
Mária, jediná čistá 
a milosti plná...

(Mariánsky rok)

Na brobke kresťanského mladíka je kytica ťaž
kých, bohatých pšeničných klasov a pod nimi zla
tými písmenami nápis: „Boli plné!“

Taký bol aj život Panny Márie. Plný a krásny. 
Už sv. Hypolit zo 4. storočia a sv. Ambróz zreteľne 
vyslovujú presvedčenie cirkvi o tejto výsade Panny 
Márie. Toto je aj zmysel slov pri zvestovaní — „mi
losti plná“ (Lk 1, 26).

Anglický maliar a kritik Hazlit pozeral sa kedysi 
na obraz krásneho dievčaťa. Bol očarený jej nevin
nosťou, ktorá žiarila z jej tváre. Povedal: „Zdá sa 
mi, že by nebolo možné urobiť niečo nepekného 
pred týmto obrazom.“

A k akej mravnej čistote sa dvíha obraz Nepo
škvrnenej? Jej duša okrášľuje i telo. Bernadeta 
Soubirousová povedala: „Každý by bol hotový zo
mrieť, aby ju mohol eSte raz uvidieť.“ Preto cirkev 
vo svojich modlitbách a pobožnostiach o nej vyzná
va, že je „jediná čistá a milosti plná“. Zbožná ma
riánska pieseň, ktorú náš ľud tak rád spieva, o nej 
hovorí: „Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nija
kej niet..

Sv. Bažil Veľký o nej napísal: „Radosťou z teba 
plesá, milostiplná, všetko stvorenie, anjelský zbor 
aj ľudské pokolenie. Posvätný chrám, duševný raj 
a panien pochvala, z ktorej sám Boh si telo vzal 
a Dieťaťom sa pre nás stal. On od vekov je náš Boh. 
Tvoj život trónom si učinil a tvoje lono na pries
transtvo nebies pozmenil. Radosťou z teba plesá, 
milostiplná, všetko stvorenie, sláva tebe“ (Z východ
nej liturgie).

Mládenci v ohnivej peci pre svoju čistotu boli za
chránení pred ohňom smrti (Dan 3, 1—97). Prorok 
Daniel zasa bol zachránený pre svoju spravodlivosť 
v jame medzi levmi (Dan 6, 1—28). A Panna Mária 
by mala podľahnúť smrti? Jej duša, čistá, rajsky 
krásna, opustila svet, aby trónila v nebesiach. Pre
to jej meno je životom spravodlivých, ktoré priťa
huje k pokoju, čistote a nevinnosti.

Dňa 14. septembra 1969 Svätý Otec Pavol VI. pri
šiel ako pútnik do talianskeho mesta Nettuno, kde 
vtedy boli ostatky mladej hrdinky sv. Márie Goretti, 
panny a mučenice, ktorý pri tejto príležitosti pove
dal: „čím zvíťazilo toto dvanásťročné dievča nad 
telesnou presilou? Svojou duchovnou silou! Nepod
dala sa, i keď ju to stálo život. A splnili sa na nej 
Ježišove slová: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde

ho“ (Mt 10, 39). Mária Goretti tak našla večný ži
vot, a to v najväčšej miere, podľa Ježišových slov: 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Bo
ha“ (Mt 5, 8).

Panna Mária je takto príkladom pre mnohých, 
ktorí zasvätili Bohu svoj život práve podľa jej vzo
ru. Práve z tejto príčiny mnohí „upierajú svoje oči 
k Márii, ktorá žiari celej vospolnosti vyvolených ako 
vzor Č n ostí...“, hovorí koncil (Lum. gent., 65).

Pod klenbou mariánskej svätyne na Hostýne sú 
napísané slová: „Zustaň Matkou lidu svému!“

Tak podobne volajme aj my k Panne Márii: ao- 
stafi Matkou svojmu ľudu — v každej bolesti, ne
šťastí a opustenosti. Neopúšťaj nás, posilni naSu vie
ru, nádej a lásku — k svojmu Synovi a nášmu Bo
hu — ty „jediná čistá a milosti plná“.

„Mária, jediná čistá a milosti plná, raduj sa a 
spas v teba dúfajúcich“ (Moleben k presv. Boho
rodičke).

o. František D a ň c á k

Nemáme inej pomoci, nemáme inej nádeje okrem teba, Boho
rodička. Ty nám pomáhaj, lebo v teba dúfame a tebou sa chvá
lime. Tvoji sme služobníci, nedopusf, aby sme boli zahanbení.

N ikdy n eprestan em e my, n ehodn í, ospevovať tvoju moc, Bo
horod ička . L ebo , k eb y  si ty n ep rosila  a  n ezastávala  sa  nás, 
k to ž e  by nás zbavil to ľký ch  bied? K to by  nám doteraz zabez
p eč il slobodu? N eopustím e ta , Vládky.ňa, lebo  ty, jed in á  p o 
žehn aná chrániS svo jich  služobn íkov  pred  každým  neštastím .



KALENDÁR 
NA MESIAC

A U G U S T

1. P Nájdenie sv. Kríža. Makabejských mučeníkov.
2. U Štefan, prvomučeník — prenesenie ostatkov
3. S Izakiáš, ctihodný
4. Š Sedem efezských mučeníkov
5. P Eusignius, mučeník. Prvý piatok
6. S Premenenie Pána. — Lit. 2 Pt 1, 16—19; Mt

17, 1—5

7. N 11. nedera po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 11. Lit.
1 Kor 12, 12—14; 27. Mt 18, 23—35. Dometius, 
mučeník

8. P Emilián, biskup; vyznávač
9. U Matúš, apoštol

10. S Vavrinec, mučeník ^
11. Š Eupl, mučeník
12. P Fotej a Anekita, mučeníci
13. S Maxim, vyznávač

14. N 12. nedeľa po ZSD. — Hl. 3. Utr. ev. 1. Lit.
1 Kor 15, 3—8; 11; Mt 19, 16—22. Micheáš, 
prorok

15. P Zosnutie presv. Bohorodičky. — Lit 1 Pt 2,
2—5; 9; Lk 1, 46—49

16. U Diomid, mučeník
17. S Mirón, mučeník
18. Š Flór a Laur, mučeníci
19. P Andrej Stratilát, mučeník -
20. S Samuel, prorok

21. N 13. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 2. Lit. 
 1 Pt 3, 15—18; Mt 21, 33—42. Tadeáš, apoštol

22. P Agatonik, mučeník
23. U Luppas, mučeník. O d d a n i e  Zosnutia presv.

Bohorodičky.
24. S Eutych, mučeník
25. Š Bartolomej a Títus, apoštoli
26. P Adrián a Natália, mučeníci
27. S Pimen, ctihodný

28. N 14. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 3. Lit.
Rim 12, 1—2; Mt 22, 1—10. Mojžiš Murín, cti
hodný. Augustín, biskup

29. P Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Lit. 2 Tim 4,
6—8; Mk 6, 17—29.
Slovenské národné povstanie (1944)

30. U Alexander, biskup
31. S Položenie pásu p«resv. Bohorodičky

a* s«- r«e- m  -m - j *  -m- • »  m - m -

Mariánske odpusty v mesiaci august: K l o k o 
č o v  — 14. augusta, S á š o v á 21. augusta, ¡Ľ, u- 
t i n a — 28. augusta.

„Pane, dobre je nám t u . . . “ (Mt 17, 4).
Na Štedrý deň malé dievčatko z rozvráteného manželstva 

nadšene volá pri rozžiarenom stromčeku: „Mamička, ja by 
som veľmi chcela, aby Vianoce bolt celý rok!“ — , A' pre
čo?“ — „Pretože dnes je všetko inak; otecko je  milý, ty 
si taká dobrá, ludia sa umievajú. A zajtra zasa bude smut
no, plno zvady a nedorozumenia. Aj pozajtra, celý ro k . . . ! “ 

Je to veľká pravda! Ale Boh neprišiel ňa tento svet, ne
stal sa človekom, aby sme boli šťastní a spokojní len je 
den deň v roku. Boh chce, aby sme boli šťastní stále — 
a opravdu. Aby sme naozaj mohli povedať s apoštolom 
Petrom: „Pane, dobre je  nám tu!“

„A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil 
m u . . . "  (Mt 18, 27).

Alexander Serenelli, mladý vrah svätej Márie Goretti si 
skoro uvedomil svoj veľký hriech. Kecľ vyšiel z väzenia, ne
mohol byť do kláštora prijatý, pretože prelial krv, ale 
celý svoj život prežil v kláštore ako pomocník v kuchyni 
a záhrade. A keď r. 1950 pápež Piu^ XII. kanonizoval sv. 
Máriu Goretti, medzi tisíckami veriacimi bol i starý muž 
v rehoľnom rúchu, vrah-kajúcnik, ktorému iste bolo od
pustené.

Nič tak rád Boh nečiní, ako odpúšťa. Spomeňme si len 
na Kristove podobenstvá o dobrom pastierovi, o márnotrat
nom synovi a i.

„Ak chceš byť d okon alý ...“ (Mt 19, 21).
O ľilozóľovl Sokratovi sa hovorí, že ked išiel, na trh, 

pri pohľade na množstvo tovaru údajne vykrikoval: „Aké 
množstvo vecí je  tu, ktoré nepotrebujem!“

Iste, ako ukazuje a j Sokrates, neexistuje správna cesta 
k cieľu bež zriekania sa. Musí, sa však na životnej ceste 
naučiť hovoriť a j „nie“. Kto sa to nenaučí, nikdy nenájde 
cestu k cieľu.

„Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky poko
lenia . . .“ (Lk 1, 48).

Slgrid Undsetová, nórska spisovateľka, ked r. 1928 do
stala Nobelovu cenu za literatúru, všetko čo dostala, roz
dala. Vavrínový veniec, symbol vysokého uznania a sveto
vej slávy, zaniesla do dominikánskeho chrámu v Oslo a tam 
ho položila na oltár Panny Márie,

Mariánske svätyne na celom svete sú ako krásne ruže 
úcty, dôvery, lásky a zbožnosti k tej. ktorú blahoslavenou 
nazývali a budú nazývať všetky pokolenia. Od prvých dni 
až dodnes všetci tí, ktorí milovali Krista, milovali aj jeho 
Matku. Budovali chrámy k je j úcte a ich zbožnosť nebola 
ničím iným, ako vyjadrením lásky a úcty k nej a k Spa
siteľovi sveta.

Na tých posvätných miestach sa cez stáročia vznášali 
modlitby zbožných veriacich ako krídla vtákov k čistému 
n ebu . . .  Len nebesia by vedeli povedať, koľko mariánskych 
piesni sa zrodilo v srdciach zbožných veriacich, v ktorých 
vyspievali svoju lásku, svoje nádeje, svoj obdiv, aie i svo
ju radosť a bolesť k presvätej Bohorodičke. . .

—íd -



So všetkými ľudmi dobrej vôle
Sme na vrchole leta, na k toré  sm e sa to ľko  tešili. 

Veď zima — aj k eď  tohto roku nebola  taká  krutá  
ako vlani — trvala pom erne dlho. Ešte v m áji sm e 
siali a sadili v záhradkách  a  m razíky  — pohrom a  
všetkých, čo  majú ovocné strom y a  kus zem e  — nám 
narobili nem álo starostí. M iestami prišli vtedy, k eď  
kvitli jablone, hrušky a čerešn e . . .

