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Všetci jedli 
a nasýtili sa

Zázračné rozmnožovanie chleba bol mesiášsky zázrak. 
Židia totiž nemohli zabudnúť na to, ako ich Boh zázračne sýtil 
mannou na púšti. Od Mesiáša teda očakávali, že bude jednak 
ich politickým vysloboditeľom a že ich súčasne zbaví starostí 
o živobytie a bude ich sýtiť zázračne tak, ako kedysi pri puto
vaní do Zasľúbenej zeme. Zázračným nasýtením toľkých ľudí 
teda Ježiš akoby bol potvrdil toto očakávanie. Všetky pred
chádzajúce zázraky vykonal len na jednotlivcoch, len pred 
niekoľkými svedkami. Teraz ale boli účastníkmi zázraku tisí
ce. Bolo to akoby dohovorené znamenie na spoznanie Mesiá
ša. Samozrejme, že vyvolalo nadšenie. Mesiáš je tu. Už 
nastala vytúžená doba. Teraz už bude Izrael naozaj vyvole
ným národom. Bude žiť bez starostí a bude môcť vychutná
vať svoje postavenie vo svete.

Veľké nadšenie rýchle však opadlo, nádeje vystriedalo 
sklamanie. Zástupy sa rozišli, keď zistili, že Ježiš sa nemieni 
ujať vlády a vonkoncom nemieni splniť ich očakávanie. 
Týmto zázrakom síce Ježiš skutočne dal znamenie, že je 
Mesiášom, keď zázračné nasýtenie bolo v predstavách Izrae
litov tak úzko späté s predstavou Mesiáša. Ale tým, že odmie
tol stať sa kráľom, chcel opraviť nesprávnu mesiášsku pred
stavu. A väčšina nadšencov sklamaná odišla. Pritom to boli 
ľudia, ktorí išli za Ježišom ďaleko na osamelé miesto. Zostali 
tam s ním celý deň a vôbec nemysleli na to, že potrebujú aj 
jesť. Prejavili teda spočiatku veľkú horlivosť, ale akonáhle sa 
zázračne nasýtili, začali túžiť po tom, aby mohli ešte viac. Aby 
sa vždy mohli nasýtiť takto bez práce a starostí. A už akoby 
zabudli na ideály, ktoré ich priviedli k Ježišovi. Zakrútila sa im 
hlava z vidiny bezstarostného života, už po jedinom zážitku.

Tento príbeh má veľa čo povedať aj dnešnému človeku. 
Človeku pretechnizovaného storočia. Sme svedkami úpadku 
viery, ktorú zabíja honba za ziskom, štáte väčším blahobytom  
a pohodlím.

Práca na pokroku je správna, je v  súlade s Božou vôľou, je 
v jeho plánoch. Zázraky modernej techniky sú Božími zázrak
mi. Ved' to Boh ukryl všetky tie nepoznané sily v prírode a on 
dal ľuďom schopnosť ich objaviť a využiť. A ak sa využívajú 
na zvýšenie životnej úrovne všetkých, to je vlastne v podstate 
tiež zázrak rozmnoženia chleba. Ale ten zázrak nás tak isto 
privádza do nebezpečia, že zabudneme na svoj prvotný cieľ. 
Že sa nás zmocní nadšenie. A že nás odvedie nesprávnym  
cieľom.

Tomuto nebezpečiu je vystavený každý. Každý nejakým 
spôsobom prispieva k atmosfére nášho storočia, ktoré veľmi 
pripomína atmosféru, opisovanú po zázračnom nasýtení tis í
cov. Účastníci zázraku síce správne spoznali v Ježišovi 
Mesiáša, ale nesprávne pochopili jeho poslanie. Naše storo
čie prispelo veľkou mierou k poznaniu skrytých síl v prírode. 
Ale prisudzujeme mu nesprávnu hodnotu. Zázrak zázračného 
rozmnoženia chleba väčšine poplietol hlavu, väčšina ľudí sa 
vtedy od Krista odvrátila. Zostali len tí, čo nemali záujem  
výlučne o ľahký a pohodlný život. Technické zázraky v súčas-

„A tých, čojedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí" (Mt 14, 21).

nosti tiež len tých nezvedú, ktorí síce využívajú vymoženosti 
doby, ale nie sú hnaní hladom mať vždy viac.

V máloktorom spovednom zrkadle nájdeme zmienku o tom, 
že je hriech prisudzovať veciam nesprávnu hodnotu, hnať sa 
za tým, mať stále viac a lepšie, vnútorne túžiť po tom, ako po 
milosti. A predsa je to vina, ktorá spôsobí, že sa nám zrazu 
Kristus stratí. Že sme zrazu sami, hoci pôvodne sme sa v 
živote vybrali za ním. Lebo hoci je pokrok od Boha, tak ako aj 
tento zázrak bol od neho, môžeme sa jeho nesprávnym 
pochopením rovnako ocitnúť bez Boha v púšti nášho života 
(Podľa K. Rahnera). V. H.

VŠETKO PRIJMEM
Mám rada život svoj 
dal mi ho dobrý Pán môj.
Mám rada svoj kríž, 
veď s ním som k Bohu blíž.

Mám rada cestu utrpenia, 
chcem po nej ísť, aby som sa mohla 
s Pánom Bohom zísť.
Mám rada bolesti i žiaľ, 
veď to všetko mi Pán Boh dal.

Mám rada všetko, čo mi dáva Pán, 
všetko prijímam, za všetko ďakujem.

V
Marta Hudáková
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1. S Kozma a Damián„ divotvorcovia

2. N 7. nedeľa po ZSD. —  Hl. 6. Utr. ev. 7 
Uloženie rúcha presv. Bohorodičky vo Vlacherne

3. P Hyacint, mučeník
4. U Andrej Krétsky, arcibiskup
5. S Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
6. g Atanáz Athoský, ctihodný
7. P Tomáš Malejský, ctihodný. Prvý piatok
8. S Prokop, mučeník

9. N 8. nedeľa po ZSD. —  Hl. 7. Utr. ev. 8. Pankrác, biskup a 
mučeník

10. P Anton Pečerský, ctihodný
11. U Eufímia, múčenica. Oľga, apoštolom rovná
12. S Proklus a Hilár, mučeníci .
13. s Zbor archanjela Gabriela
14. p Akvila, apoštol
15. s Vladimír Veľký, apoštolom rovný

16. N 9. nedeľa po ZSD. —  Hl. 8. Utr. ev. 9. Atenogen, mučeník 
Pamiatka Svätých Otcov 6. všeobecného snemu

17. P Marína, mučenica
18. U Hyacint a Emilián, mučeníci
19. S Makrina, ctihodná
20. s Eliáš, prorok
21. p Simeon a Ján, ctihodní
22. s Mária Magdaléna, myronosička; apoštolom rovná

23. N 10. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 10. Trofim a Teofil, 
mučeníci

24. P Boris a Gleb, mučení&i. Kristína, mučenica
25. U Zosnutie*sv. Anny, matky presv. Bohorodičky
26. s Hermolaj, mučeník
27. ž Pantelejmon, mučeník
28. P Prochor, Nikanor, Timon a Parmen, apoštoli
29. s Kalinik, mučeník

30. N 11. nedeľa po ZSD — Hl. 2. Utr. ev. 11. Sílas, apoštol

31. P Eudokim Spravodlivý
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Kto chce odlúčiť utrpenie od lásky a lásku od utrpenia, ten nepo

chopí ani utrpenie ani lásku (Bliekast).

Kto nenašiel nebo tu dolu, nenájde ho ani tam hore (Dickinson).

i t r y á / f e n o / c  n a  / c a x  d e ň

„Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci. . .  “ (Mt 9, 
27).

Istý maliar namaľoval obraz, ktorý dostal názov: Všetci ťa hľadajú. Je 
rozčlenený na niekoľko výjavov a v každom z nich niekto hľadá Ježiša 
Krista.

Na prvom mieste vidn» pastierov a mudrcov, ako hľadajú novonarode
ného Kráľa. Aj vojaci na rozkaz Herodesa hľadajú toto betlehemské Die
ťa. Jozef a Mária tiež hľadajú svojho syna, ktorý sa im stratil počas púte 
do Jeruzalema. Vidjno tu i smutný obraz z Getsemanskej záhrady, kde sa 
Ježiš pýta farizejov a vojakov: Koho hľadáte?

Naozaj hľadali Ježiša aj tí dvaja slepci z evanjelia. A dostalo sa im 
milosti: „Nech sa vám stane, ako ste uverili“ (Mt 9, 29).

„Všetci jedli a nasýtili sa . . .  “ (Mt 14, 20).
Známy ruský prírodovedec Timirjazev povedal: Kus dobre upečeného 

chleba je jedným z najväčších objavov ľudského umu! '
Má pravdu! Dejiny dosvedčujú, že vďaka každodennému chlebu človek 

vedel zdolať mnohé prekážky, vedel prežiť kataklizmy a vytvoriť obdivu
hodné diela.

Zrno — chlieb, je jedna zo základných a nevyhnutných potravín ľud
stva. Je to veľký dar Božej lásky. Preto prechovávajme k nemu veľkú úctu 
a vedme k tomu aj naše deti.

„Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ (Mt 14, 27). ,
Fred Smite, syn newyorského bankára, bol veľmi chorý a bol prinútený 

žiť v tzv. „oceľových pľúcach". Zbytočne chodil po všetkých najslávnej
ších klinikách sveta. Roku 1936 prišiel do Lurdu, hoci cestovanie ho stálo 
neslýchané bolesti. Nikto mu neradil ponoriť sa do vody. Kňazovi, ktorý 
ho vyspovedal a udelil mu sv. prijímanie, Fred vyjadril svoju živú túžbu:

— Rád by som sa vykúpal v lurdskej vode. Nte preto, aby som bol 
zázračne uzdravený, ale preto, aby som vždy a pokojne znášal svoju cho
robu.

Jeho žiadosti vyhoveli. Ošetrovatelia ho ponorili až po krk do studenej 
vody a pomohli mu prejsť bazénom. Fred sa medzitým modlil.

Keď ho znovu vložili do jeho „hrozného väzenia“ , blažene si vzdýchol: 
„Ach, ako dobre som sa cítil!“

Trpel veľké bolesti a predsa sa stále usmieval svojím obdivuhodným 
úsmevom, ktorý už od rokov čerpal z viery.

Z príhody na Genezaretskom jazere, o ktorej hovorí sv. evanjelium, je 
zreteľné, že viera je dar stretnutia človeka s Bohom a nasledovanie Kris
ta. Len nasledovanie Krista je potvrdením toho, či človek skutočne uveril. 
Kým Peter veril, išiel ku Kristovi. Len čo zapochyboval, začal sa tdf>iť. A 
to bolo napísané aj pre naše poučenie, aby sme nepochybovali, a že je 
potrebné nielen veriť v Boha, ale i veriť Bohu.

„Mnohí nasledujú Ježiša až po lámanie chleba, ale máloktorí až ta, kde 
treba piť kalich utrpenia. Mnohí obdivujú jeho zázraky, ale nie je mnoho 
tých, čo sú ochotní znášať potupu kríža“ (Tomáš Kempenský).

-fd-
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PRÁZDNINY

Čarovné slovo. Je s ním spojených toľko plánov!
Pane, dopraj môjmu telu vhodný odpočinok a môjmu duchu 

potrebný pokoj.
Daj, aby celý tento čas moje srdce bolo otvorené pre všetkých.
Bedli nad mojimi krokmi, aby som sa vyhol nebezpečenstvám na 

cestách, v horách a vo vode.
Pomôž mi, aby som hľadal to, čo ma zbližuje s inými a vyhýbal 

tomu, čo ma od nich odďaľuje.
Dopraj odpočinok aj tým, ktorí sa nemôžu vzdialiť od svojich den

ných povinností. t
A keď sa vrátim z prázdnin, daj, aby sme všetci pracovali svorne 

v láske.
(Claude a Feder 450)
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Po statočnej práci zaslúžený odpočinok
Vstupujeme do druhej polovice roka, hodnotiac, či sme urobili 

všetko, čo sme urobiť mali. Akými sme boli za tých uplynulých šesť 
prvých mesiacov pracovníkmi, ako sme si plnili svoje povinnosti, 
ale aj akými sme boli rodičmi, akými otcami, akými matkami, akými 
synmi, dcérami. Či sme nezabudli, že patrí k našim povinnostiam  
robiť tak, aby z našich rúk vychádzala iba dobrá práca, aj vtedy, 
keď nestojí pri nás majster.

Stále je  poučný príklad kamenára a turistu, ktorý vyšiel hore na 
vysokú vežu a obdivoval precíznu prácu na jemných kamenných 
ozdobách a kamenárovi, ktorý si dal na svojej práci tak veľmi zále
žať, dôvodil, že zdola tú krásu aj tak nikto dobre n e v id í. . . Kame
nár si utrel pot z čela a udivene sa pozrúc na turistu, povedal: „ Vie
te, naozaj sem hore mnohí nevyjdú, je  to namáhavá túra a tí zdola 
to dobre nevidia. Ale Boh to v id í. . .  !“

Aj my si pri našej práci často hovorievame, že ju  vidí Boh a preto 
musí byť dobrá, presná, správna. On nás za ňu bohato odmení.

Utíchli detské hlasy na chodbách škôl a deti sa rozbiehli za 
zdravím a oddychom. Jedni do rozličných rekreačných zariadení, 
druhí ku svojim starým mamám, aby si užili radostných dní práz
dnin. Ako svedomití rodičia im nezabúdajme —  pri vystrojení z  
domu — pribaliť k dobrotám na cestu a j starostlivé ponaučenia, 
aby boli chlapci a dievčatá i mimo domu dobrí, aby sa správali 
poslušne, aby neurobili nič, čím by spôsobili svojim rodičom 
bolesť.

To platí aj o dovolenkároch, ktorých odvážajú vlaky do rôznych 
rekreačných zariadení. A j oni nemajú ani v cudzom svete zabud
núť na dobré spoločenské správanie, aby tak vydávali o sebe 
dobré svedectvo. A j cez prázdniny a dovolenky platia príkazy 
Desatora, ktoré sme —  ako kresťania —  vždy povinní zachovávať.

