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Od sviatku k sviatku
Náš východný obrad je bohatstvom a pokladom, 

v ktorom sa ]'asne odráža duch prvotného kresťan
stva, ako to zdôrazňuje aj Druhý vatikánsky koncil 
v dekréte o východných katolíckych cirkvách: „De
jiny, tradícia a pramnohé cirkevné ustanovizne na- 
vidomoči dosvedčujú, ako veľmi sa východné cirkvi 
zaslúžili o celú Cirkev. Preto tento svätý cirkevný 
snem nielenže zahrňuje toto duchovné dedičstvo 
patričnou úctou a zaslúženou chválou, ale ho aj ne
pochybne pokladá Za dedičstvo celej Kristovej Cir
kvi“ (5).

Je to velebné dedičstvo nášho ľudu. Túto skutoč
nosť sl uvedomuje celý svet najmä v tomto jubilej
nom roku — tisícročí prijatia kresťanstva v prekrás
nom a velobnom byzantskom obrade, ktorý najlepšie 
zodpovedal Kyjevskej Rusi. Tento obrad byzantskej 
cirkvi sa vyznačoval osobitnou mystikou, hlbokou 
symbolikou, velebnými bohoslužbami a prekrásny
mi ceremóniami.

Toto drahocenné dedičstvo vytvorili najlepší sy
novia cirkvi na Východe, počínajúc sv. Bazitoni Veľ- 
kým, fánom Zlatoústym, Gregorom Bohoslovom, Ata- 
názom, Cyrilom Alexandrijským, Teofôuom, Damas- 
kinom, Romanom Sladkopevcom a ďalšími. Je vytvo
rený a posvätený modlitbami, ako to robil aj sv. Cy
ril a Metod, vykúpený obetou, pokropený slzami a 
krvou svätých mučeníkov.

Tento východný obrad vyhovuje aj súčasnému člo
vekovi a najmä psychike a povahe nášho ľudu. Spo
znávame ho a prežívame v priebehu celého liturgic
kého roku, ktorý začíname 1. septembra — začiat
kom Indikta. Slovo Indikt je latinského pôvodu a 
označuje vyhlásenie alebo nariadenie. Tento deň bol 
určený na vyrovnávanie daní.

Svätí Otcovia Prvého nicejského koncilu roku 325 
deň 1. septembra prijali na začiatok nového cirkev
ného roku a tento dátum si východná cirkev zacho
vala dodnes. Západná cirkev oslavovala tento deň 
spoločne až do roku 1097; odvtedy začiatok cirkev
ného roku bol prenesený na prvú adventnú nedeľu.

Cirkevný alebo liturgický rok je v plnom zmysle 
slova rokom Pána. Nie je totožný s občianskym ro
kom. Jeho predmetom sú dejiny spásy ľudstva, kto
rých stredobodom je Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ. 
Delí sa na dve veľké obdobia — vianočné a veľko
nočné — a každé z nich má svoj stred, prípravu a 
pokračovanie.

Cirkev „keď takto pripomína tajomstvá vykúpe
nia, otvára veriacim poklady čností a zásluh svojho 
Pána a takrečeno im ich neprestajne sprítomňuje, 
aby z nich čerpali a naplnili sa spasiteľnou milos
ťou.

Pri slávení tohtoročného cyklu tajomstiev Kristo
vých svätá Cirkev si uctieva osobitnou láskou pre-

Gr. kat. chrám  Panny Márie v C eľovclach  z r, 1935. (Sn ím ka:
F. D. J

blahoslavenú Bohorodičku Máriu, ktorá je neroz
lučne spojená so spasiteľným dielom svojho Syna.
V nej Cirkev obdivuje a velebí vznešené ovocie vy
kúpenia. V nej, sťa v tom najvernejšom obraze, Cir
kev s radosťou pozoruje, akou ona sama naskrze 
chce a úfa byť.

Do tohtoročného cyklu Cirkev zaradila aj spomien
kové dni mučeníkov a iných svätých, ktorí sa stali 
dokonalými pomocou mnohotvárnej Božej milosti, 
dosiahli už večnú spásu, vzdávajú Bohu v nebi do
konalú chválu a orodujú za nás . . .  Veriacim pred
kladá aj ich príklady, ktoré skrze Krista priťahujú 
všetkých k Otcovi. A ich zásluhami získava Božie 
dobrodenia“ (O posvätnej liturgii, 102—104).

Usilujme sa preto, aby sme mali živú účasť na li
turgickom roku, ktorý je plný Ježiša Krista a jeho 
tajomstiev. Čím lepšie ho budeme prežívať, tým viac 
budeme rásť v láske ku Kristovi. A to bude nielen 
k sláve Božej, ale aj k našej.



K A L E N D Á R  
N A  MESIAC

S E P T E M B E R

1. Š Cirkevný nový rok
Simeon, ctihodný

2. P Mamant, mučeník. Prvý piatok
3. S Antim, mučeník

4. N 15. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 4. Lit. 2
Kor 4, 6—11. Mt 22, 34—40. Babyl, arcibiskup; 
mučeník »

5. P Zachariáš, prorok
6. U Spomienka zázraku sv. arch. Michala
7. S Sozont, mučeník
8. Š Narodenie presv. Bohorodičky. Lit. Fil 2, 5—11.

Lk 1, 46—49
9. P Joachim a Anna, ctihodní

10. S Minodora, Mitrodora a Nymfodora, mučenice

11. N 16. nedela po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 5. Lit. 2
Kor 6, 1—4. Mt 25, 14—15; 19—21. Teodora, 
ctihodná
Nedeľa pred Povýšením sv. Kríža

12. P Autonom, mučeník
Oddanie sviatku Narodenia presv. Bohoro
dičky

13. U Kornel, mučeník
14. S Povýšenie sv. Kríža. Lit. 1 Kor 1, 18—24. Jn

19, 6; 12—20; 25—28
15. Š Nikita, mučeník
16. P Eufímia, mučenica
17. S Sofia (Žofia) a je] tri dcéry: Viera, Nádej a

Láska, mučenice

18. N 17. nedela po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 6. Lit. 1
Kor 6, 13—15; 17—20. Mt 15, 21—28. Eume- 
niáš, ctihodný
Nedeľa po Povýšení sv. Kríža

19. P Trofim, mučeník
20. U Eustach, mučeník
21. S Kodrát, apoštol

Oddanie sviatku Povýšenia sv. Kríža
22. Š Fokas, biskup, mučeník
23. P Počatie sv. Jána Krstiteľa
24. S Tekla, mučenica; apoštolom rovná

25. N 18. nedela po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 7. Lit. 2
Kor 9, 6—9. Lk 5, 1—6; 10. Eufrosínia, ctihod
ná

26. P Ján Bohoslovec, apoštol a evanjelista
27. U Kalistrát, mučeník
28. S Chariton, vyznavač
29. Š Kyriak, ctihodný
30. P Gregor, biskup; mučeník

„Milovať b u d e š ...“ (Mt 22, 37).
Roku 1986 vyšla v Prahe kniha Jany Marhouno^ej o medzi

ľudských vzťahoch v rodine Milujem, teda äät^A u to rk a  v 
názve knihy zmenila známy axlom filozofa Descarta (+1050): 
cogtto, ergo sum. Správne pochopila — to vidieť z celej kni
hy — že kvalita nášho života je  určovaná mierou lásky: som 
taký, aká je moja láska.

„Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom. .  •“
(Mt 25, 21).

Zo zápiskov slávnej francúzskej herečky Gabriely Bossie sa 
dozvedámei že mala úmysel rozlúčif sa s javiskom a so ži
votom vo svete a vstúpiť do kláštora. Ale v duši je j Ježiš po
vedal: „Ostaň tam, kde si! Len rob vždy tak, ako by si ty bola 
ja .“ Gabriela teda zostala vo svete.

Plňme si svoje povinnosti všade tam, kde nás postavil Boh, 
aby raz, až príde Pán, za našu vernosť nás postavil nad mno
hým . . .

„Tak im ho teda vydal, aby ho u k rižo v ali...“ (Jn 19, 16). 
Spisovateľka Gertrúd von le Fort v knihe Pilátova žena kla

die Piláta na sklonku života do Ríma. Tam nariadi zatýkanie 
kresťanov a medzi nimi, bez jeho vedomia, zatknú aj jeho _ 
manželku Claudiu Proculu. Zbadá ju až v aréne, ked s de
siatkami iných kresťanov zomiera. Je otrasený a doma chce 
spáchať samovraždu. Vtedy pristúpi k nemu služobná umuče
nej' manželky a odvážne mu povie: „Pontský Pilát, Claudia 
zomrela tak, ako zomrel Kristus: skrze tebe, ale aj za teba.“

O každom z nás, o každom človekovi, čo na tejto zemi žil 
a bude žiť, treba povedať tieto slová. Ježiš Kristus nevisí na 
kríži len pre nenávisť jeruzalemskej velrady,' pre Pilátovu 
zbabelosť alebo Judášovu zradu. Kríž a celá jeho hrôza je 
výplodom Iudskej spoločnosti, je výplodom hriechu.

..Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. • (Lk 5,
8)i

Herečka Jana Hlaváčová v interview s Mladým svštem (1981, 
47), povedala: „Neviem si predstaviť, že by som niekoho za
bila, ale netrúfala by som si povedať: toto by som nikdy ne
mohla urobiť!“

Božský SpasiteT poznal každého človeka a nepotreboval, aby 
mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo 
je v človeku (Jn 2, 24—2 5 ) . . .  Nikto -z nás nie je 
taký dobrý, že by nikdy neurobil nejaké z lo . . .  Zlo nerobia 
len ,.tí druhí“.

.,Verím, Pane a vyznávam, že ty si skutočne Kristus, Syn 
Boha živého, ktorý si prišiel na svet spasiť hriešnikov, z kto
rých prvým som j a . . . “ (Z modlitby pred sv. prijímaním).

- f d -

J o s e í  Maria Mana

SVÄTÝ KRÍŽ
Svätý K flíi , T obe vroucné ctím e, 
posledn í lä í k o  Pána Jež íše , 
ten  k tobou ckg  ko s te l Tebou. d{jSet 
k d y l V e lk é  Moravy m oc slávim e!

(Ze zbírky Cyrilometodôjské Valašsko)



Svet volá po mieri
Bezstarostný čas prázdnin a dovolen iek  vystriedal 

znooa čas povinnosti. Deti, čo  eš te  včera šantili u 
starej mamiľ, i tie, čo oddychovali n rozličných rek-  
reačných zariadeniach, znova čakajú  povinnosti. 
Opäť sa ^ m a n o v ú  školský  rok. Vynovené učebne  
dúchajú qRMMilJbNiiŕu* m  m nohých m iestach pri
chádzajú žiaci do nových škôl. Ti m ali — prváci — 
hádam aj šo slzičkou v oku , tí veľkí s vedom ím , Že 
ich čakajú nové povinnosti.

Deň začatia Školského roka je i dňom Svetového  
dňa mieru, ktorý vyhlásilo svetové m ierové hnutie, 
reprezentované Svetovou radou mieru. V ten deň — 
roku 1939 — sa totiž začala druhá svetová vojna. 
Hrozné následky druhej svetovej vojny sa stali pre  
ľudstvo poučením i výstrahou aby už nikdy v ľud
ských dejinách nedošlo k  tak e j hroznej vojne. Spory 
národov sa musia riešil m ierovou cestou. Ľudstvo 
musí mat budúcnosť a  tá je v mieri.

V súvislosti so Svetovým dňom mieru si treba pri
pomenúť úlohy, ktoré sú spojené s výchovou k  m ie-

A o p ä í sa  začína nooý šk o lsk ý  r o k . . .

ru. Výchovu k  mieru, priateľstvu a  porozum eniu us
kutočňuje rodina, ško la  i ce lá  naša spoločnosť. Život 
je krásny len v mieri. V ňom sa rozvíja ľudský duch, 
ruky prinášajú plody práce a  úsmev na tvárach ho
vorí bez slov o dobrej pohode, o šťastí. Preto pre  
toho, kto formuje mladú generáciu , je  výchova k  
mieru morálnym imperatívom.

Výchovou k  mieru sa zaoberalo  aj Svetové zhro
maždenie za mier a život, proti jadrovej vojne v 
Prahe roku 1983 v dialógu č. 11. Účastníci v tom to 
dialógu pod heslom  Výchova k  mieru a  odvráten ie  
vojny zvlášť zdôraznili, že v m edzinárodnom  m e
radle a na úrovni každej jednotlivej krajiny je treba  
usilovať o realizáciu do poručenia UNESÚ A a  OSN 
pre výchovu k  mieru, m edzinárodném u porozumeniu  
a ľudským právam. Zvlášť je potrebné vyvinúť vý
chovné úsilie pri odhaľovaní príčin a  dôsledkov  vo
jen a ovplyvňovať pritom vlády, výchovné inštitú

cie  a  hrom adné zdeľovácie prostriedky, aby umož
nili uskutočňovanie zm ienených doporučení. „Všetky  
deti, všetky rodiny potrebujú isté a  zdravé hm otné 
a sociá ln e prostriedky, b ez  vojen, biedy, nezamest- 

Q' n eistotu z budúcnosti, prostredia, kd e  bu- 
prvoradé právo na život v mieri pre 

všetkých ,“ — hovorí sa v záverečnej správe tohto  
dialógu.