Naše deti sa tešia  z prázdnin, zo sln ka, zdravého  
vzduchu vody. Ešte ani len  nepom yslia, že o pár 
týždňov bude tomu kon iec  a bude treba sa  sťahovať 
od starej mamy, z prázdninového tábora a pom aly  
chystať tašku a šk o lsk é  potreby . . .

Mnohí z nás sú už po dovolen kách , m nohí sa s 
nami delia  o svoje dojm y a rozprávajú o tom, čo  za
žili a videli. Poznali kus sveta, a le  n akon iec sa pre
svedčili, že pravdu má príslov ie: Všade dobre, a le  
doma najlepšie!

Aj roboty je. veľa v týchto dňoch, veď vo vyššie  
položených oblastiach  sa e š t e . len  teraz kon čí žat
va, zber plodov zem e a  p ráce  ľudských rúk. Poľno
hospodári vlastne nikdy nem ajú voľno a  najm ä t ie 
to m esiace vyžadujú od nich veľa nám ahy a  potu.

V sm erniciach pre roky  tejto  našej päťročn ice, 
s výhľadom i do rokov ď alších  — teda  až do roku  
2000 — vytýčili sm e si smelú, a le  nie n erealizova
teľnú úlohu — zabezpečiť sebestačn osť v zásobovaní 
chlebovinami tak , aby sm e neboli odkázan í na do
voz. Naši poľnohospodári, majstri veľkých  úloh, sy
novia a  vnukovia dedov, ktorí doslova zrástli s pô
dou, veď s ňou žili doslova od ko lísky  až po hrob
— sú garanciou, že predsavzatiam i spln ím e, úlohy  
korunujeme úspechm i.

Isteže, poľnohospodári sami nestačia na všetky  
úlohy, najmä k eď  si uvedom ím e, že prácu na poli 
ovplyvňujú m nohé čin itele, závisí od počasia  a n e
možno ju presunúť na iný termín. K eď  ob ilie  dozrie, 
keď  sa, klasy  sfarb ia  do zlatista a sk lon ia  svoje  
hlávky k  zemi, nem ožno otáľať, aby nedošlo k  stra
tám, lež treba sa dať urýchlene do zberu úrody. Za 
to všetko patrí veľká  vď aka našim poľnohospodá
rom, našim roľníkom , ktorí sa starajú o náš každo
denný chlieb, o voňavé pečivo, o všetko to, čo potre
bujeme a čo považujem e za sam ozrejm é, aj k eď  to 
ešte všade samozrejm ým  nie je.

V čase, k eď  pokojn e požívam e ovocie svojej prá
ce, sú ešte krajiny, kd e  ľudia nemajú ani tie najzá
kladnejšie podm ienky a potreby k  životu. N esm ier
ne veľká je detská  úmrtnosť, kým  u nás je jednou z 
najnižších na svete. Sú eš te  deti a nie je ich m álo. 
čo nepoznajú vôňu chrum kovej žem le a  chutnej b ie
lej kávy. Sú deti — a  je ich milióny — čo  už v d et
skom veku, k eď  by m ali iba rásť, chodiť do školy , 
musia skusovať ťarchu práce, a to nie p ráce  ľah 
k e j . . .

Zamýšľame sa nad tým práve teraz, k eď  idem e  
znova osláviť výročie, slávnej ep op eje  nášho národa  
Slovenského národného povstania, udalosti, ktorá  
nemala iba úzky nacionálny ráz, a le  bo la  vecou m e
dzinárodnou, internacionálnou. Veď významný po
diel na bojoch  povstania mali naši sov ietski bratia, 
ich velitelia, ich výstroj a  výzbroj, ktorou naši ch lap 

ci bili votrelca. Na bojoch  povstania sa zúčastnili 
mnohí bratia Česi a príslušníci iných slovanských  
národov, ak o  aj francúzski partizáni, n em eckí vlas
tenci a  príslušníci ď alších  národov.

S loven ské národné povstanie nebolo teda iba ve
cou B anskej Bystrice, oko litý ch  hôr a  dedín, ani nie 
iba vecou S lovenska, a le  doslova internacionálnym  
pohybom , v ktorom  sm e povedali jednoznačné nie- 
fašizm u a  prih lásili sm e sa znova k  spolužitiu s- 
bratským  českým  národom .

Svetové d ian ie neustáva ani v tom to m esiaci, v ča 
se prázdnin a dovolen iek . M ierumilovné ľudstvo vy
n akladá všem ožné úsilie za zachovanie mieru, za 
záchranu posvätného života. Solidárne so všetkým i 
ľudm i dobrej vôle svojou statočnou prácou a  uvedo
melým postojom  podporu jem e toto úsilie a vyprosu
jem e naň Božie požehnanie. —a n t —

Pamä.ník SNP na Krížoch — detail (Snímka: F. D.J

Pán Boh nič iné od nás nežiada ako by f s nami. Toto zjed
notenie s ním sa neprotiví naše] činnosti; naopak, robi ju 
ešte účinnejšou. Toto zjednotenie sa uskutočňuje získaním 
milosti krstu v duši ospravedlneného; milosť je akoby seme
no, ktoré sa postupne rozvi ja a svoje zavŕšenie dosahuje v 
dokonalosti a v kontemplácii. Toto je všeobecný zákon, ktorý 
platf pre všetkých, ktorf mu neodporujú zlou vôľou. Ak zacho
vávame tento zákon, robíme to, čo Pán Boh od nás žiada. „Ta
to je Božia vola, vaše posväcovanie!“ (1 Sol 4, 3). Kto zacho
váva tento zákon, plni Kristovu modlitbu: „Buď vôTa tvoja ako 
v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 11).

Miriam Terézia Demjanovičová: Väčšia dokonalosť



Brány sa o tv o r i l i
Otvoril ich pred tridsiatimi rokmi blahej pamäti pápež 

Ján XXIÍÍ.
Už vo svojej predošlej encyklike Mater et Magistra (Matka 

a Učiteľka 15. 1. 1961). naznačil, že s celým srdcom, záujmom 
a smelosťou sa obráti k novému svetu, a to — ako sám nazna
čil v závere encykliky — „o novšom vývoji sociálnych otá
zok vo svete, v o  svetle kresťanského učenia“.

Podobne aj v dalšej svojej encyklike Pacem ín ierris (Pokoj 
na zemi, 11. 4. 1963) spresnil zámer encykliky slovami, že ide 
„o pokoj medzi všetkými národmii založený na pravde, spra
vodlivosti. láske a slobode“.

Tento rok spomíname dve okrúhle výročia v živote Svätého 
Otca Jána XXIII., a to, že pred 30 rokmi bol zvolený za pápeža 
(28. 10. 1958) a že je to 25 rokov, čo podpísal svoju encykliku 
Pacem in terrís (11. 4. 1963). Podstata tejto encykliky vyzdvi
huje život ako najdrahší pozemský dar pre človeka. Len život 
v pokoji môže potešiť človeka a konečne pokoj má byť zalo
žený na spoľahlivých podkladoch, na pravde, spravodlivosti 
a láske, aby mohol priniesť radosť a šťastie všetkým ľudom. 

Encykiika Pacem in terris obsahuje úvod a päť kapitol:
V úvode hovorí o poriadku vo vesmíre a potrebnom poriadku 
medzi ludmi. Po každej kapitole ako záverečná myšlienka sú 
uvedené znamenia časov, zodpovedajúce tej-ktorej myšlienke 
jednotlivých kapitol.

Prvá kapitola má hlavnú myšlienku: poriadok medzi ludmi 
a hovorí o právach vôbect dalej o povinnostiach a hospodár- 
skQ-scciálnom vzostupe pracujúcich, o postavení žien a o slo
bode vôbec. Aspoň jednu myšlienku cituiime:

,,Ved inakšie to ani nemôže byť, však každé dielo Božie je 
ocileskorťi jeho nekonečnej múdrosti, odleskom tým jasnejším, 
,čím dokonalejšie sú stvorenia.“

V druhej kapitole preberá vzťah medzi občanom a vrchnos
ťou. Takisto sa dotýka otázky poriadku v samotnej cirkvi. 
Už sa črtajú myšlienky Božieho ľudu, postavenie Božích slu
žobníkov, laikov v cirkvi svätej, ako aj účasti na spoločnom 
dobre. Túto myšlienku vyjadruje myšlienka encykliky: ,.Je 
požiadavkou dôstojnosti človeka, aby mal možnosť aktívnej 
účasti na verejnom živote, i ketf spôsob tejto účasti závisí 
od stupňa vývoja štátu ktorého sú občanmi.“

Predmetom tretej kapitoly sú medzinárodné vzťahy. Najlep
šie vyjadruje myšlienky Svätého Otca v tejto kapitole vetou 

-zo záverečnej Časti: „V našich časoch sa medzi ludmi šíri 
čím dalej tým viac presvedčenie, že prípadné medzinárodné 
spory sa nemajú riešiť silou zbraní, ale rokovaním.“

Štvrtá časť rozoberá problémy vzťahov občanov a štátov 
s osobitným zretelcm  na celosvetové spoločnosti. Najlepšie 
vyjadruje túto myšlienku záverečná časť kapitoly: „Očividne 
ďalekosiahlym činom Organizácie Spojených národov je .vše
obecné vyhlásenie ľudských práv', schválené na valnom zhro
maždení dňa 10. 12. 1948. V úvcde vyhlásenia sa tvrdí, že 
všetky národy a štáty majú si dať celkom osobitne záležať 
na tom, aby sa všetky práva a slobody, o ktorých je tam reč, 
vskutku uznávali a neporušene zachovávali.“

Piata a záverečná kapitola obsahuje pastorálne pokyny.
V tejto kapitole poukazuje Svätý Otec na vzťahy medzi kato
líkmi a nekatolíkmi, veriacimi a neveriacimi, na hospodárskom, 
sociálnom a politickom poli. Posledné odseky tejto kapitoly 
vyznejú priam ako modlitby a cítiť starostlivé a horúce srdce 
pápeža Jána XXIII. o spoločné dobro: „O tento pokoj prosme 
božského Vykupiteľa úpenlivými modlitbami. Nech on sám 
odstráni z ľudských sŕdc všetko, čo by mohlo ohroziť mier. 
On nech urobí všetkých svedkami pravdy, spravodlivostí 
a bratskej lásky. Nech osvieti svojím svetlom mysle tých, čo 
stoja na čele národov, aby popri primeranom blahobyte za

bezpečili svojim občanom aj vznešený dar pokoja. A napokon 
nech roznieti vo všetkých ľudoch účinnú túžbu po prekonaní 
hrádzí, ktoré oddeľujú jedných od druhých a nech v nich 
upevňuje zväzky vzájomnej lásky, aby sa vedeli porozumieť 
a odpustiť tým, čo spáchali bezprávie. A tak pod vodcovstvom 
Kristovým a pod jeho ochranou nech sa zbratajú všetky ná
roky a nech u nich navždy prekvitá a zavládne vytúžený po
koj.“

Celkový význam vystúpenia blahej pamäti Jána XXIII., čo 
sa zračí aj v uvedenej encyklike, je záujem o sociálne problé
my, o svetový mier a o aktivizáciu cirkvi svätej. Jeho hlavná 
myšlienka bola uvoľniť novú dynamiku pre vnútorné sily 
cirkvi, aby sa obrodená a obnovená po demonštrácii Kristovej 
identity, zbavujúc sa zbytočných historických nánosov a vy
maňujúc sa z prekonaných hospodársko-spoločenských a po
litických predstáv, ukázala svetu, ako ju Kristus založil a na 
druhej strane, aby svet a národy cítili nielen sympatickú blíz
kosť cirkvi, ale ako skutočnú spoluúčastníčku v radostiach 
a starostiach sveta. ThDr. Štefan Z á r e c k ý
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NOVÍ BISKUPI RÍM.-KAT. CIRKVI

Na základe dohody medzi ČSSR a Vatikánom vy
menoval Svätý Otec Ján Pavol II. nových biskupov 
rímskokatolíckej cirkvi: Jána Sokola, za biskupa, 
apoštolského administrátora trnavskej arcidiecézy, 
Jana Lebedu a ThDr. Antonína Líšku za svätiacich 
biskupov pražskej arcidiecézy.