Nadovšetko buďme k sebe vľúdni a láskaví, ohľaduplní a trpez
liví, aby sme si nepríjemnými scénami, ktorým možno pri dobrej 
vôli vyhnúť, nepokazili krásne dni dovolenky, na ktoré sme sa celý 
rok tešili.
•

Život však ide i cez prázdniny a dovolenky ďalej, ba teraz 
nastáva čas významných poľnohospodárskych prác, čas žatvy, 
čas zberu Bohom nám požehnanej úrody. Priložme ochotne ruky 
k spoločnému dielu, zaskočme za tých, čo dovolenkujú, aby táto 
spoločensky dôležitá úloha záchrany chleba nášho každodenného 
sa stala skutočne vecou nás všetkých. Veď v Smerniciach pre 
našu päťročnicu sme si vytýčili smelý, ale realizovateľný plán, 
dorobiť toľko obilia, aby sme neboli odkázaný na dovoz.
•

Aj v tomto mesiaci budeme mať viacero významných výročí, 
medzi ktorými na prvom mieste je sviatok našich svätých vieroz
vestov Cyrila a Metoda, zakladateľov slovanského písomníctva.
— Aj naši stavbári budú mať svoj Deň (12. júla), pri ktorom 
pochválime ich prácu, veď dennodenne sa ich zásluhou otvárajú 
okná a dvere nových bytov, tak prepotrebných hajmä pre naše 
mladé rodiny.

Naši bratia Česi — a spolu s nimi aj my — si pripomenieme 135. 
výročie narodenia českého hudobného skladateľa Leoša Janáčka 
(3. júl), ktorý umrel roku 1928. — 4. júla 1934 —  pred 55 rokmi — 
umrela v Paríži Mária Curie-Sklodowská, objaviteľka rádia.

Naše modlitby budú zalietať k hrobu prvého predsedu Matice 
slovenskej, banskobytrického biskupa ThDr. Štefana Moysesa, 
ktorý umrel pred 120 rokmi 5. júla 1869.

Pred 40 rokmi sa ustanovil Československý výbor obrancov 
mieru (7. júla 1949). — Pred 155 rokmi sa narodil Jan Neruda, 
český básnik, spisovateľ a novinár (10. júla 1834). — 15. júla 1904 
umrel Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovateľ a dramatik, — 
Pred 20 rokmi 21. júla 1969 vkročili na Mesiac prví ľudia, astro
nauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin.

S osobitnou úctou si v modlitbách spomenieme na nášho otca 
ordinára, apoštolského administrátora prešovského Mons. Jána 
Hirku, ktorý prijal pred štyridsiatimi rokmi —  31. júla 1949 — kňaz
skú vysviacku.
•

Vykročme s Božou pomocou do druhého polroka, ktorý nám 
ponúka veľkú príležitosť využiť každý deň ku konaniu dobra, sta
točnej práce, ale aj k rastu ľ  láske a milosti.

-ant-

„Poďte, ctitelia Cyrila a Metoda, oslávme veľkňazov, čo spolu s apoštolmi 
sedia na nebeských prestoloch a sú ozdobou slovanských národov . . . "  
(Veršové slohy). Na snímke: akad. mal. Mikuláš Klimčák: Konštantínov

sen

Vložme celé svoje srdce do toho, aby sme robili dobre, ako to 
robil náš Pán Ježiš Kristus. Ako len často Boh chce, aby sme sa 
stretli s blížnym, nezabudnime, že jedným prostriedkom, aby sme 
im dobre robili, je „radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi“ , 
aby sme všetkých získali pre Boha.

Charles de Foucauld

—

Boh žiada od každého iba jedno: snažiť sa smerovať k dobru, 
začnúc tam, kde sa nachádzame (Gratry)

Kto sa vzdiali od Boha, neunikne jeho moci, vymkne sa iba z jeho 
lásky (Newman).
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Boh čaká 
aj na tvoju prosbu

Pomýlení, takzvaní mystici pohŕdajú modlitbou, v ktorej sa 
stále len niečo prosí od nebeského Otca. Avšak praví mystici 
majú v tom zaľúbenie a povznesenie, hovorí H. Kaffareli. Zdô
vodňuje to takto: „Svätec neustále stojí pred Božími dvermi. 
Rád čaká od Pána Boha na svoj každodenný chlieb, rozmno
žovanie plodov matky zeme pre hladujúcich, priaznivé poča
sie pre bezprístrešných a cestujúcich, no hlavne čaká na väč
šiu úrodu a nasýtenie z chleba duchovného života, ktorý je 
najpotrebnejší pre nás v súčasnosti, o spravodlivý mier a roz
množovanie teologických čností, o dobre porozumenie 
tajomstva kríža a lásku k nemu, o pokoru a dokonalú ľútosť a 
dary Svätého Ducha.“

Praví mystici, Otcovia cirkvi, ako napr. sv. Bažil. sv. Ján 
Zlatoústy a iní, ktorí poznali Evanjelium, hlboko prežívali 
prosby vyjadrené v našich ekténiách, ktoré predkladali skrz 
ochranu Božieho Syna a orodovanie jeho Matky presvätej 
Bohorodičky a vždy Panny Márie.

Sám Ježiš Kristus nám prikázal, „ako sa treba modliť a neo
chabovať“ (Mt 18,1). Ba celá modlitba Otče náš nie je nič iné, 
ako veľká opakujúca modlitba a prosba, ktorú na príkaz 
Ježiša Krista sa máme neustále a denne modliť.

Ďalej nás poučil na príbehu o chudobnej vdove, ktorá 
neprestala prosiť nespravodlivého sudcu, ktorý sa ani Boha 
nebál, ani ľudí nehanbil. Nedala sa odradiť, ale prosila, aby ju

Ikony — 
zhmotnené duchovné bohatstvo 

nášho ľudu
Základným a vskutku reprezentatívnym náboženským obrazom 

kresťanských cirkví východného obradu je ikona. Gréckym slovom 
„he eikôn“ pôvodne označovali obraz všeobecne. Vo východo- 
kresťanskom umení sa ním označuje obraz znázorňujúci svätých, 
výjavy zo Svätého písma a liturgické symboly.

Ikonomaliarstvo dosiahlo vrchol rozkvetu v Byzantskej ríši, 
odkiaľ preniklo do Grécka, Juhoslávie, Bulharska, Rumunska a 
Ruska. Jeho hlavnými znakmi sú  ̂symbolizmus vo vyjadrovaní 
ideí, kánon v zobrazovaní postav, hierarchická perspektíva v 
usporiadaní postáv a scén, farebná polychrómia, lazúrová maľba 
temperovými farbami.

Ikony sa maľovali voskovou technikou na dosku, na čerstvú 
omietku stien v chrámoch alebo sa vykladali farebnou mozaikou.

Najstaršie a najvzácnejšie ikonopisné pamiatky na východnom 
Slovensku pochádzajú pravdepodobne z ikonopisných dielní v 
kláštoroch v Ľvove a Pržemyšli. Miešajú sa v nich slohové a ikono
grafické prvky byzantskej a ruskej tvorby so zvláštnosťami katolíc
keho umenia. Viacero veľmi cenných ikon sa zachovalo dodnes v 
drevených kostolíkoch, ktorých súbor bol v r. 1968 vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. Ide o kostolíky v okresoch Bardejov, 
Humenné a Svidník. Cenné ikony sa zachovali v skutočne ľudo
vých galérfctch v Lukove, Uličskom Krivom, Príkrej, ale aj súbor 
ikon z Rovného. Väčšina z nich pochádza zo 16. storočia: Odigi- 
tria, Paraskeva, archanjel Michal.

V ikonopisných pamiatkach zo 17. a 18. stor. badať už vplyvy 
renesancie a baroka, neskôr aj rímskokatolíckej cirkvi. Ich autormi 
boli buď dnes už anonymní maliari, spočiatku mnísi, potom aj 
ľudoví umelci, ktorí do ikonopisnej kreácie vnášali aj svetské motí
vy, najmä v tabuľových Posledných súdoch —  Kožany, Tročany,

vzal pod ochranu zákona. I keď jej prosba nemala hneď 
úspech, predsa, aby mal od nej pokoj, vypočul ju. A Spasiteľ 
tu dáva veľké poučenie: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý 
sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú 
dňom i nocou . . .  ?“ (Lk 18, 6— 7).

Táto udalosť by nám mala dať odvahu a vytrvalosť, hlavne 
vtedy, ak sme v neriešiteľnej situácii, v núdzi, v starostiach, 
tiež aj podnetom, aby sme sa neznechucovali v modlitbe. 
Dávanie sa ľuďom pre Boha je radosťou (Sk 20, 35). Tomáš 
Morus v liste svojej milovanej dcére píše: „Moja milovaná 
dcéra! Pýtaš odo mňa peniaze tak nesmelo, váhavo. Ale 
pamätaj, že tvoj otec je vždy hotový ti dať štedro . . .  Preto ti 
posielam toľko, koľko si žiadaš. Veľmi rád by som ti poslal 
viac, ale ešte radšej čakám od svojej milovanej dcéry pro
sby . . .  Čím častejšie budeš pýtať, tým väčšiu radosť mi uro
bíš.“

Keď pozemský otec prežíva toľko radosti pri dávaní, o 
koľko je to väčšou radosťou pre nebeského Otca. Preto sa 
nebojme opakovanej prosby, ktorá je tak vyjadrená i v našich 
ekténiách pri bohoslužbách. Ježiš Kristus nám prikazuje, aby 
sme sa vytrvalo modlili —  a vždy znova a znova, ako tá jedno
duchá žena v podobenstve (Lk 18, 2—7). Nebeský Otec s 
radosťou na to čaká. Čaká na nás hladných, slabých, bied
nych, nespokojných, aby znova a znova podal svoju otcov
skú, láskavú ruku. Toto tajomstvo Ježišovej modlitby chceli 
zrealizovať aj géniovia našich bohoslužieb , keď vložili tak 
krásne prosby do ekténií, aby sme sa až do konca sveta s 
celou cirkvou vždy modlili a neochabovali (pozri Mt 18,1).

Marián Pot áš . OSBM

Nová Sedlica, Rakovčík. V horských chudobných dedinách sa 
stretávame aj s ikonami nie na drevenom podklade — doske, ale 
aj na domácom plátne — Repejov, Topoľa, Tročany.

V 18. storočí sa rozšíril vplyv baroka aj na tvorbu ikon, zmenila 
sa typológia postáv. Obrazy sú aj signované a prestávajú byť 
výrobkom jednej dielne, pochádzajú od viacerých majstrov.

Naša socialistická spoločnosť pokladá ikonopisné pamiatky 
východného kresťanského obradu za prejav duchovného génia 
nášho ľudu. Najvzácnejšie z nich sú v priamej starostlivosti múzeí, 
ktoré ich sprístupnili v expozíciách alebo tematických výstavách. 
Tisíce aj zahraničných návštevníkov obdivovali a nadchýnali sa 
ikonami v expozícii Šarišského múzea v Bardejove, Galérii Dezi
dera MHlyho pri Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Vzácne 
ikony možno vidieť aj vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 
či Zemplínskom múzeu v Trebišove. Ďalšie ikonopisné pamiatky 
sú priamo v teréne —  v drevených kostolíkoch v okolí Bardejova
—  obce Jedlinka, Krivé, Tročany a Lukov, potom v okolí Svidníka
—  obce Bodružal, Krajné Čierne, Ladomirová, Šemetkovce, Prík
ra, Miroľa a v okolí Sniny —  obce Kalná Roztoka, Ruská Bystrá, 
Ruský Potok, Topoľa a Uličské Krivé. Cenná zbierka ikon je v 
majetku Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

O ikonopisnej tvorbe na východnom Slovensku bolo publikova
ných viacero odborných štúdií a monografií. Veľká pozornosť, za 
štedrej finančnej pomoci našej socialistickej spoločnosti sa venuje 
reštaurácii cenných ikonopisných pamiatok, koordinovanej Slo
venským ústavom pamiatkovej starostlivostí a ochrany prírody v 
Bratislave a jeho krajským strediskom v Prešove, potom KNV a 
ONV vo Východoslovenskom kraji.

Ikony z východného Slovenska boli ocenené aj medzinárodne
— na výstavách v Kanade, Japonsku či v Poľsku alebo NSR.

Hoci rozmach ikonopisnej produkcie patrí už minulosti, ich „du
chom“ sa inšpiroval aj akademický maliar Mikuláš Klimčák pri 
tvorbe interiérov gréckokatolíckych cerkví v súčasnosti, napr. v 
Bačkove a Ľutine.



Vec Ježiša z Nazareta
Keby od nás niekto žiadal zhrnúť v jednej vete celé Kristovo 

evanjelium a úsporným, telegrafickým štýlom vyjadriť to, čo 
tvorí podstatu našej viery, bolo by azda najvhodnejšie uviesť 
slová sv. Petra o v e c i Ježiša z Nazaretu, ktorého Boh poma
zal „Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a 
uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním 
Boh“ (Sk 10, 38). Je to úryvok z dlhšej reči, ktorá mala formu 
schémy ranokresťanskej katechézy. Do očú bije tu spôsob, 
akým sa vyjadrila viera prvotnej cirkvi v Kristovo Božstvo.

Všetky tieto formulácie, ak ich vezmeme spolu, tvoria akýsi 
zvláštny, svojho druhu jediný a teda aj ťažko vyjadriteľný 
vzťah medzi Bohom a Ježišom z Nazaretu. Ježiš je ten, v kto
rom a skrze ktorého sa Boh zjavuje ľuďom, je Izaiášom predpo
vedaným a vyvoleným Sluhom, na ktorom spočinul Duch 
Boží. Je konečne MILOVANÝM SYNOM, Božím Synom, o kto
rom svedčí sám Otec, je samým Bohom, hoci jeho Božstvo sa 
prejavuje v človečenstve Ježiša z Nazaretu.

Táto vec ,  šokujúca samých Izraelitov, v pomerne krátkom 
čase sa stala vecou mnohých národov. Bez zvyšovania hlasu, 
bez nárokov na moc a bez násilia Ježiš z Nazaretu priniesol 
národom „nový zákon“, „nové poučenie“, bol „svetlom“, 
„otváral oči nevidiacim“, slovom —  stal sa učiteľom, osveco- 
vateľom, posväcovateľom národov i každého človeka zvlášť 
a zmierením ľudí so svojím Stvoriteľom a Otcom.

Odvtedy Kristus vstúpil do dejín mnohých národov, k jed
ným prišiel skôr, k druhým neskôr. Pred vyše 1150 rokmi 
vstúpil aj do našich dejín, prišiel k národu, ktorý obýval časť 
strednej Európy pod tatranským horstvom. Jeho Dobrú zvesť 
prinášali k nám učitelia zo Západu, ale až veľká misia bratov 
zo Solúne, svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov Gorazda, 
Klementa, Nauma, Angelára a ostatných znamenala prelom v 
prijímaní Kristovho učenia našimi predkami. Bolo pre nás 
neoceniteľným šťastím a svojím významom nedoceneným 
faktom, že sme sa stali kresťanským národom v čase, keď sa' 
rozhodovalo o osudoch národov v Európe.

