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Vyviedol ich do samoty
V tomto mesiaci si pripomíname sviatok Premenenia nášho 

Pána na hore Tábor, ktorý je pre nás príležitosťou, aby sme 
sa zamysleli nad jeho významom.

Dvanásti jednoduchí ľudia zanechajú svoje rodiny, zamest
nanie a pripoja sa k istému potulnému kazateľovi, ktorý ohla
suje a sľubuje neslýchané veci. Známi a priatelia, ba i vlastná 
rodina krútila nad nimi hlavou.

Ten tesár z Nazaretu je iste zaujímavý človek, azda aj pro
rok. Kvôli nemu však opustiť všetko a ísť za ním? Ba ani 
apoštoli v nejednej veci neboli na čistom. Často rozmýšľali, 
kto tento Nazaretčan je. Je pravda, že Ježiš robí podivuhodné 
veci, že rozpráva tak ako nijaký iný človek, že z neho vyžaruje 
čosi tajomné a príťažlivé, ale . . .

Preto došlo k tejto udalosti na hore Tábor.
Pán Ježiš vzal troch zo svojich učeníkov a vystúpil s nimi 

na horu — do samoty. Oslobodení od starostí, od zvedavých 
pohľadov, od túžob sústredia sa a osta nú v tichosti po boku 
svojho Majstra. Takto pripravení zažijú zázračnú premenu 
Ježiša a začuju slová z oblaku, svedčiace kto v skutočnosti 
Ježiš je. Javí sa im ako vyššia bytosť. Hlas z oblaku ho pred
stavuje ako svojho milovaného Syna a vyzýva ľud nasledovať 
ho. A významné osobnosti izraelských dejín Mojžiš a Eliáš 
svojou prítomnosťou svedčia, že on je ten, po ktorom vyvo
lený národ a všetky pokolenia zeme od samého začiatku túži
li.

Uvedená evanjeliová stáť nám hovorí, že na skutočné 
poznanie Ježiša Krista je potrebné prísť s ním do styku — v 
tichu samoty, sústredenosti, modlitby. To znamená, treba 
vystúpiť na horu a ostať tam nejaký čas. Kto chce ovládnuť 
tlaky, ktoré na nás denne doliehajú, či už doma alebo na praco
visku, kto chce premôcť pochybnosti, ktoré z času na čas 
chytajú každého človeka, musí sa odobrať do svojho priro
dzeného prostredia — do ticha — a naladiť svoje srdce (čis
té!) na dĺžku vlny jeho hlasu.

V okamihu ticha pred Bohom sa treba vystríhať chyby, kto
rej sa tak často dopúšťame, keď sme s priateľmi; že totiž 
hovoríme len my. Aj v styku s Bohom sa často dopúšťame 
tejto neslušnosti. On predsa vie všetko, čo mu chceme a 
môžeme povedať. Dôležité je počuť to, čo nám chce povedať 
on. Ale dá sa povedať i o nás, že sme nevypočuli Boha, že 
sme nečakali na jeho odpoveď.

Nehovorme nikdy, že nemáme čas na chvíľku sústredenej 
modlitby v tichosti. Znamenalo by to, že nemáme čas pre 
Boha a pre seba, a že je veľa vecí vo svete, ktoré sú nám dôle
žitejšie ako on. Boh nás chce pretvoriť, darovať nám svoju 
radosť, naplniť nás pokojom a životnou istotou. Nutne však 
potrebuje, aby sme mu dali na to príležitosť a aby sme ho o 
to požiadali. Ináč by narušil v človeku ten vznešený dar, akým 
ho vystrojil do života: slobodu.

Gr. kat. chrám Premenenia Pána v Čeľovciach z r. 1936 
(Snímka: F. D.)

Vytvorme, najmä večer, v našich rodinách, miesta ticha a 
úvahy a vyriešime mnohé osobné a rodinné ťažkosti. A Ježiš, 
milovaný Boží Syn, naplní náš život svojím pokojom, svojou 
radosťou.

„Vystúpme na horu Pánovu, do domu nášho Boha, uvidíme 
slávu jeho premenenia ako slávu jednorodeného od Otca. 
Svetlo nás obdaruje svetlom. Raz aj my vo vytržení ducha 
budeme oslavovať najsvätejšiu Trojicu“ (Z litije sviatku).

(Podľa A. H. pripravil M. Mojžiš)

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA AUGUST 
Za väčší vzájomný rešpekt a solidárnosť medzi 

národmi, najmä v Latinskej Amerike. 
Srdce Ježišovo, daj kňazom v duchovnej správe 

všetky potrebné milosti.
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1. U Nájdenie sv. Kríža. Makabejských mučeníkov
2. S Štefan, prvomučeník— prenesenie ostatkov
3. Š Izakiáš, Dalmat a Faust, ctihodní
4. p Sedem efezských mučeníkov. Prvý piatok
5. s Eusignius, mučeník

6. N 12. nedeľa pó ZSD. — Premenenie Pána. — Hl. 3.
Utr.

7. P Dometius, mučeník
8. U Emilián, biskup a vyznávač
9. s Matúš, apoštol

10. Š Vavrinec, mučeník
11. p Eupl, mučeník
12. s Focián a Anikita, mučeníci

13. N 13. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 2 Maxim,
vyznávač Oddanie sviatku Premenenia Pána

14. P Micheáš, prorok
15. U Zosnutie presv. Bohorodičky
16. s Prenesenie obrazu Spasiteľa. Diomid, mučeník
17. Š Mirón, mučeník
18. p Flór a Laur, mučeníci
19. Š Andrej Stratilát a spol., mučeníci

20. N 14. nedeľa po ZSD. — Hl. 5. Utr. ev. 3. Samuel, prorok

21. P Tadeáš, apoštol
22. U Agatonikaspol., mučeníci
23. Š Luppas, mučeník

Oddanie sviatku Zosnutia presv. Bohorodičky
24. š Eutych, mučeník
25. p Bartolomej a Títus, apoštoli
26. s Adrián a Natália, mučeníci

27. N 15 nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 4. Pimen, ctihodný

28. P Mojžiš Murín, ctihodný. Augustín, biskup
29. U Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. — SNP
30. s Alexander, Ján a Pavol, patriarchovia
31. š Uloženie pásu presv. Bohorodičky

„Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a 
odev mu zbelel ako svetlo.“ — I ja sa musím premeniť. Ako si 
ty dovolil, aby jas tvojho Božstva prenikol závojom tvojho člo
večenstva, tak musím aj ja spolupracovať s tvojou milosťou, 
aby žiarivé svetlo tvojej prítomnosti preniklo hmlu mojej 
sebavôle a sebalásky. Lebo ja som tvojou monštranciou, vre- 
lomilovaný, a len natoľko budeš môcť rozpoznať v nej svoj 
príbytok, ty svetlo a život mojej duše, nakoľko očistím oblô- 
čik tvojej príjemnej väznice . . .  Pomáhaj mi pochopiť, že ty 
si, ktorý si, a ja som tá, ktorá nie som.

(Miriam Terézia Demjanovičová)

„Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19,17).
Vo Svätom písme čítame, že Božia vôľa bola prvýkrát napísaná na 

kamenných doskách, ale že Mojžiš tieto dosky v hneve rozbil. A táto uda
losť sa v dejinách opakuje. . .  Človek sa znovu a znovu pokúša rozbiť 
Božie prikázania a Boh ich znovu a znovu vrýva do ľudských sŕdc v po
dobe svedomia, do listín v podobe chárt ľudských práv . . .  A taR Kristove 
slová majú večnú platnosť: Ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikáza
nia!

„Pane, dobre je nám tu . . . "  (Mt 17, 4).
Malé dievča drží v ruke pomaranč a pýta sa matky:
—  Mama, prečo má pomaranč toľko dielov?
—  Aby si mohla s ním podeliť iných, —  hovorí matka.
—  A jabíko, prečo má len jeden celok? Aby som ho mohla zjesť sama?
—  Nie, ale aby si ho mohla celé dať inému, —  poučuje múdra matka.
Áno, taká láska je základom našich vzťahov k blížnym. Tak, ako sa

budeme odnášať k inému . . . .  akou mierou budeme iným merať, takou 
aj nám raz odmerajú . . .  Hora Tábor prebúdza v nás vieru a lásku. Spa
siteľ ukázal svoju slávu, ktorú ukáže pri svojom druhom príchode. Táto 
nebeská sláva očakáva všetkých, ktorí si ju za svoj život zaslúžia. Žime 
teda tak, aby sme mohli povedať s apoštolom Petrom: „Pane, dobre je 
nám tu.“ Ak sa budeme mať radi, ak sa budeme milovať, naozaj bude 
nám tu dobre!

„Istý hospodár vysadil vinicu . . .  “ (Mt 21, 33).
Na povale ktoréhosi domu bol nájdený starý obraz. Tí, ktorí nepoznali 

jeho cenu, chceli ho spáliť. Prišiel však odborník a pod týmto prachom a 
pavučinami poznal umelecké dielo. Ujal sa obrazu, očistil ho, opravil a 
všetci sa tešili, že majú vzácne dielo nesmiernej hodnoty.

Aj ľudská duša pred príchodom Božieho Syna bola ako ten starý zapra- 
šený obraz. Jeho smrťou na kríži dostala každá duša svoj jas ako naj
vzácnejšie dielo . . .  A čo všetko pre ňu vykonal, je vyjadrené aj v podo
benstve o zlých vinohradníkoch (Mt 21, 33— 44).

„Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol 
oblečený do svadobného odevu“ (Mt 22 ,11).

Podľa zbožnej legendy, prišla duša k nebeskej bráne. Tlačí sa do neba, 
ale sv. Peter sa jej pýta: „Prečo sa tak tlačíš? Myslíš, že by si tu patrila?" 
A duša odpovedá: „Pozri sa. Ruky čisté, srdce čisté.“ Nebeský kľúčar 
však odpovedá: „Áno, čisté ruky, čisté srdce —  ale prázdne.“

Byť kresťanom, neznamená, že máme vyárendované miesto v Božom 
kráľovstve. Vojsť do neho môže len tá duša, ktorá je plná dobrých skutkov 
už tu na zemi. Tie nás urobia hodnými k účasti na svadobnej hostine v 
nebi. Čisté svadobné rúcho, o ktorom hovorí podobenstvo, to nie je len 
duša, ktorá sa chránila hriechu, ale ktorá je aj naplnená dobrými skutkami 
lásky.

„Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt
22, 40)

Sv. Terézia z Lisieux v poslednom roku svojho života (1897) napísala: 
„Až toho roku som pochopila, že príkaz lásky k Bohu a blížnemu sú rov
naké a tak spojené, že možno jeden zachovať len tak, ak zachováme aj 
druhý.“

Tieto dve lásky sú neoddeliteľné. Jedna neobstojí bez druhej. To je 
strom s jednou časťou v zemi, s druhou nad zemou. Zničme koreň, zahy
nie koruna; odstráňme korunu, zahynú korene. Nemožno teda milovať 
Boha a nemilovať blížneho. A ak sa nám to nedarí, ak ešte nevieme všet
kým ochotne odpúšťať a pohotovo slúžiť, neznechucujme sa. Ako vidíme, 
aj svätí mali takéto ťažkosti.

Pane, daj nám schopnosť, čo sme počuli pochopiť a daj nám možnosť 
aj uživotniť, čo sme pochopili.

-fd-
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K  slávnemu výročiu SNP
Je čas žatvy, čas zberu každodenného chleba, čas náročnej a 
tvrdej poľnohospodárskej práce, ale aj čas prázdnin a dovoleniek, 
čas zaslúženého odpočinku. Mnohí z nás pri potulkách prírodou 
spojili príjemné s užitočným, keď poznávali miesta, ktoré nám boli 
doteraz neznáme, vzácne historické pamiatky, ktorými naša vlasť 
priam oplývala. Z nich sa nám prihovárajú storočia, minulé generá
cie.

Po cestách a chodníkoch prichádzame aj k vzácnym pamätní
kom našej nedávnej minulosti, k pamätníkom hrdinov Sloven
ského národného povstania. V tomto roku si pripomíname jeho 45. 
výročie. Ním sa začínajú aj celoštátne akcie vyvrcholenia národ
nooslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia 
našej vlasti.

Štyridsaťpäť rokov nás delí od ozbrojeného povstania nášho 
ľudu, ktoré svojím významom, priebehom a výsledkom prekročilo 
rámec svojej doby. Štyridsaťpäť rokov uplynulo od tých čias, keď 
sa začala písať veľká kronika Slovenského národného povstania. 
Osem dlhých mesiacov neúprosných bojov, nádejí i zúfalstva, 
spálenísk a slz — to sú udalosti, na ktoré nemožno zabudnúť. Aj 
naši veriaci a duchovní do tejto kroniky napísali svoje stránky, keď 
každá pomoc bola vítaná. Do vypálených domov bolo treba vná
šať pomoc a útechu, raneným bojovníkom bolo treba podať lieky, 
cennejšie nad zlato.