Ján Sokol sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach. 
Na kňaza bol vysvätený 23. júna 1957. Kaplánom bol 
v Šuranoch, v Leviciach, v Bratislave-Novom Meste 
a v Štúrove. V roku 1968 sa stal prefektom Kňaz
ského seminára sv. Cyrila a Metóda v Bratislave. 
Dňa 1. júla 1970 odišiel za kaplána do Serede, kde 
sa roku 1971 stal farárom a neskoršie aj obvodným 
dekanom.

Jan Lebeda sa narodil 23. apríla 1913 v Prahe. Od 
roku 1937 pôsobil akoi kaplán, najprv v Kolíne, po
tom v Prahe v chráme sv. Štefana. V rokoch 1943— 
1952 bol Spirituálom Kňazského seminára v Prahe. 
Potom pôsobil ako správca farnosti v Rezničove a 
v Kladne-Rozdelove. Od r. 1968 bol administrátorom 
v chráme sv. Václava a kanonikom kolegiátnej ka
pituly sv. Kozmu a Damiána v Starej Boleslavi. V 
r. 1980 bol povolaný do metropolitnej kapituly u sv. 
Víta, kde r. 1987 bol inštalovaný Za prepošta. Od 26. 
septembra 1986 sa ujíma funkcie generálneho viká
ra. Okrem duchovnej správy pôsobil ako cirkevný 
cenzor KN.

ThDr. Antonín Líška sa narodil 17. septembra 1924 
v Bohumiliciach v českobudéjovickej diecéze. Po 
maturite v r. 1946 študoval na Teologickom ústave 
v Oboŕišti a začal štúdium na Teologickej fakulte 
KU. Od roku 1953 pracoval pre chorobu svojho otca 
ako súkromný poľnohospodár. V roku 1968—1971 
študoval na CMBF v Litomeŕiciach. Po jej ukončení 
pôsobil ako správca farnosti v Poŕíčí n/Sázavou, vo 
Vranove a v Kozmiciach pri Benešove. V r. 1975 
získal doktorát teológie. V roku 1987 bol menovaný 
za kanonika metropolitnej kapituly u sv. Víta.

Biskupské svätenia sa konali v sobotu 11. júna 
t. r. v katedrále sv. Víta v Prahe a v nedelu 12. jú
na v Trnave v katedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa.



Zosŕiutie presvätej B ohorodičky
Sviatkom Zosnutia presv. Bohorodičky sa vo vý

chodnom obrade uzatvára rok osláv preblahoslave- 
nef Panny Márie v cirkevnom roku.

Aj keď tento sviatok nám pripomína smutnú uda
losť, že Božia Matka od nás odišla, predsa len patrí 
k radostným« sviatkom, pretože si uvedomujeme, že 
tá, ktorá je Božou Matkou, sa preniesla do života 
ako Matka Života. Jasá celá cirkev, raduje sa z toho, 
že po mnohých utrpeniach, námahách, ťažkostiach, 
ktoré vytrpela pri spolupráci na vykúpení ľudstva, 
prechádza k večnému životu, aby tam ako Kráľovná 
neba a zeme zaujala miesto pri svojom Synovi.

Božia Matka sa vo všetkom chcela podobať svoj
mu Synovi, ktorý z lásky k ľuďom podstúpil smrť 
na kríži. Preto aj túžila zomrieť z lásky podobne ako 
on. Avšak {ej smrť bola iná ako u ostatných ľudí. 
Preto cirkev na označenie je j odchodu zo sveta po
užíva mimoriadne priliehavý výraz „Zosnutie“, ale
bo „Uspenie“, aby tým spôsobom zdôraznila rozdiel 
medzi je j smrťou a našou.

Ako následok dedičného hriechu mušt každý z nás 
znášať rozličné telesné bolesti a napokon priniesť 
tú najväčšiu obať: smrť a rozklad tela, ktoré sa pre
mení na prach.

Smrť Panny Márie bola bezbolestná, blažená. 
A kým ľudské telá sa premenia na prach, je j telo 
aj s dušou bolo vzaté ihneď do nebeskej slávy. Sám 
Bah dáva jej telu neporušenosť, berie ju do neba, 
eby sám bol je j naveky veľkou odmenou.

Každý človek aj po smrti mnísi splácať svojej dlžo
by za rôzne hriechy a nedokonalosti. Panna Mária, 
ktorá bola bez poškvrny počatá a čistá od každého 
hriechu, „prestavilasja jesi k životu“, ako to výstiž
ne vyjadruje tropár je j Zosnutia.

Panna Mária bola jedinou z ľudí, ktorej telo po
dobne ako Kristovo nebolo po smrti porušené, ale 
bolo vzaté do neba.

Táto pravda a viera celej c’rkvi o zosnutí Božej 
Matky je založená na týchto skutočnostiach:

1) Panna Mária bola bez poškvrny počatá, a pre
to sa zákon smrti a rozpadu tela na ňu nevzťahuje;

2) Panna Mária dala svoje telo a krv Božiemu 
Synovi ako človeku;

3) Panna Mária nikdy nepodľahla moci zlého du
cha. Ona je tou, ktorá mu rozšliape hlavu, ako to 
hovorí proroctvo — Gn 3, 15.

Sw. Gregor Naziánsky, ktorý patril k mariánskej 
škole sv. Bažila Veľkého, píše:

..Ako by mohli tie panenské prsia, ktoré kŕmili 
Boha, podľahnúť stuhnutiu smsrti? Ako by mohli vy
hasnúť oči, ktoré každý deň pozerali na Božiu krá
su? Ako by mohli zmeravieť ústa, ktoré každý deň 
bozkávali Boha? A či toto čisfé telo, ktoré dalo svo
je telo a krv vtelenému Božiemu Synovi, sa rozpad
núť na prach? Nie! Boh sám zobral svoju nevestu, 
túto živú Archu zmluvy, na svoje ruky a kráľovsky 
ju odmenil za hrdinstvo je j života!“

Sv. evanjelisti nič nepíšu o smrti Božej Matky. Ne
mámte o nej ani historické údaje, ba dokonca ne
vieme, ako dlho žila ešte Panna Mária po nanebo
vstúpení ježiša Krista. Základom jestvovania sviatku 
Zosnutia presv. Bohorodičky je predovšetkým tra-

Maríánsky chrám v Drienove z r. 1902 (Snímka: F. D.)

m  --«r- -*• -m- m- <m -m <m- m  «• •*- *;■ *

dícia cirkvi od čias apoštolov, ďalej apokryfické 
knihy, všeobecná viera cirkvi, jednomyseľný názor 
Svätých Otcov a Učiteľov cirkvi od prvopočiatku 
cirkvi.

Najstarším známym prameňom: starokresťanskej 
tradície, v ktorom nachádzame zmienku o zosnutí 
presv. Bohorodičky, je Slovo o zosnutí presv. Boho
rodičky od sv. Jána Bohoslova. Spis pochádza z 2. 
storočia od neznámeho autora. V ňom sa píše:

„Tri dni pred smrťou Panny Márie zjavil sa je j 
anjel Gabriel a v mene Ježiša Krista oznámil je j čas 
je j odchodu do večnosti. V deň je j smrti zázračným 
spôsobom boli v Jeruzaleme všetci apoštoli, aj keď 
boli dovtedy rozídení po všetkých krajinách zeme. 
Neprišiel len apoštol Tomáš. Za spevu zbožných 
piesní a žalmov uložili je j telo do pripraveného hro
bu a,potom tri dni zotrvali pri ňom v modlitbách. 
Na tretí deň došiel apoštol Tomáš, ktorý veľmi túžil 
pozrieť posledný raz telo presvätej Panny Márie. 
Keď otvorili je j hrob, bolo v ňom iba pohrebné rú
cho. Súčasne z neba zaznel spev anjelov. Z tolro 
usúdili, že Panna Mária bola aj s telom vzatá do 
neba.“

Liturgický kult presv. Bohorodičky začína len po 
Efezskom sneme r. 431, ktorý vyhlásil dogmu o je} 
Bohomaterstve. Z dejín vieme, že zbožná Pulcheria, 
manželka cisára Markiána (450—457) dala postaviť



chrám k úcte presv. Bohorodičky vo Vlachernách, 
v ktorom chcela uložiť aj telesné ostatky Panny 
Márie. Avšak patriarcha Juvenalis ( f 458) jej vy
svetlil, že podľa tradície, keď apoštoli na žiadosť 
apoštola Tomáša otvorili hrob Panny Márie, nenašli 
jej telo, iba pohrebné rúcho, do ktorého bola po 
smrti zavinutá.

Najhorlivejším hlásateľom pravdy o vzatí Panny 
Márie aj s telom do neba bol sv. Ján Damascénsky. 
Podía jeho slov, „patrila sa, aby ten, ktorý zachoval 
jej panenstvo pri svojom narodení, zachoval jej talo 
neporušené aj po smrti. Bolo správne, aby tá, ktorá 
vo svojom náručí nosila Boha v podobe dieťaťa, bola 
vzatá do nebeskej slávy. Bolo správne, aby tá, k£orá 
sa pozerala na svojho Syna, visiaceho na kríži, ktorej 
srdce prenikol meč bolesti, zažila aj blaženosť pri 
pohľade na Syna sediaceho na tróne slávy po pra
vici Boha Otca. Patrilo sa, aby Božia Matka vlastni
la všetko, čo patrí jej Synovi, aby všetko tvorstvo 
uznalo ju za svoju Matku a Pánovu služobnicu.“

Tento sviatok na Východe oslavovali už palestín
ski baziliáni 15. augusta (Z kázne na počesť Teodó- 
za Veľkého — ť 520). V Sýrii už v 5. storočí nazý
vali tento sviatok „Spomienkou na blahoslavenú“.

Alexandrijský patriarcha Teodózius ( t 567) na
riadil, aby zosnutie presv. Bohorodičky sa oslavo
valo 4. januára a jej nanebovzatie 3. augusta.

Cisár Maurítius (582—602) rozšíril povinnosť svä
tiť deň jej zosnutia na celú byzantskú ríšu na deň
15. augusta, lebo v tento deň dosiahol veľké víťaz
stvo nad Turkami.

Pod vplyvom Východu pápež Sergej I. {687—701) 
tento sviatok zaviedol aj na Západe, najprv v Ríme, 
odkiaľ sa postupne rozšíril po celej Európe.