Pri tohtoročnom  Svetovom dni mieru si musíme 
spolu uvedomiť, k d e  je naše m iesto v dian í okolo

nás, k d e  patria naše hlasy, k eď  svet volá po mieri, 
po zachovaní života. Čím viac d ô v ery ,  tým viac jas
ných dní pre svet, pre ľudí, pre šťastie všetkých. 
Túžbou všetkých nás v sú lade s vôľou Stvoriteľa je  
žiť v pokoji, s  dôverou do budúcna. Boh požehnáva  
nohy tých, čo prinášajú pokoj a  v každej chvíli je 
ochotný žehnať, pom áhať, posilňovať, dvíhať snahy 
a c ie le  pracovníkov za m ier, aby sa upevňovala dô
vera m edzi všetkým i ľuďmi.

Prínos dnešnej doby je  v tom, že veriaci stoja v 
jednom  rade spoločn e  s druhým i ľuďmi pri d iele , 
ktorý má za cieľ b laho národa a c e le j  spoločnosti. 
Boží ľud má dôveru, že m ier musí byť. Toto otvára, 
srdcia a  prináša do duší pravú chuť k  životu.

Kiež by tohtoročný Svetový deň mieru sa stal upo
zornením , že je naliehavé a nevyhnutné uskutočňo
vať všetko, čo ved ie k  upevneniu mieru, k  spoluprá
ci m edzi národmi, k  odzbrojeniu, k  zmierneniu hla
du vo svete, k  ochrane stvoreného života, k  rešp ek 
tovaniu ľudskej dôstojnosti, ň verm e, že v tomto 
úsilí nás Boh nenechá bez pom oci. Preto ho prosm e 
slovam i Modlitby síl svetového m ierového hnutia:

Nebeský Otče, 
posväť sa meno tvoje.
Sme zhromaždení v tvojom mene a prosíme 
za každé ľudské bytie, či v chalúpke 

alebo v kaštieli, mrakodrapoch.
Z hĺbky nášho srdca ťa prosíme, 

požehnaj všetkých vodcov sveta, 
aby zložili všetky zbrane, aby sa stal skutočnosťou 

večne trvajúci mier v tvojom mene.
Prosíme, daj im schopnosť,

aby dosiahli konečné výsledky, 
aby odzbrojenie a tvoj pokoj rýchle 

sa rozšíril po celej zemi.
O toto prosíme v tvojom mene. Amen.

F. D.
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CIRKEVNÁ TLAC

Pred nejakým časom vo Francúzsku vyšla kniha, 
ktorá vyvolala vela vzruchu. Jej obsah bol venova
ný tým ľudom, ktorí sa rozhodli skoncovať so ži
votom, ale nevedeli ako. Táto kniha, ktorá dostala 
hanlivý názov Učebnica samovraha, zoznamuje či
tateľa o stovkách možnosti „lahkej smrti“ za pomo
ci najrozličnejších chemických prípravkov a jedov 
bežne dostupných v obchodnej sieti.

Celý náklad tejto knihy bol rýchlo rozpredaný. 
No rýchly bol aj je j účinok. Jfej zásluhou iba v Pa
ríži stúpol počet samovrážd skoro o dvesto percent.

Na tomto príklade môžeme vidieť, aké následky 
vyvolá zlá kniha. Jej ovocie je viditeľné. Svedčia o 
tom hroby samovrahov, ktorí neodolali reklame na 
„ľahkú smrť“. Ale aké škody urobí zlá kniha v duši 
človeka? Jej zhubný účinok nemôžeme ihneď spo
zorovať. Až časom sa prejaví v Charaktere, v život
ných postojoch a názoroch človeka.

Kresťan, pre ktorého by mala byť úplne prirodze
ná a prvoradá úloha starať sa o svoju dušu, by ne
mal v žiadnom prípade zabudnúť na cirkevnú tlač. 
Pri čítaní dobrých svetských kníh sa človek kul
túrne povznáša, nadobúda lepšie a hlbšie vzdelanie 
a estetické cítenie. Ale vybrať si dobrú knihu je veľ
mi ťažké.

Cirkevné knihy a časopisy nás vedú k hlbšiemu 
poznaniu svojej viery, obradu, prinášajú poznatky 
o prvých dobách kresťanstva, informujú o živote 
cirkvi v rôznych krajinách sveta, vykresľujú profily 
svätých, povznášajú mravne, a to najhlavnejšie — 
vedú nás k Bohu.

Ježiš Kristus vždy zdôrazňoval veľkú cenu ľudskej 
duše. Evanjelista Matúš nám zachytil tieto slová: 
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spra
vodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 
33). Pomôckou pri napĺňaní týchto Kristových slov 
je  nám dobrá kniha. Už sv. apoštol Pavol upozor-

ňu/3 na dôležitosť dobrého čítania v liste svojmu žia
kovi Timotejovi: „Kým neprídem, venuj sa čítaniu, 
povzbudzovaniu a vyučovaniu“ (1 Tim 13j. Aj 
sv. Augustína priviedla dobrá kniha ku Kristovi: 
„Vezmi a č íta j!“ Tento hlas ho podnietil k Čífaniu 
Svätého písma a k príkladnému kresťanskému živo
tu.

Uvedomme si, aké hodnoty nám ponúka aj náš 
časopis. Aký by to bol nerozum nimi plytvať, keď 
za ich pomoci môžeme obsiahnuť večný život. Na
učme sa si ho vážiť a prinášať ho tým, ktorí nemajú 
možnosť sa k nemu dostať. Milujme ho, lebo spolu 
s cirkvou nás vedie k ideálu života, ktorý nám vy
kreslil sv. apoštol Pavol: „Však viete, aký je čas, 
že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. 
Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme 
uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda 
skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Zime 
počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie 
v smilstve a necúdnosti, nie v svároch a žiarlivosti, 
ale oblečte si Pána Ježiša Krista: a o telo sa nesta
rajte podľa jeho žiadostí“ (Rim 13, 11—-14).

M. Keruí-Kmec

Budova Gr.-kat. fa r sk éh o  úradu a Kružlove, v k to r e j m á síd lo  
red akc ia  našich  časop isov . (S n ím ka: F. D.)

NOVÍ KARDINÁLI

Na Pápežskom kónzistóriu 28. júna t. r. Svätý 
Otec Ján Pavol II. vyhlásil 25 nových kardinálov. 
Sú to:

Eduardo Martinez Somalo — námestník štátneho 
sekretára Svätej Stolice (Španiel), Achille Silvestri- 
ni — sekretár Rady pre verejné veci cirkvi (Ta
lian), Angelo Felici — apoštolský nuncius vo Fran
cúzsku (Talian), Paul Gregoire — arcibiskup Mon
trealu (Kanada), Antony Padiyara — arcibiskup 
sýrsko-maiabarský (India), José Freira Falcaa — 
arcibiskup brazílsky, Michele Giordano — arcibis
kup neapolský, Alesandra Jase Maria dos Santos — 
arcibiskup maputský (Mozambik), Giovanni Canes- 
tri — arcibiskup janovský. Antonio Maria Javlerre 
Ortas — sekretár Kongregácie pre katolícku výcho
vu (Španiel), Šimon Ignatius Pimenta — arcibiskup 
bombajský (India), Maria Revollo Bravo — arci
biskup bogotský (Kolumbia). Edward Bede Clancy
— arcibiskup sydnejský (Austrália), Lukas Moreira 
Neves — arcibiskup San Salvadoru da Bahia (Bra
zília), James Aloysius Hickey — arcibiskup wa- 
shingtonský (USA), Edmund Kazimír Szoka — arci
biskup detroitský (USA), László Paskai — arcibis
kup ostrihomský, Christian Wyghan Turni — arci
biskup Garoua (Kamerun), Hans Herman Groer — 
arcibiskup viedenský, Jacques Martin — prefekt Pá
pežského domu (Francúz), Franz Hengsbach — bis
kup esenský (NSR), Vincentas Sladkevicius — apoš
tolský administrátor „ad nutum Sanctae Seäis“ Kai- 
siadoris (Litovská SSR), Jean Margeot — biskup 
portlouiský (Mauritius), John Baptist Wu Chen- 
chung — biskup hongkonský a Hans Urs von Bal- 
thasar — vynikajúci teológ (Švajčiarsko).



M á r i a  —  B r á n a  n e b e s k á

Minulý turíčny pondelok prechádzal som Jednou 
z najchudobnejších, ale aj najvykričanejších štvrtí 
Montreálu. Naozaj, je to veľmi, veľmi chudobná 
štvrť. Keď som kráčal porainio veľmi jednoduchého 
a veľmi chudobného a vaľmi obyčajného domu, za
viala na mňa znezrady vlna mimoriadnej vône. Pria
telia ma zaviedli do domu. Ňa plátnom pokrytom 
stole bol zriadený akýsi oltárik. Na ňom stála podi
vuhodná ikona — obraz. Bolo vidno, ako z tejto 
ikony vytekalo päť lúčov voňavého balzamu, dva 
z rúíc Panny Márie, dva z Ježišových rúk, a jeden 
z hviezdy na plášti Božej Matky; táto hviezda totiž 
znamená Svätého Ducha. Tento výtok na ikone začal
21. novembra 1982 (na sviatok Uvedenia do chrámu 
Panny Márie) a od tej doby bezprestajne vyteká z 
uvedených miest. Všetko ostatné je dokonale suché 
a rozumie sa aj zadná strana ikony. Obraz postavili 
do akejsi skrinky za sklo, aby ho chránili; lebo tam, 
kde vyteká voňavý balzam, farba sa stala veľmi 
krehkou a odlepuje sa. Vôňa preniká aj sklom, ako 
keby Panna Mária nemala rada to uzavretie a ne
chcela byť uzavretá a akoby tá vôňa bezpodmie
nečne musela prenikať von. Keď sa spievali marián
ske hymny, napr. Akafist, balzam vytekal hojnej
šie. Zachycoval sa do vaty a plnili sa ním malé 
fľaštičky.

To sa dialo u jedného katolíka, ale ikona sama 
pochádzala z hory Athos. V roku 1983 bola mnoho 
na cestách, a vtedy navštívila deväť veľkých miest 
v Spojených štátoch, kde si ju predovšetkým žiadali 
pravoslávni biskupi, aby bola uctievaná v ich kate
drálach. Keď cestovala v lietadle, celý priestor bol 
naplnený vôňou balzamu!

Mal som tú milosť, že som tri pinč hodiny strávil 
s touto ikonou a dal sa prenikať nebeskou vôňou, 
ktorá prepožičiava veľkú, veľmi veíkú chuť sa mod
liť. Ježiš urobil mnoho uzdravení prostredníctvom 
tejto vône Panny Márie. Pravoslávni biskupi zachy
covali tento voňavý balzam štetcom a mazali ním 
čelo tisícom veriacich, ktorí prišli uctiť si ikonu.

Ikona je kópia, ktorú urobjl jedmi mních na hora 
Athos podľa staršej Ikony nazývanej Panna Mária 
Jeruzalemská. Mních ju vystavil v chráme; na dru
hý deň ráno však našli ju pred vchodom do chrá
mu a tak sa to opakovalo po viaceré nasledujúce 
dni. Prečo? Pretože jej meno bolo Brána nebeská. 
A ona chce byť naozaj bránou Cirkvi — chrámu. 
Brána je niečo, čo vedie na ulicu. Mária chce byť 
tam, kde mimo idú ľudia, ktorých nohy nikdy ne
vkročia do chrámu. Preto sa prejavila v tejto štvrti, 
v ktorej panuje odporný zápach hriechu, prejavila 
sa touto ikonou, ktorá vydáva vôňu súcitu a zmilo
vania.

To mi pripomína inú ikonu, akú som videl v New 
Yorku v jednej veľmi, veľmi chudobnej pravosláv
nej rodine. Táto mariánska ikona plače, čím na 
každého pôsobí hlbokým dojmom. Slzy sa roztekajú 
všetkými smermi po obličaji, namiesto toho, aby 
padali dolu. Keď podľa pravoslávnej tradície nejaká 
ikona sa stane zázračnou, už bez všetkého ďalšieho 
patrí Cirkvi a disponujú ňou biskupi. Pani rodiny 
sa však nijako nedala potešiť, že musí odovzdať 
svoju ikonu. A tak jej biskup daroval jednu fotogra
fiu ikony. Ale čo sa stalo? Len čo ikona bola vy-

tkon a  presv. B oh orod ičky  V atop éd skrf f  Athos i

stavená v chráme, prestala plakať; ale jej fotogra
fia začala prelievať slzy. A biskup to pochopil a vrá
til ikonu rodine. Panna Mária dala na vedomie, že 
chce cstať v chudobnej štvrti a v tej rodine. Tu ja 
totiž vidno, aký význam majú zbožné kútiky v do
me s ikonami.

Jedno z najdôležitejších posolstiev tejto ikony 
Panny Márie — Brány nebe&kej, je tolo: Rodiny, po
dobne ako náboženské, rehofné spoločenstvá musia 
sa stať bránami do neba; musia sa stať malými živý
mi ikonami, z ktorých sa šíri vôňa súcitu, vôňa Svä
tého Ducha, aby boli akýmsi voňavým turíčnym 
sviatkom, z ktorého prýšti uzdravujúci balzam.

A Kristus Pán na ikone má názov Víťaz; tento 
názov je zaznačený na dreve obrazu. On je Víťaz; 
Mária nesie Víťaza.