Pred štyridsiatimi rokmi vyvrcholil teda v Slovenskom národnom 
povstaní národnooslobodzovací boj slovenského ľudu. Dnes spo
míname, nezabúdame, ale i pripomíname. Aj preto, že Povstanie, 
to boli aj ľudské osudy. Osudy tých, čo plameň Povstania prená
šali od srdca k srdcu, čo zomierali vo vápenkách, vypálených dedi
nách, čo na vozoch pod slamou vyvážali zbrane do hôr, čo v noci 
na chrbtoch v batohoch roznášali jedlo do partizánskych zemľa- 
niek.

Preto je hodno sa zamyslieť nad štyridsiatym piatym výročím 
SNP, znova hodnotiť jeho dejinný význam a opätovne poďakovať

jeho hrdinom i ostatným bojovníkom všetkých národností, ktorí 
ochotne priložili ruky i srdce k boju ľudu pod Tatrami.

Nezabúdajme na veľký odkaz Slovenského národného povsta
nia, dejinnej epopeje v živote našich národov. Naplňujeme ho svo
jou statočnou, svedomitou každodennou prácou. Aj od nás kresťa
nov závisí, aká bude budúcnosť. Musíme si znova položiť závažnú 
otázku, či máme dosť dôvery a skutočnej radosti, či chápeme tie 
premeny okolo seba, či vieme vložiť to najlepšie do spoločného 
úsilia pre dobro nás všetkých, pre dobro spoločnosti, v ktorej žije
me, pre dobro našich bratov a sestier, s ktorými nás spája tá istá 
snaha budovať v mieri spoločný domov.

Nezabúdajme ani na ďalšie výročia v tomto mésiaci.
Je to dvadsiate výročie vyjdenia prvého čísla Slova a Blahovist- 

nika s dátumom júl — august 1969, ktorý redigoval o. Ladislav 
Hučko (Slovo) a o. Ivan Ljavinec (Blahovistnik). S akým oduševne
ním sme vtedy čítali jeho prvé riadky! — 6. augusta 1709 — pred 
190 rokmi — sa narodil Ján Andraščík, kňaz, ľudovovýchovný pra
covník, bojovník proti alkoholizmu (zomrel 24. decembra 1853). — 
28. augusta 1749 — pred 240 rokmi — sa narodil Johann Wol- 
fgang Goethe, nemecký klasik (um. r. 1832).

•

V znamení týchto výročí, predovšetkým tohto najvýznamnej
šieho — štyridsiateho piateho výročia SNP — obnovme si svoje 
pevné odhodlanie pokračovať v odkaze bojovníkov SNP a vynalo
žiť všetko svoje úsilie, najmä v súčasnej medzinárodnej situácii — 
za zachovanie hodnoty najvzácnejšej, mieru.

F. D.

Banská Bystrica — Pamätník — Múzeum SNP s areálom
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Pane, dobre je nám tu
Veriť v Krista — znamená nielen využívať jeho dobrotu a 

všetko to, čo nám ponechal a každodenne dáva v svojom 
nekonečnom milosrdenstve, ale aj dôverovať mu v plnosti a 
to tak dlho, až príde čas, keď nám vynahradí za všetkú našu 
pevnú a neochvejnú vieru.

Takou skúškou viery museli prejsť aj Kristovi učeníci. 
Videli zázraky, počuli veľké prisľúbenia, víťazstvá dobra nad 
zlom a už videli Krista ako vládcu, ktorý bol oddávna predpo
vedaný, ako kráľ všetkých kráľov, medzi ktorými prvé miesto 
bude patriť Izraelitom. A tu znenazdajky počujú z úst svojho 
Učiteľa, že „Syn človeka musí mnoho trpieť. . .  zabijú 
h o . . .  “ (Mk 8, 31). Vtedy zápalistý Peter povedal: To nedo
pustím, ja ťa ochránim! Podobnej myšlienky boli aj ostatní 
apoštoli. Ale ich viera bola ešte slabá, vysnená podľa ich 
osobných túžob a plánov. Preto Ježiš slávnym aktom preme
nenia chce ich Utvrdiť, osvietiť a presvedčiť, že dobré urobili, 
keď si vybrali jeho a rozhodli sa ísť za ním, že nemusia sa 
obávať o svoju budúcnosť. Evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš 
opisujú túto mimoriadnu udalosť, keď Ježiš vzal so sebou 
Petra, Jakuba a Jána a vyšiel s nimi „na vysoký vrch do samo
ty“ (Mk 9,2). A tu sa pred nimi premenil — ukázal im svoju slá
vu, nakoľko toho boli schopní (Tropár sviatku).

Prečo si Pán vybral práve týchto troch apoštolov? Podľa 
mienky sv. Jána Damascénskeho, vzal so sebou Petra, ktorý 
verejne vyznal Kristovo Božstvo a mal sa stať hlavou cirkvi.

Jakuba vyvolil, lebo on sa mal stať prvým biskupom v Jeruza
leme a prvý z apoštolov obetuje svoj život za Krista. Nakoniec 
svedkom svojej premeny urobil i apoštola Jána, lebo bol jeho 
miláčikom. Práve on, vidiac osláveného Krista na hore Tábor, 
napísal najkrajšie evanjelium, ktoré začal: „Na počiatku bolo 
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh . . .  A Slovo sa 
telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho 
slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a 
pravdy . . .  “ (Jn 1,1; 14). Bola to naozaj mimoriadna udalosť, 
ktorá otriasla apoštolmi a utvrdila ich vo viere, keď svojho 
Učiteľa videli v plnej sláve: „Tvár mu zažiarila sťa slnko a 
odev mu zbelel ako svetlo“ (Mt 17, 2).

Nie div, že po tejto úchvacujúcej udalosti Peter zabúda na 
seba a na svoje osobné potreby, plány, túžby a zvolal v mene 
všetkých: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4).

Toto zjavenie osvietilo ich rozum a pochopili, že Kristus 
musí trpieť, aby mohol vojsť do svojej slávy. Týmto poučuje 
aj nás, že len po utrpení dôjdeme odmeny a slávy. Týmto zja
vením chcel im vyhnahradiť ich vernosť. Koľkokrát videli 
rôzne osočovanie a útoky na svojho Učiteľa, neprijali ho ako 
Mesiáša, dokonca ani v rodnom Nazarete. Oni ho nesklamali 
ani vtedy, keď boli pokúšaní vo viere v neho. Ostali mu verní 
a nehľadali iného učiteľa (Jn 6, 68). A práve v tomto zjavení 
boli utvrdení, že čím viac mu budú verní, tým viac budú šťast
nejší a bohato odmenení.

Toto Kristovo premenenie nech aj nám prinesie posilnenie 
našej viery a dá silu k neustálemu premenovaniu a zdokona
ľovaniu svojho bytia.

o. Marián P o t á š ,  OSBM

Ozajstná pom ocnica

Za preukázanú pomoc ľudia zvyčajne preukazujú vďaku, ale 
mimoriadne preukazujú vďačnosť vtedy, keď tušia potrebu ďalšej 
pomoci. Chrámy a kaplnky v našom biskupstve, ktoré sú zasvä
tené presvätej Bohorodičke, sú zaiste prejavom vďaky za prijaté 
dobrodenia, ktoré sme obsiahli na príhovor Panny Márie. Vždy si 
uvedomujeme, že po Bohu naozaj nemáme inej pomoci a inej náde* 
je okrem Bohorodičky. Práve preto využívame príhovor Panny 
Márie a vo Svätom Duchu skrze Ježiša Krista sa obraciame k 
Bohu Otcovi. Svedčí o tom liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Vo veľkej 
ekténii odovzdávame svoje životy Kristu Bohu pri spomienke na 
presvätú Bohorodičku. V liturgii katechumenov spievame tropár na 
česť Bohorodičky a hneď po epikléze ospevujeme Božiu Matku 
slovami: „Dôstojné je zvelebovať

Stropná maľba v gr. kat. chráme v Čirči

Náš duchovný život je preniknutý úctou k Bohorodičke do takej 
miery, že úcta k Božej Matke patrí k charakteristickým črtám 
východnej duchovnosti. Túto skutočnosť nevysvetľuje vyhlásenie, 
že východní kresťania sú sentimentálnejší. Dôvody sú oveľa 
hlbšie.

Panna Mária, podobne ako sv. Ján Krstiteľ, bola prvá pozdvih
nutá ku kontemplácii: „videla Bohä“ , videla Slovo v jeho obnaže
nej telesnej podobe. V Panne Márii môžeme vidieť Boha vstupujú
ceho do ľudského života. Hneď po Kristovi nám Panna Mária 
predstavuje plné a dokonalé zbožštenie ľudskej bytosti, preto jej 
patrí božská úcta, a preto ju Východ nazýva hranicou medzi stvo
reným a nestvoreným. Panna Mária je medzi ľudskými bytosťami 
najpodobnejšia Božiemu obrazu v Kristovi, je najpodobnejšia vte
lenému Slovu. V nej teda vidíme aj model, ktorý nás vyzýva k 
napodobneniu.

Všetka úcta k Panne Márii vychádza z toho, že je Božou Mat
kou, že je matkou Ježiša Krista. Preto ju v modlitbách, v rozhovo
roch oslovujeme najkrajším a jedinečným oslovením — Bohoro
dička. Slovo, ktoré sa narodilo z jej tela, a ktoré videla ako Boha v 
ľudskej prirodzenosti, navždy zostáva v jej srdci. A tak je ozajstnou 
pomocnicou pre všetkých, ktorí sa k nej utiekajú.

o. Pavol D a n c á k ml.

POKORA

Veľmi pekne sa o pokore vyslovil slávny a pritom vo všet
kom pokorný francúzsky filozof Pascal, keď istému posmeš
károvi povedal: „Vám aj mne najviac treba, aby sme sa pred 
Bohom a ľuďmi úprimne pokorili, lebo Boh nás bez pokory 
nespasí!“



Oslávená Kráľovná
Spomedzi dvadsiatich sviatkov, slávností a spomienok na 

Pannu Máriu, sviatok Nanebovzatia zasluhuje osobitnú 
pozornosť. Je korunou života Panny Márie a prechodom do 
oblasti nadprirodzenej skutočnosti, o to viac zvláštnym, že 
bola vzatá do neba aj telesne, so svojím zemským telom.

Pravda o nanebovzatí Panny Márie s dušou a telom dozrievala 
v cirkvi dosť dlho. Táto pravda našla svoj plný výraz v apoštolskej 
konštitúcii Munificentissimus Deus (Boh plný štedrostí) pápeža Pia 
XII. zo dňa 1. novembra 1950. V tomto dokumente pápež vyhlásil 
dogmu (nezmeniteľnú pravdu) o nanebovzatí Panny Márie. 
Čítame v nej: „ . . .  ohlasujeme, potvrdzujeme a ustanovujeme za 
dogmu Bohom zjavenú, že Matka Boha, Mária vždy Panna, po 
zakončení zemského života bola s dušou a telom vzatá do nebes
kej slávy

Všimnime si, že dogma nespresňuje dve závažné otázky, súvi
siace s nanebovzatím, a to: Akým spôsobom sa to stalo? A ďalej:
Ako treba rozumieť slová:.......po zakončení zemského života“ (v
originálnom texte: „expleto terrestris vitae currsu“)? Či v tom zmy
sle, že Mária po svojej smrti vstala zmŕtvych podobne ako Kristus, 
alebo že nezomrela a bola „akoby vo sne“ prepodstatnená, pre
menená a takto vzatá do neba. Východná tradícia nehovorí o smrti 
Panny Márie, ale o jej „usnutí“ .

Jedno je isté: Nenebovzatie Panny Márie, Matky Božej, netreba 
si predstavovať tak, ako ho znázorňujú niektoré veľdiela sveto
vého maliarskeho umenia, ktoré aj my poznáme z reprodukcií. Ak 
prihliadneme na fakt, že Matka Božia ukončila beh svojho života v 
Palestíne, keď mala okolo 68—70 rokov (tradícia poukazuje aj na 
Efez ako miesto jej odchodu zo zemského života) a v niektorých 
zjaveniach, uznaných aj cirkevnou vrchnosťou (napr. Lurdy, Fati
ma, La Saletta) ukazovala sa ako Žena neobyčajnej krásy, ožia
rená svetlom — tak z tohoto faktu možno uzatvárať, že telo Panny 
Márie je prepodstatnené, oslávené, zmŕtvychvstalé. Keďže 
nevieme ani si predstaviť, ani pochopiť podstatu nanebovzatia. 
Zostáva tajomstvom viery.

História kultu

Začiatky kulty (úcty) nanebovzatia siahajú k prelomu 6. a 7. sto
ročia. Ale ešte skôr, v roku 377 sv. Epifanius položil otázku: „Ako 
sa skončil život najsvätejšej Panny Márie?“ Slávnosť jej odchodu 
z tohto sveta sa konala už v 5. storočí pod gréckym menom Ana- 
lepsis, ktoré zodpovedá latinskému pomenovaniu Assumptio, t. j. 
nanebovzatie. K rozhodným hlásateľom pravdy o nanebovzatí 
Panny Márie patrili najskôr: Teoktistos z Liviasu, Modest z Jeruza
lema, sv. Ján z Damasku, sv. Germán, sv. Andrej z Kréty, Teodor 
Petrensis. Ten posledný v diele: Život sv. Teodózia,Opáta uvádza, 
že sviatok v liturgickom kalendári v Palestíne sa už zaznačuje v 5. 
storočí. Sviatok bol známy aj v Sýrii, čo potvrdzuje aj biskup zo 
Sarugy pri Eufrate.

