
Milovať budeš...
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím 

srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 
To je najväčšie a prvé prikázenie. Druhé je mu po
dobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba sa
mého!“ (Mt 22, 37—38).

Keď Pán Ježiš týmito slovami odpovedal zákon
níkovi, ktorý sa ho pýtal na hlavné prikázanie v Zá
kone, neznelo to nové ušiam prítomných farizejov. 
Nový je duch, duchovná náplň, ktorú Spasitel dáva 
obom prikázaniam; nové je i spojenie, ktoré medzi 
oboma jestvuje, takže sa stávajú vlastne jediným 
zákonom Ježišovým, ktorý určuje všetky ostatné. 
Láska k Bohu zdôvodňuje i lásku k blížnemu a ur
čuje jej rozsah; láska k blížnemu zase čerpá silu 
v láske k Bohu a stáva sa jej viditeľným prejavom, 
znakom samej prítomnosti Bohu, ktorý je Láska. 
Sv. Ján to výrazne vysloví vo svojom Prvom liste: 
„My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak nie
kto povie: .Milujem Boha’, a nenávidí svojho brata, 
je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, ne
môže milovať Boha, ktorého nevidí“ (1 Jn 4, 19— 
20 ).

Musíme si však dobre všimnúť jednu skutočnosť: 
Pán Ježiš nerobí o láske dlhé reči. Láska, o ktorej 
on hovorí, je životná, praktická, prejavuje sa v ko
naní, nie v pekných výrazoch a citoch. „Co ma oslo
vujete: ,Pane, Pane’, keď nerobíte, čo hovorím“ —  
vyčíta svojim poslucháčom (Lk 6, 46), naznačujúc 
tak jasne, v čom spočíva skutočná láska k Bohu; 
v konaní Božej vôle.

Keď sa ho pri inej príležitosti istý zákonník vy
pytoval, kto je jeho blížny, Ježiš nerobil dlhé úva
hy. Rozpovedal podobenstvo o milosrdnom Samari
tánovi a zakončil jasnou výzvou: „Choď a rob aj 
ty podobne!“ (Lk 10, 37).

Aj pri Poslednej večeri, keď nový príkaz lásky 
bol jedným z hlavných predmetov rozhovoru, Spa
siteľ nerozvíjal dlhé teórie. Dal jednoducho prí
klad, poukázal naň a určil i mieru lásky: „Toto je 
moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako 
som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 
12—13).

Podobne robí i svStý Pavol, keď píše o láske ko
rintským kresťanom. Zdôrazní najprv potrebu lás
ky, ale bez dlhých rečí hneď poukazuje na to, ako 
sa ona prejavuje v každodennom živote, v styku 
s inými: v trpezlivosti a dobrotivosti, bez závisti a 
nadúvania, bez hnevu a neprávosti, všetko znáša, 
vo všetko verí a dúfa, vo všetkom vytrvá (1 Kor 
13, 4 -7 ).

Gr.-kat. chrám vo Vt/Skovciach, zasvätený sv. arch. Michalovi
(r . 1901}

rcbiť veľa rečí o láske, ale v láske ponajprv žiť. 
Jedno konať, druhé nezanedbávať. Ale na žiaden 
pád nestrácať čas, lež milovať Boha i blížneho, vždy, 
hneď. A blížneho skutoCného, ktorý sedí vedľa mňa, 
ktorého stretám na ulici, ktorý ma počúva, si ma 
všíma alebo nevšíma, má ma rád alebo ma nená
vidí, ktorý mi je sympatický alebo nesympatický, 
ktorý sa mi usmial alebo mi stúpil na otlak. Lebo 
náš blížny je každý človek a v každej chvíli práve 
ten, ktorý je s nami.

Choď a rob aj ty podobne! Choď teda a rob po
dobne Ako ten z Evanjelia. Choď, nestoj pohodlne 
na svojom mieste, nečakaj, kým niekto príde k te
be. A nepozeraj na to, či ten, čo trpí alebo potre
buje pomoc je blízky alebo vzdialený. Nech ti stačí, 
že je to človek. Boh prišiel k nám cez človeka a cez 
človeka sa aj my dostaneme k Bohu. O. D.

Je v tom azda obsažná akási výzva i pre nás: ne-



KALENDÁR 
NA MESIAC

N O V E M B E R

1. U Kozma a Damián, divotvorcovia
- 2. S Acedín, mučeník -

3. Š Acepsim, biskup; mučeník
4. P Jcanik Velký, ctihodný. Prvý piatok
5. S Galaktion a Epistímia, mučeníci

6. N 24. nedefa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 2. Lit. Ef
2, 13— 18; Mk 5, 21—24; 35— 43. Pavol, arci
biskup

7. P Joron, mučeník. VOSR 1917
8. U Zbor sv. árch. Michala. Lit. Zjv 12, 7— 10; 12;

Lk 10, 16— 20
9. S Onisifor a Porfýr, mučeníci

10. Š Erast a i., mučeníci
11. P Mína, Viktor a Vincent, mučeníci
12. S Jozafát, arcibiskup; mučeník. Ján Almužník,

patriarcha

13. N 25. nedeľa po ZSD. Hl. 8. Utr. ev. 3. Lit. Ef
4, 1—6; Lk 10, 25—28. Ján Zlatoústy, arci
biskup

14. P Filip, apoštol
15. U Gur, Samson a Aviv, mučeníci
16. S Matúš, apoštol a evanjelista
17. Š Gregor, biskup
18. P Platón a Roman, mučeníci
19. S Abdiáš, prorok

20. N 26. nedela po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 4. Lit. 
Ef 5, 8— 14; Lk 12, 13— 21. Gregor Dekapoli- 
ta, ctihodný
(Krista Kráía. — Lit. 1 Tim 1. 15— 17; Jn 18, 
33—37)

21. P Uvedenie Panny Márie do chrámu. — Lit Flp
3, 20—21; 4, 1; Lk 10, 38—42

22. U Filemon, apoštol
23. S Amfiloch a Gregor, biskupi
24. Š Katarína, mučenica
25. P Klement, pápež; mučeník. Oddanie sviatku

Uvedenia
26. S Alipias, stlpnik, ctihodný

27. N 27. nedefa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 5. Lit.
Ef 6, 10— 13; 18; Lk 13. 10— 17. Jakub Perz
ský, mučeník

28. P Štefan Nový, mučeník
29. U Paramon a Filumen, mučeníci
30. S Ondrej, apoštol
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Buďme *i isti, že aj keď nám všetku chýba, nikdy nám ne
bude chýbať Boh, ktorý Je a aj má byť naše všetko.

sv. František Saleský

„Tu prišiel jeden s predstavených. . .  a veľmi prasil: 
.Dcérka mi umiera“ (Mk 5. 23).

V životopise sv. Terézie Veľkej čítame, ako cestovala a] 
so spolusestrami. Bolo im treba prejsť cez rozvodnenú rie
ku. Práve uprostred rieky sa pokazil povoz a ona musela 
vystúpiť do studenej vody. Pri tom ešte si rozrazila nohu 
o kameň. K tomu bola ešte chorá. Vzdychla si. „Pane, ešte 
aj toto!“ Vnútorným hlasom jej odpovedal Pán Ježiš: „Ano, 
ešte aj toto! Lebo tak nakladám so svojimi.“ A Terézia 
nato odpovedala: „Preto ich máš tak málo.“

Každé utrpenie ukazuje^ aký je človek až nevýslovne kreh
ký a slabý, i taký, ktorý sa verne modlil a pravidelne 
chodil do chrámu. I toho rovnako postihuje. . .  Tajomstvo 
utrpenia!

„M ilovať b u d eš ...!“  (Lk 10, 27).
H. Muggeridge natočil hlboko ľudský film o Matke Te

reze z Kalkaty. Dojatý vierou, ktorá sa prejavuje láskou, 
napísal o nej knihu, s úmyslom, aby mu vyprosila vieru 
a priviedla ku Kristovi. Za titul knihy si zvolil slovo, ktoré 
Matka Tereza rada používala: „N iečo krásneho pre Boha!“ 

Nasledovať Krista a slúžiť bratom a sestrám, to je na
ozaj „niečo krásneho pre Boha“ i pre ludt.

„Mária si vybrala l«pšl pod iel. . ( Lk 10, 42),
Americký básnik H. W. Longfellow ďakoval Pánu Bohu 

za Pannu Máriu takto: „Keby nám naše náboženstvo ne
bolo dalo nič iného ako teba, vzor materskosti a ženskosti, 
vznešené srdce, teba dobrú a mocnú, nekonečne trpezlivú 
a pokojnú, vernú, láskavú a čistú, stačilo by to a bol by 
to pre nás dôkaz, že naša viera je pravá a správna, naj
vznešenejšia zo všetkých náboženstiev.“

Právom teda môžeme o Panne Márii povedať slová zo sv. 
evanjelia: „Mária si vybrala lepši podiel, ktorý sa jej ne- 
odníme“ (Lk 10, 42).

„Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha ne
duživosti . . ( Lk 13, 11).

V policajnej väznici v Rio de Janeiro, do ktorej na jed
nu noc zatvárajú asociálne živly pochytané na ulici, na
maľoval na stenu nejaký umelec, ktorý sa ocitol pod kole
sami osudu, zuhoľnatenými zápalkami obraz Ukrižovaného 
a dole napísal slová: Verím v svetlo, 1 keď mi nesvieti. 
Dúfam v lásku, i keď ma sklamala. Dôverujem v Boha, i 
l«ed ho nevidím.

Milióny ľudí sa denne modlí Otče náš, aj keď si neuve
domujú, že Boh sa stal Otcom až skrz Ježišov kríž Za 
každom osudom, utrpením stojí k r íž . . .  Utrpenie je kata
lyzátorom v prospech Iudského dozrievania.

Sv. Ignác z Loyoly ešte i na smrteľnej posteli sa modlil 
za svoju rehoľu, aby nemala pokoja, aby stále bola ne
priateľmi znepokojovaná. . .  Tak súdil svätý muž, že trá
penia sú potrebné k čnostnému životu.

—fd -



Mesiac významných spomienok a výročí
Ešte mesiac a budeme končií rok. Ešte mesiac a 

budeme sa obzeraí spät, na brázdu, ktorú sme vy- 
orali, na dni, ktoré nám požehnal Pán. Budeme hod
notu, ako sme ich využili na konanie dobra, na roz
množenie drachiem, ktoré sme dostali.

Ale ešte je tu november. Mesiac, ktorý je už tra
dične charakteristický spomínaním na našich zos
nulých, ktorým patrí nielen jeden deň — Spomienka 
na zosnulých, Dušičky, ale každý deň tohto mesia
ca, v ktorom často putujeme na miesta posledného 
odpočinku tých, ktorí nás predišli na večnost, ktorí 
nám boli drahí, ktorých sme mali radi, ale už nie 
sú medzi nami.

Naše kroky v týchto dňoch smerujú aj k pamätní
kom tých, čo s nasadením vlastného života, padli 
za našu slobodu. Ich hroby, miesta ich posledného 
odpočinku, sú rozosiate po celej našej vlasti. Pri 
nich si uvedomujeme, koľko obetí stál nás mierový 
dnešok, koľko krvi bolo treba vycedii, aby sme moh
li žiť šťastne v mieri.

V novembri si už tradične pripomíname výročie 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá sko
rigovala dráhu sveta a stala sa signálom novej epo
chy ľudstva. Svet čerpá z jej myšlienok a v duchu 
Dekrétu o mieri vyvíja nesmierne úsilie za odstrá
nenie jadrovej hrozby a zabezpečenie nezvrátiteľ- 
ného mieru.

V tohtoročnom novembri si pripomíname aj viace
ré výročia významných osobností. Tak spišská die
céza spomína na jedného zo svojich ordinárov, na 
kapitulného vikára Andreja Scheffera, ktorý umrel 
gred dvadsiatimi rokmi — 3. novembra 1968. Pred 
sto rokmi sa narodil ThDr. Alexander Spesz, profe
sor CMBF v Bratislave, ktorý vychoval stovky našich 
duchovných ako erudovaný profesor morálnej teo
lógie a rozhľadený vedec európskej úrovne feiar. 23. 
novembra 1888).

Bratský český národ si pripomenie 610. výročie, 
čo 29. novembra 1378 umrel Karel IV., kráľ český 
a rímsky cisár, zakladateľ pražskej univerzity (nar. 
r. 1316). Na jeho podnet založil pápež Klement VI. 
pražské arcibiskupstvo.

Karel IV. urobil z Prahy najväčšie stredoeurópske 
mesto. R. 1348 založil Nové Mesto pražské. On je 
zakladateľom univerzity a iniciátorom mnohých sta- 
uieb: Karlovho mostu, katedrály sv. Víta, kláštora
o Emauzoch.

