl však spojit válečné ús- 
péchy se štátnickou moudrostí a 
opatrností.

Matkou sv. Vladimíra byla klíč- 
nice knéžny Olgy Maluša, což je 
poslovanšténé jméno z varjažské- 
ho Malfrida. Nebyla asi obyčej- 
nou služebnicí. Jako klíčnice méla 
význačné postavení na dvore 
knéžny Olgy a požívala zvláštni 
dúvéry a lásky své pani. Její bratr 
Dobryňa byl také ve službé kní- 
žecí, a môžeme-li ho ztotožnit se 
známým bohatýrem Dobryňou Ni- 
kitičem, byl vynikajícím aj oblíbe- 
ným hrdinou vojska Svjatoslavo- 
va. Otec Maluši a Dobryni byl 
Malk či Malko z Ljubče, mésta 
v obrasti černigovské pri vtoku 
Bolgače do Dnépru.

Maluša nebyla fádnou manžel
kou Svjatoslavovou. Proto když 
se Olga dovédéla o nezákonném 
poméru svého syna ke své klíč- 
nici, rozhnévala se a poslala ji na 
svúj statek Budutino, kde se na
rodil Vladimír» kolem r. 954. Kde 
ležela vesnice Budutino, nelze 
dnes s jistotou fíci. Pozdéjší po- 
dání praví, že sv. Olga pocházela 
z vesnice Vybutino nebo Labuti- 
no, asi 12 verst od Pskova. Snad 
chybou opisovačú bylo Vybutino 
premeneno na Budutino.

Vladimír nebyl z počátku po- 
klädán za plnoprávného syna 
Svjatoslavova. Byl tedy asi vycho- 
váván svou matkou v Budutiné, 
daleko od knížecího dvora. Jaká 
byla tato výchova, nevime. Nék- 
tefí se domnívají, že Maluša ja- 
kožto služebná sv. Olgy byla kres
ťankou, nelze to však s jistotou 
tvrdit. Spíše možno soudit podie 
pozdéjšího života Vladimírova, 
že byl vychován pohansky.

Pozdäji se dostal Vladimír do 
Kyjeva na knížecí dvúr. Po prvé 
se o ném zmiňuje letopis r. 968, 
kdy za neprítomnosti Svjatosla- 
vovy Pečeňegové vtrhli do zemé 
a Olga se uzavrela se svými vnuky 
Jaropolkem, Olegem a Vladimí- 
rem v Kyjevé, aby se bránila. 
Avšak ani v Kyjevé nedostalo se 
Vladimírovi kresťanské výchovy. 
Sv. Olga neméla na ného vätšího 
vlivu nežli na Jaropolka a Olega, 
kteŕí rovnéž byli tehdy pohany.

Jen stéží se zachránila Olga se 
svými vnuky pred Pečenégy za 
pomoci vojvody Pretiče. Po osvo- 
bození Kyjeva oznámili Kyjevané 
Svjatoslavovi, který tehdy diel 
v Pfeslavci na Dunaji, co se stalo, 
a prosili ho, aby se ihned vrátil. 
Když se Svjatoslav dovédél, v ja- 
kém nebezpečí byla jeho matka, 
synové a celá vlast, rýchle prijel 
s družinou do Kyjeva a zahnal 
Pečeňégy daleko do stepí. Nechtél

Sv. Vladimír Veľký

však zustat v Kyjevé. Táhlo ho to 
stále na Balkán, kde vidél stred 
své ríše. Než však odešel, rozdé- 
lil ruskou zemi mezi své syny. 
Jaropolka ustanovil knížetem v Ky
jevé a Olegovi dal zemi drevljan- 
skou. Tehdy prišli také vyslanci 
z Novgorodu s prosbou, aby také 
jim dal Svjatoslav knížete. Jaro- 
polk ani Oleg nechtélir jít do Nov
gorodu. Tu poradil Dobryňa, strýc 
Vladimírúv, novgorodským vy- 
slancum, aby žádali ď-'Vladimíra. 
Novgorodští to učinili a Svjato
slav jim ho dal. Dobryňa se pak 
odebral s Vladimírem do Novgo
rodu a pomáhal mu ve správé 
zemé. Bylo opravdu štôstím pro 
mladého knížete, sotva patnácti- 
letého, že mél tak dobrého rádce, 
zkušeného válečníka a vérného 
a sobé otcovského pfítele.

