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C H L I E B  Ž I V O T A
Poslucháči Ježila Krista na púiti boli hladní 

a pretože apoštoli mali len päť chlebov a dve ryby 
(Mí 14, 17), vzal do rúk tieto dary, pozdvihol oii 
k nebu. požehnal, lámal chleby a dával učeníkom 
a učeníci zástupom.

Stal sa veľký zázrak, lebo všetci sa najedli do sý
tosti a na príkaz Ježila ešte nazbierali dvanásf 
plných košov odrobín. A tých, čo Jedli, bolo asi päť
tisíc mužov okrem žien a detí (Mt 14, 13—21).

Takto dobre nasýtení chodili za Kristom nie pre
to, aby videli znamenia, ale preto, aby sa znovu na
sýtili (Jn 6, 26). Preto ho už na druhý deň vyhľa
dali a žiadali: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“ 
(Jn 6, 34). Ale na ich veľké prekvapenie Kristus im 
dáva takúto odpoveď: „Nezháňajte sa sa pominu
teľným pkrn>om, ale za pokrmom, ktorý ostáva 
pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. . .  Ja 
som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy ne- 
fcude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
žízniť. . .  Vaši otcovia jedli na púšti mannu a po
mreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje s neba, 
aby nezomrel nik, kto bude z neho jest. Ja som ži
vý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesf z to- 
hoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja 
dám, je máje telo za život sveta“ (Jn i , 27; 35; 49— 
SI).

Sklamaní židia začali byť nespokojní a Šomrali 
proti nemu: „Vari to nie je Ježil, Jozefov syn, kto
rého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zo
stúpil som. z neba?!“ (Jn 6 42). Vtedy ho mno’tí 
z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili: 
„Tvrdá je to reč! Kto to mdže počúvať?! (Jn 8, 60). 
Kristus im dal veľkú šancu, ale oni ju premárnili 
a odišli/

Zamyslime sa nad tým, či dobre oceňujeme hod
notu tohoto prisľúbenia? Možno aj my túžime po 
inom pokrme, aj vtedy, keď sa zúčastňujeme na sv. 
liturgii, na ktorej sa nám predkladá Chlieb, ktorý 
dáva život. Ako z toho ťažíme? Ci využívame každú 
liturgiu, aby sme ho dôstojne a s ochotou prijali 
„na uzdravenie duše i tela"? Možno v tejto Najsvä
tejšej Eucharistif vidíme len akúsi magickú prax, 
ktorá by nis mala pretvoriť m spasiť bes náiho 
spoinASifikovanla. Alebo 61 nate viera fe už taká 
otupení,, le  tento dar % oela  považujeme ako j r u  
starých babičiek“?

„Kto bndg jesf % tehofe d ileia, bode žiť naveky“ 
(Jb 8, SI J. felii Kristns týmito slovami dáva Istotu, 
ie ak t  e£« nájde viere m spalHprieii, p oteš pre»
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SLÄVA TI BUĎ, bo2 e

Sláva Ti buď, B o íe , NEBESKÝ OTČE NAS, 
ktorý  si nás stvoril a  lá skou  ov ievaš; 
buď sláva i T ebe, KRISTE SPAS1TBĽU, 
čo  v zn am en í kríža  privádzaš nás k  cieľu ; 
i DUCHU SVÄTÉMU večn á n ech  je  sláva, 
čo  m ilosti sv o je  Stédro nám rozdáva; 
v TROJICI PRESVÄTEJ BOHA JEDINÉHO 
n ech  k a ld é  stvoren ie oslavu je vrelo.

Andrej St4fl



KALENDÁR  
NA MESIAC

J Ú N

1. S Justín, mučeník. MDD
2. Š Najsvitejšej Eucharistie. — Llt. 1 Kor 11, 23

—26; Mt 26, 20; 26—29. Nikefor, vyznavač; 
patriarcha

3. P Lukilián, mučeník. Prvý piatok
4. S Mitrofan, patriarcha
5. N 2. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 2. Lit.

Rim 1, 16—21; Mt 4, 18—22. Dorotej, biskup; 
mučeník

6. P Vissarion a Ilarion, ctihodní
7. U Teodot, biskup; mučeník
8. S Teodor Stratilát, mučeník
9. Š Cyril Alexandrijský, arcibiskup

10. P Najsvätejšie Srdce Ježišovo. — Lit. Rim 5, 5—
9; Jn 3, 14—21. TimoteJ, biskup; mučeník

11. S Bolestnej Panny Márie. — Lit. Ef 3, 14—19;
Jn 19, 25—27. Bartolomej a Barnabáš, apoš
toli.

12. N 3. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 3. Lit. Rim
5, 6—11; Mt 6, 24; 28—33. Onufer Veľký, cti
hodný

13. P Akvilina, mučenica
14. U Elizeus, prorok
15. S Amos, prorok
16. Š Tichon, biskup; divotvorca
17. P Manuel, Savel, Izmael, mučeníci
18. S Leontín, mučeník
19. N 4. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 4. Lit.

Rim 6, 19—23; Mt 8, 5—13. Júda Tadeáš, 
apoštol

20. P Metod, biskup; mučeník
21. U Julián, mučeník
22. S Eusébius, biskup; mučeník
23. Š Agripina, mučenica
24. P Narodenie s t . Jána Krstiteľa. — Lit. 1 Jn 2,

12—17; Lk 1, 8—14; 57—58; 66; 80
25. S Febrónia, mučenica

28. N S. Nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 5. Lit.
Rim 6, 3—4; 8—11; Jn 10, 22—30. Dávid So- 
lúnsky, ctihodný

27. P Sampson, ctihodný
28. U Cyrus a Ján, nezištní (bezsrebreníci)
29. S Peter a Pavol, apoštoli. — Lit. Gal 1, 11—13;

15—20; Mt 16, 13—19
30. S Zbor 12 apoštolov

„Potfta za b b w  ■ írsb lf l s  vás ryhárov M i “ (Mt 4,
19)

V životopise mladého 19-ročného kňaza Cézara Blsognl- 
na, ktorý bol kňazom iba 25 dní (zomrel na rakovinu 28. 
4. 1976), píše autor Glanni Sangalli, že keď totiž Pán vo
lá, nevyriekne len slovo pod, akoby bol pripravil kandi
dátovi nejaký pokojný útulok ďaleko od svata. Pán vSak 
dopĺňa svoju výzvu slovom: Nasleduj ma! Kráčaj so mnou!
— On jediný vie, kam dovedie tých, čo volá. Ak sa ho 
niekto spýta ako apošťol Andrej a Ján: Učltel, kde bývaš? 
Odpoveď je  vždy tá istá: Poďte a uvldite!

„Preto nebuďte astarastanf o aajtrajiok. . .  K tžáf daft 
má dosť svojho trápenia" (Mt 6, 34).

Hodiny sa začali zaujímaf o svoju budúcnosť Každú 
sekundu musia tiknúf jedenkrát, za minútu 60-krát, zá ho
dinu, za jeden deň, za r o k . . . ,  že z toho ochoreli. Zaniesli 
ich k hodinárovi. A hodinár zistil, že hodiny sú naozaj 
choré, pretože sa starajú o svoju budúcnost. A tak pove
dal, že budú zdravé, ak sa budú staraf iba o jedno tiknu- 
tle, p to, ktoré práve teraz príde. A tak hodiny 151i sto 
rokov.

Naučme sa odovzdávat do Božej vôle. Nestarajme sa, čo 
a ako bude . . .  Boh sa o vás postará!

„Chlapec* rástol a mocnel na daehu. . .  (Lk 1, 80).
V roku 1981 Ján Pavol II. navštívil rodnú obec Jána 

XXIII., ktorý práve pred sto rokmi sa tam narodil. Sv. li
turgia bola pred chrámom. V homílii sa Sv&ťý Otec pýtal: 
„Odklal tento pápež dobroty a pápež mieru čerpal svoju 
dobrotu?“ A sám si odpovedal: „Od svojej rodiny)* V ro
dine Roncalliovcov bola domovom láska, práca, modlitba 
a konanie dobrých skutkov. Boli chudobní, ala mali otvo
rené srdce pre každého. Denným životom vychovávali svo
je  deti: príkladom, slovom, prostredím !. . .  I o ňom môže
me povedať slová, ktoré evanjelista napísal c  sv. Jánovi 
Krstitelovi: „Chlapec rástol a mocnel na d u ch u ..."  (Lk 1, 
80).

„Ty si Peter a na tajte skale postavím svoja Cirka* m pe
kelné brány ju napramôžu“ (Mt 16, 18).

Pápež Ján XXIII. na začiatku svojho pontifikátu nemohol 
spať. Až naraz príäla zmena. Počul vnútorný Boží hlas: 
„Giovanni, kto riadi Cirkev, ty, alebo ja ? !“

Boh riadi Cirkev . . .  Verní majú preto vždy tento dobrý 
pocit, ktorý mal B. Pascal, keď povedal: „Aké zaujímavé 
je a príjemné plaviť sa v zmietanom člnku, ak máme isto
tu, že pokým sme v ňom, nezahynieme.“

„Hla, ja  som s vami po všetky dni až do skončenia sve
ta“ (Mt 28, 20). Toto je  uistenie, že Boh bude s nami. Nie
len ako nejaká prechodná útecha pre zarmútených apošto
lov, zanechaných Pánom vo svete, ale konečným potvrde
ním verného Božieho posolstva^ pre veriacich všetkých 
čias. Je to a j záruka, že aj napriek všetkej ľudskej slabos
ti a viny členov cirkvi, bude vždy existovať pre ludí defe- 
rej vô!e spoľahlivá cesta k spáse, ktorá bude ponúkať Bo
žie slovo a sviatostnú pomoc. —M—



Nech bude slnko, nech bude mier
Na jún sa najviac tešia  naše deti. To preto, že  

u tomto m esiaci sa  kon čí šk o lsk ý  ro k  a  čaka jú  ich  
dva bezstarostné m esiace prázdnin. Ozaj bezsta
rostné, lebo naša spoločn osť im vytvorila optim álne  
podmienky n ielen  pre štúdium, a le  a j pre oddych.

Aj na bohosloveckých  faku ltách  sa  kon čí ško lsk ý  
rok. Tí, čo  v štúdiu budú pokračovať, rozídu sa  do  
svojich dom ovov, aby načerpali nové sily. A tí, čo  
úspešne zakončili päťročn é štúdium, už v tom to 
mesiaci prijmú kňazskú  vysviacku z rúk b iskupa-

svätíte!a. A potom  sa  rozídu n á z o rn o s t i, k d e  ich  
túžobne čakajú  naši veriaci a k o  svojich  duchovných  
otcov.

”  <:£.
Tento m esiac nám prináša tiež m nohé významné 

výročia, k toré  si ch cem e pripomenúť.
Dňa 13. júna 1968 — pred  20 rokm i — vyšlo vlád

ne nariadenie o hospodárskom  zabezpečen í g réck o 
katolíckej cirkvi štátom .

Dňa 14. júna 1798 — pred  190 rokm i — sa  naro
dil Frn^tšek Palackíj, č esk v  historik  (um rel r. 1876).

Pred 25 rokm i — 16. júna 1963 — prvá kozm o
nautka sveta V. V. T ereškovová vzlietla na sov iet
skej kozm ickej lod i V ostok 6 na let o k o lo  Zeme.

Pred 60 rokm i — 18. júna 1928 — um rel nórsky  
cestovateľ Roald Amundsen, ktorý  r. 1926 dosiahol 
severný pól.

Dňa 25. júna 1963 — pred 25 rokm i — bol zvolený  
za páveža kordinäl Giovanni Montini, známy a k o  
vávež Pavol VI.