Viera v Ježiša Krista a jeho učenie sa stali našou národnou 
vecou, uholným kameňom našej kultúry a národnej tradície. 
Cirkev priniesla Slovensku Krista —  to znamená, podľa slov 
Svätého Otca Jána Pavla II., kľúč k pochopeniu tej veľkej a 
základnej skutočnosti, akou je č l o v e k .  Človeka totiž 
nemožno dobre rozumieť bez Krista. Alebo skôr: čiovek 
nemôže seba samého dokonale pochopiť bez Krista. Nemôže 
pochopiť ani len to, kto a čo je človek, nemôže pochopiť zmy
sel jeho existencie a ani aká je jeho vlastná hodnota a dôstoj
nosť a konečné určenie. A ešte menej môže pochopiť zmysel 
ľudského utrpenia a bolesti vo svete. Toto všetko nemôže 
pochopiť bez Krista. A preto nemožno Krista vylúčiť z dejín 
človeka na akomkoľvek mieste na zemi. Ale nemožno pocho
piť bez Krista ani dejiny hociktorého národa, ktorý blažené 
posolstvo Kristovej Dobrej zvesti prijal vo svojom, najpríhod- 
nejšom čase.

Isteže, možno diskutovať, do akej miery a hĺbky národného 
organizmu a jeho duchovnosti i tradície táto udalosť: vstup 
Krista do dejín národa, vplývala na podobu a tvárnosť jednot
livých fáz našich národných dejín, ale jedno je isté: keby vte
dy, t. j. v 9. storočí, keď, ako sme vyššie uviedli, sa rozhodo
valo o osudoch národov v Európe, Kristus nebol vstúpil do 
našich dejín alebo keby bol vstúpil neskoršie a národ zmeš
kal, „Čo mu je na osoh“, neboli by sme tým národom, akým 
sme dnes. Iné by bolo naše myslenie, iný obraz krajiny a náro
da, iná kultúra, iné zásady morálneho hodnotenia ľudských 
činov, iné bolesti, iné očakávania a nádeje. On určuje našu 
národnú totožnosť a aspoň v kultúrnej oblasti, v oblasti 
ducha kontinUuje existenciu nášho národného spoločenstva.
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Gr. kat. chrám sv. proroka Eliáša v Tokajíku z r. 1920 
(Snímka: o. Cverčko)

So Svätým Otcom môžeme konštatovať, že „Kristus 
neprestáva byť stále otvorenou knihou vedy o človeku, o jeho 
dôstojnosti a o jeho právach. A súčasne aj náuky o dôstoj
nosti a právach národa“.

Kristovej Dobrej zvesti sa v priebehu dejín možno aj spre
neveriť. Možno ísť za vidinami novej náuky a nových prisľú
bení. Pokušení a lákadiel je dosť. Treba si však uvedomiť, že 
po Kristovi už na tento svet nepríde nijaký nový Mesiáš a 
vykupiteľ. Kristus raz a navždy vykúpil svet, raz a navždy 
vylial za ľudstvo i za každého človeka zvlášť i za každý národ 
svoju krv. Kristus už viac nikdy neumrie. Ak odvrhneme jeho 
Dobrú zvesť a spreneveríme sa dedičstvu otcov, vstúpi Kris
tus ešte raz do našich dejín? Lebo vec Ježiša Krista z Naza
retu je aj vecou nášho národa. R. A. SLAVICKÝ

Bože, tvoja múdrosť je nevyčerpateľná, 
nevyspytateľné je tvoje konanie, 
nepredvídateľné sú tvoje cesty.
Od teba má všetko svoj začiatok, 
skrze teba má všetko svoj život, 
v tebe má všetko svoj cieľ.
Ty nás pobádaš, aby sme ťa chválili, 
lebo pre seba si nás stvoril 
a nespokojné je naše srdce, 
kým nespočinie v tebe.

(Svätý Augustín)
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BOH PYŠNÝM ODPORUJE

Slovo p ý c h a je v súčasnosti veľmi neobľúbené. Nahrádza 
sa rôznymi inými pojmami, ako dôstojnosť, sebavedomosť, 
hrdosť, ba dokonca sa schvaľuje ako štýl správania sa ľudí 
vyššieho spoločenského postavenia. Ale napriek týmto kry
cím názvom pýcha ostáva jedným z hlavných hriechov.

Pýcha spočíva v preceňovaní vlastnej osoby a v podceňo
vaní ostatných. Takéto delenie vytvára bariéry medzi ľuďmi, 
je zdrojom nedôvery, neúprimnosti, ba často aj hnevu a nená
visti.

Preceňovanie seba sa najviac protiví láske, ktorá je naplne
ním zákona. Kto je pyšný nemôže skutočne milovať, nezažije 
ten zázrak lásky, stratiť svoje „ja“ v druhom a pre druhých a 
tak nájsť plnosť života. Pyšný nemôže nikdy odhaliť hodnoty 
a duchovnú krásu svojich bratov. Kto je namyslený, teň 
naftiájde cestu k láskavosti a milosrdenstvu. Pyšný nemôže 
nájsť cestu k Bohu a to je najdôležitejšia, najvážnejšia a 
nenahraditeľná strata pre človeka.

Všetci sme tak trošku v rozličných odtieňoch chorí na túto 
chorobu; ja, čo píšem, vy, čo čítate i všetci ostatní. Mnohí z 
nás patria do tej kategórie ľudí, ktorí akoby nepotrebovali 
ľudí ani Boha. Boh však pyšným odporuje, ale pokorným 
dáva milosť (Jak 4, 6). Zamyslime sa. Sme natoľko bohatí, že 
si môžeme dovoliť pohŕdať Božími darmi? Sme takí múdri, že 
môžeme nenačúvať Božiemu slovu? Dovolí nám naša pýcha 
prosiť Boha, aby nás spasil? Boh pyšným odporuje, ale 
pokorným dáva milosť. Pýchou veľa strácame, láskou a 
pokorou veľa získame. Ak sa zamyslíme nad touto Božou 
aritmetikou, budeme spolu so sv. apoštolom Pavlom oslavo
vať a uskutočňovať lásku, ktorá nás očisťuje od pýchy, ktorá 
nás ženie v ústrety bratom, núti nás slúžiť a nehľadať vlastné 
uspokojenie. Lásku, ktorá je dobrotivá, trpezlivá a nezávidí, 
lásku, ktorá sa márnivo nevypína ani nenadúva. Uvedomme 
si, že každé naše poznanie má nás viesť bližšie k Bohu, má 
nám ukazovať veľkosť nášho Boha.

Liek na túto duchovnú chorobu, na pýchu, hľadajme u 
Ježiša Krista, lebo on ukázal silu svojho ramena, rozptýlil 
tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a 
povýšil ponížených (Lk 1, 51— 52). Zamilujme si konať skutky 
lásky, lebo láska a pokora sú pre nás kľúčmi do Nebeského 
kráľovstva.

Mirón Keruľ-Kmec

Odpúšťajme
Vedieť odpustiť vždy a k tomu aj veľké veci, je naozaj veľká 

vec . . . Spisovateľka Gertrud von le Fort pripomína: „Ak je niekto 
pripravený odpúšťať aj neodpustiteľné, vtedy je najbližšie k Božej 
láske.“

Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý bol 13. mája 1981 pri atentáte 
ťažko ranený, svojmu vrahovi veľkodušne odpustil. Vo svojom 
pozdrave z nemocničného lôžka, ktorý nahovoril na magnetofóno
vej páske, o. i. povedal: „Modlím sa za brata, ktorý na mňa strelil 
a ktorému som odpustil. . . “ Naozaj, vtedy bol najbližšie Božej 
láske.

K takej odpúšťacej láske nabáda nás podobenstvo o nemilo
srdnom sluhovi, ktoré počúvame čítať v 11. nedeľu po Zoslaní

Svätého Ducha. Hovorí nám, že len ak my odpustíme, aj nám Boh 
odpustí. Stalo sa to na otázku apoštola Petra, ktorý sa takto pýtal: 
„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne 
prehreší? Azda sedem ráz?“ (Mt 18, 21). A Spasiteľ mu odpove
dá, že tu netreba počítať, koľko ráz, ale že odpúšťať treba stále, 
bez toho, že by sme to evidovali. Láska sa má prejaviť i v odpúšťa
ní. A na poučenie povedal podobenstvo o kráľovi, ktorý sa chcel 
porátať so svojimi sluhami. „Preto sa nebeské kráľovstvo podobá 
kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi s luham i. . . “ (Mt 
18, 23). Sluha, ktorému bolo mnoho odpustené, ale sám nebol 
ochotný ani trochu odpustiť, si nezaslúžil kráľovu milosť. Preto bol 
daný mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. A Spasiteľ k tomu po
dobenstvu potom dodáva: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, 
ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi“ (Mt 18, 35). Nao
zaj, kto nevie odpustiť, nie je hodný, aby mu bolo odpustené.

Božský Spasiteľ pri mnohých príležitostiach jasne zdôrazňoval, 
že to, že si navzájom odpustíme, že je podmienkou nášho vlast
ného odpustenia u nášho nebeského Otca . . .  Spasiteľ dobre 
vedel, ako ťažko príde človekovi, aby sa pokoril a odpustil. .. 
Kain, ako nám o tom hovoria prvé stránky Svätého písm§, radgej 
zabil svojho brata, ako by mu bol odpustil ((Gn 4, 3— 15).

Podľa indickej rozprávky, spýtal sa istý muž mudrca:
— Čo si mám zapamätať a na čo mám zabudnúť.
Mudrc odvetil:
—  Ak ti ľudia urobili dobre, zapamätaj si to; ak si však ty sám 

urobil dobre ľuďom, zabudni na to.
V tom je pravá veľkosť človeka, že vie odpustiť a zabudnúť..  . 

Kristus Pán nám zanecháva najväčší príklad, keď sa voči apošto
lovi Petrovi zachoval tak, že mu jeho zradu nikdy nespomenul.. Ba 
urobil ho viditeľnou hlavou svojej cirkvi dal mu kľúče od Nebes
kého kráľovstva. Úplne mu odpustil a plne mu dôveroval. A preto 
jedine on mohol vyhlásiť: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, 
ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15).

Keď pri sv. liturgii prijímame Telo a Krv nášho Pána, živo si uve
domme, že jeho Telo je živým dôkazom jeho odpustenia, lebo sa 
obetoval za naše hriechy. Je to tiež výzva, aby sme aj my odpúš
ťali naším vinníkom, ako to vyznávame v Otčenáši. Pretože ak nie, 
stihne nás podobný osud, ako tohto nemilosrdného sluhu z po
dobenstva . . . Tak, ako to povedal náš Spasiteľ: „Tak aj môj 
nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu 
bratovi“ (Mt 18, 35).

F. D.

MATKA UČÍ MODLIŤ SA

V diele Ferenca Herczega Dvaja ľudia v bani v dôsledku závalu 
ostanú dvaja ľudia pod zemou, robotník a inžinier. . .  Chvíľu ešte 
majú nádej, potom však aj svit lampy sa stráca, až napokon zhasne. 
Ostávajú v tme, pričom aj zvuk čakanov zvonku zanikne. — „Vieš sa 
modliť?“ — spytuje sa inžinier. „Neviem“, znie odpoveď — „matka 
ma nenaučila.“ A koho matka nenaučí modliť sa, ten sa už ťažko nie
kedy naučí.
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Prijatie do cirkvi v prvých časoch kresťanstva pozostávalo 
z troch sviatostí: krstu, birmovania a z účasti na eucharistic
kej hostine. Prijatie tvorilo jednotný celok. Tento celok sa 
volal iniciatio christiana. Keď sa rozširovala prax krstenia 
nemluvniat, spočiatku sa s krstom vysluhovalo aj birmovanie, 
ba aj eucharistia. Až neskoršie (asi od 13. storočia) prax vo 
východnej a západnej cirkvi sa rozchádzala. Vo východnej 
cirkvi kňaz, ktorý krstil, vysluhoval sviatosť krstu a birmova
nia naraz. Naproti tomu v západnej cirkvi sa časom krst a bir
movanie pomaly od seba odlúčili: nemluvňa bolo krstené 
kňazom, ale birmovanie vysluhoval biskup.

Sviatostný život je účasť na Božej prirodzenosti. A táto 
účasť má akúsi podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním  
prirodzeného života. Krst človeka znovuzrodzuje, sviatosť 
birmovania ho posilňuje a eucharistia ho živí pokrmom več
ného života.

Kresťania vo sviatosti birmovania dostávajú nevýslovný 
dar samého Svätého Ducha, ktorý ich obohacuje zvláštnost- 
nou silou, aby dokonalejšie sa spájali s cirkvou a ako praví 
Kristovi svedkovia vo zvýšenej miere slovom i skutkom šírili 
a L'-ánili vieru.

O spásonosnej účinnosti sviatosti birmovania si povedzme 
toľko:

Za čias cirkevných Otcov sa birmovanie označovalo ako 
korunovanie a zavŕšenie krstu. Otcovia mu pripisovali plnosť 
Svätého Ducha. Súčasne videli v birmovaní zdokonalenie 
účasti na úlohách Krista. Neskôr sa kládla osobitná váha na 
rozmnoženie posväcujúcej milosti. Potom sa poukazovalo na 
to, že birmovanie posilňuje kresťana v boji proti vnútorným i 
vonkajším nepriateľom viery a zdôrazňovala sa spôsobilosť 
a povinnosť vyznávať vieru. Tomáš Akvinský poukazuje na 
význam birmovania pre život v spoločenstve. Svätý Duch 
totiž posilňuje pokrsteného, aby neohrozene vydával svedec
tvo o Kristovi. Kristus premohol hriech sveta tým, že sa obe
toval na kríži. To isté vyplýva i zo skutočnosti, že pripodobne
nie kresťana Kristovi nastáva vtedy, keď dostane pečať Svä
tého Ducha. Lebo poznačený Svätým Duchom je poznačený 
láskou.

Pokrstení pokračujú v ceste kresťanského zasväcovania 
sviatosťou birmovania. V tejto sviatosti prijímajú Svätého 
Ducha, ktorého na Turíce zoslal Pán na apoštolov. Týmto j 
darom Ducha sa veriaci plnšie pripodobňujú Kristovi a dostá
vajú silu, aby vo viere a láske vydávali svedectvo o Kristovi

na budovanie jeho tela. A znamenie čiže Pánov znak sa im 
vtláča tak, že sa sviatosť birmovania nemôže opakovať.

Birmovanie je sviatosťou povzbudenia, posilnenia, vernosti 
viere až do takej miery, že kresťan je hotový vydať Kristovi 
svedectvo aj obetovaním vlastného života.

Sviatosťou birmovania prijíma veriaci zvláštnu milosť (Boží 
dar), ktorá ho vystrojuje a zameriava na boj proti bludu, klam
stvu, nepokoju, sebectvu, pýche, tyranstvu, pohodlnosti zba
belosti, útekom pred zodpovednosťou atď. A tak birmovanie 
je sviatosťou, ktorá dáva poverenie a spôsobilosť postaviť sa 
proti prúdom, prinášajúcim neľudské usporiadanie sveta, a 
pracovať na skutočne ľudskom poriadku vo svete. Takéto 
úlohy jednotlivec spĺňa predovšetkým vo svojom vlastnom 
okolí.

