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Kríž na ceste spásy
Skončili sa prázdniny a s nimi utíchol i cestovný ruch. 

Mnohí mnoho cestovali. Kríže, ktoré sa nachádzajú pri ces
tách, sme možno prehliadli. Nemohli sme však prehliadnuť 
kríže — križovatky ciest, nevidieť alebo nerešpektovať 
dopravné značky.

Práve tu hlavná cesta zrazu sa stane vedľajšou. Je nutné 
dávať prednosť iným. Pre dospelých, vodičov je to samozrej
me. Často však to nevedia pochopiť deti, alebo tí, čo nepoz
najú dopravné predpisy. Keby sme tieto skutočnosti ignoro
vali, ťažko by sme došli k cieľu svojej cesty spásy.

Aj na ceste spásy vznikajú podbbné situácie, kde sa nemô
žeme vyhnúť križovatkám — krížu. „Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt16, 
24). Nie je to však ľahké a jednoduché. Ak sa kríži naša vôľa 
s Božou vôľou a nedáme prednosť, zákonite dochádza ku 
katastrofe.

Skríženie vôle anjelov s Božou vôľou znamenalo večný 
pád. „Videl som satana padať z neba akQMblesk“, hovorí Ježiš 
Kristus (Lk 10,18).

Človek už v raji poznal Božiu vôľu. „Pán Boh, však takto 
prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo 
stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy 
by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2,16— 17).

Napriek tomu človek podľahol pokušeniu diabla. „Tu pove
dal had žene: „Práve nezomriete, naopak, Boh vie, že v deň, 
keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako 
Boh, poznajúci dobro a zlo“ (Gn 3, 4— 5). Eva preto vzala 
z ovocia, jedla a dala aj svojmu mužovi. A on tiež jedol 
(Gn 3, 6).

Človek takto stratil telesnú nesmrteľnosť. Boh však nedo
pustil, aby človek žil vo večnom zatratení. Pre svoju nepo
slušnosť bol síce vyhnaný z raja a tým stratil možnosť sám 
nadobudnúť večnú blaženosť. Preto Pán Boh posiela svojho 
jednorodeného Syna. A on, keď prišiel, povedal: „Nik nevys
túpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako 
Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj 
Syn človeka, aby každý, kto verí mal v ňom večný život“ (Jn 
3,13—15).

Nebolo to ľahké a jednoduché ani pre nášho Spasiteľa.
V Getsemanskej záhrade padol na tvár a modlil sa: „Otče, 
môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja 
chcem, ale ako ty“ (Mt. 26, 39).

Boh však volí na ceste našej spásy znovu križovatku — 
kríž. Ale tu nedochádza k porušeniu pravidiel. Zdôrazňuje to 
sv. apoštol Pavol v Liste Filipanom: „Uponížil sa, stal sa 
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (2, 8).

Náš Spasiteľ sa krížu nevyhol, lebo to bola Božia vôľa. 
Nevyhýbajme sa preto ani my svojim krížom, ak je to Božia 
vôľa. Zaprime sami seba, vezmime svoje kríže a nasledujme 
Ježiša Krista — aj keď je to neraz ťažké — aby sme došli 
k cieľu našej spásy, k cieľu našej cesty.

Spas ľud svoj, Pane, a požehnaj svojej dedičstvo. Daruj svätej cirkvi 
víťazstvo nad nepriateľmi a svoj ľud ochraňuj svätým krížom (Tropár 

svätého kríža)

Pripomeňme si to na sviatok Povýšenia svätého kríža, keď 
pri svätej liturgii spievame: „Tvojmu krížu klaniame sa, Vlád
ca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.“ Nezabudnime na 
to, ak pôjdeme okolo kríža pri ceste, keď ho budeme bozkať 
v chráme, alebo keď sa ním prežehnávame.

o. Juraj Danko

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU M ODLITBY NA SEPTEMBER  

Aby m ladí ľudia vedeli v duchu evanjelia uskutočňo
vať ideály slobody, ľudského pokroku a spoločného  
dobra. 

Srdce ježišovo, sprevádzaj svojím  požehnaním  
kazateľov, spovedníkov a duchovných radcov.
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1. P Cirkevný nový rok (Načalo Indikta)
Simeon, ctihodný. Prvý piatok

2. S Mamant, mučeník
3. N 16. nedeľa po ZSD. — Hl. 7. Utr. ev. 5. Antim, mu

čeník
4. P Babyl, arcibiskup a mučeník. Mojžiš, prorok
5. U Zachariáš, prorok
6. S Spomienka zázraku sv. arch. Michala v Kolosách
7. Š Sozont, mučeník
8. P Narodenie presv. Bohorodičky
9. S Joachim a Anna, ctihodní

10. N 17. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 6. Minodora, 
Mitrodora a Nymfodora, mučenice 
Nedeľa pred Povýšením sv. kríža

11. P Teodora, ctihodná
12. U Autonom, mučeník

Oddanie sviatku Narodenia presv. Bohorodičky
13. S Kornel, stotník, mučeník
14. Š Povýšenie sv. kríža
15. P Nikíta, mučeník
16. S Eufímia, mučenica
17. N 18. nedeľa po ZSD. — Hl. 1. Utr. ev. 7. Sofia (Žofia) 

a jej tri dcéry: Viera, Nádej a Láska, mučenice 
Nedeľa po Povýšení sv. kríža

18. P Eumeniáš, biskup
19. U Trofim, Sabbat a Dorimedont, mučeníci
20. S Eustach a spol., mučeníci
21. Š Kodrát, apoštol

Oddanie sviatku Povýšenia sv. kríža
22. P Fokas, biskup a mučeník
23. S Počatie sv. Jána Krstiteľa
24. N 19. nedeľa po ZSD. — Hl. 2. Utr. ev. 8. Tekla, mu