Dňa 5. júna si pripom ínam e M edzinárodný deň  
životného prostredia. Životné prostred ie je  v p os led 
nom čase  v cen tre pozornosti. Č lovek žije uprostred  
hmotného sveta a  je  s  ním m nohonásobne spojení}. 
Bez neho nem ôže žií. Preto popri úsilí o  zabezpe* 
čenie výživy obyvateľstva je  ochran a životného  
prostredia jednou z podm ienok zachovania života  
na Zemi. A predsa sm e svedkam i, že jedinci 
Či skupiny, svojím  jednaním  ničia prostred ie, v k to 
rom žijú a  na k toré  sú odkázaní. Dobrý vzťah k  prí
rode a jeho  bohatstvu je  tiež príkazom  k resťan ské
ho svedom ia. Máme k  tomu v eľk é  a  inšpirujúce 
vzory medzi svätcam i. Napr. sv. František  z Assisi. 
Pripomeňme si jeho  P ieseň  o slnku, jeho  nežný  
vzťah ku všetkým  živočíchom  a  k  prírode. Preto bol 
sv. František ustanovený za patróna tých, k torí sa  
starajú o životné prostredie. A tú Františkovu lásku  
k  cele j prírode by sm e m ali v š iro k e j m iere p esto 
vať a j my — i dnes. A to ce lkom  praktickým  spô
sobom a  prostriedkam i, k to ré  m ám e všetci v rukách, 
aby sa vytvorili životné podm ienky na postupné 
zlepšovanie situácie v nasledujúcom  období, aby  sa  
nám lepšie žilo a  dobre dýchalo.

Popri týchto výročiach a  udalostiach nem ôže zo
stať stranou m yšlien ka úsilia za m ier a  život p re  
d n ešok  i budúcnosť. Je  tomu už päť rokov, čo sa v 
Prahe kon alo  Svetové zhrom aždenie za m ier a  ži
vot, proti jadrovej vojne. Na tom to zhrom aždení, 
k toré  trvalo šesť dní, som  sa zúčastnil osobne. Stre
tol som  sa  s m nohými m ladým i ľuďmi, mal som  
m ožnosť ich počuť a  s nimi hovoriť, k torí doslova  
p laka li, že nem ajú čo  jest, k d e  bývať, čím sa pri
kryť. Prosili a žiadali, aby sa  urobilo všetko pre za
chovan ie života a  p oko ja  na svete.

Od toho času sa iste veľa zm enilo. Boli sm e sved
kam i m nohých stretnutí a  rokovaní, často  na naj
vyššej úrovni. Nás to ak o  veriacich  kresťanov ne
sm ierne teší, že to neostáva len  pri slovách, a le  že  
nasledujú a j činy pre tak  potrebný m ier na celom  
svete, f  e  to úlohou i nás kresťanov, aby sm e napo
m áhali tomuto šľachetném u úsiliu svojou prácou í 
svojou m odlitbou. C hcem e vydávať svedectvo o lás
k e . Aby sm e  — podľa Kristových slov  — boli všetci 
jedno, v práci i živote. Aby život, k torý  je  taký  krát . 
ky  a  z m nohých strán kom plikovaný, aby bol prežitý  
v pokoji, lá sk e  o porozum ení.

F. D.

SVET CHCE MIER k resb a  fran cú zskeho  m aliara Jean a Ej- 
fe la , význam ného p redstav iteľa  sv etového  m ierového  hnutia

Prijať výzvu na nové činy
Výbor cirkevných a náboženských činiteľov, združujúci pred

staviteľov všetkých cirkvi ČSSR, cirkevných spoločnosti a bo
hosloveckých fakúlt, sa ziSiel 10. marca t. r. V Košiciach na 
slávnostnom sasadnuti, venovanom 40. výročiu februárových 
udalosti a 1000. výročiu prijatia kresťanstva na Rusi.

Na zasadnutí sa zúčastnil a] člen predsedníctva ÚV KSS 
predseda Slovenskej národnej rady V. Salgovič, ktorý pozdra
vil zhromaždených v mene vrcholných orgánov ČSSR i ná
rodných republík. Spomenul duchovných, ktorí stáli pri zrode 
našej, štátnosti v dávne] minulosti a  pomáhali náimu ludu 
udržať si národnú Identitu v dobách najťažšieho národného' 
útlaku. Zvlášť ta  zmienil o význame bratov Cyrila a Metoda, 
ktorí svojou itátotvornou, právnickou, literárnokultúrnou a



vzdelávacou prácou pozdvihli našich predkov vysoko nad vte
dajšiu úroveň a tak poloiili základy našej dnešné) Štátnosti. 
Ďalej poďakoval vietkým duchovaým, ktori viedli a vedú ve
riacich k aktívnej fiCasti na rozvoji spoločnosti.

Na záver zasadnutia bolo prijaté uznesenie, v ktorom sa 
o. i. hovorí:

„Oslovení živým odkazom februára 1948 vyjadrili cirkevní 
a náboženskí Činitelia ČSSR na svojom zasadnutí v Košiciach 
dňa 10. marca 1988 radosf zq skutočnosti, že po štyridsaťroč
nom úspešnom procese uplatňovania socialistických zásad v na
šej vlasti máme pred sebou perspektívy mierovej budúcnosti, 
ktorá sa opiera o stále narastajúcu sociálnu spravodlivosf v 
najširšom meradle . . .

Z pozície svojej viery vysoko hodnotíme oslobodenie člo
veka od mnohých pút, ako to umožnil socializmus. A z lásky 
k tomuto človeku sa jednoznačne usilujeme o uplatnenie je 
ho podstaty v čoraz dokonalejšej podobe. To nás vedie k tvo
rivej práci za cfalší rozkvet našej spoločnosti a k utváraniu 
predpokladov na sociálne spravodlivé mierové nažívanie ce
lého Iudstva. Musí to byf ľudstvo, ktoré nepodceňuje sociál
ne slabšie alebo národne či ideove odlišné skupiny, lebo to 
doteraz v podobe rasizmu a neofašizmu vedie k znehodnote

niu človeka. V ňom vidíme Božie stvorenstvo a teda hodnotu„ 
ktorá sa nesmie ničím umenšovaf. A musí to byt ľudstvo,, 
ktoré sa nebude strachova( o posvätný dar života, lebo sa 
v ňom odstráni hrozba globálneho ničenia ľudsky neovláda
teľnými zbraňami. Sme radi, že g o  období boja proti narasta
niu zbrojenia nastupuje doba boja za realizáciu odzbroje
nia . . .

Na to všetko je potrebné zjednotenie sa tých, čo majú na 
mysli blaho ľudstva. U nás ca toto zjednotenie javí ako účin
ná spolupráca všetkých príslušníkov našich národov pri rea
lizovaní snáh Národného frontu ČSSR. V tejto činnosti majú 
svoje miesto aj cirkvi a náboženské spoločnosti, .všetci ve
riaci u nás. Február 1948 bol začiatkom veľkého procesu, kto
rý napomohol jeho rozvíjanie, to znamená plné využívanie 
všetkého, čo kladné sa črtá v našich časoch tak pri rozví
janí našej socialistickej spoločnosti, ako aj pri nových for
mách stretania sa národov hľadajúcich nové spôsoby spoluži
tia. Sme presvedčení, že to vyústi do radostnej, mierovej a 
sociálne spravodlivej budúcnosti. Takto si pripomínat feb
ruár 1948 s jeho p'.ným dosahom značí «idief a prijat výzvu 
k novým činom tak, aby prestavba dneška bola úspešným 
pokračovaním Februára v nových historických podmienkach.“
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rectva slávnostne vnášal ikony do patriarchálneho 
chrámu. „Prečistému tvojmu obrazu klaniame sa, 
Dobrý . . (Spievali veriaci tropár, ktorý odvtedy 
spieva cirkev vždy v prvú nedelu Veľkého pôstu. 
Patriarcha vystúpil na ambon a vyhlasoval za svä
tých, mučeníkov a vyznavačov cirkvi tých, ktorí 
v prenasledovaní trpeli a vydali svedectvo viery.

Do Konštantinopolu bol zvolaný cirkevný koncil, 
ktorý potvrdil predošlé učenie koncilov o ikonách 
a na pamiatku návratu uctievania ikon prikázal prvú 
nedeľu Veľkého pôstu ,sláviť ako „nedelu ikonopo- 
klonnú“. Metodov predchodca patriarcha Nicefor 
zomrel vo vyhnanstve a Metod sa postaral, aby re
likvie mučeníka Nicefora boli prenesené do kon- 
štantinopolského chrámu. Lod, ktorá prinášala re
likvie v prístave v Konštantinopole, čakala veľká 
procesia, medzi nimi aj cisárovná Teodora so svo
jím synom Michalom. (Tento cisár Michal neskor
šie poslal na Moravu slovanských vierozvestov sv. 
Cyrila a Metoda). Relikvie sv. Nicefora uložili v 
chráme sv. Sofie, z ktorého pred rokmi násilne od
viedli patriarchu Nicefora do vyhnanstva za obra
nu čistej viery.

Avšak Metod bol patriarchom len 4 roky. Oslabe
ný vyhnanstvom a mučením zomrel 16. júna 847. 
Jeho nástupom na trón patriarchu skončil sa boj 
proti ikonám, ktorý trval 120 rokov a ktorý prinie
sol cirkvi a veriacim veľmi veľa utrpenia. Od čias 
patriarchu Metoda prvá nedeľa Veľkého pôstu volá 
sa Nadela ikonopoklonná, nedeľou prinesenia svä
tých obrazov do chrámu po 120 rokoch prenasledo
vania. Za život plný strasti, pritom taký činný na 
Božiu slávu, cirkev nazvala konštantinopolského 
patriarchu Metoda — Veľkým. Jeho pamiatku si 
spomíname 14. júna. o. Štefan P a p p

ME T O D  VEĽKÝ, PATRIARCHA

Metod bol carihradským mníchom a patriarcha 
Nicefor ho zavolal pracovať na patriarchát. Keď ci
sár Lev Arménsky obnovil ikonoborectvo a patriar
chu Nicefora .poslal do vyhnanstva, do vyhnanstva 
sa dostal aj Metod. Pred svojou smrťou cisár. Lev 
Arménsky prepustil Metoda na slobodu a Metod sa 
vrátil do Konštantinopola, ale s podlomeným zdra
vím. Cisár — nástupca, Teofil, tiež podporoval iko
noborectvo. Zavolal k sebe Metoda, aby ho získal 
na svoju stranu v nádeji, že za Metodom pôjde všet
ko kňazstvo. Ked cisár nahováral. Metoda, aby ¡vy
stúpil proti ikonám, Metod bez strachu mu odpo
vedal:

— Ked obraz Kristov a svätých je v tvojich 
očiach taký bezcenný, prečo ty, odsudzujúc uctie
vanie Kristových obrazov, súčasne neodsudzuješ 
úctu, ktorú ľudia prejavujú tvojim obrazom? Na
ozaj, ty nielen toto nerobíš, naopak, ešte rozširuješ 
svoje obrazyl

Rozhnevaný cisár prikázal biť Metoda a uvrhnúť 
ho do väzenia. Jeho brada bola tak rozbitá, že už 
potom celý život musel chodiť s podviazanou bra
dou.

Roku 842 zomrel cisár Teofil a vládu prevzala za 
svojho syna Michala III. cisárovná Teodora. Na jej 
príkaz bolo zastavené prenasledovanie ctiteľov ikon, 
duchovenstvo bolo odvolané z vyhnanstva, do chrá
mov boli znovu vnesené ikony. Konštantinopolským 
patriarchom sa stal Metod. Ako patriarcha sa Me
tód preslávil dobrotou, učenosťou a oddanosťou 
službe Bohu. Jeho život bol plný utrpenia a teraz sa 
stal životom plných dobrých skutkov a čností.