V Novgorodé octl se Vladimír v 
pomérech ponékud jiných než v 
Kyjevé. Novgorod byl první vý
znamnou stanici na cesté ze Škan
dinávie do Byzance. Vliv skandi- 
návský byl tam daleko silnéjší 
než v Kyjevé a také styky se skan- 
dinávskými zemémi byly mnohem 
častéjší. Proto byla prirazené, že 
Dobryňa vybral svému synovci za 
manželku princeznú škandináv
skou. Ságy ji nazývají Allogia ne
bo Adlaga. V ruských letopisech 
se nezachovala ani najmenší zmĺn- 
ka o tomto sňatku. Jenom Tatiš- 
čev se zmiňuje, že v Joachimov- 
ském letopise, který se pozdéji 
ztratil, našel jméno varjažské 
manželky Vladimírovy Olava. Po
die téhož pramene uvádí Tatiš- 
čev mezi manželkami Vladimíro
vými také Adélu, jinak z ruských 
letopisú neznámou. Z tohoto ob
dobí mél Vladimír dva syny: Vy- 
šeslava a Jaroslava.

Žatím se odehrály na jihu Rusi 
veliké zmény. Svjatoslav po ne
zdarených bojích na Balkáné se 
vracel do Kyjeva a na cesté byl 
pŕepaden Pečenégy a' zabit na ja
ré r. 973. Pouze vojvoda Sveneld, 
který sa prozíravé vyhnul srážce 
s Pečenégy, prijel se zbytkem voj
ska do Kyjeva. Mladičký kníže 
Jaropolk jej pŕjial do svých slu- 
žeb. Na jeho popud podnikl Ja
ropolk výpravu proti svému bra- 
tru Olegovi, vládnoucímu u Dre- 
vljanô. Oleg byl poražen a zahy
nul na útéku. Jaropolk pak pŕi- 
vtélil zemi drevljanskou ke své
mu knížeství.

Když se o tom dovédél Vladi



mír v Novgorodé, necítil se dosti 
bezpečným a proto utekl „za mo
re“, t. j. do Škandinávie. Svých 
nárokú se ovšem nevzdal, chtél se 
jenom lépe pfipravit, aby si za- 
jistil konečné vítézství. Jaropolk 
pak! obsadil Novgorod a ustanovil 
tam své místodržitele (posadni- 
ky). Tak spojil pod svou vládou 
celou ruskou zemi.

Ve Škandinávii Vladimír sbíral 
vojska a vyčkával vhodné chvíle 
k útoku. V té dobé asi zemrel' Ja- 
ropolkúv vojevfidce, veliký var- 
jažský válečník Sveneld, s nímž 
se Vladimír nechtél stŕetnout v 
boji a proti radéji utekl za more. 
Snad také varjažskí kupci, pŕi- 
cházející z Ruska, pŕinesli zprá- 
vu, že značná část ruského oby- 
vatelstva je nespokojena s Jaro- 
polkem, protože podporuje kŕes- 
ťanství. Z toho nabyl Vladimír 
pŕesvédčení, že už pŕišeľ čas, aby 
se vrátil do Ruska a zmocnil se 
trňnu.

Jeho úspéch spočíval v rých
losti, s jakou postupoval. Novgo
rod pŕepadl tak náhle, že Jaropol- 
kovi místodržitelé nestačili ani 
utéci. Potom se obrátil proti Po- 
locku, který byl hlavným obchod- 
ním stŕediskem na cesté podél 
západní Dviny. Vládl tam Rog- 
volod, Varjag, poddaný Jaropol- 
kovi. Vladimír si jej chtél získat 
sňatkem s jeho dcérou Rognédou 
a požádal o její ruku. Když byl 
odmítnut, použil násilí. Dobyl Po- 
locku, Rogvoloda a jeho syny 
usmrtil a Rognédu si vzal za man
želku.

Potom táhl na Kyjev a opét se 
snažil dosáhnout svého cíle s nej- 
menšími ztrátami. Navázal styky 
s Jaropolkovými odpňrci a  po
darilo se mu velikými sliby zís
kat nejbližšího Jaropolkova rád- 
ce Bluda, jemuž Jaropolk úplné 
dúvéfoval. Nešťastný kníže dal se 
pŕemluvit zrádcem, aby vyklidil 
Kyjev, protože prý obyvatelstvo 
jej chce vydat do rukou nepŕátel. 
Utekl tedy do méstečka Rondja, 
kde byl obklíčen. Ponévadž brzy 
nastal v méstečku hrozný hlad, 
na radu Bludovu vzdal se Vladi
mírovi a byl zabit 11. června 978 
od mužú Vladimírových, práve 
když si pŕicházel pro podmínky 
kapitulace.

Vladimír dosáhl svého cíle tak 
snadno jenom proto, že mél na 
své strané silnou pohanskou opo- 
zici, která stála proti Jaropolkovi. 
Když pak s její pomoci dosáhl 
trúnu, musil jí učinit zadost. Pro
to obnovil zase pohanské modly
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Katedrála sv. Juraja v Kyjeve z r.
1696—1701

a obeti, jak v Kyjeve, tak i Novgo- 
rodä, kam poslal svého strýce 
Dobryňu. Dokonce prý i lidské 
obeti byly tehdy pŕinášeny.