Neskôr sa sviatpk rozšíril v Egypte i v Etiópii. V západnej 
duchovnej kultúre slávnosť Nanebovzatia bola známa už od 7. sto
ročia. Vo wurzburskom lekcionári sviatok bol stanovený na 15. 
augusta pod názvom Natale Sanctae Mariae (Narodenie presvätej 
Márie — pre nebo). Z Ríma sa liturgická tradícia dostala do Fran
cúzska, Španielska, Anglicka, o čom svedčia mnohé dokumenty a - 
svedectvá, napr. Missale Mozarabicum, Sacramentárium Grego- 
rianum, Misae Gothicum, Liber Pontificalis. Roku 847 pápež Lev 
V. poctil sviatok aj oktávou. No až v 20. storočí sviatok dostal 
dogmatický základ.

Význam sviatku

Dogmatická konštitúcia hovorí, že pravda o nanebovzatí Panny 
Márie sa nepriamo opiera o Sväté písmo a Tradíciu a okrem toho 
logicky vyplýva z dogmy o Nepoškvrnenom počatí. Pius XII. píše: 
„ .  .. Boh chcel, aby najsvätejšia Mária bola slobodná od každej 
škvrny dedičného hriechu vzhľadom na tieto dve výsady (privilé
gia), udelené Bohorodičke Panne ako počiatok jej zemského pu
tovania, tak aj koniec sa zablysli jasným svetlom. Dokonalej nevin
nosti jej duše, slobodnej od každej škvrny, zodpovedá neobyčajne 
harmonickým spôsobom najplnšia oslava jej panenského tela a 
ona, ako bola spojená so svojím jednorodeným Synom v boji proti 
pekelnému hadovi, tak spolu s ním sa zúčastňuje na slávnom 
triumfe nad hriechom a jeho smutnými následkami.“

Nepoškvrnená a nanebovzatá Panna Mária prevyšuje všetkých 
svätosťou okrem Krista. Ako ľudská bytosť je opravdivým veľdie
lom Stvoriteľa. Teológovia zdôrazňujú jej úlohu v diele vykúpenia 
sveta a neváhajú ju nazvať spoluvykupiteľkou ľudského rodu.

Panna Mária po Kristovi ako druhá bytosť dosiahla posledný cieľ 
v živote Boha. Všetci ostatní, ktorí zomreli vo svätosti a sú spa
sení — sa tiež zúčastňujú na živote Boha, ale bez osláveného 
tela. Nanebovzatie Panny Márie umocňuje našu vieru i nádej v 
našu nebeskú vlasť, v posledný cieľ a v určenie človeka. Boh ho 
stvoril, aby žil, miloval a poznával dobro, pravdu, krásu i lásku v 
túžbe po šťastí, ktoré nikdy nepomíňa, lebo Boh zostáva naveky.

(Podľa prameňov sprac. R. A. SLAVICKÝ)
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Informujeme
FREI BETTO NAVŠTÍVIL ČESKOSLOVENSKO

Na pozvanie Kresťanskej mierovej konferencie v Českoslo
vensku bol v dňoch od 22. do 28. mája t. r. na návšteve našej 
vlasti FREI BETTO, člen dominikánskeho rádu a popredný 
brazílsky teolog oslobodenia. Počas svojho pobytu v ČSSR 
sa stretol s predstaviteľmi katolíckej cirkvi, s predstaviteľmi 
bohosloveckých fakúlt a s Výborom cirkevných a nábožen
ských činiteľov v ČSSR.

Cieľom jeho pobytu u nás bolo zoznámiť cirkevných pred
staviteľov, bohoslovecké fakulty a študentov s teologiou 
oslobodenia. Naši cirkevní a náboženskí predstavitelia ho 
zasa informovali o vzťahoch medzi cirkvou a štátou v rámci 
prestavby našej spoločnosti.

Dňa 26. mája t. r. bola v budove Národného divadla (Nová 
scéna) v Prahe usporiadaná tlačová konferencia s Frei Bet- 
tom, na ktorej sa zúčastnili aj redaktori našej cirkevnej a 
náboženskej tlače. Za gréckokatolícku tlač sa zúčastnil o. 
František Dancák, jej vedúci redaktor.

•  FREI BETTO (vlastným menom Carlos Alberto Libanio Christo) sa 
narodil v roku 1944 v Belo Horizonte v Brazílii v tradičnej stredostavovskej 
rodine. Po ukončení štúdia na gymnáziu sa presťahoval do Rio de Jane
iro, kde sa aktívne zapojil do kresťanského študentského hnutia a v 
rokoch 1962 až 1964 bol jeho vedúcim predstaviteľom. Venoval sa štúdiu 
žurnalistiky, v roku 1964 bol prvýkrát zatknutý a nato odišiel z univerzity 
a vstúpil do kláštora dominikánskeho rádu. Po ukončení noviciátu bol 
poslaný do Sao Paula, študoval filozofiu a teológiu, pracoval ako novinár 
a publikoval mnoho článkov k otázke obnovy cirkvi. Aktívne sa podieľal 
na organizovaní odporu proti vtedajšiemu brazílskemu vojenskému reži
mu.

V  novembri 1969 bol znovu zatknutý, obvinený z podvratnej činnosti 
proti brazílskej vláde a po 22 mesiacoch väzenia odsúdený k ďalším šty
rom rokom väzenia, hoci mu nebola jeho vina dokázaná. Jeho pobyt vo 
väzení a výsledky premýšľania z tohto obdobia sú literárne zachytené v 
Bettových dopisoch rodičom a priateľom a neskoršie boli knižne vydané 
pod titulom Listy z väzenia (1977) a Z katakomb (1978).

V roku 1980 pri svojej návšteve v Nikaragui sa prvýkrát stretol s Fide- 
lom Castrom a o 5 rokov neskoršie —  na Kube —  s ním strávil niekoľko 
večerov pri rozhovoroch, ktorých výsledkom bola známa kniha Fidel a 
náboženstvo. Táto publikácia okamžite vzbudila veľkú pozornosť a bola 
preložená do mnoho svetových jazykov. Skrátenú verziu vydala aj Kres
ťanská mierová konferencia (Praha 1988).

Výbor cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR vydal publikáciu 
Na strane chudobných, Praha 1989 ktorá obsahuje niektoré časti knihy 
Fidel a náboženstvo, ďalej dve prednášky Frei Betta prednesené pri príle
žitosti jeho návštevy na Kube roku 1985 a tiež prednášku na konzultácii 
Svetovej rady cirkvi v júni 1988 v Prahe.

V súčasnej dobe je Frei Betto jedným z najvýznamnejších predstavite
ľov teológie oslobodenia, poradcom pre cirkevnú a sociálnu prácu medzi 
robotníkmi v Sao Bernardo do Campo, jednej z najpriemyselnejších 
oblastí celého kontinentu a členom strediska pre ľudové vzdelanie inšti
tútu Sedes Sapientiae. Ako predstaviteľ teológie oslobodenia sa zúčast
ňuje na mnohých medzinárodných konferenciách a v spolupráci s ekume
nickým združením Teológovia tretieho sveta uverejnil už dvanásť publiká
cií, z ktorých niektoré boli preložené do svetových jazykov. Českosloven
sko navštívil prvýkrát v júni 1988 pri príležitosti konzultácií Svetovej rady 
cirkví k otázkam kontextuálnej teológie.

Prinášajme ovocie dobrých skutkov
Vo veľký štvrtok v „Strastiach“ po štvrtom evanjeliu spievame: 

„Ľudia moji, čo som vám to učinil? Čím som vás zarmútil? Slep
com vašim som navrátil zrak, chorých som pozdvihol z lôžka. 
Ľudia moji, čo som vám urobil? A čím sa mi to odplácate? Za 
mannu žlč, za vodu ocot, a namiesto lásky, pribíjate ma ku krížu. 
Preto nestrpím to a povolám pohanov a títo ma budú oslavovať s 
Otcom i Duchom a ja im darujem večný život. “

Tieto výčitky, ktoré počúvame, poskytujú nám pohľad do Kris
tovho srdca. Sú pekne vyjadrené! v podobenstve, ktoré nám svätá 
cirkev dáva čítať v 13. nedeľu po Zoslaní Svätého Ducha.

Istý hospodár dal svoju vinicu do prenájmu vinohradníkom a 
potom odcestoval. Keď prišiel čas oberačky, poslal sluhov, aby od 
vinohradníkov prevzali úrodu. Vinohradníci však sluhov pochytali, 
zbili, ukameňovali a niektorých aj zabili. Keď hospodár poslal ďal
ších s podobnou úlohou, „a j s nimi urobili podobne“ (Mt 21, 36). 
Naostatok poslal k ním svojho syna, snaď budú mať k nemu úctu. 
Ale keď ho zazreli, vyhodili ho von z vinice a zabili. A čo hospodár? 
Rozhodol sa, že zlých vinohradníkov zahubí „a vinicu prenajme 
iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu“ (Mt 
21, 41).

Podobenstvo zaujímavé — a poučné.
Izrael je vo svojich dejinách zahrňovaný jedinečnou Božou lás

kou. A keď prišiel čas, že prinesie úrodu, sklamal. Prorokov, ktorí 
k ním boli od Boha poslaní, bili, ukameňovali, ba aj zabili. Aj 
Božieho Syna, ktorého im Boh Otec poslal na zem, pribili na kríž. 
Preto nebeský Hospodár svoju vinicu odoberá od svojho vyvole
ného národa. Zreteľne je to zo slov, ktoré počúvame v závere po
dobenstva: „ Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý 
bude prinášať úrodu“ (Mt 21, 43). '

Toto podobenstvo stojí za to, aby sme sa nad ním zamysleli. 
Ľahko sa totiž môže aj s nami stať to, čo s neposlušnými vinohrad
níkmi z podobenstva. Sme členmi veľkej katolíckej cirkvi, a ako 
takí máme prinášať ovocie dobrých skutkov v pravý čas. Naše 
slová sa majú zhodovať s našimi skutkami. Ak si ale myslíme, že 
byť veriacimi že už máme vyárendované miesto v Božom kráľov
stve, tak sme na veľkom omyle. Ľahko sa môže stať, že nás pred
behne niekto, kto sa dnes prejavuje ako nenáboženský, ale zajtra 
sa ním môže stať a všetko napraví. Na pamäti majme Kristove slo
vá, ktoré povedal v predchádzajúcom podobenstve o dvoch 
synoch: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchá
dzajú do Božieho kráľovstva“ (Mt 21,31).

Buďme teda verní zásadám Kristovho učenia a jeho cirkvi. Preč 
s ľahostajnosťou, nezáujmom a vlažnosťou. Naše náboženstvo 
nám nesmie byť záchrannou brzdou vo vlaku — ak je zle, môžeme 
ju stiahnuť, ak je dobre, nepotrebujeme ju. Pri sv. krste sme dostali 
úlohu prinášať ovocie dobrých skutkov. Snažme sa zo všetkých síl 
túto úlohu splniť, pretože stojí to za námahu, aby sme vytrvali.

F. D.

Ľútosť v srdci, vyznanie na perách a dokonalá pokora v 
skutkoch — to hľa, je pokánie, ktoré prináša ovocie.

Ján XXIII.

Dielo milosti postupuje kupredu pomalými krôčkami.
kardinál Newman Z tohtoročných kňazských vysviacok v katedrálnom chráme v Prešove
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SKUTOČNÁ PRÍTOMNOSŤ JEŽIŠA V EUCHARISTII

Eucharistia je pokrmom a preto je jedinou sviatosťou, ktorá 
sa môže prijímať každodenne. Keby jej nebolo, naša prosba v 
modlitbe Otče náš — chlieb náš každodenný daj nám dnes — 
by stratila svoj plný význam.

Prvý prísľub Eucharistie, ako hovorí sv. Ján v 6. kapitole 
svojho evanjelia, dal Kristus už veľmi dávno. Práve vykonal 
hádam najslávnejší zo svojich zázrakov — nasýtenie okolo 
päťtisícového zástupu. Na druhý deň v synagóge v Kafar- 
naume pri brehoch Galilejského mora povedal zástupu, ktorý 
ho hľadal, slová, ktoré si musíme prečítať viackrát. Tu 
budeme citovať iba niekoľko výrokov: „Ja som chlieb života“ 
(Jn 6, 4 8 ) . . .  „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto 
bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja 
dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6, 5 1 ) . . .  „Ak nebudete 
jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 
život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a 
moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv,
ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 53—5 6 ).........Kto je tento
chlieb, bude žiť naveky“ (Jn 6, 58).