Pred 130 rokmi sa narodila Šelma Ĺagerlôfová  
(1858—1940), švédska spisovateľka, konvertitka, lau- 
reátka Nobelovej ceny, známa románom Gôsta Ber- 
ling, trilógiou História rodu Lôwenskoldov, klasic
kou detskou knihou Podivuhodná cesta Nilsa Hol- 
gersona po Švédsku a inými vzácnymi dielami.

Pred 170 rokmi — 9. novembra 1818 — sa naro
dil ruský realistický spisovateľ Ivan Sergejevic Tur. 
genev ( umrel r. 1883). Ktože by nepoznal jeho Poľov
níkove zápisky, vynikajúce psychologickou kresbou

a opisom prírody, romány Rudin, Šľachtické hniez
do, Otcovia a deti, Básne v próze a ďalšie?

Bratislavčania si 14. novembra spomenú na svoj
ho rodáka Jána Nepomuka Hummela, hudobného 
skladateľa, ktorý sa narodil pred 210 rokmi — 14. 
novembra 1778.

November je už predzvestovateľom konca roka. 
Roka, v ktorom sme chceli veľa urobiť, do ktorého 
sme si urobili mnohé predsavzatia. Pridajme k svoj
mu snaženiu naše modlitby a obety, aby sme ich 
statočne splnili.

— ant—

V severnej časti Moskovskej oblasti, asi 70 km od Moskvy, 
le ií jedno z najstarších ruských miest — Zagorsk, známy svo
jím architektonickým komplexom pamiatok z XV.—X V lll. sto
ročia, ktorý priťahuje stále svojich návštevníkov, osobitne v 

tomto jubilejnom roku pokrstenia Rusi

OTVORENÝ DIALÓG

V pražskom Paláci kultúry sa uskutočnilo dňa 23. 
augusta t. r. stretnutie predstaviteľov cirkví a ná
boženských spoločností pôsobiacich v ČSR s dele
gáciou Rady pre cirkevné otázky pri rade ministrov 
ZSSR na čele s jej predsedom Konštantínom Char- 
čovom. Po úvodnom ,slove K. Charčova nasledovala 
živá diskusia, v ktorej sa cirkevní predstavitelia 
mohli zoznámiť so súčasným stavom vzťahu soviet
skeho štátu a cirkví v ZSSR. Besedu organizoval 
Výbor cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR.

„Keď viem, že túto zem alebo viaceré národy možno zničiť, a 
to je dnes celkom možné, zbraňami ABC, ak na strane druhej 
práve tak dohre vieme, že toto možno odvrátiť môdlitbou, po
káním, zmierom, zasvätením sa Srdcu Ježišovmu a Nepoškvr
nenému Srdcu Panny Márie, spojené s denným ružencom, ako 
to žiada v r. 1917 vo Fatime, potom je tvoja — moja povin
nosť použiť tento prostriedok. A keď ho zanedbávam, sám 
som spoluvinným za zničenie týchto národov. Zanedbaná mod
litba, pokánie a zmier, je zločinom na Iudstve!“



vzztcwe živoTMé juBÍleum
Na deň 16. novembra t. r. pripadá pre našu die

cézu milé jubileum. Najdôstojnejší otec ordinár 
Mons. Ján Hirka, pápežský prelát, apoštolský admi
nistrátor nášho biskupstva sa dožíva 65 rokov svoj
ho života.

Ndp. ordinár Mons. Ján Hirka, apošt. administrátor prešovský, 
pri vizitácii farností Kruilov (20. 12. 1987J. Snímka: Anna 

Ratvajová

Pre nás všetkých gréckokatolíkov, kňazov i ve
riacich, je to vzácna príležitosť, aby sme na nášho 
správcu diecézy pamätali viac ako inokedy. Aby sme 
mu okrem liturgických spomienok v textoch sv. li
turgie vyprosovali od Krista — Veľkňaza plnosť 
darov Svätého Ducha.

Otec ordinár sa narodil 16. novembra 1923 v Ab- 
ranovciach v Prešovskom okrese. Gymnázium štu
doval v Prešove a teológické štúdia na Vysokej ško
le bohosloveckej v Prešove, a Bohosloveckej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe. Kňazskú vysviacku 
prijal 31. júla 1949 v Prešove z rúk blahej pamäti 
biskupa ThDr. Vasila Hopku. Po vysviacke pôsobil 
ako kaplán v Ľutine. Od: roku 1968 pôsobil ako de
kan a správca farnosti v Prešove. Dňa 2. apríla 
1969 ho Svätý Otec Pavol VI. vymenoval za ordiná
ra s právom sídelného biskupa prešovskej grécko
katolíckej diecézy na území celej ČSSR.

Otec ordinár spravuje našu diecézu v ťažkých a 
špecifických podmienkach už skoro 20 rokov. Iste 
len Bohu sú známe všetky jeho úsilia, aby bol ako 
prvý kňaz diecézy bratom spolukňazov, starostli
vým otcom a zodpovedným učitelom a pastierom 
Božieho ludu biskupstva. Vo všetkých svojich vy
stúpeniach, stretnutiach a kázňach učí všetkých 
mu zverených osvojiť si ušľachtilé kresťanské i ob
čianska čnosti, žiť podlá nich a vytvárať hodnoty 
pre časný i večný život. Kňazi sú mu vďační za ak
tuálne podnety, starostlivosť a pomoc v ich pasto
račnej práci. Veriaci najlepšie dokazujú svoju vďač
nosť voči nemu nielen svojimi modlitbami, ale zvlášť 
ked ho spontánne vítajú vo svojich farnostiach, pri 
odpustoch, posviackach alebo iných príležitostiach.

Jeho prácu ocenil aj Svätý Otec Pavol VI., ksď 
ho roku 1978, krátko pred svojou smrťou menoval 
pápežským prelátom. Ked bola bulou Svätého Otca 
Pavla VI. „Qui divino“ dňa 30. decembra 1977 zria
dená slovenská cirkevná provincia, Svätý Otec v 
nej určil aj činnosť prešovského ordinára: „Stano
vujem tiež, aby ordinár prešovskej sparchie byzant
ského obradu, ktorá priamo podlieha Svätej Stolici, 
sa zúčastňoval na pastoračných prácach novej tr
navskej provincie.“

Narodeniny otca ordinára pripadajú na sviatok 
apoštola a evanjelistu sv. Matúša. V tropári tohto 
sviatku stojí: „Matúš, ty si ochotne z mýtnice na
sledoval Vládcu Krista, ktorý ťa v o la l. . .  a stal si 
sa vybraným apoštolom a slávnym hlásateľom evan
jelia celému svetu . . . “ Tieto slová môžeme apliko
vať na nášho otca ordinára, ktorého Veľkňaz Ježiš 
Kristus tiež z mnohých iných povolal, aby ho na
sledoval, čo aj urobil. Vyjadril to hneď na začiatku 
svojej kňazskej cesty v primičnom oznámení: „Hľa, 
prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 19, 
9). Možno za toto obetavé ponuknutie sa Božej vôli 
ho Božia Prozreteľnosi vyznamenala nielen kňaz
skou dôstojnosťou, ale neskôr ako ordinára s práva
mi rezidenčného biskupa aj prvým kňazom v die
céze. Touto hodnosťou mu bolo zverené vedenie 
našej cirkvi a hlásanie radostnej zvesti v jednej 
najrozsiahlejšej diecéze v ČSSR, ktorou je prešov
ské gréckokatolícke biskupstvo.

V kondaku sviatku sv. Matúša sa ďalej pokraču
je: „Zanechal si jarmo mýtnictva a pripriahol si sa 
do jarma pravdy a prejavil si sa ako mimoriadny 
kupec, keď si získal bohastvo, Božiu múdrosť, ktorá 
je zhora, v sile ktorej si hlásal slovo pravdy.“ Ho
vorí sa tu o prijatí jarma a zapriahnutí sa do neho. 
Poverením spravovania našej diecézy aj náš otec or
dinár prijal skutočne ťažké jarmo. Zapriahnutie sa 
do neho, mnohostranná vyčerpávajúca práca v ňom 
vyžaduje pre neho nesmierne veľa sily, dôvery a 
odvahy. Veď ide o najväčšie bohatstvo pre ľudské 
duše, o Božiu múdrosť a hlásanie slova pravdy, kto
ré svojou funkciou vykonáva.

Ježiš Kristus povedal: „Vezmite na seba moje jar
mo a učte sa odo m ňa. . .  Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 29—30}.

Narodeniny otca ordinára sú nám vhodnou príle
žitosťou, aby sme si uvedomili ťažkosť jarma jeho 
povinností a bremeno jeho zodpovednosti. To nech 
nás pobáda, aby sme na neho stále pamätali v mod
litbách a obetách, aby ich silou, prispením Božej 
pomoci a na príhovor Panny Márie jeho jarmo sa 
stalo príjemnejším a bremeno ľahším; aby múdro 
spravoval zverené mu stádo a viedol ho cestou spá- 
sy.

o. Ján G a j d o š ,  tajomník biskupského úradu

Nasledujme našu Pannu Mfiriu. Choďme v jej spoločnosti 
s radosťou po rovných i nerovných cestách, ktorými nás ve
die náš Spasiteľ. sv. František Saleský

Pocítila som v iivote mnoho bolesti, trpkých sklamaní, bola 
som na pokraji zúfalstva — no napriek tomu nestratila som 
dôveru a lásku k ľuďom! Božena Némcová



Uvedenie Panny Márie do chrámu
Mimoriadne omilostenie Panny Márie a jej vý

znam v dejinách spásy vyvolali v kresťanskom sve
te výnimočnú úctu, ktorá sa odzrkadľuje v liturgic
kom živote, v teológii a napokon aj v prameňoch 
o živote Matky nášho Spasiteľa.

0 živote Matky nášho Spasiteľa vieme pomerne 
veľmi málo. O tomto sviatku nám podáva udalosť 
z detstva Panny Márie. Svoj základ má v cirkevnej 
tradícii a v apokryfných knihách, predovšetkým 
v Protoevanfeliu sv. Jakuba a v Pseudoevanjeliu sv. 
Matúša o narodení Panny Márie. Z týchto prame
ňov sa dozvedáme, že rodičia Panny Márie boli 
joanJiim a Anna. Ako bezdetní sľúbili Bohu, ža keď 
budú zbavení svojej bezdetnosti, svoje dieťa zasvä
tia službe Bohu v jeruzalemskom chráme.

Boh vypočul ich modlitbu. Narodila sa im dcérka 
Mária. Keď dovŕšila tretí rok, odviedli svoje dieťa 
do jeruzalemského chrámu, kde sa ¡ej dostalo pat
ričnej výchovy pre chrámovú bohoslužbu. V chráma 
ostala až do splnenia časov podľa Božích plánov 
a zámerov. Tieto udalosti sú náplňou sviatku Uvede
nia Panny Márie do chrámu.

Prvé zmienky o slávení tohto sviatku máme v na
šej cirkvi v S. storočí. V 8. storočí už bol všeobecne 
rozšírený, ako sa dozvedáme z kázne sv. Germana 
(715—730) a sv. Tarasa. Na tento sviatok zložil 
bohoslužobné texty Gregor Nikodemský, Sergej Svä- 
tohorec a Bažil Pagariot. V západnej cirkvi začali 
tento sviatok sláviť v 14. stor. V 15. stor. bol už roz
šírený po celej Európe a slávil sa v ten istý deň ako 
vo východnsj cirkvi, t. j. 21» novembra. Svoje mies
to si zachoval v cirkevnom kalendári až doteraz.

Bohoslužobné texty tohto sviatku podávajú sko
ro celú náuku o presv. Bohorodičke, o jej prostred
níctve medzi Bohom a ľuďmi.

Tento sviatok nám zvestuje aj príchod Spasiteľa 
Ježiča Krista. Od tohto dňa začína cirkev oslavovať 
na utierni už Kristov príchod, keď spieva tropár 
sviatku o tomto tajomstve: „Dnešný sviatok nám pri
pomína Božiu dobrotu a je predzvesťou spásy ľud
stva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje panna. 
Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej ra
dostne volajme: Raduj sa, Mária, skrza teba usku
točnil Spasiteľ svoje plány.“

Tento sviatok sa k nám prihovára veľmi vážne, 
aby sme výchovu svojich detí brali zodpovedne, aby 
sme nenechali výchovu detí náhode, alebo ulici, ale 
s príchodom detí spájali aj svoje7 povinnosti, ktoré 
plynú z darov nám daných od Boha. Všetci sme 
vyšli z Božích rúk ako holubica z Noemových rúk, 
aby sme zhliadli veľkosť a moc Božiu v prírode
i v sebe samých, poznali lásku milujúceho Boha, 
jeho moc a slávu a tak sa potom navrátili do Bo
žej náruče a požívali večné radosti v prítomnosti 
Matky a nášho dobrotivého Otca v nebesiach.