Po Prvom vatikánskom sneme (1869—1870) sa v 
celej cirkvi stále prejavovalo želanie, aby pravda

0 nanebovzatí Panny Márie bola vyhlásená ako 
dogma. Tejto úlohy sa ujal pápež Pius XII. On vy
zval všetkých biskupov sveta, aby o tom vyjadrili 
svoj názor. Túto výzvu dostal vtedy aj biskup pre
šovskej eparchie. A tu treba zdôrazniť skutočnosť, 
že najvýrečnejší a najkrajší elaborát na túto témn 
vypracoval náš univ. profesor dr. Mikuláš Rusnák 
a že jeho práca v mnohom ohľade poslúžila ako pod
klad k správnej formulácii tejto dogmy. Autor do
stal od Svätého Otca za tento príspevok zvläitnu 
pochvalu a súčasne aj právo nosenia všetkých bis
kupských insígnií.

So zreteľom na všeobecný súhlasný prejav viery 
celého kresťanského sveta r. 1950 Svätý Otec Pius 
XII. slávnostne ex cathedra vyhlásil toto: ,,Mocou 
Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla
1 z našej právomoci vyhlasujeme, vyznávame a pred
kladáme ako Bohom zjavenú pravdu, že nepoškvr
nená Božia Matka po dovŕšení behu svojho pozem
ského života bola s telom a dušou vzatá do nebes
kej slávy. - .“

Sviatok Zosnutia presv. Bohorodičky je nielen 
veľkým vyznamenaním Panny Márie, ale je aj veľ
kými darom pre nás, veľkou nádejou pre celé ľud
stvo. Z neho vyplýva poučenie, že aj my raz bude
me vzkriesení k novému životu ako ona, ale najprv 
sme povinní robiť pokánie za svoje hriechy. Tento 
sviatok nám tiež pripomína, že v nebi máme mocnú 
Orodovnicu, Kráľovnú neba a zeme, ustanovenú sa
mým Bohom, aby nás viedla, ochraňovala, posilňo
vala a aby sa za nás modlila.

Usilujme sa preto nasledovať život Panny Márie, 
aby sme sa stali hodnými nájsť vo večnosti svoje 
miesto v jej materinskom) objatí.

o. Marián P o t á š

DIOMID, MUČENÍK

Diomid pracoval akoi lekár v Nicei. Bol rodom z 
Tarzu v Cilícii. Mesto Niceu miloval ako svoje rod
né mesto. V jeho čakárni bolo vždy'plno ľudí.

— Prezrel som vás, predpíšem vám lieky, avšak 
treba, aby ste sa neopierali len o lekársku vedu, ale 
aj prosili Pána Boha, aby vás vyliečil, — hovoril 
chorým.

— Ja som: neveriaci, — neraz odpovedal chorý.
— Tým viac sa máte obrátiť ku kresťanskému 

Bohu, aby sa nad vami zmiloval a vyliečil vás.
— Koľko dlhujem?
— Keď ste majetný, koľko chcete, a keď ste nema

jetný, vtedy nič, — odpovedal Diomid.
Keď Diomid mal trochu voľného času, chodil po 

meste, aby sa dozvedel, v ktorom dome potrebujú 
jeho pomoc. Vchádzal i do väznice, aby liečil opus
tených väzňov.

Nastalo veľké prenasledovanie kresťanov, ktoré

viedol cisár Dioklecián. Prišiel príkaz, predviesť aj 
lekára Diomida. Celé mesto ho poznalo ako kres
ťana.

Obyvatelia mesta Nicey, pohania, o ňom svedčili:
— Poznáme jeho mravné správanie a jeho lásku 

ku každému bez rozdielu, kto potrebuje pomoc, či 
je to kresťan alebo pohan.

Sudca o tom všetkom napísal cisárovi. Cisár Dio
klecián si ho dal predviesť. Avšak Diomid zomrel 
po ceste. Vojaci odťali jeho hlavu a doniesli ju ci
sárovi.

Písal sa rok 303. Cirkev si jeho pamiatku ako 
mučeníka uctieva 16. augusta.

o. Štefan P a p p

PANNA MÄRIA — NAŠA ROVNOVÁHA
Dňa 19. septembra 1968 Pavol VI. dostal do daru starodáv

ny obraz Panny Márie, pochádzajúci z opátstva Fratocchie 
(Rim). Madona má v modlitbe zdvihnuté a roztiahnuté rufcf, 
akoby sa usilovala udržať si rovnováhu. Keď pápež zbadal 
obraz, zvolal: „Nostra Signora delí’ Equilibrio. . .  Naša Pani 
rovnováhy. . .  áno, to Je to, čo dnes potrebujeme!“

Panna Mária, bud našou rovnováhou, premeň nestálosf na
šej doby na zdravú harmóniu. Buď našou rovnováhou medzi 
svetom, ktorý zvádza, a Bohom, ktorý je naším cieľom.



POZKIZIS svoju VÍeRUf

jc, že budúce oslávenie je šťastným údelom všetkých,, 
ktorých Kristus urobil bratmi a sestrami, majúc krv 
a telo ako oni“ (porov. Pavol VI., Apoštolská exhor- 
tácia o mariánskom kulte, odst. 6).

[Podfa F. J. Sheeda pripravil M. M. k

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

Nanebovzatie Panny Márie znamená, že „nepo
škvrnená Bohorodička Mária vždy Panna, bola po 
skončení zemskej životnej púti s telom i dušou vza
tá do nebeskej slávy“. Týmito slovami vyhlásil pá- 
paž Pius XII. dňa 1. novembra 1950 najnovšiu ma
riánsku dogmu. Bolo to 96 rokov po vyhlásení dog
my o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie ako najväčší mariánsky 
sviatok sa slávi v cirkvi (dňa 15. augusta) od naj
starších čias.

Viera, že Božia Matka bola vzatá do neba s du
šou i telom je hádam ešte staršia ako viera v jej 
nepoškvrnené počatie a možno povedať, že • nej 
neboli nikdy vážne pochybnosti a ani nerobila kato
líkom žiadny problém. Bol to vlastne samozrejmý 
dôsledok celej pravdy o jej Synovi. Obyčajný človek 
jednoducho pociťoval, že Kristus chcel mať svoju 
matku so sebou v nebi; nielen jej dušu, ale ju celú 
s dušou i telom. To by chcel každý syn a práve on 
si to mohol dovoliť. Vzdelaní ľudia tu videli ešte jeden 
prvok. Náuka cirkvi hovorí, že všetci ľudia pri 
vzkriesení dostanú naspäť telá, ktoré sa od duší 
odlúčili po smrti. Dôvodom rozluky duše a tela je 
hriech: A Božia Matka bola bez hriechu.

Nepoškvrnené počatie a nanebovzatie Božej Matky 
má vysvetlenia aj v jej vzťahu k Synovi — Vykupi
teľovi. Naisvätejšia Panna Mária bola povolaná, aby 
bola matkou Krista, a tým samým faktom sa zúčast
nila na diele jeho života — vykúpení ľudstva, víťaz
stve nad hriechom. Nepoškrvnené počatie Panny 
Márie, jej oslobodenie od dedičného hriechu bolo 
jej plnou účasťou na jeho víťazstve nad hriechom. 
Jej nanebovzatie zasa účasťou na víťazstve Krista 
nad smrťou. Smrť odsudzuje všetkveh ľudí na ča
kanie do dňa všeobecného zmŕrtvychvstania, aby sa 
nanovo obnovil pretrhnutý zväzok duše a tela; Mat
ka Spasiteľa bola však vzatá do neba s dušou i te
lom, ihneď po skončení časného života.

Ľudia samozrejme nemôžu predvídať, čo Boh uro
bí a čo nie. Mnohí z nás maiú často sklon k úsudku 
o istých veciach, domnievajúc sa, že Boh by konal 
tak, že jeho rozhodnutie by bolo také či onaké. V 
skutočnosti však vtedy hovoríme iba to, čo by sme 
robili, keby sme my boli Bohom. Keď však pokole
nia katolíkov pokladam istý uzáver za istý a v tom 
úsudku žijúci 15 storočí, možnosť omylu je nepatr
ná. A každá obava mizne, keď cirkev o ňom vydá 
neomylné vyhlásenie.

V našej prešovskej diecéze sa slávne slávi tento 
sviatok, veď tomuto sviatku sú zasvätené mnohé 
naše chrámy, kde ľudia zo širokého okolia chodia 
na púte. Všetkým známe sú Klokočov. Ľutina, Cirč, 
Krásny Brod, Rafajovce a i. ,Je  to slávenie plnosti 
a blaženosti, na ktoré bola Panna Mária určená od 
slávenia je j . nepoškvrnenej d ríše a panenského tela, 
jej dokonalého spodobnenia so vzkrieseným Kris
tom. Tento sviatok predkladá cirkvi a ľudstvu obraz 
a potešiteľný dôkaz uskutočňovania vrcholnej náde-

MATKA BOŽEJ MILOSTI. . .
Otvor, M atka, náruč svoju, 

priviň d ie tky  k  sebe,
R iad nám cesty , spravuj vôľu; 

prosím e ta  vrele.
Ochranným nás p láš fom  prikry, 

každ éh o  zla varuj,
Dobrá spásn e s láskou  vždycky  

detom  svojim  daruj.
Ujmi sa  nás, k eď  padnem e, 

pom ôž povstat znovu;
Jedn osta jn e veď  nás verne  

k  nášmu Pánu Bohu.

Záštitou buď nám vše istou  
na slzavej zem i,

Aby s tebou  a tiež  s Kristom  
stretli sm e sa v nebi.

N ástrah zradných  ochraňuj nás 
a zbav v še tký ch  strastí;

Áno, M atka, opatru j nás, 
daj ž if v pravom  štastí;

Sprevádzaj raz v poriadku  nás 
do n eb e sk e j vlasti.

Andrej § t ú ň

MATKA, KTORÁ JE KRÁĽOVNOU
Kráľovná je nositeľkou a vykonávateľkou moci. Moc a sláva 

vzbudzujú v človekovi bázeň, lebo sa dajú hrozne zneužiť. 
Táto moc však vzbudzuje dôveru, lebo je v rukách Matky. 
Táto kráľovná je matkou. Táto moc a sláva je posvätená ma
terstvom. [e to rozdiel dať moc do rúk komukoľvek a dať 
moc do rúk matky, matky v tom najplnšom zmysle slova.

Len preto mohla vzniknúť taká modlitba, ako je „Rozpomeii 
sa, ó najláskavejšia Mária, že nikde nebolo počuť, že by si 
bola koho opustila. . Keby to nebola pravda, neboli by sme 
schopní už dakoľko storočí opakovať takú lož.

Ak necítime prakticky viac pravdivosť tejto modlitby, iste 
je to preto, že nemáme dosť dôvery ani v moc Kráľovnej ani 
v dobrotivosť.

Z MYŠLIENOK JÁNA XXIII.

Pane, len jedno potrebujem na tomto svete: poznať seba 
a milovať teba.

Dávaj všetko, ale bez čakania alebo nádeje na odplatu. 
Vypočuj všetko, zabudni mnoho, naprávaj málo.
Všetky dni sú dobré na narodenie, všetky dni sú dobré 

na smrť.



Panna Mária — Matka Spasiteľa — Bohorodička
Mariánsky rok

PREČISTÁ PANNA MÁRIA V DEJINÁCH A ŽIVOTE NAŠICH DIECÉZ

ĽUTINSKÄ UDALOSŤ
Bol letný deň — sviatok Premenenia Pána roku 

1851. Krásny, slnečný deň. Zuzana, ešte mladá žena 
z Ľutiny, vracala sa z lesa nad Ľutinou domov. Od 
rána zbierala v lese hríby. Bola chudobne oblečená. 
Jej bledá tvár hovorila o chudobe — biede: Už bola 
na kraji lesa, už len zbehnúť dolu briežkom, prejsť 
potôčik Ľutinku a už bude vo svojej chyžke.