Tento význam sviatosti birmovania pre spásu človeka 
pomáha nám odpovedať na otázku, či je birmovanie nutné. Ak 
by ho niekto neprijal z čírej ľahostajnosti, podceňoval by 
¡eden zo znakov spásy.

(Podľa ThDr. J. Vrableca a M. Schmausa pripravil M. M.)

-------------------------------------------------------------------------
m

SLOVÁ VIEROZVESTOV
Synonymá sú vraj slová,
do ktorých sa schová,
skryje, ukryje, utají
rovnoznačnosť.
Môže byť Peter synonymom Pavla,
keď zajedno sú apoštoli dvaja.
Môže byť Andrejsynonymom Benedikta,
veď obaja sú svätí rovnakého kraja.
A čože Cyril, Metod,
títo rodní bratia?
Ach, nech sa naši svätí
zo slovníkov synoným
kdesi inam vrátia,
čo aj sú raz dvaja,
hoci apoštoli,
hoc z nebeského raja
hľadia na prestoly.
Petropavlovský,
andrejovskobenediktovský,
cyrilometodský. . .
— Čože je to za nápad?
Či východo-západný
môže byť Západ?
Pojmoslovie presolenej jednoty!
Či západo-východný
môže byt Východ?
Prozelytský blud!
A predsa, každý vták
len na dvoch krídlach letí
A predsa, jediný dych
do dvoch pľúcnych perutí
vhrúži sa a rozdelí,
a tak ponechá všetky rozdiely
v jedinom živote Božieho tela;
Akoby v tajoch učiteľa
logickej nematematiky:
jeden a jeden, to je v láske
vždy len jeden.
Alebo sedem
v jednej sedmikráske.
Veď či mnohé živly zeme
pod jednu klenbu neskryjeme?
V nej slnko svieti a dážď prší
všetkým ako milosť do duší.

.. : ■ ■ J)
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Dekrét
o východných katolíckych cirkvách

BISKUP PAVOL, SLUHA SLUHOV BOŽÍCH SPOLU S OTCAMI SVÄTÉHO KONCILU NA VEČNÚ PAMÄŤ

ÚVOD

1) Katolícka Cirkev má vo veľkej vážnosti ustanovizne, litur
gické obrady, cirkevné tradície a spôsob života východných cirkví. 
Keďže tieto cirkvi vynikajú úctyhodnou starobylosťou, prejavuje sa 
v nich'apoštolská tradícia, ktorú máme od otcov a ktorá tvorí časť 
Bohom zjaveného a nedeliteľného dedičstva Cirkvi. Preto tento- 
svätý všeobecný cirkevný snem vo svojej starostlivosti o 
Východné cirkvi, ktoré sú živými svedkami tejto tradície, v snahe, 
aby rozkvitali a plnili s obnovenou apoštolskou húževnatosťou 
sebe zverené poslanie, rozhodol sa popri veciach, ktoré sa týkajú 
celej Cirkvi, stanoviť niektoré smernice, ponechajúc ostatné veci 
na starosť východných synod (soborov) a Apoštolské stolice.

MIESTNE CIRKVI A ČI OBRADY

2) Svätá katolícka Cirkev, tajomné Telo Kristovo, sa skladá z 
veriacich, čo sú organicky spojení v Duchu Svätom tou istou vie
rou, tými istými sviatosťami a tou istou správou a ktorí, zoskupení 
do rozličných hierarchicky spojených celkov tvoria miestne cirkvi a 
či obrady. Medzi nimi jestvuje podivuhodná vospolnosť, takže roz
manitosť v Cirkvi nielenže nie je na škodu jej jednote, ale ju skôr 
robí očividnou. A teda katolícka Cirkev chce, aby zostali zacho
vané bez narušenia tradície jednotlivých miestnych cirkví a či 
obradov, a zároveň má v úmysle prispôsobiť svoj spôsob života 
rozmanitým časovým a miestnym potrebám.

3) Tieto miestne cirkvi tak východné, ako aj západné, hoci sa 
medzi sebou čiastočne rozlišujú obradmi čižé liturgiou, cirkevnou 
disciplínou a duchovným dedičstvom, predsa sú rovnako zverené 
dušpastierskemu vedeniu rímskeho pápeža, ktorý je z vôle Božej 
nástupcom blaženého Petra v prvenstve nad celou Cirkvou. Preto 
sú miestne cirkvi rovnaké čo do dôstojnosti, takže ani jedna z nich 
nemá prednosť pred inými pre svoj obrad a všetky majú tie isté 
práva aj tie isté povinnosti, i čo sa týka hlásania evanjelia po celom 
svete (porov. Mk 16, 15), pod správou rímskeho pápeža.

4) Preto nech sä všade na svete urobia opatrenia v záujme 
ochrany a rozvoja všetkých miestnych cirkví a za tým cieľom nech 
sa ustanovia farnosti a vlastná hierarchia, kde si to vyžaduje 
duchovné dobro veriacich. Jednotlivé hierarchie rozličných parti- 
kulárnych cirkví, ktoré majú právomoc nad tým istým územím, 
nech sa spoločnými poradami na pravidelne konaných schôd
zkach starajú napomáhať jednotný postup a spojenými silami pod
porovať spoločné diela, aby tak uľahčili rozvoj náboženstva a účin
nejšie zabezpečili disciplínu duchovenstva. Všetkým klerikom a 
tým, čo majú prijať vyššie svätenia (ordines sacros), nech sa 
poskytnú dôkladné vedomosti o obradoch, a zvlášť o praktických 
normách v interrituálnych záležitostiach. Ba i laici nech sa pri kate
chetickej výchove poučia o obradoch a ich zákonoch. Napokon 
všetci katolíci, ako aj pokrstení v ktorejkoľvek nekatolíckej cirkvi 
alebo spoločnosti, keď sa včleňujú do plnosti katolíckeho spolo
čenstva, nech si všade ponechajú svoj obrad a nech ho podľa 
možnosti zachovávajú; pritom zostáva nedotknuté právo jednotliv
cov, pospolitostí a krajov obrátiť sa vo zvláštnych prípadoch na 
Apoštolskú stolicu, ktorá ako najvyšší rozhodca v medzicirkev- 
ných stykoch urobí potrebné opatrenia v ekumenickom duchu, 
ona sama alebo prostredníctvom iných vrchností, vydajúc prí
hodné smernice, ustanovenia a výnosy.

STAROSTLIVOSŤ O DUCHOVNÉ DEDIČSTVO VÝCHODNÝCH
CIRKVÍ

5) Dejiny, tradícia a premnohé cirkevné ustanovizne navido- 
moči dosvedčujú, ako veľmi sa východné cirkvi zaslúžili o celú Cir
kev. Preto tento svätý cirkevný snem nielenže zahrnuje toto 
duchovné dedičstvo patričnou úctou a zaslúženou chválou, ale ho 
aj nepochybne pokladá za dedičstvo celej Kristovej Cirkvi. Z tohto 
dôvodu slávnostne vyhlasuje, že Východné, ako aj Západné cirkvi 
majú právo a povinnosť spravovať sa podľa svojich vlastných usta
novení, ktoré odporúča úctyhodná starobylosť a ktoré lepšie vyho
vujú povahe ich veriacich a podľa všetkého účinnejšie zabezpe
čujú dobro duší.

6) Nech všetci východní kresťania vedia a sú presvedčení, že 
si môžu, ba majú navždy zachovať svoje právoplatné liturgické 
obrady a svoj spôsob života a že sa v tom nemajú zavádzať zme
ny, iba ak si ich vyžaduje skutočný organický vývoj. Toto všetko 
majú teda s tou najväčšou vernosťou zachovávať východní kresťa
nia sami, a preto si majú nadobudnúť čoraz väčšie vedomosti a 
čím dokonalejšiu prax v týchto veciach. Ak sa však od nich nenále- 
žite odchýlili vinou okolností alebo niektorých osôb, nech sa usi
lujú vrátiť k starootcovským tradíciám. Tí zas, čo pre svoju funkciu 
alebo apoštolskú činnosť prichádzajú do častého styku s Východ
nými cirkvami alebo ich veriacimi, nech si primerane zodpoved
nosti svojho úradu získajú náležité vedomosti o obradoch a boho
službách, spôsobe života, učení, dejinách a povahe východných 
kresťanov. Reholiam a spoločnostiam latinského obradu, ktoré 
účinkujú vo východných krajoch alebo medzi východnými kresťan
mi, sa však vrelo odporúča, aby v záujme väčšej účinnosti apošto
látu zriaďovali, nakoľko je to možné, domy a prípadne aj provincie 
východného obradu.

VÝCHODNÍ PATRIARCHOVIA

(7) Od najstarších čias jestvuje v Cirkvi ustanovizeň patriar
chov, ktorú uznali už prvé všeobecné cirkevné snemy.

Menom východného patriarchu sa označuje biskup, ktorý má 
právomoc nad všetkými biskupmi —  nevynímajúc metropolitov — 
nad duchovenstvom a ľudom svojho územia alebo obradu podľa 
predpisov (cirkevného) práva a bez ujmy prvenstva rímskeho 
pápeža.

Kdekoľvek sa ustanoví hierarchia nejakého obradu mimo úze
mia patriarchátu, zostáva pridružená k hierarchii patriarchátu toho 
istého obradu podľa predpisov (cirkevného) práva.

8) Patriarchovia Východných cirkví, hoci niektorí sú v pomere k 
iným novšieho dáta, predsa sú všetci rovní čo do patriarchálnej 
hodnosti, bez ujmy zákonite stanoveného čestného poradia medzi 
nimi.

9) Podľa pradávnej cirkevnej tradície načim prejavovať patriar
chom Východných cirkví zvláštnu úctu, keďže každý z nich stojí 
na čele svojho patriarchátu ako otec a hlava. Preto tento svätý cir
kevný snemu nariaďuje, aby sa obnovili ich práva a výsady podľa 
dávnych tradícií každej cirkvi a ustanovení všeobecných cirkev
ných snemov.

Ide o práva a výsady, ktoré jestvovali v časoch jednoty medzi 
Východom a Západom, i keď ich treba trochu prispôsobiť dnešným 
podmienkam.
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Patriarchovia so svojimi synodami sú vyššou inštanciou pre 
všetky záležitosti patriarchátu, nevynímajúc právo zriaďovať nové 
biskupstvá (eparchie) a vymenovať biskupov svojho obradu v hra
niciach územia patriarchátu, bez ujmy neodcudziteľného práva 
rímskeho pápeža zasiahnuť v jednotlivých prípadoch.

10) Čo sa povedalo o patriarchoch, platí podľa predpisov (cir
kevného) práva aj o vrchných arcibiskupoch (archiepiscopi majo
res), ktorí stoja na čele celej jednej partikulárnej cirkvi alebo obra
du.

11) Keďže patriarchálna ustanovizeň je tradičná forma správy 
vo Východných cirkvách, tento svätý všeobecný cirkvený snem si 
želá, aby sa zriadili nové patriarcháty, kde je to potrebné; ich usta
novenie sa však vyhradzuje ekumenickému cirkevnému snemu 
alebo rímskemu pápfežovi.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

12) Svätý všobecný cirkevný snem potvrdzuje a schvaľuje 
dávnu sviatostnú disciplínu, ktorá jestvuje vo Východných cir
kvách, ako aj spôsob, akým sa sviatosti slávia a vysluhujú; a želá 
si, aby sa — ak treba — táto prax obnovila.

13) Nech sa plne obnoví spôsob vysluhovania sviatosti birmo
vania, jestvujúci u východných kresťanov od najdávnejších čias. 
Preto túto sviatosť môžu vysluhovať kňazi, používajúc krizmu 
posvätenú od patriarchu alebo biskupa.

14) Všetci kňazi východného obradu môžu túto sviatosť platne 
udeliť spolu s krstom alebo oddelene všetkým veriacim ktorého
koľvek obrady, nevynímajúc ani latinský obrad; aby vysluhovanie 
bolo dovolené, treba zachovať predpisy všeobecného i partikulár- 
neho (cirkevného) práva. Aj kňazi latinského obradu, súhlasne s 
dovoleniami, ktoré majú vo veci vysluhovania tejto sviatosti, môžu 
ju bez ujmy obradu udeliť aj veriacim Východných cirkví. Aby však 
vysluhovanie bolo dovolené, načim zachovať predpisy tak všeo
becného, ako aj partikulárneho práva.

15) Veriaci sú povinní byť prítomní v nedeľu a zasvätené 
sviatky na eucharistickej službe Božej (divina liturgia), alebo — 
súhlasne s predpismi, prípadne zvykmi svojho obradu — na 
večierni a či utierni (divinae laudes).

Aby mohli veriaci ľahšie plniť túto povinnosť, stanovuje sa, že 
vhodný čas na splnenie tohto príkazu trvá od večierne vigílie až 
do konca nedele alebo sviatku. Veriacim sa vrele odporúča, aby v 
tieto dni, ba častejšie, bárs každodenne, prijímali svätú Eucharis- 
tiu.

16) Vzhľadom na to, že veriaci rozličných miestnych cirkví žijú 
obyčajne zmiešane v tom istom kraji alebo na tom istom východ
nom území, dovolenie spovedať, kotré dostali kňazi ktoréhokoľvek 
obradu . právo
platne a bez akéhokoľvek obmedzenia od svojich cirkevných (hie- 
rarchov), sa rozširuje na celé územie toho, čo dovolenie udeľuje, 
ako aj miesta a veriacich ktoréhokoľvek obradu na tomže území, 
ak len miestny hierarcha (iného obradu) dovolenie pre miesta 
svojho obradu výslovne neodoprel.

17) Aby sa vo Východných cirkvách znovu uplatňovala dávna 
disciplína sviatosti vysviacky (sacramentum Ordinis), tento svätý 
cirkevný snem si želá, aby sa obnovila ustanovizeň stáleho diako- 
nátu tam, kde prestala jestvovať. Čo sa týka subdiakonátu a niž
ších sväténí a ich práv i povinností, o tom nech rozhodne zákono
darná vrchnosť každej partikulárnej cirkvi.

18) Aby sa predišlo neplatným manželstvám, keď východní 
katolíci uzatvárajú manželstvo s pokrstenými východnými nekato- 
líkmi, a v záujme ochrany stálosti a svätosti manželského zväzku 
a domáceho pokoja, svätý koncil stanovuje, že kanonická forma je 
pre tieto manželstvá záväzná iba nato, aby uzavretie manželstva 
bolo dovolené; na platné uzavretie stačí prítomnosť duchovného 
(praesentia ministri sacri). pri zachovaní ostatných predpisov (cir
kevného) práva.

