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Silou Svätého Ducha
Skutky apoštolov opisujú prvé kresťanské spolo

čenstvo v Jeruzaleme, ktoré spolu s Pannou Máriou, 
Ježišovou Matkou, slávilo podľa starodávneho zvy
ku na päťdesiaty deň po Veľkej noci nielen dožin
ky, ale predovšetkým uzavretie Božej zmluvy s vy
voleným ľudom na hore Sinaj. To bol deň nového 
zážitku pre rodiacu sa cirkev. Boh uzavrel novú 
zmluvu, oveľa dokonalejšiu, než bola zmluva, ktorú 
Mojžiš vytesal do kamenných dosiek. Táto nová 
zmluva sa hlboko zapísala do sŕdc apoštolov; na
vonok sa prejavila búrlivým vetrom a ohnivými ja
zykmi a vnútorne vyliatím duchovných darov slo
body a pretvárajúcich síl na apoštolov. Urobila 
ich naozaj novými ľuďmi.

Príchod Svätého Ducha znamenal nový začiatok 
pre cirkev. Ako v malom jadierku alebo semienku 
je obsiahnutý celý strom, podobne aj malá cirkev 
v Jeruzaleme, to „maličké stádo“, obsahovalo v zá
klade všetky dary a úlohy, ktoré mu dal Boh a kto
ré ho budú sprevádzať až do konca čias.

Všeobecnosť cirkvi naznačovali početné národy, 
ktorých zástupcovia boli vtedy v Jeruzaleme a po
čuli kázeň svätého Petra vo svojej vlastnej reči. Cir
kev bola od začiatku misijnou cirkvou. Jej dejiny 
poznajú postavy mnohých odvážnych misionárov: 
svätého Petra v Ríme, svätého Pavla na Blízkom vý
chode a v Stredomorí. svätého Bonifáca v ríši Fran
kov a Germánov, svätého Cyrila a Metoda medzi 
Slovanmi, svätého Františka Xaverského v Indii a 
ďalších misionárov až po naše časy.

Svätý Duch bol tajomstvom jej vnútornej sily 
a podivuhodnej činnosti. On priťahoval ľudí a „otvá
ral im srdcia“, aby prijali semeno evanjelia a zú
rodnil ho v ich srdciach.

Ten istý Svätý Duch tajomne pôsobí aj dnes v cir
kvi, a v jej údoch. On účinkuje nielen pri kázaní 
kňazov a misionárov, ale aj pri svedectve, ktoré 
vydávajú napríklad rodičia svojim deťom a všeobec
ne kresťania dnešnému svetu. Niekedy nás znechu
cuje vedomie našej slabosti a nedostatočnosti pred 
veľkou úlohou, čo máme pred sebou. V takých chví
ľach by sme si mali živo uvedomiť, že sme a že 
pracujeme nie sami. že nás sprevádza sila Svätého 
Ducha ako kedysi prvých apoštolov.

Všemohúci a večný Bože, v posvätnom okruhu 
päťdesiatich dní sa podľa tvojej vôle zavŕšilo veľko
nočné tajomstvo; prosíme ťa, mocou Svätého Ducha 
zjednoť všetky národy, aby ľudia rozličných jazy
kov spoločne vyznávali tvoje meno. Š. S.

Pane, n árody  n echápa lir a k o  m oh la  na apošto lov  zostúpiť sila  
Svätého Ducha. Dar Jazykov nazvali opilstvom . Lež nás upev
nili vo v iere. Preto ustavične sp ievam e: „Vrúcne ta  prosím e, 
n aša  L áska , n eod op iera f nám svojho  Svätého Ducha“ (V eršové  

slohy  na sv ia tok  Z oslania Svätého Ducha)
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„Duch Svätý je svetlo i život, večný zdroj umenia. 
Duch múdrosti i rozumu, dobrý spravodlivý a moc
ný, ktorý nás očisťuje od hriechov, Boh i Stvoriteľ, 
Oheň vychádzajúci z Ohňa, čo hovorí, robí a tvorí 
divy. On korunoval prorokov, apoštolov i mučeníkov. 
Prejavil sa hukotom v podobe ohňa a v plamenných 
jazykoch rozdával svoje dary“ (Chvály na utíerni 
sviatku Zoslania Svätého Ducha).
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KALENDÁR 
NA MESIAC

MÁJ

1. P Sviatok práce
Jeremiáš, prorok

2. U Atanáz Veľký, patriarcha
3. S Teodóz Pečerský, ctihodný

Zakončenie Veľkonočného obdobia
4. Š Nanebovstúpenie Pána. — Pelágia, mučenica
5. P Irena, mučenica. Prvý piatok
6. S Jób Spravodlivý

7. N Nedeľa Svätých Otcov Prvého Nicejského sne
mu. — Hl. 6. Utr. ev. 10. Pamiatka na zjave
nie sv. kríža v Jeruzaleme

8. P Ján, apoštol a evanjelista
9. U Deň Oslobodenia

Prenesenie ostatkov sv. Mikuláša
10. S Šimon Horlivec, apoštol
11. Š Metod, arcibiskup veľkomoravský
12. P Epiian a Germán, biskupi

Zakončenie obdobia po Nanebovstúpení Pána
13. S Glycéria, mučenica. Zádušná sobota

14. N Zoslanie Svätého Ducha. — Izidor, mučeník

15. P Najsvätejšej Trojice. — Pachom Veľký, cti
hodný

16. U Teodor Osvietený, ctihodný
17. S Andronik, apoštol
18. Š Teodot, mučeník
19. P Patrik, biskup a mučeník
20. S Talalej, mučeník

Zakončenie sviatku Zoslania Svätého Ducha

21. N 1. nedeľa po ZSD. — Všetkých svätých. —
Hl. 8. Utr. ev. 1. Konštantín a Helena, apošto
lom rovní

22. P Bazilisk, mučeník
23. U Michal, biskup a vyznávač
24. S Šimon, ctihodný
25. Š Najsvätejšej Eucharistie. — Tretie nájdenie

hlavy sv. Jána Krstiteľa
26. P Karp, apoštol
27. S Terapont, mučeník

28. N 2. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 2. Nikita,
biskup ____

29. P Teodózia, panna a mučenica
30. U Izák, ctihodný
31. S Hermas, apoštol

0  Mária, M atka B o lia  p reč istá , p ros  vždy za  nás svo jho  Sy
na, f e i l i a  K r is ta . . .

„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré (I t ;  
dal mne, aby boli jedno ako my“ (Jn 17. 11).

Ked 13. októbra 1962 pri otvorení Druhého vatikánskeho 
koncilu udelil pápež Ján XXIII. audienciu 38 zástupcom 
ostatných cirkví, kardinál Bea zvolal: „To je zázrak, sku
točný zázrak!“

Mal pravdu, veď vieme, čo všetko bývalo v minulosti. 
Aj táto audiencia znamenala, že je  koniec nesvárov, ne
návisti a že sa začína aj na tomto poli nová éra. A Jean 
Guitton, laik, člen Francúzskej akadémie napísal, že sa 
mu zdalo, ako sa realizuje Kristova túžba po jednom 
ovčinci a jednom pastierovi.

„A ja poprosim Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby 
zostal s nami naveky — Ducha p rav d y ...“ (jn  14, 16—
17).

V životopisci sv. Františka z Assisi čítame, že jeho reholný 
brat Lev mal istého dňa zvláštne videnie. Videl mohutnú 
rieku, ako sa valila svetom. Ľudia sa snažili ju preplávať. 
Jedni sa potopili už na začiatku, ini uprostred rieky a iní, 
keď sa už blížili na druhý breh. Len malá hŕstka ich pre
plávala a zachránila sa.

Sv. František z osvietenia Svätého Ducha mu videnie 
vysvetlil. Hovoril, že mohutná rieka je  záplava darov Svä
tého Ducha, ktoré Pán Ježiš poslal na svet. Sú takí, čo za
nedbávajú milosti Svätého Ducha po sv. krste. Niektorí 
vydržia niečo dlhšie. A len malá hŕstka Je takých, ktorí 
vytrvajú do konca a sú večne spasení.

„Kto neberte svoj kríž a nenasleduje ma, nie je  ma ho
den“ (Mt 10, 38).

Vo výchovnom ústave zomieral na rakovinu krku štr
násťročný chlapec Gustáv. Bol v Lurdoch, ale vrátil sa ne
uzdravený, pretože prosil o to, aby sa splnila Božia vôla. 
Bani, ktorá ho videla zvíjať sa v bolestiach, povedala: 
„Prečo Boh dopúšťa také utrpenie na toho nevinného 
chlapca?“ Chlapsc odpovedal: „Boh Je dobrý, má so mnou 
svoj plán. Miluje ma, i keď ma necháva trpieť.“ Utrpe
ním pripravil Boh Jeho dušu ku kráse anjela, pripravil mu . 
radostnú večnosť a ozdobil ňou svoju cirkev.

„A hľa, ja som ■ vami po víatky dal «S do skončenia
sveta“ (Mt 28. 20).

Americký vedec Edward Lacomte si dal prácu: zbieral 
posledné výroky slávnych ludl. Výsledkom Je kniha: Slov
ník posledných slov. Cituje 1889 ľudí všetkých storočí, ich 
posledná slová. Mnohá vyznievajú pateticky, banálne, (rá
zovité, iná naproti tomu vyjadrujú odvahu, statočnosť. Len 
Je škoda, 2e tu chýbajú posledná slová Ježiša Krista. Nie 
tlo z kríža, a le tie z  hory nanebovstúpenia: Ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta. Jeho slová nie sú len 
upokojením apoštolov pred jeho odchodom. Ježiš ostáva 
s nami, reálne, vo Sviatosti O ltárnej. . .

.Spasiteľ náš premllý, sláva, vdaká ti, 2e si s nami v 
Sviatosti, vo dne 1 v noci. Ú, zostaň, zostaň u nás, pria
teľ, ve'kňaz náš! Neopusť nás v živote, ani v smrti čas“ 
(Modlitby a piesne. 71). —U —



Mesiac vzácnych výročí
ásnici sa predháňajú v tom , ktorý  z nich napí

še krajšiu  báseň na najkrajší m esiac v roku  — 
máj. Ktorý krajšie  verše vystrúha, ktorý lep šie  lut
nu naladí, aby dal výraz k ráse  i radosti m ájových  
dní.

Iste aj to bol jeden  z motívov, pre ktorý  naša svä
tá m atka cirkev  vybrala pre úctu k  Panne najkraj
šej, preblahoslaven ej Panne Márii, práve m esiac máj.

Pracujúci c e léh o  sveta už tradične začínajú tento  
m esiac oslavou práce, k eď  1. m áj je  sviatkom  m e
dzinárodnej solidarity pracujúcich ce léh o  sveta. 
Oslavujeme prácu, ktorá  je poslaním  i údelom  č lo 
veka, k torá  mu zabezpečuje živobytie, k torá  vytvá
ra hodnoty pre jednotlivcov i pre celú  spoločnosť.

Niet p ráce hodnotnejšej a  m enej hodnotnej —• 
všetka je  dôležitá, potrebná a  vznešená. Len na 
tom záleží, aby sm e ju kon ali usilovne, statočne, 
vo vedomí, že napĺňam e tým svoje ľudské poslan ie  
a ako  kresťan ia a j Božiu vôľu, vyjadrenú hneď  na 
prvých stránkach Svätého písm a, k d e  Boh Stvoriteľ 
zveruje starosť o Zem, o jej obrában ie, človeku , aby  
tak  pokračoval v Božom d iele.

Toto poslan ie nám pripom ína aj učen ie Druhého 
vatikánskeho koncilu : „Svojou prácou a  svojím dô
vtipom člov ek  sa vždy usiloval zveľaďovať vlastný 
život. No dnes pom ocou vedy a  techn iky  rozprestie
ra svoje poslan ie takm er na celú  prírodu a  ľudské  
pokolen ie  — zvlášť vď aka rozhojňovaniu prostried
kov všestranných stykov m edzi národm i — sa  po
zvoľne uznáva a  vytvára ak o  jedné celosvetové spo
ločenstvo.

Pre veriacich jedno je isté: individuálna i k o le k 
tívna ľudská činnosť, to obrovské úsilie, k toré  ľud
stvo v priebehu vekov vyvíja, aby zlepšilo  svoje ži
votné podm ienky, zodpovedá Božím úmyslom. Lebo  
človek, stvorený na Boží obraz, dostal príkaz pod
maniť si zem so všetkým , čo  v seb e  zahrňuje, spra
vovať svet v spravodlivosti a  svätosti a  zam erať se 
ba sam ého a vesmír na Boha, uznávajúc ho za Stvo
riteľa všetkých vecí, aby všetko bolo  podradené č lo 
vekovi a tak  sa velebilo  Božie m eno na zem i“ (porov. 
Pastorálna konštitúcia Cirkev v súčasnom  svete).