Nejodpornéjší a bohužel naj- 
známéjší kapitolou z pohanského 
života Vladimírova je letopisná 
zpráva o ženách a souložnicích 
Vladimírových. Letopis uvádí pét 
manželek (Rogéda, Rekyné Jaro
polkova, dvé Češky a Bulharka) 
a kromé toho 300 souložnic ve Vy- 
šegorodé, 300 v Bélgorodé a 200 
v Berestové. K tomu pak ješté do- 
dává: „A nebyl syt smilstva, pŕi- 
vádél k sobé vdané ženy a prznil 
panny^ Byl totiž milovníkem žen 
jako Šalamoun.“ Predlohou této 
zprávy byla letopisci 11. hlava 3. 
knihy Královské, kde se vypravu
je o Šalamounovi, že mél 700 žen 
a 300 souložnic z rňzných náro
du. Letopisec vidí v tom zvláštni 
pŕednost našeho svétce, mňže-li 
ho pŕirovnat k slavnému králi Ša
lamounovi a múže-li dokonce tvr- 
dit, že Šalamouna v určitém oh- 
ledu prekonal: „Moudrý byl (Ša
lamoun) a nakonec zahynul. Ten
to pak (Vladimír) byl nemoudrý, 
ale nakonec našel spasení.“

Jaká je historická cena této 
zprávy, je nejlépe vidét z toho, že 
v tomtéž letopise se mluví k r. 
992 o založení mesta Bélgorodu, 
ačkoli pred tím r. 980 mél prý tam 
Vladimír 300 souložnic. Je zfejmo, 
že zpráva o souložnicích byla vlo
žená do letopisu hodné pozdéji a 
že si interpolátor nedal ani prá

ci, aby ji uvedl v souhlas se zprá- 
vou o založení Bélgorodu.

Historické jádro této legendár
ni zprávy spočívá v tom, že Vla
dimír jako pohan žil v mnohožen
stvá V Kyjevé to byla i za pohan
ské doby véc neobvyklá, ba neslý
chaná. O Igorovi napr. vime, že 
mél pouze jednu manželku. Nikde 
není zmĺnky, že by mél ješté ji- 
nou ženu, a také po jeho smrti 
vládla Olga jako vdova. To je dú- 
kazem, že žena bylo pokládána 
za rovnou muži a že po smrti man
žela stávala se dédičkou nejen 
majetku, nýbrž i hodnosti a úradu 
manžela. Pri mnohoženství by to 
nebylo možné. Také Svjatoslav 
mél pouze jednu ženu. Nemáme 
sice o tom pŕímých zpŕáv, ale vi
me, že jeho nedovolený pomér k 
Maluši vyvolal rozhorčení u 01- 
gy a Maluša byla ihneď odeslána 
na statek Budutino. U kyjevských 
Poljanú vúbec byl rodinný život
i v dobé pohanské spoŕádaný. 
Proto nékolik žen Vladimírových 
zavdalo príčinu k prehnaným baj- 
kám o jeho harémech. Avšak sot
va si lze predstaviť, že by mél ví- 
ce než 10 žen, a to ješté jisťé ne 
současné. Snad v tom na ného 
púsobil príklad východních moha- 
medánských knížat a učení isla
mu, které mu nebylo neznámo, ale 
je nemysliteľné, aby mél harémy 
se stovkami žen. Jako panovník, 
zakládající ohromnou ríši a pod- 
nikající každý rok válečné výpra
vy, nemohol se oddávat tak pro- 
stopášnému životu. Lze však pŕi- 
pustit, že mél mnoho otrokýň, uko
ristených v bojích, a že je mél 
ubytovány na rňzných místech, 
jednak na práci, jednak na pro- 
dej. To mohlo být také podnétem; 
k prehnaným povéstem o jeho ne- 
vázaném životé.