Na kostole zazvonil zvon.
— Pol Služby Božej, — povzdychla Zuzana, Zasta

la a prežehnala sa, klaňajúc sa smerom k drevené
mu ľutinskému chrámu.

— Dnes je sviatok Premenenia Pána, Zuzana, a ty 
nie si v chráme!

Zuzana, keď počula hlas, zdvihla hlavu. Nastraši
la sa. Pred ňou stál starec, celý v bielom, s dlhými 
vlasmi na hlave, na prsiach mal kríž.

— Nie, tento človek nie je z Ľutiny, ani z okolia, 
akýsi cudzí, — pomyslela si Zuzana. Slová napome
nutia starca sa je j dotkli. Ale ona sa neospravedl
ňuje. Pozerá sa na starca a v je j očiach sa premie
tajú obrazy z predošlých rokov. Nepochádza z Ľu
tiny. Je z Hanigoviec. Do Ľutiny sa len vydala. Od

kedy je v Ľutine, vždy ten živorí. Jej manžel predal 
tú malú roľu, čo mali a odišiel do Banátu na zárob
ky. A kto vie, kde je ten Banát. Povedal: „Zarobím 
tam peniaze, prinesiem a už nebudem bedárčiť.“ 
Veď odišlo tam viac ľudí. Odišiel aj on a nechal ju 
s troma deťmi. Ostala sama s deťmi a hladujú. Cho
dí robiť k ľuďom, keď ju zavolajú, aby večer pri
niesla deťom hrnček mlieka a kus chleba. Už dávno 
varí deťom „koprivu“. Tento týždeň bol u nich veľmi 
ťažký. Odišla do Hanigoviec a od sestry priniesla 
trochu zemiakov.

Zuzane vyhŕkli slzy.-
— Ja viem, že dnes je sviatok . . .  Moje deti sú 

hladné . . .  Nesiem im hríby . . .
Zuzana chcela toto povedať, avšak nevyslovila tie 

slová, lebo na tvári starca videla, že vie o jej chu
dobe.

— Povedz ľuďom, Zuzana, nech nehrešia a nech 
svätia nedele a sviatky, — riekol starec. Jeho hlas 
bol taký lahodný. . .  — Povedz toto ľuďom a kňa
zovi . . .  ť

Keď si Zuzana pretrela oči, nikoho pred sebou 
nevidela.

— Je to pravda, alebo sa mi len zdalo? — šepka
la. Vzala košík s hríbmi a bežala do dediny.

Mariánsky pútnický chrám v Ľutine z r. 1893 (Sním ka: F. D.)

Uplynulo niekoľko dní. Bola nedeľa. Zuzana odi
šla do chrámu na Službu Božiu. Jej deti ostali do
ma. Zastala v „babinci“, lebo bola chudobne oble
čená.

— Aká krása je v tom chráme. Ľudia spievajú. 
To „Iže Cheruvimy“ je také krásne, že ho nemožno 
nespievať. . . “

Aké divné myšlienky víria v hlave Zuzainy. Aj je j 
deti by mali tu byť, vidieť a ospevovať Božiu krásu. 
Ale ona nemá peňazí, aby ich obliekla, aby mohli 
prísť do chrámu. Zuzana zrazu pocítila, že odzadu 
ju ktosi potiahol za ruky. Obzrela sa. Jej dcéra. 
Zadychčaná šepkala:

— Mama, poďte domov. U nás doma je akýsi sta
rý človek. Celý v bielom s jasným krížom na prsiach 
a tiež sám taký jasný. Povedal, aby som vás zavo
lala domov.

Zuzana sa zachvela, ale sa ponáhľala domov.
Starec stál v izbe pred ikonou Ježiša Krista a Bo

horodičky, ktoré viseli na stene úbohej chyžky. Keď 
Zuzana vošla, obzrel sa.

— Zuzana! Na tom mieste, kde sme sa stretli, 
nech ľudia postavia kríž!

Zuzana uprela oči na starca. Túto podioibu už dnes 
videla. Áno. Ale zrazu pred ňou už nebolo nikoho. 
Zuzana skoro bežala do chrámu. Ľudia už vychá
dzali z chrámu. Počkala a vošla. Zastala pred iko- 
nostasom. Na ľavom kraji ikonostasu je ikona sv. 
Mikuláša Divotvorcu. Ako sa len podobá sv. Miku
lášovi ten starec . . . ,  — zašepkala.

Z chrámu vychádzal kňaz, Štefan Rojkovič. Do 
Ľutiny dochádza z Han'goviec. Ľutina je len filiál-



kou hanigovskej farností. Zuzana vyšla za ním a na 
dvore nabrala odvahu:'

— Otče dekan! — akýsi starec mi povedal, aby 
som vám a ľudom odkázala . . .

Pred chrámom stáli lutinskí veriaci. Po Službe 
Božej ľudia mali zvyk počkať na kňaza a porozprá
vať s ním. Tento kňaz je u nich už osem rokov. Ľu
dia teraz obstúpili kňaza a Zuzanu. Zuzana bola v 
pomykove.

— Hovor, Zuzana! — riekol kňaz.
Zuzana hovorí nesúvisle. Vidí posmešné tváre ľu

dí. Ktosi zozadu dusí v sebe sm iech. . .  Zuzana sa 
pretláča cez hromadu ľudí a uteká . . .

Ľutina sa sm eje . . .  — Hía, nemal by sa komu 
zjaviť, až Zuzane!

Zuzane neveria. Celá dedina sa jej začala posmie
vať. . .

Je nedeľa. Ešte len začalo svitať. Z veže chrámu 
zaznel hlas zvona na Anjel Pána. Zuzana sa prebu
dila. V Ľutine takto zvonia už sto rokciv, každé ráno 
a večer od čias, kedy prvý raz prišiel do Ľutiny vla- 
dyka. Tak hovoria starí ľudia. Zuzana sadne na 
posteľ, aby sa pomodlila. Rozhliadla sa po izbe a za- 
chvala sa. V jej izbe stál znovu tento starec.

— Zvon oslavuje presvätú Bohorodičku, Zuzana, 
a je potrebné, aby ju v Ľutine oslavovali všetky po
kolenia tohto národa. . .

Zuzana vyskočila z postele, zbitej z dosák. Jej tri 
deti spali pri je j nohách. Vybehla z izby a bežala 
prostovlasá, neučesaná, bez šatky na hlave, k sta
rostovi dediny.

— Neveríte mi! Vysmievate sa mi! Chodte, je v 
mojej chyžke!

Starosta dediny bežal. Pripojilo sa k nemu i nie
koľko ľudí. Vošli do Zuzaninej chyžky. Ani oni, ani 
Zuzana nikoho navideli. . .  Na posteli, ako zvinuté 
klbká, spali tri d eti. . .

— Zuzana vždy pletie len svoje, — smiali sa ľu
dia. Ženy pokývali hlavami. Ľutovali nešťastnú . . .

— Iste sa jej pomiešalo v hlave!
Do dediny prišiel kňaž Štefan Rojkovič, s ním 

rímskokatolícky farár z Pečovskej Novej Vsi, zišli 
sa kurátori a ľudia. Chceli došetriť prípad.

— Rozprávaj, Zuzana, všetko po poriadiku!
Zuzana vyrozprávala, ako vedela.
— Koľko máš detí? — spýtal sa pečovský farár, 

keď skončila rozprávanie.
— Tri, — odpovedala Zuzana.
— No, nevyzeráš tak, aby si bola hodná zjavenia!

— povedal pečovský farár.
Zuzane vyhŕkli slzy.
— Som hriešna a nedôstojná, — odvetila s pla

čom, — avšak nie tak, ako, možno, vy myslíte. Moje 
deti sú deťmi môjho manžela.

— Ej, treba ju zbiť korbáčom a zatvoriť do pivni
ce, aby vytriezvela z poblúdenia! — ukončil šetre
nie pečovský farár.

Ked nasledujúcu nedeľu sa Zuzana prebudila zo 
sna, v kúte jej izby, so schýlenou hlavou pred iko
nami, stál biely starec. Zuzana sa strhla a sadla si 
na posteľ.

— Neveria mi! — povedala a zaplakala.

Ikona presv. Bohorodičky v hlavne] kaplnke — perokresba

Starec sa vľúdne pozrel na Zuzanu. Na dvore svi
talo.

— Neverili mojim slovám, preto im dáme svedec
tvo! — povedal starec. — Ešte prv než vyjde slnko 
nad Ľutinou, ty onemieš, Zuzana. Avšak dôveruj 
Bohu!

— Zuzana onemela! — letelo dedinou.
Pred ľutinským kňazom Štefanom Rojkovičom, 

ktorý vychádzal z chrámu, zastala Zuzana. Niečo 
ukazovala rukami a ústami. Chcela čosi povedať, 
avšak nemohla. Ukazovala na breh, čo bol nad Ľu
tinou a na kríž pri chráme. Teraz sa už ľudia ne
smiali.

— Zdá sa, chce povedať, — ozval sa jeden, — 
aby sme na tom mieste nad dedinou, kde mala zja
venie, postavili kríž.

Zuzana prikývla.
— Drahí veriaci! — prehovoril kňaz. — Túto vec 

nechcem brať ľahkomyseľne. Urobte kríž, v. nedeľu 
ho vynesieme na to miesto, postavíme a posvätíme.



Celá dedina a vela ludí z okolia niesli v procesii 
kríž na miesto zjavenia. Keď zastali na tom mieste, 
Zuzana sa chvela.

— Neboj sa, Zuzana, chyť sa môjhô rúcha! — po- 
smelovál ju kňaz.

Zdvihli kríž a okolité lesy a hory počuli velebné: 
„Spasi, iHospodi, Iudi T vo ja . . . "  Velebný spev sa 
niesol z kopca nad dedinou na biednu chyžku Zu- 
zaninu, ktorá stála na okraji dediny. Nad dedinou 
sa niesol chorál a vznášal sa do výšav. Spočiatku 
bledá a nastrašená Zuzanina tvár sa začala meniť 
na radostnú. Zuzana sa zahľadela na jedno miesto, 
akoby do diaľky a zrazu prehovorila:

— Prečistá Panna Mária hovorí, aby na tomto 
mieste na jej česť bola postavená kaplnka. . .  — 
Zuzana mala zjavenie . . .

V jednu nedeľu. Zuzana čakala pri chráme kňaza.
— Našla som tento obrázok na mieste pri kríži. 

Takýto obraz treba namaľovať ako oltárny obraz do 
kaplnky, — povedala a podala kňazovi malý obrá
zok. Kňaz sa pozrel na obrázok. Na ňom bola pre
čistá Panna Mária obkľúčená anjelmi ako sa vzná-

Hlavná kaplnka Uspenia presv. Bohorodičky z r. 1852
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Zuzanin hrob

ša do neba. Rozprestretými rukami akoby žehnala, 
ochraňovala a volala k sebe.

— Obrázok znázorňuje Uspenie — Nanebovzatie 
Bohorodičky, — nahlas rozmýšľal kňaz.

Pred chrámom zastal kočiar pečovského farára. 
Vystúpil a prišiel ku kňazovi Rojkovičovi. Pozrel sa 
na obrázok.

— Zázračne je j bol daný v lese na mieste zjave
nia, — objasňoval kňaz Rojkovič.