KULT

19) Sviatočné dní spoločné všetkým Východným cirkvám môže 
odteraz ustanoviť, preložiť alebo zrušiť jedine všeobecný cirkevný 
snem alebo Apoštolská stolica. Kým ustanoviť sviatočné dni pre 
jednotlivé miestne cirkvi sú popri Apoštolskej stolici kompetentné 
patriarchálne alebo arcibiskupské synody (sobory), pravda, s 
patričným ohľadom na celý kraj a na ostatné partikulárne cirkvi.

20) Kým sa všetci kresťania nedohodnú medzi sebou sláviť 
Veľkú noc (Paschu) spoločne v ten istý deň, ako je to želateľné, 
predbežne sa splnomocňujú patriarchovia alebo najvyššie 
miestne cirkevné vrchnosti, aby sa v záujme prehlbovania jednoty 
medzi kresťanmi toho istého kraja alebo národa jednomyseľne 
dohodli —  poradiac sa s tými, ktorých sa to týka — na slávení Veľ
kej noci v tú istú nedeľu.

21) Jednotlíví veriaci, ktorí sa zdržujú mimo kraja alebo územia 
svojho obradu, môžu sa celkom prispôsobiť platnému poriadku 
kraja svojho pobytu, čo sa týka zachovávania prikázaní o posvät
ných obdobiach. V rodinách miešaného obradu môžu všetci tieto 
prikázania zachovávať'podľa jedného obradu.

22) Východní duchovní a rehoľníci nech sa modlia podľa pred
pisov a tradícií svojho obradu časoslov, ktorý sa od najstarších 
čias teší veľkej úcte u všetkých východných kresťanov. Aj veriaci, 
nasledujúc príklad predkov, nech sa nábožne modlievajú časo
slov, nakoľko im je to možné.

23) Patrí do právomoci patriarchu spolu so synodou alebo naj
vyššej vrchnosti každej (miestnej) cirkvi spolu s radou cirkevných 
predstavených (hierarchov) rozhodovať o používaní jazykov pri 
posvätných liturgických úkonoch a odobrovať preklady textov do 
reči ľudu s upovedomením Apoštolskej stolice.

STYKY S BRATMI ODDELENÝCH CIRKVÍ

24) Východné cirkvi, ktoré nažívajú v spoločenstve s Apoštol
skou stolicou, majú osobitnú úlohu napomáhať jednotu všetkých, 
zvlášť však východných kresťanov, podľa smerníc dekrétu tohto 
svätého cirkevného snemu o e k u m en  i z m e , predovšetkým 
modlitbami, príkladom života, verným pridržiavaním sa dávnych 
východných tradícií, lepším vzájomným poznaním, spoluprácou a 
bratskou úctou voči ustanovizniam i osobám.

25) Od oddelených východných kresťanov, čo sa pod vplyvom 
milosti Ducha Svätého vracajú ku katolíckej jednote, nech sa 
nežiada viac, ako si vyžaduje jednoduché vyznanie katolíckej vie
ry. A kedže sa u nich zachovalo platné kňazstvo, východní 
duchovní, ktorí prichádzajú ku katolíckej jednote, môžu vykoná
vať funkcie svojho svätenia podľa smerníc, ktoré určila príslušná 
cirkevná vrchnosť.

26) Boží zákon nepripúšťa spoločnú účasť na svätých veciach 
(communicatio in sacris), ktorá je na ujmu jednoty Cirkvi alebo 
znamená zjavný súhlas s bludom alebo vystavuje nebezpečen
stvu poblúdenia vo viere, pohoršeniu a ľahostajnosti. Ale ako 
dokazuje pastorálna prax, čo sa týka východných bratov, môžu a 
majú sa brať do úvahy rozličné okolnosti jednotlivcov, v ktorých sa 
neporušuje jednota Cirkvi, ani nehrozí nebezpečenstvo, ktorého 
sa treba vystríhať, zatiaľ čo nalieha potreba spásy a dobra duší. 
Práve preto katolícka Cirkev podľa časových, miestnych a osob
ných okolností často postupovala a postupuje zhovievavejšie, 
poskytujúc všetkým kresťanom prostriedky spásy a vzájomnej 
lásky účasťou na sviatostiach a na iných posvätných úkonoch a 
veciach. A teda, „aby sme neboli prísnosťou rozhodnutí na pre
kážku tým, čo sa môžu spasiť“ , a v záujme ďalšieho prehlbovania 
jednoty s Východnými cirkvami, ktoré sú od nás oddelené, tento 
svätý cirkevný snem nariaďuje postupovať takto:

27) Súhlasne s uvedenými zásadami možno udeliť východným 
kresťanom, čo sú bez vlastnej viny (bona fide) oddelení od katolíc
kej Cirkvi, sviatosť pokánia, sväté prijímanie a pomazanie cho
rých, ak si to sami želajú a sú náležite pripravení. Ba i katolíci smú 
prosiť sviatosti od nekatolíckych duchovných, ak sa v ich cirkvách

í



zachovali platné sviatosti, kedykoľvek tak radí potreba alebo ozaj
stný duchovný osoh a prístup ku katolíckemu kňazovi je fyzicky 
alebo morálne nemožný.

28) Tak isto. na základe tých istých zásad, je z oprávneneho 
dôvodu dovolená spoluúčasť katolíkov a východných oddelených 
bratov na posvätných úkonoch, veciach a miestach.

29) Tento miernejší postup v spoluúčasti na svätých veciach s 
bratmi oddelených Východných cirkví, sa zveruje bedlivosti a 
vedeniu miestnych biskupov (hierarchov). aby spoločne sa pora
diac a ked treba, vypočujuc si aj mienku hierarchov oddelených 
cirkví, usmerňovali vzájomné styky medzi kresťanmi vhodnými 
predpismi a účinnými smernicami.

ZÁVER

30) Tento svätý cirkevný snem sa veľmi teší z činorodej spolu
práce katolíckych cirkví Východu a Západu a zároveň vyhlasuje, 
že všetky tieto právne ustanovenia sú určené pre terajšie okolnos
ti. kým katolicka Cirkev a oddelené Východné cirkvi nedospejú k 
plnosti jednoty.

Dobré srdce
Julka žila so svojim manželom na okraji dediny v biednom 

dome. Jeho steny boli ošarpané, okna staromódne. Na prvy 
pohľad bolo jasne, že sa oň nik nestara. Nie div. Julkp bola praco- 
vita žena. ale už dávno chorá. Mala cukrovku. K tomu slabý zrak. 
Keď išla nakupovať do obchodu, stala sa stredom pozornosti všet
kých. čo ju  stretli. Ľudia zbadali, že mala popálené ruky. Popálila 
si ich pri varení, keď prikladala do sporáka, alebo sa dotkla horú
ceho hrnca. Aj je j chôdza bola neistá. Chodila okolo plotov, ktoré 
občas ohmatavala. aby nespadla do priekopy. Často sa našli ľudia 
s dobrým srdcom, čo je j povedali:

— Pôjdeme spolu nakupovať.
Chytili ju pod pazuchu a doprevadili do obchodu i domov.
To však nebola najväčšia Julkina starosť a bolesť. Viac ju trápi

lo. že je j manžel Štefan sa je j navidomoči odcudzoval. Počula o 
ňom nepekne chyry. Často neprišiel z prace domov. Máme čakala 
s pripravenou večerou. Až je j začali pošuškavať. že chodí za dru
hými. Julku také reči ranili, preto mu raz nesmelo povedala:

— Hovoria o tebe. že si si našiel inu.
— Pravdu ti povedali. —  prisvíedčal Štefan a pokračoval: — 

Azda mam žiť s takou žobráckou ako si ty?
Julkou tieto slova otriasli, nečakala ich. Viac mu už nič nepove

dala. ale usilovala sa mu vyjsť v ústrety vo všetkom. Dúfala, že sa 
takto spamäta.
‘ Ale Štefan začal otvorene pred všetkými hovoriť, že si našiel 
druhu ženu ďaleko od svojho domova a že sa k nej nasťahuje. 
Julka veľmi trpela.

Raz večer sa vrátil z práce s dvoma novými kuframi. Ked ich 
Julka zbadala, bolo je j všetko jasne. Nepovedala ani slovo, len 
slzy sa je j tisli do oči. Štefan tiež mlčal. Ráno zbalil do kufrov svoje 
šaty. naraňajkoval sa a povedal:

— Julka. maj sa dobre. Nechávam ti všetko, dom i nábytok. Ja 
idem k druhej.

Julka si sadla, vložila tvár do dlaní a nariekala.
Zvesť o Štefanovom odchode sa rýchlo rozniesla po dedine. 

Ľudia Julku ľutovali a odsudzovali Štefana. Prišli aj susedky. Julka 
nemohla hovoriť od žiaľu. Konečne z nej vyhŕklo:

— Čo si teraz len počnem. Už nemám nikoho.
— A čo my? — skočila je j do reči Zuzka. — Nezabudli sme. ako 

si statočne žila a pokiaľ si mohla, pomohla každému. A j my ti 
nedáme zahynúť.

— Ja ti každé ráno donesiem mlieko z obchodu. — prihlásila sa 
Žofka.

Zatiaľ sa však naliehavo žiadajú všetci východní i západní kres
ťania, aby horlivo prosili Hospodina v častých, ba každodenných 
modlitbách, aby tak pomocou presvätej Bohorodičky všetci sa stali 
jedno. A nech sa modlia i za to, aby toľkí kresťania každej cirkvi 
pŕrehojne dostali plnosť posily a potechy Ducha Svätého Utešitéľa.

. Všetci sa milujme navzájom bratskou láskou a predbiehajme sa 
jeden druhého v úctivosti (Rim 12, 10)1

Otcovia koncilu odobrili všetko, čo je vyhlásené v tomto dekréte.
I my, apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu so cti
hodnými Otcami toto potvrdzujeme, nariaďujeme a stanovujeme v 
Duchu Svätom. A predpisujeme, aby sa toto koncilové uznesenie 
uverejnilo na slávu Božiu.

V Ríme, pri svätom Petre, dňa 21. novembra 1964. N

PAVOL, 
biskup katolíckej Cirkvi.

Aj iné sa prihlásili: že je j pomôžu uvariť, upratať, aby si neublíži
la.

Julka sa utíšila. Neverila, že je j susedky majú také dobré srdce. 
No v duchu sa obávala, či to nebudú len plané sľuby.

Jej obavy sa rozplynuli, keď sa susedky o ňu zaujímali a usilo
vali sa je j pomôcť ako len mohli. Ba neraz ju aj milo prekvapili. Ak 
niektorá pripravila niečo lepšie, priniesla jej. aby si pochutnála.

Prestala plakať. Susedky sa snažili zbaviť ju  pocitu opustenosti. 
Častejšie's. ju  navštívili, porozprávali s ňou. Zavolali ju k sebe. 
najmä na Štedrý večer, na sviatky a Julka sa cítila dobre.

No je j zdravotný stav sa zhoršoval, videla čoraz menej a prišla 
aj slabosť. Spozoroval to dobrý sused Jozef. Zašieťk nej so svojou 
manželkou a pýtali sa jej. či sa nechce vyspovedať, že je j privedú 
kňaza.

— Čítate moje myšlienky — odpovedala. — Len by bolo treba 
trochu upratať dom.

— My to urobíme — povedala Jožova žena. Zavolala susedky 
a izba bola ako škatuľka. Kňaz prišiel a Julka bola šťastná. Skoná- 
vala v kruhu svojich susediek, ktoré sa postarali aj o slušný 
pohreb.

Majme dobré srdce ku každému, čo potrebuje našu pomoc.
Možno raz ju budeme potrebovať my.

dr. Ján B u b á n

SPOLOČNE ZNÁŠAŤ DOBRO I ZLO

Indovia, keď vstupujú do manželstva, kráčajú v sprievode kňaza k 
posvätnej rieke Gánges. Tu kňaz naberá do zlatej nádoby vodu a 
dáva piť obidvom snúbencom.

Je to hlboký symbol manželského života. Chcú piť z tejto nádoby, 
obsah ktorej je akýkoľvek — sladký, či horký. Chcú spoločne znášať 
dobro i zlo.
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SVÄTÁ MARTA Z BETÁNIE

Táto biblická svätica, ktorá mala česť byť viackrát hostiteľkou 
Pána Ježiša, je vzorom a nebeskou ochrankyňou všetkých usilov
ných gazdiniek.

Marta bývala so svojou sestrou Máriou a bratom Lazárom v 
dedine Betánii na východ od Jeruzalema. Z evanjeliového rozprá
vania vidno, že išlo o dobrú a nábožnú rodinu, ku ktorej mal Ježiš 
veľmi priateľský vzťah. Pravdepodobne sa zastavoval u týchto 
svojich priateľov, keď išiel do Jeruzalema alebo keď odchádzal zo 
Svätého mesta.

Evanjeliá predstavujú Martu ako domácu paniu —  gazdinú, 
ktorá sa pri Ježišových návštevách usilovala čo najlepšie obslúžiť 
vzácneho hosťa a jeho sprievodcov. Nebola to ľahká úloha a 
Marta sa musela dobre obracr*’ aby všetko zvládla. Mohla jej 
pomôcť sestra Mária, ale tá akooy nemala zmysel pre praktické 
starosti spojené s pohostením návštevníkov: sadla si k Ježišovým 
nohám a počúvala, čo hovorí. Lukášovo evanjelium hovorí o jed
nej takejto scéne (Lk 10, 38— í  ■ a so živou bezprostrednosťou 
popisuje malé domáce nedorozumenie, ktoré takto vzniklo.

Horlivá Marta, preťažená prácou, s pochopiteľnou neľúbosťou 
sledovala počínanie svojej sestry. Napokon to už nevydržala a 
obrátila sa s výčitkami priamo na Ježiša: „Pane, nedbáš o to, že 
ma sestra necháva samotnú ¡: sluhovať? Povedz jej, nech mi 
pomôže!“ Ale on, podobne ako (>ri iných príležitostiach, zdôraznil 
prvenstvo nadprirodzeného por: >dku pred prirodzeným a starostli
vej hostiteľke s nádychom je'mn ■ výčitky odpovedal: „Marta, Mar
ta, staráš sa a znepokojuješ mnohé veci, kým len jedno je 
potrebné. Mária si vybrala lepší odiel, ktorý jej nebude odňatý."

No Marta mala zmysel aj pre . ctdprirodzené veci, ako to vidno z 
evanjeliového rozprávania o vzkriesení Lazára. Hovorí o ňom 
Jánovo evanjelium v 11. kapito1

Bolo to krátko pred posledne Veľkou nocou Ježišovho života. 
Lazár ťažko ochorel a jeho set sa obávali, že zomrie. Vtedy si 
spomenuli na veľkého priateľa orý jednoduchým slovom vedel 
uzdraviť aj najťažších chorých, ez meškania mu poslali nevtiera
vý, ale veľmi výrečný odkaz: „F , ten ktorého miluješ, je chorý!“ 
Ale Ježiš reagoval na posolstve i'mi čudne: ostal ešte dva dni na 
tom istom mieste. Bolo to v kr, orea za Jordánom. Napokon sa 
rozhodol ísť do Judska. Učení i oznámil, že jeho priateľ Lazar 
medzitým zomrel.