Symbolom tohto nášho návratu je Noemova holu
bica. Do Božích rúk sa musí navrátiť každý, fii sa 
mu to páči, alebo nie. Prajme si' každý navzájom, 
aby toto stretnutie s nebeským Otcom bolo bez od
súdenia, bez výčitiek! Nech je to stretnutie v lás
ke a vo veľkej nádeji na večný život v Kráľovstve 
nášho dobrého Otca.

Privádzajme svoje deti do Božieho chrámu, učme 
ich Božej službe ako Joachim a Anna svoju dcérku

Máriu. Učme ich vznešeným ideálom. Kedykoľvek 
oslavujeme tieto tajomstvá, nezabudnime na to, že 
tento sviatok aspoň raz v roku pripomína rodičov
ské povinnosti voči svojim deťom. Veľmi primerane 
hovorí aj učiteľ národov, keď vyhlasuje: „Bázeň Bo
žia je začiatok múdrosti!“

Sviatok Uvedenia do chrámu je vznešeným pre
javom sebaobetovania Bohu a jeho presvätým plá
nom vykúpenia. Všetky obete nia sú rovnaké. Naj
lepšie ti ctil Boha Boží Syn a potom jeho Matka Pan
na Mária. Ona hoci bola v samých tajomstvách a ne
pochopiteľných úradkoch, vo všetkom sa zachovala 
vo veľkej viere a dôvere v Boha. Vždy a všade sa 
zachovala zjednotená s Božou vôľou. Všetky dopus
tenia prijímala odovzdane do Božei vôle.

Učme sa od našej Matky žiť v pokore, odovzda
nosti a láske. Len tak sa budeme dobre cítiť v chrá
me Božej prírody a raz v chráme večnej slávy. Má
ria, Matka milostí, uveď nás raz do chrámu več
ných radostí! o. Mikuláš Mariánsky

Ikona presv. Bohorodičky od akad. mal. Mikuláša Klimčáka

SMRŤ PRICHÁDZA AKO ZLODEJ
Dňa 14. augusta 1972 do£lo pri Berlíne k veľkej katastrofe 

lietadla, kde v okamihu zhaslo 156 ľudských životov. Medzi 
obetami boli i celé rodiny s malými deťmi, ktoré chceli strá
viť dovolenku pri Čiernom mori. Z týchto ľudí nebol nikto 
chorý a staršf než 55 rakov.

č i nemá pravdu Spasiteľ, keď nás v podobenstve upozoríu- 
|e: „Bdejte teda, lebo neviete, v  ktorý deň príde váä Pán?“ 
(H t 24, 42).



ZÁVISŤ

Každý hriech je dobrovoľné prestúpenie Božieho 
zákona. Je zdrojom zla, ktoré priamo zasahuje hrieš
nika, vzdialuje ho od Boha a ovplyvňuje aj jeho 
okolie. Nikto z nás nemiluje zlo a predsa ho každý 
vo svojej slabosti koná.

Závisť je jedným z hlavných hriechov. Závisť je 
nespokojnosť, ktorá vyplýva z blahobytu a šťastia 
blížnych. Závisť sa teší z nešťastia blížneho. Závisť 
je nepochopiteľným, ale tak rozšíreným javom v ľud
skej spoločnosti. Začína rásť v detskom veku a spre
vádza človeka, ak s ňou nebojuje, až do smrti. Smut
né dôsledky hriechu môžeme vidieť vo Svätom pís
me. Kain zabil Ábela, lebo mu závidel. Zo závisti 
predali Jakubovi synovia svojho brata Jozefa do 
Egypta. Židia odsúdili a umučili Ježiša Krista tiež 
zo závisti. V Liste sv. Jakuba čítame: „Kde je žiar
livosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo“ 
(Jak 3, 16). Tieto slová Svätého písma nás opätov
ne presvedčujú, že závisť je pôvodcom mnohých 
hriechov.

Už v mladosti í  a osvietil ukrižovaný Kristus. V reholi si mu 
slúžil ako anjel. Ako biskup horlivo si pracoval pre zjednote
nie cirkvi. Upokojoval si mysle rozvášnené spormi. Za pokoj 
a jednotu si vylial vlastnú krv. Preto fa Kristus obdaroval 
vencom slávy. Ujmi sa nás, svojich ctiteľov. Pozdravujeme ta 
ako pevný pilier jednoty svätej cirkvi (Kondak sv. muč. ]o -

zajátaj.

Dennodenne máme možnosť počúvať rôzne klebe
ty a ohovárania, ktoré pochádzajú zo závisti. Veľmi 
dobre nám padne vypočuť si nejakú „dôvernú in
formáciu“ , ktorá by pošpinila nášho známeho, kto
rého čistý štít nám tak klal oči. A s rovnakou ocho
tou podávame to ďalej. Tak vznikajú susedské svá
ry, nedorozumenia medzi priateľmi a spolupracov
níkmi. Závistlivý človek sa dychtivo ženie za ma
jetkom (Pr 28, 22). Zaslepená žiadostivosť chce mať 
viac než má iný, zotročuje človeka a zabraňuje mu 
vidieť väčšie, krajšie a čistejšie hodnoty života.

Zo závisti pochádza nenávisť. Všetci poznáme prí
pad, ktorý je rovnaký v rozličných situáciách a 
obmenách. Do zamestnania nastúpi nový pracovník. 
Spočiatku mu každý praje, ale keď ukáže svoje kva
lity, keď ukáže, že je lepší, začnú sa mu pod nohy 
hádzať polená.

Z nenávisti sa rodí hnev a dokonca môže vzniknúť 
aj vražda. Aké veľké následky má závisť!

Každý hriech prináša človekovi aspoň na čas ur
čité uspokojenie, hoci len zdanlivé. No závisť ne
prináša žiadne. Závistlivý človek je stále nespokoj
ný a napätý. Závisť ho iba ubíja a zožiera. Je tres
tom, lebo mu nikdy nedá pokoja.

Ako s každým hriechom a zlou náklonnosťou, tak 
aj so závisťou je ťažký boj, ale sladké víťazstvo. Zá
visť môže premôcť len láska a dobroprajnosť, ktorá 
vyjde zo srdca postihnutého. Preto hľadajme pomoc 
u Boha. Prosme o jeho lásku a milosrdenstvo naj
mä vo sv. spovedi a vo sv. prijímaní. Prosme ho o 
dar lásky, lebo láska nezávidí (1 Kor 13, 4) a kto 
skutočne miluje, nehreší.

Mirón Keruľ-Kmec

PREŠOVSKÝ ZBOR 20-ROČNÝ

Skromne, bez nároku na chvály, či iné ocenenia 
pripomenul si v septembri t. r. náš vzácny jubi
lant 20-ročné výročie svojho vzniku. Lebo práve 
toľko rokov svojej existencie si vpísal prešovský 
zbor pri katedrálnom chráme, ktorý pôsobí pod 
vedením dirigenta p. Gabriela Mirossaya. Jubi
lujúci zbor sa stal nedeliteľnou súčasťou nábožen
ského života v sídle našej eparchie a zapísal sa 
do vedomia našich veriacich. Pri tejto vzácnej prí
ležitosti spomíname na všetkých tých, ktorí stáli 
pri jeho zrode, dlhé roky boli jeho členmi a mno
hí z nich sú ešte aj dnes. Ale zároveň aj na všet
kých tých členov zboru, ktorí už nie sú medzi 
nami. K poďakovaniu členom zboru pripájame 
osobitné poďakovanie dirigentovi zboru p. Mi- 
rossayovi. Obetavo, oddane s láskou ku kráse a 
tradícii našej východnej liturgie a jej liturgických 
spevov a piesní, často na úkor svojho voľného ča
su, schádzajú sa pravidelne členovia zboru so svo
jím dirigentom na nácvikoch, aby potom inter
pretovali krásu zborového spevu a jeho majestát- 
nostou napĺňali náš katedrálny chrám pri boho
službách, č i iných príležitostiach, všetko na chvá
lu a slávu Božiu.

Prajeme všetkým členom zboru a jeho dirigen
tovi pevné zdravie, veľa vytrvalosti v ďalšej zbo
rovej práci a ďalších nových členov a spoločne 
im privolávame: Mnohaja lita, •blahaja lita!



POZKIÄŠ svoju VÍeRU/

MILOSŤ POSVÄCUJÚCA

Keď prichádza okamih smrti, iba jedna vec je dô
ležitá: či je v našej duši posväcujúca milosť. Ak je, 
pôjdeme do neba. Možno bude treba ešte niečo očis
tiť alebo splatiť po ceste, ale predsa pôjdeme do 
neba, lebo máme potrebnú schopnosť, aby sme tam 
žili. Ak nemáme posväcujúcu milosť, do neba ísť 
nemôžeme. Nie preto, že nemáme vstupenku, ale 
preto, že naša duša nie je prispôsobená na život 
v nebi.

Nie je to teda otázka prechodu cez bránu neba, 
ale možnosti života v tom prostredí, keď sa tam do
staneme. Nič by nám teda nepomohlo, keby nás 
dobroprajný „vrátnik“ bez všetkého tam aj chcel 
vpustiť. Schopnosti poznania a vôle, ktoré sú vlast
ne prirodzenému životu, tu nestačia: nebo vyžadu
je vyššie kvality poznania a lásky, než ktoré máme 
v našej terajšej prirodzenosti. Potrebujeme nadpri
rodzený život a musíme ho získať už tu na zemi. 
Smrť bez neho znamená večný omyl, večné zly
hanie.

Ak máme žiť rozumne, treba sa pozrieť na milosť 
bližšie. Predovšetkým dve veci musíme pochopiť.

Po prvé — milosť je nadprirodzená, je nad našu 
prirodzenosť. V našej podstate prirodzenosti, nemá
me z nej ani len najmenšie zrniečko, ktoré by sa 
mohlo ďalej rozvíjať, nemôžeme spraviť absolútne 
nič, aby sme ju sami v sebe naočkovali. Milosť má
me len vtedy, keď nám ju dá Boh, a dáva nám ju 
výlučne z vlastnej vôle. Odtiaľ je aj názov „milosť“. 
A preto, že jej cieľom je naše zjednotenie, splynutie 
s Bohom, nazývame ju posväcujúcou milosťou.

Po druhé — ani slovo „nadprirodzená“ nevysvet
lí dostatočne, akou veľkou vecou je milosť. Nielen
že je nad našu prirodzenosť a prirodzenosť stvore
ných vecí, ale nám umožňuje — v našich obmedze
ných pomeroch, ale predsa reálne čosi — čoho je 
svojou podstatou schopný iba Boh — jeho bezpro
stredné videnie. Preto sa i nazýva „účasťou na ži
vote Boha“ a tí, čo ju majú, sú Božími deťmi. Dieťa 
ja totiž svojou prirodzenosťou podobné otcovi a my 
darom milosti posväcujúcej získavame celkom no
vú podobnosť nebeskému Otcovi.

Keď nám uoh dáva tento nový život, nedáva nám 
novú dušu s novými schopnosťami. Tento život všte
puje do tej duše, ktorú už máme. Vďaka jemu náš 
rozum, ktorý máme na to, aby sme poznali pravdu, 
získavá novú mohutnosť na jej poznávanie. Naša 
vôľa, ktorá je na to, aby milovala dobro, získavá 
schopnosť milovať novým spôsobom.

Nadprirodzený život získavame už tu na zemi; 
avšak iba v nebi nám umožní videnie Boha tvárou 
v tvár a milovanie ho v bezprostrednom styku vôle. 
Ale už na zemi sa začína jeho nový účinok, ktorý nás 
pozdvihuje vyššie: rozum dostáva schopnosť pozna
nia — vierou, vôľa novú schopnosť dosahovať dob
ro — nádejou a vyššou láskou.

Nadprirodzený život v našej duši je nová skutoč
nosť, rovnako reálna ako život prirodzený. Schop

nosti, ktoré získavame, sú tiež skutočnostou: robia 
nás schopnými konať také veci, ktoré by sme bez, 
nich konať nemohli. Sú teda reálne, ako zrak, ale 
oveľa dôležitejšie. Bez zraku by sme nevideli hmot
né svetlo. Ale bez posväcujúcej milosti by sme ne
boli schopní vidieť Boha bezprostredne, a to je prá
ve podstata života v nebi.

Ale ani to nie je ešte koniec: ani tu na zemi by 
sme nemohli mať účasť na Božom živote, nemohli 
by sme byť Božími deťmi, schopnými už teraz vie
rou, nádejou a láskou mať Boha a zaslúžiť si lepší 
a bohatší živoí. Treba si však uvedomiť, čo je to 
hojnejší život. Je možné žiť menej či viac účinnejšie, 
výkonnejšie; a v takom istom stupni závislé na účin
nosti viery, nádeje a lásky, aký bude v našej duši 
v okamihu smrti, budeme žiť aj v nebi.