Veľmi významné je aj toto: Táto ikona náleží ka
tolíkovi. To je veľmi silné znamenie ekumenizmu. 
Na pravoslávnych veľmi zapôsobilo, že ikona po
chádza z hory Athos, a že sa prejavila u katolíkov. 
To je podivuhodné. Treba iba ľutovať, že s naším 
racionalizmom chcú zriadiť komisie a podkomísie, 
aby urobili expertízy a podali dobrozdania atď., za
tiaľ čo austrálski pravoslávni arcibiskupi opätovne 
písali do Montrealu, len aby sa mohli vrhnúť na 
kolená pred touto ikonou a uctiť si ju. Arcibiskup 
ruskej diaspóry prišiel a povedal: „Ruská cirkev 
uznáva záznaky“, nato pokľakol a ležal vystretý pred



ikonou na podlahe. Detské srdcia prijímajú zname
nia dané chudobným a malým! Všetkým, ktorí tý
mito znamc-trami pohŕdajú, ostáva iba veľký smútok 
a uniká im veľké šťastie!

Tieto ikony sú uchvacujúc«, pretože ony. odvažu
jem sa to povedať, vo výcliodmj cirkvi znamenajú 
to isté, čo v našej katolíckej cirkvi sú mariánsku 
zjavenia. V základe je to len istý druh zjavenia, pre
tože Pannu Máriu síce nevidíme a nepočujeme; ale 
je to niečo krásneho: Ona jo prístupná dotyku a po
chopeniu pre všetkých. Celý svet sa môže prizerať,

ako balzamová vôňa tečie, ako ju zbierajú. Všet
kým sa ponúka. Ja som vo vytržení pred jemnoci- 
tom Panny Mári?. Nechajme ša od našej nebeskej 
Matky parfumovať: buďme sami so všetkými tými 
na ulici, so všetkými tými, ktorí nikdy nevstúpia do 
chrámu; bucfme malými bránami Cirkvi — chrámu! 
Všetci, ktorí sa nám približujú, mali by správne po
cítiť nebo, niečo z neba! Daniel — Ange

{Vyňaté z francúzskeho časopisu Feu et Lumière, 1984i —
dr, J. M.)

T Ú Ž B A  P O  O D P U S T E N Í
Odpustenie je najväčší dar, kto

rý nám darúva Spasiteľ. Je pra
meňom najčistejšej radosti. Skut
ky pokánia samy osebe nie sú 
ešte sviatosťou pokánia. Ony sa 
sviatosťou stanú až vtedy, keď s» 
spojené so svätou spoveďou, kto
rú nám ustanovil Ježiš Kristus. 
Ustanovenie sviatosti pokánia nám 
opisuje sv. evanjelista Ján: „Ako 
mňa poslal Otec, tak aj ja posie
lam vás.“ Ked to dohovoril, dý
chol na nich a povedal im: „Prij
mite Ducha Svätého; ktorým od
pustíte hriechy, odpúšťajú sa im; 
ktorým zadržíte, zadržia sa im“ 
(Jn 20, 21—23). Týmito slovami. 
Ježiš Kristus dal apoštolom a ich 
nástupcom, biskupom a kňazom, 
moc a právo odpúšťať hriechy. 
Táto právomoc odpúšťania nevy 
hnutne však vyžadovala vyznanie. 
Či už to bola sv. spoveď ušná, 
alebo verajná, na tom nezáleží.

Spovédt je úprimné a skrúšené 
vyznanie všetkých hriechov. Len
že vyznanie hriechov musí byť 
spojené s úprimnou ľútosťou a so 
silným predsavzatím polepšiť sa. 
Toto predsavzatie zasa obsahuje 
v stabe ochotu pravého zadosťuči
nenia, p rvéh o  pokánia. Kto vy
hovie všetkým týmto požiadav
kám a kto vykoná zadosťučinenie 
a si iné predsavzatie, ten vykonal 
dobrú sv. spoveď a právom nad 
ním odzneli slová kňaza, ktorými 
ho rozhrešuje od spáchaných 
hriechov.

Svätá Cirkev a jej kňazstvo sú 
si vedomí toho, že je to Kristus, 
ktorý nás rozhrešuje, a oni úrad
ne v Jeho mene vyhlasujú výrok 
a tiež dávajú aj pokutu. Uložená 
modlitba po sv. spovedi (pokuta), 
ktorú od kňaza dostaneme, patrí 
k úplnosti sviatosti pokánia a má 
byť čo hajsvedomitejšie konaná. 
Aby sme boli hodní prijať rozhre
šenie z rúk kňaza, naša ľútosť

musí pochádzať z nadprirodze
ných pohnútok, t. j. z pohnútok 
viery a musí byť zakotvená v lás- 

. ke k Bohu. My musíme ľutovať za 
naše hriechy preto, že sme nimi 
urazili nášho dobrotivého a lás
kavého Boha, a tiež preto, že sme 
stratili našu nebeskú vlasť a mie
sto nej si zaslúžili večný trest, 
ktorý budeme musieť odpykať v 
pekle.

Ani večná odmena v nebi, ani 
večný trest v pekle nie sú veci 
prirodzené. Jedno i druhé patrí do 
rámca nadprirodzených vecí, a 
preto jedno i druhé môže slúžiť 
za prameň nadprirodzenej ľútosti. 
Boh takúto ľútosť prijíma. Lenže 
môžeme smelo povedat, že ten, 
kto z lásky k Bohu ľutuje za svo
je hriechy, má dokonalejšiu ľútosť 
ako ten, ktorý len preto ľutuje, že 
stratil nebo a že si zaslúži večný 
trest. Kohokoľvek trápi svedomie, 
že urazil Boha, že sa nevďačno
sťou odplatil za. jeho nespočetné 
dobrodenia; ktokoľvek cíti, že

zneuctil Boha svojimi hriechmi a 
pokleskami a ktokoľvek prosí Bo
ha, aby vzpružil jeho sily, žeby bol 
schopný kráčať po ceste čností a 
po cestách Božích príkazov, kto
koľvek sa usiluje všemožne krá
čať v šľapajach Spasiteľa s úmys
lom, aby sa len Bohu páčil, toho 
ľútosť je pravá, nadprirodzená, le
bo pohnútky, ktoré ju vyvolali, 
sú nadprirodzené a vedú k Bohu.

Všeobecnosť ľútosti od nás vy
žaduje, aby sme úprimne ľutovali 
za všetky hriechy bez výnimky, 
lebo každý hriech sa hnusí Bohu. 
Boh nenávidí hriech, ale miluje 
hriešnika. On netúži po smrti 
hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. 
Lenže aj hriešnik si musí by í ve
domý toho, že má striasť zo seba 
všetky hriechy bez ohľadu na to, 
či sa mu jeden alebo druhý z nich 
pozdáva, alebo nie.

Silné predsavzatie je v tom naj- 
užšom spojení s ľútosťou. Ba mô
žeme povedať, že vnútorná cena 
našej ľútosti sa meria podľa náš
ho predsavzatia. Kto nemá úprim
nú a silnú vôľu sa polepšiť, ten 
nemá ani pravú lútosť. Preto naj
lepšou mierou našej ľútosti je na
še predsavzatie. Po čom pozná
me, že naše predsavzatie je sku
točne také. aké tpá byť? Po tom, 
či chceme skutočne zmeniť život, 
spôsob svojho života, či sa sku
točne chceme zrieknuť svojich po
kleskov, či sme ochotní vyhýbať 
sa príležitosti k hriechu. Musíme 
si dať jasnú odpoveď, či sme 
ochotní užívať prostriedky, ktoré 
posilnia našu vôľu, zvlášť kecf ide 
o to, aby sme sa postavili proti 
pokušeniu, ktoré nás dráždi ku 
hriechu. Ked áno, vtedy naša ľú
tosť je skutočne taká, akú od nás 
Boh vyžaduje.

o. Michal S z e r d y



p o z w Ä š  s v o j u  V i e R U /

NAŠA MATKA

Jedným z -najtypickejších sklonov ľudskej psy
chiky je túžba po matke, po tom, čo matka predsta
vuje. V detstve a mladostí je to čosi živelné. Túto 
túžbu badať však nielen u detí a mladých Fudí, ale 
aj u dospelých. Preto niektorí psychológovia tvrdia, 
že manžel hľadá v manželke aj matku.

Boh, ktorý prostredníctvom Krista poľudštil nábo
ženstvo, vyšiel v ústrety všeľudskému citovému sklo
nu. Človek potrebuje niekoho, na koho by usmernil 
svoje city, a kto by ich usmernil, koho by mohol 
volať matkou aj vtedy, keď už nemá bytosť, ktorú 
by mohol takto osloviť, alebo ktorá by zodpovedala 
jsho očakávaniam. Kresťan má možnosť spojiť lásku 
k určitej žene ako k matke s inou, hlbšou túžbou, 
túžbou po nadprirodzene. Mária sa takto pred nami 
objavuje ako ideálna žena, ktorú smieme a môže
me osloviť menom „matka“, súčasne, však ako by
tosť, ktorá je taká blízka Bohu, že vzťah k nej na
dobúda náboženskú povahu.

Podľa čoho môžeme takto uvažovať? „Ja som vinič, 
vy ste ratolesti“ (Jn 15, 5). Ježiš týmito slovami po
vedal, že mu patria všetci, ktorí ho nasledujú. Tí sa 
zapájajú na neho, ba sa dokonca do neho zaštepu- 
jú. A jednota, ktorá takto vznikne, je omnoho hlbšia 
ako jednota medzi rodičmi a dieťaťom. Lebo dieťa 
po narodení žije vlastným životom, kým tam, kde 
krstom príde k nadprirodzenému splodeniu, človek 
vstupuje, rodí sa do jednoty s Ježišom — tak ako 
sa púčik vštepuje do viničového kmeňa. Pri teles
nom narodení dieťa vychádza zo života matky — 
rodí sa z matky. Pri krstnom zrodení vchádza člo
vek do života Krista — rodí sa do spoločenstva, s 

, ktorým Kristus sa stotožňuje a stáva sa údom Kris
tovho tela.

Kto si uvedomí túto skutočnosť a súčasne nestratí 
zo zreteľa, že Mária je matkou Krista, do ktorého 
sa človek krstom rodí, s ktorým sa bytostne spája, 
tak potom mu bude pochopiteľný nárok, ktorý si 
kresťania hneď od samého začiatku robili — volať 
Pannu Máriu matkou. Ak je totiž skutočne Ježišovou 
matkou a ňou skutočne je, tak nadobúdajú k nej 
synovský vzťah aj tí, ktorí sa mysticky stotožňjú 
s Ježišom.

K tomuto tradičnému argumentu sa pripája aj 
argument, ktorý sa odvoláva na Ježišov výrok pred 
smrťou: „2ena, hľa, tvoj syn!u (Jn 19, 26) a tiež: 
„Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27). Podľa súčasných 
teológov majú tieto slová i ten význam, ktorý sa do 
nich tradične vkladal, že totiž Panna Mária zohrá v 
dejinách spásy osobitnú, len jej vlastnú úlohu. Ma- 
riológia vidí v nich dokonca čosi viac. Ján podľa 
nej predstavuje všetkých kresťanov, celú cirkev. A 
kresťanská tradícia to vysvetľovala vždy tak, že v 
Panne Márii kresťania dostali matku. Preto Panna 
Mária, žena, ktorá bola matkou Boha, ktorý sa stal 
človekom, je matkou človeka, ktorý sa „stáva Bo
hom“, ktorý sa zapája na Boha ako úd na organiz
mus, ako ratolesť na viničový kmeň. Spolu s Ježi

šom a skrza neho ju aj oni oslovujú ako matku a 
ona sa s láskou, s ktorou sa skláňala nad Ježišom, 
skláňa sa i nad tými, ktorí patria k jeho osobe ako 
údy k telu.

Mariánsky kult nie je stredobodom kresťanského 
života. Je ním Ježiš Kristus, jeho vykupiteľské dielo 
a sviatostné prostriedky spásy. Isté je však aj to, že 
v každodennom kresťanskom živote, v tom často 
ťažkom, nepríjemnom a bolestnom všednom dni, mô
že hrať Panna Mária veľmi dôležitú úlohu: svojím 
príkladom a svojou prítomnosťou. Dvetisícročná 
skúsenosť potvrdzuje, že kdekoľvek mali kresťania 
v úcte a láske túto Matku, zachovali si vieru v ne
beského Otca, vieru živú, plodnú a účinnú. Jej blíz
kosť dáva náboženskosti srdečnosť a bezprostred
nosť života, ľudskú konkrétnosť a blaživý pocit isto
ty. Tieto slová potvrdí každý, kto má k Panne Márii 
hlboký vzťah. Všetkým nech je zrejmé, že ona je 
matkou našich rodín, matkou, na ktorú myslíme, 
ktorú vzývame, s ktorou počítame, ktorú si sprítom
ňujeme spevom, modlitbou, kvetmi pred obrazom. 
A ona neostane dlžná odpoveď. Ešte „nikdy nebolo 
počuť, žeby bola niekoho opustila, kto sa k nej utie
kal alebo ju žiadal o pomoc,“ — napísal pred se
demsto rokmi veľký cirkevný učiteľ sv. Bernard. 
Keby však aj žiadaná milosť — splnenie prosby ne
prišlo ako na objednávku, vedzme, to jedno sa usku
toční: upevnia sa vzťahy k Bohu skrze jej Syna, Je
žiša Krista. (Podlá A. H. Mateje pripravil M. M.)