Obnovení pohanství nebylo hlav
ní starostí Vladimírovou. Jemu šlo; 
pfedevším o velikou a silnou ríši 
a bezpečné hranice. Státního pre
vratu v Kyjevé využili totiž mno
hé kmeny, aby setŕásly nadvládu 
kyjevského knížete a osvobodily 
se od placení daní. TaH celá roz- 
sáhlá ríše ruská, složená z mnohá 
slovanských a neslovanských po
platných menu, hrozila rozpadem 
a bylo treba ji opét sjednotit. Šla 
také o nákladné udržování voj
ska, neboť Vladimír pŕivedl s se
bou ze zámorí velké množství ná- 
medzníkô, vojenských dobrodru- 
hú, ktefí pŕirozené žádali dobrý 
plat a pŕíležitost k válečné koris
ti. Proto první léta Vladimírovy 
vlády v Kyjevé od r. 978 byla vy-



Švédska šípková polievka

Povarte 5 minút vodu s 2 lyžicami šípkového prášku na šálku! Zahusťte lyžicou 
kukuričného škrobu, zemiakovej alebo sofovej múky na šálku! Ešte 3 minúty 
povarte! Oslaďte medon! Možno pridať mlieka «lebo smotanu a posýpať pšenič
nými kličkami, rozomletými surovými orieškami alebo slnečnicovými semenami. 
Znamenitý dezert pre krásu.

Šípkový pretlak

Z čerstvých šípok odstráňte stopku a kvet, rozpoľte ich a vyškrabte semienka 
a chlpky! Dajte pol kg šípok na pol I vody, uveďte do varu a 10—15 min. mierne 
povartel Pretlačte cez sito alebo rozmixujte! Oslaďte medom. Podávajte teplé 
alebo studené!

Waerladova kruska z S druhov obilia — pre 4 osoby

1 lyžica pšenice — celé zrnká,
1 lyžica žita,
1 lyžica ovsa,
1 lyžica jačmeňa,
1 lyžica prosa, Ipsena),
1 lyžica pšeničných otrúb,
2 lyžice hrozienok (prevarených).

Nahrubo rozomleté obilie s otrubami a hrozienkami povarte 5—10 min. v 2—4 dcl 
vody! Potom zabaľte do utierky a nechajte pár hodin postáť! Servírujte horúcu 
s mliekom a domácim jablčným pretlakom alebo sušeným ovocím] Kruska má mať 
konzistenciu hustej ovocnej kaše. Ie veľmi výživná a vydá za jedno celé jedlo.

Nevarená rýchla kruska
Podľa predošlého receptu, len namiesto varenia iba prelejte horúcou vodou! 

Necháme stáť pol hodiny, servírujeme horúca. Táto kruska je ešte lepšie strávi
teľná, pretože nemá zničené enzýmy.

Pohánková kaša
1 šálka pohánky — celé zrnká. Priveďte 2 Šálky vody do varu, vmiešajte po

hánku a povarte 2—3 min, zmenšite prívod tepla a nechajte mierne variť za ob
časného miešania; možno máličko prisoliť morskou soľou; keď sa voda vstrebe, 
odstavte a nechajte 1/4 hodiny ustáť! pohánka nesmie byť veľmi rozvarená. Ser
vírujte horúcu so slnečnicovým olejom alebo maasluml Obľúbené jedlo v ZSSR, 
chutné a výživné.

Kaša z prosa
1 šálka prosa,
3 šálky vody,
1/2 lyžičky medu,
1/2 lyžičky sušeného mlieka.

Prepláchneme horúcou vodou a vodu zlejeme. Dáme do vody so sušeným mlie
kom, privedieme do varu a 20. minút varíme a miešame. Po odstavení zo sporáka 
necháme stáť 1/2 h alebo dlhšie. Podávame s mliekom, medom, olejom alebo mas
lom alebo s  domácim jablčným pretlakom, j«  to jedna % najvýživnejifch kaif na 
svete. Keď kupujete proso, musí byť žiarivo žlté, no keď je svetlošedé alebo špi
navo sedožlté, je staré.

Kaša miolino.
1 lyžica hrubej celozrnej pšeničnej múky,
1 lyžica pšeničných otrúb,
1 lyžica celých lanových semienok,
2—3 nakrájané tigy alebo namočené sušené slivky, hrozienka.

Ku všetkému pridajte šálku vody a 5 min varte za stáleho miešania! Podávajte 
okamžite s medom, mliekom alebo domácim jablčným pretlakom! Vhodné pre pa
cientov s  oslabeným trávením a co sklonom k zápche.

plnéna válečnými výpravami.
Nejprve se obrátil na západ. 

Letopis vypravuje; „Vladimír táhl 
k Ljachum a zabral jejich mésta 
Pŕemyšl, Červeň a jiná mésta, kte- 
rá jsou i dodnes pod Rusi.“ Tím 
rozšíril svou ríši až k hraničím 
tehdajšího českého štátu za vlády 
Boleslava II. Potom pokoril Vja- 
tiče, Jatvjagy, Radimiče, dále po- 
volžské Bulhary na východe a 
Chazary na jihu. Také s balkán- 
skými Bulhary navázal styky, ale 
ty patrné nebyly nepŕátelské, ný- 
brž spíše prátelské, takže jim po
máhal v jejich bojích proti Rekum, 
Do té doby lze klást sňatek Vladi- 
mírňv s princeznou bulharskou, 
která mu dala dva jeho nejmilší 
syny, Borise a Gléba, kteŕí se po- 
zdéji stali prvními ruskými mu- 
čedníky.