Keď hovoríme „milosť“, to nie je to isté, ako keď 
povieme, duša je „v milosti u Boha“. To slovo zna
čí reálny život s vlastnými špecifickými vlastnosťa
mi, ktoré jestvujú v našej duši. A ten, kto tento ži
vot má, je novým človekom.

V duši, ktorá má posväcujúcu milosť, býva Boh. 
Tu sa môže natískať jedna otázka: Ak je Boh str3- 
dobodom bytia všetkých stvorení, udržujúc ich pri 
jestvovaní, tak potom prebýva vo všetkých stvore
niach. Čím sa potom odlišuje od tejto prítomnosti 
prebývanie Boha prostredníctvom milosti?

Prvú prítomnosť Boha v nás, vďaka ktorej vôbec 
sme, nenazývame prebývaním. Toto slovo totiž zna
mená, že Boh býva v duši, „ako u seba doma“ a nie 
je len fantazírovaním názor, že na to, aby sa ubyto
val, musí byť pozvaný. V prvom prípade jeho prí
tomnosť nezávisí od našej vôle: my sme neprosili 
Boha, aby nás povolal k životu a neudržuje nás pri 
živote preto, že ho o to prosíme. Rozhodnutie je vý
lučne v jeho rukách. Nijaké naše žiadosti by ne
mohli spôsobiť, aby v nás nebol prítomný. Takýmto 
spôsobom je totiž prítomný dokonca aj na dne pek
la, kde zachováva pri jestvovaní každého ducha. Je 
to desivé nemať z Boha nič iné, okrem takejto jeho 
prítomnosti, mať od neho život a nič, odmietajúc 
všetky dary, ktoré stvorenie potrebuje, a ktoré mô
že dať iba on sám.

Bývanie nasledujs po pozvaní. Ak dostávame po
sväcujúcu milosť vo včasnom detstve, rodičia a krst
ní rodičia pri krste zrieknutím sa zlého ducha a 
sľubom vernosti Kristovi, urobia pozvanie na
šom mene. Toto pozvanie môžeme kedykoľvek od
volať a vtedy Boh prestane v našej duši bývať; na
ďalej trvá iba jeho prítomnosť. Boh, ktorý býva v 
duši, to je Svätá Trojica. Boh Otec, Syn i Svätý Duch 
spravia dušu svojím príbytkom, pôsobia na ňu a na
pĺňajú novou silou takou mierou, ako ona spoluúčin
kuje, s ich životodarnou energiou, žriedlom svetla 
a sily. Taký je skutočný priebeh posväcujúcej mi
losti. (Pripravil: M. M.}

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za nového 
apoštolského administrátora „ad nutum Sanctae Se- 
dis“ v diecéze Sofia — Plovdiv v BĽŔ Goorgija Iva
nova Jovceva. Nový otec biskup sa narodil r. 1950 
v Sekircve. Na kňaza bol vysvätený r. 1976. V r. 
1980—82 študoval na Východnom pápežskom inšti
túte v Ríme, kde získal licenciât z historických vied. 
Rím.-kat. cirkev v BĽR má vyše 80 000 veriacich a 
okolo 30 duchovných, ktorí sú prevažne staršieho 
veku.



170 .  výročie založenia prešovskej eparchie
(Pokračovanie z  min. čísla)

Videli sme, že namiesto zosnulého vikára Micha
la Bradáča bol do Prešova za vikára menovaný mu
kačevský kanonik Ivan Olšavský. Menovaný bol 22. 
septembra 1815, ale v skutočnosti svoj úrad obsadil 
až 8. novembra 1816. Medzitým mukačevským bis
kupom sa stal 11. augusta 1816 Alexej Povčij, ka
nonik. Teraz do 17. júna 1821 košický vikariát spra
voval Ivan Olšavský. Avšak tento kanonik sa nesta
ral o veci vikariátu. Mal rád hru v karty. Počas 
bohoslužieb bol nervózny a pre neskoršiu prešov
skú eparchiu urobil jediné dobro, že umierajúc ro
ku 1829 jednu polovicu svojej veľkej knižnice ne
chal pre eparchiálnu knižnicu v Prešove.

Po vysviacke za mukačevského biskupa Alexeja 
Povčija košickým vikárom sa znova stal Gregor Tar
kovič. Tu treba poznamenať, že v plánoch biskupa 
Andreja Bačinského bolo vytvoriť z veľkej muka
čevskej eparchie tri biskupstvá, aby tak gréckoka
tolíci mali svoju samostatnú metropoliu a neboli zá
vislí na latinskom ostrihomskom metropolitovi. Ten
to svoj plán neuskutočnil, preto po jeho smrti sa 
o to snažil vikár Ivan Kutka. Avšak maďarské úra
dy nijako nechceli súhlasiť s vytvorením troch gr.- 
kat. biskupstiev podľa plánu Ivana Kutku, pretože 
maďarský prímas by takto stratil kontrolu nad gr.- 
kat. eparchiami, ktoré by boli zjednotené vo vlastnej 
provincii s vlastným metropolitom. Preto na požia
danie Maďarskej kráľovskej rady Apoštolská Sto
lica dňa 3. augusta 1823 pridelila Satmársky vika-

Gregor Tarkovič, prvý prešovský biskup

riát so 72 gr.-kat. farnosťami patriacimi k mukačev
skej eparchii k veľkovaradínskej eparchii a 11. au
gusta 1816 menovala za mukačevského biskupa Ale
xeja Povčija, ktorý so všetkým súhlasil. Tak násled
kom tejto politiky nebola vytvorená gr.-kat. metro- 
polia. Namiesto toho kráľovská rada dala súhlas 
premeniť košický vikariát na prešovské biskupstvo 
s tým, že bude podriadené ostrihomskému príma
sovi.

Pre napoleonovské vojny a tzv. „napoleonovské 
väzenia“ pápeža Pia VII. (1809— 1814} otázka vytvo
renia prešovského biskupstva sa preťahovala. Cisár 
František I. na základe svojho „zvrchovaného prá
va patronátu“ dňa 3. novembra 1815 bez vedomia 
Ríma utvoril prešovské gr.-kat. biskupstvo v rám
ci bývalého košického vikariátu a súčasne menoval 
za prešovského biskupa Gregora Tarkoviča. Do no
voutvorenej eparchie bolo začlenených 194 farností 
z mukačevskej eparchie. Maďarská dvorná kance
lária upovedomila o tomto mukačevskú kapitulu 
dňa 6. januára 1816.

Nariadením z 22. marca 1816 č. 4147 Gregor Tar
kovič bol upovedomený, že bol menovaný za pre
šovského biskupa. Avšak G. Tarkovič nastrašený 
neobývateľnosťou prešovskej rezidencie, nutnosťou 
vykonať opravu rezidencie a chrámu, na čo nemal 
peniaze, a hlavne preto, že bol menovaný za bis
kupa bez vedomia Apoštolskej Stolice, odriekol pri
jať menovanie a ako príčinu uviedol ,,starobu“ (mal 
vtedy 62 rokov). Tarkovič však prosil, aby ho ne
chali obyčajným kanonikom mukačevskej eparchie. 
Avšak cisár 17. mája 1816 poslal svoje rozhodnutia 
do Ríma kvôli kanonickému schváleniu a keď sa 
o tom G. Tarkovič dozvedel, menovanie za biskupa 
prijal. Vtedy kráľovská rada sa rozhodla dať G. Tar- 
kovičovi peňažitú výpomoc na opravu rezidencie 
a chrámu.

Avšak otázka schválenia toho všetkého sa pre
ťahovala. G. Tarkovič žil vo Viedni a čakal tam tri 
roky, kým usporiadal všetky otázky spojené s vy
tvorením novej eparchie. Minul pritom všetky svoje 
peniaze, takže na konci žil len v izbičke gr.-kat. 
farnosti sv. Barbory z milosti duchovného Ivana Fo- 
garašiho. Žil veľmi biedne a v nedostatku, hoci bol 
zvyknutý žiť v pôste a nedostatku. Konečne z Ríma 
prišlo schválenie. Prešovská eparchia bola kanonic
ky ustanovená bullou Relata semper dňa 22. sep
tembra 1818.

Za svojho pobytu vo Viedni Gregor Tarkovič na 
udržiavanie rezidencie, katedrálneho chrámu a ka
pituly dostal bývalý majetok rehole kamaldulov 
v Lechnici, tzv. Červený kláštor. Prešovská kapitula 
pozostávala z piatich osôb. Kráľovské rozhodnutie 
o ustanovení kapituly bolo vyhlásené 16. mája 1820 
pod č. 12445. Kanonikmi boli menovaní: Ivan Me~ 
chaj, protojerej ( t  1835), Michal Kaňuk (+  1832), 
Vasil Chudoba (+  1840), Andrej Chira ( t  1840), 
Ivan Habina ( t  1823). Ich uvedenie do úradu bolo 
bez účasti biskupa Gregora Tarkoviča, ktorý ešte 
vždy bol vo Viedni. (Roku 1858 bolo zriadené ešte 
šieste kanonické miesto, na ktoré bol inštalovaný 
kanonik M. Starecký).

Pri inštalácii kanonikov bola v chráma prečítaná 
bula pápeža o zriadení prešovského biskupstva a



o  povýšení prešovského chrámu na katedrálu. Ten
to akt v prešovskej katedrále bol fakticky ustano
vením eparchie. Zaujímavé je, že erekčná bula 

t) eparchii bola nezvestná vyše sto rokov, až pred 
niekoľkými desaťročiami sa náhodou našla na rím.- 
kat. biskupstve v Košiciach a bola vrátená prešov
skému biskupstvu.

Biskup Gregor Tarkovič pricestoval do Prešova 
z Viedno až 17. novembra 1820. Po ceste do Prešova 
jedol iba suchý chlieb a do Prešova prišiel chorý. 
Rezidenciu našiel vo veľmi zlom stave. Strecha zho
rela, budova bola na rozpadnutie. Upravil si dve 
izby a v týchto ruinách žil veľmi trpezlivo ako pus
tovník do konca svojho života.

Biskup Gregor Tarkovič bol vždy chudobný. Aby 
nemal výdavky s biskupskou vysviackou v Prešove 

. a aby sa nezadlžil, rozhodol sa ( tiež zo skromnosti) 
prijať chirotóniu v baziliánskom kláštore Svätého 
Ducha v Krásnom Brode. Chirotónia bola 17. júna 
1821 v prvú nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha. Svä
til ho sám mukačevský biskup Alexej Povčij. Pri vy
sviacke nebolo ani druhého biskupa, ani abbata. 
Nebola tam ani hostina. Po skromnom obede sa bis
kup G. Tarkovič ešte toho istého dňa vrátil do Pre
šova a ticho, bez nejakej slávnosti bol kapitulou 
uvedený do funkcie.

Gregor Tarkovič je prvým biskupom prešovskej 
eparchie. Vtedy eparchia dostala 194 farností a z 
mukačevského biskupstva boli do Prešova prene
sené všetky aktá, ktoré sa týkali uvedených far
ností. Rezidenciou eparchie sa stalo mesto Prešov, 
od ktorého je aj názov — prešovská. Za rezidenciu 
bol určený bývalý kláštor minoritov a chrám bol

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove a biskupská 
rezidencia pred rekonštrukciou

povýšený na katedrálu. Chrám a katedrála boli vo 
veľm i zanedbanom stave. Až nástupca biskupa 
G. Tarkoviča, biskup Jozef Gaganec (1842—1875) 
roku 1848 postavil novú biskupskú rezidenciu (kto
rú poznáme dnes), obnovil a prestaval katedrálny 
chrám pre potreby východného obradu a dal chrám 
a eparchiu pod ochranu sv. Jána Krstiteľa (Do t. č. 
patrónom chrámu bol sv. apoštol Ján).

o. Štefan P a p p 
(Dokončenie v budúcom čísle.)
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Ked sme sa usilovali dobre pri

praviť veľký prechod do večnosti, 
Ježiš a Panna Mária nám pomôžu 
opustiť tento svet v stave milosti, 
čo je zárukou šťastnej večnosti. 
Kedí sa nám podarí vo chvíli smr
ti milovať Boha z celého srdca, 
budeme tým očistení od každej 
škvrny a budeme uvedení do ne
ba v samom okamihu svojho od
chodu. Ak ostane však ešte neja
ká príchyľnosť k hriechu, alebo 
nejaké rošty za hriechy už odpus
tené. ale nie celkom uzmierené, 
náš vstup do nebeskej radosti sa 
bude musieť poodialiť v zmysle 
nevyspytateľných Božích úradkov 
a plánov.

Aké bude naše prvé stretnutie 
na prahu večnosti s Kristom? Ako 
znesieme jeho pohľad na nás? 
Buďme istí, že ak zomrieme v 
stave milosti, bude to pohľad pl
ný dobroty a lásky, po ktorom 
bude nasledovať príjemné vnútor
né uspokojenie a veľká radosť, 
ktorá nás bude priťahovať k Bo
žej velebnosti.