Ježiš videl, že mnoho učeníkov sa zhrozilo nad tým, čo 
povedal. Pochopiteľne, že to muselo byť nezrozumiteľné tým, 
ktorý to počuli prvý raz. Veď „ho mnohí z jeho učeníkov 
opustili a viac s ním nechodili“ (Jn 6, 66). Pravdepodobne 
mysleli, že človek, ktorý hovorí o ponuknutí svojho tela za 
jedlo, musí byť šialený. Keď sa Kristus opýtal apoštolov, či aj 
oni chcú odísť, Peter mu dal najdojímavejšiu odpoveď v celej 
histórii ľudstva: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová 
večného života“ (Jn 6, 68). Ani on nemal poňatie o tom, čo to 
všetko má znamenať, ale mal naprostú dôveru v Majstra, kto
rého si vybral, a jednoducho dúfal, že sa mu to kedysi objas
ní.

V Evanjeliu niet nijakých zmienok o tom, žeby sa Vykupiteľ 
ešte k tejto téme vracal pred Poslednou večerou. Počas nej sa 
všetko krásne vysvetlilo. Sv. Matúš, Marek a Lukáš nám roz
právajú, čo vtedy robil a hovoril Kristus a sv. Pavol o tom píše 
v Liste Korinťanom (1 Kor 10 a nasl.).

Sv. Ján, ktorý podáva, najdlhší popis Poslednej večere, 
nehovorí o ustanovení Eucharistie; jeho evanjelium bolo 
napísané asi 30 rokov po ostatných troch, aby sa čítalo v cir
kvi, ktorá prijímala Telo a Krv Pánovu už asi 60 rokov. Uňho 
je však zmienka o prvom prísľube Eucharistie, o ktorom sme 
práve hovorili.

Sv. Matúš píše: „Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, 
lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto 
je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, 
hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, 
ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (26, 
26—28).

Nad týmito slovami je potrebné sa zamyslieť, pretože sa 
dotýkajú pokrmu nášho života. To, čo povieme o slovách 
„toto je moje telo“, bude sa vzťahovať aj na slová „toto je 
moja krv“. Zastavme sa pri slove „toto“. Keby Spasiteľ pove
dal: „tu“ je moje telo, mohlo by to znamenať, že akýmsi tajom
ným spôsobom bolo jeho telo tam, kde chlieb, „súčasne“ s 
chlebom, ktorý tam vidno tak zreteľným spôsobom. Ale on 
povedal: „toto je moje telo“. To, čo držím, to, čo vyzerá ako

chlieb, ale chlebom nie je; to, čo bolo chlebom, keď som ho 
žehnal, to sa stalo mojím telom. Podobne to, čo bolo vínom, 
a čo stále ako víno vyzerá, nié je už víno. Stalo sa mojou 
Krvou.

Každý život vyžaduje svojský pokrm; fyzický stravu mate
riálnu, duchovný potravu duševnú. Ale o život, o ktorom teraz 
hovoríme, to je Kristus žijúci v nás. Jediným pokrmom pre 
udržanie tohto života, čiže Krista, je zase len sám Kristus.

V Eucharistii nám Kristus poskytuje so sebou užší zväzok, 
než ktorý s ním mali apoštoli počas troch rokov strávených s 
ním, alebo Mária Magdaléna vo chvíli, keď objala jeho nohy 
po zmŕtvychvstaní. V tejto súvislosti je pozoruhodná myš
lienka sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: „Keďže je jeden 
chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na 
jednom chlebe“ (10,17). Tento citát nám pripomína, že Eucha
ristia nie je len pre dušu každého človeka, ale aj pre jednotu 
tajomného Kristovho tela, teda cirkvi.

Nájdu sa ľudia, ktorí nevedia pochopiť toto učenie, ktorým 
sa zdá byť nad sily súhlas s myšlienkou, že človek by nám 
mal dať telo za pokrm. Pre kresťana-katolíka je táto viera naj
jednoduchšia na svete. Či tomu rozumie a či nie, cíti sa úplne 
spokojný spolu s apoštolom Petrom vo svojej istote, že slová 
toho, ktorý hovoril o dávaní svojho tela za pokrm, boli slo
vami večného života.

(Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

Víkend
Krátky pracovný týždeň je  iba nedávny sociálny výdobytok. Slúži 

na tvoje zošľachtenie.
PA N E , M Á M  SA D O B R E

Pane, mám sa dobre. Mám všetko potrebné, ba čosi aj navyše.
Vo voľnom čase môžem obdivovať krásu tvojho stvorenia a uží

vať výdobytky techniky.
Môžem rýchlo cestovať, môžem ísť na koncert alebo do divadla,
pookriať na film e alebo pri televízii, prípadne počúvať príjemnú 

hudbu z rádia.
Môžem sa oddať veselosti p ri tanci v spoločnosti priateľov.
Daj, Pane, aby som vedel všetko jasne spoznať, správne zhodno

tiť a dobre si zadeliť.
Nedaj, aby som začínal nový týždeň s nevôľou, príliš „vyčerpaný 

odpočinkom“.
Pom ôž mi nájsť čas na uvažovanie, čas pre seba, čas pre mojich 

drahých, ale aj čas pre teba, Pane.
(F rankem ôlle-S tie ler 67)

Boh si nedá pozerať do kariet, ale môžeme sa pozerať, ako 
ich mieša.

Graham Greene
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V žiare Tábora
Kto by z nás nepoznal slová z evanjelia sv. Matúša: „Pane, 

dobre je nám tu“ (17, 4)? Udalosť premenenia Pána sa odoh
rala na hore Tábor a pripomína si ju celé kresťanstvo.

Medzi všetkými horami galelijskej zeme Tábor je najzná
mejší pre udalosť Kristovho premenenia v prítomnosti apoš
tolov Petra, Jakuba a Jána. Hora leží asi 7 km na východ od 
Nazaretu a 20 km juhozápadne od Genezaretského jazera. Nie 
je to vysoká hora, veď meria iba 562 m (nad morom) a asi 620 
m nad údolím.pod ňou. Stojí osamotene a apoštolom sa 
videla „vysokou horou“. Tento tak významný vrch má tiež 
svoju históriu, ktorú tu nakrátko, uvádzame.

Výstup na Tábor je dosť namáhavý úzkymi hadiacimi sa 
cestičkami. Teraz vedie na ňu aj moderná diaľnica. Z hory sa 
naskytá nádherný pohľad na Galileu, na údolie Jordána 
posiate škvrnami jazier a priehrad, na východe na hory Gilead 
a na západe na lesknúce a vlniace sa Stredozemné more.

Za Kristových čias na vrchole hory stála rímska pevnosť. 
Predtým kráľ Antioch III. r. 218 pred Kr. Tábor využíval ako 
obranný bod, tak ako to urobil aj cisár Vespazián r. 67 po Kr. 
v židovsko-rímskej vojne. Na začiatku 6. stor. tu boli tri ka
plnky vybudované na pamiatku troch príbytkov, ktoré navrho
val postaviť apoštol Peter pri pohľade na Kristovo premene
nie. Tieto tri kaplnky spomína istý neznámy pútnik z Piacenzy 
r. 570.

Od začiatku kresťanstva bol Tábor pútnickým miestom. V 7. 
stor. tu žili pustovnícki mnísi, r. 808 sa spomína biskup Theo- 
phanes, v 9. stor. tu sídlil biskup. Vtedy tu stáli 4 kostoly a 1 
kláštor. V 12. stor. Tábor zverili križiaci do opatery benediktí
nom a r. 1255 tu sídlil rytiersky rád johanitov. Pod Táborom 
sa v r. 1187 a 1211 odohrali rozhodujúce bitky medzi križiakmi 
a saracénmi (mohamedánmi), ktoré skončili porážkou kres
ťanských vôjsk. Podľa mierovej zmluvy so saracénmi, ktorú 
uzavrel Fridrich II. Barbarossa, hora Tábor ešte 10 rokov zos
tala v kresťanských rukách (1229— 1239) a potom prešla pod 
arabskú nadvládu. R. 1263 sultán Bibara úplne spustošil bazi
liku Premenenia Pána na hore Tábor.

Táto hora nepriťahuje pútnikov pre svoju históriu, ale pre 
tajomstvo premenenia Pána. Tento zázrak pripomína nová 
bazilika postavená na mieste starej byzantskej, vybudovanej 
v ranokresťansko-sýrskom slohu, ktorá bola v opatere o. 
františkánov a tí pri kláštore vybudovali aj hospícium pre pút
nikov.

Apoštoli, ktorí boli svedkami premenenia Krista, sa dostali 
najbližšie k poznaniu mesiáš§keho tajomstva. No ono presa
hovalo ich rozum, ich chápanie. Premenenie zjavilo Krista v 
jeho sláve ako Božieho Syna a odclonilo jeho Božskú priro
dzenosť.

Hora Tábor, miesto zázračného premenenia Pána. Bazilika Premenenia

Premenenie pred apoštolmi bolo reálnou víziou, zmyslovou 
skúsenosťou a hlboko prežitým osobným zážitkom, nebolo 
nijakou ilúziou, či snom. Cez Kristovu ľudskú prirodzenosť sa 
prejavila jeho druhá — Božská prirodzenosť. Pri premenení 
sa zjavili muži Starého zákona, ktorí už nežili niekoľko storo
čí. Apoštoli uzreli duše týchto zomrelých, ktorí sa im ukázali 
v ľudskej podobe, ináč by ich neboli mohli uzrieť svojimi ľud
skými očami. Je to významný obraz ako súčasť premenenia 
Pána, ktorý nás vedie k eschatologickým reflexiám, čiže k 
úvahám o fakte jestvovania života po smrti.

Kristus v žiare svetla, do ktorého sa pozreli iba na mihnutie 
oka, zjavenie sa Mojžiša a Eliáša, hlas z neba, že ten, ktorého 
zazreli v žiare svetla, je Boží Syn a že ho majú poslúchať — 
toto všetko bolo pre nich čosi nevídaného v ich doterajšom 
živote, nuž nemožno sa čudovať, že sa učeníci zľakli, že Peter 
z nich prehovoril ako bez zmyslov o postavení troch stánkov. 
Nečudujme sa psychickej reakcii apoštolov, ktorí akoby boli 
zamreli pri pohľade na žiariaceho Krista a dvoch dávno zom
relých mužov Starého zákona. Tento zážitok musel hlboko 
vniknúť do ich mysle a sŕdc a prežiariť ich celú osobnosť a 
psychiku.

Aký bol cieľ tejto vízie? Kristus azda chcel poučiť a upevniť 
apoštolov o zásadnej pravde: Kto je on naskutku! Chcel, aby 
skúsenosť a tento zážitok z hory Tábor pozdvihli ich na duchu 
vtedy, keď príde čas skúšok, keď ho chytia, budú ho súdiť a 
bude ukrižovaný. Spasiteľ poznal slabosť ľudskej prírody, že 
môžu zapochybovať o ňom, že môžu utiecť, psychicky sa zlo
miť tou jeho „pohoršujúcou smrťou“. Či napokon Peter 
nezaprel Krista, nerozutekali sa apoštoli, neboli rozčarovaní 
a priam zúfalí, ako tí dvaja učeníci na ceste do Emaus?

Vo svetle ďalších evanjeliových udalostí sa ukazuje, že 
Tábor bol potrebný, ba nutný. Vo svetle Tábora je pochopiteľ
né, že Kristus je Božím Synom, večným LOGOSOM — Synom 
Otca, jestvujúci večnovite vo svojej Božskej prirodzenosti, 
hoci zjednotenej s ľudskou prirodzenosťou. Toto bolo najťaž
šie pochopiť pre nich, pre apoštolov a pre Izraelitov vôbec. 
Učeníci na Tábore sa stretli s iným, vyšším rozmerom skutoč
nosti, dotkli sa nadprirodzenej sféry bytia, duchovnej existen
cie, duchovného zjavenia.

Evanjelisti píšu, že apoštoli uzreli Mojžiša a Eliáša v „slá
ve“. Podľa biblickej exegézy (výkladu Svätého písma) je to 
semitské označenie prítomnosti Jahve. Kristus sa tu stotož- * 
ňuje so starozákonným Jahve a je Pánom práve tejto nadpri
rodzenej skutočnosti, ktorá sa zaskvela na Tábore a na 
moment odclonila závoj svojho tajomstva. Kristus vtedy 
odhalil svoju slávu a teda je tým, zá koho sa vydával a vyhla
soval: že je Boh a že je Boží Syn. Postupne a trpezlivo pripra
voval mysle svojich učeníkov na prijatie tejto pravdy. Na Fili
povu otázku, či prosbu: „Pane ukáž nám Otca a to nám posta
č í . . .  .“ — Kristus mu odpovedal: „ . . .  Kto vidí mňa, vidí 
Otca . . .  Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?“ (Jn 14,
8—10). A práve táto pravda najviac pohoršovala Židov a 
pokladali to za rúhanie, že ako človek sa robí Bohom. 
Nemohli pochopiť, že v Kristovi sú dve prirodzenosti, ľudská 
a Božská.

Premenenie na Tábore bolo jednou z etáp, aby si apoštoli 
uvedomili túto pravdu o Kristovi, že on je jednorodený Syn 
Otca a že vtelením pre našu spásu sa stal človekom. Iba po 
zoslaní Svätého Ducha si apoštoli uvedomili toto tajomstvo 
Krista.