čenica; apoštolom rovná
25. P Eufrosínia, ctihodná
26. U Ján Bohoslovec, apoštol a evanjelista
27. S Kalistrát a spol., mučeníci
28. Š Chariton, vyznávač
29. P Kyriak, ctihodný
30. S Gregor, biskup a mučeník

Niet vznešenejšej, ale aj zodpovednejšej úlohy, ako byť 
vychovávateľom. Uvedomila si to skupina francúzskych štu
dentov, ktorí sa takto modlili za svojich vychovávateľov: 

Pane, prosíme ťa za našich vychovávateľov.
Daj, aby našli silu vziať na seba úlohy, ktorých plnenie 

im sťažujeme našou nedbalosťou.
Daj, aby mali v nás dôveru, hoci my ju často našou 

zlomyseľnosťou podkopávame.
Osvieť ich, aby vedeli usmerňovať našu výbušnú 

veľkodušnosť a naše tajné túžby.
Napokon daj, aby sme sa od nich naučili, ako milovať teba 

a ako budovať dennou prácou tvoju večnú katedrálu.
(Claude a Feder 277)

n a  d e n

„Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, 
každému podľa jeho schopností. . . “  (Mt 25,15).

Matka sv. Klementa z Ancyry svojmu synovi v mladosti často 
pripomínala: „Syn môj! To, o čo tu ide, je večný život.“

V tomto zmysle máme chápať i Kristovo zverenie darov, aby 
sme s nimi hospodárili podľa svojich schopností a získali si tak čo 
najlepšiu odmenu u nebeského Hospodára. Ide tu vlastne o večný 
život, život bez konca a boli by sme opravdu naničhodníci, keby 
sme sa nepričinili o jeho dosiahnutie.

„Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kri
čala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane . . .  Dcéru mi hrozne trápi 
zlý duch“ (Mt 15, 22).»

Matúš Talbot, írsky apoštol (1856— 1923), ktorého obrátenie 
bolo výsledkom vytrvalej modlitby jeho matky, sa takto vyznal: 
Trýznil som srdce svojej matky. — To ho najviac bolelo. Ale mat
kina láska bola silnejšia ako synova neresť. Matka pevne verila v 
účinnosť modlitby a ako sv. Monika moderných čias sa modlila za 
svojho blúdiaceho syna, pričom mala vieru schopnú hory prená
šať. Nechcela ani veriť, čo si ľudia hovorili o jej synovi: že sa vrhá 
priamo čertovi do náručia. Ona mu zatarasovala cestu ružencami. 
A tieto zátarasy — modlitby boli vždy hustejšie. A zvíťazila. Jej syn 
sa obrátil a ďalší život prežil v chýre svätosti.

S takouto pevnou a veľkou vierou sa obrátila na Spasiteľa aj 
kanaánska žena o uzdravenie svojej dcéry. A neodišla, neprestala 
prosiť. Preto jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa 
ti stane, ako chceš“ (Mt 15,28). Toto je moc veľkej dôvery v Boha!

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí. . . “  (Jn 3, 16).

Pri ceste do mariánskeho pútnického miesta Ľutiny vidíme 
kamenný kríž s nápisom: „Ó, svätý kríž, ty spása naša jediná!“

Svätý kríž! Väčšina z nás ho má vo svojich bytoch. Dokonca je 
to „moderné“ mať kríž a veľmi starý. Vnukovia ho zháňajú po 
dedoch a na povale rodného domu. Mladí ho často nosia na 
prsiach . . . Ale kríž nie je na ozdobu. Kríž nám ukazuje na hriechy 
sveta, i na naše vlastné, pre ktoré trpel a zomrel Boží Syn. Tým, 
že Boží Syn trpel a zomrel na ňom, dal zmysel aj všetkému, čo my 
trpíme. Len tak sa stane pre nás kríž naozaj znamením svätým, 
znamením našej spásy a viery.

„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6,
31).

Láska k človekovi bez rozdielu, to je cesta k Bohu. Sv. František 
Saleský, učiteľ duchovného života, vidí cestu k Bohu práve cez 
bratov a sestry, cez ľudí ktorí sú odkázaní na našu pomoc a služ
by . . .  Pán Ježiš nám dal veľmi praktické pravidlo pre uskutočňo
vanie lásky k blížnému: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 
robte aj vy im!“ Ktosi ho nazval „zlatým pravidlom“ . Naozaj, je to 
zlaté pravidlo pre naše vzájomné vzťahy s našimi blížnymi.

„Keď sa blížili k mestskej bráne, práve vynášali mŕtve
ho . . .  (Lk 7, 12).

Keď Rím bol na vrchole svojej slávy a moci, oplýval bohat
stvom, nádherou a slávou, veľký básnik Horatius napísal: „Všet
kých nás čaká jedna noc, všetci musíme stúpať cestou smrti.“

Mladý môže, starí musí, — hovorí príslovie. Sväté písmo nám 
mnohými obrazmi to aj pripomína. A nie menej život.. Preto nás 
Spasiteľ napomína: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodi
ny“ (Mt 25, 13).

-fd-

Nevyhľadávajte príliš vo svojich skutkoch väčšiu alebo menšiu 
zásluhu, ale radšej väčšiu Božiu slávu.