POĽSKO
Generálny vikariát pre gréckokatolíckych veria

cich v Poľsku vydal Gréckokatolícky cirkevný ka
lendár na rok 1988 v ukrajinskom jazyku. Zodpo
vedným redaktorom je o. Teodoz Taras Jaíików, 
OSBM. Je to už po vojne druhé vydanie kalendára 
pre ukrajinských katolíkov v Poľsku. Jeho terajšie 
vydanie je venované tisícročiu pokresťančenia Ky
jevskej Rusi.

Testovú časť otvára požehnanie Svätého Otca Já
na Pavla II. vo forme tradičnej hramoty písanej cy
rilikou pre všetkých veriacich gréckokatolíckej cir
kvi v Polsku. Potom nasleduje kalendárium grego
riánsky a juliánsky.

Nie je to tradičné vydanie kalendára pre ľud, ako 
to bolo v minulosti. Má vedecký charakter, adreso
vaný ukrajinskej inteligencii v Polsku, o čom sved
čí aj zoznam autorov jednotlivých článkov. Kalen
dár je bohato ilustrovaný.

Vhodné je tu uviesť, že v Polsku je okolo 250— 
300 tisíc gréckokatolíckych veriacich. Túto skutoč
nosť potvrdzuje aj malý schematizmus so zoznamom 
gr.-kat. duchovných.

Gréckokatolíci v Polsku nemajú svojho biskupa, 
ale podliehajú kardinálovi Jozefovi Glempovi, prí
masovi Poľska, ktorý je delegátom Apoštolskej Sto
lice pre veriacich katolíkov východného obradu. Má 
dvoch pomocných generálnych vikárov o. mitráta 
Iwana Martyniuka a o. Jozafata Romanyka. V 4 de
kanátoch je 92 kňazov.

Tento vkusne vydaný kalendár vydáva pekné sve
dectvo o živote gréckokatolíckej cirkvi v Polsku.

—fd—



1 7 0 .  v ý r o č ie  za lo ž e n ia  p rešo vsk e j e p a rch ie

Dňa 22. septembra tohto roku uplynie 170 rokov 
od založenia prešovskej eparchie (rok 1818). Pri 
tejto príležitosti pozrime sa na historickú minulosť 
— udalosť založenia prešovskej eparchie.

M apka bývalej v eľke j m u kačev skej ep a rch ie

Prešovská eparchia bola oddelená od veľkej mu
kačevskej eparchie. Mukačevská eparchia mala vo 
svojej správe nielen gréckokatolíkov z 13 komitá- 
tov Maďarska, kde boli gréckokatolíci vo väčšine, 

ale aj správu gréckokatolíkov v celom Maďarsku. Úze
mie, ktoré neskoršie vytvorilo prešovskú eparchiu, 
bolo od sídla mukačevského biskupstva v Mukače- 
ve a neskoršie v Užhorode velmi vzdialené. Preto 
v priebehu dejinných stáročí následkom rôznych po
litických udalostí patrilo pod rôzne iné biskupstvá. 
Napr. ked roku 1412 maďarský kráí Žigmund dal 
Poísku do zálohy za požičaných 80 000 toliarov 13 
spišských miest s dedinami, ktoré k nim patrili, gr.- 
kat. farnosti na Spiši sa tak dostali pod správu bis
kupstva v Przemyšli. Maďarskí králi neboli schopní 
pôžičku splatiť, preto tieto mestá a gr.-kat farnosti 
zostali v Poísku v priebehu 360 rokov (1412—1772). 
Toto územie Spiša od Poľska zobrala späť až krá
ľovná Mária Terézia roku 1772 a pripojila ho k 
Uhorsku. Vtedy gr.-kat. spišské farnosti podriadila 
pod svoju správu Spišská Kapitula.

Spišské gr.-kat. farnosti, ktoré nepripadli do Poľ
ska, roku 1651 mukačevský biskup Peter Partenij 
(1651—1665) odovzdal pod správu Spišskej Kapi
tuly. Urobil to iste pod nátlakom. Tento čin nebol 
a ani nemohol byť kanonickým a istým, pretože cir
kevné zákony zakazovali odstupovať časti eparchie. 
Napriek tomu v priebehu 132 rokov spišské gr.-kat. 
farnosti patrili pod jurisdikciu Spišskej Kapituly, 
hoci veriaci sa nevzdávali a sami pozývali muka
čevských biskupov na návštevu, ako to vidíme roku 
1701. Mukačevský biskup Jozef Dekamelis, ktorý 
istý čas sa pre vojnové udalosti zdržiaval v Pre- 
šove (1707), navštívil tieto farnosti a snažil sa ich 
dostať pod svoju správu, avšak Spišská Kapitula to 
odmietla.

Roku 1770 mukačevským biskupom sa stal Andrej 
Bačinský (1773—1809) a vtedy gréckokatolíci zo 
Spiša, veriaci i kňazi, sa domáhali pripojenia svo

jich farností k materskej mukačevskej eparchii. Po 
dlhých rokovaniach nakoniec cisár Jozef II. roku 
1787 prikázal gr.-kat. farnosti zo Spiša vrátiť mu
kačevskej eparchii pod správu mukačevského bis
kupa. Tak boli vrátené spišské farnosti: Nižné Re- 
páše, Helcmanovce, Hodermark, Kojšov, Lipník, Os- 
turňa, Poráč, Slovinky, Torysky a Závadka, aj s fi
liálkami. Ďalej farnosti: Kamienka, Jakubany, Lit- 
manová, Jarabina a Sulín, a j s filiálkami. Tieto far
nosti v horeuvedených rokoch spravoval taktiež 
przemyšlský biskup. Ďalej boli vrátené farnosti, kto
ré spravoval rožňavský biskup: Gelnica, Remety, 
švedlár, Vogendrisel (Nálepkovo), Zákovce, Pra- 
kendorf (Prakovce), Tegel, Mardetovo (Margeca
ny) a Folkmár, všetky aj s filiálkami. Vtedy ešte 
v týchto farnostiach boli gr.-kat. chrámy. Žiaľ, okol
nosti, v ktorých egerskí biskupi zakazovali budo
vať alebo opravovať gr.-kat. chrámy a menovať na 
farnosti kňazov, zapríčinili, že väčšina farnosti na 
Spiši ostala v rukách rím-kat. biskupov. Teraz An
drej Bačinský aspoň niektoré farnosti zjednotil 
s mukačevským biskupstvom. Tento úspech sa opie
ral o vôľu veriacich uvedených farnosti a od ich 
rozhodnutia patriť k materskému biskupstvu, ku 
ktorému patrili od pradávna.

Už sme povedali, že územie mukačevskej eparchie 
bolo velmi rozľahlé. Aby sa dalo tak veľkú eparchiu 
spravovať, nariadením Maďarskej pridvornej komi
sie z dňa 26. júla 1776 na východe eparchie boli 
zriadené dva vikariáty: Marmarošsihotský a Sat- 
marský. Dňa 3. februára 1787 pod č. 350/4451 cisár

M ichal B radáč, k o š ic k ý  v ikár a  tie. biskup



Jozef II. prostredníctvom Vyššej kráľovskej rady 
prikázal vytvoriť ešte tretí vikariát v západnej časti 
eparcMo, a to v Košiciach. Tento kolický vikariát 
sa neskoršie premenil na samostatnú prešovskú 
eparchiu.

Vyššia maďarská kráľovská rada rozhodla, že za 
košického vikára má byť zvolený jeden z kanonikov 
mukačevskej eparchie, ktorého potvrdzuje cisár. 
Za sídlo košického vikariátu bolo určené mesto Ko
šice, a za rezidenciu vikára boí určený dominikán
sky kláštor. Pretože tento kláštor bol vtedy dočas
ne obsadený, vikár mal bývať vo františkánskom 
kláštore, ktorý bol vtedy prázdny.

Za prvého vikára bol menovaný mukačevský ka
nonik Ján Kováč-Pasteľi. Avšak tento kanonik ne
mohol zaujať úrad vikára a v Košiciach nebýval. 
Dôvod bol nasledujúci: Hoci v Košiciach bolo veľa 
gréckokatolíkov a dávno tu mali svoj chrám a svoj
ho kňaza, spomínaného v dokladoch ešte roku 1230 
a 1249 (B. Varsík: Osídlenie košickej kotliny, L), 
po príchode nemeckých kolonistov do Košíc títo boli 
z Košíc vyhnaní do lesa na územie terajšej Zdoby, 
kde si postavili chrám a dookola neho sa začali 
usadzovať.

Teda v Košiciach gr.-kat. chrám v čase menovania 
gr.-kat. vikára nebol. K tomu správa mesta Košíc 
bola v rukách Nemcov a Maďarov, a tí samí a ešte 
pod vplyvom egerského biskupa nechceli pripustiť, 
aby v Košiciach bol gr.-kat. vikariát. Aby tomu za
bránili, robili všelijaké prekážky, napr. z kláštora 
narýchlo urobili sklad. Ani egorský biskup si ne

želal, aby v Košiciach bol gr.-kat. vikariát a preto 
narýchlo v druhom kláštore urobil malý seminár. 
Keď toto videl vikár Ján Kováč-Pasteli, zriekol sa 
vikárstva a ako príčinu uviedol, že je chorý. V sku
točnosti však bol nepriateľským postojom uvede
ných činiteľov znechutený.

Na jeho miesto dňa 13. januára 1790 bol meno
vaný Michal Bradáč, rodák z Kamienky, mukačev
ský kanonik. Jemu tiež nedovolili, aby býval v Ko
šiciach, preto košický vikariát spravoval zo svojej 
rodnej obce Kamienky a tiež z Jakubian. Hoci vikár 
Michal Bradáč z viacerých izieb spomenutého fran
tiškánskeho kláštora žiadal pre vikariát len tri izby, 
mestská rada a egerské biskupstvo nedali súhlas.
V Košiciach nechceli mať gr.-kat. vikára.

Vikár Michal Bradáč sa obrátil na cisára, aby na 
ubytovanie dali v tom čase prázdnom kláštore mi
noritov v Prešove, ktorý bol voľný od roku 1787. 
Avšak aj tu nastali ťažkosti, podobne ako v Koši
ciach, pretože aj Prešov bol nemecko-maďarským 
mestom. Ale na príkaz cisára Leopolda II. dfta 20. 
decembra 1792 bývalý kláštor minoritov v Prešove 
bol pridelený vikárovi Michalovi Bradáčovi ako do
časné sídlo vikariátu. Tak vikár Michal Bradáč sa 
usídlil v Prešove v kláštore minoritov. V Prešove 
vikára privítali: Michal Dudinský, gr.-kat. duchovný
v Ruskej Novej Vsi a Michal Simoha, gr.-kat du
chovný v Kráľoviach.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

o. Štefan P a p p

Xi

Ženám o ženách
Dnes chcem  n iekoľko  slov venovať zdravotným  

sestrám, m odro-bielym  anjelom  lásky.
Sú na všetkých oddelen iach  — od  zrodu č lov eka  

až po jeho odchod  do večnosti. Sestra ticho a  ne
únavne koná svoje povinnosti. Na posedávan ie ne
má čas. Ošetruje n ielen  telesn é rany, a le  pekným  
slovom posilňuje a j choré srdcia.

Či toto všetko by m ohli robit bez lásky? Peniazmi 
taíko  ocentf prácu zdravotných sestier.

Obdivujem tie m ladé d ievčatá, k toré  po maturite 
prichádzajú do nem ocníc. Ako všetky snívajú o k rá 
se a štastí a tu sú postavené do sveta bolestí a  slz. 
Veru ta ík o  sa im zvyká na íaký to  svet, a le  zostá
vajú, neutekajú. Vďaka vám, sestry! Čo by si lekári 
bez vás počali? Ste dobrým i anjelm i. V noci tichuč
ko pristupujete k  chorém u , kontrolu jete jeho stav 
a zasa odchádzate, ako  ste prišli. Prijmite slovo vďa
ky za všetko, čo  robíte pre č loveka . Každá ste sta
točnou a  veľkou ženou.

Okrem nem ocníc nájdem e tieto sestry a j v ústa
voch pre starých, nevládnych, nevyliečiteľne ch o 
rých. Kto si vie predstaviť tú nesmiernu ía ík ú  prá
cu? Možno, že nenosia b ledom odré uniform y, m ož
no sú to rehoľné sestry, a le  na tom nezáleží. Sú to 
srdcia zapálené láskou  A* človeku .

Milosrdné sam aritánky dn eška. Hľa, ta k é  šú že
nyi A myslíte, že sa im dostáva veta vďaky?

Zájdime za nimi aj do detských  dom ovov. Starajú  
m  tu o deti, ktorých  odm ietli rodičia. Deti, k toré  
nepoznajú, čo je to m aterinská láska . Úbohé siroty  
žijúcich rodičov! Ani najlepšia sestra nem ôže im na

hradiť matku. A a k o  túžia po  každom  prejave lás
ky , po pohladen í, po  milom slove. A sestry to ro
bia, čo  je  v ich  silách.