Pre nás je máj osobitne radostný preto, že v tom 
to m esiaci v roku 1945 sa  skon čila  krvavá druhá 
svetová vojna a  oslávili sm e osloboden ie našej vlasti.
V dňoch pred týmto veľkým  výročím každoročn e  
si pripom ínam e aj pam iatku M ájového povstania  
českého  ľudu, ktorý  sa  — rovnako ak o  náš ľud 
v Slovenskom  národnom  povstaní v auguste 1944
— navždy dištancoval od toho, čo  sa tu stálo po 
hanebnom Mníchove a  prihlásil sa  k  obnoveniu spo
ločného štátu oboch  našich bratských  národov.

Vydýchli si naše dediny a  m está, vydýchla si na
ša vlasť, k eď  9. m ája  1945 zaviali zástavy slobody, 
hlásajúce kon iec  otroctvu a  začiatok nového živo
ta. Draho bola  vykúpená naša sloboda. Vylialo sa  
množstvo drahocennej krvi osloboditeľov , ktorí 
hnali votrelcov od Moskvy až do Berlína.

o

Aj k eď  sm e sa nevedeli natešiť zo slobodu, k to 
rú sme dostali, jedn ak cesty , k to ré  viedli od  onoho  
pamätného 9. m ája 1945 k  dnešku, neboli priam o
čiare. Ľudstvo sa stalo svedkom  neuveriteľnej sku

točnosti, že sa stá le  eš te  nachádzali sily, k toré by 
neboli váhali zvrátiť vývoj udalostí, sily, k toré sa  
netešili m ieru, a le  ka lku lovali s vojnou.

Ľudstvo však nie je  ochotn é ísť znova do bunkrov 
a  úkrytov a  preto sa  cez  tieto  štyri desaťročia čo 
raz m ocnejšie ozývali sily mieru, k toré  sa združo
vali na rozličných p latform ách , m edzi nimi sam o
zrejm e i kresťanských . Veď člov ek  ch c e  žiť v po
ko ji, ch ce  sa m odliť, ch ce  pracovať, ch c e  sa rado
vať z ovocia  svojho snaženia, ch ce  vidieť sa hrať 
svoje šťastné deti, tešiť sa  zo s ln iečka , k to ré  na jar
ných lav ičkách  pohládza zvráskovatelé tváre stare
n iek  a  s ta r č e k o v . . .

Sm e preto radi, že najm ä na prahu tohto roku sa  
objavili nádejné červánky na ob loh e  sveta, k eď  sa 
podpísali dohody  o znížení počtu zbraní a  k eď  sa  
utvárajú m ožnosti na ď alší p o k ro k  v tejto  nadm ie
ru dô lež itej životnej otázke.

o

N ezabúdam e ani na ď a lš ie  m ájové jubileá. Na 85. 
výročie úmrtia česk éh o  hudobného sk ladateľa  An
tonína D voráka (1. 5. 1904), autora m nohých vzác
nych sk lad ieb , spom edzi ktorých  spom eňm e aspoň  
Stabat Mater. — Pred 10 rokm i (2. 5. 1979) umrel 
riaditeľ SSV, veľprepošt Kolom an Š tefko , ktorý  sa  
veľkou m ierou pričinil o vydanie našich liturgických  
kn íh  a príručiek. — Pred. 60 rokm i umrel kňaz Jo 
z e f Murgaš (11. 5. 1929), vynálezca, priekopn ík  bez
drôtovej telegrafie .

Pred 105 rokm i umrel zak ladateľ č e sk e j národnej 
hudby Bedrich Sm etana (12. 5. 1884), z ktorého  
d iela  spom eňm e aspoň  opery Predaná nevesta, Hu- 
b ička , Libuša.

o

N aozaj m esiac bohatý  na obsah, náplň, spom ien
ky , výročia! N aozaj krásny m esiac! — ant—



K Márii voláme
Utešený je pohľad na rozkvitajúcu májovú príro

du. Záplava kvetov vábi náš zrak; priputáva ho 
k sebe, takže sa nevie od naj odlepiť. Čím viac sa 
v nej kocháme, tým väčšmi po nej túžime. To pre
to, lebo májová krása budí v nás nádej na šťastnú 
budúcnosť. Zakvitnuté stromy vyvolávajú v nás ná
dej na hojnú úrodu chutného ovocia a zakvitnuté 
obilie na voňavý chlieb.

Najkrajšie kvitnú v máji mladé tváre chlapcov 
a dievčat. V ich pohľade vidia rodičia ich i vlastnú 
nádej na radostný a šťastný život. Preto sa otec
i matka usilujú, aby ich tvár stále kvitla radosťou 
nielen taraz, v detskom veku, ale po celý život. 
K tomu smeruje všetko ich úsilie, starosti a náma
hy. Sú šťastní, ak sa im to darí. Aby sa im to da
rilo, majú sa spoliehať nielen na vlastné sily, ale 
snažiť sa, aby sa ich dieťa stalo i dieťaťom našej 
nebeskej Matky, Panny Márie. S ním majú prichá
dzať na májovú pobožnosť, aby k nej úprimne pril- 
nulo a videlo v nej ochrankyňu na ceste života. Tak 
si najlepšie poistia nádej,, ktorú vkladajú do svo
jej ratolesti.

Oveľa väčšie nebezpečenstvo hrozí čistote mla
dých v čase dospievania. Vtedy rodičia často cítia, 
že sa im dieťa pomaly odcudzuje. Tratí sa dôvera, 
ktorá ich dosiaľ spájala. Chlapec i dievča svoju 
dôveru začínajú vkladať do priateľov a priateliek. 
Im sa zverujú so svojimi ťažkosťami i pokúšaniami. 
Občas je to spojené so zanedbávaním povinnosti, 
s neposlušnosťou a tvrdosťou voči rodičom a pred
staveným.

Šťastní sú mládenci a dievčatá, čo v takých búr
kach mladosti hľadajú ochranu a pomoc u našej 
nebeskej Matky. Ona neopustí nikoho, kto sa k nej 
s dôverou uteká. Pomôže mladým ľuďom šťastne 
prejsť nebezpečenstvami rokov dospievania.

Mládenci a dievčatá! Buďte úprimnými marián
skymi dietkami! Ona vám bude milujúcou Matkou, 
ktorá vás neopustí v nijakom súžení.

To majte pred očami aj vy, drahí rodičia, ktorí 
chcete svojim dietkam pripraviť krásnu budúcnosť 
a tešiť sa im do smrti. Volajte ich na májovú po
božnosť, aby krásu i silu svojej mladosti využili 
k získavaniu nadzemskej Božej krásy, milosti a lás- 
ky.

Mládenci, i dievčatá túžia po šťastnom manželstve, 
ktoré má byť splnením snov ich mladosti. Každý 
z »ich si predstavuje svoje badôca manželstve atee 
pevný zväzok s milovanou osobou až do smrti. 
v manželstve mladík dáva sám seba dievčaťu, aby 
s ním bol šťastný po celý život. To isté robí i diev
ča. Hrozia sa myšlienky, žeby ich v manželstve 
mohla pripraviť o milovaného manželského partne
ra smrť a ešte väčšmi, žeby to mohla byť jeho ne
vernosť. A predsa vidia toľko rozvodov a nešťast
ných manželstiev, že sa mnohí pýtajú, či vôbec 
existuje nejaký návod na šťastné manželstvo. Áno, 
existuje. Je ním čistá mladosť. Len ten vie byť v 
manželstve verný, kto bol v mladosti čistý. Tak ako 
sa treba v mladosti boriť s nebezpečenstvami, ktoré 
nás chcú pripraviť o čistotu, tak treba v manžel
stve bojovať proti úkladom, ktoré sa kladú man
želskej vernosti. Ten, čo splnil svoju úlohu v mla
dosti, splní ju i v manželstve. Manželská vernosť 
mu bude samozrejmou a svätou povinnosťou. Bude

ostražitý voči tým, čo ho chceli zbaviť tejto naj
krajšej čnosti manželstva. Nijaké manželstvo nie 
je bez nebezpečenstva. Záleží na manželoch, aby sa 
proti nemu rozhodne postavili, len čo to zbadajú. 
Len tak možno zachovať manželskú vernosť až do 
smrti.

Pomocnú ruku podáva manželom naša nebeská 
Matka. K nej sa majú manželia utiekať. Ona zachrá
nila na svadbe v Káne Galilejskej svadobníkov pred 
hanbou, žeby neboli mali dosť vína pre hostí, keď 
upozornila svojho Syna, ktorý premenil vodu na 
víno. Ona zachráni naše manželstvá pred väčšou 
hanbou, ktorá im hrozí z nástrah proti manželskej 
vernosti.

Velebne znie zvon v májové večery, čo nás volá 
úctiť si najčistejšiu Matku. Ponáhľajme sa do Bo
žieho chrámu, volajme k nej detinsky o pomoc 
a ona nás s materinským srdcom vyslyší.

Ér. Jáa l i i i i

BETI — BOŽIE POŽEHNANIE

M i h  stav togeaéy, ostali fndstvn tri krásy so strateného 
raja. Kvóty, hviezdy a oči nevinného die<a(a. Kvety wá krásne. 
I h n M Íy . No v oéiach nevinného dieťaťa je  ntajená nielen 
krása kvetov čnosti, čaro hviezdnatého neha, ale i nevýslov
ná neha čohosi božského v nás. Deti sú Božím požehnaním.

Usporiadaný sklon k hmotným záujmom neSkodi dnii, ak 
si vie nájsť čas na modlitbu, rozjímanie a duchovnú sústre
denosť. Sv. František Saleský



o. Marián P o t á š, OSBM

Chlieb života
Maliar Korženovský namaľoval obraz s názvom 

Okupácia. Po prázdnej ulici zafúkanej snehom, tac
kal sa starý obtrhaný, vychudnutý človek. K hrudi 
tlačí malý bochník chleba. Tu náhle vyskočil pes 
a žiadosti vo pozerá na ruky a hruď neznámeho po
cestného. No ten ešte silnejšie túli k-sebe chlieb, 
lebo vedľa vidí mŕtveho človeka, ktorému sa už 
toho kúska chleba nedostalo.

Či aj my nie sme v podobnej situácii? Boží Syn 
prišiel hfadat a spasiť tých, čo zahynuli. Toto sa 
realizuje pri každej sv. liturgii. Pri nej sa kňaz 
pred sv. prijímaním modlí: „A ty, Vládca, použi 
obetované dary k nášmu dobru, každému podfa je
ho potreby. Cestujúcich sprevádzaj a chorých 
uzdrav ako lekár duše i tela“.

Nie div, že bití a prenasledovaní prví kresťania 
pri slávení „lámania chleba“ obracali sa ku Kris
tovi slovami ,,Príď Spasiteľu a buď s nami pri na
šom stretnutí“ (Skutky sv. Tomáša).

Äno, Kristovo Telo pod spôsobom chleba a vína 
sa stáva našim pokrmom, aby sme nezahynuli na 
životnej ceste . . .  A chlieb, ktorý ja dám, je moje 
telo za život sveta“ (Jn B, 51).

Spisovateľ Fr. Koppe napísal: „Nikto nemôže vy
sloviť. kolka dobra počas týchto 20. storočí učinil 
ten biely kúsok chleba, v ktorom pulzufe večný ži
vot, koľkých zachránil od zla, hladu, umierania, 
vďaka ktorému môže ľudstvo zachovávať v najťaž
ších chvíľach vnútorný pokoj a neochvejnú nádej.“

Äno, ten chlieb života, ako to zdôraznil Trident
ský koncil, „spojuje spoločnosť cirkvi a robí ju vi
diteľnú — živú“. Podobne sa vyjadrili aj konciloví 
Otcovia na Druhom vatikánskom koncile v diskusii 
o liturgii, kde poukázali na pôvodnú povahu Eucha- 
rislie, ktorá vytvára ducha bratstva, vzájomnej úcty, 
starostlivosti, zodpovednosti, ohľaduplnosti jeden 
voči druhému nepozerá'úc sa na pôvod, národnosť, 
farbu pleti, ale je pravdivou, nezištnou pomocnou 
rukou všetkých potrebujúcich.

Kristova prítomnosť v Najsv. Eucharistii je pre 
nás pravdivá v plnosti, taká, aká bola pre kresťa
nov apoštolských či poapoštolských čias, napr. za 
čias sv. Bažila Veľkého. Tento „chlieb“ rodil život, 
pravú vieru, dodával odvahu, vytrvalosť» zaručoval 
večný život, nielen pre tých, čo ho prijímali ale i 
pre celé ľudstvo. Následkom tohto chleba i v dneš
nej dobe sa vytvára spoločnosť živej duchovnej ro
diny mystického tela, v ktorom kresťania majú otvo
rené oči na všetky nedostatky — telesné, materiál
ne, psychologické, ale najmä duchovné. Jeho prijí
manie v nás kresťanoch vytvára dynamizmus, veľkú 
zainteresovanosť o spásu všetkých a je na úžitok 
celého ľudstva.