Prišla prvá nedeľa Veľkého pôstu. Patriarcha Me
tod1 na čele veľkej procesie po 120 rokoch ikonobo-



p o z K m š  s v o j u  v í e r m /

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Uvažovali sine nad jedným dôsledkom toho, že 
Panna Mária mohla sa stať matkou Boha, a to že 
vletel synovia £1 dcéry chcú svoje matky obdaro
vať, ale tento syn — Boží syn — ju mohol obdaro
vať bez obmedzenia. Jediným obmedzením bola j«j 
schopnosť prijímať tieto dary. Jeho darom, nadele
ným najvyššou mierou, bola posväcujúca milosť. 
Ale tu nesmieme prehliadnuť jedno: pretože bol 
Bohom, mohol svoju matka obdarovať nielen prv, 
ako sa sám z nej narodil ako človek, ale eite prv, 
ako sa narodila. A práve na tom spočíva podstata 
náuky o nepoškvrnenom počatí. Neznamená, že to 
bolo počatie panenské: Panna Mária mala aj otca 
aj matku. Znamená však toľko, že starostlivosť jej 
syna o tu  a jeho dary ja zahrňovali od prvej chvíle 
jej života.

Počatie každého z nás nastáva vtedy, keď Boh 
stvorí duša n spoji ju s telesným prvkom, sformo
vaným v materskom lone. Tak tomu bolo aj v prí
pade Panny Márie. Avšak osobitný dar Boha spô
sobil, Že keď bola stvorená jej duša, mala od prvé-' 
ho momentu nielen Život prirodzený, ale i nadpri
rodzený. To znamená, že tá, ktorú si Boh vyvolil za

Akad. m aliar M ikuláš K lim čák : ap ošto l Pavol

svoju matku, od prvej chvíle svojho jestvovania 
mala posväcujúcu milosť.

Táto náuku vyhlásila cirkev sa článok viery len 
niečo vyše ako pred ste rokmi. Lenže už eelé veky 
predtým ja katolíci pokladali za nepochybnú prav
du. Keď cirkev úplne jasne definovala náuku o Naj
svätejšej Trojici a vtelení, v mysliach veriacich už 
bolo jasné, kým a čím je Kristus. Z toho vyplýva, 
Ie nebolo ani pomyslenia, aby Ježiš mohol dopustiť, 
žeby jeho matka, čo len na chvíľu žila bez posvä
cujúcej milosti. Jednako však mnohých znepokoja 
vala jedna otázka. V chválospeve (pozri Lk 1, 46— 
SS) Panna Mária hovorí: „A mSj duch jasá v Bohu, 
mojom spasiteľovi“ (Lk 1, 47).  Ako Boh bol jej spa
siteľom, x čoho ju mal však vykipiť, keď stále mala 
milosť?

Postupne sa na to našla odpoveď. Vykúpiť ľud
stvo z hriechu bolo veľkým Božím milosrdenstvom. 
Panna Mária mala teda mimoriadne veľký dôvod 
nazývať Boha svojím spasiteľom. A nielen to. Hoci 
Panna Mária bola bez hriechu, hoci bola plná mi
losti v každom okamihu svojho života, predsa pat
rila k Adamovmu pokoleniu, pre ktoré bolo nebo 
uzavreté. Len Spasiteľov vykupiteľský skutok jej 
otvoril nebo tak ako všetkým ostatnými ľuďom.

(Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

Z VEĽMI KRÁTKYCH PRiBEHĎ 
ROMANA BRANDSTAETTERA

s m y s l  Živ o t a

— P odie ob y če je , panu jícího v Číné — fe k l  jednou Anselm  
o'ci E liášovi, — je  opravdový básn ik  povinen  na sm rtelném  
lo í i  napsat verš a  vy jád iit v ném  c e lý  sm ysl svého života.

— Blbost — od jrk l o te c  E liáš. — J e s t l i le  to n ed éla l po c e 
lý život v každém  svém  d íle , nem úže se  mu to podaŕit ant 
tváH v tvár smrti. Jestliže  však  si umínil, i e  musí takovýverS  
uaškrábat, n ech t ho n aškrabe  a  p rosí v ném  B oha o odpušté- 
ni za v šecko , co  do  té  chv íle  napsál. Možná takto  d okáže  v e  
svém  p fedsm rtn én : verši vyjádŕit sm ysl svého  života.

OTEC ELIÁŠ UDlLľ ANSELMOVI PONAUČENÍ U UMENl 
KLEKAT

— Když k le k á š  v k o s t e le  pri mši, oh lédn i se , Anselme, za  
sebe, abys nevrazil nohou do  č lov ékä , k terý  stojí za tebou. 
Nemusíš mít výčitky  svédom í, ž e  ten  drobný pohyb hlavy roz
ptýli tvé vroucí m odlitebn í sou streden í. Pozornost, k terou  vé- 
nuješ bližnímu, je  cen n ejší než tvé m odlitby.

TRNl '

Dvakrát s e  Búh zjev il v P í s m u  s v a t  é  m v m ajestátu  
svého m učednictví — v trrú. Poprvé M ojžišovi ja ko  planoucí 
Oheň uprostred  tŕň ového k e f e ,  podruhé davum, shrom áždé- 
ným ve dvore P ilátova dom u, ja k o  Kristus, korunovaný tŕním.

V téch to  dvou trn itých ch v a lozp év ech  spočíva ce lý  sm ysl 
P í s m a  s v  a t é  h o .  Preložil: EJH



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECÉZ

Slzenie ikony presv. Bohorodičky v kostolíku far
nosti Mikola roka 1699.

Ako sme už spomínali, pôvodná mukačevská epar- 
chia zaujímala teritórium celého Maďarska, to zn., 
že okrem Zakarpatska, Potísia, východného Sloven
ska bolo ešte veľa gr.-kat. farností aj v Transylvánii, 
po maďarsky Erdslu. Farnosť Mikola (pri terajšom 
Kluži v Rumunsku, kedysi zv.anom Kolozsvár] v 17. 
storočí patrila do našej eparchie. Bola to rusínska 
dedina.

Rok 1699 bol rokom vojen. V dedine Mikola zi
moval pluk cisárskych husárov. Pretože nebolo blíz
ko rím.-kat. chrámu, vojaci často prichádzali na 
bohoslužby do gr.-kat. chrámu. 15. februára 1699 
vojaci počas Služby Božej si všimli, že ikona Boho
rodičky na ikonostase slzí, na čo upozornili miest
neho duchovného 60-ročného Michala Papa. Kňaz 
v strachu a údivu stál pred ikonou.

Správa o slzení ikony sa rozletela a do chrámu 
začalo prichádzať veľa ľudí z okolia. Pravé oko iko-

Zázračnú ikon a  presv. B ohorod ičky  z farn osti M ikola, teraz  
v ch rám e p iaristov  v Kluži

ny slzilo viac ako ľavé. Slzy stekali po tvári a padali 
na zem. S malými prestávkami ikona slzila do 12. 
marca. Keď ľudia stierali slzy, nové slzy vytekali 
ešte silnejšie. Niektorí vojaci položili pod ikonu 
plátna a presiaklé slzami odnášali.

Prvý prešetril ikonu gróf Žigmund Korniš. Vyhlá
sil, že slzenie je nadprirodzeného pôvodu. Tento 
gróf z dôvodu, že vraj ikonu treba umiestniť na dô
stojnejšom mieste, prišiel s vojskom a jedným je
zuitom a 12. marca roku 1699 odniesli ikonu do 
mesta Svätý Benedikt a umiestnili ju v kaplnke 
svojho kaštieľa. Treba poznamenať, že táto ikona, 
akonáhle bola vojakmi odnesená, prestala slziť. Te
raz už slzy na ikone sa nikdy neobnovili. Veriaci 
farnosti Mikola sa proti vojsku postaviť nemohli. 
Len s bolesťou sa pozerali, ako ju vojaci odnášajú.

Kvôli došetreniu zázraku ostrihomský arcibiskup 
poslal dvoch významných jezuitov: Štefana Csethe- 
ho a Ladislava Bárányia, ktorí keď vypočuli sved
kov, vzali so sebou vojakov s cieľom zobrať od grófa 
ikonu a preniesť ju do jezuitského chrámu v Kluži. 
Avšak vtedy sa vzbúrili mikolskí veriaci a tak je
zuiti 23. marca roku 1699 ikonu priniesli do chrámu 
farnosti Mikola. Teraz kópiu tejto ikony pre svoju 
kaplnku dal namaľovať gróf Žigmund Korniš.

Nakoľko moldavské knieža prisľúbil tisíc taliarov 
tomu, kto mu ikonu prinesie, komisia, ktorá zázrak 
d ošetrovala a teraz čakala smernice od ostrihom
ského arcibiskupa Leopolda Koloniča, ikonu skryla 
a zabezpečila, postavila k nej vojenskú stráž, ktorá 
ikonu strážila deň a noc.

Medzi svedkami, ktorých uvedená komisia vypo
čula boli gróf, šľachtici, vojaci, dôstojníci, kňazi, 
dedinčania, muži, ženy a to náboženstva gréckoka
tolíckeho, rímskokatolíckeho a helvétskeho. Proto
kol šetrenia je v archíve ostrihomského arcibisku
pa. Pôvodné pramene uvádzajú viac ako 50 zapísa
ných zázračných uzdravení pri tejto ikone v tom 
čase.

Potom prišlo nariadenie: kardinál Kolonič pridelil 
ikonu jezuitom a tí, počítajúc s možnou vzburou ve
riacich farnosti prišli s vojskom a v podvečer sviat
ku Zoslania Svätého Ducha, ikonu odniesli do je
zuitského chrámu v Kluži. Zobratie ikony zdôvod
nili takto: „Jezuiti ako synovia Márie, ktorí nielen 
jazykom a parom, ale i krvou sú hotoví brániť uctie
vanie Matky, z tej príčiny ikona — Matkina pozo
stalosť — patrí im ako synovská pozostalosť.“ A o 
mikolských Rusínoch dokument slzenia, ktorý vytvo
rili, píše toto: „ . . .  sú negramotní, nevedia ani An
jelské pozdravenie — Bohorodička Panna — po
modliť sa dôstojným spôsobom.“ Po zrušení rehole 
jezuitov ikonu vzali do svojho chrámu piaristi, kde 
sa nachádza doteraz. Piaristi v svojom chráme iko
nu ozdobili tak, že na nej ani nevidieť východný 
výzor a cyrilský nápis.

Došetrenie slzenia ikony robili jezuiti. Oni uznali 
zázrak za skutočný, ikonu z*a zázračnú a preto ju 
násilne zobrali pre seba. Vraj bolo nedôstojné, aby 
ikona ostávala v malom drevenom rusínskom kos



tolíku. „Keby náš kostolík bol nedôstojný, bola by 
v ňom Panna Mária svoju prítomnosť nevyjadrila“ 
— protestovali veriaci. Pripúšťania, že možno gréc
kokatolícki Rusíni vo farnosti boli negramotní (de
jiny dokazujú, že nie zo svojej viny), neučení, avšak 
zo zázraku v ich dedine vidíme, že boli milí pre
svätej Bohorodičke, pretože boli čestnými kres
ťanmi a Bohorodičku uctievali a milovali svojou, 
hoci prostou, ale oddanou a čistou dušou.

Slzenie ikony presv. Bohorodičky vo farnosti Pav
lovo roku 1717

Farnosť Pavlovo (potom Pálfalva, teraz Sajópál- 
falva v Maďarsku, 11 km od Miškolca) — roku 1717 
bola gréckokatolíckou farnosťou, ako je i teraz. V 
gr.-kat. kostolíku tejto farnosti, začínajúc sviatkom 
Narodenia Krista podľa starého štýlu, v priebehu 
štyroch týždňov až do 16. februára 1717 potila sa 
a slzila ikona presv. Bohorodičky. Ikona Bohorodič
ky začala slziť v čase Služby Božej na prvý deň 
sviatku Kristovho narodenia.

Kronika zapísala, že roku 1717 bola veľmi krutá 
zima a v takej zime kvapky sĺz tmavočervenej farby 
nezamŕzali, ani nevyschli i keď ikonu postavili k 
peci celú noc. Táto ikona stála na oltári.

Vyšetrujúca komisia sa skladala zo zástupcov 
egerského biskupstva a zástupcov mukačevského 
biskupstva. Protokoly tejto komisie písané latinsky 
nazývajú obyvateľov Pavlova Rusínmi, ich kňaza 
Petra Lipnického rusínskym kňazom.