Po téchto úspešných výpravách 
neodvážily se další kmeny odpí- 
rat placení daní a tak Vladimír 
soustŕedil ve svých rukou vládu 
nad velikým územím, které bylo 
ohraničenou na severu Finským 
zálivam a Ladožským jezerem, na 
východé poŕíčím Volhy, na jihu 
predhorím Kavkazu, Azovským a 
Černým morem (kromé Krymu a 
jiných réckých kolonií), na zápa
de pohorím Karpat, Sanem a od- 
tud prímou linií na sever k Bal
tickému mori.

(Pokračovanie v budúcom čísle.)
ThDr, Vojtčch T k a d 1 č í k

V záujme zlepšenia cirkevnej tlače na 
Slovensku zišli sa šéfredaktori a redak
tori viacerých cirkevných novín v Bra
tislave dňa 23. marca 1988. Na tomto 
stretnutí odzneli fundované prednášky 
sociálno-občianskeho charakteru. Záro
veň sa vzájomne informovali o vlast
ných skúsenostiach. Podobné stretnutia 
pracovníkov redakcii cirkevných časopi. 
sov v SSR sa budú uskutočňovať af 
v budúcnosti.
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Svätý Otec Ján Pavol II. večeral v nedeľu 3. ja
nuára t. r. asS so stovkou rímskych chudobných a 
ľudí bez prístrešia. Večera bola v jedálni útulku 
sv. Marty. O núdznych sa stará v roku 1869 založe
ný Krúžok svätého Petra. Pri jeho zrode stáli mla
dí Rimania, ktorí sa rozhodli skutkami blíženskej 
lásky preukazovať úctu hlave cirkvi. Krúžok má 
v súčasnosti do 600 členov. V štyroch jedálňach 
v rozličných častiach mesta rozdeľuje okolo 500 
obedov.

Ján Pavol II. odsúdil vojnu v Libanone a apeloval 
na všetky zúčastnené strany, aby sa zasadili o vy
jednávanie a mier. Apeloval na všetkých, čo sa 
môžu pričiniť o riešenie v pokoji a spravodlivosti. 
Povedal to v homílii pri sv. liturgii v bazilike sv. 
Petra, ktorú po prvý raz v histórii koncelebroval 
v sýrskomaronitskom obrade spolu s patriarchom 
antiochijským a celého Východu a s indickým arci
biskupom. Chór zaspieval piesne v sýrskom jazyku 
a tak isto sa čítalo aj Evanjelium.

Svätý Otec Ján Pavol II. prijal na audiencii členov 
súboru Červenej armády, ktorý bol na svojom tur
né po Taliansku. Umelci Svätému Otcovi zaspievali 
známu ruskú pieseň Kalinka, a po taliansky Ave 
Maria od F. Schuherta. Svätý Otec sa k členom sú
boru prihovoril po rusky a potom si vzájomne vy
menili spomienkové darčeky.

Sollicitudo rei socialis je názov novej, už siedmej 
encykliky Jána Pavla II., ktorá bola, zverejnená vo 
Vatikáne dňa 19. februára 1988. Je venovaná sociál
nej problematike a považuje sa za pokračovanie 
okružného listu Laborem exercens.

Pri minuloročnom 1200. výročí Druhého nicejské- 
ho všeobecného cirkevného snemu vydal pápež Ján 
Pavol II. Apoštolský list 12 storočí. List je určený 
všetkým biskupom cirkvi, učiteľom viery, nie teda 
všetkým veriacim. Na trinástich stranách, dotýka sa 
teologických problémov spätých s históriou kres
ťanstva, najmä históriou dogiem a kresťanskej dok
tríny.

Tlačové stredisko Svätej Stolice oznámilo rám
cový program apoštolskej cesty pápeža Jána Pavla
II. do štyroch krajín Latinskej Ameriky v dňoch
7.—19. mája t. r. Svätý Otec navštívi Uruguaj, Bo
líviu, Peru a Paraguaj.

Neďaleko rodiska Jána XXIII. — v Baccanella 
blízko Sotto il Monte — zriadili vo františkánskom 
kláštore stálu umeleckú výstavu na počesť tohto 
pápeža. Zosnulý pápež bol častým návštevníkom 
tohto kláštora.

Budúce zasadanie zmiešanej komisie teologické-' 
ho diálogu medzi katolíckou cirkvou a cirkvou pra
voslávnou bude vo Fínsku od 19. do 27. júna t. r.