Len vlastní rod ičia  majú nam iesto srdca kam eň.
N aj otrasnej šie  pracovisko majú sestry u duševne 

postihnutých detí. Žiaľ, štatistiky  dokazujú, že po
č et  týchto d etí stúpa. A niet lieku , ktorý  by im vrá
til duševnú čulosť. Preto naša spoločn osť zriaďuje 
ústavy, v ktorých  um iestňuje tieto deti a  m atky im 
nahradzujú sestry. Treba v eľkej duševnej sily vydr
žať ce lý  život pri týchto deťoch, prezerať a  pozeral 
na deform ovan é tváričky a  nevýrazné očká , u k to 
rých niet ani stopy po duševnej činností. Kúpeš ich  
sestra, kŕm iš, ob liekaš , dávaš b iele  p lienky, a le  oni 
to necítia.

Venujm e ešte  chvíľku sestrám , tým, k toré  vo voj
ne za dunenia kanónov vedeli zodpovedne a s nasa
dením  vlastných životov plniť svoje poslanie. Kot* 
kým  ľuďom pom ohli a  koľkým  zachránili životy!

Ó, sestra, a k á  si veľká na každom  pracovisku. Ďa
kujem  ti za všetkých , ktorým  si pom ohla k  návratu 
do života. Margita Krl

PRIATEĽSTVO S ČLOVEKOM JE PRIATEĽSTVO 
S BOHOM

Sv. Pntsr Damián, komusi, • kým xa často stretával, napfsal: 
„Keď sa poxerám na tvoju tvár, môj zr&k sa povxnenie a i k 
Tomu. koho mám ras vidieť spoločne s tebou.“

Jediným prameňom Cností a teda a j priateľstva a lásky vô
bec ]• íivot s Kristom. Snažme sa o to!



Čirč — naše odpustové miesto.
V hornej často prešovskej epar

chie, v okrese Stará Ľubovňa, vý
znamným naším odpustovým mies- 
miestom je C i r č, presnejšie Svä
tá hora v Čirči. Pozrime sa na de
jiny tohto odpustového miesta.

Farnosť Čirč sa v dokumentoch 
spomína už roku 1243, teda obec 
pochádza z dávnej minulosti. Pres
nejšie údaje o tejto farnosti máme 
až z vizitačného protokolu bis
kupa Michala Manuela Olšavské- 
ho, ktorý v roku 1751 túto farnosť 
navštívil a o nej zapísal toto:

„Farnosť čirč. Chrám je dreve
ný, stojí od nepamäti, nevie sa, 
kto ho posvätil. Chrám má všetky 
ikony. Antimins od biskupa Bi- 
zancia. Darochranitelnica je z cí
nu. Čaša je strieborná s diskosom 
a lyžičkou, hviezda z medeného 
plechu. Prikrývky na čašu hod
vábne. Iliton, lention, obrusy na 
oltári sú čisté. Rúcha sú dve — 
hodvábne, sticháre päť. Obradové 
knihy má chrám všetky, až na 
Pôstnu triod. Chrám sa zamyká 
na kľúč, ktorý je u duchovného. 
Cintorín je ohradený plotom, po
krytý t šindľami. Zvony sú dva. 
Chrám má dôchodok z jednej 
role, za ktorú platí zemepánovi 
ročne tri mariáše. Na udržiavanie- 
biskupstva farnosť posiela dva 
maďarské floreny ročne. Duchov
ným je tu Izaiáš Janovič, vysväte
ný roku 1717 biskupom Bizan- 
ciom. Farský pozemok je voľný. 
Duchovný má všetkého len dve

Gr.-kat. chrám  v ČIrCt z r. 1843

knihy, avšak veriacich vyučuje. 
Matrika je vedená len o pokrste
ných. Nádobu na krstenie nema
jú. Veriaci platia duchovnému 4 
snopy žita, 4 snopy pšenice, 4 sno
py ovsa od rodiny. To nie je ve
ľa, pretože všetkých rodín je 16. 
Vo filiálkach je 10 rodín ( 5 + 5 )  
a každá platí po 2 korce ovsa. 
Kantorovi dávno platili po pol 
koblíka ovsa, teraz neplatia nič.“ 

K farnosti Čirč patria dve fi
liálky: Ruská Vola nad Popradom 
a Obručné. Vo Voli niet chrámu, 
aspoň sa v protokole nespomína. 
O Obr učňom protokol píše: 
„Chrám je drevený, je-v dobrom 
stave. Potreboval by viac ikon. 
Antimins od biskupa Dekamelisa. 
Čaša je z cínu. Darochranitelnica 
je drevená. Pokrývky na čašu sú 
hodvábne. Za iliton slúži hodváb
na šatka, lention je čistý. Obrusy 
na oltári sú čisté. Rúcho je jed
no, stichár jeden. Kníh v chráme 
je málo. Zvon jeden. Cintorín ne
ohradený. Chrám nemá žiaden 
dôchodok. Filiálku obsluhuje kňaz 
a kantor z Čirča.“
To jé všetko, čo o Čirči, Obručnom 

a Ruskej Voli nad Popradom píše 
protokol z roku 1751. Zastavíme 
sa nad niektorými bodmi proto
kolu.

Protokol nespomína, komu sú 
zasvätené chrámy v Čirči a Ob
ručnom. Príjmy kňaza boli veľmi 
malé. Kňaz bol poddaný tak ako 
ostatní veriaci. Pracoval na pan
skom a samí veriaci, hoci veľmi 
chudobní, podporovali ho ako len 
mohli. Nádobu na krstenie proto
kol spomína preto, lebo v tých 
časoch u nás sa krstilo trojitým 
ponorením celého dieťaťa do vo
dy a na to bola potrebná veľká 
krstiteľnica. Obyčajne bola dre
vená alebo z medi. Kde takejto 
nádoby nebolo, krstilo sa troji
tým poliatím vodou na hlavu die
ťaťa, tak ako teraz.

Názov filiálky Vôľa, potom Rus
ká Vola (od roku 1960 Ruská Vo
la nad Popradom) povstal z to
ho, že poddaní z nížin utekali z 
poddanstva do hôr, „na vôľu“, to 
znamená, „na slobodu“, aby žili 
slobodne, aby neboli poddanými. 
Spočiatku sa im to darilo, pretože 
takí utečenci zakladali svoje síd
liská v horách, lesoch, horských 
potokoch, na miestach ťažko prí
stupných a tak sa im darilo aj

niekoľko rokov žiť slobodne, kým 
ich zemepáni nevysliedili.

Ďalšie údaje o farnosti čirč má
me zo schematizmov prešovskej 
eparchie. V nich sa uvádza, že 
farnosť Čirč jestvovala už roku 
1243, Avšak je to len prvá písom
ná správa. Možno predpokladať, 
že jestvovala od pradávna, od ne
pamäti. Tradícia hovorí, že na 
mieste chrámu, ktorý roku 1751 
opí$al biskup Michal Manuel 01- 
šavský, jestvoval v Čirči chrám 
z roku 1646 nad potokom Viľša-

Odpustovd k ap ln ka  na hore  z r. Í899

vec a vtedy bol tam duchovným 
Daniel Janovič. Chrám zhorel. Po 
ňom nasledoval chrám opísaný 
biskupom Olšavským a až potom 
terajší murovaný chrám. Z kto
rého roku pochádza, nevieme, le
bo jestvuje len nápis, že roku 
1843 bol obnovený a zasvätený 
Ochrane presv. Bohorodičky. 
Chrám bol obnovený za čias pô
sobenia duchovného Andreja Ho- 
dobaja (1839—1847). Ústne poda
nie hovorí, že pod hlavným oltárom 
chrámu sú pochovaní duchovní: 
Ján Kubek (1818—39) a Andrej Ho- 
dobaj (1839—47). Duchovnými v 
Čirči boli: spomínaný Daniel Ja
novič, potom: Izaiáš Janovič (1751 
—72), Simeon Janovič (1782— 
92), Peter Janovič (1792—1806), 
Arsen Petrikovič (1806—1813), 
Ján Štempák (1814—18), Ján Ku- 
bek (1818—39), Andrej Hodobaj 
(1839—47), Michal Petričko {1848 
—85), Ján Janovič (1886—1900), 
Ľudovít Toronský (1900—1913), 
Emil Leukanič (1913—33), Andrej 
Greš (1933—50), ktorý u veria
cich bol veľmi obľúbený. Od ro
ku 1968 pôsobil Michal Zimov- 
čák. T. č. duchovným správcom 
je ThDr. Mirón Podhajecký, ktorý 
tu pôsobí od roku 1972.

Farský chrám v Čirči bol obno
vený roku 1974. Bola obnovená



elektrická inštalácia, nová oceľo
vá konštrukcia chóru a maľba. 
Roku 1980 bol obnovený a pozlá
tený ikonostas.

V Čirči sú tri kaplnky. Prvá, 
najstaršia, na Vilšavci, zasvätená 
Narodeniu sv. Jána Krstiteľa. O 
jej vzniku niet zachovaných úda
jov. Ústne podanie tvrdí, že pochá
dza z roku 1770. Zdá sa, že je po
stavená na mieste, kde kedysi stá
li pôvodné chrámy Cirči. V tejto 
kaplnke sa Služba Božia slúži na 
sviatok Narodenia sv. Jána Krsti
teľa. Kedysi tu prichádzali veria
ci s procesiou. Bolo to vždy v ča
se sucha a  na sviatok sv. Jána 
Krstiteľa. Kaplnka je teraz obno
vená a ohradená železným plotom 
(r. 1980).

Hlavná kaplnka, odpustová, je 
na Svätej hore. Postavená a po
svätená bola roku 1899 na česť 
Uspenia presvätej Panny Márie. 
Odpust je tu stanovený v nedeľu 
po odpuste v Ľutine. Kaplnka bo
la postavená za čias pôsobenia 
duchovného Jána Janoviča (1886 
-1900).

Pôvodné záznamy o zjavení a 
uzdravení na Svätej hore v Čirči 
sú nám t. č. neprístupné, preto 
sa opierame len o protokoly spí
sané terajším duchovným v Cir
či, ktoré boli zapísané vypočutím 
starých ľudí, ktorí si udalosti pa-

- mätajú, alebo ich takto počuli od 
svojich rodičov.

Približne roku 1898 čirčianske 
dievčatá v chotári Pod Uhliskami 
pásli kravy. Zrazu sa pri nich zja
vil starec a spýtal sa ich, či. by 
nechceli, aby v Cirči boli odpusty. 
Dievčatá povedali, že si to žela-

Gr.-kat. chrám  sv. arch,~ M ichala  
v Ruskej Vôli z r. 1913

jú. Vtedy starec do zeme vpichol 
palicu a povedal: Z tohto miesta 
potečie liečebný prameň, ktorý 
bude uzdravovať. Povedzte ľuďom, 
aby na tomto mieste postavili ka
plnku a aby tu boli odpusty. Keď 
starec palicu vytiahol, zo zeme 
vytryskla voda. Starec zmizol. 
Dievčatá po príchode domov všet
ko vyrozprávali. Vysmiali ich. Na 
to v obci bola veľká povodeň. Vte
dy sa ľudia nad tým zamysleli a 
po nejakom čase postavili kapl- 
ku na mieste zjavenia, kde každo
ročne sa svätí voda.

Druhú, teraz hlavnú odpustovú 
kaplnku, postavili na inom, vý
hodnejšom mieste. Toto odpusto
vé miesto sa preslávilo rôznymi 
zázračnými uzdraveniami, ktoré 
protokolárne zapísal terajší du
chovný v Cirči, — napr. prezreli 
slepé deti, keď sa umyli vo vode 
zo Svätej hory.

Kaplnka na Svätej hore bola ob
novená roku 1973. Vtedy bola do 
kaplnky daná nová ikona na ol
tár od majstra Križanovského a 
nový bohostáíiok. Kaplnku posvä
til bisčíup ThDr. Bažil Hopko. Ro
ku 1977 bol renovovaný oltár a 
žertveník.

Už sme spomenuli, že k farnos
ti Cirč patria dve filiálky: Ob- 
ručné a Ruská Vôľa nad Popra
dom. — Obručné sa v dokumen
toch spomína už roku 1264. V sku 
točnosti však jestvovala skôr. Pro
tokol biskupa Olšavského z roku 
1751 spomína, že v tomto roku 
bol v Obručnom drevený chrám
v dobrom stave. Schematizmus 
prešovskej eparchie z roku 1868 
uvádza, že chrám v Obručnom 
bol zasvätený sv. veľkomučeníko-
vi Demeterovi. Avšak to bol už 
ďalší chrám, ktorý vydržal do ro
ku 1892, kedy v Obručnom posta
vili terajší murovaný kamenný 
chrám. Vtedy bol kňazom v Čirči 
Ján Janovič (1886—1900). Tento 
chrám bol vymaľovaný roku 1904, 
ikonostas bol v chráme -postave
ný v roku 1925 za pôsobenia Emi
la Leukaniča (1913—33). Roku 
1974 bola položená do chrámu 
keramická dlažba a roku ľ978 
bola urobená generálna oprava 
chrámu.

Filialka Ruská Vôľa nad Popra
dom sa prvýkrát v dokumentoch 
spomína roku 1357, avšak iste 
jestvovala skôr ako osada vôle
— slobody. Ostne podanie hovorí, 
že v dedine bol dávno drevený 
chrám a potom ďalší bol posta-

Gr.-kat. Chrám sv. D em etra v Obručnom 
z r. 1892

vený roku 1795 za pôsobenia du
chovného Petra Janoviča. Tento 
chrám stál do roku 1913, kedy 
začali so stavbou terajšieho chrá
mu za pôsobenia duchovného Ľu
dovíta Toronského. Ukončili ho 
roku 1916 za pôsobenia duchov
ného Emila Leukaniča a zasväti
li ho sv. arch. Michalovi. Tento 
chrám bol vymaľovaný roku 1956 
a  obnovený roku 1979.