Sv. František Saleský
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Mesiac so smutným výročím
s m e  v septem bri, v mesiaci, kt.- j Ľ j e  už tradične poznačený  
začiatkom n ového ško lsk éh o  roku. 'ť n tohtoročný m á však smutné 
výročie. J e  tomu 50 ro k o v , čo  vyp <t Iruhá svetová vojna. A  tak 
na hodine mieru, ktorá sa už stalc traä!ciou na našich šk o lá ch , sa 
rozpráva m ladým poučen ie o  vojm., kt-'-rá v tento deň  —  1. septem 
bra 1939 —  vypukla. Pripom ínajú sa okam ihy, k eď  vpád nacistic
kých vôjsk do  Poľska otvoril najväčšie krviprelievanie v ľudskej his
tórii.

Prvý septem ber 1939 je  takto vo všeckvch kalen dároch  sveta z a p í
saný a k o  deň začiatku druhej svetovej vojny  — : najväčšieho ozb ro je 
ného konfliktu  v ľudských, dejinách V tento deň ráno o  4. hod ine a 
45. minúte napadli n em ecké vojská bez  vypovedania vojny, P oľsko. 
Týmto dňom  sa začali odvíjať m im oriadne tragické udalosti, bezcit
nosti a  zverstvá. J e  to teda výročie začiatku strašného zločinu 20. 
storočia.

Druhá svetová vojna m ala ď alekosiah le následky, ktoré svojou  
intenzitou, rozsahom  aj d ĺžkou  prekon ala  smutné výsledky prvej 
svetovej vojny. Vojna trvala 6 rokov , b o lo  d o  nej vtiahnutých 61 
krajín a viac a k o  80 percent obyvateľstva našej planéty. V ojenské  
akcie sa viedli na územ iach Európy, Á zie, A friky a na A tlantickom , 
Tichom, In dickom  a Severnom  ľadovom  oceáne. B o la  najničivejšou  
vojnou zo všetkých vojen. Straty na ľudských životoch p rekroč ili 55 
m iliónov (z nich vyše 27 m iliónov p ad lo  na fron toch ). C elkove  
materiálne škody  sa odhadujú na 316 >niliárd dolárov.

K  tomuto všetkému treba prirátať ú žam é utrpenia, k toré sa n ijako  
a nikdy nebudú m ôcť vyjadriť ani číslom  ani literou. K oncentračné  
tábory, p lynové kom ory  . . .  A kto spočíta  utrpenie, bolesti a slzy 
matiek, otcov, m anželiek, detí? Kto to zhodn otí a  zváži? Na to sa 
nesmie zabudnúť!

Z  toho vyplýva jedn o veľké poučen ie p re súčasnosť a budúcnosť: 
vojny sa nesmú stať prostriedkom  rief cnia m edzinárodných p ro b lé 
m ov! A aj p o  50. rokoch  tu treba povedať, že „takéto akcie  treba 
rozhodne odsúdiť a k o  strašné zločiny' (RaN, čl. 79). O to sa dnes 
usilujú všetky m ierové sily na svete. Preto zvýšené úsilie za mier, nie 
je  prejavom  slabostí, ale historickým  poučen ím , podm ieneným  
vedom ím  zodpovednosti všetkých ľudí dobre j vôle za udržanie 
mieru na našej planéte. Tohtoročné výročie strašného zločinu  —  

začatia druhej svetovej vojny  —  by m alo ešte viac zm obilizovať  
všetky mierum ilovné sily do  práce za zachovan ie túženého mieru.

•
V kalendári si v tom to m esiaci ďalej pripom eniem e Deň ban íkov  

a energetikov (9. septem bra). Deň českosloven ského  letectva (17. 
septembra), Deň tlače, rozhlasu a  televízie (21. septem bra) a  Deň 
československých železničiarov (27. septem bra).  —  Dňa 21. septem 
bra si tiež pripom eniem e 45. výročie, čo  vojská 4. ukrajinského  
frontu oslobod ili prvú ob ec  na Slovensku  —  K alinov (21. septem bra  
1944).

V  našom  východnom  ob rad e  je  deň 1. septem bra aj začiatkom  
n ového cirkevného roka  (N ačalo Indikta). J e h o  predm etom  sú 
dejiny spásy ľudstva, ktorých stredobodom  je  Je ž iš  Kristus, náš 
Vykupiteľ. Cez tento liturgický rok  „svätá cirkev p redkladá  celé 
K ristovo tajom stvo o d  Vtelenia a  N arodenia až  p o  Nanebovstúpe
nie, p o  Turíce a p o  očakávan ie blažen ej nádeje a príchodu  Pána. 
K eď  takto pripom ín a tajomstvá Vykúpenia, otvára veriacim  
p ok la d y  čností a  zásluh svojho  Pána a takrečeno im ich neprestajne 
sprítom ňuje, aby z nich čerpali a  naplnili sa spasiteľnou m ilosťou“. 
(O posvätnej liturgii, 102). V  týchto slovách je  vyjadrený najhlbší 
zm ysel liturgického roku. Usilujme sa preto, aby sm e na ňom  mali 
živú účasť a rástli v láske ku  Kristovi, nášmu Pánovi.

F. D.

—  < ixo<r >  
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Náš Boh je Boh spásy
Osvieť, Pane, našu myseľ, zbav nás dumiek planých, 

očisť srdcia, uzdrav duše, chráň nás nástrah zradných;
Nežne zhliadni na nás biednych, otvor náruč svoju, 

láskavo nás priviň k sebe, nedaj padnúť znovu.