Ikonu na príkaz egerského biskupa odniesli do 
Egra a tam ju schovali. Tak v priebehu stáročí oby
vatelia Pavlova ani nevedeli, ako ikona vyzerala, 
pretože z nej kópia nebola urobená. Hoci veľa na
šich kňazov a biskupov v priebehu dejín v mene 
vzájomného porozumenia a lásky medzi dvoma ob
radmi prosili, aby nám bol vrátený tento náš, ne
bom darovaný poklad, na naše prosby egerskí bis
kupi neodpovedali. Taká situácia bola až do roku 
1973, teda v priebehu 256 rokov naša cirkev neve
dela, čo je s Pavlovskou zázračnou ikonou a ako 
vyzerala. Až 25. októbra 1973 táto zázračná ikona 
bola vrátená do chrámu v Pavlove. O tom maďar
ské noviny Katholikus szó (Katolícke slovo) č. 12 
zo 14. januára 1981 píšu toto:

„Dokumenty o slzení ikony v Pavlove na farskom 
úrade sa nenachádzali. Veď aj matrika farnosti sa 
zachovala len od roku 1801. To, čo vieme o zázrač
nej Pavlovskej ikone, vieme z jednej strany z, tradí
cie dediny, ktorá sa u veriacich zachovala doteraz, 
z druhej strany vieme niečo z kníh o milostivých 
miestach na teritóriu Maďarska. V týchto knihách 
sa viackrát spomína Pavlovo. Tieto údaje, — píše 
autor článku, — uvádzam z knihy ostrihomského 
kanonika, pomocného biskupa tinninského Alexia 
Jordánskeho, ktorá vyšla roku 1836 a znovu v roku 
1863 pod titulom: Krátky opis zázračných ikon pre
čistej Panny Márie. Podľa tejto knihy pavlovská 
ikona Bohorodičky slzila od 6. januára do. 16. ja 
nuára. Peter Lipnický, gr.-kat. farár v Pavlove, to 
zahlásil mukačevskému biskupovi, kde Pavlovo 
patrilo. Egerský latinský biskup gróf Gábor Erdodi 
splnomocnil Ivana Jozefa Hodermarského, muka
čevského administrátora, aby udalosť slzenia do
šetril protokolárne. Ivan Hodermarský prišiel do 
Pavlova a vypočul svedkov a protokol s výpoveďou 
falkenštajnského grófa Jánoša Karla Trautsona, ka-

Zázračná ikon a  presv. B oh orod ičky  z farnosti Pavlovo (Sa  
jóp á lfav a  )

pitána plukú v Miškolci poslal 20. februára 1717 
do Egeru. Bolo vypočutých 17 svedkov a medzi ni
mi i uvedený gróf a tiež miškolský rím.-kat. farár 
a bodrožský gr.-kat. farár.

Egerský biskup skoro ikonu 22 Pavlova zobral a tá 
ikona, ako sa ukázalo, do roku 1950 bola v Egri 
v chráme minoritov a v tomto roku akýsi minorita 
tajne ju odniesol do kláštora minoritov do Pécsi- 
rigu do Péčskej diecézy. Pavlovčania často hľadali 
ikonu v Egri, avšak nikdy neboli vypočutí. Roku 
1927 minoriti urobili z ikony kópiu a  tak kópia iko
ny bola slávnostne prinesená do pavlovského gr.- 
kat. chrámu. Minoriti dlho tajili, kde sa nachádza 
originál ikony, až jeden čestný minorita „pošepkal“ 
pavlovskému farárovi, fcde má ikonu hľadať. Veriaci 
odišli a našli ikonu v Pécscsirigu, avšak navrátenie 
ikony* aj tak nebolo ľahké. Nárok na ikonu predlo
žili: biskupstvo Pécske, Egerské a gréckokatolícke 
v Hajdúdorogu. Konečne na nátlak ¡gr.-kat. hajdú- 
dorožského biskupa Imricha Timka ostatní dvaja 
biskupi ustúpili a dali súhlas, aby ikona bola vrá
tená do Pavlova. Teraz na radosť pavlovských ve
riacich ikona je  na svojom pôvodnom mieste. Od- 
pust v Pavlove je v prvý deň Zoslania Svätého Du
cha.“

Tu uverejňujeme fotografiu Pavlovskej ikony s po~ 
známkou, že originálna ikona nebola korunovaná, 
pravdepodobne ju korunovali minoriti. Pavlovská 
zázračná ikona je jediná originálna zázračná iko
na z našich diecéz, ktorá sa nachádza v rukách na
šej cirkvi. o. Štefan P a p p



Príhovor k novokňazom
Ako sa každoročne obnovuje príroda, tak aj cir

kev sa znovuzrodí vysvätením mladých kňazov.
V prírode sú suché, odumreté ratolesti vymenené 
novými, zelenými ratolesťami. Podobne je to aj 
v cirkvi. Kňazi, ktorí cez rok zomreli alebo odišli 
na zaslúžený odpočinok, sú vystriedaní novovysvä- 
tenými Božími služobníkmi. Preto je  pre cirkev ta
ký radostný deň, keď bohoslovci, ktorí sa päť ro
kov pripravovali na kňazské povolanie, pristupujú 
k oltáru, aby z rúk biskupa-svätitela prijali kňaz
skú vysviacku.

Drahí novokňazi!
Na vás sú upreté oči všetkých. Na vás čakajú 

prázdne fary, že tam prinesiete nového ducha. Na 
vás myslia starší oltárni bratia, že im pomôžete sa 
dostať na odpočinok alebo aspoň odbremeniť ich 
od administrovania druhej či tretej farnosti.

Vynára sa otázka: či sú potrební kňazi v našej 
pluralistickej spoločnosti? Nie sú zbytoční? Kedysi 
cirkev bola ľudom všetkými Kňazi boli takmer je 
diní, ktorí vedeli písať a čítať. Kňazi a rehoľníci 
učili ľudí stavať domy, učili ich písať a čítať, liečiť 
ľudí. Zakladali školy a nemocnice. V obetavosti pre 
spoločné dobro naši predkovia prevýšili aj nás 
a našich súčasníkov. Kedysi si vzdelanie mohol do
priať len ten, kto na to mal. Rehoľníci však zakla
dali školy, v ktorých učili bezplatne. Aj v nemoc
niciach liečili zdarma.

„Ja som dobrý pastier. Dobrý p astier p o lo í í  svoj život za  o v c e “ 
(In  10, U )

Dnes starostlivosť o vyučovanie a liečenie pre
vzal na seba štát. Má teda kňaz miesto v dnešnej 
spoločnosti? Hlavnou úlohou kňaza aj v minulosti 
bolo hlásanie evanjelia a rozvíjanie dobra v člove
kovi a v spoločnosti. Ľudia stále budú potrebovať 
pokoj, lásku, zriekať sa zlého, prinášať obete vo 
svojom povolaní a úctu k zákonom.

Kňaz sa po latinsky volá pontifex, čo znamená 
budovateľ mostov. Kňaz má úlohu preklenúť prie
pasti medzi ľuďmi a národmi, aby sa nehrýzli medzi 
sebou, ale vzájomne si pomáhali.

Poslaním kňaza jé usmerňovať ľudí na spoločné 
centrum všetkých ľudí, na Pána Boha, najvyššie 
dobro, ktoré chráni dobro a záujmy všetkých ľudí 
a pred ktorým človek je  zodpovedný aj za život 
a dobro ostatných ľudí. — Vôbec celá cirkev, kňaz, 
liturgia, chrámy s bohoslužbami sú akoby viditeľ
nými znakmi, ktoré človekovi ustavične pripomína
jú iné dimenzie než je život na svete, reality, ktoré 
našimi zmyslami nezachycujeme, ale ktoré majú 
nesmierny ba nenahraditeľný význam pre život. 
Teda milí novokňazi, aj naša spoločnosť vás bude 
potrebovať, reflektuje na vaše vedomosti, na váš 
obetavý život.

Avšak nezabúdajte, že kňaz ako hlásateľ Božieho 
slova, Kristovho evanjelia, vždy bude nielen v súla
de, ale aj v protiklade s mnohými ľuďmi v spoloč
nosti. Mnohí nie sú nadšení, ked sa im pripomína, 
že bez zachovávania zásad spravodlivosti, rovno
právnosti a bratskosti spoločnosť nebude prospie
vať, že musia mať ten istý aieter pre seba, ako aj 
pre druhých, že nemajú robiť druhým krivdu, obo
hacovať sa na úkor druhých.

K tomu pristupuje i tá okolnosť, že vysviackou 
kňaz neprestal byť človekom s rozličnými sklonmi 
a pokušeniami, s ktorými musí bojovať, pričom nie 
vždy víťazí. Tu platí to, čo Romain Roland napísal
o Tolstom. Tolstoj sa tiež často pýtal sám seba: Leo, 
ozaj sa držíš vždy toho, čo hlásaš? A sám sebe 
odpovedal: Veru často nie! Ale ľudia, volá Tolstoj, 
nadávajte na mňa a nie na cestu, ktorú hlásam!

Podobne ako Kristus, aj kňaz bude človekom, 
ktorého ľudia budú milovať, ale aj znamením, kto
rému budú odporovať. Spoločnosť sa ťažko zaobíde 
bez kňazov, ale rozhodne sa nezaobíde bez Desa
tora, bez základných zásad ľudskosti, bez prirodze
nej morálky — teda- ľudia vždy budú potrebovať, 
najmä veriaci, hlásateľov pravdy a spravodlivosti. .

Vy, drahí novokňazi, podľa Kristových slov ste 
nositeľmi veľkých pokladov. Ste hlásateľmi več
ných, nemeniteľných právd, vysluhovateľmi Kristo
vých tajomstiev, prostredníkmi medzi Bohom a ľuď
mi. A Boh i veriaci ľud očakáva od vás, že túto 
úlohu splníte. To je  odveká požiadavka cirkvi. Tak 
vyzýva aj sv. apoštol Peter: „Paste Božie stádo, 
ktoré je  u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale 
dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký 'zisk, 
ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, 
ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, 
dostanete nevädnúci veniec slávy“ (1 Pt 5, 2—4).

dr..Štefan U j h e 1 y i



Na š i  n o v o k ň a z i

Pavol D a n c á k, nar. 4. mája 
1965 v Bardejove, bytom v Novom 
Ruskove 135, okr. Trebišov.

Michal H o s p o d á r ,  nar. 7. 
mája 1965 v Trebišove, bytom v 
Trebišove, Sov. armády 109.

Kňazskú vysviacku prijmú v ne
deľu 19. júna 1988 v katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Pre- 
šove.

Päťročné teologické štúdium 
na Cyrilometodskej bohoslovec
kej fakulte v Bratislave úspešne 
zakončili títo gréckokatolícki bo
hoslovci:

Miroslav J a h o č  k o, nar. 22. 
augusta 1960 vo Vranove nad 
Toplou, bytov v čičave 4, okr. 
Vranov nad Toplou.

Ľubomír P e t r í k, nar. 19. 
februára 1965 vo Vranove nad 
Topľou, bytom v Cičave 4, okr. 
okr. Vranov nad Toplou.

Dušan S e m a n, nar. 5. feb
ruára 1965 v Dúbravke, bytom v 
Dúbravke 154, okr. Michalovce.

Peter Š t u r á k, nar. 25. feb
ruára 1964 v Košiciach, bytom v 
Ruskom Kručove 7, okr. Svidník.

Svoju primičnú sv. liturgiu od
slúžia v mieste svojho trvalého 
bydliska v nedeľu 26. júna 1988.

„ČOŽE DÁM NA ODPLATU PÁNOVI ZA VŠETKY DOBRODENIA JEHO VOCl MNE? JA VEZMEM KA
LICH SPASENIA A VZÝVAŤ BUDEM MENO PÁNOVO“ (Ž 115, 3—4).