Premenenie Krista, o ktorom nám evanjelisti podávajú 
autentické svedectvo, nech nás upevní v tej istej apoštolskej 
viere v Krista-Bohočloveka a nech nám nie je priťažké pri
niesť dajakú obeť za túto pravdu, aby sme nakoniec mohli 
natrvalo prežívať slávu nášho Pána, ktorú traja apoštoli zažili 
len na niekoľko okamihov už tu na tejto zemi.

R. A. SLAVICKÝ
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Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.

O smrti sv. Jána Krstiteľa hovoria tri synoptické evanjeliá (Ma
túš, Marek a Lukáš). Jeho smrť spomína aj židovský dejepisec 
Jozef Flávius, ktorý uvádza, že kráľ Herodes Antipas uväznil Jána 
v pevnosti Macherus (dnešný Mukawer) na východnom pobreží 
Mŕtveho mora.

Prečo väznil Herodes Jána Krstiteľa? A prečo ho dal zabiť?
Na tieto otázky nám dosť podrobne odpovedá Markovo evanje

lium v 6. kapitole. Uvedieme si tu plné znenie patričnej state.
— Herodes dal Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre 

Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 
A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho, bra
ta!“ Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 
lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, 
preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a 
predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na 
svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vyso
kých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla 
dcéra tejto Herodiady a tancovala zapáčila sa Herodesovi i spolu- 
stolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadajsi odo mňa, čo chceš, a 
dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, 
hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ Ona vyšla a vravela svojej mat
ke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 
Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem, aby si mi hneď 
dal na na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prí
sahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata 
a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, pri
niesol jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej mat
ke.

Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho 
do hrobu (Mk 6, 17—43).

Matúšovo evanjelium dodáva, že Krstiteľovi učeníci išli oznámiť 
smrť svojho učiteľa Ježišovi. Keď to počul, čo sa stalo, utiahol sa 
loďkou na pusté a osamelé miesto (pozri Mt 14, 12— 13).

V tejto vážnej chvíli si Ježiš iste ešte raz predstavil ušľachtilého, 
hrdinsky odvážneho a pritom poníženého askétu, ktorý mu pripra
voval cestu. Bol jeho predchodcom. Predchodcom v ohlasovaní 
Božieho kráľovstva, ale aj v nezištnej obete života.

Takto sa od narodenia až po smrť spájal Jánov život so životom 
Ježiša Krista. A je správne, že si cirkev v liturgii pripomína tak 
narodenie ako aj smrť muža, ktorý je podľa Kristových slov naj
väčší medzi narodenými zo žien.

- R -

„Predchodcovo slávne šťastie stalo sa riadením Božím, aby aj 
otcom v predpeklí oznámil príchod Spasiteľa. Nech narieka Hero
dias, lebo ona si vynútila vraždu. Nemilovala Boží zákon ani večný 
život, len rozkoš a časné šťastie“.
(Kondák).

Svätý Mirón
V rokoch 249 až 251 nastalo ďalšie prenasledovanie kresťanov, 

ktoré rozpútal cisár Decius. Toto prenasledovanie nadobudlo tro
chu iný charakter. Cisár ako štátnik si uvedomil, že svoj cieľ nedo
siahne usmrcovaním kresťanov. Snažil sa ich priviesť k odpadu od 
viery.

V roku 250 vydal nariadenie, podľa ktorého sa mali kresťania v 
celej ríši zriecť svojej viery. Ktorí tak neurobili, mali byť k tomu 
donútení. Trest smrti bol vyrieknutý nad všetkými biskupmi a veľké 
tresty hrozili úradníkom, ktorí by nedbanlivo vykonávali tieto naria
denia.

Prenasledovanie za vlády cisára Decia svojou krutosťou prevý
šili všetky predchádzajúce. Celé kresťanské obce boli donucované 
obetovať pohanským bohom. Kto utiekol, stratil majetok, kto 
odmietol, bol mučený. Obyčajné spôsoby nestačili. Boli vymýš
ľané nové a bolestivejšie.

Jedným z mučeníkov tohto obdobia je sv. Mirón, kňaz v gréc
kom meste Kyziku. Odmietol obetovať nepravým bohom a odstú
piť od pravej viery. Bol predvedený pred sudcu, ktorý ho vydal 
mučiteľom. Keď videl, že mučením nič nedosiahne, dal sv. kňa
zovi rezať pásy kože z tela. Sv. Mirón jeden z tých pásov sudcovi 
hodil do tváre. Potom bol sťatý.

Sviatok sv. Miróna si pripomíname 17. augusta.
Podľa slov Tertuliána, krv sv. Miróna a ostatných mučeníkov 

tejto doby sa stala semenom nových kresťanov.
kmk

------------0-»c<--------- ------

Vždy buďte spravodliví. Tým sa jedným zavďačíte a dru
hých ohromíte.

Shaw

Mnohí ľudia majú čisté svedomie len preto, že majú slabú 
pamäť.

Schopenhauer
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Najväčšia radosť našel Matky
Radostná bola chvíľa pre našu nebeskú 

Matku, keď ju pozdravil anjel Gabriel a 
zvestoval jej, že našla milosť u Boha. 
Počne a porodí Syna, ktorý bude Synom 
Najvyššieho a jeho kráľovstvu nebude kon
ca. Oznámil jej, že Svätý Duch na ňu zos
túpi a zatieni ju. Panna Mária pokorne sú
hlasila slovami: Hľa, služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova. V tom oka
mihu počala dlho očakávaného Vykupiteľa. 
Bolo to najvyššie vyznačenie, akého sa v 
dejinách dostalo žene. Mnohé ženy márne 
na to čakali. Boh si vyvolil za matku svojho 
Syna čisté nevinné dievča, Máriu.

Natešená Panna Mária sa chcela podeliť 
so svojou radosťou s príbuznou Alžbetou. 
Ponáhľala sa k nej a pozdravila ju. Len čo 
Alžbeta začula Máriin pozdrav, naplnil ju 
Svätý Duch a veľkým hlasom zvolala: 
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, 
že matka môjho Pána prichádza ku mne? 
Natešená Mária zaspievala chválospev: 
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v 
Bohu, mojom Spasiteľovi. . .  V ňom pred
povedala: Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť 
ma budú všetky pokolenia. Táto predpo
veď sa zjavne plní i bude plniť v ďalších 
pokoleniach.

Radostná bola chvíľa, keď v Betleheme 
porodila Vykupiteľa sveta. Bolo to v biednej 
maštali, ale nad ňou spievali anjeli: Sláva 
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle.

Zaplesalo srdce našej nebeskej Matky, 
keď prišli traja mudrci od východu, klaňali 
sa jej dieťaťu a uctili ho darmi: zlatom, kadi
dlom a myrhou. Tešilo sa materinské srdce 
Panny Márie, keď na jej príhovor jej Syn na 
svadbe v Káne Galilejskej premenil vodu

na víno, aby zachránil pred hanbou chu
dobných svadobčanov.

S radostným pohľadom pozorovala 
zástupy, čo sa hrnuli za jej Synom, aby 
počuli jeho slová, pri čom zabudli aj na 
hlad. Jeho reč oceňovali slovami: Tak ešte 
človek nikdy nehovoril.

Keď náš Spasiteľ slávnostne vchádzal 
do Jeruzalema, milo jej znelo volanie 
zástupov: Hosanna! Požehnaný, ktorý pri
chádza v mene Pánovom. Keď jej Syn po 
krutej smrti na kríži na tretí deň vstal z 
mŕtvych, jej srdce jasalo neopísateľnou 
radosťou. I ona očakávala príchod Svätého 
Ducha vo večeradle spolu s nábožnými 
ženami a apoštolmi. Keď na nich zostúpil 
Utešiteľ Svätý Duch, jasala radosťou so 
všetkými prítomnými. Najväčšiu radosť 
pripravil náš Spasiteľ svojej Matke po 
smrti. Nedovolil, aby telo jeho Matky, z kto
rej on vzal svoje ľudské telo, hnilo v zemi 
ako telá ostatných smrteľníkov, ale vzal 
svoju Matku s telom i dušou do neba. Tá, 
ktorá bola vyznačená tým, že bola počatá 
bez poškvrny dedičného hriechu, lebo bola 
vybraná za Matku Vykupiteľa, bola vzatá s 
telom i dušou do neba práve preto, že bola 
Matkou Vykupiteľa. Všetko to bolo dôsled
kom milosti, ktorú našla u Boha. Nikto si to 
nemohol zaslúžiť.

Najväčšia radosť ju blažila, keď v nebi 
stretla svojho Syna. Slávu nášho Spasiteľa 
v nebi opisuje sv. Pavol, keď hovorí, že 
Boh si ho v nebi posadil po svojej pravici, 
nad všetky Kniežatstvá a Mocnosti, nad 
všetky Sily a Panenstvá a nad každé iné 
meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto, 
ale i v budúcom veku. Všetko mu položil k 
nohám a ustanovil ho za zvrchovanú hlavu 
cirkvi.

*  4

Synova sláva je neopísateľnou radosťou 
jeho Matky. Matka mu bola najbližšia na 
zemi, preto chcel, aby mu bola najbližšou i 
v nebi. Preto ju korunoval za Kráľovnú 
patriarchov, prorokov, apoštolov, mučení
kov, panien i všetkých svätých a tak i za 
Kráľovnú celého neba.

551 í «S«

Táto Kráľovná neba je Matkou Vykupi
teľa a preto je i našou Matkou. Veď Vykupi
teľ sveta sa pre nás stal človekom. Pre nás 
sa narodil, hlásal svoju náuku, robil zázra
ky, vstal z mŕtvych, vstúpil na nebo a zoslal 
Svätého Ducha. Všetky jej materinské 
radosti pre nášho Vykupiteľa sú aj našimi 
radosťami, keďže pre nášho Vykupiteľa 
sme aj my jej dietkami. Jej najväčšia 
radosť, ktorej sa teší Nanebovzatá pri svo
jom Synovi, je aj našou detinskou rados
ťou. Jej Syn nás všetkých vykúpil a praje si, 
aby sme sa všetci dostali do neba. To je i 
želanie jeho a našej Matky. Ona je najbliž
šia svojmu Synovi, on jej prosby najskôr 
vyslyší. Obracajme sa na svoju Matku i 
Kráľovnú, aby nám vyprosila u svojho 
Syna milosť, aby sme celý život stáli pri 
ňom tak verne ako ona. Táto naša detinská 
žiadosť nech sa ozýva z našich úpenlivých 
modlitieb i vrúcnych spevov. Aj my sa raz 
budeme tešiť v nebi s našou Matkou i jej 
Synom naveky.

dr. Ján B u bán

Interiér gr. kat. chrámu v Ľubici
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Buďte teda dokonalí. . .
PISU NÁM BOHOSLOVCI

* W |-

Srdce
Azda neexistuje na svete národ, ktorý by chápal symbolický 

význam srdca v inom zmysle, než na aký sme zvyknutí. Srdce, 
symbol lásky, srdečnosti a dobroty je všeobecne známy. Termín 
srdce má ústredné miesto v mystike, náboženstve i poézii všet
kých národov. Vo Svätom písme sa často stretávame s týmto 
výrazom pri vyjadrení smútku, radosti alebo postoja ľudí k svojmu 
Stvoriteľovi.

Symbol srdca veľmi často používali a používajú v svojich die
lach východní duchovní spisovatelia. Je to znak, ktorý napomína, 
že základom kresťanského života je láska k Bohu, lásky, ktorá sídli 
v srdci. Hovorí sa o modlitbe srdca, o strážení srdca, o pozornosti 
upretej na srdce, o čistote srdca, o myšlienkach, túžbach a roz
hodnutiach srdca, o Božej prítomnosti v srdci.

Čisté srdce je príbytkom Boha. Nestoriánsky mních a biskup 5. 
storočia, Martyrius Sahdona, oslavuje čisté srdce slovami: „Ma
ličké a úzke srdce, a predsa v sebe duchovne hostíš ako v tichom 
príbytku toho, koho ani nebo ani zem nemôže obsiahnuť.“ Čisté 
srdce poznáva Boha: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha“ (Mt 5, 8).

Obrazne povedané, srdce je žriedlo všetkých ľudských skutkov. 
„To, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 
Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, 
smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie“ (Mt 15, 18— 19). Pre 
veriaceho človeka je teda srdce poľom, na ktorom zvádza boj proti 
všetkým zlým skutkom, posilňovaný Kristom, ktorý uzdravuje skrú
šených srdcom (Lk 4, 18).

Strážiť srdce, dávať pozor na srdce sú často používané výrazy 
východných mystikov. Ide o odstránenie všetkých zlých myšlie
nok, ktoré napádajú človeka a výchovu k pozornosti. Pozornosť je 

•matkou modlitby. Máme obrátiť svoju pozornosť na srdce, aby sme 
boli pozorní voči Bohu.

Kresťan má strážiť svoje srdce, uzdravovať ho od hriechov a 
zlých náklonností. Ideálom východných kresťanov bol vždy „stav 
modlitby“ (katastasis), čo znamená mať takú stálu dispozíciu 
srdca a mysle, ktorá už sama osebe sa môže nazvať modlitbou.