Jarmom svojej Božskej lásky podmaň naše bytie, 
podľa svojej svätej vôle spravuj naše žitie;

Evanjeliovou cestou sprevádzaj nás isto, 
zachovávaj v priazni svojej, vždy stoj pri nás blízko.

Naúčaj nás pravdám tvojim, posväť naše činy, 
odpusť všetky naše hriechy, zahlaď naše viny;

Áno svoje blahosklonné riekni našim prosbám, 
daj nám sili odolávať všetkým hriešnym hrozbám;

Štedro nás vždy požehnávaj, milosť svoju daruj, 
buď nám vždycky na pomoci, každého zla varuj.

Pozemskú púť keď skončíme, zmiluj sa nad nami, 
milostivo dožič nám prísť do nebeskej slávy;

Áno, Pane, prosíme ťa, povolaj nás k sebe, 
tam ti vrele adorovať bez prestania chceme;

Nádej túto upevňuj v nás, všetkých pochýb zbav nás, 
veď ty si Boh našej spásy, dobrotivý Pán náš.

Andrej Štúň

Veľká zasadacia sieň Spolku sv. Vojtecha v Trnave



Láska bez rozdielu
(Myšlienky na 19. nedeľu po ZSĎ)

V Starom zákone prevládal názor, že naším blížnym je len 
náš priateľ. Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby Starý zákon zdo
konalil, vo svojej reči na hore povedal: „Milujte svojich 
nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, 
čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ (Lk
6, 27).

Rozumieme dobre? Ježiš Kristus od nás žiada, aby sme 
milovali toho, kto nás včera ohováral, preklínal, robil všetko 
zlé. Ba čo viac, aby sme sa za neho modlili. Je to možné? Je 
to ťažké, ale možné, ba nutné. Toto od nás žiada Spasiteľ, 
keď ďalej hovorí: „Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže 
máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú . . .  
Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič 
za ťo nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi 
Najvyššieho“ (Lk 6, 32-35).

Toto je náuka samého Boha Spasiteľa, ktorú my kresťa
nia máme vo svojom živote uskutočňovať. Tak sme sa aj učili
o najväčšom prikázaní — o láske k Bohu — ako o najväčšom 
prikázaní, a o druhom, nie menšom, ale podobnom — o láske 
k blížnemu. Tam sa nehovorí, či máme milovať priateľa, či 
nepriateľa, ale krátko a jednoducho: Milovať budeš blížneho 
ako seba samého . . .  Tak, ako máme radi seba, tak máme mať 
radi aj svojho blížneho. A kto je náš blížny? Každý človek bez 
rozdielu.

Náš blížny je každý človek — bez ohľadu na svoju vlasť. 
Keď Boh stvoril prvých rodičov, z ktorých zaľudnil zem, spojil 
ich zväzkom priateľstva. Preto ich stvoril na svoj obraz (Gn 1, 
27). Všetkým poslal jedného Vykupiteľa, všetkým dal jedny 
sviatosti, jedno Božie kráľovstvo. Všetkých osvecuje svojím 
slnkom, na všetkých posiela z neba dážď a rosu. Všetkých 
spája vzájomná láska, aj keď sa medzi sebou vzájomne 
nepoznáme. Spasiteľ to prekrásne vyjadril v podobenstve
o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 30-37).

Našim blížnym je každý človek — bez ohľadu na svoj 
pôvod. Prvý človek bol Adam. Od neho pochádzajú všetky 
pokolenia. Nech sä.teda nikto nechváli, že má vznešenejší 
pôvod, lebo všetci máme jeden a ten istý. Že netreba robiť 
medzi sebou rozdiely, Spasiteľ nás poučil aj tým, že dovolil k 
sebe prísť betlehemským pastierom, ale i mudrcom z Výcho
du. Ako Učiteľ navštevoval hlavné mesto Jeruzalem, ale aj 
malé dedinky a osady. Navštevoval domy vysokých úradní
kov, ale i domy jednoduchých rybárov.

Našim blížnym je každý človek — bez ohľadu na nábožen
stvo a presvedčenie. Márnotratný syn odišiel ďaleko od 
otcovského domu. Ale či prestal byť bratom toho, ktorý ostal 
doma? Isteže nie! A či ho neprijal otec do svojej lásky, keď sa 
vrátil? Prijal — a nepripomínal mu jeho márnotratnosť. 
Takúto odpúšťajúcu lásku a porozumenie máme mať všetci 
medzi sebou — bez ohľadu na to, ako vyznávame svoju vieru. 
Práve dnes treba túto otázku klásť do popredia. Všetci sme 
deťmi jedného nebeského Otca, všetci sme si navzájom, bra
tia a sestry.

Sv. Katarina z Janova povedala Spasiteľovi: „Môj ty Bože! 
Kážeš, aby som milovala blížneho a ja predsa milujem iba 
teba.“ Ježiš jej povedal: „Milá dcéra! Kto miluje mňa, miluje aj 
to, čo ja milujem.“ Teda Božia láska je rovnaká ku všetkým 
ľuďom. A keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať 
jeden druhého (1 Jn 4,11).