MARIA, GTOČIŠTE HRIEŠNIKOV . . .
(Mariánsky rok)

Sv. Blanka hovorila svojmu 
syno>vi Ľudovítovi, neskoršie
mu francúzskemu kráľovi: 
„Syn môj, vieš,, že ťa milujem. 
A predsa, radšej by som ťa ví
dala mŕtveho, než aby som po
čula, že si sa dopustil ťažkého 
hriechu.“ Tieto slová si Ľudo
vít vzal k srdcu, fverne slúžil 

Bohu i vlasti a stal sa svätým.
Hriech je teda veľká urážka dobrotivého Pána 

Boha, trestuhodná neposlušnosť a hrubá vzbura 
proti Božej majestátnosti, ktorá musí byť potresta
ná na tomto svete, alebo vo večnosti.

Bolo nám preto treba súcitnej pomocnice, ktorá 
by nás s materskou láskou chránila od hriechu a za 
padlýchvdo hriechu orodovala u Božieho Syna a pro
sila o milosť k obráteniu. Stala sa ňou Panna Má
ria, bytosť čistá a krásna. A pretože bola vzdialená 
každého hriechu, tým väčší súcit má s tými, ktorí 
trpeli jeho okovách. Jej úrad — „útočište hriešni
kov“, je vlastne pokračovaním činnosti, ktorú ke
dysi vykonávala na zemi.

„Keď Panna Mária zomrela a bola telesne oslá
vená, ostala vo svojom nebeskom živote navždy, po
značená svojou pozemskou úlohou, ktorú hrala pri 
Ježišom vykupiteľskom diele. Jej „nanebovzatie“ je j 
umožnilo ešte väčšiu osobnú blízkosť. Žije v usta
vičnej pozornosti voči svojmu vzkriesenému! Synovi 
a voči jeho bratom a sestrám“ (M. Schmaus: Život 
milosti a milostiplná).

Sv. Efrém Sýrsky nazýva Pannu Máriu „jediným 
útočišťom a útulkom hriešnikov, kde jedine hrieš
nici môžu nájsť ochranu a pohostinstvo“. (Sv. Augus
tín hovorí, že je „jedinou nádejou hriešnikov“. V ka
nóne sv. Andreja Krétskeho čítame: „Bohorodička, 
nádej a ochrana teba vzývajúcich, vezmi odo mňa 
jarmo mojich ťažkých hriechov, a ako Vládkyňa 

' čistá, kajúceho ma prijmi“ (1. pieseň). A práve 
preto jej najčestnejším pomenovaním je — „útočiš
te hriešnikov“.

Sv. Ansgar, apoštol Dánska a Švédska, ako päť
ročný straUl matku. Nedobrým vplyvom sklzol na 
zlé cesty. Siel z hýrenia* do hýrenia, až raz počul 
hlas neznámej Panej: „Dieťa drahé, ty si na iné na 
svete. Tvoj život nemôže mat takýto zmysel. Vecľ 
ty si pracovitosť premenil na záhalku, čnosť na 
hriech . . . “ A Ansgar počúval. Nezatvrdil svoje srdr 
de, keď počul hlas, ktorý ohlasoval jeho spásu: hlas 
tlmočený ¡samotnou Božou Matkou. Sám potom na
písal o tejto udalosti vo svojom životopise.

„Tento duchovný jav je častý, — píše René Lau- 
rentin, ,— počínajúc sv. Bernardom. V XVII. stor. 
ho nachádzame dokonca v Port-Royale u Márie Klá
ry Arnauldovej, ktorá nazýva Pannu, Máriu „jedinou 
cestou, ktorou môžeme dúfať v Božie milosrden
stvo“ (Stručný výklad o Panne Márii).

Pán Boh učinil Pannu Máriu účastnou na diele 
vykúpania ľudstva. Je duchovnou matkou každého 
z nás. Ako dobrá Matka stará sa o nás, sprevádza 
nás na našej životnej ceste od kolísky až po hrob, 
najmä ak vidí, že spása našej duše je v nebezpečen
stve.

Sme šťastní, že sa nám veriacim v Panne Márii 
dostala takej mocnej a dobrej Orodovnice. Nena

darmo o nej spievame: „Keby si ty neprosila a| ne
zastávala sa nás, kto by nás zbavil toľkých bied ..  
(Moleben). Preto sv. Bernard vyznáva, že „pre úbo
hých hriešnikov niet u Božieho trónu mocnejšej 
á istejšej ochrany nad ruky Panny Márie“. Z tejto 
príčiny sa k nej s dôverou v modlitbe obraciame: 
„O Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, te
raz i v hodinu smrti našej.“

„Mária, útočište hriešnikov, raduj sa a spas v teba 
dúfajúcich“ (Moleben k presv. Bohorodičke).

o. F. Dancák

SPRÁVY Z DOMOVA

Dňa 18. apríla 1988 náhle odišiel z kňazských ra
dov a opustil svoju diecézu otec ordinár opát Zol
tán Jozef B e l á k ,  administrátor rožňavského bis
kupstva. Tohto roku — 13. decembra — by sa bol 
dožil významného životného jubilea — 75 rokov. 
Posledná rozlúčka sa uskutočnila 25. apríla t. r. 
v katedrálnom chráme v Rožňave za veľkej účasti 
duchovných, rehoľných sestier a veriacich. Hlav
ným celebrantom smútočného obradu bol bansko
bystrický biskup Mons. ThDr. Jozef Feranec. V štát
nej delegácii vedenej ministrom kultúry SSR Mi
roslavom Válkom bol aj námestník ministra — ria
diteľ Sekretariátu federálnej vlády ČSSR pre veci 
cirkevné Ing. Vladimír Janku. Za gr.-kat. cirkev 
bol prítomný Mons.- Ján Hirka, ordinár prešovský.

Dvadsiate piate výročie vydania encykliky Pacem 
in terris si pripomenuli dňa 20. apríla t. r. účast
níci slávnostnej akadémie v Bratislave. Na tomto 
celoslovenskom zhromaždení duchovných a civil
ných zamestnancov rím.-kat. cirkvi bola prítomná 
aj delegácia ZOS, ktorú viedol jeho predseda ban
skobystrický biskup Mons. ThDr. Jozef Feranec, 
predstavitelia Pacem in terris, ako aj zástupcovia 
ďalších cirkvi, pôsobiacich na Slovensku. Prítomní 
boli aj zástupcovia štátnej správy na čele s minis
trom kultúry SSR Miroslavom Válkom.

Dňa 22. apríla 1988 Mons. ThDr. Jozef Feranec, 
biskup banskobystrický, predseda ZOS, v zmysle 
predpisu kánona 421 paragraf 2 Kódexu cirkevného 
práva menoval Tibora Spišáka, riaditeľa Biskup
ského úradu v Rožňave dočasným správcom rož
ňavskej diecézy, ako diecézneho administrátora.

JOSEF MARIA MANA

TRATE

Z ndzvú tratí znám e m nohem  více, 
n e i  k d o  by z Vás si pom yslel.
H esel: Doroty, SboH ska, K rálovce,
D élanovce, B la ie já k ä , Cyrilka, Zel.
Na Oltáňt I e  tí í  svSdkem  zaš lé  doby
i s lip inským  chrám em  Crhovem, 
že tu východní liturgie byla dom ovem .
Opravdu, verte mi, není tu chudoby!

(Ze zbírky Cyrilometodéjské Valašsko)



Sv. V ladim ír a p ok ŕten í Rusi
PŔIJETÍ KŔTU

Kŕest kyjevského knížete Vla
dimíra patrí beze sporu k  nejvý- 
'znamnäjším událostem ruských 
déjin a proto také ruský letopis 
mu vénuje nejvétší pozornost a 
nejvíce místa. Ale právä tato část 
letopisu patrí k jeho místúm his
toricky nejslabším.

Letopisná legenda o Vladimí- 
rové kŕtu se již od staletí zako
renila v myšlenkovém poklade 
ruského národa a dlouho byla 
pŕijímána témeŕ bez výhrad i v 
déjepisné védé. Teprve když ¡met
ropolita Makarij objavil a r. 1849 
uverejnil „Pochvalnou reč na pa
mäť knížete Vladimíra“ od mní
cha Jakuba a „Ctení o životé Bo
risa a Gléba“ od Nestora a když 
r. 1876 slavný ruský byzantolog 
V. G. Vasiljevský a r. 1883 vyni- 
kající ruský arabista V. R. barón 
Rozen upozornili na zprávy arab
ských spisovatelä, byla värohod- 
nost ruského letopisu o kŕtu sv. 
Vladimíra vážnô otŕesena. Od 
téch dob se vedl v ruské däjepi- 
sectví spor o vérohodnost letopls- 
ných zpráv, který dopadl v nepro
spech letopisu. Nyní už není po
chyby, že letopisná legenda o Vla- 
dimírové kŕtu je dílo tendenční, 
pocházející z doby značné pozd- 
ní, asi z konce XIII. století.

Obsah legendy je krátce tento:
Roku 986 prišli k Vladimírovi 

mohamedánští Bulhari (povolžtí) 
a pŕemlouvali ho, aby prijal je- 
jich víru. Vladimírovi se líbilo, že 
dovolovali mnohoženství, ale ne- 
líbily se mu predpisy o obŕízce, 
zákaz jíst vepŕové maso a pít ví
no. Potom prišli „Némci z Ŕíma“, 
poslaní „od papeža“. Na jejich 
výklady o Bohu, o víre a p postu 
odpovedél Vladimír: „Jdäte zpét, 
nebof naši otcové toho neprijali.“ 
Potom prišli Charari židovského 
vyznaní, aby ho získali pro víru 
židovskou. Na otázku, kde je je
jich zemä, odpovédéli: „Bfth se 
rozhnéval na naše otca, rozptýlil 
je po zemích pro naše hŕíchy a 
naše zemé byla vydána kŕesťa- 
nňm.“ Protq také Vladimír je od- 
mítl. Nakonec pŕišel ŕecký filo- 
sof a začal vyvracet učení pŕe- 
dešlých poslä. O Nemcích ŕekl, 
že jejich víra se málo liší od ŕec- 
ké, ale vytkl .jim užívaní nekva
seného chleba-pri mši sväté. Po
tom vyložil celé déjiny zjevení

(Pokračovanie z min. čísla)

Božího a skončil líčením posled- 
ního soudu, pri čemž ukázal také 
obraz posledního soudu. Vladimír 
byl velmi ¡dojat, a ie pokŕtít se 
ješté nedal.

Následujícího roku 987 poslal 
Vladimír na radu svých bojarň 
deset mužú, aby se sami pŕe- 
svädčili, jak kdo slouží Bohu. Ti- 
to navštívili mohamedánské Bul
hary, Némce a Reky. Když pak 
sq vrátili, hanôli Bulhary i Ném- 
ce, ale do nebe vychvalovali Re
ky a nádheru bohoslužeb v Ca- 
ŕihradé. Také ostatní bojari s ni
mi souhlasili: „Kdyby nábožen- 
ství ŕecké bylo špatné, ne by la by 
je prijala tvoje bába Olga, která 
byla nejmoudŕejší z lidí.“

Roku 988 táhl Vladimír na ŕec
ké mésto Korsuň a oblehl je. Ja- 
kýsi korsuňský muž jménem Ana- 
stáz mu poradil, aby pŕeťal vod
ní potrubí, kterým se pŕivádéla 
do mésta voda, a tak pro nedo- 
statek vody se muselo mésto 

. vzdát. Potom žádal Vladimír ŕec
ké císaŕe Basila a Konštantína, 
aby mu dali svou sestru Anna za 
manželku. Oni slíbili, že mu ji da- 
jí, až prijme kŕest. Vladimír žá
dal, aby mu poslali knšze i s ci
sárskou princeznou a ti aby je j 
pokŕtili. Tu pŕemluvili císaŕové 
svou sestru a poslali ji do Korsu- 
né. V tu dobu Vladimír onemoc- 
nél na oči a oslepí. Princezná

Sv. Vladim ír, ap ošto lom  rovný

Anna mu vzkázala, že se uzdraví, 
jestliže se dá pokŕtít. Vladimír 
uposlechl. Kŕestní obrady vyko
nal korsuňský biskup s knéžími 
pŕincezny Anny v chrámé sv. Ba
sila, který stál uprostred mšsta 
Korsuné. Jakmile biskup vložil na 
Vladimíra ruku; tento ihned pro- 
hlédl. Potom se slavila v Korsu- 
ni svatba. O místé kŕtu dodává 
letopisná legenda: „Ti, kdo to na- 
védí správné, ŕíkají, ža byl pokŕ- 
ten v Kyjeve, jiní pravili, že ve 
Vasileve, jiní pak jinak vypra
vuj!.“

Po udelení kŕtu vyučili knéží 
Vladimíra v pravé víre, naučili 
je j vyznání víry, dali mu zvlášt
ni poučení o nejsv. Trojici, o sed
mi všeobecných snémech církev- 
ních a varovali ho pred latiníky, 
jejichž učení pirý je zkaženo. Dŕí- 
ve prý -totiž Rímané chodili na 
všeobecné snémy a tam opravo
vali svou víru, ale pozdéji prý ja- 
kýsi Petr Huhnivý (t. j. koktavý) 
v Rímé se odtrhl od‘ čtyŕ patriar- 
vchu východních a pokazil víru. 
Jejich knéží prý mají jednu až 
sedm žen a odpouštéji hŕíchy za 
úplatky.