V minulosti život veriacich v 
Čirči a na okolí bol ťažký. Obce 
často boli ničené vojnovými uda
losťami. Obyvatelia, aby mohli 
vyžiť, vo veľkom počte odchádza
li za prácou ďaleko za oceán, pre
to nie je div, že počet obyvateľov 
sa často menil. Veľmi trpeli naj
mä v dvoch posledných vojnách. 
Obce boli oslobodené Sovietskou 
armádou v januári roku 1945.

Tu treba* poznamenať, že v 
chráme v Čirči je polychronovaná 
drevorezba z polovice 19. storočia
— Kristus na kríži — 156 cm vy
soká plastika. Táto ľudová práca 
bola vyhlásená za národnú kul
túrnu pamiatku.

Š. P.



Svetlá Východu

CTIHODNÝ C H A R I T O N ,  VYZNAVAČ

V Ikonii všetci poznali Charitona ako čestného 
človeka. Preto si ho aj veľmi vážili. Keď za panova
nia cisára Aureliána vypuklo prenasledovanie kres
ťanov, Charitona uväznili. Keď po niekoľkých me
siacoch zomrel cisár Aurelián, Charitona prepustili 
na slobodu. Lenže do svojho domu v Ikonii sa už 
nevrátil. Našiel si jaskyňu a žil ako pustovník.

Správa o jeho spravodlivom živote sa hneď roz
šírila a k Charitonovi začali prichádzať mladí i sta
rí, aby spolu s ním slúžili Bohu. Keď už ich bolo 
veľa, Chairiton založil kláštor, potom druhý a ešte 
tretí.

Chariton sa dožil hlbokej staroby. Raz mu vo vi
dení bol oznámený jeho odchod do večnosti. Vtedy 
Chariton zvolal všetkých kláštorných bratov a po
vedal im:

— Boh rozhodol, že prišiel môj čas, na ktorý som 
už dávno myslel, aby som sa zjavil pred Božou tvá
rou. A vy, deti, starajte sa o svoju spásu, aby každý 
z vás, keď opustí telo, bol hodným stáť pred Pánom 
a obdržať jeho milosť.

Bratia zaplakali.
— Zanechávaš nás, svetlo a sprievodca náš na 

našej ceste . . .
— Pán Ježiš sľúbil byť s nami po všetky dni až 

do skončenia sveta; nezanechá preto ani vás, — 
utešoval Chariton svojich rehoľných bratov. — A 
ja, keď nájdem u Boha milosť, budem ho prosiť, aby 
vás na strašnom súde neodsúdil, ale všetkých po
stavil po svojej pravici vo svojom kráľovstve.

— Co máme urobiť s tvojím télom, kde ho máme 
pochovať, — pýtali sa.

— Dajte zem zemi kde chcete, lebo celá zem je 
Pánova.

Pamiatku ctihodného Charitona, vyznavača, si cir
kev spomína 26. septembra.

T E O D O T A, MUČENICA

V meste Filipy bola Teodota veľmi známa. Preto 
keď ju vojaci viedli pred sudcu, mnohí sa tomu di
vili. Jedni preto, že ju poznali ako veľkú hriešnicu, 
druhí preto, že vedeli o nej, že sa stala kresťankou. 
Preto všetci s ňou išli na súd a boli zvedaví, čo sa 
s ňou stane.

— Podľa rozkazu cisára, každý, kto sa považuje 
za kresťana, je povinný verejne zaprieť Krista. V 
opačnom prípade bude každý mučený. Ako sa voláš 
a aké je tvoje zamestnanie? — pýtal sa sudca.

— Volám sa Teodota, bývalá verejná hriešnica.
— A si kresťanka?
— Áno, som kresťanka, hoci nie som hodná toh

to mena, — odpovedala Teodota.
— Zapri Krista! Si prostitútka a u kresťanského 

Boha niet pre teba zmilovania! — hovoril sudca.
— Mne staftí to, — odvetila Teodota, — že ma 

každý nazýva prostitútkou. Nechcem, aby ma na súde

pred Bohom s tými hriechmi ešte obvinili aj preto, 
že som zaprela Boha. Za môj hriešny život chcem 
prijať pokánie. Vtedy aj ja nájdem milosť u Boha.

Za je j slová kat úderom vyrazil je j zuby. Potom 
ju vyviedol za mesto a tam ju ukameňovali.

Bol rok 318. Cirkev si je j pamiatku pripomína 29. 
septembra.

o. Štefan P a p p

:* s«- s* -s«- jk- j*  .*  ■»

BUDE VÄS ZAUJÍMAŤ?

P r i e z v i s k á

Pokial ide o priezviská, otázka pravopisu nie ]e taká závažná. 
Priezvisko sa píše tak, ako sa uvádza v občianskom preuka
ze, a to bez ohľadu na to, či je  v súlade s pravopisom alebo 
nie. Priezvisko uvedené na rodnom (krstnom) liste nie je 
vždy smerodajné, lebo je  prípustné úradne si ho dať zmeniť 
a napokon u žien sa zväčša priezvisko mení výdajom.

Neraz sa stalo, že pri zápise do matriky, pri vystavovaní 
rodného (krstného) listu došlo k nejakej chybe, a tak sa 
ustálilo odlišné priezvisko, ktoré nadobudlo platnosť. Je zná
me, že slavista Josef Dobrovský sa mal volať po otcovi Dou- 
bravský, ale v dôsledku chybného zápisu došlo k zámene.

Často sa stretávame aj s nesprávnymi tvarmi — nápismi 
na rodinných hroboch. Treba vedieť, že v slovenčine je ne
správne označovanie rodinných príslušníkov tvarmi s prípo
nou ,,-oví“, ,,-ovi“. Teda nie Ján a Anna Cisárovi (alebo Cisá- 
rovy), ale lán a Anna Cisárovci. V češtine je tvar Cisárovi 
správny.

Ako prvé sa vždy píše rodné (krstné) meno, potom prie
zvisko: Miroslav Kováč, a nie Kováč Miroslav (v maďarčine 
opačne).

Ak ide o ženské rodné (krstné) mená a priezviská, správne 
po slovensky Alžbeta Grantnerová, a nie Alžbeta Grantner.

(Podľa Sláva životu 7/87 í

Z LISTOV
Naša' redakcia dostala list od čiťatela dr. Petra Krajňáka 

z Prešova, z ktorého citujeme:
„Na stránkach našich časopisov Slovo a Blahovistnik sa 

pravidelne stretávame s kresbami akad. maliara Mikuláša 
Klimčáka. Charakteristický ikonopisný rukopis jeho kresieb 
dodáva týmto časopisom osobitosť a originálnosť. Vhodným 
a výstižným spôsobom je  tak doplnená ich textová časť litur
gickými motívmi oživujúcimi pre nás gréckokatolíkov tak po
svätný a blízky cyrilometodský odkaz a tradície Vetkej Mo
ravy. Prekrásne ilustrácie Mikuláša Klimčáka som si všimol 
však aj v iných časopisoch a publikáciách. Určite nebudem 
sám, ak touto cestou vyslovím poďakovanie tomuto vzácne
mu umelcovi. Prosil by som zároveň, pokiaľ by to bolo mož
né, o bližšie predstavenie akad. maliara Mikuláša Klimčáka 
čitateľom našich mesačníkov v niektorom z budúcich čísiel.“

Radi uverejňujeme toto uznanie nášmu vzácnemu umelcovi, 
a dlhoročnému prispievateľovi do našich časopisov, ktorý vý
tvarnou rečou chce vyjadriť svedectvo o dnešnom živote a o 
velkej historickej minulosti nášho národa. Pochádza z Humen- 
ného a t. č. žije a pracuje v Bratislave. O jeho osobe a vý
stavách sme už písali na stránkach časopisov a iste to radi 
urobíme aj v budúcnosti pri nejakej vzácnej príležitosti. Au
torovi listu posielame Výber z tvorby nášho umelca.

REDAKCIA



som (1) 
echtík

HE8MAN-J0ZEF WEIOINGER

Herman Joze f W eidinger je  kň az  z rá 
du premonštrátov, dnes asi 68-ročný . Bol 
16 rokov na m isiách v. Číne. Dnes ž ije  
v Rakúsku. Je  predsedom  Spolku  p r ia te
ľov liečivých rastlín , k to rý  m á 40 000 
členov. Spolok'vydáva časop is  „N echtík“.

Jeho spis n ie je  zelin kárskou  kn ihou , 
ktorá by bo la  len  súhrnom recep tov  na  
choroby. Id e  mu skôr o  prevenciu , o  za 
chovanie zdravia. Zdravie te la  súvisí so  
zdravím duše. Preto sa  zam eriava veľm i 
konkrétne na Životosprávu, prežívan ie  
dňa, duševné posto je , leb o  veď  príčinou  
choroby je  vzdy hriech .

Svojím zvláštnym živým štýlom  p odá
va jednoduchým spôsobom  t ie  n ajh lbšie  
pravdy. Vychádza z bohatých  skú seností. 
Jeho kniha, to je  život, a k ý  by sm e m ali 
žit a rastliny nám v tom  pom áhajú , prí
padne aj lieč ia  či zmierňujú bo lesti.

Jeho kn iha ukazuje cestu  kresťan sk é
ho života, p reto  iba c e lá  vytvára n ádher
ný a jednoduchý obraz. J e  to ces ta  štast- 
ného života.

Svet navôkol je zázračný.
A život je sťa more.
Do víru vín som pojatý.
Cla ruka pevne drží?
A nehojdám sa svojvoľne.
Ba unáša ma svetom, 
to je tá vrava života.
To je tá stála sila 
a zmysel poriadku.
A súzvuk síl je stále tu 
zreteľne v diele.
Zhrnú sa v jednu paletu 
jedného vládcu ciele.
ON jediný
. pôsobí všetko vo všetkom“*
ON prasila vo všetkom,
ON. Boh náš jediný.
Cítim HO.
Vidím HO,
Prežívam HO.
Žijeme to rok čo rok.
Vo svet© zázrak každý krok.

Prebásnil P. S. 
*7 Prvý list Kor. 12,5b

ÚVAHA O DRAKOVI

Nahrávanie pre „magazín žien“ sa 
skončilo. Opustil som budovu rozhlasu.

Konečne môžem urobiť to, čo mám 
už dlhšie na mysli. Trochu sa potulovať 
Klagenfurtom. Len tak, bez cieľa. Slo
bodne. Vnútorne slobodne. A zvonka? 
Nechám všetko na seba pôsobiť. Ľudí. 
Ulice. Budovy. A e š te . . . ?  . . .  ä ešte 
minulosti

A tak znova ožíva. Je blízka. Na staré 
časy sa pozerám dnešnými očami.

Stáva sa prítomnosťou. Minulosť. Ke
dysi to bola pokojamilovná dedinka, 
dnes je to krajské hlavné mesto. Dnes? 
Aj áno aj nie. Lebo Klagenfurt je hlav
ným mestom od r. 1518.

Cez Tabakovú ulicu som prešiel zo 
starého námestia na nové. Oblúk brány 
pôsobí dychom, minulosti. Mieša sa so 
šumom z obchodov a ruchom ulíc.

Zabitá obluda ožíva. Nevidieť ju len 
na úradnej pečati z r. 1287 v podobe 
zvieraťa v címeri ale a j na pamätníku 
z r. 1636. pred ktorým teraz stojím. 
Toto bol môj ciel. Sem som chctíl prísť. 
K oblude. Ku kamennému pamätníku, 
ktorý je charakteristickým znakom Kla. 
genfurtu.

A teraz som tu. Čas neubieha. I keď

hodiny tikajú každú sekundu. Do bu
dúcnosti. Pochovávajúc súčasne minu
losť. ..Predtým“ sa tak stáva „potom“. 
Nie. Cítim že som unášaný do minu
losti. Vtedy ešte panovalo medzi Wört- 
herským jazerom a riekou Drauť knie
ža z Kornburgu.

V kraji večnej hmly. divočiny a kop
cov schováva sa v bažinách netvor. 
Známe sú len jeho zbojnícke skutky. 
Aj odvážlivci sa pred ním trasú.

Knieža dá postaviť kamennú vežu ako 
pozorovateľňu.

„Je to okrídlený netvor. Na pohľad 
odporný. Pokrytý je pancierom. Je ne
smierne smelý a zároveň zlomyseľne 
ľstivý.“ Takto ho opisujú paholci, .ktorí 
pomocou revúceho živého býka, ako ná
vnady. vylákali netvora z močiara. Chy
tili ho ozubcami a potom umlátili na 
smrť.

Z hradskej medzi Zollfeld a W illers
dorf ešte dnes vidieť riedko porastenú 
kotlinu, v ktorej tento netvor vyliho
val.

V miestach kde zúril boj s drakom, 
vyrástla v tieni kamennej veže poko- 
jamilovná dedinka, ktorú ochraňoval 
hrad kniežaťa. Na jeho príkaz bol drak 
zamordovaný.