Aby sme mohli byť účastníkmi tejto sily zo stret
nutia sa s Kristom, musíme vytiahnuť naše prázdne 
dlane s vierou na milosť a silu, ktorá sa nám ponú
ka vo sv. prijímaní. Treba mať dobrú dispozíciu 
a dobré naladenie našej duše.

Hjusman v romáae Na ceste píše: Bol by som 
nehanebný, keby som pozýval Krista do žumpy a 
bahna kanálov, ktoré musím vyčistiť. Pokiaľ ten 
kanál (moje srdce) nevyčistím, nemôžem ho pri
jať. Tým, že mo'a duša nemá dobrú izoláciu a vždy 
akési nové hriechy nanovo do nej presakujú; Kris

tus žiada aj od nás sa dostať z toho kanálu špiny, | 
z toho sveta, musím sa očistiť pravou ľútosťou a si- j  
lou vôle, viac nehrešiť a až potom sa môžem obliecť 
do svadobného rúcha na slávnostnú hostinu, kde j 
nás pozýva Kristus — „čelovikoľubec“.

Pravda, nebezpečenstvo aj naďalej bude na nás 
číhať, ale chlieb, ktorý zostúpil z nebo, dá nám si
lu prekonať všetky prekážky na našej životnej ces
te a nebudeme horieť smädom a hladom, keď do- j  
kážeme spolupracovať s Kristom a jeho láskou. Sám 
Boží Syn tak povedal: „Kto je tento chlieb, bude 
žiť naveky“ (Jn 6, 58).

K apln ka N anebovstúpenia Pána v Kružlove z r. 1934 (Sním 
k a :  F. D.)

MODLITBA A POKÁNIE

PreSla vznešená chvíľa  13. m ája 1967, k eď  Svätý Otec bol 
vo Fatim e a  prítom ní pútnici m áli šíastnú m ožnosť vidiet ho 
a  v edľa  n eh o  Luciu. Myslím, ž e  p re  jednoduchú a  úprimnú 
vieru m nohých to  bo l poh ľad  akoby  ra jský  a  zázračný.

A le č o  znam enajú on é slová  Panny Márie, opakovan é deť
mi, č o  ju boli v id e li: „m odlitba“ a  „ p okán ie“?

Modlitba znam ená dat náboženským  úkonom  patričné m ies
to, dat im prednosť a j č o  sa  tý ka  ce lku  a obsahu pred  kaž
dou  inou vecou , vedom í, l e  k e ď  sm e si tieto  odbavili, urobili 
sm e v šetko.

A p okán ie , a k o  hovorí a j  svätý V avrinec Justiniáni, zna
m ená h ľadať každoden n ý  kríž  a  m ilovať ho.

My sa  to  usilu jem e činiť.
Akú posilu  nám dáva toto  povedom ie a  akú  vzpruhuI
Äno, a k  budem e opravdivým i kresťanm i, budem e sa  páčiť 

Bohu. B udem e žiť pod ľa  evan jelia  a  spln ím e požiadavky  p re
svätej Panny, k to rá  sa  opätovn e zjavila  vo svete, aby  žiadala  
jeh o  obráten ie.

Chiara Lubich

O



Sviatok Všetkých svätých
Sviatok Všetkých svätých je spoločným sviatkom 

všetkých svätých a spasených. Ako osobitný svia
tok sa vo východnom obrade začal sláviť už v 4. 
storočí a to na prvú nedeľu po sviatku Zoslania Svä
tého Ducha. Preto sa i označuje ako Nedeľa všet
kých svätých. Túto skutočnosť potvrdzuje sv. Ján 
Zlatoústy, ktorý zomrel roku 407. Na západ sviatok 
prenikol za pápeža Bonifáca IV. až v roku 610. 
U rímskokatolíkov sa zo začiatku svätil 13. mája, 
avšak pápež Gregor IV. ho roku 844 preložil na
1. novembra a v tento deň sa svätí dodnes.

V prvých časoch kresťanstva považovali za svä
tých len mučeníkov, lebo prví kresťania nemali 
možnosť inak dosvedčiť svätosť. Preto sa aj v na
šich bohoslužbách sviatok Všetkých svätých osla
vuje spevmi mučeníkov. Napr.: „Bohumilý zástup 
mučeníkov, ty pevný základ cirkvi, ovocie svätého 
evanjelia. Vy ste zmarili útoky diabla proti Kristo
vi. Preliatím vlastnej krvi odstránili ste modloslu- 
žobné obety. Vaša mučenícka smrť naplnila nebo 
veriacimi. Nad vašim hrdinstvom žasli anjeli. Teraz 
ozdobení víťaznými vencami ustavične ho proste za 
spásu našich duší.“

Slovo mučeník pochádza z gréckeho slova mar
týr, čo znamená človeka, ktorý vydáva svedectvo. 
Podľa toho za kresťanského mučeníka sa považuje 
ten, kto vždy a všade sa pridržiava Krista, jeho cir
kvi, nezrieka sa ho za žiadnej okolnosti a verne plní 
jeho vôľu vyjadrenú v prikázaniach. Veľmi pekne 
to vyjadruje aj naša cirkevná piaseň: „Nezriekli sa 
ťa tvoji mučeníci, Pane, ani sa neodklonili od tvo
jich prikázaní.“

V tomto poňatí a v určitom stupni možno za mu
čeníkov pokladať aj manželov, lebo napriek mno
hým ťažkostiam a obetiam, ktoré prináša manžel
ský život v nerozlučnom zväzku, z lásky sa verne 
pridržiavajú Božích prikázaní. Táto stránka man
želstva sa pripomína aj pri obrade sv. manželstva, 
keď sa spieva: „Svätí mučeníci, statočne ste trpeli 
a boli oslávení, teraz proste Pána, aby zachránil 
naše duše.“ Mučeníkom je aj chorý, ktorý znáša bo
lesť pokojne a odovzdane, ako ich znášali mučení
ci. Za mučeníka možno považovať každého kresťa
na, ktorý svojím životom dosvedčuje, že žije ako 
ozajstný kresťan, a že možno tak žiť ako kresťan. 
Pravda život podľa evanjelia si vyžaduje mnoho 
obety, zriekania sa slobody z lásky k Bohu a blíž
nemu.

Mučeníci v prvých časoch kresťanstva obetovali 
svoj život Bohu, akoby ich život nemal žiadnu ce
nu. K týmto činom ich viedlo presvedčenie, že všet
ko čo je v evanjeliu, je základom kresťanského ná
boženstva a svedectvom, že Ježiš je opravdivý Boh. 
Pre toto presvedčenia radšej zomreli a zriekli sa 
všetkých pozemských výhod. Takýchto mučeníkov 
nájdeme medzi všetkými vrstvami ľudí, v rôznom 
veku a v každom čase. Na základe toho sv. Irenej 
hovorí: „Cirkev neustále posiela do neba početné 
množstvo mučeníkov.“ A Tacitus, rímsky dejepisec, 
očitý svedok mučen'a kresťanov v prvých časoch, 
udáva, že počet mučeníkov bol „ingens multitudo“
— obrovské množstvo. A Plínius, pohan a Riman 
vyjadril zdesenie, že kresťanov odsúdili na smrť 
len preto, že sa hlásili ku kresťanstvu. Sv. Klement 
Alexandrijský hovorí, že sudcovia vynašli neľudské,

hrozné a dlhotrvajúce spôsoby mučenia nie preto, 
aby kresťanov jednoducho usmrtili, ale že ich chce
li odvrátiť od viery. Sv. mučeník Justín však na
priek tomu vyhlasuje, že kresťania všade na svete 
sú ochotní umrieť za Ježiša a jeho cirkev.

Nevieme, koľko mučeníkov bolo až doteraz. Bolo 
ich mnoho, veľmi mnoho. Mučenie sa tiahne ako 
červená rieka celými dejinami cirkvi. Pri pohľade 
na slabú stránku ľudskej prirodzenosti — veľký 
strach pred smrťou, to veľké množstvo mučeníkov 
je veľkým zázrakom. Tento zázrak prekonával pri
rodzené ľudské sily a je jedinečným svedectvom 
o božskom pôvode svätej cirkvi.

o. Vladimír Petráško

K m inuloročným  oslavám  m ilén ia pokrsten ia  K yjevskej Rusi sa 
vraciam e sním kou, na k to re j arcib iskup  Miroslav Marusyn, ta
jom ník v atikán skej K on gregácie p re  východné cirkvi svätí 
in teriér chrám u  — pom níka tisícročia  pokrsten ia  Kyjevskej 
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Chyba všetkých dobrých lodi našich čias Je v tom, že vľúd
ne podávajúc ruku zlým, podporujú ich v zlom a často tak 
pracujú a nimi.

Ruskin
Tam všetci žijú v pokoji, kde všetci za jedného. Jeden za 

vSetkých stojí.
J. Záhorský



p o z w Ä š  s v o j u  v íe rm /

Sviatosti
Charakteristikou našej doby je neskrotná túžba 

po živote. Vôla žiť je zaštepená do všetkých stvo
rení. Mnohí veriaci i neveriaci ešte i dnes sa na
zdávajú, že viera má pohŕdať životom. Zatiaľ však 
práve Ježiš Kristus priniesol na svet rozkaz hojné
ho života a to nialen v nebsskej blaženosti. Ježiš 
nastolil ľudstvu podmienky a predpoklady šťastné
ho života na zemi (pozri Jn 10, 10), o čom svedči 
aj hebrejské slovo šálom. Jeho význam je: neporuše
nosť, dokonalosť, hmotný blahobyt, spokojnosť, šťas
tie, zdravie, dlhý život, úspech predovšetkým však 
súlad, jedným slovom — všetko dobré.

Radostná zvesť evanjelia je odpoveďou nášho 
Boha na túžbu po živote. Ježiš priniesol učenie o 
plnšom živote, preto práve my, čo sme Boží, máme 
milovať život viac než iní. Ak chceme správne hos
podáriť so Zjavením, musíme v prvom rade hlásať 
slovo života. Nejde tu len o hlásanie jestvujúceho 
života. Veď sme prijali od Ježiša návod na život 
celkom zázračný, ktorý nás povyšuje do božieho 
života a v ktorom sa stavame „partnermi samého 
Boha“. Teda naša viera môže dávať dnešnému člo
vekovi náležitú odpoveď na jeho túžbu po živote.

Sme skutočne schopní života božej kvality a bo
žej sily. Tajomstvá viery nám slúžia k tomu, že nám 
približujú a objasňujú hĺbky tohto života. Prikáza
nia nám zasa vytyčujú podmienky tohto života. Svia
tosti spôsobujú, obnovujú a rozhojňujú Boží život 
v nás. V takomto poňatí sa náboženstvo chápe ako 
prijímanie života a prežívanie života prevyšujúce
ho všetky túžby.

Systém sviatostí nám pripomína obraz ľudskej 
prirodzenosti, do ktorej má byť naočkovaná Božia 
milosť. Totiž, vo sviatostiach sa používa voda, víno, 
chlieb, olej a ľudská reč. Tieto prvky v istom zmys
le tvoria základ prirodzeného života človeka. Sú 
jeho základnými prvkami: prvé štyri umožňujú ži
vot tela, piaty — reč — je nevyhnutný pre spolo
čenský život. Sviatosti sú tiež spojené s priebehom 
ľudského života. Ľudský život tvorí: narodenie, rast 
a smrť, ktorým zodpovedá krst, birmovanie a po
mazanie chorých. V istom čase dochádza k spoje
niu muža a ženy pre zachovanie ľudského rodu, 
ktorému zodpovedá sviatosť manželstva. Niektorým 
pripadá úloba reprezentovať Boba pred spoločnos
ťou a tiež reprezentovať spoločnosť pred Bohom, 
preto Kristus ustanovil sviatosť kňazstva. Tri spo
medzi siedmich sviatostí: krst, birmovanie a kňaz- 
stvo sa nemôžu opakovať, pretože vtláčajú do duše 
človeka nezmazateľný znak, alebo ako hovorí sv. 
Tomáš Akvinský, sú znakmi účasti na Kristovom 
kňazstve. Sviatosť manželstva sa môže opakovať po 
smrti manžela alebo manželky. Môže sa opakovať 
aj pomazanie chorých, pretože je to sviatosť ude
ľovaná v čase vážnej choroby, ktorá môže človeka 
napadnúť viac ráz za života. Pre človeka je tiež dô
ležité, aby prijímal pravidelne pokrm, čomu v du

chovnom živote zodpovedá sviatosť eucharistie — 
Božieho tela a krvi. Človek sa chráni pred choro
bou a chce ozdravieť nielen na tele, ale aj na duši, 
preto Kristus ustanovil sviatosť zmierenia — po
kánia.