— Tu máme možnosť presvedčiť sa! — povedal 
pečovský farár.

Vošli do chrámu. Za nimi veriaci. Pred zrakmi 
všetkých položili obrázok do kivota, pod darochra- 
niteľnicu, zamkli a zapečatili kivot. Zuzana sa na 
všetko pozerala a ničomu nerozumela. Zamkli a j 
chrám a k dverám postavili stráž.

Nasledujúceho dňa Zuzana priamo cez horu odišla 
do Hanigoviec ku kňazovi Rojkovičovi.

— Dnes ráno mi bolo povedané, aby som išla ku 
krížu. Ponáhľala som sa a pod krížom som našla 
tento obrázok. Taký istý ako bol prvý, len je na ňoim 
pečiatka, — hovorila a podala kňazovi obrázok. Ru
ky starého kňaza sa chveli, keď obrázok vzal do 
svojich rúk. Prikázal, aby ihneď zapriahli.

Pred dreveným ľutinským chrámom bolo rušno. 
Zbehla sa celá dedina, lebo videli, že do dediny 
prišiel ich kňaz, aj pečovský farár. Dvere chrámu 
boli zamknuté. Vošli do chrámu. Kivot bol zamknu
tý a zapečatený. Odtrhli pečať a odomkli kivot. Pe
čovský farár netrpezlivo vzal do rúk darochranitel- 
nicu a pozdvihol ju. Ľud v chráme uvidel, ako pe
čovský farár zbledol. Každý sa chcel pozrieť do ki
vota.

— Prázdny! — ticho odovzdávali jeden druftéimu 
to, čo videli. Ku kivotu sa priblížila aj Zuzana. Ona 
nič z toho všetkého nechápala. Teraz ľudia videli, 
ako pečovský farár padol na kolená pred Zuzanou:

— Prehrešil som sa proti vám, Zuzana, odpusť
te mi . . .

Správa o zázračných udalostiach v Ľutine sa ako 
blesk šírila po celej prešovskej diecéze a do sveta.



Na všetky sviatky Bohorodičky prichádzali do Ľuti- 
ny tisíce veriacich. Teraz už len svätý Boh vie, 
z čej iniciatívy každý pútnik .niesol zo svojej dediny 
kameň alebo tehlu na budovu kaplnky v Ľutine na 
miesto zjavenia. Každý pútnik prinášal kameň alebo 
tehlu a v Ľutine skoro vyrástla hora kamenia z dedín 
prešovskej eparchie, ale aj zo Zakarpatska, Haliče, 
Potisia.

Kaplnka na česť Uspenia prečistej Panny Márie 
v Ľutine mala byť prejavom veľkej lásky k prečistej 
Panne Márii všetkých gréckokatolíkov. Prihlásili sa 
majstri a robotníci a už roku 1852 na sviatok Uspe
nia presvätej Bohorodičky posvätili hotovú kapln
ku za účasti 16 tisíc pútnikov, v tom čase veľkého 
množstva, ked zoberieme do úvahy, že sa vtedy 
chodilo na odpusty len pešo. V eparchii nebolo de
diny, ktorá by nebola zastúpená na tejto veľkolepej 
slávnosti. Na oltár kaplnky položili veľkú ikonu Us
penia — Nanebovzatia Bohorodičky, namaľovanú 
z malého obrázka neznámym maľarom. Okolité ho
ry počuli velebnú modlitbu — spev 16 tisíc pútni
kov: „Vo Uspeniji Tvojem nas neostavila jesi Boho- 
rodice . . .  — V svojom zosnutí si nás neopustila, 
Bohorodička

V tejto slávnostnej a svätej chvíli prehovorili prví 
ochrancovia Ľutiny, lekári Kozma a Damián, muče
níci. V dávnych stáročiach, ked v Ľutine je j obyva
telia si postavili drevený chrám, zasvätili ho zázrač
ným lekárom, 'ktorí zadarmo liečili ľudí v prvckres- 
ťanských časoch, dvom bratom Kozmovi a Damiá- 
novi. Teraz Ľutina, postavením kaplnky, prechádza
la pod ochranu prečistej Panny Márie. Aby ostali 
v pamäti veriacich, Kozma a Damián, počas po
sviacky kaplnky prehovorili zázrakom. Niekoľko 
sto metrov nad kaplnkou počas jej posviacky vy
tryskol prameň čistej, krištáľovej vody, aby desiat
ky t sícov pútnikov si uhasili smäd.

Reku 1855 Svätý Otec udelil ľutinskej kaplnke 
plnomocné cdpus^ky. Ľutina sa stala najväčším 
odpustovým miestom prešovskej eparchie.

V lete roku 1971 uplynulo 120 rokov od čias ľu- 
tinských zjavení. Stál som (autor týchto riadkov) 
na mieste udalostí. Briežok nad Ľutinou, v doline 
potok Ľuťnka. 120-rcčná kaplnka, kríž na mieste 
zjavení, pri ňom hrob Zuzany. Nad kaplnkou sa vy
pína breh, takže veriaci počas bohoslužby stoja 
akoby v amfiteátri. Každý vidí všetko. Miesto skráš
ľujú vysoké stromy. V ich tieni stojí kaplnka, kríž 
aj Zuzanin hrob . . .

Idem do dvora Zuzany, v ktorom žila. Po jej malej, 
drevenej chyžke už n’et stopy, avšak idem s úmys
lom, že sa niečo dozviem.

— Áno, žila v tomto dvore. Jej chyžka bola vzadu 
terajšieho dvora. Môj manžel bol vnukom Zuzany, 
ale ja sa na ňu nepamätám. Hovoril nám o nej jej 
syn, môj svokor.

So mnou rozpráva Mária Varoľaková, 86-ročná 
žena. Zuzanim vnuk bol je j manželom. Najstarší 
Zuzanin syn Andrej bol jaj svokrom.

— A ako vyzerala Zuzana? — pýtam sa.
— Bola namaľovaná so „zajdkou“ na hríby. Tento 

obrázok stál v terajšom veľkom chráme. Videla som 
ho. A kde je tá maľba teraz — neviem. Ja som ako

Z mariánskych odpustov

mladá odišla do Ameriky a neviem, čo sa stalo so 
Zuzaniným obrazom. Tiež sa nevie, kde je ten malý 
obrázok, z ktorého maliar namaľoval oltárnu ikonu 
do kaplnky.

— A ako je j manžel?
— Po všetkých týchto udalostiach vrátil sa do

mov. Vrátil sa ešte chudobnejší ako odchádzal. Pre
márnil i tie peniaze, ktoré dostal za predaj poľa. 
Zuzana s deťmi ťažko živorila a keď sa po mnohých 
rokoch vrátil bez ničoho, Zuzana ho neprijala. Odi
šiel do sveta a viac o ňom nikto nič nepočul. A hľa, 
ešte som si niečo pripomenula: toho bieleho starca 
videli aj Zuzanine deti. Toto mi rozprával môj svo
kor, Zuzanin syn. Deti ho často videli, keď sa zvo
nilo na Anjel Pána. Vtedy im hovoril: „To trúbia 
anjelské chóry.“

Z dvora Zuzany sa znovu vraciam na miesto zja
vení a zastavujem sa pri je j hrobe. Obyčajný hrob. 
Aby po ňom nezanikla stopa, kňaz A. Babják ohra
dil ho betónovou ohradou a postavil kamenný kríž 
s nápisom: Zuzana Fekete . .  . Aké je toto všetko 
divné. Nazvali ju Zuzanou Fekete. A keď som na
zrel do zachránených matrík, zistil som, že sa ne- 
nazývala Fekete. To bola len miestna prezývka, 
ktorou ľudia na dedine aj teraz odlišujú jednotlivé 
rodiny toho istého rodu a priezviska. V matrike sú 
mená dvoch Zuzán, ktoré spadajú do čias našich 
zjavení: Zuzana Čekanová a Zuzana Sapara. Možno 
ďalšie roky vyjavia nám skutočné meno Zuzany. . .

Na briežku nad kaplnkou boli neskôr postavené 
ešte dve kaplnky, a to z dôvodov, že na odpusty pri
chádzalo v niektorých rokoch až 50 tisíc veriacich, 
aby takto mohli byť obslúžení všetci pútnici. Je to 
kaplnka sv. Kríža s dvoma ikonami, ktoré znázor
ňujú sňatie Ježiša Krista z kríža, a kaplnka sv. Anny 
s ikonou sv. Anny s malou Pannou Máriou.

Stúpam hore, idem k poslednej kaplnke, ktorá je 
nad žriedlom-studničkou, ktoré vytrysklo v deň po
sviacky kaplnky Uspenia. V samom strede kaplnky



je studnička s chladnou čistou vodou, studnička 
napája tisíce pútnikov. Pijem vodu zo studničky, 
potom umývam vodou tvár, oči. Ľudia hovoria, že 
táto voda lieči, obzvlášť o č i . . .  a že už bolo viac 
prípadov uzdravení. Niečo sa mi ozýva v mojej du
ši a ja sa rozhodujem. Skláňam sa nad studničkou, 
rukou čerpám z nej vodu a svätím ňou kaplnku:
— Ja, nedôstojný sluha Kristov, Štefan, svätím túto 
kaplnku a studničku na pamiatku svätých mučení

kov, zázračných lakárov prvokresťanských čias. 
Kozmu a Damiána. Oni boli pôvodnými ochrancami 
Ľutiny a ich kostolíka, ozvali sa, prehovorili týmto 
žriedlom v deň posviacky kaplnky Uspenia, preto 
nech táto kaplnka nad studničkou a studnička idú 
do dejín ako kaplnka a studnička sv. Kozmu a Da
miána . . .

o. Š t e f a n  P a p p

L U C I N S K A J A  H O R A
Na tomto mieste uverejňujeme v origináli veršované rozprávanie o dejinách mariánskeho odpustu v Ľutine: Lucinskaja hora. 

Jej autorom je Mikuláš Dzurinda, pochádzajúci zo Závadky, okr. Spišská Nová Ves, t. č. 74-ročný učitel na dôchodku. Je to 
z jeho brožúrky Lucinskaja zorja, ktorú napísal v čase vojensk ej základnej služby v druhej svetovej vojne v Tatranských Matlia. 
roch. Tlačou vyšla roku 1946 v Pre"šove so súhlasom Gr.-kat. biskupského úradu v Prešove, čís. 2157/1946.

1. Mily christijan e  
novinu vam skažu, 
k o to ra  prichod ila  
na lucinsku  horu.

2. Starý kn ihi tverďat, 
čto  Boh s ja  zm iloval 
starý  lu d e  znajut 
¡ak  sv jatoho  posla l.

3. Na P reobražen ije  
p red  m noho hodam i, 
B oh utverdil viru 
svojim i tajnam i.

4. Vo se li Lucina 
bidna vdova žila,
iz svojich  b idnych ruk  
ona sja  živila.

Ikon a  presv. B ohorod ičky  v h lavn ej k a 
p ln ke  n a  m ieste z javen ia

5. T oho dňa ja k  vstala  
zajdku  zhotovila,
í iš la  do lisa  
by hriby sbirala.

6. Ja k  hriby sb irajet, 
strach  na ňu napadat, 
bo sv jaščen n ik  v rizach  
pred  n ej sja  jav ía jet.

7. S v e likoh o  strachu  
na ko lin a  pala ,
i sam a poticht 
m olitvu Šeptala.

8. S v jaščen ik  houorít:
„títo ty zdijs d ila ješ?
v cerkv ach  služby kon čat  
ty hriby sb ira ješ?“

9. Za s e j h rich  ty budeS 
ta k  pokutovati,
č to  na š ije  m isto  
budeš v se choditi.

10. T eperj iď  na faru
k  otcu duchovnom u, 
skaž i jem u všitko, 
čto  ja  teb i skažu.

11. Naj d a s f postav ili 
krest tut na tom  misti, 
bohoslužen ija
naj dast vse končití.

12. Žena razskazala , 
č to  ona spoznala, 
v lici sv jaščen n ika  
Otca N ikolaja .