Knieža zomrelo. A takisto všetci ľu
dia oných čias. Zo skromnej dedinky 
vyrástlo mesto Klagenfurt. Drak sa stal 
kamenným znakom doby, ktorá prišla
i odišla.

A pred týmto pamätníkom teraz sto
jím a snívam.

Tento sen za bieleho dňa sa premie
ňa na otázku. — Stojím na novom ná
mestí Klagenfurtu pred sochou draka, 
vytesanou z kameňa. Zahĺbený som do 
„úvahy o drakovi“.

„Ako č lo v ek  objav il d raka? “
Boli časy , k eď  sa  „siali d rač ie  zuby". 

Vari z n ich vyrástol drak?
„Siat d rač ie  zuby“ znam ená „zlými 

k leb etam i rozs ieva i nesvornosť'.
V legende o Argonautoch na radu 

Medey zasial Jason dračie zuby. z kto
rých vyrástli ozbrojenci a tí sa neskôr 
vzájomne pozabíjali, ked do nich JaSon 
hádzal kamene. Povesť nám vysvetľuje 
pôvod obrazného- úslovia „siať nesvor
nosť“.

Pod heslom „drak“ sa v slovníku uvá
dza: „Je to netvor z rozprávky. Častý 
strážca pokladov. Zvyčajne sa znázor
ňuje ako veľká okrídlená jašterica.“

Slovo „drak“ je gréckeho pôvodu a 
znamená . ten s meravým pohľadom“. 
Teda s pohľadom bezohľadným, hroz
ným, egoisťckým, bez srdca.

Aj deti púšťajú na jeseň draky. Pri
rodzená farba, získavaná zo živice ro- 
tangovéj palmy (Calamus draco) sa zas 
nazýva ..dračia krv“. A poznám a j čer
vené rýnske víno ktorému sa darí na 
„dračej skale“. Aké rozličné názvy: čo 
si o tom myslieť?

Ba dokonca na nočnom nebi sa trblie
ta „súhvezdie Draka“.

V Porýní sa nachádza na dračích ska
lách aj dračia jaskyňa. Podľa povesti 
tam Siegfried. zviedol boj s drakom.

V klasickej čínskej mytológii si draka 
obzvlášť ctia. Nazýva sa „chien lung“ 
a je, poslom nebies, je bohom hromu, 
mrakov a dažďa. Poznajú „modrého 
draka“, ktorý je drakom zapadajúceho 
slnka a „bieleho draka“, ktorý je dra
kom vychádzajúceho slnka.

Drak sa dáva do súvisu s pramatkou. 
To on prelomil je j skamenené lono. a 
tak umožnil zrodenie prvého človeka. 
V Cíne preto drak nie je „netvorom“, 
ako je to na Západe, tam je „motívom 
šťasteny“.

V mojej fantázii sa vynára celý zá
stup drakov.

V toto neskoré popoludnie sa predo 
mnou. na novom námestí v Klagenfurte, 
roztancoval zástup drakov. Čoskoro bu
de poludnie.

Vo svojich úvahách o drakovi strá- 
com prehľad.

Už som blízko k rezignácii, chcem sa 
uspokojiť s vysvetlením, že je „rozsie
vačom nesváru“, že predstavuje „spo
jené sily zla“.

Vraciam sa do každodenného života. 
Pýtam sa sám seba. či som vo svojom 
živote už stretol takého „draka, ktorý 
rozsieva nesvár“.

Nachádzam samé pozitívne odpovede.
Bol som už pri siedmom „drakovi ne

sváru“, keď ma zrazu vyrušil ženský 
hlas.

Prv ako si bližšie všimnem a správne 
zareagujem na tento prejav ľudskej 
reality. ’ v mysli poodhalím závoj z his
torickej udalosti.

V dvanástom storočí sedí v cele kláš
tora abatiša Heloisa. známa ako spiso
vateľka. Jej listy priam pília nervy fi
lozofovi a kňazovi Abaelardovi. Sú to 
samé náreky osamotenej ženy. Kvinte- 
sencia rukou písaných správ zo ženské
ho kláštora.

Učený Boží muž rýchlo príde k zá
veru: Želal by si už len nebo bez aba
tiše Heloisy, ak sa je j nepodarí „nado
budnúť duchovný pohľad na kláštorný 
život“.

Abatiša s berlou, prsteňom a krížom 
a pritom zasieva dračie zuby?

V ¡tomto okamihu mizne minulosť. 
Zmocnila sa ma realita prítomnosti.

„Ja som predsa n e c h t í k ! “
Prudko sa obrac’am a počujem hovo

riť: „Pozdrav Pán Boh. pán farár“. Patrí 
to mne.

Predo mnou stojí žena stredného veku. 
Milá a priateľská. Rozhodne nie je „dra
kom. ktorý seje nesvár“.

SKUTOČNOSŤ JE NEKONEČNE
v z d ia l e n á

Po prednáške v knižnici dómu ma 
pozýva istá pani z okruhu „nechtíka“ 
do svojej reštaurácie na večeru v milej 
spoločnosti.

Je hrdá na to, že je  tiež „nechtíkom“, 
to znamená, že je členkou spolku pria
teľov liečivých rastlín.

N e c h t í k  je znakom spolku, ktorý 
má s:dlo v Paracelsovom dome v Karl- 
stein an der Thaya ležiacom v dolno
rakúskych lesoch.

N e c h t í k  je aj názov spolkového 
časopisu.

„Som n e c h t í k “ je názov tejto 
knihy. Prečo?

Byť nechtíkom!
(Pokračovanie.)



■j* Z  krefťanfkého fveta

Od 3. do 7. júna bol Svätý Otec Ján Pavol II. na 
73. apoštolskej ceste £egióne Emília
Romagna, ktorá má sedem diecéz. Navštívil aj Cas- 
tel San Giovanni, rodné mesto štátneho sekretára 
kardinála Agostina Casaroliho, ako aj stredisko au
tomobilového priemyslu Ferrari.

V nedeľu 19. júna t. r. pri pontifikálnej: sv. litur
gii Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za svätých 117 
vietnamských mučeníkov. Medzi nimi je 8 biskupov, 
50 kňazov a 59 laikov rozličného veku a povolania. 
Šesť z nich bolo umučených v 18. star. Ostatní pod
stúpili mučenícku smrť od r. 1836 do r. 1862, lebo 
nechceli pošliapať kríž a zaprieť Krista a jeho cir
kev.

Novým kamerlingom sa z rozhodnutia Svätého Ot
ca Jána Pavla II. na Konzistóriu 2. mája stal kardinál 
Johannes Willebrands. Kamerling má na starosti ve
ci cirkvi v období „sede vacante“ — od smrti pá
peža do zvolania nového.

Novým administratívnym riaditefom Vatikánske
ho rozhlasu sa 30. mája stal c. Arťuro Martin Me- 
noyo, 59-ročný španielsky jezuita.

Vo veku 83 rokov zomrel bývalý canterburský ar
cibiskup dr. Michael Ramsey, ktorý patril k význam
ným cirkevným predstaviteľov našej doby.

Svätý Otec Ján Pavol II. dostal titul Majster Ate- 
neum za zásluhy v odbore kánonického práva, za 
zásluhy o vydanie nového kódexu tohto práva i za 
neúnavnú obranu práv človeka. Titul mu bol ude
lený 7. júna na bolonskej univerzite a odovzdal 
mu ho jej rektor Fabio Roversi Monaco.

V rámci osláv milénia pokresťančenia Kyjevskej 
Rusi vyhlásili v Zagorsku kanonizáciu deviatich no
vých ruských svätých. Informoval o tom metropoli
ta Roštová a Novočerkavska Vladimír. Súčasne v 
Moskve patriarcha Pimen posvätil základný kameň 
stavby nového pravoslávneho chrámu.

Podľa slov kardinála A. Casaroliho pri stretnutí 
s A. Gromykom nikdy nebolo v Moskve tolko kato
líckych kardinálov, arcibiskupov a biskupov, ako 
práve na oslavách milénia pokresťančenia Rusi.

Svätý Otec Ján Pavol II. prijal španielskeho krála 
Juana Carlosa I. s manželkou, kráľovnou Sophiou.

V tomto roku si Maďarská ludová republika pri
pomína 950. výročie smrti sv. Štefana, uhorského 
krála a patróna krajiny. Slávnosti sa začali v polo
vici mája putovným ukazovaním neporušenej pra
vice svätca po biskupstvách. Hlavným momentom 
jubilejného roka bola liturgická slávnosť sv. Štefana
20. augusta. Bola zároveň zakončením Mariánskeho 
roka, ktorý na žiadosť episkopátu Svätý Otec pre
dĺžil do tohto dňa.

Od prekladu Biblie prvý raz vytlačenej v r. 1455 
bola „Kniha kníh“ doteraz preložená spolu do 1884 
rečí;

Dňa 10. júla 1988 sa do večného mesta zhromaž
dili ukrajinskí gréckokatolíci z celého sveta, aby 
spolu s Kristovým námestníkom Svätým Otcom Já
nom Pavlom II. a so svojimi arcipastiermi vzdali 
vdaky Najvyššiemu za dar krstu, ktorý pred tisíc

rokmi prijal íud Kyjevskej Rusi. Arcibiskup kardinál 
Miroslav Ljubačivskij, biskupi a kňazi koncelebro
vali so Svätým Otcom slávnostnú sv. liturgiu v by- 
zantsko-ukrajinskom obrade, doprevádzanú nádher
nými spevmi 600-členným zborom, zloženým s uk
rajinských spevokolov z celého sveta. V homílii ve
novanej miléniu krstu Kyjevskej Rusi, Svätý Otec 
vyjadril ž e la n ia ^ ^ ^ ^ e d n o ty  medzi katolíkmi a 
pravoslávnym n^BIW W P^Héňia — povedal Svätý 
Otec — musí vo všetkých kresťanoch oživiť eku
menické úsilie a pobádať tak katolíkov ako aj pra
voslávnych znovu nájsť staré dejinné zväzky a pra
covať s obnoveným elánom za vec jednoty v Na sv. 
liturgii, ktorá trvala vyše tri hodiny, sa zúčastnilo 
24 kardinálov, mnoho biskupov a diplomatický zbor 
akreditovaný pri Svätej Stolici.

N ASI JUBILANTI

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

Juraj Červený, správca farnosti Štefanovce — 50 
rokov od narodenia (1. 9. 1938];

Ján Závacký, správca farnosti Litmanová — 40 ro
kov od narodenia (9. 9. 1948);

PhDr. Teodor Bačinský, na odpočinku v Košiciach
— 55 rokov od ordinácie (17. 9. 1933 J ;

Gabriel Kopčay, správca farnosti Miklušovce — 
50 rokov od ordinácie (21. 9. 1938);

Ladislav Labanič, na odpočinku v Košiciach, — 
50 rokov od ordinácie (21. 9. 1938);

Michal Michlík, správca farnosti Výškovce — 25 
rokov od ordinácie (23. 9. 1963).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo 
svojich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA SEPTEMBER
Všeobecný: Za nezamestnaných, ktorí nemôžu 

nájsť prácu.
Misijný: Aby príprava na oslavy päťstého výročia 

evanjelizácie Latinskej Ameriky priniesla so sebou 
stále rastúci misionársky zápal.

Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím požehnaním ka
zateľov, spovedníkov a duchovných radcov.

IOSEF MARIA MANA

Čenstochovská
Slavná čsrná moje ikono Čenstochovská, 
vroucné vícekráte jsem se pred Tebou modlil.
Mnoho Tvou minulost študoval, pro Té horlil, 
žes Lukášovou, Metodéjovou, obrovská 
Ochránkyné putujících, vody, souše, lidí, 
že js i z Brodu Valašskem šla, každý teď vidi!

(Ze zbírky Cyrilometodéjské Valašsko)



S íô  h  n ô t a  e j f i a t e h i e .

KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 11. júna 1988 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a, 
apošt. administrátor prešovský sa zúčastnil v Pra
he na konsekrácii biskupov Msgr. Jana Lebedu a 
ThDr. Antonína Líšku. Biskupov konsekroval pražský 
arcibiskup kardinál ThDr. František Tomášek ako 
svätiacich biskupov pre pražskú arcidiecézu. — 
Dňa 12. júna 1988 sa zúčastnil v Trnave na konse
krácii biskupa Jána Sokola, apoštolského adminis
trátora pre trnavskú arcidiecézu. — Dňa 17. júna 
1988 v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prs- 
šove bol prítomný pri udeľovaní nižších svätení 
poslucháčom 4. ročníka CMBF v Bratislave, dňa 18. 
júna 1988 bol prítomný pri udeľovaní diakonských 
svätení a dňa 19. júna 1988 pri udeľovaní kňazských 
svätení absolventom CMBF v Bratislave. Všetky svä
tenia udelil ndp. Mons. Slavomír Miklovš, sídelný 
biskup križevský v Juhoslávii. — Dňa 30. júna 1988 
v Prešove prijal všetkých bohoslovcov pri príleži
tosti ukončenia školského roku. Pri večernej sv. 
liturgii udelil sviatosť birmovania deťom prešovskej 
farnosti.