Mnohí sa obávajú, že Boh bu
de preberať vtedy každý náš 
hriech, aby nám ukázal ich oškli-

Boh je spravodlivý
(ALE AJ SÚCITNÝ V OČISTCI)

vosť a zahrnuj nás zahanbením. 
Nie. To nebude cieľom nášho pr
vého stretnutia. Podrobná skúška, 
ktorej sa tak obávame, bude vy
konaná v  mihnutí oka. Celý náš 
život so všetkými skutkami, dob
rými i zlými, prejde pred očami 
našej duše v okamihu, v ktorom 
uvidíme všetky svoje zásluhy i 
previnenia.

Ak zbadáme, že sa budeme mu
sieť na nejaký čas očistiť v očist
ci, nebudeme sa búriť, ale naše 
srdce sa naplní vďačnosťou voči 
Bohu, ktorý nás oslobodil od pek
la a dáva nám príležitosť očistiť 
sa od každej škvrny, lebo nemô
žeme sa objaviť v spoločenstve 
svätých so stopami po našich 
hriehoch.

Ked sa dostaneme do očistca, 
nebudeme v ňom bez útechy. Naj
samprv sa duša poteší skutočnos
ťou, že je navždy zachránená a 
že už nikdy Boha neurazí. Až vte
dy pochop] všetky nebezpečenstvá,

v ktorých žila a ktoré ju mohli 
zatratiť. Pochopí tiež lepšie ochra
nu, ktorou ju zahrňovali Ježiš a 
Panna Mária. Napokon duša bu
de mať nevýslovnú útechu z ve
domia, že už nikdy Boha nestratí, 
ani nezarmúti.

Čím a ako sa duše očisťujú v 
očistci? O tom máme neúplné po
znanie. Boh si vyhradil pre seba 
tajomstvo. Vieme len, že tam, ako 
všade inde, má Božia spravodli
vosť svoje zákony a svoje para
metre spravodlivosti a tie . sa mu
sia vykonať. Boh pozná presne 
stupeň viny každej duše a berie 
do úvahy všetky okolnosti poľah
čujúce jej vinu.

Utrpenia očistca nie sú ľahké; 
sú rovnako ťažké ako v pekle. Len 
vymeraný čas v očistci uľahčuje 
dušiam znášať tresty za svoje pre
vinenia. Toto je názor Svätých 
Otcov a Učiteľov cirkvi i duší, kto
ré najviac vynikali vo svätosti ži
vota.

Žiaden človek nie je schopný 
tu na zemi pochopiť zlobu všed
ného hriechu a v dôsledku toho 
nemôže posúdiť trest za tento 
hriech. Ponechajme to všetko náš



mu nebeskému Otcovi, ktorý ne
konečne miluje každú spravodli
vú dušu.

Napokon nepochopiteľné je nám 
všeličo o očistci. Povaha trestu, 
výmera trestu, čas a miesto tres
tu, intenzita trestu a napokon aj 
prechod z očistca do večnej ra
dosti. Vedomosti o tom by nás veľ
mi nepotešili. Snažme sa radšej, 
aby sme žili príkladne a očistcu 
sa vyhnuli Alebc si vykonali očist- 
cové tresty už tu na zemi, ktoré 
sú podľa učenia Svätých Otcov 
vždy ľahšie a časové kratšie ako 
v samotnom očistci. Spravodlivé
mu očistcu môžeme predísť dob
rým životom, kajúcim životom, 
obeťami, modlitbami a podrobe
ním sa vo všetkom Božej vôli. Na
pokon nepremárniť nikdy príleži
tosť na získanie odpustkov, kto
ré ponúka vo svojej kompetencii 
svätá cirkev.

Okrem toho, denne sa pripra
vujeme, aby sme dobre zomreli. 
Dobrá smrť je známkou dobrého 
života a dobre žiť znamená zabez

pečiť si dobrú smrť. Slovom, aký 
život, taká smrť! Venujme sa pre
to neustále čistote srdca. Denne 
spomínajme na Kristovo utrpenie, 
ktoré sme zapríčinili svojimi 
hriechmi. Úvaha o Kristovom utr

pení vždy zmenšuje očistcové tres
ty a privádza dušu na spasiteľné 
cesty a ochraňuje od príležitosti 
k hriechu.

Druhým účinným prostriedkom 
ako skrátiť, alebo sa vôbec vy
hnúť očistcu je detinská marián
ska úcta. Láska našej nebeskej 
Matky prekonáva všetky prekáž
ky k bohumilému životu. Ona je 
svojím príhovorom u Boha moc
ná. Ak si získame lásku nepoškvr
nenej Panny Márie, máme istú 
záruku spásy. O tom nás presved
čujú všetci svätí mariánski ctite
lia. Staňme sa preto živými obraz
mi Kristovými v živote a staneme 
sa milovanými synmi Panny Má
rie. Ak nás Panna Mária zahrnie 
svojou materskou láskou, bude
me si istí svojou spásou, lebo po
dľa slov všetkého mariánskeho 
ctiteľa sv. Alfonza, „pravý ctiteľ 
Panný Márie nikdy nezahynie“ !

Vrúcna láska k Bohu a k Pan
ne Márii je zárukou našej spásy!

o. Mikuláš Mariánsky

N E B E S K Í  O C H R A N C O V I A
Úcta anjelov vo východnom obrade je veľmi dáv

na. Už v liturgii, ktorú napísal sv. apoštol Jakub, 
prvý jeruzalemský biskup (+62 ), čítame túto mod
litbu: „Pane, Bože náš, rozpomaň sa na beztelesných 
a ctihodných archanjelov: Michala, Gabriela, a na 
všetkých nebeských vojakov. . Túto sv. liturgiu 
v skrátenej forme používame ešte aj dnes pod ná
zvom sv. liturgia Jána Zlatoústeho. V nej sa modli
me: „Anjela pokoja, verného strážcu a ochrancu 
našej duše a tela, od Pána prosme.“

Slovo „anjel“ pochádza z gréckeho slova „ange- 
los“ a pripomína nám nie prirodzenosť anjelov, ale 
ich úlohu. A tak na základe toho anjel znamená
— delegáta. Podľa toho na anjelov sa vzťahujú slo
vá Svätého písima: „Či nie sú všetci služobnými duch
mi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedič
stva spásu?“ (Hebr 1, 14).

Anjeli tvoria tajuplný svet, ktorý prevyšuje naše 
ľudské chápanie. No napriek tomu Sväté písmo o 
jestvovaní anjelov nás veľm i dôkladne poučuje.

Sväté písmo Starého zákona nám podľa ľudskej 
predstavivosti pripodobňuje Boha k panovníkovi. 
Podľa tejto predstavy aj Boh má svojich dvoranov, 
ktorí sú jeho sluhovia a volajú ich svätými: „V idel 

' som vo videní ako strážca a svätec zóstúpil z neba“ 
(Dan 4, 10). Medzi nimi sú cherubíni a títo podľa 
slov žalmu držia Boží trón; Boh používa ich akoby 
za krídla: „A  viezol sa a letel na cherubínovi“ (Ž
18, 11). Serafíni (ohniví, horiaci) podľa slov proro
ka Izaiáša oslavujú Boha slovami: „Svätý, svätý, 
svätý . . . "  ( Iz 6, 3). Takto celé „nebeské vojsko osla
vuje a klania sa Bohu“ (Neh 9, 6).

Sväté písmo potvrdzuje, že Boh poveril anjelov 
vykonať dobré, aj zlé úlohy. Tak napríklad nariadil 
anjelom, aby ochraňovali izraelský ľud: „A  hľa, ja 
pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval 
na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pri
pravil“ (Ex 23, 20).

Zo Svätého písma sa dozvedáme, že na Boží prí
kaz anjely prinášali aj súženia a pohromy, ako sa 
to stalo v Jeruzaleme: „Pán poslal anjela do Jeruza
lema, aby ho zničil“ (2 Kr 24, 16). A v Egypte: „Pán 
totižto bude prechádzať a biť Egypťanov“ (Ex 12, 
23). Pritom anjeli prinášajú aj súženia. No ich hlav
né poslanie je chrániť ľudí a prinášať ich modlitby 
pred Pána (Tob 12, 12).

Podľa toho, aká úloha je im zverená, dostávajú 
aj mená. Rafael znamená: Boh uzdravuje. Svedčia 
o tom slová: „Boh ma poslal, aby som ťa uzdravil, 
lebo ja som anjel Rafael“ (Tob 12, 14). Gabriel je 
tiež kniežaťom anjelov a ochrancom izraelského ná
roda (Dan 12, 1).

Z týchto slov Svätého písma vieme, že nielen ľu
dia, ale aj krajiny majú svojich anjelov strážcov.
O tom nás poučuje nielen Sväté písmo, ale aj naše 
bohoslužby, v ktorých sa viackrát modlime: „Anjela 
pokoja, verného strážcu a ochrancu našej duša a 
tela, od Pána prosme.“

Už v apoštolských časoch apoštoli a potom prví 
kresťania verili, že sú anjeli strážcovia, ktorí sa od 
narodenia starajú o svojho zverenca. A ako vykoná
vajú svoju úlohu? Tak, že od nebezpečenstva och
raňujú telo a hlavne dušu, vzbudzujú v nás spáso- 
nosné myšlienky a prinášajú naše modlitby Bohu. - 

j



Úcta najelov strážcov je v cirkvi oddávna. Sväté 
písmo ich nazýva duchmi. Ale napriek tomu sa zmie
ňuje aj o viditeľnom zjavení anjelov. Svätí Otcovia
o tomto viditeľnom zjavení anjelov ľuďom hovoria, 
že to telo, v ktorom sa anjeli zjavujú, je zdanlivé, 
ktorým na nás ľudí pôsobia, akoby aj oni mali telo, 
a tým zdanlivým telom chceli nás upozorniť na svo
ju prítomnosť. V takej zdanlivo telesnej podobe sa 
zjavujú, keď z neba zostupujú na zem, aby oznámili 
ľudom Božiu vôľu. Tak napríklad archanjel Gabriel 
priniesol posolstvo Zachariášovi a Panne Márii. Zá
stup nebeského vojska sa zjavil pastierom v noci 
na betlehemskom poli a oznámil im narodenie Spa
siteľa. Anjeli oznámili, že Kristus vstal z mŕtvych. 
Podľa slov Svätého písma anjeli zanesú dušu spra
vodlivého do raja (Lk 16. 22). Na čele s archanjelom 
Michalom vedú boj proti satanovi (Zjv 12, 9).

Anjeli ako duchovia prevyšujú ľudí svojimi vedo
mosťami, ale sa nevyrovnajú vševediacemu Bohu. V 
dôsledku toho nevedia, kedy bude koniec sveta: 
„Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli“ 
(Mt 24, 36). Napriek tomu anjeli budú vykonávateľ
mi strašného súdu (Mt 13, 39; 49), ako nám to po
tvrdzuje sv. Matúš: „On pošle svojich anjelov za mo
hutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvole
ných“ (24, 31).

Vieme, že anjeli svojou vedomosťou prevyšujú člo
veka, v dôsledku čoho ďaleko lepšie poznajú Boha 
a sú s Bohom v bezprostrednom styku cez blažené 
videnie a ich vôľa je s Bohom spojená cez lásku. 
A napriek tomu niektorí anjeli odmietli Boha a vy
brali si za Boha seba samých. K tomuto odmietavé
mu postoju k Bohu ich priviedla pýcha. A z pýchy 
pochádza každý hriech.

Týmto našim nebeským ochrancom je zasväte
ných niekoľko sviatkov, z ktorých vo východnom 
obrade je najvýznamnejší sviatok sv. archanjela Mi- 

■ chala a všetkých nebeských mocností (8. novembra).
V tento sviatok spievame: „A j dolu k nám posielaš 
anjelov, aby osvecovali naše duše.“ Tento sviatok 
sa svätil už v r. 337. V západnom obrade si ich pa
miatku pripomínajú 29. septembra. Okrem toho pa
miatku sv. Michala si pripomíname aj 6. septembra
— na pamiatku zázraku, ktorý s pomocou Boha vy
konal sv. Michal. Stalo sa to takto:

V Chonii, v Malej Ázii, chceli pohania zatopiť 
kresťanský chrám zasvätený sv. Michalovi. Kňaz 
sv. Archlp, keď videl, ako sa valí voda z rieky, kto
rú priviedli veľkým kanálom, vrúcne sa obrátil k 
Bohu a prosil o pomoc. Boh vypočul ich modlitby 
a poslal sv. Michala, ktorý ich potešil: „Neboj sa, 
ani tebe, ani Božiemu chrámu sa nič nestane.“ Po
tom sv. Michal udrel palicou o skalu, v ktorej sa 
vytvoril otvor, do ktorého sa vliala voda z rieky. 
Chrám bol zachránený. Na tento zázrak si spomí
name 6. septembra.