Strážme si srdcia pred hriechom. Pretože hriech je vzbura proti 
Bohu a tá vzbura vychádza z tvrdého a prevráteného srdca. Nie je 
to vec ľahká, ale nie je nemožná, pretože Božia láska je rozliata v 
našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorého sme dostali (Rim 5, 
5), a s jeho pomocou nech v našich srdciach vládne Kristov pokoj 
(Kol 3, 15).

Mirón

Most Slovenského národného povstania v Bratislave

Na miesto dopravnej nehody privolali príslušníka VB. Istú 
staršiu paniu zrazilo auto, ale nič vážnejšie sa jej nestalo. Keď 
sa trochu spamätala, príslušník sa jej spýtal:

— Zbadala ste číslo auta, ktoré vás zrazilo?
— Nie, povedala pani, — ale všimla som si dámu za volan

tom. Mala červený klobúk s kvetmi a šedý kostým s bielou 
blúzkou.

Poučme sa z tohto príbehu . . .  Mnohí ľudia v živote obchá
dzajú pravý cieľ a zmysel svojej existencie. Nakoniec ani 
nevedia, prečo žijú.

Náš Božský Spasiteľ postavil pred nás veľmi náročnú úlo
hu. Vo svojej reči na hore povedal: „Vy teda buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Cieľom nášho 
života na zemi je teda dosiahnuť dokonalosť a svätosť. Je to 
úloha ťažká, náročná — ale nutná. Keď to mohli iní a iné, 
prečo nie ty, — povedal už kedysi sv. Augustín.

Úctou k svätým nám svätá cirkev pripomína, že každý člo
vek môže dosiahnuť tento cieľ a môže sa stať svätým a doko
nalým — aj keď nebude postavený na oltár. Nie je pravda, že 
svätec je človek z iného sveta, že ho treba hľadať v klášto
roch, alebo medzi pustovníkmi. Svätec nemusí byť len kňaz, 
či rehoľná sestra. Spasiteľ tieto slová adresoval každému: 
„Vy teda buďte dokonalí. . .  “

V obrovskom zástupe svätých, ktorých obdivujeme, uctie
vame, že už dosiahli tento svoj cieľ, vidíme sv. Jána Krstiteľa, 
Pánovho Predchodcu, o ktorom sám Spasiteľ vyhlásil, že je 
najväčším z narodených zo žien (Mt 11,11). Evanjelium podľa 
sv. Matúša nám spomína, že aj sám Herodes, hoci ho dal sťať, 
vážil si ho, pretože to bol „muž spravodlivý a svätý“ (Mk 6,20). 
A že bol sťatý mečom, to bolo preto, že nielen sám bol spra
vodlivý, ale túto spravodlivosť a svätosť žiadal aj na inom. 
Žiadal to aj od kráľovnej Herodiady a to ho stalo smrť.

Pohľad na tohto svätca, plného viery a lásky k Bohu, muža 
pevného predsavzatia a spravodlivého života, má nás kresťa
nov viesť k tomu, aby sme svoj život, ktorý je nám daný prežiť 
na tejto zemi, aby sme ho prežili čo najsvätejšie a najdokona
lejšie. Aby sme ukázali a dali na svetlo všetky driemajúce 
dobré vlastnosti a zúročili ich podľa svojich schopnosti, a 
aby sme raz „dali dobrú odpoveď na poslednom súde Kristo
vom“ (zo sv. liturgie).

Legendárny starogrécky bajkár Ezop v jednej svojej bájke 
napomína chválenkárov výrokom, ktorým uzemnil akéhosi 
vystatovníka, čo sa vychvaľoval, ako vysoko vyskakoval na 
pretekoch na ostrove Rodos: „Tu je Rodos, tu skáč!“

To znamená: tu skáč, tu dokáž, čo vieš! Tu nie slovami, 
ktoré dunia prázdnotou, ale skutkami ukáž, čo je v tebe naozaj 
dobré a skutočne cenné.

To platí i o nás kresťanoch, aby Spasiteľ nemusel i o nás 
hovoriť, že sa len zdáme ako tie obielené hroby, ale zvnútra 
plné umrlčích kostí (Mt 23,27). Že aj my sme často navonok 
spravodliví, ale vnútri plní pokrytectva a neprávosti.

Aby sme sa nielen zdali, ale spravodliví, dokonalí a svätí aj 
boli, toto máme v každodennom živote aj ukázať: doma, na 
pracovisku, na každom mieste, kde nás postavil Boh. To je 
reálna úloha, ktorú všetci máme prijať a splniť. A aj keď nebu
deme za svoj život a skutky postavení na oltár, predsa nám 
večný Sudca pri stretnutí sa s ním povie: „Správne, dobrý a 
verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mno
hým: vojdi do radosti svojho Pána“ (Mt 25,21).

o. F. Dancák

Nechcem mať nič s človekom, ktorý vie jedným dychom 
fúkať horúco i chladno.

Ezop
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Umelec inšpirovaný byzantskou misiou
Medzi svojrázne maliarske osobnosti na Slovensku nesporne 

patrí akademický maliar MIKULÁŠ KLIMčÄK.
Narodil sa a vyrástol v Humennom (16.11.1921). Na formovaní 

jeho ľudského a neskôr umeleckého profilu sa významne podie
ľalo rodinné prostredie. Pochádza z gréckokatolíckej rodiny. 
Základným faktorom umeleckého formovania v úzkej symbióze s 
vlastným hlbokým kresťanským svetonázorom a filozofiou bolo 
štúdium na výtvarnom oddelení Slovenskej vysokej školy technic
kej u Maxa Schurmanna a Jána Mudrocha v rokoch 1943— 1945, 
a najmä svetovo orientovaná pražská kultúrna atmosféra, pretože 
svoje štúdium absolvoval roku 1948 na Vysokej škole umeleckého 
priemyslu v Prahe. Potom tento hĺbavý, vážny, sústredený, pritom 
citlivý umelec dva roky pôsobil na rodnom východnom Slovensku.
V roku 1950 odchádza do Bratislavy, kde žije a pracuje doteraz.

Umeleckým, výtvarným ťažiskom Mikuláša Klimčáka je takmer 
výlučne monumentálno-dekoratívna tvorba v celej širokej škále 
techník — od tkanej viazanej tapisérie, art-protis, textilnú koláž, 
cez vitráž a gubu k štukolustru, mozaike, betónovým a kovovým 
reliéfom a dreveným objektom. Väčšinou diel realizuje za výdatnej 
pomoci svojho brata Jána Klimčáka, a to na umelecky a technicky 
vysokej úrovni. Nevyhýba sa ani klasickým maliarskym technikám
— tempere, oleju, lavírovanej kresbe, tušu a drobnej grafike.

Počiatky slovenských národných dejín a Veľká Morava patria
v pamäti slovenského národa medzi základné hodnoty. Táto sku
točnosť pretkávaná hlbokou spiritualitou, inšpirovaná byzantským 
ikonopisom, národným a nadnárodným, priam všeslovanským 
cítením, patrí až bytostne medzi silné žriedla umelcovej inšpirácie. 
Oslavy 1100. výročia príchodu apoštolov Slovienov Cyrila a 
Metoda na Veľkú Moravu, konané v roku 1963 boli veľkým med
zníkom v tvorbe Mikuláša Klimčáka. Preto vytvoril veľkolepé dielo
— gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave v roku 1971 o roz
meroch 600 x 320 cm, ktorá sa nachádza na Bratislavskom hrade. 
Odvtedy vytvoril nemálo kresieb, historických cyklov, ilustrácií 
obrazov a návrhov na gobelíny ako aj sériu art-protisov na oslavu 
národných dejín.

Je preto priam logické, že umelec v úzkej spolupráci s bratom 
sa aktívne angažuje v oblasti moderného cirkevného umenia gréc
kokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku. Jeho dielom je oltár, 
ikonostas a vnútorná maľba v gréckokatolíckom chráme v Bačkô- 
ve, vnútorná maľba v pútnickom chráme — malej bazilike v Ľutine, 
krížová cesta v Humennom, okná v gr. kat. chráme v Ľubici, 
bohostánok v gr. kat. chráme v Kružlove. Podľa jeho návrhu bol 
realizovaný sarkofág gr. kat. biskupa Petra Pavla Gojdiča (1888—  
1960) v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Z oblasti svetskej výtvarnej tvorby umelca treba spomenúť 
farebnú vitráž v nemocnici v Revúcej; 1957; gobelíny Jánošík, 
1960; Slovensko, 1973; Nový život, 1972; Práca 1972; návrh na 
mozaiku na Pražskom hrade, tempera, 1965; nástenné maľby na 
základnej škole v Bratislave, v rekreačnom stredisku Tatranská 
Lomnica a v kúpeľoch Piešťany.

Mikuláš Klimčák sa zúčastnil na viacerých celoslovenských 
výstavách a súťažiach. V rokoch 1985— 1986 sa zúčastnil viace
rými výtvarnými dielami na putovnej výstave Počiatky slovenských 
dejín a prejavy veľkomoravskej tradície vo výtvarnej a literárnej 
tvorbe v Bratislave, Komárne, Martine a Košiciach. Jeho diela upo
zornili na seba a vyvolali v širokej verejnosti a tlači široký ohlas.

Z personálnych výstav treba spomenúť výstavy v Bratislave a 
Košiciach (1961, 1971, 1986); Komárno, Nitra (1972); Humenné 
(1972); Praha (1973); Berlín (1973); Komárno (1987). V Trenčíne 
na hrade vystavoval od mája 1987 do októbra 1988. V Tatranskej 
galérii v Hornom Smokovci (od 10. 5. do 2. 7.1989 — výber z tvor
by).

Tvorivý a ľudský profil Mikuláša Klimčáka výstižne charakterizo
val komisár výstavy Ján Hraško na výstave, usporiadanej vo 
výstavnej sieni Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Brati

slave roku 1986 v katalógu slovami: „V celej svojej tvorbe zostáva 
a zostal akademický maliar Mikuláš Klimčák ukáznený, jedno
značný a skromný. Konfliktným situáciám v osobnom živote i v 
umeleckom živote sa vyhýba. Jemu vlastným je sústredené preži
tie duchovnej klímy, ľudskej pohody, medziľudských otázok a per
spektív civilizácie. Prijíma a odovzdáva. Odovzdáva výtvarnou 
rečou a umeleckým znakom to, čo vnútorne prijal, to, v čo verí a 
čím je vnútorne naplnený. V umeleckom snažení chcel a chce 
vyjadiť svedectvo o dnešnom živote, svedectvo o veľkej historickej 
minulosti národa, svedectvo o poézii dnešného žitia, a nadovšetko 
svedectvo o dejinnej oprávnenosti svojho ľudu na svojbytný 
národný a sociálny život.“

A. K.

AACTODOV N A S T l i f C  A

My m ladší
Okolo teba je tvoja generácia. Všetko mladí ľudia. Aj oni si 

zaslúžia tvoju . . .  pozornosť.

PANE, PROSÍM ŤA ZA NÁS MLADÝCH

Podľa tvojej vôle rastieme telesne a vyvíjame sa aj psychic
ky.

Daj, aby v nás vzrastal aj tvoj božský život.
My mladí sa cítíme navzájom veľmi blízki. Vieme sa pocho

piť a máme sa radi. Ved’ je to tvoja vôľa.
Toľko starší ľudia sú nám cudzí. Akoby žili v inom svete. A 

z toho hľadiska nás posudzujú a často kritizujú. Akoby u nich 
bolo všetko v poriadku.

Určite, medzi nami a nimi chýba tvoj duch.
Daj, aby mali s nami trpezlivosť a dôverovali nám. Nám zase 

pomáhaj, aby sme mali pre nich porozumenie. Poslúži to vzá
jomnému súladu.

(Grankemôlle-Stieler 126)
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Pri hormonálnych poruchách krúživým 
pohýbem vmasírovať do vnútornej strany 
stehien až na dva prsty pod slabinou, 
binou.

Pozorl Nikdy neaplikovaf krátko pred 
lihanitni, lebo sa môžu vyskytnúť ťažkosti 
so zaspávaním.

R e b r i B k o v f i  m a s f  (Achillea m il
lefolium — myší chvost). Používané čas
ti: Na jar sa pred vyrastaním byle zbe
rajú listy, usušia sa a rozdrvia sa na 
prach. P o u ž i t i e :  na vyliečenie zdĺ
havých a nehojacich sa popálenín, vre
dov a fistúl, na odstránenie nádorov, 
pri zápale semeníkov, na posilnenie ma
ternice.

Š o š o v i c o v á  m a s ť  (Lens culina
ria Med. — šošovica kuchynská). Použí
vané časti: dozretá šošovica sa v rúre 
celkom vysuší, na kávovom mlynčeku sa 
zcmelie a preoseje. Namiesto bravčovej 
masti sa používa čistá husacia mast. P o- 
u ž i t i e :  vtierať do svrbľavých omrz
lín.

L o v a n d u l o v á  m a s ť  ( Lavandu
la officinalis Chaix). Používané časti: 
čerstvé kvety levandule. P o u ž i t i e :  
vtiera sa na hrudi a chrbáte pri vážnom 
prechladnutí a bolestivom kašli. Po vtie
raní obaliť vlnenými šatkami alebo ma
čacími kožkami a takto udržiavať teplo.