Kým žiješ, miluj! Pôd týmto názvom Valentin Rasputin 
vydal knihu poviedok. V názve sa skrýva celé krédo autorovej 
tvorby. Autor sa o tom vyjadril takto: „Dnes sme všetci vzde
laní, učení, ba až preučení. Ale lásky je v našom živote málo. 
Získali sme vysoké vzdelanie, ale nie sme schopní zmeniť 
sami seba, využiť svoje morálne schopnosti. Je správne, ak

sa človek do smrti učí, ale je ešte dôležitejšie, aby človek až 
do smrti miloval, šíril okolo seba lásku a pokoj.“

BI. Jozef Moscati ( f 1927), primár oddelenia pre nevylieči
teľne chorých, univerzitný profesor, vedec, lekár. Celý svoj 
život zasvätil trpiacim. Aj na úkor vlastného času sa im veno
val a navštevoval ich. Hoci používal výdobytky vedy, často 
prízvukoval: „Viera a veda si neprotirečia. Svet nepremení 
veda, ale láska.“

Všetci sme si navzájom bratia a sestry, čo nás má viesť k 
tomu, aby sme sa navzájom milovali. Ak si to včas uvedomí
me, potom aj na nás sa budú vzťahovať slová nášho Spasite
ľa: „Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššie
ho“ (Lk 6, 35).

o. František Dancák

Príklady Svätých Otcov
1. Pozoruj živé príklady svätých Otcov, z ktorých žiari pravá 

dokonalosť a nábožnosť a uvidíš, ako málo, ba skoro nič je to, čo 
my robíme.

2. Čože je náš život, keď ho prirovnáme k ich životu?
3. Svätí a-priatelia Kristovi slúžili Pánovi o hlade a smäde, v 

zime a nahote, prácou a únavou, bdením a pôstom, modlitbami a 
svätým rozjímaním, prenasledovaní a vysmievaní.

4. Koľké a aké ťažké útrapy znášali apoštoli, mučeníci, vyzná
vači, panny a všetci ostatní, čo chceli kráčať v šľapajach Kristo
vých!

6. Ako prísne a odriekavo žili svätí Otcovia na púšti! Aké dlhé 
a ťažké pokušenia znášali!

6. Ako prísne a odriekavo žili svätí Otcovia na púšti!
Aké dlhé ä ťažké pokušenia znášali!

7. Ako často ich trápil nepriateľ! Aké hojné a vrúcne modlitby 
obetovali Bohu!

8. Akému ťažkému strádaniu sa podvoľovali! Ako horlivo a 
vrele sa snažili o duchovné zdokonalenie!

9. Aké tuhé boje bojovali, aby skrotili svoje chyby,, ako 
úprimne a čisto zameriavali svoj úmysel len na Boha!

10. Vo dne pracôvali a v noci sa dlho modlili, hoci ani pri práci 
skoro nikdy neprestávali rozjímať.

11. Všetok čas osožné využili.
12. Každá hodina služby Božej zdala sa im krátka.
13. A pre veľkú slasť, čo pociťovali pri rozjímaní, zabudli, že 

potrebujú aj telesné zotavenie.
14. Zriekli sa všetkého bohatstva, hodností, slávy, priateľov, 

príbuzných; nič nechceli mať zo sveta.
15. Sotva toľko si ponechávali, čo potrebovali na živobytie; ľúto 

im bolo slúžiť telu, i keď to žiadala nevyhnutnosť.
16. Chudobní boli teda v pozemských majetkoch, ale veľmi 

bohatí v milosti a v čnostiach.
17. Navonok trpeli núdzu, ale vo vnútri sa občerstvovali milos

ťou a božskou útechou.
18. Svetu boli cudzí, ale Bohu najbližší a dôverní priatelia.
19. Sebe sa zdali ničím a tomuto svetu vyvrheľmi; ale pred 

Bohom boli vzácni a milí.
20. Zotrvávali v pravej pokore, žili v prostej poslušnosti, kráčali 

v láske a v trpezlivosti: a preto zo dňa na deň duchovne vzrastali 
a u Boha dosiahli veľkú milosť.

21. Slúžia za príklad rehoľníkom (a nábožným ľuďom vôbec) a 
viac nás majú povzbudzovať k dokonalosti, než veľký počet vlaž
ných k (duchovnej) ľahostajnosti.

22. Aká veľká bola horlivosť všetkých rehoľníkov na začiatku 
ich rehoľných spoločenstiev!

23. Aká vrúcna nábožnosť pri modlitbách, aké nasledovanie 
čnosti! Aký prísny poriadok vládol! Koľká úctivosť a poslušnosť 
prekvitala u všetkých pod vedením predstaveného!

(Tomáš Kempenský: Nasledovanie Krista, 1,18)
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Tajomstvo kríža
Môže sa zdať paradoxom sláviť sviatok Povýšenia svätého 

kríža, môže sa zdať absurdnosťou zvelebovať nástroj smrti.
V skutočnosti toto všetko môžeme pochopiť iba vtedy, ak 
uznáme hlboké,, tajomstvo Pánovho života. Kto pochopí prí
činu tohto sviatku, vhĺbi sa do priepasti Božej múdrosti a 
začne si uvedomovať skutočný prevrat, ktorý kresťanstvo 
predstavuje svetu.

Čítanie z Listú sv. apoštola Pavla Filipanom predstavuje to, 
čo sa Kristovi prihodilo a tým vyjadruje prekvapujúcu dyna
miku spásy. Iba ten, kto sa ponižuje, býva oslávený, iba ten, 
kto sa stane poslušným, dostáva moc. To, čo vyvýšilo Ježi
šovo meno nado všetky mená, je skutočnosť, že prijal svoj 
život v úplnej odovzdanosti a v neustálej poddanosti Otcovej 
vôli. Práve preto, že Pán sa tak uponížil, že vzal na seba po
dobu sluhu, Boh mu dal takú veľkú moc nad ľuďmi a nad sve
tom, že ňou nemôže otriasť nijaká ľudská alebo nadľudská 
sila. Každé koleno sa skloní v jeho mene a každý jazyk bude 
ohlasovať jeho slávu.