13. S o tkazom  bižala  
i vsjo razskazala , 
no viry ne našla, 
ni pravdy n e našla.

K ap ln ka  sv. Kozmu a Damiána — pri 
pram eni vody

14. Ľude vysm ivali 
„hrišn ico“ kazali, 
i ku tomu vsehda  
sá len o j volali.

15. No žena naprikaz  
pokutu deržala , 
na m isto chod ila  
i s ja  žalovala.

16. Sv jaščenn ik vo rizach  
jav ilsja  b o ľše  raz, 
ženu napom ínal
0 se j krest m noho raz.

17. „Za odnu sedm icu  
ja k  krest nepostavjat, 
to ne pohovoríš  
slova ni odn okrat.“

18. S edm ica kon čilasj
1 v poslidn e fan o , 
sv jaščen n ik  pred  dvermi 
chiži k lič e t : — ženol

19. „Dnes ja k  so ln ce  vyjdet 
a k re s ta  nebudet,
to ty on im iješ  
p oka  ho  nebudet.“



K aplnka so. K ríta

20. Zena ubiiala 
starostu klikala,
i vsjo razskazala ,
Cto ona slyšala.

21. Ktm starosta prtšol
oo komnatu ženy, 
nikoho n e bylo
nt dnu, ni p red  doerm t.

22. Starosta hovorí:
„Cto nič n e n a ch o d iť ‘, 
ozvalsja do Seny 
na čto  jeh o  zvodít.

23. Zena do starosty 
slova ne skazala,
bo po svojim  slovám  
u le  níma byla.

24. Ľude ne vírili
a  klam stvo dum ali 
a bídnuju ženu  
vsi bespokojlli.

25. Novinu Sírili
verchnosfam  prineslt,

Hlavný oltár v m ariánskom  pútnickom  
chrám e

Zuzanu F ek e te  
vračt izslidtli.

26. K om tssija vračov  
kon ečn o  rištla,
č to  v íe n i d ijstvujet 
nadprirodna sila .

27. Vist sja  rasširila , 
ľudej udivila, 
ja k  vrači skazali, 
č to  čudná novina.

28. Eucinski se la n e  
sja  dohovorili, 
na horu lucinsku  
h n eí krest postavili.

k o tra  v to l kap ličk t  
m at bytí slávená.

36. Na fa r i ot ženy  
tu ikonu  vzjalí,
a  s e j ča s  pod  dvom a  
zam kam i zam knuli.

37. Ot odn oho zám ku  
na far i k íu č  osta l, 
a  ku rátor druhij 
kľú č so  soboju  vzjal.

38. Novinu to j ženy  
n e chotili znati,
i takim  obrazom  
ch o tili tajiti.

29. Á ja k  k re st  posvjatil, 
sv jaščen n ik  tohdašni), 
ľude vosk llkn u li:
„Boh je st  V šem ohuščíj“!

K ap ln ka  sv. Anny

30. A n im aja ie n a  
tep er f zakriča la , 
novyj krest na horí 
ona privítala.

31. Pri h lavnoj k ap ličk i 
s e j krest postavlenyj, 
vsim ľucľam holosít  
tajnú božoj sily.

32. S ej tajný sv jaščen n ik  
k o li sja  On zjavil,
tu bídnuju ženu  
tkonoj obdaril.

33. Pri tom  je j hovoril, 
čtoby  vsim skaza la , 
čtoby  na tom místi 
k a p lič k a  stojala .

34. S častlivaja  žena  
s ikon o j b iiá la , 
otcu duchovnom u

všitko razskazala .

35. V zn ak  dokazateľstva  
ikonu prinesla,

39. No Boh svoju silu  
ch otíl vyjaviti, 
virnych christijan ov  
víru ukrlplti.

40. Druhij raz ta  Žena 
na m ísto prichodit, 
tu sam u ikonu  
o p ja t tam  nachodit.

41. J a k  ikonu  dvihla, 
ta  na faru  išla,
i ta k  hovorila, 
č to  op ja t tam našla.

42. Na fa r i lad ičku  
sk o ro  otvorili, 
č to  by t tu druhu 
ikonu  tam  skryli.

43. D aremno chotili 
ta jno vsjo robítí,
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no pervoj ikon y  
v lad ičk i n e našli.

44. T eper vsi uznali, 
č ío  to  n e cyganstvo, 
ikon a  slúžila
za d okazate lstvo .

45. Na ču dn oje d ilo  
vsi pozera lis ja , 
k ap ličku  stavjati 
dohovorilisja .

46. K ap lička  už stojit 
p erva ja  ot spodu, 
na tom  sam om  misti 
hdi n ašla  ikonu.

47. Čudesná ikon a  
tam  na p resta li fe, 
prichoďašC ich  ľudej 
vsehda potiša fe .

48. Ot toho  vrem eni 
lu c in skaja  hora,

svititsjá zareju  
nebesn aho solnca.

49. Tam seb i Marija 
m isto izvolila, 
čtoby  ot vsich tudej 
proslaven a byla.

50. Proto vozzyvam e 
userdno b laham e: 
zastupa} nas vsehda  
Lucinska Marija!

■{" Z kresťanského sveta

Svätý Otec Ján Pavol II. sa stretol v Apoštolskom 
paláci vo Vatikáne s 80 účastníkmi medzinárodné
ho sympózia na tému Začiatky a rozvoj kresťanstva 
slovansko-byzantského, ktoré bolo v Ríme 3. až 6. 
mája.

V sobotu 7. mája t. r. vydal sa Svätý Otec Ján 
Pavol II. na 37. zahraničnú apoštolskú cestu. Tento
raz jeho pútnické kroky viedli' do štyroch krajín 
Latinskej Ameriky: do Uruguaja, Bolívie, Peru a Pa- 
raguaja. Bola to súčasne 9. cesta do Južnej Ameriky. 
Trvala od 7. do 19. mája. Počas návštevy povedal 
54 prejavov a homílií.

Pri príležitosti Mariánskeho roka a 10. výročia 
pontifikátu Svätého Otca Jána Pavla II. bola v poľskej 
Lodži v miestnostiach Vyššieho duchovného semi
nára od 1. do 14. júna filatelistická výstava pošto
vých známok o mariánskej tematike Mater Christi 
'88. Boli v nej súbory z celého kraja.

Ku koncu apríla t. r. Svätý Otec Ján Pavol II. pri
jal rezignáciu arcibiskupa Liudasa Povilonisa, apoš
tolského administrátora Kovna, z dôvodu vysokého 
veku a podlomeného zdravia, a za nového apoštol
ského adm'nistrátora „ad nutum Sanctae Sedis“ 
arcidiecézy kovnianskej vymenoval biskupa Juoíza- 
sa Preikšasa, doterajšieho pomocného biskupa arci
biskupstva.

Na požiadanie moskovského patriarchátu ústred
né štúdio dokumentárnych filmov nakrútilo dvoj
dielny film k tisícročiu pokresťančenia Rusi s titu
lom Pod požehnanou ochranou.

V Salamanke rokovalo 50 teológov, znalcov cir
kevného práva, historikov a sociológov zo 14 kra
jín o problémoch biskupských konferencií. Toto 
medzinárodné kolokvium sa konalo na tamojšej uni
verzite za účasti katolíckych univerzít v Eichstätte, 
Ottave, Paríži, Ríme a Washingtone.

Famiglia Christiana — taliansky katolícky týž
denník, ktorý vychádza vo vyše miliónovom nákla
de, vysiela po súhlase príslušných miest svojho stá
leho korešpondenta do Moskvy.

Svätý Otec Ján Pavol II. povzbudil k dialógu me
dzi katolíkmi a reformovanými pri príležitosti au
diencie pre zástupcov Sekretariátu pre jednotu

kresťanov a zástupcov Svetového zväzu reformova
ných cirkví.

Ekumenický pravoslávny patriarcha Dimitrios I. 
po návšteve Ríma, Londýna a Ženevy v minulom 
roku vyhlásil, že cieľom týchto návštev bolo upev
nenie bratských vzťahov medzi Carihradom a pra
voslávnymi cirkvami a napomáhanie jednoty medzi 
národmi a ľuďmi na našej zemi. Návšteva ruskej 
pravoslávnej cirkvi bola prvou úradnou návštevou 
ekumenického patriarchu za posledných 400 rokov.

Na tému Cirkev a Šport bude v r. 1991 v Ríme 
Svetový kongres. Podľa slov kardinála A. Casaroli- 
ho Svätý Otec oň prejavuje osobitný záujem.

Talianska televízia uviedla film Franca Rossiho 
Chlapec menom Ježiš. „Želal by som si — povedal 
pri tej príležitosti režisér — aby film bol prijatý 
ako poetické vyprávanie o iiadčasových hodnotách. 
Bolo by chybou dopátravať sa symbolov vo filme, 
v ktorom sa fantázia mieša s faktmi z Ježišovho 
detstva.“

Dňa 6. apríla t. r. konzistórium sídelných kanoni
kov v Hajdúdorogu (MĽR) zvolilo dr. Szilárdä Ke- 
resztesa za apošt. administrátora hajdúdorožského 
biskupstva a miškolského exarchátu. Jeho zvolenie 
potvrdila aj Rada konzultorov apoštolského exar
chátu v Miškolci.

Na Lipowskej Hali v PĽR bolo stretnutie lyžiarov 
a turistov zo Žywca a okolia, ktoré malo spomien
kový ráz. Pred 30 rokmi bol tu na chate na Liipow- 
skej Hali ako duchovný vedúci lyžiarskeho kurzu 
kňaz Karol Wojtyla, terajší pápež Ján Pavol II. 
Vedúcou myšlienkou zrazu boli slová, ktoré vtedy 
duchc<vný vedúci bol napísal do pamätníka: „V ho
rách choď vždy tak, aby si neničil.“

VÝZVA KU KAJÚCNOSTI
Ja  volám  Teba, Pane, B ože môj, 
volan ie m oje nem á kon ca  kra ja , 
m odlitba ma s Tebou sp á ja : 
preto  sa  vrúcne m odlím , 
zrak  svoj p red  Tebou klon ím .

S rdce m oje jasá :
Ty si naša spása!
Daj, aby sa  ľudia p o lep šili — 
skô r  než zomrú,
skôr , než spatría  Tvoju dobrú tvár.