Sestry zatiaľ darmo čakali na Ježiša. Lazár zomrel a pochovali 
ho. Až na štvrtý deň po jeho smrti počuli, že Kristus prichádza. 
Smútiaca Mária ostala v dome, Kým energická Marta sa vybrala v 
ústrety Ježišovi. Keď ho uvidela, privítala ho slovami, ktoré si čas
tejšie opakovali so sestrou Máriou v posledných dňoch: „Pane, 
keby si bol býval tu, môj brat b' -bol zomrel.“ A s akousi skrytou 
nádejou dodala: „Ale aj teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od 
Boha, dá ti." Nasledoval krátky rozhovor, ktorý bol akosi previer
kou Martinej viery. Ježiš ju uistil: „Tvoj brat vstane (z mŕtvych).“ 
Marta mu opovedaala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný 
deň.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo 
mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu?“ A ona mu odpovedala: „Áno, 
pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš. Boží Syn, ktorý má prísť na 
tento svet.“

Po tomto vyznaní viery Marta vycítila vážnosť chvíle a rýchlo 
odbehta zavolať sestru Máriu. Tá padla Ježišovi k nohám s tými 
istými slovami, s ktorými sa naňho krátko predtým obrátila jej 
sestra: „Pane. keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel.“ 
Ježiša pohla až k slzám táto láska spojená s bolesťou. Dal sa pri
viesť k Lazárovmu hrobu a kázal odvaliť kameň, ktorým bol uza

vretý vchod. Praktická Marta si pokladala za povinnosť upozorniť 
ho: „Pane, už páchne; veď sú štyri dni, čo umrel!“ No Ježiš jej 
povedal: „Nevravel som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Muži 
odvalili kameň a Ježiš po modlitbe k nebeskému Otcovi zvolal: 
„Lazár, poď von!“ Vtedy vyšiel mŕtvy z hrobu na veľký úžas všet
kých, čo boli okolo.

Poslednú správu o Marte podáva Jánovo evanjelium v 12. kapi
tole. Evanjelista hovorí, že šesť dní pred Veľkou nocou, to zna
mená päť dní pred svojou smrťou, Ježiš ešte navštívil rodinu 
vzkrieseného Lazára. Usilovná gazdiná Marta mu aj pri tejto príle
žitosti posluhovala. Evanjelista sa v súvislosti s touto poslednou 
Kristovou návštevou zmieňuje viac o Martinej sestre Márii, ktorá 
pomazala svojmu obdivovanému učiteľovi nohy vzácnou nardo- 
vou masťou.

Podľa jednej stredovekej legendy Marta a jej súrodenci po Kris
tovom nanebovstúpení odišli z Palestíny a usadili sa v Provensal- 
sku (terajšie juhovýchodné Francúzsko). Úcta sv. Marty v tomto 
kraji sa sústreďuje na mesto Tarascon, kde je údajne táto svätica 
pochovaná a kde je jej zasvätený chrám.

Svätá Marta sa uctieva ako patrónka žien v domácnosti. Pod jej 
menom vznikli v cirkvi viaceré rehoľné spoločnosti a iné ustanoviz
ne, ktoré sa zapodievajú sociálnou a charitatívnou činnosťou.

-R-

„Ako išli ďalej, vošiel (Ježiš) do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu 
istá žena. menom Marta . . . - (Lk 10.38).

Modlitba je suchý chlieb, ale zdravý. Modlitbou si ešte nikto nepo
kazil žalúdok (Dánske príslovie).

Musím povedať s Lorencom Medici, že všetci ti, ktorí nedúfajú v 
iný život, i pre tento život sú mŕtvi (Goethe v liste k Eckermannovi).
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U Panny Márie Snežnej v Ríme
Dlhé stáročia dejín Ríma navrstvili na seba bohaté plody mate

riálnej i duchovnej kultúry. Počnúc od kultúry a vlády Etruskov 
v Ríme, ktorí boli oproti pôvodným obyvateľom tohto mesta ako 
pastierskemu a roľníckemu ľudu na omnoho vyššej úrovni, náj
deme zaujímavé a rôzne zbierky z tejto epochy v Etruskom 
múzeu. Z 2700-ročných dejín Večného mesta nájdeme ohromné 
kultúrne bohatstvá v ďalších vyše 60 rímskych múzeách a to 
napriek tomu, že toto mesto vo svojich dejinách bolo mnoho ráz 
vypálené, zničené nájazdami barbarov, orabované o svoje najcen
nejšie umelecké poklady. Máme tu na mysli najmä rok 1527, keď 
žoldnierske vojská cisára Karola V. v krvavom útoku dobyli Rím. 
Bolo to reformačné obdobie so zvíchrenými vášňami. Treba pove
dať, že ani Vandali sa nedopustili takých násilností, vrážd a rabo- 
vačiek, ako to urobili cisárski žoldnieri. Povraždili tisíce žien a detí, 
zničili množstvo cenných kníh a nenahraditeľných rukopisov, 
vypľundrovali a zničili baziliky a kostoly, mučili kňazov a kardinálov 
a ich zabíjali a aj pápeža Klementa VII. cisár uväznil na Anjelskom 
hrade. Za Napoleona jeho vojaci síce nevraždili a až tak nerabo- 
vali, zato sám Napoleon okradol múzeá a Vatikán o najcennejšie 
obrazy a sochy a dnes sú pýchou parížskeho Louvru.

Je však jedna bazilika v Ríme, ktorá v búrkach času si zacho
vala svoju pôvodnú podobu a bola aj najmenej postihnutá ničením 
a rabovaním. Je to bazilika Panny Márie Väčšej (tal. Santa Maria 
Maggiore), nazývaná tak preto, že je najväčšou mariánskou sväty
ňou v Ríme. Nazýva sa aj bazilikou Pri jasličkách, lebo sa v nej v 
striebornej skrini pred hlavným oltárom uchovávajú relikvie jasli
čiek z Betlehema, grécky nazývané fatne. A napokon sa nazýva aj 
bazilikou Panny Márie Snežnej; a o nej si chceme uviesť niekoľko 
historických údajov, pretože je pamätná pre všetky slovanské 
národy a aj pre nás.

Pôvod baziliky siaha do 4. storočia; vybudoval ju pápež Liberius 
(352—368) a aj po ňom sa nazývala Basilica Liberiana. Pápež Six- 
tus III. (432— 440) ju prebudoval a zväčšil na počesť Panny Márie 
ako Bohorodičky.

Táto bazilika pre svoju architektúru, nádhernú mozaikovú 
výzdobu (v str. lodi je 36 mozaikových obrazov z 5. stor. s výjav
mi zo Starého i Nového zákona), patrí k perlám a skvostom talian
skeho sakrálneho umenia. V nej pápeži slúžievajú sv. liturgiu na 
Vianoce o polnoci. Pomenovanie „Snežná“ súvisí s legendou, že 
sa v noci zo 4. na 5. augusta 352 zjavila vo sne rímskemu patrici
jovi Jánovi a pápežovi Libériovi Panna Mária a žiadala si postaviť 
kostol na jej počesť na tom mieste, kde ráno nájdu čerstvo napad
nutý sneh (v auguste!). Skutočne, sneh spadol na Eskvilinskom 
pahorku a tu dal pápež postaviť tento skvostný chrám. Názov sym
bolizuje čistotu Panny Márie Bohorodičky a jej nepoškvrnenosť sťa 
biely čerstvo napadnutý sneh.

Bazilika je dlhá 86 m, má kazetovú povalu a hlavná loď od 
dvoch bočných je oddelená veľkolepým stfporadím. Nad bazilikou 
sa vypína najvyššia rímska románska zvonica (75 m).

Tu sídlil pápež Martin V. po kostnickom sneme. V paulínskej 
kaplnke sa uctieva obraz Panny Márie s Dieťaťom v náručí nazý
vaný SPÁSA RÍMSKEHO ĽUDU. Je to byzantská maľba na dreve 
zo 7.— 9. stor. K nej sa rímsky ľud utiekal v ťažkých časoch ako 
k svojej ochrankyni. Tu slúžil neskorší pápež Pius XII. svoju prvú 
sv. liturgiu a sem prichádza vo sviatok Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie, 8. decembra, pápež Ján Pavol II. a slúžieva sv. litur
giu.

Hlavný oltár pod baldachýnom na 4 porfýrových stĺpoch tvorí 
vlastne sarkofág; v ňom sú uložené relikvie sv. Hieronyma, učenca 
a prekladateľa Svätého písma (Vulgata) a sv. Matúša, evanjelistu 
a iných svätcov. V bazilike sú pochovaní aj viacerí pápeži (Sixtus 
V., Pius V.)

Pápež Hadrián II. na jar roku 868 v tomto chráme slávnostne 
schválil bohoslužobné knihy v slovienskom jazyku, ako.o tom 
čítame v Živote Konštantínovom: „Pápež, prijmúc knihy slovien- 
ske, posvätil ich a položil (na oltár) v chráme Svätej Márie, ktorý 
sa volá Fatne a spievali nad nimi Svätú liturgiu“ (ŽK XVII.). Je to 
teda pamätný chrám pre nás i pre ostatné slovanské národy, lebo 
tu bol slávnostne uznaný a potvrdený sloviensky jazyk za bohoslu
žobný popri latinčine, gréčtine a hebejčine. Tu sa konala za prí
tomnosti pápeža v slovienskom jazyku obeta Nového zákona, 
ktorú vysluhoval sv. Cyril.

Nijaký návštevník Ríma, najmä zo slovanských krajín, by nemal 
obísť túto tak pamätnú baziliku, obdivovať jej nádheru, ale najmä 
preto, aby vzdal Bohu vďaku za historické chvíle, ktoré sa tu odo
hrali na jar roku 868, teda pred 1120 rokmi, keď v tejto bazilike 
chválilo vyslanstvo Veľkej Moravy svojho Stvoriteľa v rodnom slo
vanskom jazyku na čele s našimi vierozvestami sv. Cyrilom a Me
todom.

R. A. SLAVICKÝ

Tí, ČO NEMÔŽU VERIŤ
Pane, žijeme medzi neveriacimi.
Nie všetci sa vysmievajú z viery. Mnohí stoja pred ňou jed

noducho bezradne.
Iní narazili na cirkev, vraj je bohatá, v minulosti sa dopustila 

nespravodlivosti a aj teraz je plná pokrytectva.
A potom tí, čo nám vyhodia na oči, čo aj nás samých často 

trápi: „Ak Boh jestvuje, prečo dopustí vojny, katastrofy, hlad, 
bolesť a zlo?“

Pane, vieš, že podobné otázky aj nás tlačia.
Daj preto, aby tvoje slovo preniklo do nás hlbšie než denná 

skúsenosť zla.
Daj tiež, aby práve v styku s neveriacimi sa upevnila naša 

viera, aby nebola iba „zdedená“, ale zaslúžená a vybojovaná.
Pomôž nám, aby sme ju žili radostne a presvedčivo, žeby 

neveriaci našli v nás jasný obraz viery. Ved možno preto 
neveria, lebo im poskytujeme falošný obraz o tebe.

Pane, vieš ako sú pripútaní k ľudským, čisto pozemským 
hodnotám.

Daj, aby spoznali, že človeku sa nič neodníma tým. že ty 
jestvuješ, neobmedzuje sa jeho sloboda a neuberá sa mu na 
dôstojnosti.

Daj, aby spoznali, že tvoj Syn Ježiš Kristus, tým, že sa stal 
človekom, zošľachtil aj ľudské hodnoty.

Kammermeier 188

ABY BOL NA SVETE POKOJ
Celý svet už dnes vie o Helene Kellerovej, ktorá sa narodila úplne 

slepá a hluchá. Napriek tomu, že vôbec nepočuje a nevidí, dostalo 
sa jej toho najlepšieho vzdelania. So svetom sa dorozumieva len 
svojou zručnou prstomluvou a dotykami ruky.

Jedného dňa jej dali otázku, čo by si najviac priala, keby akejkoľ
vek jej žiadosti bolo možné vyhovieť. Každý očakával, že si vyberie 
alebo zrak alebo sluch. No Helena prekvapila všetkých. Povedala, že 
najviac by si priala, aby na svete bol taký pokoj, že by každý žil ako 
slobodné Božie dieťa.
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Skúste raz jeden deň pästu! Pokiaľ 
možno, zvyknite ti na deň pSstn každý 
týždeň.

Komu osoží studňa na vodu, ak je vo
da tak hlboko, ža sa nedá čerpať?

Komu osoží tisícero predsavzatí, ak 
nie sme ochotní čo len iedno uskutoč
niť?

Kto nezažil hlad, ten nevie správne 
oceniť ani plnú misu.

Nemecký výraz „fasten“ — postiť sa, 
pochádza zo slova ..befestigen“ — 
upevniť. Je to počin dôstojný človeka. 
Je to duchovno-telesná činnosť, ktorá 
upevňuje zdravie a predchádza choro
bám.

Pôst obnoví rovnováhu medai telom a 
duchom.

Ovce sa dnes pasú na oplotených 
pastvinách. Ked pripeká slnko, ležia v 
tieni kríkov rastúcich na starom opus
tenom pieskovisku. Ked! idem po hrad
skej Ceste, vidím za ohradou voz s vo
dojemom. 7, neho vychádza hadica do 
automatického napájadla. Striedajú sa 
pri ňom oves a kozy.

Pred rokmi to tak nebolo.
Celý terén sa podobal ruinám, lebo 

sa na ňom dlhé roky ťažil piesok. Ľudia 
tam zvyčajne vyhadzovali odpadky Na
koniec zasiahla správa mesta a zriadi
la tam riadne smetisko. Označené bolo 
tabulami s veľkými nápismi.

Bolo to akési „múzeum v prírode“. 
Každý deň prinášal prírastky. Každý 
deň sa čosi z inventára strácalo. Čo
skoro sa toto smetisko stalo pôsobiskom 
rozličných slobodných povolaní a ved
ľajších zárobkov ľudí, ktorí vedeli všet
ko speňažiť. Okrem špiny a zeme, ba 
čiastočne aj tie.

Odpad z búračiek ktosi využil na vy
sušenie chodníka v záhrade. Staré teh
ly inému pomohli lacno postaviť chliev 
pre zajace. Pokrivené drôty vedeli na- 
rovnávať už pred objavením Ameriky. 
Popol a sadza sa pridávali do pôdy v 
záhradách. Železo a plechy sa mohli 
priamo odovzdať mužovi na smetisku. 
On preberal aj starý papier a handry.