Potom dal Vladímír vystavét 
v Korsuni kostel, vrátil Korsuň 
Rekňm jako véno své manželky 
Anny a odešel do Kyjeva. Zde zni
čil modly, dal pokŕtít všechen 
lid a vystavél chrám sv. Basila 
na místé, kde stávaly modly Pe
rúna a ostatních pohanských bo- 
hô.

To je krátky obsah letopisné 
legendy. Její nepravdépodobnost 
a vymyšlenost není treba doka- 
zovat. Učinili to již dávno prední 
ruští historikové. Autorem této 
legendy je néjaký Rek, který ne- 
stoudné chváli všechno ŕecké a 
ostatní haní, nevyhýbaje se ani 
sprosté lži. Vznik této legendy 
spadá do doby hodné pozdní. Že 
neodpovídá letôm 986—989, do 
nichž je zaŕazena, je patrno z 
mnohá údajň, které jsou tam ob- 
saženy. Napr. ŕecký filosof vytý
ka Rímanum užívaní nekvasené
ho chleba pri mši sv., ačkoll tuto 
výtku vznesl po prvé arcibiskup 
ochridský Lev r. 1053 na popud 
carihradského patriarchy Micha
la Kerularia v dopise latinskému 
biskupu tránskému (v Apulii) 
Janovi. O západní cirkvi se vy
jadruje legenda vesmés tak, jak 
to odpovídá pomérňm po r. 1054.



Židé se pŕiznávají, že jejich vlast 
byla vydána kŕesťanum, ačkoli 
r. 986 byla ješté v moci, Arabfl 
a kŕesťané dobyli Jeruzalema po 
prvé až vi r. 1099.

Jinak obsahuje legenda neho- 
rázné omyly a lži. Spisovatel zrej
mé počíta u svých čtenáŕu s na- 
prostou nevédomostí a odlouče- 
ností ,od kulturního svéta západ- 
ního. Napr. bajce o Petru Huhni- 
vém (byl to monofyzitský patriar
cha alexandrijský v V. stol.) a o 
mnohoženstvi západních knéží 
mohl uvéŕit jenom naprostý ne- 
védomec^ který nemél ponétí o 
pomérech na západé. Není mož
né, že by näco takového bylo vlo- 
ženo do letopisu ve XII. nebo v 
první polovici XIII. století. Tehdy 
byla úroveň vzdelanosti jia  Rusi 
dosti vysoká, byly časté styky se 
západem, časté sňatky mezi kní- 
žecími rody ruskými a západními 
a v hlavních mestech ruských 
byly kolonie cizincfi. Také kníža- 
ta se zajímala o letopisy a nejed
nou i poroučela, co má být zapsá- 
no. Letopisy mély ráz skoro úŕed- 
ní a verejný, takže za takových 
okolností nebylo možno vpašoval 
do nich tak kriklavé lži. Teprve 
po vítézství Tataru r. 1240 nastal 
veliký úpadek kultúry a byly 
skoro úplné prerušený styky se 
západem. Tehdy duchovné ovlád
li Rusy ítekové pomoci vyšší cir
kevní hierarchie a klášteru. V té 
dobé byla provedena cenzúra 
všech letopisú. Starší spisy byly 
zničený a do nových byly pojatý 
zprávy již interpolované ve smys- 
lu ŕeckem. Nejstarší letopis, kte
rý se zachoval, pochází podie jed- 
néch ze začátku XIII. stol., pod
ie jiných až ze XIV. stol. Je to Sy
nodálni kódex prvního Novgo- 
rodského letopisu staršího, psaný 
na pergamené, jehož začátek, kte
rý by nás nejvíce zajímal, chybí, 
je vytržen. Text začína uprostred 
véty rokem 1016, t. j. již po smr
ti sv. Vladimíra. Ďalší rukopisy 
jsou značné pozdéjší. Kódex Vav- 
rincuv (Lavretjevskij spisok) na- 
psal nebo opsal v Suzdali mnich 
Vavŕinec r. 1377 pro knížete Di- 
mitrije Konstantinoviče. Kódex 
Hypatský (Ipatjevskij spisok) byl 
napsán kolem r. 1425 a choval 
se dŕíve v klášteŕe sv. Hypatia 
v Kosíromé. Ostatních rukopisu 
je zachováno na 200, vesmés ze 
¡stol. XV.—XVIII. Nejstairší část 
jejich do r. 1111 je jim společná 
a zachovala se, nepočítáme-li v 
to kratší výtahy z ní ve zkráce- 
ných letopisech, asi v 53 rukopi-

S o fi]ský  sobor v K yjeve, k torý  r. 1037 
postav il Jaroslav  Múdry

sech ze XIV.—XVII. století. Na
zýva se obyčejné podie začáteč- 
ních slov: „Povést vŕemennych 
lét“.

Letopisná legenda o sv. Vladi
míru byla tedy vložená ,do „Po- 
vésti“ asi 250 let po smrti svét- 
cove na místo púvodních zpráv, 
které byly vymýceny nebo aspoň 
prepracovaný ve smyslu reckém 
a opredeny novými legendární- 
mi myšlenkami. Tomuto legen- 
dárnímu pŕepracování možno pri- 
číst nejen zprávu o Vladimíŕové 
kftu, ale i o jeho mnohoženstvi.

Pri výkladu krtu sv. Vladimíra 
nemužeme se tedy držet letopis- 
ných zpráv, ale musíme se obrá- 
tit k jiným pramenúm. Nejpodrob- 
néjší chronologii podáva mnich 
Jakub v „Pochvalné reči“. Praví: 
„Po svatém krtu žil blažený kní- 
že Vladimír 28 let. Na druhý rok 
po krtu šel k prahum, na tretí 
rok dobyl mésta Korsuné, na čtvr- 
tý rok založil kamenný chrám sv. 
Bohorodičky a na pátý rok zalo
žil Perejaslav. V devátý rok dal 
blažený a Krista milující kníže 
Vladimír desátek chrámu sv. Bo
horodičky ze svého majetku . . .  A 
zasedl v Kyjevé kníže Vladimír v 
osmý rok po smrti svého otce 
Svjatoslava, v mésíci červnu v 11. 
den roku 6486 (tj. 978). Pokrtít 
se dal Vladimír desátý rok po za
bití svého bratra Jaropolka . . .  Ze- 
snul v pokoji v mésíci červenci v
15. den roku 6523 (tj. 1015).“ Od
lúči jasné vyplýva, že Vladimír 
prijal kfest nikoli v Korsuni, ný- 
brž nékde v Rusku, snad v Kyje
vé nebo ve Vasilevé, jak se mezi 
lidem vypravovalo ješte v dobé, 
kdy byla vsunutá do letopisu 
zfalšovaná legenda. Stalo se to 
značné dfíve, pred dobytím Kor-

suné. Odčítáme-li od úmrtního ro
ku 1015 28 let, dostaneme rok 
987. K témuž výsledku dôjdeme, 
počítáme-li od smrti Jaropolkovy 
r. 978 desátý rok: první rok je 
978, druhý 979 . . .  desátý 987. To
to dátum potvrdzuje také Nestor 
ve svém „Ctení o životé a zabití 
sv. Borise a Gléba“, kde pŕímo 
praví, že Vladimír byl pokŕtén r. 
6495 od stvorení svéta, t. j. 987 od 
narození Kristova. Ponévadž však 
v tehdejších dobách se užívalo v 
KyjevS roku bŕeznového (od 1. 
bfezna do 28. února) nebo roku 
mariánskeho (od 25. bfezna do
24. bfezna), zasahuje rok 987 po
die tehdejšího počítaní až do 28. 
února nebo do 24. bfezna našeho 
roku 988, takže krest sv. Vladimí
ra možno klást i do začátku naše
ho roku 988.

Jaké byly pohnútky a okolnosti, 
které vedly Vladimíra, aby se stal 
kresťanem? Tuto otázku si polo
žil již slavný ruský kazatel, po
die obecného mínéní pozdéjší ky
jevský metropolita Ilarion, ve čty- 
ficátych letech XI. stol. Táže se: 
„Jak jsi pŕišel k poznání Krista 
a pŕijetí pravdy?“ A odpovídá: 
„Neosvítily té zázraky ani apošto- 
lové, jako osvítily jiné vladaŕe a 
knížata. Ty, blažený Vladimíre, jsi 
dospél k všemu svým jasným ro- 
zumem a velikým dumyslem. Když 
jsi všé pochopil, prijal jsi svätý 
krest.“ Púsobila tu zajisté milost 
Boží a ze strany Vladimírovy ta
ké jeho jasný úsudek a vrozená 
velkodušnost, ale bylo jisté po
treba také vnéjšího popudu, ktorý 
byl dán současnými událostmi.

Vladimír byl tedy v nejlepším 
véku kolem 35 let, mél již za se- 
boui dvacetiletou zkušenost vla
dárskou, dosáhl celé fady skvé- 
lých vojenských vítézství a politic
kých úspéchú a do budoucna se 
nelekal žádnéhó, ani nejsmélejší- 
ho plánu. Jako ne j vyšší vzor poli
tické moci tanul mu na mysli prí
klad 'byzantského císaŕe Basila
II. (975—1025) a císafe čímsko- 
némeckého Oty II. (973—983), je
hož vážnost nemálo stoupla sňat- 
kem s feckou princeznou Theo- 
fanou, pocházející z cisaŕského 
rodu byzantského. Ctižádostí Vla
dimírovou bylo, vytvočit z Ruska 
východoevropskou velmoc, která 
by se mohla sméle postavit po 
boku impériu byzantskému i ŕím- 
sko-némeckému. Vladimír védél' 
také, ž(i to nepújde bez prijatí 
kŕesťanství.------------- —

Vhodná pŕíležitôst se naskytla 
r. 987. V únoru toho roku byl pro-
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Obilná kaša so zemiakmi
2 veľké surové zemiaky,
1 lyžica celozrnnej pšeničnej múky,
1 lyžica pšeničných otrúb,
1 lyžica pšeničných kličkov,
4 šálky vody.

Priveďte vodu do vara, vmiešajte múku a otruby, 2—3 min mierna varta a mie
šajte; dajte nad varnou nádobou strúhadlo a rýchlo nastrúhajte zemiaky do kaie, 
premietajte, zložte (odstavte), nechajte chvíľku státí Podívajte horúce s mliekom, 
maslom alebo smotanou, pšeničnými kltckamll ]e to zásadité Jedlo, Podáva sa 
oajmä pacientom, trpiacim reumatismom.