Na programe stretnutia je štúdium dokumentu 
o sviatosti kňazstva vo sviatostnej štruktúre cirkvi 
s osobitným zameraním na apoštolskú následnosť 
pre posväcovanie a jednotu Božieho ľudu. Toto 
umožní uviesť tému o spoločenstve biskupov na 
úrovni miestnych cirkví i na úrovni všeobecnej cir
kvi, teda aj ekumenických koncilov.

Spoločná katolícko-protestantnská skupina už 50
rokov pracuje vo francúzskom trapistickom opát
stve Notre Dame des Dombes. Najmä za posledných 
dvadsať rokov urobila veľa na poli jednoty katolí
kov a protestantov.

Katolíci, pravoslávni a protestanti vo Francúzsku
si založili Zväz kresťanských cirkví. Organizácia 
má poslúžiť koordinácii spoločných podujatí, kto
rých je čoraz viacej.

V dňoch od 8. do 10. marca t. r. na Katolíckej 
univerzite v Lubline (PĽR) sa konalo pri príleži
tosti tisícročia pokresťančenia Rusi sympózium, na 
tému: Teológia a kultúra dávnej kresťanskej Rusi.

V csiom katolíckom svete sú známe každoročné 
veľkonočné konferencie v parížskej katedrále Not
re Dame. Viedli ich obyčajne najznámejší francúz
ski kňazi. Preto veľké prekvapenie vyvolalo ozná
menie 18. februára t. r., že tohtoročné konferencie 
po pvrýkrát povedie laik, p. Marie-Hélené Mathieu, 
59-ročná, členka pápežskej Rady pre laikov. Té
ma tohtoročných konferencií bola spojená s Ma
riánskym rokom: Panna Mária — Matka Vykupi
teľa.

24 katolíckych biskupov z indického spolkového 
štátu Kerala založilo „očnú banku“. Stalo sa tak pod 
vedením arcibiskupa Benedicta Mar Gregorisa Than- 
galatila. Testamentárne sa zaviazali v prípade smr
ti darovať svoje oči tým, ktorí sú na takúta tran
splantáciu odkázaní.

V edinosti je názov Ekumenického zborníka 1987, 
ktorý bol vydaný pri príležitosti 60. výročia vyjde- 
nia listu Kraljestvo božie. Ekumenický zborník pod 
názvom V edinosti vychádza pravidelne od roku 1970 
v juhoslovanskom Mariboru a má za cieľ šíriť myš
lienku jednoty cirkvi.

DOBRE SLOVO HREJE
Japonské príslovie hovori, že jedno dobré slovo zohrieva 

(udské srdce po celú zimu.
Každý Človek potrebuje dobré slovo, každý Človek potrebuje 

trochu ľudského tepla. Je však múdre pamätať aj na opak 
tohto krásneho príslovia, že totiž Jedno zlé slovo môže zmra
ziť ľudské srdce na celé leto.

Matičke Kristovej pieseň zaspievajme, — s detinskou dôverou 
k nej sa utekajme — Mária, Mária, — Matka dobrotivá, — 
buď svojm ctiteľom, vždycky milostivá.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA
Dňa 1. februára 1988 ndp. ordinár Mons. Ján 

H i r k a, apošt. administrátor prešovský sa zúčast
nil na prijatí u ministra kultúry SSR pri príležitosti 
nového občianskeho roka. — Dňa 8. februára 1988 
bol na prijatí u predsedu VsKNV v Košiciach. — 
Dňa 10. februára 1988 v Košiciach vykonal pohreb
né obrady za o. Mikuláša Kellôho, t. dekana. — 
Dňa 17. februára 1988 rokoval s predstavitelmi 
ONV Humenné. M. M.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripo

mínajú títo duchovní otGovia:
Ján Karas, správca farnosti Svidník — 40 rokov 

od narodenia (18. 5. 1948);
Mikuláš Ďurkáň, CSsR, na odpočinku v Prešove

— 70 rokov od narodenia (25. 5. 1918).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 

vo svojich modlitbách.
Mnohaja Tit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÄJ
Všeobecný: Za všetkých, ktorí podlá príkladu 

Panny Márie počúvajú Božie slovo a podľa neho aj 
žijú.

Misijný: Aby kresťanskí laici hlbšie prežívali svo-. 
je povolanie a poslanie v Cirkvi a vo svete.

Srdce Ježišovo, zachovaj vo svätosti všetkých bis
kupov, kňazov a diakonov.

Gréckokatolícky chrám Nanebovstúpenia Pána v Šumiaci z r. 
1777.