Z toho môžeme vidieť a pochopiť, že Kristus prá
ve preto ustanovil tieto sviatosti a práve preto toľ
ko, lebo si to vyžaduje štruktúra ľudského života, 
a tiež preto, aby cieľ pre ktorý sme sa na tento 
svet narodili — večný život — sme aj dosiahli.

(Podlá ThDr. ]. Vrabteca a F. J. Sheeda pripravil M. M.).

CELÝ TVOJ

Celý tvoj, som  c e lý  tvoj 
volá  Ján  Pavol Druhý.
Mária, a] nás v p iesn i spo j _  
a  odpusí viny, dlhy.

Pre pútnikov si hviezda  
p re lestn á  a  žiarivá, 
čo  v šetko  svetlo  rozdá, 
a le  žiari s tá le  viac.

Vravíš: Bez lásky , ľudia, 
vám srd ce  nezabúši.
V nebi sa  nezobudia, 
čo  nem ajú ju v duši.

Z tvojho  te la , z tvojich  žíl 
sám  Boh m á ľu d ské k rá sy ; 
v teb e  oh eň  rozložil 
— n ech  h riech  ho  neuhasí.

Boží Syn, to  sú dvere, 
pred  nimi nás v jedn o spoj. 
V lá sk e , n ádeji, v iere  
každý  n ech  j e  ce lý  tvoj.

0]



POCSKA IKONA AKO MILOSTIVÝ OBRAZ BLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE V KOŠICIACH
A MALEJ VIESKE

V mimoriadnom Mariánskom rokn sme v našich ča 
sopisoch písali o ikone presvätej Bohorodičky v Páči. 
Pfič do prvej svetovej vojny bol našim najväčším pút
nickým miestom. Veriaci sa snažili, aby na sviatok 
Uspenia presv. Bohorodičky bol aspoň jeden, ak nie 
procesia, z každej dediny. Tf, ktorf nemali možnosť 
(sť do PĎče, išli sa pomodliť k ikone Panny Márie do 
Malej Viesky pri Košiciach, kde kópia Póčskej ikony 
stála v pútnickom chráme. Tu prichádzalo veľké množ
stvo veriacich, najprv gréckokatolíkov a potom a] rím- 
skokatolíkov. Univ. prof. ThDr. Anton Bagin uverejnil 
o tom článok v Katolíckych novinách (1988, č. 38—39), 
ktorý a j my uverejňujeme.

V Malej Vieske (teraz filiálka farnosti Družstevná 
pri Hornáde — časť Kostoľany nad Hornádom] stál 
už roku 1433 kostol, zasvätený Narodeniu Panny 
Márie. V 16. storočí ho zaujali protestanti a použí
vali do roku 1698 a mali ho v rukách i na začiatku
18. storočia (1707—1714). Roku 1733 mesto Košice 
dalo mariánsky kostol dôkladne zrenovovať.

Malá Vieska patrí medzi obce s tradíciou ma
riánskych milostivých obrazov. V kostole Narode
nia Panny Márie je jedna z kópií zázračnej marián: 
skej ikony z potiskej obce Póč (MĽR), v ktorej bý
valo gréckokatolícke rusínske obyvatelstvo. Pôvod
ne sa táto obec volala Borč alebo Bolč. Roku 1676 
na mieste staršieho kostola postavili v Póči nená
ročný drevený kostolík, ktorý preslávila ikona Bo
horodičky zázračným slzením v roku 1696.

Ikonu Bohorodičky objednal roku 1675, teda v ča
se výstavby dreveného kostolíka, richtár obce Va- 
sil Cihrij u maliara Štefana Papa, ktorý sa po skon
čení štúdií zdržiaval u svojho brata Daniela, gréc
kokatolíckeho farára v Póči. Roku 1676 bol obraz 
dokončený, ale richtár ho odmietol prevziať, lebo 
suma 6 forintov, ktorú požadoval maliar, sa mu zda
la byť vysoká. Obraz však kúpil zeman Lavrenc 
Hurta a daroval ho kostolu. Ikonu maľovanú na 
drevenej doske umiestnili na ikonostas v interiéri 
kostolíka. Vznik ikony v uvedenom roku potvrdzuje 
nápis na jej zadnej strane: „Šiju ikonu napisa 1675 
hoda Štefan Pap, dľa cerkvi Bovčanskoj.“

Štefan Pap nebol profesionálne vyučeným malia
rom; maliarstvu sa učil v mukačevskom gréckoka
tolíckom kláštore, kde si osvojil umenie ikonopisu. 
Ikona Bohorodičky, ktorú namaľoval, má obdĺžniko
vý formát. Predstavuje polovičnú postavu Panny 
Márie s Ježiškom v náručí. Dieťa drží na predlaktí 
ľavej ruky na cípe plášťa, ktorý dá z jej pravého 
plecia a tvorí zriasený oblúk. Božia Matka má pra
vú ruku na prsiach, ale tak akoby ukazovala na Je
žiška. Ježiško sedí na je j ruke vzpriamene s kole
nami i chodidlami pri sebe; v ľavej ruke drží kvie
tok, pravou rukou žehná veriacich. Okolo hláv obi
dvoch postáv sú kruhové svätožiare, ozdobené akan- 
tovými ratolesťami.

Zámerné nadväzovanie maliara na ikonopisnú 
tradíciu východnej cirkvi potvrdzuje celková kom
pozícia výjavu i jeho maliarske chápanie. Polovič
nú postavu Bohorodičky zobrazil takmer en face 
obrátenú k divákovi, len je j tvár mierne pootočil 
doľava, takmer do trištvrťového profilu, tak aby sa

trochu obracala aj k Ježišovi. Postava Ježiša je vý
raznejšie pootočená doprava, viac k Matke. Medzi 
obidvoma postavami však chýba intímnejší vzťah 
matky a syna. Hieratickými postojmi a obradnými 
gestami chcel autor vyjadriť teologický obsah poj
mu Bohorodička. Mária svojím gestom akoby ho
vorila: „Hľa, môj Syn — váš Boh!“ Jednoduchá dô
stojnosť a obradná strnulosť, zodpovedajúca pred
stavám staršieho ikonopisu, ktorého tradícia vy
chádzala zo stredovekého byzantského umenia a po
súvala výjav z pozemskej reality do zobrazenia po
stáv nemenných vo svojom bytí: Bohorodičky a vte
leného večného Slova.

Aj obličajové typy obidvoch postáv zodpovedajú 
zobrazovaniu na starších ikonách: predĺžené tváre, 
očí mandľového tvaru, vysoké nadočnicové oblúky; 
ide o tvary viac kreslené (písané) ako maľované. 
Takisto a j zobrazenie telesných obrysov i poňatie 
drapérie sú kresebné. Farby odlišujú ínkarnát, jed
notlivé časti rúcha a pozadie; nemodelujú, ale skôr 
naznačujú plastickosť postáv. Čiary bielou farbou 
majú miestami naznačovať osvetlené časti povrchu 
drapérie.

Ikona Bohorodičky z Póču sa kompozíciou (nie 
však výtvarným chápaním) približuje kópii milosti
vého obrazu z Klokočová. Východiskom pre obidve 
ikony mohla byť umelecky veľmi vzácna ikona 
presv. Bohorodičky z Krásneho Brodu. Pôvodnú klo-

Ikon a  presv. B ohorod ičky  v M alej V ieske



kočovskú ikonu zatiaľ nepoznáme, vieme len, že 
roku 1670 zázračne slzila, neskôr sa dostala do Pre- 
šova, odtiaľ na príkaz cisárskeho dvora ju preniesli 
do Viedne a tam po opakovaných žiadostiach mes
ta Prešova namaľovali kópiu (teraz je v kaplnke 
pravoslávneho biskupského úradu v Prešove). Je 
to celkom možné, ba dokonca pravdepodobné, že 
autor póčského obrazu Štefan Pap, ako predlohu 
pre svoju ikonu Bohorodičky použil klokočovský mi
lostivý obraz, ktorého povesť sa v sedemdesiatych 
rokoch 17. storočia rozniesla medzi gréckokatolík
mi na východnom Slovensku a v Póči a neskôr aj 
jeho kópia (vyhotovená r. 1707).

Póčsky obraz Bohorodičky začal zázračne slziť 
počas bohoslužieb v nedeľu 4. novembra 1696 a s 
prestávkami slzil až do sviatku Nepoškvrneného po
čatia Panny Márie 8. decembra 1696. Už 26. decem
bra v tom istom roku začalo cirkevné vyšetrovanie 
tohto javu na príkaz jágerského biskupa Juraja Fé- 
nyessiho. Po skončení úradného vyšetrovania cir
kevná komisia potvrdila pravdivosť zázračného ja 
vu a jágerský biskup dovolil uctievať obraz Boho
rodičky v Póči, ako milostivý.

Medzi očitými svedkami slzenia póčskej ikony 
bol a j generál Korbelli, ktorý o neobyčajnom jave 
podal správu cisárovi Leopoldovi I.; cisár ihneď 
prikázal obraz previesť do Viedne. Už tretí raz (po 
Klokočové a Kráľovej pri Senci) sa stretávame s prí
kazom habsburského dvora sústreďovať zázračné 
obrazy do Viedne. Dôvod tohto záujmu sa nám za
tiaľ nepodarilo objasniť.

Ikonu, ktorú z kostola v Póči násilne zobrali, už 
roku 1697 preniesli cez Košice do Viedne (tam sa 
dostala do domu sv. Štefana). Sprievod s ikonou sa 
načas zdržal v Barci pri Košiciach. Túto príležitosť 
využili košickí jezuiti a dali vyhotoviť dve kópie ob
razu; kópie namaľoval košický maliar majster Ši
mon. Jedna kópia zostala v dóme sv. Alžbety v Ko
šiciach. Druhú umiestnili jezuiti vo svojom košic
kom kostole, zasvätenom Najsv. Trojici, ale po zru
šení Spoločnosti Ježišovej (r. 1773) preniesli ju do 
mariánskeho kostolíka v Malej Vieske, kde mali 
svoj majer.

Obidve kópie pomerne presne opakujú svoju pred
lohu, ale majstrovi Šimonovi sa nepodarilo nále- 
žite vystihnúť ikonopisný štýl, pretože nebol vy
učený pre tento druh maliarstva. Ešte menej sa to 
podarilo viedenskému rytcovi Dorneckovi. u kto
rého si dal kópiu póčskej ikony zobraziť Alex Jor
dánsky pre svoju knihu.

NAPÍŠTE NAM DACO o VŠEOBECNÝCH SNEMOCH
o. Vladimír Turčanik

Snem — to je zhromaždenie predstaviteľov cirkvi zvolané 
oprávnenými k tcmu autoritami za účelom rokovania a vy
riešenia velml závažných otázok, týkajúcich sa viery, ako 
aj dôležitých problémov jednotlivých obradov, najmä tých, 
ktoré sa vzťahujú na večné pravdy.

Snomy môžu byť:
a) dlecezálne — ktoré má zvolávať biskup každých 10 ro

kov. Konajú sa obvykle v katedrálnych chrámoch. Na nich 
sa riešia sporné otázky, problémy, problémy dušpastierov 
a veriacich. Na takýto snem sú povinní prfsť generálni viká-

Druhú kópiu ikony vložili do neskorobarokového 
rámu, vyhotoveného po je j prenesení roku 1773. 
Prví do Malej Viesky začali putovať gréckokatolíci. 
Čoskoro však milostivý obraz vyhľadávali aj Koši
čania. Alex Jordánsky v mariánskej publikácii vý
slovne spomína, že roku 1774 ako deväťročný chla
pec putoval so svojimi rodičmi z Košíc do Malej 
Viesky a modlil sa tam pred milostivým obrazom. 
Roku 1775 prišiel do Malej Viesky ako pútn'k aj 
jágerský biskup Karol Esterházy. Počet pútnikov 
narastal a pútnici z povďačnosti za vyslyšané pros
by prinášali do mariánskej svätyne votívne dary.

Čoskoro sa aj na milostivý obraz (80 cm x 50 
centimetrov) dostali viaceré doplnky. Na prelome 
•18. a 19. storočia pôvodné maľované svätožiare pre
kryli kovovými pozlátenými lúčovitými svätožiara
mi, rúcha obidvoch postáv ozdobili perlovými náhr
delníkmi a na obraz navešali strieborné votívne 
dary — srdcia, oči, ruky, nohy a postavy (teraz je 
na obraza 57 votívnych darov z 18. a 19. stor.; Jo
zef Straka v publikácii Mala Vieska, Košice 1908, 
spomína, že v mariánskej svätyni bolo 125 votív
nych darov). Votívne dary dosvedčujú živú úctu 
a dôveru pútnikov.