Marta Hudáková
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dfi> 2. mája 1988 ndp. ordinár Mons. lán H i r k a, 
apošt. administrátor prešovský, sa zúčastnil na ro
kovaní na ONV v Starej Ľubovni. — Dňa 7. mája 
1988 posvätil obnovený chrám v čeľovciach, okr. 
Trebišov, a zároveň udelil sviatosť manželstva boho
slovcovi Pavlovi Dancákovi a Monike Hamžikovej.
— Däa I. mája 1981 posvätil obnovenú kaplnku v 
chotári farnosti Kyjov. — D ia 9. Mija 198® sa zú
častnil na slávnostnej recepcii na Pražskom hrade 
u prezidenta republiky. — Dfia 15. Mája 1998 navští
vil farnosť Vyšný Orlík, okr. Svidník, kde spolu s ve
riacimi oslávil chrámový sviatok. Pri tejto príleži
tosti pozdravil správcu farnosti o. Mariána J. Po- 
tôša, OSBM, ktorý si pripomenul vzácne jubileá — 
70 rokov od narodenia a 45 rokov od svojej kňazskej 
vysviacky. Jubilantovi sa poďakoval za jeho dote
rajšiu obetavú prácu vo vinici Pánovej a prosil Vše
mohúceho, aby mu dal ešte vela zdravia, sily, po
žehnania i radosti v ďalšom živote. — Dfi* 22. mija 
1983 sa zúčastnil na odpustovej slávnosti Zoslania 
Svätého Ducha v Rafajovciach. — Dta 25. mája 1988 
oslávil v Prešove s o. Mikulášom Ďurkáňom, CSsR, 
jeho 70. narodeniny. Jubilantovi sa poďakoval za 
jeho prácu a poprial mu vela Božieho požehnania 
a úspechov. — Dfia 28. mája 1988 v rámci mimoriad
neho Mariánskeho roka sa zúčastnil na kňazskej 
púti v Košiciach, kde slúžil sv. liturgiu a kázal Bo
žie slovo. — Dňa 31. mája 1988 viedol v Prešove 
poradu okresných dekanov.

M. M.

NAŠI JUBILANTI

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

Michal Majovský, CSsR, správca farnosti Svetlice
— 65 rokov od narodenia (7. 8. 1923);

Ján Hric, archivár Gr.-kat. biskupského úradu v 
Prešove — 40 rokov od ordinácie (8. 8. 1948);

Pavol Mártyak, na odpočinku v Humennom — 60 
rokov od ordinácie (28. 8. 1928).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohaja Fit, blafcaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST

Všeobecný: Za novinárov, aby napomáhali vzrast 
viery, spravodlivosti a pokoja.

Misijný: Aby sa v Cirkvi neumenšila veľkodušná 
obetavosť žien na misijnom poli.

Srdce Ježišovo, daj kňazom v duchovnej správe 
všetky potrebné milosti.

ZASADANIE KURATÓRIA GCHS

Dňa 25. mája 1988 v Charitnom dome vo Vrícku 
bolo jarné zasadanie kuratória Ústrednej charity na 
Slovensku. Po koncelebrovanej sv. liturgii ndp. Mons. 
ThDr. Jozef Feranec, biskup banskobystrický, po
svätil nový moderný charitný dom pre rehoľné ses
try s kapacitou 150 lôžok. Potom nasledovalo roko
vanie kuratória. Medzi iným sa prerokovala aj otáz
ka výstavby tak prepotrebného charitného domu 
pre gr.-kat. rehoľné sestry.

Na zasadaní boli prítomní aj zástupcovia MK SSR 
a z každej diecézy na Slovensku po dvaja členovia.

r J. B.

STROPKOV

Gréckokatolícki veriaci v Stropkcve už tradične 
oslavujú chrámový sviatok na Česť Panny Márie us
tavičnej pomoci a sv. apoštolov Cyrila a Metoda. Pri 
tejto príležitosti sa dňa 3. júla t. r. zišlo na chrámo
vý sviatok mnoho veriacich zo Stropkova a zo širo
kého okolia. Túto milú slávnosť svojou prítomnos
ťou povzniesol aj ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a„

apoštolský administrátor prešovský, ktorý srdečný
mi slovami povzbudil prítomných k mariánskej úc
te a láske, a k dedičstvu našich apoštolov sv. Cyrila 
a Metoda.

Slávnosť sa začala už v sobotu večer. To už bola 
príležitosť na sv. spoveď a sv. prijímanie pri Službe 
Božej. Potom bol eucharistický sprievod okolc chrá
mu a cez noc celonočná pobožnosť. Aj rím.-kat. ve
riaci zo Stropkova mali bohoslužby vo svojom ob
rade o 8. hodine.

Po slávnostnej sv. liturgii miestny duchovný o. 
Jozef Čverčko poďakoval ndp. ordinárovi za jeho 
návštevu, ďalej všetkým pútnikom a duchovným ot
com za výpomoc pri slávnosti. Mirovaním a „mno- 
holitstvijem“ Svätému Otcovi, ndp. ordinárovi, kňa
zom a veriacim sa milá slávnosť skončila. J. Č.



Pápež pokoja a lásky
(8. pokračovanie)

V ISTANBULE

Msgľ' R oncalll 5. januára 1935 p riš ie l do  Jeru zalem a s titu
lom  arcib iskupa m esem brijskéh o  a  s  právom ocou  a j p re  G réc
ko . Svojím príchodom  do  T u recka  sa  po  prvý raz cítil b isku 
pom , duchovným  pastierom , k e ď ž e  tu úrad a p o što lsk éh o  d e 
leg á ta  bo l spojen ý  a j s  úradom  adm in istrátora ap o što lsk éh o  
vikariátu.

Vo svo je j činnosti v T urecku  si postav il dvojitý  c ie ľ : udržia
vať a  oživoval náboženský  život v er iacich  a  d o k á z a l tu reckej

vláde, že činnosť c irkv i je  pod ľa  svoje] povahy  č isto  duchovná  
a  ob íd e  sa  bez a k e jk o ľv e k  p o lit ick e j podpory . Duchovenstvu  
odporúčal zachovávať túto h ierarch iu  pov in nosti: kázať, vyko
návať n ábožen ské obrady, duchovne pom áhať, povzbudzovať 
k  zhode, pokoju  a  k re sťan sk e j ak tiv ite , a le  n ikdy  n eprestu po
vať v Turecku p latn é a  záväzné predpisy .

Dobrým dôkazom  lo ja lity  p osto ja  a p o š to lsk éh o  d e leg á ta  
voči tureckém u štátu b o lo  napr. zav ed en ie  tu reck e j reč i do  
bohoslužieb. R oncalli tým p red išie l n esko rš ie  rozhodnutia Dru
h éh o  vatikán skeh o  koncilu .

A rcibiskup R oncalli m al s íd lo  a j v A ténach. Roku 1937 sa  
na n ejaký  ča s  tam usídlil, aby  plnil povinnosti ap o što lsk éh o  
d eleg á ta . Po nezdarenom  gréckom  útoku  na T u recko  p resťa
hovalo  sa  z tu reckých  kra jov  do  G récka  do  dvoch  m iliónov  
utečencov. Medzi nimi boli p očetn í ka to líc i. B olo  treba  riešiť  
problém  ieh  spolčovan ia  a  n ábožen skej obsluhy.

Počas svojho pôsoben ia  a p o što lsk éh o  d e leg á ta  v G récku  
usiloval sa  R oncalli využiť každú  p rílež itosť na stretnutie  
s  n iektorým  hodnostárom  pravoslávnej cirkvi. V m áji 1936 
tri dni sa  zdržal na posvätnej h o re  Athos, v tzv. m n íšskej

repu blik e, aby  študoval a  b ližšie  poznal život a  duchovný svet 
je j  obyvateľov . V šetky  tieto  stretnutia a  rozhovory pomáhali 
účinne lám ať bariéry  nedôvery , le p š ie  sa  chápať navzájom, 
vy chádza l si v ústrety na c e s te  ekum enizm u. Táto činnosť 
ap o što lsk éh o  d e leg á ta  v G récku  i Turecku m ála napokon  od
raz na Druhom vatikán skom  k on c ile , na ktorom  sa zúčastnili 
popredn í p redstav itelia  pravoslávnych cirkv í a k o  pozorovate
lia.

Cez druhú svetovú vojnu arcib isku p  R oncalli stá l pred  ťaž
kou  ú lohou , aby  v m en e p áp eža  vykonával sku tky  lásky  a  mi
losrdenstva tým , k to r í bo li na to odkázaní.

V k ra jin e  b o lo  n edostatku  šatstva a  potravín. Na požiadam e  
g réck y ch  štátn ikov  a  hodnostárov  pravoslávnej cirkvi osobne 
iš ie l d o  Ríma, aby  V atikán sprostredkova l u spojen cov  zmier
nen ie b lokády . Pápež Pius X ll. vym ohol dovoz potravín do 
G récka.

K rátko  p red  kon com  vojny, v d ecem bri roku  1944 Msgr. 
R oncalli d osta l z Ríma šifrovan ý  te leg ram : „Príďte bezodkladne  
— p re ložen ie  — nuncius — Paríž — Tardini.“ R oncalli sa 
ihn eď  zbalil. T akto  sa  stal R oncalli vatikánskym  vyslancom, 
nunciom  vo vtedy najvýznam nejšom  m este západn ého sveta, 
v Paríži, už osloboden om  od  h it lerov ske j okupácie.

NUNCIUS V PAŽIŽI

A rcibiskup R oncalli a k o  nový vatikán sky  vyslanec vo Fran. 
cúzsku m al riešiť  ú lohy, k to ré  neboli m alé a  n eboli ani ľahké. 
R oncallim u bo lo  zrejm é, že d o  n ep oko jn éh o  a  vzrušeného 
p rostred ia  môžu preniknúť iba  s veľkým  poko jom  a  najvyš
ším  citom  p re  takt. V edel pracovať veľm i trpezlivo, v ničom  
sa  neprenáhlil.

P očas svo je j o sem ročn ej činnosti vykonal vizitáciu väčšiny  
fran cú zskych  d iecéz . P rem eral Francúzsko krížom -krážom . 
C hcel pozn ával z v lastnej skú sen osti veriacich  a  cirkevné  
problém y  jedn otlivých  d iecéz , resp. farností. T ieto vizitácie 
boli p reň ho pram eňom  radosti a  štastia . Z ískal si c e lé  Fran
cú zsko a  k eď  po ôsmiz-h rokoch  ho  opúšťal, zan echal tu veľ
k é  m nožstvo osobn ých  priateľov .

KARDINÁLSKA HODNOSŤ

Dňa 12. januára 1953 bo l A ngelo R oncalli m enovaný za kar
dinála. P odľa sta re j trad ície  kard in á lsky  biret nunciovi k ládo l 
na hlavu preziden t republiky . Na túto slávnost boli pozvaní aj 
jeh o  b erg am sk í p r ia te lia  a  kra jan ia  zo Sotto il Monte_ Kardi, 
núl R oncalli p o k ľa k o l p red  prezidentom  V. Auriolom, aby pri
ja l od  n eho  červ en ý  biret. B olo to  15. januára 1953. Táto chví
ľa  m ocn e zapôsob ila  na prezidenta. V h lbokom  dojatí k ládo l 
b iret na pokornú  hlavu c irk ev n éh o  hodnostára. Jeh o  bergam 
sk í kra jan ia  p laka li od  radosti.

(Pokračovanie v budúcom čísle J

Po ničom netúžim a na nič tak veľmi nemyslím ako žiť a 
umrieť za duše, ktoré sú mi zverené.

Všetci sme spoločne zodpovední za obyvateľstvo trpiace 
podvýživou. (Ján XXIII.)

Prevádzame náter kostolných veží a striech, opravu 
alebo výmenu krížov na veži. luraj Kušnír, Leningrad
ská 119, č. t. 41713, 080 01 Prešov.
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