NAŠA GČASŤ NA SLÄVENl MARIÁNSKEHO ROKA
Mariánsky rok — od 7. Júna 1987 do 15. augusta 1988 — 

pndľa úmyslu Svätého Otca Je určený pre všetkých katolíc
kych kresťanov na cslom svete . . .

Organizáciu a uskutočnenie Mariánskeho roka zveril Svätý 
Otec Jednotlivým diecézam. V súlade s  Jeho účelom Je to čas 
pokánia, obnovy, keď spojení so Služobnicou Pána a s Jej oro
dovaním máme pripraviť cestu Pánovi.

1. Každý z nás Js povolaný h spolupráci na veľkom pláne 
spásy a každý z nás má tam svoje miesto. Toto povolanie mu
síme poznať a povedať Bohu s Pannou Máriou: „Nech sa mi 
stans podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).

K tomu nám veľmi pomôže, keď budeme zbožne a uvedo- 
mele sláviť všetky m a r i á n s k e  s v i a t k y  cirkevného ro
ka. Každý z nich totiž svojim zvláštnym spôsobom osvetľuje- 
Boží plán spásy.

2. Nikto nemôže zostať v spojení s Kristom a milovať ho> 
bez modlitby. Budeme sa v tomto roku snažiť o lepšiu o s o b 
nú  m o d l i t b u  a tiež s p o l o č n ú ,  najmä v rodinách. 
Panna Mária zvlášť vyzýva vo všetkých zjaveniach k modlitbe; 
svätého ruženca, v ktorom rozjímame o veľkých tajomstvách 
našej spásy.

3. Ak chceme pripraviť Kristovi cestu k ľuďom, je dôleži
té, aby sme svoju kresťanskú vieru dosvedčovali l á s k o u  
k b l í ž n e m u .  Podobne ako Panna Mária máme byť citli
vými k starostiam a potrebám blížnych, k ich utrpeniu a bo
lestiam okolo nás, darovať lásku tým, ktorí samotní nesú svo j! 
životný kríž. Bude to hodnoverné svedectvo našej viery, ktoré; 
svet od nás čaká.

(Z obežníka Gr.-kat. bisk. úradu v Prešove — 3/87)!

Naše
Dňa 20. marca 1988 odovzdal svoju dušu Stvori

teľovi v 73. roku svojho života a v 47. roku kňaz- 
stva.

o. lán T k á č ,  t. dekan, gr.-kat. duchovný na od
počinku v Košiciach.

Nebohý sa narodil 19. januára 1915 v, Rakovci 
nad Ondavou. Na kňaza bol vysvätený 2. marca 
1941. Pôsobil vo farnosti Michalovce a Lastovce.

Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján H i r k a, 
ordináfl prešovský, dňa 23. marca 1988 v Košiciach.

Dňa 30. marca 1988 usnul v Pánovi v 77. roku svoj
ho života a v 48. roku kňazstva.

o. Ján N e m č I k, gr.-kat. duchovný na odpočin
ku v Prešove.

Zosnulý sa narodil 7. decembra 1911 v Cabove. 
Na kňaza bol vysvätený 11. februára 1940. Pôsobil 
vo farnosti Vranov a Sulín.

Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján H i r- 
k a, ordinár prešovský, dňa 1. apríla 1988 v Prešo
ve.

Vo veku 68 rokov zomrel dňa 30. marca 1988 
ThDr. Imre Timkó, gréckokatolícky sídelný bisikup 
v Hajdúdorogu, apošt. administrátor apoštolského 
exarchátu v Miškolci (MĽR). Pochovaný bol 8. aprí
la 1988 v Póči. Na jeho pohrebe sa zúčastnil aj ndp. 
ordinár Mons. Ján Hirka, apoštolský administrátor 
prešovský.

Vičnaja im pamjaf!



Pápež pokoja a lásky
(5. pokračovanie)

TAJOMNÍKOM BISKUPA'V BERGAME

Prázdniny Angela Roncalliho v rodnej dedinke Sotto il Mon
te dlho netrvali. Čoskoro dostal príkaz pokračoval v právnic
kých Štúdiách v Ríme na kolégiu sv, Apolinára. V októbri 1904 
sa zapísal do prvého ročníka. Angelo v Štúdiu pokračoval iba 
do januára 1905. V októbri 1904 zomrel vtedajší bergamský 
biskup Caetano Guindani a na jeho miesto bol menovaný Gia
como Radimi-Tedeschi, ktorý si za svojho tajomníka vybral 
práve Angela Roncalliho. Roncalli sa stal jeho* tajomníkom 
v januári 1905.