Starobylý kostolík v Malej Vieske nevyhovoval 
najmä na sviatok Narodenia Panny Márie a v ne
deľu po sviatku, kedy prichádzalo najviac pútni
kov zo širokého okolia. Preto mesto Košice dalo 
roku 1893 postaviť na vyvýšenom mieste blízo lesa 
priestrannejší pútnický chrám. Dňa 29. októbra 1831 
pápež Gregor XVI. udelil plnomocné odpustky pút
nikom, ktorí na sviatok Narodenia Panny Márie 
navštívia mariánsky chrám, pristúpia k sv. spove
di, k sv. prijímaniu a pomodlia sa na úmysel Svä
tého Otca.

Autor publikácie Malá Vieska si uvedomoval, že 
nielen tamojší pútnický chrám má jedinečnú polo
hu, ale aj iné pútnické miesta na Slovensku sú na 
horách, sú v tichej lesnej samote, ktorá človeka pri
ťahuje, telesne osviežuje a duševne povznáša. Člo
vek sa načas odpúta od hluku a nepokoja každo
denného života a v Božej prírode cíti veľkosť a vzne
šenosť Božiu.

Torko antor t  uvedenom článku. Nám viak tu treba iba do
dať, ie  ak budeme mať niekedy cestu do Koiic, nezabudnime 
navStfvif tento milostivý obrax presv. Bohorodičky, alebo na 
•viatok Narodenia Panny Mfirie. Osobitne by tme mali na to 
pamätať my, gréckokatolíci.

ri, kanonici, rektor seminára, dekani a z každého dekanátu 
po Jednom kňazovi, ako a j predstavitelia reholného stavu 
a farár, u ktorého sa snem koná.

Biskup je  jediným zákonodarcom synody; všetci ostatní ma
jú  iba poradný hlas v diskusii. Materiál synody pripravuje 
osobitná komisia podlá postupne dochádzajúcich poznámok 
a problémov duchovenstva. Súčasne aj ustanovuje poradie 
rokovania, ktoré musí biskup predtým potvrdiť.

b) Synoda biskupov. — Zvoláva ju pápežský legát — a účasť 
v nej je  záväzná bud pre biskupov celej krajiny, alebo len 
pre biskupov dotyčného obradu. Závery a rozhodnutia vyne
sené na tomto sneme potvrdzuje Svätý Otec v Ríme.

c) Všeobecný koncil — snem celej cirkvi má právo zvolať



Jedine zákonite zvolený nástupca sv. Petra. Takýto snem sa 
volá obvykle a j ekumenickým (concillium oecumenicum). Na 
ňom sa zúčastňujú všetci pozvaní pápežom biskupi celého 
sveta, aby pod vedením hlavy všeobecnej cirkvi rímského 
pápeža spoločne plnili svoju funkciu učiteľov viery a pastie
rov Božieho stáda.

Od ustanovenia Cirkvi bolo až dosial 21 všeobecných sne
mov. V siedmich z nich prijím ala účasť celá Cirkev, tak rím
ska, ako a j grécka, ako jedna rodina. Na týchto všetkých 
aj neskorších snemoch sa vždy jednohlasne vyhlasovalo: Po
čúvame, prijímame a j vo všetkom sa podriadujem e. . .

1. I. nicejský snem (325) odsúdil bludné učenie Äria. Zvo
lal ho pápež Silvester I.

2. I. carihradský snem (381) bol zvolaný proti heréze Ma
cedónia.

3. Efézsky snem (431) bol zvolený proti bludom Pelágia a 
Nestora.

4. Chalcedónsky snem (451) zvolal ha pápaž Lev I. proti 
bludom monofyzitov a Eutycha.

5. II. carihradský snem (553) zvolal pápež Vigilius proti 
mylným náukám Origena.

6. III. carihradský snem (680) zvolal pápež Agatón proti 
monoteistcm.

7. II. nicejský snem (787) zvolal pápež Hadrián I. proti 
heréze obrazoborcov.

8. IV. carihradský snem (869) sa zaoberal otázkou Fótia.
Vo všetkých týchto konciloch prijím ala účasť a j grécka vý

chodná cirkev a je j zákonití predstavitelia.
9. Lateránsky snem (1123) zvolal pápež Kalist II. a zaoberal 

sa záležitosťami investitúry.
10. II. lateránsky snem (1139) sa zaoberal spresnením pred

pisov pápežskej voľby a odstránením rozkolu. Zvolal ho Ino- 
cent II.

11. III. lateránsky snem (1179) zvolal pápež Alexander III. 
proti bludnému učeniu albigéncov.

12. IV. lateránsky snem (1219) zvolal pápež Inocent III. Na 
ňom bolo prijaté nariadenie povinné veľkonočné sv. prijíma
nie.

13. I. lyonský snem (1245) zvolal pápež Inocent IV. a ro
koval o problémoch cisára Fridricha.

14. II. lyonský snem (1274) na ktorom gréci predložili žia
dosť o obnovenie jednoty so všeobecnou cirkvou. Snem zvo
lal pápež Gregor X. Na ňom bol prítomný o. i. a j kyjevský 
metropolita Páter Akerovič, ktorý tam prosil o pcmoc vo veci 
spojenia ukrajinskej cirkvi s Rímom.

15. Viennenský snem (1311—1312) rokoval o bludnom učení 
templárov. Zvolal ho pápež Klement V.

16. Kostnický snem (1414—1418). Zvolal ho pápež Martin V. 
proti učeniu Husa a Viklefa.

17. Florentský snem (1439) zvolal pápež Eugen V. vo veci 
zjednotenia s Východom. Na tomto sneme sa zúčastnil aj met
ropolita K yjevskej' Rusi Izidor — prvý ukrajinský kardinál.

18. V. lateránsky snem (1512—1517) bol zvolaný proti re
forme pápeža Júliusa II.

19. Iridentský snem (1545—1563) zvolal pápež Pavol III. 
a odsúdil protestantizmus a uskutočnil veľa reforiem v cirkvi.

20. I. vatikánsky snem (1869—1870) zvolal pápež Plus IX. 
Prijal učenie o pápežskej neomylnosti. Pre vojenské nepokoje 
nebol ukončený.

21. II. vatikánsky snem (1962—1964). Zvolal ho pápež Ján 
XXIII. Zúčastnili sa na ňom biskupi z celého sveta v počte 
2994. Okrem nich boli na ňcm prítomní ako pozorovatelia zo 
všetkých cirkví.

My, gréckokatolíci sme šťastní, že patríme do spoločenstva 
pod vedením Svätého Otca, ktorý nás vedie a poučuje ako 
námestník sv. Petra vo veciach viery.

o. Marián P o t  á š, OSBM

m z i š e  s v e t l á
SVÄTÄ MÁ R I A  BARBANTINI

Bol mesiac október 1811. V meste Lucca v Ta
liansku pripravili nádherný bál. Bál bol len pre vý
znamných hostí.

— Mária Barbantini so svojím manželom! — hlá
sil príchod hostí hlavný ceremoniár, ktorý stál pri 
dverách a vítal hostí. Všetci vstali, aby potleskom 
privítali mladý pár. Mária Barbantini bola len päť 
mesiacov vydatá. Avšak významné kruhy mesta ju 
vždy evidovali pod je j dievčenským menom. Pod 
tým menom bola široko-ďaleko známa ako bohatá, 
pekná, mladá dievčina, ktorá sa rada zabáva, tan
cuje, v spoločnosti rozsieva smiech a radosť. Tak 
ju poznalo celé mesto.

Zahrala hudba a tanec sa začal. Mária Barban
tini prežíva tanec; chce tancovať celý život. Tak
o nej hovoria a takú ju poznajú všetci. Toto sú je j 
slová: „Tancovať celý život!“ — A tu naraz upro
stred tanca Máriin manžel padá ranený mŕtvicou . . .  
Mária sa zľakla, omdlela . . .

Mária žila so svo jím manželom len päť mesiacov. 
Mala len 22 rokov keď zostala vdovou. Bohatou 
vdovou. Jej krása a bohatstvo vábili viacerých no
vých ženíchov, avšak Mária všetkých odmietala.

— Prečo až smrť milej osoby musí presvedčiť člo

veka, že nekráča správnou cestou? — šepkala si 
Mária. Táto myšlienka ju neopúšťala.

— Ale tá smrť mohla prísť aj na mňa! — nahlas 
rozmýšľala Mária.

Máriu Barbantini prišli navštíviť jej priateľky.
— Myšlienkami som vždy bola len na zemi, ako

by som mala na tejto zemi ostať večne, — hovorila 
Mária priateľkám. — Ako ľahko sa rozplynuli moje 
sny o radostiach z tancov a zábav . . .

— Viete čo? — začala hovoriť Mária. — Čo, ke
by sme robili a j niéčo dobrého, úžitočného. čo by 
nám prinieslo trvalú radosť? Návrhujem, aby sme 
navštevovali chudobných, chorých v ich domoch. 
Pomáhajme im, slúžme im . . .  Radosť z tancov sa 
pominie v okamžiku, keď prestane hrať hudba. A ja 
cítim, že radosť z pomoci chudobriým a chorým 
nepominie, ale pôjde s nami celý život. . .

Tak Mária Barbantini s niekoľkými priateľkami 
začala navštevovať chudobných, chorých a starých, 
ktorí boli bez opatery. Toto bol počiatok Kongregá
cie sestier sv. Kamila z Lellis, ktorá si vzala za 
svoj cieľ opatrovať chudobných, chorých, slabých 
a starých. Tak vstúpili do dejín. Mária Barbantini 
dávala vzor svojej spoločnosti milosrdných sestier. 
Keď bolo treba ísť k najťažšie chorému, Mária bola 
príkladom. Niesla svetlo lásky k blížnemu. Svoju 
dušu odovzdala Bohu 22. mája 1868 a tento deň aj 
ostal v cirkvi dňom svätej Márie Barbantini.

o. Štefan P a p p
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TROJICA

Diela majstrov sú nesmrteľné. Neúprosný tok ča
su nenarúša impozantné výtvory geniálnych umel
cov, ktoré aj odstupom storočí nestratili nič na svo
jej sviežosti a kráse. Medzi tieto skvosty, ktoré v 
každej dobe očarúvali ludí, nesporne patrí ikona 
Trojica z umeleckej dielne Andreja Rubľova. Ikona 
je naplnená nevädnúcou sviežosťou. Ani ten najob
siahlejší výklad symbolov obrazu nemôže obsiahnuť 
všetky vznešené myšlienky a dojmy pozorného a 
vnímavého diváka.

Andrej Rubľov napísal ikonu Trojica ako odpo
veď na učenie antitrinitárskych siekt 14. storočia. 
Dátum vzniku sa pohybuje okolo roku 1411. Ikono- 
pisec vychádza z epizódy Starého zákona (Gn 18, 
1—18), v ktorej sa opisuje pohostinstvo staručké
ho Abraháma a jeho ženy Sáry k trom anjelom 
v podobe krásnych mládencov. Exegeti kresťanské
ho staroveku považujú toto miesto Starého zákona 
za jedno zo starozákonných zjavení podopierajú
cich učenie o Svätej Trojici.

Táto téma bola byzantským umelcom po chuti. Sú 
známe ikony zobrazujúce Abraháma a Sáru poslu
hujúcich anjelom so zakompovaným prestretým sto
lom a scénou zabíjania teľaťa. Rubľov v kompozícii

»
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svojej ikony sa sústredil na postavy anjelov a stola 
s eucharistickou misou alebo kalichom. Pozadie 
tvorí dub, dom a skala. Táto ikona vylužuje z iko
ny akýkoľvek dej. Postavy anjelov umelec chápal 
ako symbol trojjediného Boha a ako predobraz eu
charistie. Základom kompozície je kruh. Je to zámer, 
pretože kruh sa oddávna považoval za symbol ne
ba, božstva a lásky.

Anjeli sediaci na nevysokých stoličkách sú po
norení do svojich myšlienok, ich pohľad je upretý 
do nekonečna. Stred ikony tvorí misa s hlavou obe
tovaného teľaťa, predobraz novozákonného Baránka, 
ide o symbol eucharistie. Stredný anjel zobrazujú
ci Krista, nakláňa hlavu na. ľavú stranu a žehná 
kalich. Vyjadruje tým svoje odhodlanie a pripra
venosť vziať na seba obeť vykúpenia človeka z hrie
chu. K tomu ho povzbudzuje Boh Otec, zobrazený 
ľavým anjelom. Jeho tvár vyjadruje veľký smútok. 
Pravý anjel, Svätý Duch, je prítomný ako Utešiteľ. 
Ikona zachycuje akt najväčšej obety lásky. Otec 
obetuje Syna za svat. Postava Krista vyjadruje naj
vyššiu poslušnosť Syna, ktorý je ochotný trpieť a 
obetovať seba samého.