Okrem toho si spomíname aj pamiatku sv. arch.
• Gabriela 26. marca a 13. júla.

Sv. arch. Michala na jeho sviatok ho takto osla
vujeme: „Archanjel Michal, kde zažiari tvoja moc, 
■odtiaľ musí ujsť moc satanova. Padlá dennica nezne
sie tvoje svetlo. Preto ťa vrúcne prosíme, svojou 
mocnou ochranou uhas jej ohnivé strely. Chráň nás 
pred jej úkladmi, všetkej chvály hodný Michal.“

o. Vladimír P e t r á š k o

So. archanjel Michal na íkonostase v Bogllarke — farnost 
Kruílou  (Snímka: F. D.)

NA DUŠIČKY

Vietor n im  hádie listy so stromov 
a nimi dláidi cestu k drahým rovom 
Pohliadnl srdca na mŕtvych domov 
PoltUadni a v zamyslení novom 
pýtal »  11 klaď si otázky 
Len smutný nabuď 
ako clivé novembrové obrázky 
Keď * plamu rozžiarených sviečok 
iba trpká skutočnosť nám iiari.
Sa ti. čo od iili 
u i nebudú viac s nami. . .

Ale, keď a] odiili, 
ked a| sa viac u i nenavrátia 
ie  slzy smútok nepozlatia 
nevzkriesia lásky naše mŕtve . . .

Díva] sa ale smelo pred seba
a s láskou vzhliadni do budúcich dni
Tá duilčková veleba
nech smútky neplodi, le t krajšie sny!
O lásku pros i v  tieto chladné dni, 
ktorú nikdy nepokryje sem a tráva, 
ktorá bola, (e a nikdy neprestáva...

EMIL KORBA



o. Máriin P o t á «, OSBM

Kristus a jeho kráľovstvo
Nerozhodnosť Piláta bola príčinou veľkých bolesti 

a ponížení ležiša Krista.
Pohania bo zbičovali, vojaci vysmiali jeho krá

ľovstvo — vložili mu na hlavu tŕňovú korunu a židia 
ho bili po tvári hovoriac: „Buď pozdravený, židov
ský králi“ (}n 19, 3). Pilát chcel obmäkčiť ich srd
cia a preto ukázal Krista rozzúrenému davu slovami: 
„Hľa, váS kráľ!“ Oni vSak ešte hlasnejšie volali: „Ne
máme kráľa, iba cisára“ (In 18,15)..

I keď Kristus slávnostne vyhlásil: „Som židovský 
kráľ“ (In 19, 21), súčasne dodal: „Moje kráľovstvo 
nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z 
tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som sa 
nedostal do rúk Židom“ (In 18, 36). Samotní Židia 
neraz mali možnosf sa presvedčiť, že Kristus je sku
točným Kráľom zeme i mora, Vládcom nad životom 
a smrťou. Na mnohjch miestach čítali proroctvá, 
ktoré sa vzťahovali na Kristovo kráľovstvo: „A bude 
kniežatstvo na pleci jeho a bude nazvaný: .Zázrač
ný radca, Boh mocný, Otec večný. Knieža pokoja“ 
(Iz 9, 5—6). „A  jemu bola odovzdaná vláda a Krá
ľovstvo , takže jemu slúžili vietky národy, kmene 
a nárečia; vláda jeho je vláda večná, ktorá neza
niká a Kráľovstvo jeho, ktoré nezahynie“ (Dan 7, 
14). Okrem tohto Židia prinútili nerozhodného Pilá
ta, aby vydal strašný rozsudok: smrť ukrižovaním. 
Toto obvinenie vyjadril slovami, ktoré dal napísať 
na kríž: ,Ježiš Nazaretský, židovský kráľ!“

Svet ešte nevidel takáho kráľa. Hoci Židia po mno
hých zázrakoch sa mohli presvedčiť, že on je sku
točným kráľom všetkých prírodných síl, teraz napl
není hnevom a závisťou, neprestali kričať: „Ukrižuj, 
ukrižuj hol“

„Ty si kráľ?“ — pýta sa Pilát ležiša.
„Áno,“ — odpovedá Kristus — „ale moje kráľov

stvo nie je stadiaľto.“ Týmito slovami dal poznať 
celému svetu, že on je opravdivým kráľom. Nepri
šiel nato, aby odobral zemskú nadvládu zlostného 
Herodesa, ani pyšného Augusta, ani krvilačného Ne- 
róna, ale prišiel na zem preto, aby mohol obdaro
vať ľudstvo Nebeským kráľovstvom.

Keď pápež Plus XI. vyhlásil sviatok Krista Kráľa, 
na celom svete nastal rozruch, ako kedysi pred Pi
látom: chcú. aby Kristus násilne okupoval svet. . .  
Kristus však jasne vyhlásil, že jeho kráľovstvo nia je 
z tohto sveta. Nie je kráľovstvom zbraní, rakiet, oh
ňa, nenávisti, ale kráľovstvom pokoja, lásky a spra
vodlivosti. leho kráľovstvo nepozná hraníc, nevyko
náva žiadne hospodársko-ekonomické, ani štátno- 
spoločenské reformy. leho moc sa vzťahuje na sve
domie všetkých, jeho cieľom je, aby na svete za
vládla spravodlivosť, opravdivý humanizmus a vzá
jomná láska.

Kristus nikdy netúžil po pozemskom kráľovstve, 
lebo aj to najmocnejšie zemské kráľovstvo je také 
labilné, nestále a pomíňajúce, žeby to pre neho bolo 
len ponížením.

leho apoštoli, misionári, ohlasovatelia radostné
ho evanjelia sa rozišli do celého sveta. Nikto a nič 
ich nemohlo zastaviť. . .  Kristus je Kráľom celého 
sveta a všetkých vekov. On je Alfa — počiatok i 
Omega — koniec všetkého.

Kristus Král chcel v prvom rade opanovať celého

človeka a celé jeho dianie. Chcel vniknúť do jeho 
citov, rozumu, srdca, vdle, čo nedokázal nikto z la
dí. Tam má prístup len Kristus Kráľ! On je ten, kto
rý vpísal človekovi hlboko do srdca svoj zákon, dal 
mu svsdomie, aby ho viedlo po slobodnej ceste vy
volených do večného kráľovstva — odmeny.

Preto teda Kristus povedal: „Moje kráľovstvo nia 
je z tohto sveta.“ Ono je kráľovstvom večnej odme
ny, šťastia a spravodlivého pokoja.

Keď celý svet vyhlasuje Krista za Kráľa, aj my sa 
podriaďme jeho večnému panovaniu, aby sme pri 
Poslednom súde mohli počuť jeho milé slová: „Poď
te, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, kto
ré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt
25, 34).

CTIHODNÝ I O A N IK  VREKÝ

Chlapec Joanik vo svojej dedine bol pastierom 
ošípaných.

— Joanik je taký nedbalý, že sa ani nehodí na 
niečo lepšieho, — hovorili ludia v dedine.

Keď mal Joanik 19 rokov, vzali ho k vojsku. Ako 
vojak bol veľmi odvážny. Z náboženstva nevedel 
nič, preto vždy schvaľoval to, čo prikázal cisár. Tak 
ako cisár, aj on prenasledoval tých, čo uctievali 
ikony a považoval ich za heretikov. Ale po čase 
istý mních mu vysvetlil otázku uctievania ikon a 
vtedy Joanik zmenil svoj názor. Keď poznal kres
ťanské učenie, zanechal nečestný život. Mal 40 ro
kov, keď zanechal vojenskú službu. Vstúpil do kláš
tora a tam sa naučil čítať. Zo Svätého písma veľa 
vedel naspamäť. Potom odišiel do samoty a tam 
žil 12 rokov.

Počas týchto rokov sa stal dokonalým kresťanom 
a Pán ho preslávil zázrakmi a proroctvami. Postavil 
sa aj na obranu ikon. Bez strachu povstal aj proti 
cisárovi Teofilovi. Patriarchovi Metodovi radil, aby 
prijal do cirkvi tých kňazov, ktorých vysvätili iko- 
noborcovia, keď sa úprimne kajajú. Posledné roky 
svojho života prežil o samote na púšti. Dožil sa aj 
prinavrátenia úcty ikonám v cirkvi za panovania 
cisárovnej Teodory. Mal 92 rokov, keď roku 846 pre
šiel do večného života.

Za veľkú zbožnosť a veľa zázrakov, ktorými Boh 
preslávil svätého Joanika, cirkev ho nazvala Veľ
kým a jeho pamiatku spomína 3. novembra.

o. Štefan P a p p

Apoštolský nuncius arcibiskup Francesco Colasuon- 
no sa zúčastnil z poverenia Svätého Otca ako jeho 
osobitný legát na slávnostiach pri príležitosti 950. 
výročia smrti sv. Štefana 20. augusta a v rámci sláv
nostného zakončenia Mariánskeho roka.

Prvý raz po 33 rokoch bola slávená sv. liturgia 
v leprovej nemocnici v Tung Kung (Čína) pre ma
lomocných katolíckej viery. Čínske úrady povolili 
v decembri 1987 návštevu saleziána Gaetana Nico- 
sia v Tung Kung, vzdialeného asi 200 km od hraníc. 
Tento duchovný je už roky činný v  rehabilitačnom 
stredisku pre malomocných v Macau.

Svätý Otec lán Pavol II. slúžil sv. liturgiu 6. au
gusta, v deň 10. výročia smrti pápeža Pavla VI. vo 
farskom kostole v Castel Gandolfo v prítomnosti ku
riálnych kardinálov a členov diplomatického zboru.

Katolícka cirkev spravuje na celom svete do 154 
tisíc škôl s 38 miliónmi žiakov.



% HORY LISTOV ZBLINKASSKEHO 
F U i l A

Motto:
,JSo ste urobili jednému z mojich naj
menších. bratov, mne ste urobili.“

A] lekári majft radi liečivé rastliny.
„Želám vám vefa úspechov pri vašich 
prednáSkacb, aby boli „presvedčivé a 
priebojné“ , aby padali do úrodné] pôdy, 
najmä vaSe rady na jednoduchú a zdra
vú životosprávu, ktorá ľudom tak vefmi 
chýba.

Vašu prosbu, Si by ma mohli vyhladat 
tf, čo potrebujú pomoc, veľmi rád prijí
mam. Musím však podotknút, že vo fy 
toterapii vám nemôžem konkuroval, naj
mä čo sa týka vedomostí..

MUDr. FrantiSek B., praktický le
kár v Hornom Rakúsku.

„Moja žena 1 ja ďakujeme Bohu za 
veľkú pomoc, ktorú nám poskytujete v 
liečivých rastlinách. Mali sme už veľké 
úspechy. . . ”

Karol Sch.. invalidný dôchodca 
v NSR.

Kamene úraiu. ..Čoskoro sú tu Vianoce 
a starý rok uvoľní miesto novému. A tak 
hodnotím, čo bolo v tomto roku dobré 
a čo zlé, ktoré udalosti ma potešili a kto. 
ré ml spôsobili bolesť. A najmä, čo som 
v tomto roku zanedbal. Nuž, vcelku sa 
mne i mojej rodine viedlo dobre. Milý 
F£n Boh to s nami všetkými myslel do
bre a sme mu za to vďační.“

Aj keď sa u Živote často potknem na 
„Jkametíoch úrazu“, vidy sa usilujem zno
vu vstat a sledovať smerníky vianočnej 
nádeje a veľkonočného vykúpenia.

Škoda, že sme sa t. r. nestretli a ne
zhovárali. Už sa teším, že v r. 1983 bu
dem zopár dní u vás.

Prikladám šek. použite ho pre ľudí, 
ktorí z biedy a bolesti nemôžu vidieť v 
svätej noci betlehemskú hviezdu . . . “

Dr. Heinz B., z  Oornbirnu vo Vor- 
albergu.

Knižné vydanie prednášok. „Bola som 
na vašej prednáške v . . .  a prišla som 
domov vnútorne posilnená a radostná. 
Nebolo by možné vydaf vaše prednášky 
knižne? Dokázala by som vás počúval 
každý deň . . . “

Pani Mária j. z Cistendorfu v 
Dolnom Rakúsku.

P o z n á m k a  a u t o r a .  Želanie tej
to dámy, ako aj mnohých ďalších je 
splnené. V tejto knihe sú skoro všetky 
hlavné myšlienky, ktoré rozvádzam vo 
svojich prednáškach.

Po štyroch rokoch svrbenia kože. „Dnes 
by som chcela Pánovi poďakoval za to, 
že vás použil ako nástroj a že ml vaše 
skúsenosti pomohli. Moja svrbľavosť sa 
po štyroch rokoch konečne stratila.