Mladý tajomník našiel v tomto svojom biskupovi nielen 
vzácneho arcipastiera, plného energie, horlivosti za duše svo
jich diecezánov^ a ê aÍ Človeka neobyčajne čistého charakte-

ru, jemného cítenia, vzdelaného, horlivého obrancu sociálnych 
práv robotníkov. Angelo Roncalli v rozsiahlom životopise píše 
o svojom biskupovi:

,.Priznávam sa, že viackrát som zacítil pri písaní týchto 
stránok, ako sa mi triasla ruka pod neodolateľnými dojmami 
srdca: lebo som miloval svojho biskupa, tak veľmi som ho mi
loval: jeho úprimnost a duševnú veľkost, šľachetnosť jeho 
nežného a dobrého srdca. . .  Mal som účasť na jeho prácach 
a bojoch. Žil v ňom vojenský duch: láska a odvaha do boja 
za dobro cirkvi, za pápeža, za práva kresťanského ľudu. . .

Keď vypukol sedliacky štrajk v Ranica, biskupovo meno bolo 
prvé na listine zbierky pre podporu štrajkujúcich. Niektorí 
sa nad tým pohoršovali a išli s tým na vyššie fórum. No, tu 
nešlo o jednoduchý mzdový boj, ale o základný princíp, 
o slovodu kresťanskej organizácie práce voči mocnej organi
zácii kapitálu. Biskupovi išlo v tomto prípade o splnenie kres
ťanskej povinnosti, spravodlivosti, lásky k blížnemu a o so
ciálny pokoj.“

V takomto ovzduší sa rozvíjala sociálne založená duša mla
dého kňaza Roncalliho. Nikdy  ̂ nemal sklon oddeliť sa silný
mi múrmi kostola od života spoločnosti. Naopak, bol skôr 
praktickým, činorodým človekom, ktorý chápal, že cirkev, ak 
chce udržať svoj vplyv, musí vstúpiť do každodenného života 
ľudí.

Angelo Roncalli sa naplno zapojil do verejného života ve
riacich. Bol diecéznym predsedom žien, členom mnohých ko
misií, obstarával duchovnú službu v nemocniciach a medzi 
väzňami. Súčasne prednášal aj v bergamskom seminári cir
kevné dejiny, apologetiku a patrológiu, pritom sa venoval a; 
štúdiu cirkevných dejín bergamskej diecézy. Voľný čas využí
val na štúdium archívov a knižníc. Roku 1908 dokončil knihu 
o veľkom cirkevnom historikovi Cézarovi Baróntovi.

O živote, diele a apoštolskej práci sv. Karola Boromejského 
napísal Angelo veľké 5-zväzkové dielo, ktorého jednotlivé 
zväzky vychádzali postupne v rokoch 1936, 1937, 1938, 1946 
a posledný, piaty zväzok krátko pred zvolením za pápeža 
odovzdal do tlače.

Počas svojho pôsobenia v Bergame mal Angelo príležitosť 
vykonať aj niekoľko ciest po Taliansku a do zahraničia.
V marci 1905 navštívil neďaleko Ríma svetoznámy gr.-kat. 
monastier v Grottaferrate, vedený otcami baziliánmi. V tom 
istom mesiaci a roku navštívil slávny benediktínsky kláštor 
v Subiacu. V máji navštívil lurdy, Paray-le-Moniál, Ars a i. 
Roku 1906 vykonal so svojím biskupom púť do, Svätej zeme, 
roku 1908 opäť Lurdy a iné strediská duchovného života vo 
Francúzsku. Roku 1911 navštívil pútnické miesto Einsiedeln 
vo Švajčiarsku, ďalej Ženevu, Frieburg a i. Roku 1912 puto
val do Mariazellu, odtiaľ do Viedne na XXlll. medzinárodný 
eucharistický kongres. Stade v septembri navštívil Krakov, 
soľné bane vo Wieliczke, potom Budapešť,

No i pri tejto zaujatosti a vypätej činnosti navonok nepre
stal žiť hlbokým vnútorným životom. Každý rok našiel si čas 
na vykonanie duchovných cvičení, kontroloval svoje predsa
vzatia a svoj duchovný rast, o čom vydávajú krásne svedec
tvo zápisky v jeho duchovnom denníku aj z tohto obdobia.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

MYSLEL AJ NA NICH
Jedného rána pápež Ján XXII. sa pozeral z okna svojej pra

covne na Svätopeterské námestie. Bolo ešte prázdne. O chvl- 
fu prešiiel cezeň mladý párik. Objali sa a veselo rozosmiali. 
Pápež pozdvihol ruku a požehnal ich. Potom povedal svojmu 
tajomníkovi: „Neviem, kto sú. Vari snúbenci, lebo sa majú 
radi. Predstavte si, aké je to krásne: oni nič nevedia, idú si 
svojou cestou a pápež ich požehnáva.“
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