M. M.

MARIÁNSKY DEŇ V KOŠICIACH

Liturgická slávnosť ku cti preblahoslavenej Pan
ny Márie v rámci Mariánskeho roka sa konal v so
botu 28. mája 1988 v gr.-kat. chráme Narodenia Pan
ny Márie. Tento chrám v metropole východného 
Slovenska bol z rozhodnutia ndp. ordinára Mons. 
Jána Hirku, apoštolského administrátora prešovskej 
eparchie, so všetkými právami sídelného biskupa, 
v Mariánskom roku 1987—88 pričlenený k ostatným 
našim pútnickým chrámom, kde bolo možné po pu
tovaní a zotrvaní v nábožnej bohoslužbe, po spl
není obvyklých podmienok získať úplné (tzv. plno- 
mocné) odpustky.

V slávnostne vyzdobenom chráme všetkých prí
tomných, osobitne ndp. ordinára, privítal miestny 
duchovný o. Viktor Skorodenský.

Mariánska akadémia, pripravená pod vedením o. 
Vojtecha Boháča bola úvodom k slávnosti. Vo vyvá
ženej skladbe sa striedali básne, zborové spevy a 
piesne, sólové prejavy umelcov i detí a mládeže. 
Všetko pekne zladené a v primeranom rozsahu.

Celá mariánska slávnosť sa konala v ovzduší ne
dávnych sviatkov Zoslania Svätého Ducha. Práve 
pred rokom v tento sviatok bol slávnostne začatý 
Mariánsky rok. Svätý Otec Ján Pavol II. tým zdôraz
ňuje spojenie, ktoré jestvuje medzi zrodom cirkvi a 
vierou Božej Matky, týmito slovami: „Cirkev rozjí
majúc o nej (P. Márii J vo svetle Slova, ktoré sa sta
lo človekom, s posvätnou úctou preniká hlbšie do 
tajomstva vtelenia a stáva sa čím ďalej, tým podob
nejšou svoju Ženíchovi. Panna Mária sa modlí spo
lu s cirkvou, tak vo večeradle pred Zoslaním. Svätý 
Duch urobil to, aby ona zvláštnym spôsobom bola 
prítomná v tajomstve Ježiša Krista á\ňrkvi, a aby

bola prítomná na celej púti viery Božieho ľudu, me
dzi všetkými národmi sveta.“

Svätý Duch, Panna Mária, cirkev, modlitba boli 
aj hlavným obsahom homílie, ktorú predniesol ndp. 
ordinár Mons. Ján Hirka v rámci koncelebrovanej 
sv. liturgie, ktorú spolu s ním slúžilo v slovenskom 
jazyku okolo 80 kňazov zo všetkých kútov nášho 
biskupstva.

Po homílii sv. liturgia ipokračovala v zvyčajnom 
poriadku. Doprovodný spev košického Chrámového 
zboru striedal ľudový liturgický spev.

Púť do košickej mariánskej svätiny i sv. liturgia 
bola obetovaná za jednotu cirkvi, na úmysly Sväté
ho Otca, za svätých biskupov, za kňazské a rehoľné 
povolania, za všetok náš Boží ľud, ako to povedal 
otec ordinár v záverečnom príhovore po modlitbe 
Svätého Otca Jána Pavda II. na Mariánsky rok.

Slávnosť bola ukončená „mnoholitstvijem“ Svä
tému Otcovi, prítomným cirkevným: hodnostárom a 
poďakovaním všetkým, ktorí túto bohomilú marián
sku slávnosť pripravovali a  pričinili sa o jej hlbokú 
duchovnú náplň, ktorou obohatili srdce i dušu kaž
dého prítomného.

(vm)

^Odpočívaj v pokoji! I 
Naše hro b y^^^^ r

Dňa 5. júla 1988 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 
v 77. roku svojho života a 48. roku kňazstva 

o. Michal F i t z, t. arcidekan, gr.-kat. duchovný na 
odpočinku v Poprade.

Zosnulý sa narodil 26. septembra 1911 v Miners- 
Mills. Na kňaza bol vysvätený 16. apríla 1940. Pô
sobil ako kaplán v Trebišove, ako správca farnosti 
Cabov, Poša, Úbrež a Slovlnky.

Pohrébné obrady a zádušnú sv. liturgiu vykonal 
ndp. Mons. Ján H i r k a ,  ordinár prešovský, dňa 11. 
júla 1988 v rím.-kat. kostole v Poprade.

Dňa 9. júla 1988 usnul v Pánovi v 82. roku svojho 
života a v 59. roku kňazstva

o. František H a l u š k a ,  asesor, t. arcidekan, gr.- 
kat. duchovný na odpočinku v Prešove.

Zosnulý sa narodil 9. júla 1906 v Prešove. Na kňa
za bol vysvätený 28. augusta 1929. Pôsobil vo far
nosti Hrabčík, Petrová a Ľubovec.

Pochoval ho ndp. Mons. Ján H i r k a ,  ordinár pre
šovský dňa 13. júla 1988 v katedrálnom chráme v 
Prešove. Jeho telesné ostatky boli uložené na ve
rejnom cintoríne v Prešove.

Vičnaja im pamjaf!



Pápež pokoja a lásky
(9. pokračovanie)

BENÁTSKY PATRIARCHA

A ngelo R oncalli n a jradšej c h c e l  byť pastierom  duší. Táto  
jeh o  horú ca tú iba  sa  sp ln ila  15. januára 1953, k eď  h o  pápež  
Pius Xll. vym enoval za patriarchu  v B en átkach .

Do B en átok  prišel 15. m arca  1953. M al. už 71 rokov . Do 
svojho d en n íka  si zap ísa l: „ Je zaujím avé, ž e  P rozreteln ost ma 
priv ied la  tam , k d e  som  zača l sv o je  prvé k ň a z sk é  práce , do  
p astoračn ej služby. Teraz som  priam o zapo jen ý  d o  p ln ej duš- 
p astierske j činnosti. Vždy som  bol toho  náhľadu, ž e  p re  kň a 
za takzvan á d ip lom ácia  musí byt p ren ikn u tá  dušpastierskym  
duchom . In áč n em á cenu a  iba zosm iešňu je sväté poslan ie. 
Teraz som postavený  zoči-voči p red  sku točn é záujm y cirkvi, 
t. j. spásu  duší a  ich  p riv ed en ie  d o  n eba. To mi stačí a  ď a
kujem  za to Pánovi. P ovedal som  to v B en átkach  v baz ilik e  
svätého M arka 15. m arca, v deň  svojho  príchodu. Po ničom  
netúžim a  na n ič nem yslím  ta k  veľm i a k o  žit a  zom rieť za 
duše, k to ré  sú mi zveren é . . . “

Za p ä í rokov  svo je j činnosti v B en átkach  zriadil patriarcha  
R oncalli do tridsať nových farn ostí, m alý  sem inár, vizitoval 
skoro  všetko  farn ostí, ústavy, n em ocn ice , dal obnoviť chrám

Pápež Ján XXIU, pri n ávšteve rím ske j väzn ice R egina C oeli

sv. M arka, zúčastňoval sa  na d ivadeln ých  a  film ových  festiva- 
lich , otvoril brány chrám u sv. M arka pri p ríležitosti hudob
ných týždňov Stravin ského d ie l. Dlhé ces ty  a  návštevy vyso
ký ch  štátn ikov a  c irkevn ých  osobn ostí udržovali ho  i naď a
le j v spo jen í s  veľkým  svetom . Ale každ ý  r o k  sa  vracal m e
dzi svojich  rodákov  do  Sotto il M onte, aby  tu obnovil svoje  
sily  pre  ďalšiu prácu. Pri v še tk e j sv o je j zau jatosti s tač il d o 
končiť a j posledn ý  d ie l sv o je j p rá c e  o sv. K arolov i B orom ej- 
skom  a  e š te  p red  zvolením  za  p áp eža  odovzdať d o  tla če .

Pri v iz itáciách  farn ostí už zavčas rán a kon a l sv. liturgiu a 
potom  k áza l pri v šetkých  bohoslu žbách , k toré  nasledovali, 
n ieked y  a j štyri-šesťkrát za deň. Kňazov vyzýval k  horlivosti 
v iac  svojím  prík ladom  a k o  slovom , a le  k eď  bo lo  potrebné,- 
tak tn e  a  s  láskou  ich  napom ínal podľa zásady : „ Zohnút, ale  
nezlom iť.“ Z aujím al' sa  a j o  b ien á le  výtvarného -umenia, ktoré 
sa  kon áv a lo  každý  druhý ro k  v B en átkach .

K PAHORKOM RÍMA

Pápež Pius XII. zom rel 9. ok tób ra  1958 vo svojom  letnom  
s íd le  C astel G andolfo. O n ieko ľko  dní po  jeh o  sm rti kardináli 
z c e lé h o  sveta  sa  zača li schádzať do Ríma na voľbu nového 
pápeža.

K eď  sa  kard in ál R oncalli lúčil s  B enátkam i, aby  sa  odo
bral na voľbu n ového pápeža , pov ed a l: „V šetci mi prajú šťast- 
tie. Ja  si však  želám  iba to , aby  som  sa  o  štrnásť dní vrátil 
do B enátok.'

V Rím e v ládlo siln é napätie. O tázka: „Kto bude pápežom ?“ 
zam estnávala každ éh o , a le  osobitne novinárov. N eobyčajný  
záujem  o nového p ápeža  pre javovala  i svetová verejná mien
ka . V eriaci na celom  svete sa  zhrom ažďovali k  modlitbám, 
aby vyprosili zoslan ie Svätého Ducha na voliteľov, lebo  podľa 
K ristových slov  práve On zastupuje Otcovo m iesto v cirkvi v 
ča se  osiroten ia .

V sobotu  25. ok tóbra  ráno v baz ilik e  svätého Petra sa  slú
žila slávnostná svätá  om ša k  Svätém u Duchu. Prítomní kardi
náli a  zástupy v er iacich  prosili o  m ilošt, aby  c irkev  na zemi 
dosta la  n ového p astiera  podľa B ožej vôle. Msgr. Bacci, tajom
n ík p áp ežský ch  listov, zvaných brév, povedal kardinálom  pri
liehavú  kázeň  o voľbe pápeža . Zachytil v n ej charakteristické  
črty, k to ré  by m al m at budúci pápež. Medziiným povedal:

„Nový zástupca K rista n ech  bude a k o  m ost m edzi nebom  a 
z em o u . . .  N ech bude m ostom  m edzi rozličným i spoločen ský
mi triedam i, m ostom  m edzi národm i, a j tými, k to ré  zavrhujú 
a lebo  n erozm yslene sa  odvažujú bojovať proti kato líckem u  ná
b o ž e n s tv u ...  A le n adovšetko , ctihodn í otcov ia , potrebujem e 
pápeža , k torý  by žiaril svätosťou osobn ého  života a  m ohol by 
vyprosiť od  B oha v šetko , č o  treba  p re spravovanie cirkvi a 
čo  nem ôžu poskytnúť prirodzen é d a r y . . .  Dajte svätej rím
s k e j v šeobecn ej cirkvi ta k éh o  pastiera , a  to v najkratšom  ča
se. N echajte sa  v iest zápalom  oduševnenia, zabudnite na všet
ky  p ozem ské starosti a  up ierajte svo je oči len  na B oha.“

V týchto slovách  už boli zachyten é charakteristické  črty  
budúceho pápeža  R oncalliho, h lavne čo  sa  týka lo  osobnej svä
tosti a  stavania m ostov m edzi všetkým i ľuďmi dobrej vôle. 
Ale ben átsky  patriarcha  R oncalli nem al o tom n ijaké tušenie.

f Pokračovanie v budúcom čisle)

SLÚŽIŤ S LÁSKOU
Je známe, že sestry Matky Terezy konajú nádhernú službu 

na celom svete. Slúžia s láskou a radosťou. Raz jedna sestra 
mala zarmútenú tvár, keď nastupovala do služby medzi trpia
cich. Matka Tereza ju zastavila slovami: „Vráť sa domov, od
počiň si, so zachmúrenou tvárou nemäžeš ísť medzi trpia
cich.“

1« to skutočne tak. Ľudia telesne postihnutí, chorí a stari 
potrebujú naiu pomoc, našu službu, ale predovšetkým naša 
lásku. Lásku, ktorá začína prinášať ovocie už doma, medzi 
svojimi najbližšími.

Krásny je  život, ak urobíš niečo dobré a spravodlivé.
F. M. Dostojevskij

S L O V O  — mggainfk gréekoksMfkav » C s s *  V f  é  fi v a Spolok m . V«»|iccb« Trnawa « Cirkevnom nakladateľstve, Bra
tislava. Š é f r e d a k t o r :  Prsniflek Daiseik. E a « s k e l s :  086IM Kruiiat 7«, fi. t. 35241. A d m i n i s t r á c i a :  
MS 21 Bratislava, Kapitulská 20. Č. i .  331717 a 333 BS*.
T l a č i a :  Duklianska tlačiarne, a. p., Prsio», sísetom. Diivierka časopisn ]e 2 mesiace pred vydaniu čísla. Rukopisy 
naw&eiams. Redateia *1 vyhradsvie prátn ép ratf rukopisu. S o s t i  r u f a :  PNS. objednávky prifftna kaidá pasta 
a doračovatef. ObJsdnStky do sakranlčia vytav«ia PNS — Cstredná gspedieia a devos tlač*. *1 3 « ! Bratislava, Soiiwah 
dava nám. C. CelaraCni predplaini 24 Kčs, pre gndzian pivs poštovné. Cena tednottiv«h@ výtlačku 2 Kčs. In d m i 
čisis 491«.