K ô p r o v f i  m a * ť (Anethum graveo- 
lens L. — kôpor voňavý). Používané čas
ti: v plnom kvete sa rastliny pozberajú 
a na jemno pokrájajú. P o u ž i t i e :  ve- 
cor pred lahnutím sa masť vtiera do 
unavených údov.

S k a l n i c o v á  m a i  ť  ( Seraparvivum 
tectorom L. — skalnica strechová). Po
užívané časti: v máji pred vykvitnutím sa 
zberajú listy a rozdrvia sa. P o u ž i t i e :  
na ošetrenie žliaz, pri nádoroch za uša- 
ini. pri ochorení hrtanu, pri rakovine 
hrtanu, pri bolestiach uši a uzlinách na 
prsiach. Natiera sa najmä pri podliati
nách, popáleninách, zápaloch kože a 
pri bodnutí hmyzom.

Zeleinfková masť (Verbena officina
lis L.). Používané časti: kvitnúca vňať 
sa usuší a roztlčie sa na prášok. Použi
tie: Vtiera sa pri ochorení obličiek, 
sleziny a žlčníka. Pri žltačke sa masí
ruje oblasť pečene a žlčníka. Pri pros
tate sa vtiera do podbrušia. Lieči rany 
a vredy.

Masť z bielef ľ a l i e  (Lilium candi- 
dum L.). Používané časti: íaliový olej 
(jeho prípravu pozri pri zelinkových 
olejoch). Zvláštna príprava: 3 časti fó 
liového oleja, 1 časť šťavy z cibule, 1 
časť medu a 1 časť surového bielka. Na 
miernom ohni zahustiť na masť. P o- 
u ž i t i e :  pri uhrovitosti (akné) tváre 
naniesť večer ako masku.

II. ZeUnkové o l e j e

Do jedného litra olivového oleja liso* 
vaného za studená ca dá 250 g zeliniek.

Použije ta fia la  so širokým hrdlom 
a na 14 dní sa vyloží do okna. Potom 
n  scedí a xvyiok sa vylifuje. Ola] sa

(12)som 
echtík

HEBMAN-JOZEF WEIDINGER

náplni do tmavých flia i. Uskladfiovaf v 
chlade a na tmavom mieste. Moino Ihneď 
používať. Prípadné odchýlky od tohto 
receptu uvádzam pri jednotlivých rast
linkách.

V a l e r i á n o v ý  o l e j  (Valeriana 
off. L.). Používajú sa korene usušené a 
roztlčené na prášok. P o u ž i t i e :  pri 
ťažkostiach so zaspávaním vtierať na 
chrbát, krk a čelo. Pri poruchách spán
ku možno pred uložením sa do postele 
vypiť jednu polievkovú lyžicu oleja a 
zapiť čajom. Vmasírovať pri bolestiach 
klbov, krížov, pri reume a dne.

K ô p r o v ý o l e j  (Anethum graveo- 
lens L. — kôpor voňavý). Používa sa 
kvitnúca vňať. Príprava: vňať nakrájať 
nadrobno, zaliať olejem a 14 dní nechať 
vylúhovať na slnku. Potom variť 15 mi
nút vo vodnom kúpeli a nakoniec vyli
sovať. Do takto získaného oleja eSte 
raz dať čerstvý nasekaný kôpor, ale 
len polovičné množstvo a nechať zase 
14 dni vylúhovať. Znova variť vo vod
nom kúpeli. Tretí raz naložiť len Vi 
nasekaného kôpru. Potom už možno olej 
vylisovať a odložiť v tmavých fľašiach. 
Istý čas nechať postáť na tmavom a 
studenom mieste a až potom používať.

V n ú t o r n é  použitie: pri pichaní v 
ušiach, pri zápale mandlí, bolestiach 
brucha, pri bolestilch žalúdka, pri cho
robách pečene, pri bolestivom močení, 
pri bolestivej menštruácii, pri zápale va
ječníkov. Ak sa použije čo len jedna 
čajová lyžička, už i to prinesie úľavu.

V o n k a j š i e  použitie: na vtieranie 
pri bolestivom bodnutí hmyzom, pri opu
choch, hrčlach, výronoch krvi, zápaloch 
u mužov pri bolestiach oemsnníkov, u 
žien pri bolestiach v podbrušku, pri 
ťažkostiach s obličkami a mechúrom. 
Pri migréne, bolestiach hlavy a nespa
vosti sa olej vtiera do nosných dierok, 
spánkov, čela, krku a za ušami. Pri pi
chaní v ušiach popri vnútornom po
užití pomáha aj tampón namočený v 
oleji. Pri zápale mandli treba olej vtie
rať do príslušnej časti hrdla.

Ealiový olej [Lilium candidum L.). 
Používajú sa čerstvé, celkom rozvinuté 
kvety. Príprava: nakrájať nadrobno a 
14 dní vylúhovať na pekne slnečnom 
okne. Za tým krátko povariť vo vodnom 
kúpeli a až potom vylisovať. Vonkajšie 
použitie: Pri bolestiach šliach na prs
toch rúk a nôh. Pri stvrdnutí kože a 
tvorbe mozoľov (zrohovatenej kože) — 
v tomto prípade je vhodné natierať tie
to miesta cibuľovou šťavou, a to cez 
niekoľko večecpv za sebou. Nato treba 
aplikovať dôkladný kúpeľ nôh v horú

cej slanej vode, potom sa príslušné 
miesta dôkladne vykefujú. Eallový oJe) 
sa vtiera až potom. Na pestovanie krá
sy (kozmetika) sa tvár večer masíruje 
ľaliovým olejom, ráno sa umyje horú
cou vodou, za tým sa studenou vodou 
opláchne a zľahka sa nanesie arnlková 
tinktúra. Pri uhrovitosti tváre, červe
nom nose a vráskach sa používa ľalio- 
vá masť.

Vnútorné použitie: večer pred spa
ním sa použije jedna čajová lyžička a 
zapije sa teplým mliekom. Pôsob; up> 
kojujúco po namáhavom dni u'.ebo 
veľkých starostiach.

Levanduľový olej (Lavandula of.ici- 
nalls L.). Používajú sa čerstvé alebo 
usušené kvety. Použitie: V lete pratí 
predchádzkou lesom, lúkami alebo pri 
práci v záhrade sa natrieme olejom. 
Odháňa to dotieravé muchy, komáre a 
kJieSte. Ak sa trochu vtiahne do nosa, 
posilňuje to nervy, odstráni bolesti ner
vov, zmierni migrénu a bolesti hlavy. 
Pri unavených očiach sa mierne naná
ša na viečka, čo posilňuje a) slabé oči. 
Častejšie privoniavanie k fľaštičke s 
levanduľou upokojí rozčúleného, povzbu
dí chuť do jedla a podporuje trávenia.

Lopúchový olej (Arctlum lappa L. — 
lopúch väčší). Foužívajú sa čerstvé 
dvojročné korene, nadrobno nakrájané. 
Príprava: vylúhovať sa musí 6 týždňov. 
40 dní, v slnečnom okne. Potom zo
hriať vo vodnom kúpeli a vylisovať. 
Použitie: častejšie sa n’m ošetruje po
kožka hlavy a vlasy. Najprv sa vlasy 
dôkladne umyjú, potom sa do pokožky 
vtiera puškvorcový lieh (pozri tinktú
ry ), niekoľko hodín sa počká a potom 
sa masíruje lopúchovým olejom. Pod
poruje rast vlasov a dodáva im zdravý 
lesk. Konce rozštiepených vlasov sa od
strihnú a vtieranie lopúchovým olejom 
pôsobí potom proti štiepaniu vlasov. 
Miesta so spálenými vlasmi sa celkom 
rýchlo zahoja, ak sa nejaký čas pravi
delne ošetrujú olejom.

Divozelový olej (Verbascum thapst- 
fortne Schrad. — divoz-jl veľkokvclý). 
Používajú Sa kvety nazberané v júli a 
auguste. Príprava: Najprv sa 14 dní vy- 
luhujú v oleji na slnku, potom sa vo 
vodnom kúpeli ohrejú a vylisujú. Toto 
sa opakuje ešte dva razy tak, ako bolo 
opísané pri kôprovom oleji. Použitie: 
na zmiernenie bolestí unavených nôh, 
na zmiernenie bolestí šije, ktoré vyvo
lal prievan. Ked po ťažkej práci bolia 
plecia. Ked po športovaní či práci bo
lia ramená a stehná. Dlvozelový olej j i  
najvhodnejší na masáže pre športovcov 
a trénerov.

M&tový olej (mentha piperita — ma?a 
pleporná). Mladé listy a ešte nevyvinu
té olistené výhonky sa nadrobno nase
kajú. Príprava: na 40 dní postaviť na 
slnko, potom zohriať vo vodnom kúpeli 
a vylisovať. Do výťažku sa ešte raz <äi 
rovnaké množstvo a opäť sa nechá €0 
dni vylúhovať. Potom sa precedí a vyli
suje. Pridať jednu tretinu glycerínu.

(Pokračovanie.)

\
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K R E S ŤA N S K É H O  S V E T A

•  Vo Vatikáne vyšiel nový ročník Annuario Pontificio, ktorý pri
náša všetky dôležité údaje týkajúce sa cirkvi v celom svete. Jeho 
oneskorenie bolo spôsobené zmenami v Rímskej kúrii podľa 
apoštolskej konštitúcie Pastor bonus, ktoré vstúpili v platnosť 1. 
marca t. r.

•  Na vigíliu, sviatku Zoslania Svätého Ducha boli v prítomnosti 
Svätého Otca vyhlásené dekréty Kongregácie pre svätorečenie o 
kanonizáciách a beatifikáciách 14 Božích sluhov. Sú medzi nimi aj 
František a Hyacinta Marto, deti, ktorým sa zjavila Božia Matka vo 
Fatime. Umreli vo veku 10 a 11 rokov. Tretia účastníčka — rehoľ
níčka ešte žije.

•  Prýkrát v roku 1984 usporiadali v Ríme duchovné cvičenie 
kňazov z celého sveta. Zúčastnilo sa na nich 6000 kňazov zo 100 
štátov. Ústrednou témou bol sviatostný život kňaza. V roku 1990 
duchovné cvičenie pre kňazov z celého sveta opäť usporiadajú. 
Podľa predbežných správ čakajú približne 7000 duchovných. 
Usporiadateľom je Evanjelizácia 2000. Témou bude Poslanie 
evanjelizácie a prednášať bude sám Svätý Otec, Matka Tereza z 
Kalkaty, niektorí kardináli a odborníci duchovného života. Cviče
nie bude 14.— 18. septembra 1990 v Ríme.

•  V Bagdade (Irak) zomrel 82-ročný babylonský patriarcha pre 
katolíkov chaldejského obradu Pavol II. Cheiko, ktorý bol známy 
svojou veľkou zbožnosťou, hlbokým duchovným životom, starajúci 
sa o veriacich tohto jedného z najstarších obradov.

•  Svätý Otec Ján Pavol II. menoval kardinálov Simona D. Lour- 
dasamyho, Antonia Innocentiho a Jozefa Tomka za členov Kon
gregácie pre vierouku.

•  Sofron Dmiterko, gr. kat. biskup z Ivano-Frankovska (ZSSR), 
navštívil začiatkom mája t. r. Poľsko, kde sa stretol s predstavi
teľmi katolíckej cirkvi a navštívil niektoré gréckokatolícke farnosti. 
Na Jasnej Hore spolu s gen. vikárom o. mitrátom Janom Martynia- 
kom z Legnice slúžil sv. liturgiu, pri ktorej prehovoril k prítomným 
pútnikom. Hovoril o veľkej úcte, ktorú prechováva gréckokatolícka 
cirkev k Matke Božej Čenstochovskej.

•  Francúzsky kardinál Jean-Marie Lustiger, navštívil začiatkom 
mája t. r. Sovietsky zväz. Počas svojho pobytu navštívil mestá 
Rigu, Vilno, Leningrad a Moskvu, kde sa stretol s duchovenstvom 
a veriacimi rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Jeho návšteva 
mala nábožensky charakter.

•  Tohtoročný Gréckokatolícky cirkevný kalendár, ktorý vydali
oo. bazitiáni vo Varšave v ukrajinčine, uvádza aj schematizmus 
gréckokatolíckej cirkvi v Poľsku. Z neho sa dozvedáme, že v 
dvoch vikariátoch, ktoré spravuje gen. vikár o. mitrát Jan Marty- 
niak a gen. vikár o. Jozafat Romanek OSBM, pôsobí v pastorácii 
62 duchovných. Okrem toho tu pôsobí rád sv. Vasila Veľkého 
(mužská a ženská vetva), ženský rád Služobníc Nepoškvrne
ného počatia Panny Márie a rád sv. Jozefa, Obručníka Panny 
Márie.

•  Generálny tajomník Biskupskej synody arcibiskup Johan 
Schotte oznámil, že sa robia prípravy na mimoriadnu špeciálnu 
synodu biskupov, ktorá sa bude zaoberať výlučne problémami cir
kvi v afrických štátoch. Miesto a čas ešte nie sú určené.