Ikona vyvoláva u diváka pocit tichej vnútornej 
vyrovnanosti. Obsahuje niečo upokojujúce, príveti
vé, uschopňujúce diváka k dlhému, sústredenému 
nazeraniu. Po stretnutí s týmto dielom divák od
chádza vnútorne obohatený. Tc hovorí o výnimoč
nej kvalite ikony.

Táto ikona Andreja Rubľova bola nespočiteľne- 
krát napodobňovaná, ale žiadna kópia nedokázala 
reprodukovať je j kúzlo. Rubľov spojil zložitú stre
dovekú symboliku s čistotou a bezprostrednosťou 
ruského mnícha. Pre ikonú Trojica nezvolil temné 
farby byzantskej palety, ale svieže, jasné farby 
z okolitej ruskej prírody a podarilo sa mu vytvoriť 
dielo, ktoré má veľa povedať každému veriacemu 
človekovi. Právom sa považuje za najlepšie dielo 
Andreja Rubľova a vôbec celého ruského ikonopi- 
seckého umenia.

(Podľa V. Lazareva pripravil — kmk).

Medzi nepreberným  m nožstvom  sak rá ln eh o  um enia zaujím a  
popredné m iesto ik on a  A ndreja Rubľova: Svätá T rojica

STRETNUTIE REDAKTOROV CIRKEVNEJ TLAČE

Na pozvanie MK SSR sa dňa 16. februára t. r. 
v Bratislave uskutočnilo stretnutie šéfredaktorov 
a odborných redaktorov cirkevných časopisov v SSR 
zamerané na súčasné otázky medzinárodného poli
tického diania. Stretnutie, ktoré sa nieslo v otvo
renom a priateľskom ovzduší sa uskutočnilo v za
sadacej miestnosti Ústredia Bratskej jednoty bap
tistov. Na podujatí k uvedenej téme vystúpil Michal 
Stasz, šéfredaktor ČSTK. Za gréckokatolícku cirkev 
bol prítomný o. František Dancák, vedúci redaktor 
gr.-kat. tlače.

Boh ofiak&va od nfis skôr vernosť t  malých veciach, ktoré 
mánia na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, ku 
ktorým sotva budeme mať príležitosť.

Sv. Franti&sk Saleský



Jubileum prešovského cirkevného zboru
V roku 1988 — 1. septembra — 

si prešovský cirkevný zbar pri ka
tedrálnom chráme sv. Jána Krsti
teľa v Prešove, pripomenul 20- 
ročné výročie svojho vzniku. Na
šich čitateľov sme o tom infor
movali v č. 11/1988. Toto vzácne 
výročie bolo pripomenuté aj pri 
slávnostnej sv. liturgii v katedrál
nom chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove dňa 23. januára 1989, za 
prítomnosti ndp. ordinára Mons. 
Jána Hirku, kňazov prešovského 
dekanátu a mnoho veriacich, pri 
ktoraj dirigent tohto zboru p. Gab
riel Mirossay predniesol správu, 
z ktorej vyberáme:

K vzniku spevokolu viedli nás 
ušľachtilé zámery jednoty, odhod
lania, vytrvalosti, obety a lásky 
k nášmu pôsobivému a prekrás
nemu východnému obradu, ktorý 
svojou hlbkou, precítením a zvlášt
nosťou získal už dávno srdcia 
mnohých, predovšetkým vás, čle
nov, priamych účastníkov. Veď 
vy ste sa podieľali na zvýšení 
úrovne zboru svojou pravidelnou 
účasťou tak na mnohých skúš
kach ako aj na nezabudnuteľných 
vystúpeniach.

Všetky tieto motívy nás stme
lili v jedno hudobné teleso, za
merané k oslave Najvyššieho a 
povezdte, či môže byť niečo vzne
šenejšie a hodnotnejšie na svete, 
ako oslava Stvoriteľa, ktorý nám 
dal zo svojej nekonečnej dobroty 
a bez našich zásluh veľké schop
nosti rozumu, vôle, ale aj fond 
zdravia a hlasu, za čo mu musí
me stále ďakovať a nikdy nepre
stať v úsilí konať dobro.

Kde a kedy vzblkla tá iskra, z 
ktorej sa rozhorel mohutný oheň 
nadšenie, iniciatívy, lásky a veľ
kého sebazaprení? Tou iskrou 
bola naša prvá skúška dňa 29. 
júla 1968, keď som videl na va
šich tvárach úžasné uspokojenie, 
nevšednú vyrovnanosť, ale aj vo 
vašich očiach slzy radosti, ktoré 
skropili začaté dielo ako pevné 
predsavzatie do budúcnosti.

Pustili sme sa so skromnými 
začiatkami do húževnatého boja, 
do odriekavej práce pri nedostat
ku hudobných kompozícií, parti
túr, avšak všetky tieto ťažkosti 
vyvážila vaša láska, váš nadprie
merný vzťah k svätej veci.

Na dôkaz mojich slov nech po
slúži len ten fakt, že v priebehu 
34 dní, keď takmer každý deň

sme sa schádzali na skúšky, boli 
sme schopní nacvičiť takmer 
všetky časti spievanej sv. liturgie 
a jej premiéra, ako som už uvie
dol, bola 1. septembra 1968. Od 
tej doby za 20 rokov a štyri me
siace sme absolvovali 507 vystú
pení a najmenej 1040 skúšok, na 
ktorých sme opakovali, brúsili, 
zdokonaľovali, zlepšovali našu 
prácu za účelom dosiahnutia so
lídnej úrovne kvality prevedenia.

Pri tejto príležitosti musíme za
se prízvukovať veľkú jednotu, ne
opísateľný súhlas, nesmiernu zho
du, ktoré fakty nás vedú až dote
raz v našej práči. Aj dejiny kul
túry a založenia osvetových, vzde
lávacích ustanovizní či spolkov 
dokazujú, že práve bolá to do
hoda, ktorá podnietila vznik ta
kých inštitúcií, akými boli Slo
venské učené tovaryšstvo, Matica 
slovenská, Spolok sv. Vojtecha, 
Tatrín a iných podľa osvedčenej 
a vždy platnej zásady: Concordia 
parvae res crescunt, discordia 
maximae dilabuntur (Zhodou ma
lé veci rastú, nezhodou aj najväč
šie sa rozpadávajú).

Tieto dôvody som uviedol len 
na porovnanie, lebo my si nero
bíme nároky na nejakú oficiálnu 
inštitúciu. Nás vedie cieľ: slúžiť 
Bohu okrem iných prvoradých 
kresťanských povinností aj zbo
rovým spevom, ktorý sa stal pre 
nás už skoro každodenným chle
bom, bez ktorého si ani nevieme 
predstaviť naše poslanie a celko
vú náplň. Ak podľa žalmu každé 
stvorenie je povinné chváliť Pá
na, my sa tiež hlásime: tu sme, 
svojou hrivnou chceme prispieť 
k oslave Boha.

Predovšetkým vrelá vďaka po 
Boku patrí všetkým vám — spe
vákom, ktorí ste boli pioniermi, 
priekopníkmi, zakladajúcimi člen
mi spevokolu a sta nimi až do 
dnešného dňa. Vďaka patrí všet
kým ostatným členom, ktorí ste 
pochopili volanie doby a našli 
ste miesto v našich radoch.

Poďakovanie adresujeme našim 
duchovným otcom, ktorí naše úsi
lie podporujú a vítajú zbor ako 
ich vlastné a hodnotné teleso, re
prezentujúce našu cirkev.

Veľmi sme povďační našim hu
dobným skladateľom: o. Nikefo- 
rovi Petrašavičovi, o. Mikulášovi 
Ďurkáňovi, ďalej p. Jurajovi Cim- 
borovi za ich ochotu kedykoľvek

nám pomôcť a predovšetkým za 
ich hodnotné kompozície vyzna
čujúce sa originalitou, dokona
losťou rešpektujúc charakter vý
chodného obradu, ako aj za mno
hé úpravy a transponovanie hu
dobných diel.

Úprimné uznanie vyslovujeme 
všetkým tým členom, ktorí zo 
zdravotných dôvodov, pokročilé
ho veku a iných príčin zanechali 
aktívnu činnosť v spevokole, avšak 
sú naďalej naši, podporujú nás 
morálne svojimi modlitbami a 
dobrými skutkami. O to ich pro
síme aj v budúcnosti. Niektorí sú 
tu na našom stretnutí a tešíme sa 
ich prítomnosti.

Ďalej v našich modlitbách a so 
zbožnou spomienkou pamätáme 
na našich členov, ktorí nás už 
predišli do večnosti a tešia sa 
večnému spevu anjelských zbo
rov tam, kde už niet nedostatku, 
ale večné nazeranie na Stvoriteľa. 
Spomíname si na Máriu Sema- 
novú, Mikuláša Jordána, Jozefa 
Suchého, Michala Boňka, Jána 
Uhlára, Martu Jamriškovú.

Dovoľte, aby som uviedol nie
koľko údajov, ktoré predstavujú 
reálne počty, naplnené bohatým 
obsahom:

Počet všetkých vystúpení cel
kom: 507, z toho sv. liturgie spie
vané 282, čítané 157; kombinova
né: spievané 17, čítané 10. Aka
démie a iné pobožnosti: panychí
dy 2, pohreby 3, sobáše 27.

Sv. liturgie mimo Prešova 15: 
Trhovište (r. 1968), Bardejov 
(1968); V roku 1969: Klenov, Mi
chalovce (2x), Okružná, Valehrad 
(2x), Bardejov, Malá Poľana, Čen- 
stochová; v roku 1984: Bratisla
va; v roku 1985: Sečovce; v roku 
1987: Ľutina; v roku 1988: Ľuti- 
na.

Sv. liturgie mimo katedrálne
ho chrámu, ale v Prešove: františ
kánsky kostol — kalvária (1969), 
františkánsky kostol (1970),fran- 
tiškanský kostol (1971), rím.-kat. 
farský kostol — vybrané časti 
(1984).

Sv. liturgie biskupské: 39, z to
ho s vysviackou kňazov: 24.

Prehľad nacvičených skladieb: 
liturgické 83, vianočné 26, velko- 
pôstne 5, veľkonočné 21, marián
ske 8, eucharistické 4, pohrebné
3, príležitostné 12.



Sedliak pátra po príčine a zistí, že 
pred 9 rokmi sa použili insekticídy proti 
drôtovcom. A dnes? Otravné látky sa 
dajú zistiť ešte dnes, pôsobia po 10 
rokoch.

Na súdnom pojednávaní sedliaka oslo
bodia. Pre minimálne množstvo otrav
ných látok.

Netreba sa tu zamyslieť? Aké sú po
streky škodlivé? Možno ich používať 
ľahkomyseľne? N i e !

Keby ste náhodou chceli vytrhať pú
pavu z vášho trávnika, uvážte najskôr 
či váš trávnik musí byť naozaj sterilný 
a čistý. Tešte sa radšej z toho, čo vám 
vietor naveje, čo prináša príroda. Ono 
to zase poputuje dalej.

Niektoré rastliny totiž skutočne pu
tujú. Idú za človekom.

Výskyt daktorých liečivých rastlín 
často poukazuje na existujúce choroby, 
a práve nimi ich možno vyliečiť alebo 
zmierniť. Už sa to častejšie potvrdilo.

Nechajte teda rásť púpavu vo vašej 
záhrade. Obmedzujte iba je j rozmnožo
vanie. Zberať možno kvety, listy a ko
rene. Nie je  však jedno, kedy ich 
zberáte. Kvety sa, samozrejme, nezbe- 
rajú na Vianoce, ale v čase kvitnutia. 
To je jasné.

Čím viac kvetov nazberáte, tým me
nej semien sa rozletí. Takto obmedzíte 
aj dalšie rozširovanie púpavy.

Kvety sa teda zberajú v čase kvitnu
tia. Listy sa zberajú pred kvitnutím ale
bo po ňom, na konci leta. Koreň je naj
hodnotnejší v auguste. Vykopáva sa aj 
na jar, prv ako začne kvitnúť. V júni 
obsahuje sotva 1 percento inulínu, kto
rý je cennou účinnou látkou. Koncom 
augusta sa jeho obsah zvýši na 30 až 
40 psrcent.

Korene púpavy je  najlepšie zberať 
koncom augusta, po daždi. Vyhľadajte 
také rastliny, ktoré majú bohatú ružicu 
listov. Mali by byť štvorročné. Slabo 
olistené rastliny sú mladé. Tie pone
chajte rásť. Najúčinnejší je  koreň hrúb
ky prsta.