Naklíčená pšenica
Waerlandova metóda po 3 noci dávané zrno do vody iibovej teploty a po 3 dni 

ich rozprestierame tento na misu £1 obrúsok. Aby sme zabránili splesnivenlu 3x 
denne premývame pod teCúcou vodou. KliCky l i  dostatočné, keď í l  dlhé ako se
mienka.

Iná metóda — namočte cez noc do vody, potom Ich rozprestrite do vnútra do 
Tlbkéj utierky, ktorá občas pokropte)

1—2 lyžice sfi dobré pri roztrúsenej skleróza Výborné t í  I naklíčené strukoviny 
alebo iné semená. Denná dávka.

Halva
1 Šálka sezamových semienok,
2 lyHčky medu — najlepšie tuhého.

Rozomleté sezamové semienka premiešajte s medoml Podávame tak, ako Ja, 
alebo urobíme guľôčky, pripadne obalíme v sezamových semienkach alebo koko
sovej múčke alebo rozomletých slnečnicových semenách.

Kvasený žitný chlieb; 2-kilogramový bochník
8 šálok čerstvej namletej celozrnnej iitnej múky,
3 šálky teplej vody,
1/2 šálky kvásku — droždia.

Zmiešame 7  šálok núky s vodou «  kvltkom, prikryjem« a (Jarkou a  ntehim a  
cez noc (12—18 hodín) na teplom mieste. Primiešame zostávajúca múku m ne
cháme vykysnúf ďalšiu polhodinu vo vymazaných panviciach. Pečieme 1 hodinu 
aiebo dlhšie, ak je treba, pri teplote 175 °C. Uschovajte si trocha cesta v chlad
ničke na ďalšie! Na prvý chlieb si musíte kvisok obstarať v pekárni.

Domáca kyslá kapusta
Do dreveného alebo kameninového suda natlačíme rukami alebo nohami alebo 

drevom kapustu, nastrúhanú na tenké plátky nalom alebo strihadlom. ta  kaidýeh 
10—15 cm prisypeme bobuľky borievky obyčajnej (Juniperus communis), rascu  
Domáci jogurt

Pozberané mlieko ohrejte skoro k hodu varu a primiešajte 2—3 lyžice Jogurtul 
Dajte na noc do termosky! Nechajte si trochu Jogurtu na budúce.

Domáci kefír
Primiešajte trochu kefíru do mlieka a nechajte cez noc v Izbovej teplote. Xefl- 

rová kultúra vám výdrži donekonečna, keď si vždy trocha odložíte. Kefír Je ozajstný 
„kefír mladosti“, ktorý ponžlvajú bulharskí, rnskf a gruzínski storoční ľudia kaš-
dý deň.

Domáce kyslé mlieko

Surové nepasterizované mlieko ohrejte ponorením fľaše do teplej vody na tep
lotu tela, vmiešajte lyžicu jogurtu, prikryte obrúskom a dajte m* teplé miesto, u p r .  
ku peci na 24 hodfnl.Na ďalšiu várku používajte už lyžicu mlieka, ktorú si odložíte.

Domáci tvaroh
Zohrejte domáce kyslé mlieka na teplotu okela t 9  “C, ale ad» vise n et 70 %  

a zlejte srvátku. Zrazenina je výborný čerstvý tvaroh. Ak je tvrdým, môžete ho 
zmiešať so sladkou alebo kyslou smotanou, platí však pravidlo — na tím  vyššiu 
teplotu mlieko zohrejeme, tým tvrdší tvaroh dostaneme a naopak. Mimochodom, 
srvátku nevylievajte, je to výživný omladzovací nápoj, pôsobiaci na vzhľad m krásu.

puštčn y Bagdadg z vézení Bardas 
Skleros, který si činil nároky na 
byzantský trún. Prekročil arabsko- 
byzantské hranice a spojil se s  
druhým nápadníkem trónu, který 
byl ješté nebezpečnejší, protože 
byl velitelem cisaŕského vojska 
ve východní části ríše. Byl to Bar
das Fokas, který po krátke dobé: 
svého spojence zajal a sám se 
prohlásil cisáŕem a vydal se s- 
vojskem proti Carihradu. Císaŕové 
Basil II. a Konštantín XIII. méli 
vojsko pomämé slabé a po citel- 
ných ztrátách a porážkách v Bul
harsku nemohli by dlouho odo- 
lávat presile východní armády. 
Proto v nejvyšší nouzi se obrátili 
na kyjevského knížete Vladimíra 
s prosbou o pomoc. Vladimírovi 
to prišlo velmi vhod. Mél silné 
varjažské vojsko, kterého potre
boval dŕíve k dobývání a rozši- 
ŕování svého panství. Ale když 
vše uvedl do poŕádku a nebylo 
vážného nebezpečí z žádné stra
ny, stačilo mu vojsko daleko men
ší. Ostatní vojáci byli pro ného 
zbytečnou pŕítéží, protože jim mu
sel platit vysoký žold. Proto byl 
rád, že se mohol zbavit tohoto ne
príjemného bremene.

Kromé toho využil této príle
žitosti, aby dosáhl svého vytou- 
ženého cíle. Jako podmínku po
moci si vyžádal sestru vládnoucích. 
cisaŕú Annu za manželku. Cisa- 
fové chté nechté musíli pŕistoupít 
na tuto podmínku, protože jejich 
cituace se stále horšila. Sami ov- 
šem žádali jako podmínku, aby 
Vladimír prijal kŕest a zavedl 
kŕesťanství ve své ríši. Smlouva 
byla uzavŕena asi' narýchlo, pre
tože vojenská situace v byzantské 
ríši byla hrozivá a je jí ŕešení ne- 
pŕipouštälo odkladu. Vladimír jis- 
té žádal, aby se zajistil proti prí
padnému oklamání, že zasnoube- 
ní musí být vykonáno pfedem a 
patrne i císafští vyjednavači stá
li na tom, že Vladimír již pred 
zasnoubením musí pŕijmout kŕest. 
Ze strany Vladimírovy bylo to si- 
ce riskantní, když na to pŕistou- 
pil, ale bylo to již v jeho pova- 
ze, že jednal rozhodné a odvážné 
bez ohledu na nebezpečí.

Kŕest byl asi vykonán neverej
né, aby to nepusobilo rozruch ve 
vyšší vrstve obyvatelstva, která 
ne by la na tuto zménu dosud pri
pravená. Proto také v Kyjeve se 
udržovaly rúzné predstavy o tom, 
kde byl Vladimír pokŕten. Jedni 
ŕíkali, že v Kyjevé, jiní ve Vasi- 
levé, jak praví letopisec. Tomu 
také odjjovídají i ŕecké prameny



[Skylitzes, Kedrenos, Zonaras), 
které vypravuj! jen velmi stručné 
a jako mimochodem o vojenské 
pomoci Rusú a o sňatku jejich 
knížete s cisárskou princeznou, 
avšak ani slovem se nezmíňují o 
kftu knížete. To potvrzují také
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arabské prameny (Jahjah, Al-Ma- 
kin, Abu Šudža).

Pri kftu prijal Vladimír kfestní 
jméno Basil s ohledem na svého 
švagra Basila II., který snad byl
i kŕestním kmotrem, i když nebyl 
pfi kftu pfítomen. I tím chtél

ukázat navenek, že je roveň by
zantskému císaŕi jako manžel cí- 
safovy sestry i jako nositel jeho 
jména.

(Dokončenie v budúcom čísle.)

ThDr. Vojtéch T k a d I č í k
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Apoštolský list pápeža Jána Pavla II. Duodecimum 
saeculorum zverejnili v tlačovej ústredni Vatikánu. 
Je to dokument na 1200. výročie Nicejského ekume
nického koncilu.

Svätý Otec Ján Pavol II. poslal .Vojvodskej porad
ni pre matky a deti v Genstochovej cenný dar: 4 glu- 
kometre Reflolux 2, slúžiace na rýchle stanovenie 
obsahu cukru v kvapke krvi.

V chráme sv. Víta v Prahe si 6. marca t. r. veria
ci pripomenuli výročie smrti bl. Anežky, ktorá umre
la v r. 1282.

Vysoké pápežské vyznamenanie — Kríž sv. Gre
gora Veľkého bolo udelené profesorovi Konrádovi 
Górskemu, vedcovi, bádateľovi poľskej literatúry.

V sídle UNESCO v Paríži bola 12. februára t. r. 
slávnosť na pamiatku tisícročia pokresťančenia Ky
jevskej Rusi, na ktorej prehovoril metropolita Vla
dimír, člen Svätej synody ruskej pravoslávnej cir
kvi.

Biblická komisia nemeckej evanjelickej cirkvi po
slala do Moskvy 35 tisíc exemplárov Svätého písma 
v ruskom jazyku. Je to časť z celkového počtu 100 
tisíc exemplárov v ruskom a 10 tisíc v nemeckom 
jazyku, ako bolo dohodnuté.

Pri 130-roCnom výročí zjavenia v Lurdoch celeb
roval 11. februára Svätý Otec vo Svätopetersksj ba
zilike slávnostnú sv. liturgiu pre chorých.

Matka Tereza z Kalkaty so súhlasom Sovietskej 
vlády zakladá dom v Kyjeve. V sovietskych kinách 
súčasne s touto akciou premietajú film o činnosti 
Matky Terezy, ktorý nakrútil režisér Richard Atten- 
borongh.

V Bulharsku sú dve diecézy latinského obradu. 
Spolu s východným exarchátom v minulých dňoch 
navštívila skupina pozostávajúca z 33 členov Rím. 
Je to druhá takáto skupina od r. 1945.

Podlá metódy Carbon 14 do konca tohto roka 
vedci určia presný čas vzniku turínskeho plátna. 
Vedecký výskum sa koná v troch laboratóriách — 
v Zurichu, v Arizone a v Oxforde. Laboratórne vý
sledky vyhodnotí profesor Tite v Britskom múzeu.

Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Parthenius
III. bol v rámci rozvíjania bratských stykov a me- 
dzikresťanského dialógu na návšteve v Sovietskom 
zväze. Stretol sa aj s patriarchom Moskvy a celej 
Rusi Pimenom a patriarchom katolikosom Gruzínska 
Illiasom II.

V prvých marcových dňoch prišiel do poľských 
kín plnometrážny dokumentárny film V rodnej: ze
mi, ktorý bol nakrútený počas minuloročnej návšte
vy prvého Poliaka na Petrovom Stolci Jána Pavla
II. vo vlasti. Tvorcovia filmu Janusz Kedzierzawski 
a Krysztof J. Nowak sprevádzali Svätého Otca na 
celej trase jeho pútnickej cesty po rodnom kraji.

Vatikánsky denník ĽOsservatore uvádza, že v ta
lianskej Navare vyvrcholila iniciatíva mierového 
výboru. Súčasťou mierových! akcií bolo i poslanie 
15 tisíc pohľadníc s textami o bratstve medzi ná
rodmi.

ggfr— g

Gr.-kat. chrám  sv. apošto lov  Petra a  Pavla v K am ienke 
(r. 1851)

Za nového predseda Cstrednej rady Českej katolíckej Cha
rity bol dňa 23. marca t. r. jednomyseľne zvolený doterajší 
podpredseda ThDr. a PhDr. Karel Jonáš, kapitulný vikár krá- 
fovohradeckej diecézy. Na uprázdnenú funkciu podpredsedu 
bol zvolený kapitulný vikár brnenskej diecézy Ludvik Horký.