Jedného dňa našiel ktorýsi zo sme
tiarov čosi neobyčajného. Práve chcel 
zo starej rúry z kachieľ vytriasť špinu 
a sadze, ked ipu z nej vypadol zväzok 
zaprášených bankoviek. Boli ešte plat
né.

Nálezca ich riadne odovzdal správe 
obce, ktorá mu potvrdila nález 30 000 
šilingov. Po uplynutí čakacej doby ich 
dostal nálezca.

Medzitým vyšlo najavo, že pôvodne 
patrili jednej starenke, ktorá už zomre
la. V závete o peniazoch nič neuviedla. 
Dedič všetky haraburdy vyniesol na sme
tisko. Vôbec nevedel, aký majetok je v 
rúre ukrytý. -

Šetrná žena v lete ukryla do rúry časť 
svojich úspor. Krátko nato zomrela. Do 
kachieľ sa už nezakúrilo a peniaze sa 
nenašli.

Je dobré sporiť. Je správne, ked sa 
šetrí. Ale nie takto. Naukladať do pan
čuchy, pod slamník, či do rúry z ka
chieľ. Aj ked je leto a nekúri sa . . .

*  s o m  1111 
i e c h t í k

Aj pôst je šstrenie. Pozitívne a lie
čivé.

Ježiš viac ráz vystríha pred hromade
ním pokladov.

„Blázon, ešte túto noc požiadajú od 
teba dušu. A čo si si prihotovil, čie bu
de? Tak to bude s týra, čo si zháňa po
klady a pred Bohom nie je bohatý“ (Lk 
12, 20—21).

Nijaký pôžitok, aj ked by bol čo aký 
vznešený, nikdy nesmie zatlačiť do po
zadia lásku k Bohu. Len kto sa naučil 
postiť, kto sa pravidelne a vedome pos
tí, len ten pochopí žalmistu:

„Pokorne ti vyznávam: Ty si môj Pán 
pre mňa nieto šťastia okrem teba,“ 

(Zalm 15/2.)
„Ak duša odmieta telu nasýtenie mä
som, vtedy ju posilňuje duchovná ra
dosť“ (pápež Lev Veľký).*
„Radosť prináša iba pôst, ktorý daru
jeme Bohu.“**
Svätý Karol Boromejský***, arcibis

kup a kardinál v Miláne, sa veľmi čas
to postil a pritom bol veľmi zdravý. 
Jeho domáce služobníctvo nazvalo pôst 
,,kard:nálovou medicínou“.

Kardinál vlastne znamená ..dverný zá
ves,“ čiže kľúčový bod okolo ktorého 
sa všetko krúti.

Či možno výstižnejšie nazvať pôst, prí
ležitostný pôst, ktorý nerobíma z nú
dze? „Kardinálny liek?“

Pôst je cnosť, „okolo ktorej sa všet
ko krúti“.

Len pôst dodá životu trvácnu hodno
tu.

Pôst je bezprostredná cesta k vnútor
nej radosti.

*Lev I. bol pápežom od 29. septembra 
440. Zomrel 10. novembra 461 v Rí
me, Má sviatok 10. novembra.

**Sri Swami Sivanda Sarasvati, zakla
dateľ hinduistického kláštora a pro
fesor na Akadémii pre jogu v Bom- 
bay 1948.

* * 'Narodil sa 2. októbra 1528 v Arone, 
zomrel 3. novembra 1584 v Miláne. 
Sviatok má 4. ndvembra.

Liečivé masti, oleje a tinktúry
V priebehu mnohých storočí v deji

nách ľudstva sa každá generácia usi
lovala využívať liečivé účinky rastlín 
na ľudský organizmus.

Na tento cieľ sa najčastejšie použí
vali čajové prípravky.

V 2. storočí žil v Ríme lekár grécke
ho pôvodu Claudius Galenus, ktorý po
chádzal z Pergamonu v Malej Ázii. On 
rozšíril spôsoby používania liečivých 
rastlín. Od tých čias sa používajú mas
ti, oleje a alkoholové výťažky.

Farmaceutický priemysel, kozmetika a 
výrobcovia likérov sa priam pretekajú 
v ponuke stále nových výrobkov.

Na vidieku bol vždy nedostatok p3- 
ňazí, a tak si mnohé z nich pripravo
vali sami. Mali rozličné recepty, ktoré 
sa ako tajomstvo dedili z generácie na 
generáciu a iným sa poskytovali len 
prísne dôverné. A bolo to aj' odôvodne
né, lebo úspešne pomáhali ľudom i zvie
ratám. Spôsob prípravy nebol a ani 
dnes n'© je vždy rovnaký. Odhliadnuc 
od. tcho uvediem hlavné zásady pro tie
to prípravky.

Aj v dnešných časoch majú ľudia veľ
ký záujem o domácu prípravu liečivých 
olejov, mastí a tinktúr.

Opisujem tu prípravu najdôležitejších 
prípravkov (preparátov), ktoré patria 
do modernej domácej lekárničky.

I. Zelinkové m a s t i
Množstvá udávam na prípravu 1000 g, 

t. j. 1 kg. To je iba smernica, ktorej sa 
treba pridržiavať. Každý nech si pripra
ví to množstvo, ktoré v najbližšom ča
se spotrebuje.

Bravčová masť
(najlepšie z čriev) 675 g
Ovčí loj 200 g
Včelí vosk 100 g
Med 25 g
Zelinky 250 g
Prípravu zeliniek opisujem pri kaž

dej masti.
Najprv sa zohreje bravčová masť, pla

meň sa zmierni a pridá sa ovčí loj. Ksd „ 
sa celkom rozpusti, pridá sa včelí vosk. 
Potom sa nádoba položí na 1 cm vyso
ký drôtený rošt a pridá sa med. Ked sa 
zmes stane homogénna, primiešajú sa 
zeľnky. Mieša sa, až kým 3a nerozplynú. 
Hrniec sa odstaví a nechá sa 15 m'nút 
Sfáť. Ak Je to potrebné, možno prípra
vok precediť alebo vylisovať. V koníč- 
nom stave musí byť prípravok čistý, 
bez tvrdých častí. Naplní sa do tégli
kov a nechá sa vychladnúť v teplej 
miestnosti. Po vychladnutí sa uzavrie 
a skladuje sa na studenom a tmavom 
mieste.

Repikovi masť (Agrimonia eupatoria 
L.). Používané časti: usušené listy sa 
rozdrvia na jemný prášok. Použitie: pri 
fistulách, rakovinových nádoroch, ška
redých starých ranách a vredoch.

Orechová masť (Juglans regia L.). 
Užívané časti: Koncom júna sa oberú 
plody, kým sú jadrá mäkké a nakrája
jú sa nadrobno. Použitie: Večer dôklad
ne vmasírovať do pokožky vlasov. Hla
vu zabaliť do ručníka, aby sa nezašpi- 
nila bielizeň. Týmto možno zabrániť 
vypadávaniu vlasov a plešine. Podporu
je sa aj rast vlasov. Pozor, sfarbí po
kožku na tmavo.

Ro;marínová masť (Rosmarinus offi
cinalis L.). Užívané časti: čerstvo na
trhané kvitnúce konca vetvičiek, nakrá
jame nadrobno. Použitie: Pri celkovej 
únava, migréne a bolestiach hlavy. Po
silňuje pokožku hlavy. Pri ochrnutí. Pri 

(Pokračovanie.)
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•  Papez ja n  Pavui n. ocunn pobuDonuj otvumeniCKufiu bpuiu- 
čenstva z Taizé pre znovuzmierenie kresťanov a pre pokoj medzi 
národmi. V telegrame k XI. európskemu stretnutiu priaznivcov 
spoločenstva z Taizé, ktoré sa konalo v januári v Paríži, povzbudil 
pápež spoločenstvo, aby naďalej žilo s chudobnými a pokračovalo 
v modlitbe v jednote s farnosťami a hnutiami.

•  V sobotu 9. apríla t. r. Svätý Otec Ján Pavol II. otvoril v Castel 
Gandolfo Zjazd medzinárodného hnutia novej rodiny. Úvodný pre
jav na tému Rodina a modlitba predniesla Klára Lubichová. 
Zúčastnilo sa na ňom asi 2400 osôb v zastúpení 44 národov zo 
všetkých svetadielov. Zjazd nových rodín chce zdôrazniť nutnosť 
pevného vzťahu rodiny k Bohu, ktorého najlepším výrazom je 
modlitba.

•  Pápežské konzistórium pod vedením pápeža Jána Pavla II. 
rozhodlo o piatich kanonizáciách týchto blahoslavených: Anežky 
Českej, zakladateľky a prvej predstavenej kláštora sv. Františka v 
Prahe (kanonizácia bude 12. novembra t. r. v Ríme); Gašpara 
Berzoniho, kňaza, zakladateľa zhromaždenia stigiem Ježiša Kris
ta; Clelie Barbieriovej, zakladateľky zhromaždenia malých sestier 
Bolestnej Matky; brata Alberta (Adam Chmielowski), zakladateľa 
zhromaždenia sestier a bratov III. rádu sv. Františka Assiského — 
albertíncov; a Riccarda Pampuriho, lekára, člena rehole milos
rdných bratov.

•  Anglický prímas arcibiskup Róbert Runcie navštívi Svätého 
Otca 29. septembra —  2. októbra t. r. vo Vatikáne. Bude to už 
piate stretnutie predstaviteľa anglikánskej cirkvi s pápežom.

•  Súbor hercov Moskovského dramatického štúdia Anatolija 
Vasiljeva, ktorý pohostinský vystupoval v Ríme, prijal Svätý Otec 
Ján Pavol II. Pápež sa prihovoril sovietskym umelcom v ruštine.

•  Maďarská tlačová agentúra MTI 21. marca t. r. oficiálne ozná
mila, že v septembri 1991 krajinu navštívi na svojej apoštolskej 
ceste pápež Ján Pavol II.

•  Podľa oznámenia maďarského ministra spravodlivosti bude 
revidovaný proces s kardinálom Mindszentym.

•  V budapeštianskej psychiatrickej liečebni budú bývať pobož
nosti katolícke, protestantské a židovské. V miestnej nemocnici v 
Ostrihome býva šv. liturgia už niekoľko mesiacov. Nevylučuje sa 
možnosť zavedenia pobožností aj do väzníc a nápravných zaria
dení.

•  V nedeľu 2. apríla t. r. preplnená svätovítska katedrála uví
tala vzácneho hosťa, parížskeho arcibiskupa kardinála Jean- 
Maria Lustigera, ktorý bol v týchto dňoch v Prahe na pozvanie 
pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška.

•  V Maďarsku vznikla cestovná kancelária Catholica 2000. 
Medzi zakladajúcimi členmi je kardinál Paskai, Juraj Horváth z 
Mníchova a riaditeľ hotela Ostrihoŕn.

•  Rádio Vaticana vysiela denne 3-krát v 34 jazykoch do 170 
štátov. Dnes už jedine v Bulharsku majú ťažkosti pri počúvaní 
vysielania, inde už nie je rušené.

•  Vatikánsky Úrad pre filatelistiku a numizmatiku vydal katalóg 
Vaticano 1988 v jazyku talianskom, anglickom, francúzskom a 
nemeckom. Uvádza reprodukcie všetkých vydaní v minulom roku.

•  Druhýkrát sa usporiadalo trojdňové stretnutie katolíckych 
novinárov zo socialistických štátov v kúpeľnom meste Opátia na 
brehoch Jadranského mora v dňoch 3.—4. marca t. r. Zúčastnilo 
sa na ňom 70 účastníkov, a to: z NDR, z Maďarska, z Juhoslávie, 
a ako hostia z Rakúska.

•  Vo Veľkonočný pondelok navštívil slávny argentínsky futba
lista Diego Maradona, ktorý teraz účinkuje v Taliansku, s manžel
kou francúzske pútnické mesto Lurdy. Ako povedal, splnil tak sľub

daný žene v čase, keď čakala prvé dieťa. Na druhý veľkonočný 
sviatok mala dcéra práve dva roky. Maradonovci prileteli súkrom
ným lietadlom, pomodlili sa a hneď prchali pred dotieravými fotore
portérmi.

Gr. kat. chrám sv. Kozmu a Damiána vo Fulianke z r. 1800 
(Snímka: F. D.)

DENNÉ POTREBY
Ľudia si prácou zaobstarávajú potrebné veci pre život. Ale napriek 

svojmu úsiliu sú odkázaní na Božiu pomoc a musia o ňu prosiť nebes
kého Otca. Niektoré dôležité prosby sú zhrnuté v pozoruhodnom texte, 
ktorý je napísaný na priečelí istého domu v Lancashire (Anglicko):

Pane, daj nám trochu slnka, trochu práce a trochu radosti.
Daj nám aj chlieb prostredníctvom našej dennej práce.
Daj nám zdravie a primeranú mzdu, ba pridaj niečo navyše, aby sme 

sa mohli deliť s chudobnejšími od nás.
Daj nám zdravý zmysel (mnohí z nás ho potrebujú) a súcitné srdce.
Daj nám pár piesni na pery, báseň a román na rozptýlenie.
Nauč nás chápať utrpenie a vidieť v ňom tvoju otcovskú ruku.
Daj nám príležitosť ukázať našu dobrú vôľu.
Napokon daj, aby sme robili všetko, čo je v našich silách, pre seba a 

pre iných a aby sme sa navzájom správali ako bratia.
Claude a Feder 261

Ako veľmi si musíme vážiť -každú ľudskú bytosť, ako veľmi 
musíme milovať každého človeka! Veď je Božím dieťaťom! Boh 
chce, aby sa jeho dietky navzájom milovali, tak ako chce každý 
dobrý otec, aby sa jeho synovia milovali.

Charles de Foucauld
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NAŠI JUBILANTI

f* *S
J (i.._líl_?o?ivoTä epSRCHie

KRONIKA OTCA ORDINARA

Dňa 1. apríla 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a ,  apošt. 
administrátor prešovský, v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove slúžil slávnostnú sv. liturgiu pri príležitosti 20. výročia 
svojho menovania za ordinára gréckokatolíckej cirkvi s právami 
sídelného biskupa. —  V dňoch 10.— 14. apríla 1989 spolu s 

, kňazmi našej eparchie sa zúčastnil na exercíciách v Charitnom 
dome v Dolnom Smokovci. —  Dňa 19. apríla 1989 bol na prijatí u 
predsedu ONV Humenné. —  Dňa 21. apríla 1989 bol na prijatí u 
predsedu ONV vo Svidníku. — Dňa 25. apríla 1989 v Prešove vie
dol zasadnutie redakčnej rady našich časopisov. - — Dňa 26. 
apríla 1989 bol na prijatí MK SSR v Bratislave. V ten istý deň 
navštívil aj CMBF v Bratislave, kde mal pohovor s našimi boho
slovcami.