Musíme sa však usilovať pochopiť, čo pre každého z nás 
znamená kríž pozdvihnutý na Kalvárii. Nesmieme ho zamie
ňať s inými krížami, nesmieme ho absolútne zredukovať na 
intelektuálnu kategóriu a nesmieme naň hľadieť ani ako na 
nevyhnuteľnú podmienku ľudského života. Iba Kristov kríž 
má opravdivý, totálny význam a jeho hodnota spočíva jedine 
v poslušnosti, v dokonalej poslušnosti Otcovi. Teda jedine 
ten, kto sa rozhodne patriť Kristovi a nasledovať ho na ceste, 
ktorú on sám prvý naznačil, kráča vo vlastnej existencii po 
etapách Ježišovej cesty a bude mať účasť na tajomstve spá
sy.

Ak opravdivo prežívame tento sviatok a pozastavíme sa pri 
rozjímaní o účinnej a konkrétnej láske, o ktorej nám hovorí 
Kristovo úplné sebaobetovanie, nemôžeme sa necítiť súdení. 
Predovšetkým si musíme uvedomiť, že jestvuje v nás tenden
cia odporovať Kristovmu krížu. Neradi zverujeme svoj život 
do rúk Iného, aby ho zaradil do svojho plánu a viedol nás, 
kam On chce; nie je ľahké chcieť modelovať svoju osobu kri
tériami — i keď ich uznávame za pravdivé — ak nás stoja 
námahu a neustále umŕtvovanie našej inštiktívnosti. 
Všetko v nás a okolo nás pobáda nás k úplne opačnému sprá
vaniu. Klame nás, že nájdeme spokojnosť a šťastie, ak dosiah
neme to, čo sa nám, egoistický zdá želateľnejšie. Zdôrazňuje 
idey, city a plány, nad ktorými nie sme ochotní zamyslieť sa 
vo svete Kristovej pravdy.

Zoči-voči tomuto všetkému nedajme sa znechutiť. Vyznaj
me, že sme doteraz odporovali Kristovmu krížu, ponížme sa 
a prosme Pána, aby nám dal silu vystúpiť na kríž. Túžiť po 
tom znamená začínať chápať pravdu tajomstva Kríža a uznať, 
že kríž v Kristovom živote — a teda aj v našom — bol cestou 
ku vzkrieseniu. Veď kríž je naša jediná možnosť pravdy a spá
sy; kto neprejde cez túto podmienku, nepozná Krista a nevie, 
čo znamená milovať. Hľadajme preto slávu v kríži nášho Pána 
Ježiša Krista. On je naša spása, náš život, naše vzkriesenie; 
on nás oslobodil a spasil.

Naša viera v Pána Ježiša a naše svedectvo vo svete sa 
musia vedieť chváliť v kríži; keď sme spoznali a uverili Otco
vej láske v Ježišovi Kristovi, musíme mať silu, aby sa to isté 
stalo v našom živote a v živote všetkých ľudí, totiž, aby sme 
sa všetci spasili.

Slovom, musíme objaviť vznešenú veľkosť tajomstva kríža, 
odhodlane ho vložiť do našej mysle a srdca a podľa neho 
súdiť seba samých a náš život. Nijaký ľudský plán nemôže 
byť účinnejší a plodnejší než gesto toho, kto sa obetuje z lá
sky.

Vo svete, kde si všetci namýšľajú, že vlastnia formulu ľud
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Akad. maliar Mikuláš Klimčák: Povýšenie svätého kríža

ského šťastia, musíme s apoštolom Pavlom odvážne vyhlá
siť, že chceme poznať iba Ježiša Krista a to ukrižovaného (1 
Kor 2, 2). On je bláznovstvom a slabosťou pre svet, no „čo je 
u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, 
je silnejšie ako ľudia“ (1 Kor 1,25). Teda toto povedomie musí 
skutočne zmeniť naše zmýšľanie. Iba kto verí v Ježiša Krista 
ukrižovaného, sa spasí. A veriť v neho znamená nasledovať 
ho aj na Kalváriu a na kríž.

Prosme ho, aby nám neodňal náš kríž, ale aby nám ho 
pomáhal niesť. R. Č.

Jednoduchá bratská láska
Jeden mních povedal:
Nikdy som si neželal vec užitočnú pre mňa a neužitočnú pre 

môjho brata, veriac, že zisk môjho brata je mojím ziskom. Keď 
chceš hovoriť o hriechoch brata, tak hovor bez vášne, buď aby si 
ho napravil, alebo aby si spôsobil osoh bratom. Inakšie neujdeš 
Božiemu trestu: sám upadneš nevyhnutne do tých istých horších 
hriechov, budeš pozbavený Božej pomoci a zahanbený, keď ťa- 
budú kárať iní.
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Sedembolestná
Matkino srdce je nevyčerpateľný prameň lásky. Žije viac živo

tom svojho dieťaťa ako svojím vlastným. Oveľa ju viac teší jeho 
úspech ako jej osobný. Ale i oveľa viac trpkejšie prežíva jeho 
bolesti ako svoje. Tak hlboko a úprimne necíti naše utrpenie nikto 
ako ona. To platí i o Matke nášho Spasiteľa, preblahostovenej 
Panne Márii. Milovala svojho Syna, nášho Vykupiteľa, celou 
dušou, preto ju ťažko ranila každá jeho bolesť.

Sedem veľkých bolestí znáša nebeská Matka pre svojho milo
vaného Syna, preto ju voláme Sedembolestnou a často ju vidíme 
so siedmimi mečami, ktoré prerazili jej srdce.