Korene sa po zbere a očistení po 
dlžke rozrežú a po usušení sa nadrob
no posekajú. Najlepšie sa uložia do 
tmavých sklených pohárov s dobrým 
uzáverom a chránia sa pred svetlom. 
Skladovať ich možno len jeden rok! 
Uložené musia byt v mierne chladnom 
priestore. Takto uložený koreft púpavy 
vám potom poslúži celú zimu.

Púpava je  rastlina pre hornú časť 
brucha, to znamená, že je j účinné lát
ky podporujú zdrav'e tých orgánov, 
ktoré sa tam nachádzajú. Sú to žalú
dok, slezina, pečeň a žlčník. Patrí k nim 
aj pankreas.

Teraz niečo p čerstvých listoch. Mož
no ich nadrobno posekať a primiešať k 
iným zelinkám. Napríklad k veronike, 
pŕchľave, listom prvosienky jarnej, my
šieho chvostíka, k zádušníku brečtano- 
vitému a takto z nich pripraviť tvaro
hovú nátierku.

Čerstvé alebo sušené listy sa použí
vajú na čaj. Tak isto a j kvety .

Mimoriadne účinný je  však koreň.

j * j k  s o m  191 

« n e c h t í k

a dá sa do" polievky, prináša úlavu ťaž
ko chorým ľuďom, predovšetkým rako- 
vinárom, keď ich po operácii prepustia 
z nemocnice. Takúto polievku možno z 
času na čas odporúčať aj zdravým. 
Vhodná je na to ryžová polievka.

Koreň možno vylúhovať a] v liehu. 
Na Štyri diely 75-percentného alkoholu 
sa použije jeden diel posekaného kore
ňa. Na vnútorná použitie je  najvhod
nejšia ovocná pálenka. Lieh s koreňmi 
dáte do Hate s Širokým hrdlom a po
stavíte na 14 dní na slnko. Potom sce
díte a zriedite s vychladnutou prevare
nou vodou alebo s destilovanou vodou 
na 40 percent. Naplniť do menSích fliaš 
a uložiť na temné a chladné miesto.

Túto tinktúru môžete používať pri 
ťažkostiach so žalúdkom, pečeňou a žlč
níkom tak, že na kocku cukru nakvap
káte 2 až 3 razy cez deň 10 až 12 kva
piek tinktúry.

Zo sušených koreňov si možno pri
praviť aj čaj. Dve čajové lyžičky drogy 
sa zalejú 2,5 dl vriacej vody, nechá sa 
15 minút vylúhovať a scedí sa. Niekto 
koreň varí, ja  však uprednostňujem zá- 
par.

Korene púpavy možno použiť a j ako 
náhradu za kávu. Chuťové sa podobá 
zrakovej káve. Neobsahuje však nijaké 
Škodliviny. Koreň sa vykope na jeseň, 
dôkladne sa očistí. Nelúpe sa. Po dlžke 
sa ro*režB\a suSl sa na slnku. Potom sa 
opláchne vodou a upraží sa v rúre. Zo
melie sa v kávovom mlynčeku. Pripra
vuje sa ako normálna káva.

P r í v a r o k  s k o r e ň a  p ú p a v y .  
Korene sa vykopú na jeseň, očistia sa, 
čerstvé sa nakrájajú na pHltfcy. Buiia 
•a v makovom otejl lisovanom sa stu
dená. Na M n t  H*ra aakv0faia£ak pMt- 
knr aa M  jvHea a pél f r t f  fcevs j  ly- 
K m  stoja. PrMá aa te ee ta  sofi a *«*y . 
Panvica sa prikryje a korene aa fo sia  
aa  miernom plameni. Husia sa, ltým sú 
korene mäkké, vtedy je  skoro vSetka 
tekutina vyparená. Pred podávaním sa 
polejú troškou sáfovaj omáĎky.

Púpava je charakteristickým príkla
dom na to, že a j burina vie liečiť .

Ja veľa takých burfn, ktoré sú lieč i
vými rastlinami. Len pre toho, kto ich 
pozná. Kto vie rozoznávať.

Roku 1911 napísal švajčiarsky zelin- 
kársky farár Johan KOnzle*: ..Pomáhať 
Iudom, to je kresťansko-sociálny sku
tok“ a prekvapil širokú verejnosť ne
nápadnou knižočkou „Zelinky a buri
ny“ (Chrut und Unrucht). Medzitým 
sa knižočka preložila do mnohých ja- 
Ked sa zomelie na mäsovom mlynčsku

zykov a v miliónoch exemplárov pre
šla celým svetom.

Kniha Zelinky a buriny pôsobila na 
široké vrstvy Tudu ako senzačný objav. 
Zapaľovala mysle, prijímali ju a vše
obecne uznávali. V pôvodnom vydani 
napísal: . . . . .  každá koza vie prakticky 
používať liečivé rastliny.“

Kfinzle chcel ukázať, že „ . . .  láskavý 
Boh priniesol najlepšie lieky rastliny 
človeku do cesty, ba až k domu, do zá
hrady ako nezničitelnú burinu, prinie
sol ich na blízku lúku, do okolitých ba- 
žírt, kopcov a lesov.“

Kto túto Božiu pomocnú ruku neprij
me, tomu. by sa malo povedať: „Choď 
ku prameňu, ale nepi z neho.“ 

„Hovoríte, že púpava?“
„Áno, povedal som púpava. Koreň pú

pavy.“
„Veď ja by som chcela mužovi po

môcť. Rada by som urobila, čo ste mi 
radili, pán farár, veď preto som prišla, 
aby ste mi pomohli, lenže . . . “

„Aké lenže?“
„Môj muž i ja sme učitelia, sme na 

poprednom mieste. Vela rokov sme v 
našej záhrade ničili burinu, teda aj pú
pavu. Všetku burinu sme odstránili, len 
aby sme mali pred domom pekný an
glický trávnik. Mám teraz ísť k suse
dom a prosiť si korene púpavy? Oni 
svoju záhradu neotrávili.“

Tak som žene daroval korene púpavy. 
Jej manželovi sa v ťažkej chorobe aspoň 
uľavilo.

Mám toho vela

,JCto /e priateľom  priateľa , 
ten  tra fil d o  č iern eh o .“

*  Je  to verg zo Schillerovej básne O ra
dosti, ktorý prispel k rozšíreniu slovné
ho zvratu „tratiť do čierneho“.

Ktože by netúžil dosiahnuť viac, ako 
môže očakávať. Ktože nesleduje súčas
ne viac cielov? Každý. Aj ja.

Niečo ši v živote želať, to je ludské. 
Patrí to k ľudskému bytiu. Rovnako je  
ľudská túžba po priateľstvách.

„Ja mám svoje pivo a viac nepotre
bujem,“ povedal Ján Trampler, ked som 
vstúpil do krčmy. Vždy mal to svoje pi
vo. V leta to bolo dvanásť fliaš. V zime 
pil íba polovicu, „lebo je  zima a nechce 
sa mi chodiť von“. Preto mu stačilo pol 
tucta fliaš.

Ako 55-ročný musel ísť Ján predčasne 
do dôchodku. Ešte nemal 58, keď iní 
pili plné krčahy piva na kare po Tram- 
plerovom pohrebe.

To pivo bolo zadarmo. Nič nestálo. 
Preto chutilo dvojnásobne.

*Johann 'Anton K ú n z 1 e sa narodil 3. 
septembra 1857 v Hinterspresene pri St. 
Gallen. Je svetoznámy ako zelinkársky 
farár. Napísal knihy: „Chrut und Uch- 
rut“ (Zelinky a buriny], „Kräuter-At- 
las“ (Atlas zeliniek), „Das grosse Kräu- 
terheilbuch“. Zomrel 8. januára Í945.

(Pokračovanie)



Úíô hoô ta  epotehit

KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. februára 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
ka, apošt. administrátor prešovský, sa zúčastnil 
na informačnom stretnutí biskupov a správcov die
céz ČSSR a tiež niektorých predstaviteľov katolíc
kej cirkvi. Stretnutie sa uskutočnilo v Prahe vo 
Valdštejnskom paláci, ktoré viedol Ing. Vladimír 
Janku, DrSc., námestník ministra — riaditeľ Sekre
tariátu vlády ČSSR pre veci cirkevné. — Dňa 5. feb
ruára 1989 navštívil farnosť Kružlov '(okr. Barde

jov), kde pri sv. liturgii [na snímke) pozdravil 
o. Františka Dancáka, správcu farnosti a vedúceho 
redaktora gr.-kat. tlače pri jeho životnej päťdesiat
ke. — Dňa 7. februára 1989 sa zúčastnil na dekan
skej porade v Trebišove. — Dňa 12. februára 1989 
navštívil farnosť Dvorianky (okr. Trebišov), kde 
do funkcie nového okr. dekana uviedol o. Michala 
Kučeru, tamojšieho správcu farnosti. M. M.

NAŠI JUBILANTI

V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripo
mínajú títo duchovní otcovia:

Vasil Kormaník, správca farnosti Kojšov — 40 
rokov od narodenia (20. 5. 1949);

Mikuláš Gladyš, správca farnosti Brusnica — 70 
rokov od narodenia (23. 5. 1919).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 
vo svojich modlitbách.

Mnohaja ľit, blaha ja íit!

NIŽNÝ TVAROŽEC

Svoju životnú päťdesiatku oslávil o. Jozef G á n 
ia , t. dekan, správca farnosti Nižný Tvarožec, v ne
deľu 12. marca t. r. pri slávnostnej sv. liturgii, kto
rú slúžil o. František Dancák, vedúci redaktor gr.- 
kat. tlače. Slovo Božie pri tejto milej príležitosti 
povedal o. Michal Džatko, t. dekan z Giraltoviec. 
Jubilanta v mene kňazov dekanátu pozdravil o. Pa
vol Chanát, okr. dekan z Bardejova. ,

KRÁĽOVNÁ POKOJA

V reči cirkvi a Svätého písma má slovo pokof veľ
mi široký význam. V hovorovej reôi pokoj znamená 
skoro výlučne, že nie je vojna, takže sa jeho vý
znam stal valmi negatívnym a vôbec sa nezrovnáva 
s biblickým a orientálnym duchom. Keď Arab po
zdraví druhého „Salem eleichom“ — „pokoj s te
bou“, potom tento pozdrav neznamená v prvom ra
de, aby ten druhý bol uchránený od vojny, ale hlav
ne aby sa mu v každom ohľade dobre darilo. Bib
lické slovo „šálom“ a arabské „salem“ znamenajú 
ten istý pokoj a chcú vyjadriť plnosť a dokonalosť.

Keď vládne pokoj, vládne tiež blahobyt; vtedy sa 
vedie každému dobre, žije sa pokojne a bezstarost
ne, a tak je len samozrejmé, že takýto stav vylu
čuje vojnu .

Človek zaťažený dedičným hriechom nemôže ta
kýto dokonalý stav šťastia opäť dosiahnuť. Žije v na- 
poko i s Bohom a zakusuje tak následky svojho 
pádu vo vlastnom živote i v spolunažívaní s dru
hými. Preto skutočný pokoj môže ŕarovať iba sám 
Boh, ako spieva žalm 29,11:

„Pán dá silu svojmu ludu,
Pán požehná svoj ľud pokojom.“
A keď kňazi Starého zákona mali požehnať ľud 

v mene Božom, robili to slovami:
„Nech fa žehná Pán a nech ťa ochraňuje!
Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou 
a nech ti je milostivý!
Noch Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti 
daruje pokoj!* (Num 6, 24—26).
Veľkým darcom pokoja je Mesiáš. On opMf obno

ví prostredníctvom vykúpenia zmluvu medzi Bohom 
a človekom, a tak i medzi ľuďmi navzájom. A bude 
sa právom nazývať, „Knieža pokoja“, veď Izaiáš 
hovorí:

„Chlapček sa nám narodil, 
daný nám je syn,
na jeho pleciach spočíva vláda nad svetom 
a volajú ho:
Obdivuhodný Radca, 
mocný Boh, 
večný Otec,
Knieža pokoja“ (9, 4—5).
To všetko sa uskutočnilo vo vtelenom Slove, v Je

žišovi Kristovi. On je náš pokoi (Ef 2, 14) a zane
chal nám svoj pokoj (Jn 14, 27). Prostredníctvom 
Ježiša a v ňom máme prístup k Otcovi a jeho pro
stredníctvom sme my veriaci navzájom vnútorne 
spojení ¡i smieme tak nažívať v dokonalej láske 
a pokoji.