V Klagenfurte som členov modlitbové
ho krúžku a všetci spolubratia a sestry 
sa za mňa modlili. Pán vyslyšal ich mod
litby a pomohol mi skrze vaše schop
nosti. Som za to nekonečne vďačná 
a stále sa z toho teším. Za všetko nech 
je Pán zvelebený, vzdávam mu chvály 
a vďaky!

i**som  m 
«nechtík

Za to, že takto ľuďom pomáhate, nech 
vám dá Pán plnosf Ducha Svätého, o to 
prosím a som vám veľmi povďačná.“ 

Pani Žofia M. z Korutánska

Čajová zmes, ktorá tejto žene pomohla 
v  svrblavosti:

4 diely borievky obyčajnej — juniperus 
communis L.

4 diely medovky lekárskej — Melissa 
officinalis

2 diely pŕhfavy dvojdomej — Urtica dio- 
iea L.

1 diel tymianu (dúška tymianová) — 
Thymus vulgari* L.

Z diely rumanCeka kamilkového — Mat- 
riearta reeutita t.

2 diely mSty piepornej — Meuttta pipe- 
rita t .

t  diely echinacey purpurovej — Echina- 
eea purpure# (L .) Mtoencb.

— Rudfceekia purpure« L.
P r í p r a v a :  dve Čajové lyžičky zna

l i  byliniek sa zalejú 2,5 dl vriacej vody, 
nechá sa 1S minút vylúhovať a seedi sa. 
Piť štyri týždne rána a večer Jednu šál
ku. Tento čaa sa musf dodržať aj vtedy, 
ak sa medzitým svrbfavoaf stratí.

Táto čajovina sa uvádza aj v kartoté
ke čajovln v balíku č. 6 , Koža a vlasy“ , 
ktorú zostavujem na základe mojich 
dlhoročných skúseností. Sú tam aj ďal
šie rady na svrbľavosť kože.

Vaše prfbehy obvessfujú mysel. „Mám 
93 rokov a som členom spolku „Nechtík“ . 
Vypočula som si dnes vašu prednášku 
a cítim vnútornú potrebu vysloviť vám 
srdečné poďakovanie. Celý môj život som 
ešte tak hlboko neprežila Popolcovú 
stredu. Vaše príbehy mt dodali novú od
vahu. Bár by mi Boh pomohol nájsť 
ozajstnú radosť."

Pani Eleonóra G. z Leobenu, 
Stajersko.

Boh nemá ťahať za kratší koniec.
..Dnes som si zase vypočula váš prihovor 
v rozhlase a ďakujem zaň, veď je to 
skutočne všetko tak . . .  Takisto si mys
lím „najprv Boh a potom ostatné“ . Som 
veselá, pokojamilovná, a preto celkom 
zdravá. Súhlasím s vami, že to všetko je 
podmienkou zachovania zdravia.

Preto som šťastná aj v manželstve. 
Som vydatá už 42 rokov. Zberám veľa 
zeliniek. Sústavne pijem čaj a každé tri 
týždne ho obmieňam. Aj môj muž je cel
kom zdravý a má tie isté vlastnosti ako 
Ja.

Ešte raz vám ďakujem za dobré rady 
v rozhlase.“ Pani Mária St., Innsbruck. 

Každá kniha je n iečia  motivovaná. Má
svoju základnú myšlienku a čosi aj oča
káva.

„ S o m  n e c h t í k " .  Zelinkársky fa
rár na vlnách éteru. Myslím, íe  nechtík 
ako liečivá rastlina je  vhodným príkla
dom toho, ako nám rastlina môže byt 
svojím vnútorným charakterom a život
ným štýlomyvzorom i symbolom na zvlád
nutie životných situácií.

Byt spätý so životom, a predsa mat 
domov v nebi.

Boj medzi hmotnou prízemnosťou a 
túžbou po duchovno-duševných výšinách.

Liečivá rastlina, ktorá nám ukazuje 
spôsob a zároveň aj pomáha íst do toh
to boja s odvahou a pritom a] zvítazit.

A opäť je tu Jánovo zjavenie, ktoré 
v nás túto ideu posilňuje, kryje nám 
chrbát a dodáva duchovnú oporu.

Michal zvrhne draka (12/7—.9). „A na 
nebesiach povstal boj. Michal a jeho 
anjeli bojovali proti drakovi. Aj drak a 
jeho anjeli bojovali, ale nemali síl a ne
bolo pre nich miesta na nebesiach. A 
zvrhnutý bol veľký drak, starý had, 
ktorý sa volá diabol a satan, zvodca ce
lého sveta: bol zvrhnutý na zem a jeho 
anjeli boli zvrhnutí s ním.“

Tak vzniklo miesto temnôt, miesto 
večného odlúčenia od Boha. Peklo, je
ho moc je realita, ktorou síce netreba 
strašiť, ale nemožno ju ani prehliadať 
a zamlčovať. Je zdrojom hriechu. Hriech 
je choroba duše. Jej dôsledkom je cho
roba tela. Hriech je zmätok v duši. Cho
roba je zmätok v tele, v jeho funkcii, je 
to chaos telesno-duševno-duchovnej jed
noty človeka.

Sú zelinky, ktoré by posilňovali vzťah 
medzi „telom — dušou — duchom“?

Keď je narušený ich správny vzťah, 
ktorý utvára jednotu v človeku, vtedy 
reaguje telo a bráni sa napätiam. Má
me zabudovaný výstražný signál, sú to 
bolesti hlavy.

Každý lekár vám potvrdí, že bolesť 
hlavy nie je choroba. Je to len symptóm 
chorobného procesu, ktorý sa kdesi v 
tele začína, alebo už jestvuje. Je to 
sprievodný jav telesnej čl duševnej po
ruchy.

Pri bolestiach hlavy treba rozlišovať 
dve fázy liečenia. Prvou je zisťovanie 
príčiny, diagnózy, čo je najmä úlohou 
lekára. Druhou fázou je posilnenie vzťa
hu telo—duša—duch. Túto fázu možno 
realizovať aj samoliečením, predovšet
kým však ako prevenciu.

Vychádzajúc z mojej praxe odporúčam 
ako vhodné tieto zelinky: 
kvety levandule — Lavandula otf. 
plody borievky — Juniperus communis 
koreň valeriány — Valeriana off. 
vňať Iubovnfka — Hypericum perfura-

tnm
vňať zlatobyle — Solidago virganrea 
vňať pŕhfavy — Urtica dioica 
máta pieporni — Mentha piperita 
medovka lekárska — Melissa olf. 
vŕbová kSra — Salis alba 
túžobnfk brestový — Spirea ulmaria

Nakoniec a predovšetkým odporúčam 
cesnak — Allium sativum. Najlepšie Je 
uvariť si raz týždenne na večeru cesna
kovú polievku.

( Pokračovanie.)

- J O Z E F  W E I D I N G E R



-j- Z  krtfťanfkiht fréta

V nadmorskej výške 3200 metrov slúžil Ján Pavol
II. počas svojej dovolenky sv. liturgiu pre horských 
strelcov, ako aj pre 3000 veriacich, ktorí sem pri
šli po niekoľkohodinovom výstupe na zasnežený 
končiar Adamello.

Svätý Otec lán Pavol II. poslal predsedovi Komi
sie pre oslavy Mariánskeho roka kardinálovi Luigi- 
mu Dadagliovi ďakovný list, v ktorom oceňuje čin
nosť celej komisie v tomto dôležitom období.

Na žiadosť poľského episkopátu predĺžil lán Pa
vol II. slávnosti Mariánskeho roka v Poľsku do 8. 
decembra, sviatku Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, a v Maďarsku do sviatku Štefana, kráľa. Svä
tý Otec Ján Pavol II. podobne predĺžil Mariánsky 
rok aj v českých diecézach a v  prešovskej eparchii.

V Kyjeve bola 18. júna t. r. slávnostná posviacka 
obnovenej Pečerskej lavry. V ten istý deň po mno
hých rokoch prvý raz slúžená sv. liturgia na voľ
nom priestranstve na Vladimírskej hôrke pri pom
níku sv. Vladimíra.

Pri 1000. výročí pokresťančenia Kyjevskej Rusi vy
dala Ruská pravoslávna cirkev — Moskovský pat- 
riachát dve jubilejné medaily. Návrh na ne vypra
coval akad. sochár a medailér Wiliam Schiffer, Slo
vák žijúci v Paríži.

V juhoslovanskom Prnjavore bolo v nedeľu 17. jú
la t. r. otvorené nové pastoračné stredisko pre gréc
kokatolíkov — Vasilianeum. Slávnosť sa začala už 
v sobotu večer bohoslužbami v chráme Premenenia 
Pána. Slávnostná posviacka sa začala v nedeľu sv. 
liturgiou, ktorú slúžil J. E. Mons. Slavomír Miklovš, 
biskup križevský a J. E. Vasil Losten, biskup zo 
Stamfordu (USA), za asistencie mnohých duchov
ných z Juhoslávie a zo zahraničia. Božie slovo zves
tovali obidvaja otcovia biskupi v jazyku srbskom a 
ukrajinskom. Spieval miešaný zbor z Philadelphie. 
Po slávnostnom obode nasledoval koncert, ktorý bol 
venovaný oslave milénia pokrstenia Kyjevskej Rusi.

Nedeľňajšia modlitba Anjel Pána dňa 14. augusta 
zhromaždila v letnom pápežskom sídle Castel Gan- 
dolfo tisíce pútnikov i turistov. Svätý Otec Ján Pa
vol II. svoju úvahu pred touto modlitbou obrátil na 
duchovné spoločenstvo s kresťanmi v  Maďarsku, 
ktorý ši v týchto dňoch pripomínali 950. výročie

smrti sv. Štefana, kráľa, ktorý zjednotil maďarský 
ľud a zaslúžil sa o vybudovanie občianskej a cirkev
nej organizácie v krajine. „Popri našej modlitbe — 
povedal o. i. Svätý Otec — chceme s našimi kres
ťanskými bratmi v Maďarsku byť prítomní v zná
mej svätyni v Póči, v diecéze Hajdúdorog. Malá de
dinka Póč je známa pre všetkých svojou marián
skou ikonou. Roku 1696 — ako hovorí tradícia — 
v malom gréckokatolíckom chráme bolo zázračné 
zjavenie. Oči Panny Márie začali na ikone počas bo
hoslužieb slziť. Toto sa stalo dôvodom, že odvtedy 
prichádzajú do tejto svätyne pútnici z rôznych kra
jín a štátov. Na ikone ruka Panny Márie ukazuje 
cestu k svojmu Synovi. Póč je miestom jednoty, kde 
veriaci rôznych národov a náboženstva si Uctia Mat
ku Božej milosti.“

V sobotu dňa 27. augusta t. r. si gréckokatolícki 
veriaci v Legnici (PĽR) pripomenuli 1000. výročie 
pokrstenia Rusi pri slávnostnej sv. liturgii, ktorú 
na verejnom priestranstve pred chrámom sv. Jacka 
slúžil o. mitrát Jan Martyniak, správca miestnej far
nosti a gen. vikár poľského prímasa pre gréckokato
líkov. Homíliu pri tejto príležitosti predniesol kar
dinál Józef Glemp, prímas poľský. Na slávnosti bol 
ďalej prítomní kardinál Henryk Gulbinowicz, arci
biskup wroclawský, ďalej člen rímskej Kongregácie 
pre východné cirkví biskup Alfonz Nossol a i. Ve
čer bol slávnostný koncert ukrajinských nábožen
ských piesní.

SVÄTÍ OTEC JÁN PAVOL II. ZAKONČIL 
MARIÁNSKY ROK

Dňa 15. augusta t. r. na sviatok Nanebovzatia Pan
ny Márie Svätý Otec Ján Pavol II. zakončil Marián
sky rok, ktorý v katolíckej cirkvi trval od 7. júna 
1987. Niektoré miestne cirkvi tento dátum majú 
presunutý až do 8. decembra, t. j. do sviatku Nepo
škvrneného počatia Panny Márie.

Slávnosť zakončenia Mariánskeho roku sa za
čala už 14. augusta v rímskej bazilike Santa Maria 
Maggiore bohoslužbami v  koptskom obrade, ktoré 
viedol Stephanos II. Ghattos, patriarcha alexandrij
ský, s biskupmi a kňazmi tohto obradu, za prítom
nosti Svätého Otca Jána Pavla II.

Homília, ktorú počas slávnosti predniesol Svätý 
Otec, sa stala veľkým chválospevom o tradíciách 
a liturgii kresťanského Východu, ktorého hlas bolo 
často počuť počas Mariánskeho roku. Bolo to na 
žiadosť Svätého Otca, aby — ako to sám povedal
— sa v Ríme znovu ozval hlas prekrásneho východ
ného kresťanstva. •

Hlavná časť slávnosti zakončenia Mariánskeho ro
ku bola v pondelok 15. augusta v rímskej bazilike 
sv. Petra. Začala sa slávnostnou procesiou 7. kapln
ky Paulinov Apoštolského paláca do baziliky, kde 
bol umiestnený obraz Božej Matky Salus populi Ro- 
mani, prinesený na ten čas z baziliky Santa Maria 
Maggiore.