Prvú veľkú bolesť prežívala Panna Mária, keď priniesla svojho 
maličkého syna do chrámu, aby ho obetovala Bohu. Bol tam sta
ručký Simeon, ktorému Svätý Duch prisľúbil, že neumrie, kým 
neuvidí prisľúbeného Vykupiteľa. Vedený Svätým Duchom prišiel 
do chrámu a poznal v tomto Dieťati Vykupiteľa sveta. Vzal ho na 
ruky a velebil Boha. Jeho Matke povedal: On ju ustanovený na pád 
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému 
budú odporovať, — a tvoju vlastnú dušu prenikne meč.

Len čo sa dozvedel kráľ Herodes o narodení Vykupiteľa, zosno
val plán, ako ho zničiť. Rozkázal vojakom, aby povraždili v Betle
heme a na jeho okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov. Myslel, 
že medzi zavraždenými bude aj náš Spasiteľ. Ale Pánov anjel sa 
zjavil vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa
i jeho Matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, 
lebo Herodes bude hľadať dieťa aby ho zmárnil. Jozef vstal, vzal 
dieťa i jeho matku a utekal do Egypta, kde zostali do Herodesovej 
smrti. Je zjavné, akým strachom sa chvelo srdce Matky a svojho 
Syna. ^

Židia putovali každý rok na veľkonočné sviatky do Jeruzalema, 
kde bol ich prekrásny jediný chrám. Išli vo veľkých zástupoch. Keď 
mal náš Spasiteľ dvanásť rokov išiel i on so sv. Jozefom a svojou 
Matkou. Slávnosť trvala sedem dní. Po sviatkoch sa vracali 
domov. Ale malý synček zostal v chráme, čo nezbadali jeho Pes
tún ani Matka. Mysleli si, že je v sprievode. Tak prešli deň cesty.

nám Pannu, tú, čo všetci ospevujú, lebo pre svoju nesmiernu krásu stala 
sa duchovným Božím domovom a skutočnou Bohorodičkou. Na jej prího
vor, Kriste, zošli pokoj svetu a udeľ našim dušiam veľké milosti.

(Veršové slohy na sviatok Nar. P. Márie)

Vtedy ho začali hľadať ;i príbuznými a známymi. Keď ho 
nenašli, vrátili sa do Jeri m -i Po troch dňoch ho našli v chrá
me. Sedel medzi učiteľm. .-•• >  rozumne im odpovedal a vypyto
val sa ich. Keď ho Mati« ;?.d ila, spadol jej kameň úzkosti zo 
srdca. Vrátili sa do Naza- .v kae im bol poslušný.

Štvrtá veľká bolesť prt , jej srdce, keď stretla svojho Syna 
cestou na Kalváriu. Bol zí trrý, tŕním korunovaný, vysilený kle
sal pod ťarchou kríža. Ich ;■*. Sady sa stretli. Každá jeho rana vyvo
lávala krutú bolesť v jej n ýcaj duši.

Ďalšiu neopístateľnú ďsť pociťovala pod Krížom svojho 
Syna. Zomieral v mori mi '- a bolestí. Opustený od všetkých. 
Jediný sv. Ján a niekoľk? nábožných žien stálo verne pri ňom. 
Jeho nepriatelia sa mu posmievali, aby zvýšili jeho utrpenie. Náš 
Spasiteľ naklonil hlavu a skí -U  On už necítil bolesti. Ale práve 
vtedy srdce jeho Matky ľ:3j,'áčšmi kivácalo. Keď skonal, jeho 
dvaja tajní učeníci, Jozef Arimatejský a Nikodém vypýtali si od 
Piláta jeho telo, aby ho mohfi slušne pochovať. Piját vyhovel ich 
žiadosti. Zňali telo mŕtveho Spasiteľa z kríža a vložil ho do lona 
Matky. Ona ho vyobímala a vybozkala. Aká je to bolesť, nemožno 
vylíčiť. To poznajú len matky, ktoré už objímali a bozkávali mŕtve 
telo svojho dieťaťa.

Konečne pochovali telo na§ŕio Spasiteľa. Jozef Arimatejský mal 
nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Daroval ho Vykupiteľovi 
sveta. Ten, čo sa pre nás [-¡arodil v biednej maštaľke, umieral na 
kríži medzi nebom a zemou, odpočíval v darovanom hrobe. Mal 
skromný pohreb. Len niekoľko verných doprevádzalo ho na 
poslednej ceste. To všetko hlboko ranilo citlivé srdce jeho Matky.

Keď uvažujeme o bolestiach našej nebeskej Matky, radi bý 
sme jej uľavili a potešili ju. Je to možné. Jej Syn vylial krv za všet
kých ľudí a chcel, aby pre nikoho nebola zbytočne vyliata. Miluj
me nášho Vykupiteľa a svoju lásku k nemu preukazujme tým, 
že budeme zachovávať jeho slová celým svojím životom. Tak sa 
splní jeho vôla na nás, vzorným životom budeme pôsobiť i na dru
hých, aby sa splnila i na nich. Tým potešíme nášho Spasiteľa i 
našu Matku, Sedembolestnú Pannu Máriu.

ThDr. Ján Bubán 

f  ~  ̂
Ó, Mária, Matka Božia . . .
Presvätá Mária, Matička Bolestná,
Rodička Kristova, Patrónka Slovenska,
Oddane k tebe sa s nádejou vinieme,
Svätého ruženca veniec ti vijeme.