•  Kubánska vláda povolila katolíckej cirkvi zriadiť tlačiareň pre 
jej potreby. Investičný náklad — vyše 250 tisíc dolárov — bude 
pokrytý milodarmi katolíkov, najmä z NSR a USA.

•  V Taliansku začali uvádzať nové rozhlasové katolícke noviny. 
Budú ich vysielať každú nedeľu a budú trvať pol hodiny.

•  V Leányfalu pri Budapešti bolo 15. a 16. apríla t. r. stretnutie 
žien, zorganizované Berlínskou konferenciou európskych katolí
kov, na tému Spoločná zodpovednosť žien a mužov za zachova
nie života.

•  Novým vedúcim Úradu pre cirkevné záležitosti v Maďarsku sa 
stal Barna Sarkadi Nagy. Nahradil v tejto funkcii Imre Miklósa, 
ktorý ju zastával vyše 38 rokov.

•  Päťtisíc talianskych bratstiev, rozvíjajúcich svoju činnosť na 
poli charity, ktoré dnes majú dva milióny členov, naplnili na sviatok 
Zoslania Svätého Ducha svätopeterskú baziliku, kde pre nich Ján 
Pavol II. slúžil sv. liturgiu. Vo svojom pozdrave ich nazval predvo
jom hnutia laikov, ktoré je znamením prítomnosti a pôsobenia 
Svätého Ducha.

•  Švédska evanjelická organizácia Biblia všetkým podľa 
dohody dodá do r. 1995 do ZSSR 12 miliónov výtlačkov Biblie. V 
minulom roku dodala 150 tisíc exemplárov.

•  Havanský arcibiskup Jaime Ortega pred niekoľkými týždňami 
navštívil Vatikán a odovzdal Svätému Otcovi pozvanie kubán
skeho episkopátu na návštevu krajiny. Podľa neoficiálnych správ 
sa návšteva uskutoční v r, 1991.

•  Vo Vatikáne skúmajú cirkevní experti, či je možné blahoreče
nie a svätorečenie bez oficiálneho potvrdenia zázrakov. Jeden z 
expertov vyhlásil, že môžu byť i iné formy zázrakov ako obrátenie, 
avšak „Boží prst“ musí byť tu predsa jasný.

CHORÝCH JE STÁLE DOSŤ
Nie je to dávno, keď v jednej obci v rámci drobných prevádz

karní otvoril svoju „ordináciu“ bylinkár. Za krátky čas prijímal 
denne až sto chorých a pred jeho prevádzkarňou parkovali 
auta z celej republiky.

Dnes už bylinkár neordinuje, ale keby znovu začal, všetko 
by sa opakovalo. Chorých je stále dosť a tí hľadajú pomoc, 
kde sa dá.

Aj za Ježišových čias sme často počuli zúfalé volanie o 
pomoc: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!

Na ľutinskej ho re .
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Kronika otca ordinára
Dňa 7. mája 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a, apošt. admi

nistrátor prešovský^ posvätil obnovený chrám v Michalovciach. — 
Dňa 9. mája 1989 sa zúčastnil na Pražskom hrade na recepcii 
u prezidenta republiky pri príležitosti 44. výročia oslobodenia našej 
vlasti. — Dňa 11. mája 1989 sa zúčastnil na rokovaní na minister
stve kultúry SSR v Bratislave a tiež na zasadaní ZOS. —  Dňa 14. 
mája 1989 na sviatok Zoslania Svätého Ducha slúžil v Rafajov- 
ciach slávnostnú sv. liturgiu a prihovoril sa k veriäcim. — Dňa 16. 
mája 1989 sa zúčastnil na dekanskej porade v Kamienke (okr. 
Stará Ľubovňa). — Dňa 17. mája 1989 viedol pohrebné obrady za 
nebohého o. Štefana Kmeca, t. dekana, správcu farnosti Bačkov.
— Dňa 18. mája 1989 sa zúčastnil na dekanskej porade v Humen- 
nom. — Dňa 20. mája 1989 v Kojšove uviedol do funkcie nového 
okresného dekana okresu Spišská Nová Ves ó. Vasila Kormaníka, 
tamojšieho správcu farnosti. — Dňa 22. mája 1989 viedol 
pohrebné obrady za nebohého o. Štefana Havrilu v Košiciach. — 
Dňa 26. mája 1989 navštívil niektoré farnosti v okrese Trebišov a 

'  Vranov. — Dňa 30. mája 1989 v Prešove viedol poradu okresných 
dekanov. Na porade bol prítomný aj námestník ministra kultúry 
vlády SSR PhDr. Vincent Máčovský a vedúci oddelenia PhDr. 
Pavol Jurkovský. — Dňa 31. mája 1989 boľna prijatí vedúcich 
predstaviteľov katolíckej cirkvi na Slovensku u ufedsedu vlády 
SSR Ivana Knoteka. Toho dňa večer v mariánskej bazilike v Ľutine 
slúžil sv. liturgiu a prihovoril sa k pútnikom pri príležitosti zakonče
nia mariánskeho mesiaca mája.

M. M.

Z  minuloročnej odpustovej slávnosti v Klokočové

Mariánske odpusty v mesiaci august: Š á š o v á  — 
13. augusta; K l o k o č o v  — 20. augusta; Ľ u t i n a  — 
27. augusta. V mesiaci septembri: Č i r č — 3. septem
bra; K o š i c e — 10. septembra.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje životné a kňazské jubileá pripomínajú 

títo duchovní otcovia:
Štefan Haluška, na odpočinku v Prešove — 80 rokov od naro

denia (20. 8. 1909);
Fedor Bugír, správca farnosti Jakubany —  70 rokov od narode

nia (22. 8. 1919);
Alfonz Bocko, správca farnosti Beloveža — 25 rokov od ordi

nácie (24. 8. 1964).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich 

modlitbách.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Pri júlových výročiach nám nedopatrením vypadli tieto kňazské 
jubileá:

František Dancák, správca farnosti Kružlov — 25 rokov od 
ordinácie (19. 7. 1964);

Alexej Janočko, správca farnosti Krásny Brod — 60 rokov od 
narodenia (28. 7. 1929);

Ján Franko, správca farnosti Poráč — 50 rokov od ordinácie 
(30. 7. 1939);

Pavol Tirpák, správca farnosti Sečovce — 50 rokov od ordiná
cie (30. 7. 1939);

Mons. Ján Hirka, ordinár, apošt. administrátor prešovský — 
40 rokov od ordinácie (31. 7. 1949).

Jubilantov srdečne pozdravujeme a želáme veľa Božích milostí.
Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Naše hroby
Dňa 30. apríla 1989 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 86. roku 

svojho života a 61. roku kňazstva

o. Pavol M á r t y á k, t. arcidekan, asesor, gr. kat. duchovný 
na odpočinku v Humennom.

Zosnulý sa narodil 19. decembra 1903 v Čukálovciach. Na 
kňaza bol vysvätený 28. augusta 1928. Pôsobil vo farnosti 
Nechválová Polianka, Bokša, Zubné a Zbojné.

Pochoval ho ndp. Mons. Ján Hirka, ordinár prešovský dňa 3. 
mája 1989 v Humennom.

Dňa 14. mája 1989 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 67. roku 
svojho života a 41. roku kňazstva

o. Štefan H a v r i I a, gr. kat. duchovný na odpočinku v Koši
ciach.

Zosnulý sa narodil 31. augusta 1922 v Sečovciach. Na kňaza 
bol vysvätený 8. decembra 1948. Pôsobil vo farnosti Šumiac.

Pochoval ho ndp. Mons. Ján Hirka, ordinár prešovský dňa 22. 
mája 1989 v Košiciach.

Vičnaja im pamjať!
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(Životopisné dáta)

25. novembra 1881 — narodil sa v Sotto il Monte.
V ten istý deň bol aj pokrstený.

1888 — pristúpil k prvému sv. prijímaniu.
13. februára 1889 — pristúpil k sviatosti birmovania v Carico.
1892 — vstúpil do Malého seminára v Bergamo.
1896 — začína písať duchovný denník, ktorému dá názov II 

Giornale delľ Anima.
1901 — v rímskom seminári sv. Apolinára.
13. júla 1904 — dosiahol doktorát posvätnej teológie.
10. augusta 1904 — vysvätený na kňaza v kostole S. Maria in 

Monte Santo v Ríme.
15. augusta 1904 — doma slávi primície.
31. januára 1905 — tajomník biskupa Radini Tedesčhi.
1915— 1918 — vojenská služba.
1920 v decembri — začína pracovať v kongregácii pre šírenie 

viery.
7. mája 1922 — prelát Jeho Svätosti.
3. marca 1925 — menovanie za tit. arcibiskupa areopolitán- 

skeho a apoštolského vizitátora v Bulharsku.
19. marca 1925 — biskupská vysviacka v kostole sv. Karola in 

Corso Romano.

Hrob pápeža Jána XXIII.

1929 — navštívil Čensfochovú a Prahu.
1934 v novembri — sa stal apoštolským delegátom v Turecku a 

Grécku. Počas vojny pomáha židom.
23. decembra 1944 — menovanie za nuncia vo Francúzsku. 
1952 — stály pozorovateľ Svätej Stolice pri UNESCO.
12. januára 1953 — menovaný za kardinála.
15. januára 1953 — menovaný za patriarchu v Benátkach.
1954 v októbri — pápežský legát na mariánskom kongrese v 

Bejrute.
1958 v marci — pápežský legát v Lurde.
28. októbra 1958 — zvolený za pápeža.
4. novembra 1958 pápežská korunovácia.

>  f25. januára 1959 — oznamuje koncil v bazilike sv. Pavla. "  /
29. januára 1959 — Prvá encyklika Ad Petri Cathedram. Ozna

muje program pontifikátu.
15. januára 1961 — encyklika Mater et Magistra.
4 . októbra 1962 — cesta do Loreta a Assisi.
11. októbra 1962 — otvorenie Druhého vatikánskeho koncilu. 

Prvá*sessia skončila 8. decembra 1962.
12. októbra 1962 — prijal slovenských biskupov, ktorí boli na 

koncile v Ríme.
11. apríla 1963 — encyklika Pacem in terris.
11. mája 1963 — apoštolský list Magnifici eventus — k cyrilome- 

todskému jubileu.
17. mája 1963 — posledná sv. omša.
3 . júna 1963 — večer o siedmej hodine a 49 minútach zomiera.

OKOLO SVOJHO ZOMIERAJÚCEHO OTCA

Dňa 31. mája 1963, keď Ján XXIII. prijal posledné sviatosti, mu 
jeho osobný tajomník povedal: „Svätý Otče, pri Vašej posteli je nás 
málo, ale na námestí sa zhromaždil veľký zástup, ktorý sa modlí a 
trpí s Vami a za Vás.“ Pápež, keď na chvíľu zozbieral svoje sily, pre
javil posledný znak svojho dokonalého duševného pokoja a svojho 
realizmu, odpovedal: „Je prirodzené, že sa to deje; je správne, že 
deti sú okolo svojho otca, ktorý zomiera. Ja ich milujem a ony milujú 
mňa.“

Konať všetko z lásky
1. Za nič na svete a pre nijakú ľudskú lásku nerob niečo zlého; 

ale dobrý skutok možno niekedy aj vynechať alebo zameniť lepším, 
ak tým osožíme človekovi, ktorý to potrebuje.

2. Lebo tým sa dobrý skutok nemarí, lež mení v lepší.
3. Skutok bez lásky nič neosoží.
4. Ale čokoľvek konáme z lásky, hoci aké malé alebo nepatrné 

by to bolo, prináša hojné ovocie.
5 . Boh viac hľadí na to, kto s akým úmyslom niečo robí, než na 

dielo, ktoré koná.
6 . Mnoho robí, kto mnoho miluje.
7. Mnoho robí, kto koná správne.
8. Dobre robí, kto viac slúži celku ako vlastnej vôli.
9. Niečo sa nám často zdá láskou, a je to skôr telesnosť; lebo 

prirodzená náklonnosť, vlastná vôľa, nádej na odplatu, túžba po 
pohodlí zriedkakedy prito.m chýbajú.

10. Kto má pravú a dokonalú lásku, v ničom nehľadá seba, ale 
chce, aby sa všetko dialo len na slávu Božiu.

11. A nikomu nezávidí, lebo nijaké vlastné radosti nemiluje.
12. Ani sa nechce radovať sám v sebe, ale nadovšetko túži po bla

ženosti v Bohu.
13. Nikomu nepričíta za zásluhu, ak v ňom vidí dobro, ale všetko 

celkom vzťahuje na Boha, od ktorého ako z prameňa pochádza 
všetko a v ktorom je všetkým svätým pripravený konečný vnútorný 
pokoj.

14. Kto má len iskričku pravej lásky, iste pocíti, že všetko pozem
ské je číra márnosť.

(Tomáš Kempenský: Nasledovanie Krista, 1,15)

f -----------------------------------------------------------------------------ľ--------------------- : '

íí>}|L/^W1) - mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladateľstve, Bratislava. 
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