Slávnostná sv. liturgia bola sprevádzaná spevmi 
z východnej liturgie v koptskom obrade. Čítania 
v jazyku latinskom, koptskom a arabskom. Po sv. 
liturgii jeden z mníchov chaldejského obradu vy
konal pobožnosť na česť Božej Matky v sýrskom ja
zyku.

Pred udelením apoštolského požehnania Svätý Otec 
Ján Pavol II. oficiálne zakončil Mariáä$ky rok vo 
všeobecnej cirkvi. —fd—



KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 7. augusta 1988 ndp. ordinár Mons. Ján Hir
ka, apošt. administrátor prešovský, navštívil far
nosť Miňovce, kde pri príležitosti chrámového sviat
ku posvätil obnovený chrám. — Dňa 14. augusta 
1988 sa zúčastnil na tradičnom odpuste v  Klokočo
vé, kde slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. — 
Dňa 1S. augusta 1988 posvätil obnovený chrám v 
Hradisku (farnosť Geraltov). — Dňa 28. augusta 
1988 sa v Ľutine zúčastnil na tradičnom odpuste. 
Počas slávnostných bohoslužieb kázal Božie slovo 
k veľkému zástupu veriacich. Pri týchto bohosluž
bách zverejnil rozhodnutie Svätého Otca Jána Pav
la II. ktorým povýšil farský chrám v Dutine na ba
ziliku minor. Súčasne tlmočil aj ďalšie rozhodnutie 
Svätého Otca Jána Pavla II., ktorým sa Mariánsky 
rok v prešovskej eparchii predlžuje až do sviatku 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, t. j. do 8. 
decembra 1988.

M. M.
DVORIANKY

Pred dvoma rokmi si gréckokatlícki veriaci v Dvo
riankach dali vymaľovať svoj chrám, ktorý im po
svätil ndp. ordinár. Toto bolo pre nich povzbude
ním k ďalšiemu úsiliu zveľadiť svoj chrám aj zvon
ku. Pod vedením svojho duchovného otca Michala 
Kučeru urobili t. r. vonkajšiu generálnu opravu. 
Takto pekne obnovený chrám, zasvätený Nanebo
vzatiu presv. Bohorodičky, im posvätil vdp. Pavol 
D a n c á k, riaditeľ Gr.-kat. biskupského úradu v Pre- 
šove, v nedeľu 14. augusta t. r.

ŠAŠOVA

V nedeľu 21. augusta t. r. sa zišli gréckokatolíci 
horného Šariša do pútnického miesta Šašová (fa r
nosť Ortuťová), aby tu pred milostivým obrazom 
presv. Bohorodičky poďakovali sa za jej ustavičné
• orodovanie i v tomto milostivom Mariánskom roku 
a prosili o ďalšiu ochranu v každodennom živote. 
Slávnostnú sv. liturgiu slúžil a Božie slovo povedal 
vdp. Eugen K o č i š ,  ceremoniár Gr.-kat. biskupské
ho úradu v Prešove za veľkého poštu duchovných
i veriacich zo širokého okolia.

GMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA NOVEMBER

Všeobecný: Aby sa rešpektoval život a dôstojnosť 
každej ľudskej osoby už od chvíle počatia.

Misijný: Aby sa v misijných krajoch šíril kon
templatívny život a vzrastal počet povolaní na re
hoľný kontemplatívny život.

Srdce Ježišovo, prijmi do svojej slávy všetkých 
zosnulých kňazov a rehoľníkov.

MARIÁNSKA PÚŤ V ĽUTINE

Ľutina — najznámejšie pútnické miesto grécko
katolíkov bola aj tohto roku v dňoch 27. a 28. au
gusta dejiskom tradičnej púte — mariánskeho od- 
pustu.

Pobožnosti a sv. liturgie v živom slovenskom i 
staroslovienskom jazyku ku cti preblahoslavenej 
Panny Márie prebiehali prakticky nepretržite od so
boty popoludnia. Vyvrcholením púte boli koncele- 
brované sv. liturgie sv. Jána Zlatoústeho v nedeľu 
predpoludním vo farskom chráme i na mariánskej 
hore, ktorých hlavným celebrantom bol najdôst. otec 
ordinár Mons. Ján Hirka, apoštolský administrátor 
prešovskej diecézy. Pri týchto bohoslužbách bolo 
zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Jána Pavla II., 
ktorým ustanovil miestny gréckokatolícky chrám 
Zosnutia presvätej Bohorodičky na baziliku minor, 
spolu s priľahlými sakrálnymi objektami na marián
skej hore pri Ľutine.

Tieto miesta, ktoré sú v dlhoročnej histórii gréc
kokatolíkov objektami zvlášť intenzívneho prejavu 
zbožnosti a mariánskej úcty, sa takto stávajú po 
chráme v Šaštíne a Levoči treťou bazilikou na Slo
vensku. Je to veľkým uznaním a prejavom hlbokej 
a úprimnej lásky Svätého Otca Jána Pavla II. ku 
gréckokatolíkom slovenskej 1 ukrajinsko-rusínskej 
národnosti žijúcim na Slovensku.

S neskrývanými prejavmi nadšenia a vďaky, vy
jadrené mohutným spevom i potleskom desiatok ti
sícov pútnikov boli vypočuté slová najdôst. otca or
dinára Mons. Jána Hirku, ktorými tlmočil dalšie roz
hodnutie Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý predl- 
žil milostivý Mariánsky rok pre gréckokatolíkov v 
Československu do 8. decembra 1988, t. j. do sviatku 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Ľutinská púť, ktorá napriek veľkému počtu pút
nikov prebiehala skutočne dôstojne a predovšetkým 
hlboko duchovným spôsobom a v čisto cirkevnom 
duchu, opäť raz dokázala zbožnosť a najmä vyspe
losť nášho veriaceho ľudu.

Dokonalou Božou prozreteľnosťou, trúfame si mys
lieť, že na príhovor Ľutinskej Panny Márie, stala sa 
púť nie zakončením Mariánskeho roku, ale jednou 
jeho okrasou — kyticou nádherných duchovných 
kvetov, plody ktorých prinesie budúcnosť.

(vm)
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NAŠI JUBILANTI

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

Steľan Molčányi, na odpočinku vo Veľkom Šariši
— 60 rokov od ordinácie (3. 11. 1928);

Mons. Ján Hirka, ordinár, apošt. administrátor 
prešovský — 65 rokov od narodenia (16. 11. 1923);

Mikuláš Pavlík, správca farnosti Malý Lipník — 
25 rokov od ordinácie (21. 11. 1963);

Michal Roško, správca farnosti Zubné — 60 ro
kov od narodenia (22. 11. 1928);

Demeter Kostik, na odpočinku v Regetovke — 80 
rokov od narodenia (24. 11. 1908).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohaja Fit, blahaja ľit!



Pápež pokoja a lásky
(11. pokračovanie)

Dňa 29. októbra 1958, okolo desiatej hodine ráno nový pá- 
pái Ján XXIII . po prvý raz prehovoril na vlnách rozhlasu a 
televízie k svojim duchovným dletkam, roztrúseným po ce
lom  Sirom svete.

Najprv pozdravil kardinálov, biskupov, kňazov a rehoľníkov, 
ktorí pracujú priamo na Sírení Božieho kráľovstva na zemi. 
Osobitne sa obrátil na svojich Benátčanov, ďalej na tých, „čo 
trpia núdzu alebo sú postihnutí akýmikoľvek trápeniami“, na 
prenasledovaných a na vSetkých ľudí dobrej vôle.

„S vrúcnou otcovskou láskou objímame nielen západnú, ale 
a j celú východnú cirkšo. Blahosklonne otvárame svoje srdce 
a svoje náručie aj tým, čo sa odtrhli od tejto Apoštolskej sto
lice, kde žije Peter vo svojich nástupcoch ,at do konca sve-

„Poslušnosť a pokoji Tieto slová sú mojou históriou a mojim  
životom . .  “

tá '.. .  želáme st vrúcne, aby sa navrátili do otcovského do
mu . . . ,  aby prišli radi a ochotne. Neprídu do cudzieho do
mu, ale do svojho, ktorý voľakedy ozdobili ich predkovia vy
nikajúcou učenosíou a čnostaml."

,flech  nám je teraz dovolené adresovať našu výzvu vládcom 
všetkých štátov, v ktorých rukách sú osudy, dobrobyt a náde
je národov. Prečo sa konečne spravodlivo neurovnajú všetky 
spory a rozbroje? Prečo sa schopnosti ľudského nadania a bo
hatstvá národov častejšie uplatňujú vo výrobe zbraní, týchto 
skazonosných nástrojov smrti a ničenia, a nie k zveľadeniu 
blahobytu všetkých spoločenských vrstiev, najmä tých, čo  tr 
pia nedostatok? Vieme síce, ¡e  uskutočňovaniu tohto chváli- 
tebného úsilia o  urovnanie sporov stavajú sa do cesty ne
smierne a veľmi zložité tažkostl, ktoré však treba premôcť a 
prákonať. Veď ide o veľmi vážnu záležitosť, od ktorej závisí

blaho priam celého ľudského pokolenia. Odvážne sa teda maj
te k činu a dôverujte. A nech vás sprevádza svetlo zhora a 
Božia pomoc. Uprite svoj pohľad na vám zverené národy a 
počúvajte ich hlas ..

Slávnostná pápežská korunovácia, posledný úkon uvedenia 
nového pápeža do jeho úradu, sa konala 4. novembra. Na 
tento deň pripadlo práve 34. výročie biskupskej vysviacky 
Svätého Otca Jána.

Keď Svätý Otec v Sixtínskej kaplnke prijal hold kardinálov, 
rozozvučali sa všetky zvony večného mesta. Slávnostný po
chod sa pohol z Apoštolského paláca cez Svätopeterské ná
mestie do baziliky. Zúčastnilo sa na ňom vyše 2500 cirkevných 
hodnostárov. 61500 veriacich dostali vstupenky do baziliky.

Obrady korunovácie majú niekoľko dojímavých chvíľ. Cestou 
do basiliky jeden z prelátov trikrát pokľakol pred Svätým 
Otcom, zapálil kúdeľ, ktorá rýchlo vzblkla a povedal: „Svätý 
Otče, takto sa pominie svetská sláva.“ Pápež zastupuje Krista 
na zemi. Preto sa mu dostáva od ľudí veľkej úcty, cti a slá
vy. Ale aj on je slabý a krehký človek. Cirkevné obrady mu 
živo pripomenuli, aby si nezakladal na pomíňajúcej sláve. Je
ho hlavnou úlohou je, aby bol otcom pre všetkých. To mu pri
pomenul kardinál diakon, keď mu kládol na hlavu tiaru, pá
pežskú korunu: „Prijm i tiaru, ozdobenú troma korunami, a 
vedz, že st otcom panovníkov a kráľov, biskupom celého sveta 
a zástupcom nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorému nech sa 
vzdáva česť a sláva na veky vekov. Amen.“

Kéď nový pápež Ján XXIII .  s tiarou na hlave udelil svoje 
požehnanie mestu Rímu a celému svetu, tritisíc bielych holu
bov vzlietlo z námestia svätého Petra a odletelo na všetky 
strany, akoby rozniesť toto požehnanie všetkým ľuďom.

Pápežskú svätú omšu a obrady korunovácie vysielalo priamo
12 rozhlasových staníc, s ktorými bolo spojených ďalších 228 
vysielačov z Európy a Ameriky. Stalo sa po prvý raz v deji
nách, že svetová tlač, rozhlas a televízia prejavili nezvyčajný 
záujam o pápežskú voľbu a korunováciu.

Možno povedať, Se celý svet prijal voľbu kardinála Ron- 
calliho za pápeža s veľkým uspokojením. Vatikánsky denník 
Osservatore Romano uverejnil nespočetné blahoprajné telegra
my, ktoré prlšlt do Vatikánu od kráľov, prezidentov a pred
staviteľov 59 štátov a početných medzinárodných organizácií.

Ján XX Ill. bol skutočne dobrým pastierom. Svojou vľúdnos
ťou, dobrotou a láskou sl získal srdda nielen katolíkov, ale 
aj kresťanov oddelených od Ríma a modlitby ľudí dobrej vôle- 
po celom svete.

(Pokračovania v budúcom číslo)

NEŽIME LEN PRE SEBA

Valká Inka vlasteňka, Bernadeta Devllnová, ked ta zamýi- 
ľala nad chorou spoločnosťou, povedala a] tieto pozoruhodné 
ílová: „Človek nežije Iba pre seba.“

Ano! Svojim dobrým príkladom, svojon statočnou prácou, 
svojim dobrým a svedomitým chápaním povinnosti, vedomím, 
2e sme ohnivkom vo veľkej reťazi Iudského spoločenstva, po
máhame naplfiaf ovzdušie bratstva a opravdivej lásky.
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