Takto sa máme dívať na vzývanie Panny Márie 
ako Kráľovnej pokoja. Otec nám vo svojom Synovi 
všetko daroval; „všetko“ je však obsahom biblic
kého slova „pokoj“. Otec nám vo svojom Synovi 
daroval pokoj, no daroval nám bo skrz Pannn Má
riu. Prorok nazýva Ježiša „kniežaťom pokoja“, a te
da i jeho matka, kráľovná, právom nosf titul — 
Kňažná pokoja, alebo Kráľovná pokoja.
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 1. februára 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r- 
ka, apošt. administrátor prešovský, sa zúčastnil 
na informačnom stretnutí biskupov a správcov die
céz ČSSR a tiež niektorých predstaviteľov katolíc
kej cirkvi. Stretnutie sa uskutočnilo v Prahe vo 
Valdštejnskom paláci, ktoré viedol Ing. Vladimír 
Janku, DrSc., námestník ministra — riadite! Sekre-, 
tariátu vlády ČSSR pre veci cirkevné. — Dňa 5. feb
ruára 1989 navštívil farnosť Kružlov '(okr. Barde

jov), kde pri sv. liturgii (na snímke) pozdravil 
o. Františka Dancáka, správcu farnosti a vedúceho 
redaktora gr.-kat. tlače pri jeho životnej päťdesiat
ke. — Dňa 7. februára 1989 sa zúčastnil na dekan
skej porade v Trebišove. — Dňa 12. februára 1989 
navštívil farnosť Dvorianky (okr. Trebišov), kde 
do funkcie nového okr. dekana uviedol o. Michala 
Kučeru, tamojšieho správcu farnosti. M. M.

NAŠI JUBILANTI
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripo

mínajú títo duchovní otcovia:
Vasil Kormaník, správca farnosti Kojšov — 40 

rokov od narodenia (20. 5. 1949);
Mikuláš Gladyš, správca farnosti Brusnica — 70 

rokov od narodenia (23. 5. 1919).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov 

vo svojich modlitbách.
Mnohaja fit, blahaja ľit!

NIŽNÝ TVAROŽEC
Svoju životnú päťdesiatku oslávil o. Jozef G d n-

I a, t. dekan, správca farnosti Nižný Tvarožec, v ne
deľu 12. marca t. r. pri slávnostnej sv. liturgii, kto
rú slúžil o. František Dancák. vedúci redaktor gr.- 
kat. tlače. Slovo Božie pri tejto milej príležitostí 
povedal o. Michal Džatko, t. dekan z Giraltoviec. 
Jubilanta v mene kňazov dekanátu pozdravil o. Pa
vol Chanát, okr. dekan z Bardejova.

KRÁĽOVNÁ POKOJA

V reči cirkvi a Svätého písma má slovo poko{ veľ
mi široký význam. V hovorovej reči pokoj znamená 
skoro výlučne, že nie je vojna, takže sa jeho vý
znam stal veľmi negatívnym a vôbec sa nezrovnáva 
s biblickým a orientálnym duchom. Keď Arab po
zdraví druhého „Salem eleichom“ — „pokoj s te
bou“, potom tento pozdrav neznamená v prvom ra
de, aby ten druhý bol Hcbránený od vojny, ale hlav
ne aby sa mu v každom ohľade dobre darilo. Bib
lické slovo „šálom“ a arabské „salem“ znamenajú 
ten istý pokoj a chcú vyjadriť plnosť a dokonalosť.

Keď vládne pokoj, vládne tiež blahobyt; vtedy sa 
vedie každému dobre, žije sa pokojne a bezstarost
ne, a tak je len samozrejmé, že takýto stav vylu
čuje vojnu .

Človek zaťažený dedičným hriechom nemôže ta
kýto dokonalý stav šťastia opäť dosiahnuť. Žije v ne
pokoji s Bohom a zakusuje tak následky svojho 
pádu vo vlastnom živote i v spolunažívaní s dru
hými. Preto skutočný pokoj môže éarovať iba sám 
Boh, ako spieva žalm 29, 11:

„Pán dá silu svojmu ľudu,
Pán požehná svoj lud pokojom.“
A keď kňazi Starého zákona mali požehnať ľud 

v mene Božom, robili to slovami:
„Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje!
Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou 
a nech ti je milostivý!
N och Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti 
daruje pokoj!* (Num 6, 24—26).
Veľkým darcom pokoja je Mesiáš. On opäť obno

ví prostredníctvom vykúpenia zmluvu medzi Bohom 
a človekom, a tak i medzi ľuďmi navzájom. A bude 
sa právom nazývať, „Knieža pokoja“, veď Izaiáš 
hovorí:

„Chlapček sa nám narodil, 
daný nám je syn,
na jeho pleciach spočíva vláda nad svetom 
a volajú ho:
Obdivuhodný Radca, 
mocný Boh, 
večný Otec,
Knieža pokoja“ (9, 4—5).
To všetko sa uskutočnilo vo vtelenom Slove, v Je

žišovi Kristovi. On je náš pokoj (Ef 2, 14) a zane
chal nám svoj pokoj (Jn 14, 27). Prostredníctvom 
Ježiša a v ňom máme prístup k Otcovi a jeho pro
stredníctvom sme my veriaci navzájom vnútorne 
spojení ai smieme tak nažívať v dokonalej láske 
a pokoji.

Takto sa máme dívať na vzývanie Panny Márie 
ako Kráfovnej pokoja. Otec nám vo svojom Synovi 
všetko daroval; „všetko“ je však obsahom biblic
kého slova „pokoj“. Otec nám vo svojom Synov! 
daroval pokoj, no daroval nám bo skrz Pannn Má
riu. Prorok nazýva Ježiša „kniežaťom pokoja“, a te
da i jeho matka, kráľovná, právom nosí titul — 
Kňažná pokoja, alebo Kráfovná pokoja.
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Pápež pokoja a lásky
(17. pokračovanie)

PRIATEĽ SLOVANOV

Angelo R oncalli a k o  ap ošto lský  d e leg á t v Bulharsku, Tu
recku  a  G récku prežil 18 rokov  m edzi kresťan m i východného  
obradu. Za tieto  roky  často  sa  stý ka l so  S lovanm i, k torých  
si velm i obľúbil a  zam iloval. P očas svojho pon tifikátu  n evyne
chal ani jednu príležitosť, k to rá  sa  mu n asky tla , aby d a l na
javo svoju náklonnosť voči slovanským  národom .

Už hneď  po  svo je j voľbe za p áp eža  ukázal svoj záujem  
o Slovanov. Na sv ia tok  sv. K lem enta, p áp eža  a  m u čen íka , 23. 
novem bra 1958 pod ľa  starodávn ej trad íc ie  } án XXlll. bo l in- 
tronizovaný vo svo je f r ím skej k a ted rá le  sv. Ján a  v L ateráne. 
Na sp iatočn ej c es te , k to rá  trium fálnym  pochodom  cez  ozdo
ben é rím ske u lice, p rep ln en é zástupm i, Ján  X Xlll. sa  zastavil 
v baz ilike  sv. K lem enta. R ím ski bohoslovci roz ličn ých  slovan
ských  národov zasp ievali pri te jto  príležitosti n ie k o ľk o  sta
roslovanských  litu rg ických  spevov. Svätý Otec zatiaľ  sa mod
lil v k a p ln k e  sv. Cyrila a M etpda. M odlil sa , a k o  to  n esko r
š ie  prezradil, za  všetky  slov an ské národy, ktorým  títo v eľk í 
apoštoli prin iesli Kristovu vieru. V te jto  baz ilike , a k o  j e  zná
me, našiel posledn ý  od p oč in ok  sv. C yril; p reto  J e  osob itn e  
m ilá slovanským  národom .

Pri príležitosti otvoren ia  prípravných p rác  p re  Druhý vati
kán sky  všeobecn ý  cirkevn ý  snem  Ján  XXlll. sa  sám  rozhodol, 
aby slávnostné bohoslužby vo sv ä top eter sk e j b a z ilik e  sa  k o 
nali v byzantsko-slovanskom  obrad e . Oznámil a j  to, že on  
sám n ie len že na n ich bude prítom ný, a le  a k o  h lava  ce le ]  
cirkvi, západnej i východne], bude mať na n ich  činný p od ie l 
v staroslov ien skej reči. T ak  sa  sta lo  p o  prvý raz v d ejin ách  
cirkvi, ž e  rím sky pápež  m al aktívnu účasť na bohoslu žbách  
v byzantsko-slovanskom  obrade. Pápež sám  sp ieval n iek toré  
časti liturgie v sta roslov ien skej reči. To bo la  is te  v e ľká  česť, 
preukázaná Slovanom . Mnoho v ekov  m uselo ča k a ť  na túto 
udalosť, lebo  dovtedy  ani jed en  pápež  nepoznal slovanskú  
reč , aby v n ej m ohol predn iesť m odlitby. Ján  XXlll. a k o  ap oš
to lský  d elegát v Bulharsku sa  naučil n iečo  po  bu lharsky, ta k 
ž e  n eskoršie , a k o  pápež , m ohol sa  pripraviť na svoju účasť 
pri bohoslužbách v staroslov ien čin e.

O znám enie te jto  bohoslužby vyvolalo veľkú  radosť u všet
kých  Slovanov, bývajúcich  v Ríme. Pri te jto  prílež itosti nám  
Slovákom  sa dosta lo  a j te j pocty , že m edzi spolu slú íiacim i 
biskupm i a kňazm i bol a] slov en ský  Jezuita, M ichal L acko , 
p ro fesor  na P ápežskom  východnom  ústave.

P očas te]to byzantsko-sloV anskej bohoslužby Ján XXIU. po
vedal krásnu hom íliu, v k toré] vyjadril svoj obdiv a  svoju  
lásku  voči Slovanom  a  byzan tsko-slovan skej bohoslužbe.

„Krása a súlad byzan'-skc-slovanského obradu, v ktorom  bo
la  práve odslúžená táto  svätá  služba a  ktorý  ta k  dojím avo  
sprítom ňuje n ajvážnejš!e  z javen é pravdy a  povzbudzuje k  p o 
božnosti, už sam y by p ostačili a  m ohli by sm e upustiť od  
zvyčajnej kázne, k eby  sm e n ec'íili vnutkanie srdca , aby sm e 
vám Vyjadrili sv o je  zadosťučinen ie za v šetko  to, č o  sm e p re
žili a  svoje do ja tie , k eď  vás, zástupcov v šetkých  obradov  k a 
to líck e j cirkvi, vidím e tu bratsky  zhrom ažden ých  o k o lo  rím
sk eh o  biskupa. Pokorný nástupca svä'.ého Petra, k torý  k  vám

Pápež Ján XXIII. podp isu je apošto lský  list Slovanom

hovorí, s ledova l jedn otlivé ú seky  te jto  bohoslužby celým  srd
com , celou  m ysľou a  očam i, zúčastňujúc sa  na n ej a j svojím  
s lo v o m . .

Ján  X Xlll. vo svoje] kázn i ď a le j poukázal na to, a k o  by- 
zan tsko-slovan ská  bohoslužba predstavu je hlavné črty m atky  
C irkvi: je j Jednotu, svätosť, v šeobecn osť a  apoštolskosť.

13. má) 1963 ostan e veľm i vzácny a  pam ätný osob itn e pre  
Slovákov. V ten to deň  na osobitne] audiencii, ktorú Ján XXlll. 
udelil bohoslovcom  P ápežského  východného ústavu a  Apošto
látu sv. Cyrila a  M etoda, slávnostne podpísal A poštolský list 
M agnijici eventus, vydaný pri príležitosti cyrilom etodského  
ju b ilea  a  potom  povedal osobitný prejav  zástupcom  slovan
ský ch  národov. Tento A poštolský  list n es ie dátum 11. m ája 
1963, sviatku sv. Cyrila a  M etoda v byzantsko-slovanskom  
obrade.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

VÝCHOVA DETÍ PATRÍ RODIČOM

Dekrét Druhého vatikanského snemu O kresťanskej výcho
ve zo dňa 28. októbra 1965 hovorí:

„Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi 
väžna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu a j výchovu. 
Preto ich treba pokladať za prvých a hlavných vychováva- 
térov svojich deti. Táto ich výchovná úloha je taká dôleži
tá, že ak je j niet, iba veľmi ťažko ju možno nahradiť.“
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T l a č i a :  Duklianske 'lačiarne, z. p.. Prešov, ofsetom. Uzávierka časopisu je  2 mesiace pred vydaním čísla. Rukopisy 
nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisu. R o z š i r u j e :  PNS, objednávky prijíma každá pošta 
a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Cstredná expedícia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Gottwal- 
dnvo nám. 6. Celoročné predplatné 24 Kčs, pre cudzinu plus poštovné. Cena jednotlivého výtlačku 2 Kčs. Indezné 
číslo 49618.