KRONIKA OTCA ORDINÄRA

Dňa 1. marca 1988 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
k a, apošt. administrátor prešovský, sa zúčastnil na 
dekanskej porade v Michalovciach-Topolanoch. — 
Dňa 10. marca 1988 sa zúčastnil v Košiciach na sláv
nostnom zasadnutí Výboru cirkevných a nábožen
ských činiteľov, venovanom 40. výročiu februáro
vých udalostí a 1000. výročia prijatia kresťanstvá 
na Rusi. — ¡Dňa 15. marca 1988 bol prítomný na de
kanskej porade v Stropkove. — Dňa 18. marca 1988 
sa zúčastnil na riadnom pracovnom zasadaní Zbo
ru ordinárov Slovenska. Zasadanie sa konalo na 
Rím.-kat. cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v 
Bratislave. — Dňa 17. marca 1988 bol prítomný na 
dekanskej porade v Prešove. — Dňa 22. marca 1988 
sa zúčastnil na dekanskej porade vo Vranove.
Dňa 23. marca 1988 vykonal v Košiciach pohrebné 
obrady za o. Jánom Tkáčom, t. dekanom. — Dňa
25. marca 1988 v rámci mimoriadneho Mariánske
mu roka slúžil sv. liturgiu v Humennom spolu s kňaz
mi okresu a za hojnej účasti veriacich. — Dňa 31. 
marca 1988 vo Veľký štvrtok viedol liturgickú sláv
nosť v katedrálnom chráme v Prešove za účasti 
veľkého počtu kňazov z celého biskupstva i veria
cich, ako poďakovanie za dar Najsv. Eucharistie 
a milosti kňazstva. M, M.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomí

najú títo duchovní otcovia:
Ján Smolnický, správca farnosti Kráľovce — 50 

rokov od narodenia (15. 6. 1938);
Metod Székely — 70 rokov od narodenia (25. 6. 

1918).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 

vo svojich modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚN

Všeobecný: Za všetkých, ktorí zjednotení s Naj
svätejším Srdcom Ježišovým $a pričiňujú o úplné 
oslobodenie utláčaných.

Misijný: Za misionársku horlivosť a činnosť kres
ťanských základňových skupín.

Srdce Ježišovo, osvecuj a posilňuj Svätého Otca 
v jeho pastierskej službe pre dobro cirkvi a celého 
sveta.

nepoznajú. Ide totiž o tradíciu. Avšak každé meno niečo zna
mená.

Mnohé mená sú biblického pôvodu — hebrejské, latinské 
alebo grécke. Starí Semiti mali svojho boha, Féničania ho 
menovali Bal, Židia El. S týmito termínmi sa stretávame ako 
so súčasťami mien: u Féničanov Hanibal, Hazdrubal, u Židov 
Gabriel (Boží muž), Daniel (Boží sudca), Michael (Bohu po
dobný), Rafael (Boží lekár), Elííéba (Boh, moja úmluva), 
z toho Alžbeta.

Zaužívané sú mená : uhorských králov: niektoré sú maďar
ské (Gejza, Koloman). Meno prvého uhorského krďľa Štefan 
je gréckeho pôvodu — stefanítes (ovenčený), teda podobné 
ako české Václav, vzniklo skrátením z Vénceslav. Andrej je 
grécke meno: jm dreios — mužný.

Meno viacerých králov, napríklad Bela sa zvyčajne nahrá
dza menom Voftech, hoci ide o mená celkom rozličné. Kres
ťanstvo v Uhorsku organizoval pražský biskup Vojtech, birmo
vaný Adalbert; toto birmovné meno sa omylom zamenilo za 
meno Bela, meno biblické, ktoré znamená piečo celkom iné: 
znamená „kto ničí, kazí“. Slovenský tvar nie je Voftech, ale 
Belo.

K cudzím ženským menám, ktoré sú zakončené na spolu
hlásku, pripájame v slovenčín«! hláskou „a“. Teda nie Ingrid, 
Miriam, Dagmar, ale Ingrida, Miriama, Dagmarh (Dáša).

„P oďte za  mnou a  urobím z vás rybárov ľudí' (Mt 4, 19j

KŇAZSTVO JE VEĽKÝ DAR

Cézar Bisognin, 19-rofiný taliansky kňaz z Turína, ktorý 
pre choroba bol vysvätestý na osobitné {povolenie pápeža Pav
la VI., a ktorý bol kfiaxsm iba S5 darf (zoMí-el 23. 4. 1978), 
vo svojom duchovnom testamente n ad ial i títts  pekné slo
vá: „Mňa Pán Boh mimoriadne miloval, Kňazstva }a veľký dar! 
Len sa bojím, ie  ho neviem ilt  ska tveka ■. “

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ?
Mená
Zoznam mien, ktoré dávame deťom, je  na každom m atrič

nom úrade, kde doň možno nahliadnuť. Je potrebné o fóra 
vedieť, aby sme sa nedopustili pravopisnej chyby.

Mená, ktoré sú zaužívané na Slovensku, sú prevzaté pre
važne z cudzích jazykov. Jch  zmysel mnohí ich nositelia ani

NAJKRAJŠIA NÁPLŇ PRÁCE

Sv. Ján Vlanney, arský farár, M l  sa tliiil  po prvý ras 
k svojef farnosti, ktorá mu urCil biskup, pastierikovi, Ktorý 
mn ukázal cesta d# Arsn, povedal: „Ty si mi nkizal cesta de 
Arsn, |* ti n  ta ukUmm c i i t«  d« * ik « .‘

To bal program ¡«Sto pastoraCnaj Činnosti, On tn povedal 
■ iti roku 1S1B, ale Ci ntôii byt aj dnes krajiia aipIS kliai- 
skej práca?



Pápež pokoja a lásky
(6. pokračovanie)

VO VOJENSKEJ SLUŽBE

B olestn é a  sm utné udalosti roku  1914 vytrhli A ngela Ron- 
ca lliho  z te jto  horú čkov itej, p ožeh n an ej p ráce . B ol to  r o k  za
čiatku  prvej sv etovej vojny, k to rá  čo sk o ro  zachvátila  takm er  
c e lý  svet. Ale bo l to  ro k  a j sm rti p áp eža  Pia X. a  Jeh o  m ilo
vaného b iskupa R adini-T edeschiho.

Z b isku p skej vysv iacky  T ed esch ih o  v Ríme sa  zachovala  
dojím avá udalosť. P ápež Pius X. pri roz lú čke  s  novovysväte- 
ným biskupom  predpoveda l, ž e  h n eď  p o  svoje] sm rtí si p ríde  
po neho, aby bo li v ečn e  spolu . T ak  sa  a j  sta lo . Pius X. zom rel 
20. augusta 1914 a  bergam ský  b isku p  R adin i-T edeschi zom rel 
m ladý, v rozkv ete  svojich- síl, na rakov inu  o  dva dni n eskôr, 
22. augusta 1914 v náručí svojho  ta jom n íka  A ngela R oncalliho.

Sm ríou b iskupa R adiniho sa  skon č ila  a j p ráca  R oncalliho  
a k o  tajom níka. P ráve v tom č a s e  vypukla  vojna a  a k o  n e jaký  
požiar zachvátila  c e lý  svet. V iacerí ta lian sk i kň az i dobrovoľ
ne narukovali, aby  m ohli pom áhať vojakom  na fron te  v ich  
duševných p otrebách . Aj A ngelo R oncalli b o l m edzi tým ito 
dobrovoľníkm i.

Vo svojom  denníku  z 23. m ája  1915 o  tom  si zaznam enal:
„Zajtra nastúpim  do  v o jen sk e j služby v sanitnom  od d elen í. 

Kam ma pošlú? H ádam  na n ep r ia te ľský  front? Vrátim sa  eš te  
do Bergam o, a leb o  azda Pán mi pripravil poslednú  hodinku  
na vojenskom  poli?  Nič o  tom  neviem . Jed in e  to  ch cem , aby  
sa  spln ila  Božia vôľa  a  vždy a  vo všetkom  a  je h o  sláva  v 
úplnej obeti m ojej bytosti. Myslím, že tak to  a  jed in e  takto  
sa udržím na v ý ške  svojho povolan ia  a  sku tkam i d okážem  
svoju opravdivú lá sku  voči v lasti a  dušiam  svo jich  bratov. 
Duch je  ochotný  a  radostný. Pane Ježišu , udržuj m a vždy u 
týchtú d ispozíciách . Mária, m oja d obrá  m atka, pom áhaj m i.*

Angelo R oncalli vykonával službu vo v o jen ské) nem ocn ici 
v Bergam o, staral sa, p ok ia ľ  to b o lo  m ožné, a j o  äu chovn é  
blaho ranených  a  um ierajúcich . Z ískal m noho skúseností, p o 
znával ľudí, tvrdých mužov, obväzoval ich  rany a  jeh o  srdce  
h orko  ž ialilo  nad ich  telesn ým  nešťastím . Tu k o ren í jeh o  h l
boká  túžba a  zan ietená snahu o  vybudovanie trvalého  a  spra
vodlivého mieru m edzi národm i, a k o  sa  pre jav ila  v jeh o  p o 
sledn ej en cy k lik e  Mier na zem i.

Vo voľných chv íľach , p ísal životop is svojho b isku pa Radini- 
T edesch iho, k to rá  vyšla v auguste roku  1916 a p racov a l' na 
d ie le  o  sv. K arolovi B orom ejskom .

10. d ecem bra  1918 Angelo R oncalli u kon čil vojenskú  službu, 
vrátil sa  do  Bergam a, k d e  sa  stal v sem inári Spirituálom  
bohoslovcov , k tor í sa  vracali z vojny. Súčasne zorgan izoval 
študentský dom ov p re  chu dobných ch lapcov , č o  stratili svojich  
rodičov a leb o  otcov  vo vojne, p racova l i n aď a le j v rozličných  
výchovných a sociá ln ych  ustanovizniach.

BOŽÍ CESTOVATEĽ

Č oskoro Angelo R oncalli d osta l pozvan ie d o  Ríma, aby  na  
„výslovné želan ie B en ed ik ta  XV.“ prevzal r iad en ie  P ápežských

m isijných d ie l v T aliansku , k to r é  bo lo  o  k rá tky  ča s  povýšené 
na P áp ežské  d ie lo  šíren ia  viery p re  celú  Cirkev. Jeh o  úlohou 
b o lo  vytvárať vzájom né sp o jen ie  m edzi rozličným i národnými 
m isijam i a  koord in ovať ich  činnosť.

T ak  sa  A ngelo R oncalli sta l „Božím cestovateľom ', pre
tož e  p ráca  v záujm e m isií vyžadovala  ča s té  cesty . Najsamprv 
p recestov a l c e l é  T alian sko . Potom navštívil B elg icko , Nemecko, 
R akúsko, Š v ajč iarsko  a  Francúzsko.

„Práca p re  š íren ie  v iery  je  dýchan ím  m ojej duše a  môjho 
života, — n ap ísa l si d o  den n íka , „Tejto práci sa  vždy venu
jem  a  v še tko  venujem :  hlavu, srd ce, slová, p ero , modlitby, úna
vy, obety  vo dn e v n oci, v R ím e i m imo Rím a; e š te  raz opa
ku jem : v še tko  a  vždy! . .

„Aby sa  le p š ie  rozv íja li p rá ce  a  m ôj c e lý  program , vždy 
budem  pam ätať na pravid lo svätého  G regora a  praktizovať ho: 
dám  pracovať iným a  nerezervu jem  si v šetko , a leb o  skoro 
v šetko , p re  seb a  . . . “

Toto je  naozaj z la té  pravidlo a  ta k  veľm i potrebn é pre spo
ločnú prácu . Aktívni ľudia často  bývajú pokúšan í, že všetko 
chcú  urobiť sam i. K aždé v eľk é  d ie lo  vyžaduje spoluprácu 
iných. R oncalli to  zavčasu pochop il.

Od roku  1924 A ngelo R oncalli okrem  p ráce  p re m isie, ktorá 
ho ce lk om  zau jala, sta l sa  a j p ro fesorom  patro lóg ie na Pá
pežskom  la terán skom  aténeu .

(Pokračovanie v budúcom čísle.)

K apitu lská u lica  v  B ratislave. Vpravo budova Cyrilom etodskej 
b o h o s lo v eck e j faku lty . Vľavo vchod  d o  sem inára. V pozadí 
časť dóm u sv. Martina. Toto sú m iesta , k to r é  sa  natrvalo za

p ísa li do m yslí a  sŕdc poslu cháčov  bohoslov ia
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