M. M.

0. Anton T i n k, generálny vikár
(K 100. výročiu narodenia)

Dňa 13. júna t. r. bolo tomu 100 rokov, čo vo východoslovenskej 
dedinke Vyšná Rybnica, v rodine gr. kat. kantora-učiteľa, uzrel svetlo 
sveta Anton Ti n k. Po základnom vzdelaní v rodnej obci odchádza na 
klasické gymnázium do Užhorodu. Po maturite vstupuje do kňazského 
seminára a po úspešnom absolvovaní ho 15-. marca 1913 mukačevský 
biskup Mons. Anton Papp vysvätil na kňaza.

Svoju dušpastiersku činnosť začína ako kaplánvo farnosti Bilky. R. 
1917 pôsobí ako kaplán v Michalovciach. Koncom roku 1917 začína 
pôsobiť ako administrátor farnosti Laškovce až do r. 1931. V tom čase za 
ťažkých podmienok dal postaviť vo filiálke Pozdišovce pekný chrám. R. 
1932 nastupuje ako správca farnosti do Rakovca nad Ondavou, kde 
pôsobil až do r. 1950.

Jeho úspešnú prácu vo vinici Pánovej r. 1928 ocenil mukačevský bis
kup Mons. Alexander Stojka, keď mu udelil hodnosť dekana. Ten istý bis
kup ho r. 1938 menoval za dekana dekanátu Michalovce a hneď na to za 
gen. inšpektora gr. kat. cirkevných škôl. V tom istom roku bol menovaný 
za gen. vikára farností Mukačevskej eparchie, ktoré ostali na Slovensku 
(ČSR). Tieto gr. kat farnosti, v rokoch 1938—44 celkom 44, v rokoch 
1944—50 celkom 75, boli erigované ako Gr. kat. apoštolská administra- 
túrá Mukačevskej eparchie na Slovensku na pokyn Kongregácie pre 
východné cirkvi v Ríme, prostredníctvom Apošt. nunciatúry v Budapešti, 
dňa 13. apríla 1939, čís. 2213/1939 a dané pod správu prešovského bis
kupa, apošt. administrátora Mons. Pavla P. Gojdiča, OSBM.

Mons. Pavol P. Gojdič, biskup, apošt. administrátor, o. Antona Tinka 
potvrdil vo funckii gen. vikára a k cirkevným titulom menovanému vikárovi 
pridal ešte hodnosť t. veľprepošta prešovskej Gr. kat. eparchie.

Zachytiť všetku prácu zaslúženého kňaza o. Antona Tinka nestačia 
tieto riadky, ktoré sú skôr štatistikou jeho kňazskej činnosti, než popisom 
jeho bohatej činnosti. Na zhodnotenie tohto významného kňaza by bola 
potrebná mnohostránková monografia, pretože vynikal nielen horlivos
ťou, príkladným duchovným životom, ale aj vedomosťami. Veď ovládal 
jazyk latinský, grécky, nemecký, maďarský, a prirodzene aj ukrajinský a 
slovenský. Popri svojich povinnostiach si vždy našiel čas aj na svoj 
duchovný rast. Veril vždy vo víťazstvo pravdy. Svoju životnú púť dokončil 
v Humennom 21. júna 1972, kde na verejnom cintoríne sú uložené jeho 
telesné ostatky.

0. Anton T i n k právom patrí do historického kalendára gr. kat. cirkvi 
a má svoje čestné miesto ako jeden zo vzácnych kňazov ako veľká kňaz
ská osobnosť.

V tomto mesiaci si svoje kňazské jubileá pripomínajú títo 
duchovní otcovia:

Andrej Prokopovič, správca farnosti Klokočov — 40 rokov od 
ordinácie (3. 7. 1949);

Jozef Ľachovič, na odpočinku v Košiciach — 50 rokov od ordi
nácie (12. 7. 1939);

Spomeňte si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich modli
tbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODÚTBY NA JÚL

Za všetkých trpiacich, najmä za tých, čo sú postihnutí nevy
liečiteľnými chorobami.

Srdce Ježišovo, daj našim biskupom stále viac svetla, 
odvahy a apoštolskej horlivosti.

NAŠE HROBY

Dňa 14. mája 1989 . po 
krátkej a ťažkej chorobe, 
zaopatrený sv. sviatosfami, 
odovzdal svoju dušu Stvori
teľovi v 52. roku svojho 
života a v 27. roku kňazstva

o. Štefan K m e c , t. dekan, gr. kat. duchovný v Bačkove.

Zosnulý sa narodil 27. júla 1937 v Zdobe. Na kňaza bol 
vysvätený 16. decembra 1962. Pôsobil vo farnosti Bačkov.

Pohrebné obrady so zádušnou sv. liturgiou vykonal ndp. 
Mons. Ján H i r k a , ,  ordinár prešovský, dňa 17. mája 1989 
v Bačkove, okr. Trebišov. Jeho telesné pozostatky boli ulo
žené na cintoríne v rodnej obci Sady nad Torysou —  časť 
Zdoba.

Vičnaja jemu pam jaf!

VIDI d a l e i
A k o  to, že niekto bez  m nohých vedomostí, aj náboženských, sa stal svä

tým pom ocou  jedinej knihy: XJkrižovaného?
Pretože sa neuspokojil s tým, že o  ňom rozjím al, že ho  uctieval a b ozká 

val jeh o  rany, ale h ó  znovu prežíval v sebe.
Kto trpí a  j e  v tme, vidí ďalej než ten, kto netrpí, práve tak, a ko  treba, 

aby slnko zapadlo, a k  chcem e, aby b o lo  vidno hviezdy.
Utrpenie učí tomu, čom u sa nem ožno naučiť nijakým iným spôsobom . 

Ono sed í na najvyššej katedre. J e  učiteľom múdrosti a kto má múdrosť, je  
blažený (pozri Prís 3, 13). „Blahoslavení plačúci, lebo  oni budú potešen í" 
(Mt 5, 4) nielen odm enou v budúcom  živote, ale aj nazeraním nebeských  
vecí tu na zemi.

Treba pristupovať k  trpiacim s úctou oveľa väčšou, než s akou  pristupo
vali kedysi ku starým, aby o d  nich počuli slová múdrosti.

Chiara Lubich



aspoň čiastočne naplnilo ^

HUMOR V ŽIVOTE JÁNA XXIII.

Nezabudnuteľného pápeža Jána XXIII. ozdobujú mnohé čestné tituly, 
ktoré mu právom patria: pápež pokoja, opravdivý svedok viery, pápež 20. 
storočia, pápež jednoty a apoštol lásky, dobrý pápež. . .  K týmto prív
lastkom možno mu bez nadsadenia pripísať i nasledujúci— pápež humo
ru.

Všetci, čo sa s ním stretli, osobne hovoria o tom, ako hlboko zapôsobila 
jeho tichá povaha, jednoduchosť, otcovská láskavosť a jemný humor, 
ktorý často sprevádzal jeho slova.

V prítomnosti tohto staručkého pápeža ľudia cítili akúsi zvláštnu 
duchovnú útechu a radosť. Tajomstvo tohto úspechu spočíva i v tom, že 
u všetkých hľadal to, čo ho s nimi spájalo.

Jednou z týchto možností, čo rúca bariéry, zaháňa predsudky a stavia 
mosty medzi ľuďmi, je jemný humor. A „náš“ pápež, ako ho často titulo
vali, bol v tomto ozajstným majstrom. Protestantský pastor Casalis o ňom 
povedal: „Ján XXIII. bol opravdivým kresťanom. Osobitne vynikal svojou 
jednoduchosťou, poníženosťou a zdravým humorom. “

Sami sa presvedčme, z konkretných udalostí, ako ich zozbieral fran
cúzsky novinár Henri Fesquet, že je tomu naozaj tak.

V svätopeterskej bazilike je celá kopa chlapcov — miništrantov. Každý 
miništruje priemerne asi pri siedmich omšiach. „ To je  veľa, “ hovoril pápež 
miništrantom, jedného dňa. „A kedy máte raňajky?" „Po tretej omši" — 
odpovedali chlapci. „To je neskoro" — povedal Ján XXIII. „Odteraz 
budete mať raňajky po prvej omši a po každej malé posilnenie, aby ste sa 
nestali slabými vo viere. “

Akýsi cirkevný hodnostár sa opýtal pápeža, aké má úmysly po koncile. 
„Rád by som sa poprechádzal tam vonku po roliach so svojimi bratmi. “

I pri vážnych príležitostiach vedel byť humorne naladený: Počas istej 
audiencie spoznal kňaza Pignatella, hlavného duchovného armády, s kto
rým slúžil pri vojsku cez prvú svetovú vojnu, keď bol ešte jednoduchý 
„otec Roncalli". Keď pristúpil k nemu jeho bývalý priateľ a pobozkal mu 
ruku, pápež si vstal do pozoru, pekne zasalutoval a huncútsky sa usmial: 
„Seržant Roncalli, k vašim službám, pán generál!“

Dokonca i na kazateľnici: V istej rímskej farnosti kázal o nájdení Ježiša 
v chráme. „Jozef, ako vidíte, nič nehovoril, lebo bol muž. Ale Mária pove
dala všetko. Bola ženou a ženy sú vždy zhovorčivé. “

O jeho detinsky čistej viere v Boha podfarbenú humorom, svedčí i ďal
šia epizóda. V prvých mesiacoch svojho pontifikátu sa často zobudil v 
noci s pocitom, že je ešte stále kardinálom. Keď mal urobiť nejaké dôle
žité rozhodnutie, obyčajne si povedal: „Porozprávam sa o tom s pápe
žom. " Naraz sa však spamätal. Veď teraz som ja pápežom! Hneď sa upo
kojil a povedal: „Dobre teda, porozprávam sa o tom s Pánom Ježišom."

Jedna zo zásad Jána XXIII. bola, že rozkazy sa majú dávať len vtedy, 
ak je to morálne isté. že sa splnia. V súvislosti s tým hoyorieval o sochách 
svätých — Petra a Pavla na svätopeterskom námestí: „Svätý Peter uka
zuje ukázovákom svojej pravej ruky k zemi. To znamená: Tu sa robia 
zákony. Svätý Pavol ukazuje prstom k nebu, čo znamená: Tam hore sa 
zákony zachovávajú."

A ešte jeden o koncile: Významný cirkevný hodnostár rímskej kúrie 
povedal pápežovi: „Je absolútne nemožné-otvoriť konci! roku 1963." „Do
bre, " odpovedal rázne pápež, „otvoríme ho teda v roku 1962!"

Ako vidíme, nie sú ďaleko tí, ktorí vidia veľkú podobnosť medzi svätým 
Františkom a Jánom XXIII.

Hoci mal najvyššiu hodnoť človeka na zemi — bol Kristovým zástup
com. predsa ostal jednoduchým, poníženým, hlboko ľudským a veľmi 
blízky všetkým i vďaka humoru.

Aj keď sme ho mnohí nemali šťastie poznať osobne, predsa pri sledo
vaní jeho života človek cíti v sebe čosi z tej podivnej čistej kresťanskej 
radosti a úprimnej viery, ktorú zacítili tí, čo sa stretli s ním. Odchádzali od 
neho lepší, ľudskejší.

Kiežby nás poznanie — pápeža úsmevu ■ 
podobnými čnosťami a povzbudilo k nasledovaniu tohto veľkého pápeža^ í
— dobrého človeka so zmyslom pre humor.

o. Viliam Judák

Trochu si odpočiňte
Sv. evanjelista Marek nám stručne opisuje návrat učeníkov z 

prvej apoštolskej cesty. Boli plní radosti, nových skúseností, ale aj 
veľmi ustatí. Pán Ježiš ich víta jednoducho a po ľudsky: „Poďte 
vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte“ (Mk 6, '
31).

Ako dobre znejú tie slová pre každého, čo poctivo pracoval a 
unavil sa. „Trochu si odpočiňte!“ Ježiš berie apoštolov na dovolen
ku. V samote sa chcel s nimi pokojne porozprávať, zvážiť úspechy 1
i ťažkosti ich práce, naplniť ich novým oduševnenín. !

Druhý vatikánsky koncil, pripomínajúc si túto Ježišovu starostli
vosť o zaslúžený oddych pre učeníkov, sa takto prihovára každé
mu: „Voľný čas načim dobre využiť na oddych a na posilnenie 
duševného i telesného zdravia, venujúc sa zo záľuby nejakej čin
nosti alebo štúdiu, cestami do iných krajov, ktoré zveľaďujú 
duševné schopnosti a okrem toho obohacujú ľudí o vzájomné 
poznanie; potom gymnastikou a športovými podnikmi, ktoré napo
máhajú udržovať rovnováhu —  ä to aj v pospolitosti —  a nadväzo- : 
vať bratské vzťahy medzi ľuďmi každého postavenia, všetkých 
národov a rozličných rás. Nech teda kresťania spolupracujú na 
tom, aby . . . takéto podujatia prenikol ľudský a kresťanský duch“ 
(GS 61).

Teda prázdniny, oddych, voľný čas, to sú skutočností, ktoré 
patria do života, aj do kresťanského života, a treba im dať 
duchovnú náplň. Starozákonní veriaci boli v tejto veci až chúlos- 
tivo prísni. Sobotňajší odpočinok bol posvätný. Slúžil v prvom rade 
na prinavrátenie síl potrebných do dennej práce. Bol teda i nasle
dovaním Božieho príkladu, znakom, čo spájal človeka s Bohom a 
pripomínal človeku, že je stvorený na Boží obraz. Po vyslobodení j 
z Egypta vyvolený národ dával zákonitému odpočinku aj iný zmy- j 
sel: pripomínal nútené práce v zemi faraónov, odkiaľ sa národ j  

vyslobodil. Odpočinúť si, to bol znak slobody a radosti.
A taký zostáva zmysel odpočinku i dnes: teda nie zabíjanie 

času, prázdne zívanie, ale obnova síl do novej práce, čas na hlbší 
styk s Bohom, cesta k väčšej vnútornej slobode. Takýto oddych, 
takéto prázdniny sa stávajú priamo povinnosťou. Ako to ukázal 
Pán Ježiš: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si 
odpočiňte“ (Mk 6, 31)

Lenže Spasiteľ nevidí v odpočinku svoj cieľ. Keď uzrel veľký 
zástup ľudí, čo ho hľadali, uľútostilo sa mu ich, lebo boli ako ovce 
bez pastiera. Začal ich učiť a zapriahol do práce aj apoštolov. Tak 
to chcel Otec. Lebo Božia vôľa je a zostáva prvoradým zákonom.

0. D.

Kto žije sväto a čisté, je chrámom Svätého Ducha (svätá Lucia).

Nemôže byť dobrým kresťanom, kto nie je dobrým občanom (He
slo teológa a pedagóga Burkliho).
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