Vypočuj, Matička, želania pokorné:
Žičlivo požehnaj časy nám pokojné,
Daruj nám milost: vo svojej štedrosti,
Yzopom očisť nás od každej hriešnosti.

Buď nám vždy záš'itou na ceste životom,
Ochranný plášť tvoj nech našou je istotou,
Hodnými učiň nás Kŕ stových prísľubov.
Aby Pán pozval nár- do svojich prítulkov.

Zaveď nás do tohto Kráľovstva svätého,
Až sa raz skončí ná:n púť žitia zemského.

Naveky chceme tam s tebou sa radovať,
Áno riecť Otcovi, aj Synu ďakovať,
Svätému Duchu tiež naskrze sa oddať.

Andrej ŠtúňV ■—..... J
Uvažujte pozorne, koľko trpel náš Pán a vedzte, že trpel preto, 

aby si získal vaše srdcia a vašu lásku.
Sv. František Saleský
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Eucharistia
PREPODSTATNENIE

Premenu chleba a vína na Telo a Krv Krista Pána volá cir
kev prepodstatnenie (slovo vytvorené scholastikmi — zmena 
podstaty). Čo to slovo znamená, ako sa deje tá divná preme
na? Niet spôsobu, ako bez zvyšku preniknúť tajomstvo tej 
chvíle, v ktorej sa chlieb a víno stavajú Telom a Krvou nášho 
Pána.

Scholastická filozofia vysvetľuje vec takto: Môžeme vidieť, 
že takáto premena je možná, ak sa zamyslime nad podstatou 
a prípadkami každej hmotnej veci. (Budeme hovoriť o chlebe, 
pamätajúc, že to isté sa vzťahuje i na víno).

Pozrime sa na chlieb, ktorý kňaz užíva v tejto sviatosti. Je 
biely. Belosť však nie je chlebom, je iba vlastnosťou, ktorú 
má chlieb. To isté platí o ďalších vlastnostiach: veľkosť, 
tvrdosť. . .  Jestvuje teda čosi, čo má, čo vlastní všetky tie 
vlastnosti. Scholastickí filozofi ich nazývajú všetky „prípad
kami“ toho, čo je základom, podstatou. Farbu i tvar vidíme. O 
tvrdosti si.spravíme úsudok hmatom. Mohli by sme chlieb 
ovoňať, vôňa čerstvého chleba je príjemná, ale to znova bude 
iba pach chleba a nie chlieb sám, bude to znova prípadok.

Inými slovami, to, čo zachycujú naše zmysly a čo sa rov
nako zachytáva pomocou nespočetných zariadení, ktoré 
ľudia neustále vynaliezajú, aby zväčšili šírku zmyslového 
poznania, je vždy nejakým znakom, vlastnosťou. Nijaký 
telesný zmysel nevníma ono „čosi“, čo všetky tieto znaky má, 
či vlastní. To „ čosi“ scholastickí filozofi nazývajú podstatou 
(substancia). Všetko iné, to sú prípadky — vlastnosti, ktoré 
má táto podstata. Naše zmysly teda zachytávajú len vlast
nosti — prípadky. Iba rozum poznáva podstatu. Vzťahuje sa 
to na chlieb a víno, i na každú stvorenú vec. Ľudský rozum, 
odkázaný sám na seba, prijíma, že podstata je to, čo má stále 
tú istú skupinu prípadkov, potvrdenú všetkými predchádzajú
cimi skúsenosťami. Ale v tých dvoch prípadoch — eucharis
tického chleba a vína — nie je ľudský rozum odkázaný sám 
na seba. Z Kristovho zjavenia vieme, že podstata sa zmenila, 
v chlebe na Kristovo Telo a vo víne na Kristovu Krv.

Ľudské zmysly nie sú schopné zachytiť túto novú skutoč
nosť, ktorá vznikla v dôsledku konsekrácie — premenenia, 
lebo nie sú schopné zachytiť podstatu chleba. Musíme mať na 
pamäti, že zmysly chápu iba prípadky — vlastnosti a konsek- 
rácia mení iba podstatu. Vlastnosti zostávajú nedotknuté. 
Napr. to, čo bolo víno a teraz je Kristovou Krvou, má ďalej 
vôňu chleba i chuť vína, a kto to bude veľa piť, tak sa opije.

Vlastnosti teda zostávajú bez zmeny. Ale nie, samozrejme, 
ako vlastnosti Kristovho Tela. To nie jeho telo je biele, má 
určitú tvrdosť atď. Vlastnosti, základom ktorých bola predtým 
podstata chleba, a vlastnosti, základom ktorých bola predtým

podstata vína, sú teraz udržiavané v jestvovaní výlučne 
Božou vôľou.

Treba dodať ešte jedno. Kristovo Telo zostáva pod spôso
bom chleba a vína tak dlho, dokiaľ sa udržia tieto spôsoby, 
čiže vlastnosti chleba a vína. Keď sa v dôsledku prirodze
ného procesu zmenia natoľko, že prestanú byť vlastnosťami 
chleba (splesnivie) a vína (skysne), vtedy prestáva v nich aj 
sviatostná prítomnosť Krista.

(Podľa F. J. Sheeda pripravil M. M.)

Bohorodička vo východnon umení
Východní kresťania vždy uctievali Božiu Matku. Je to 

dokonca jeden z charakteristických rysov ich spirituality. 
Nestačí to povrchne vysvetliť vyhlásením, že východné 
národy by boli akoby viac „sentimentálnejšie“. Dôvody sú 
oveľa hlbšie.

Panna Mária sa javí ako tá, ktorá sa medzi ľudskými bytos
ťami najviac podobá Božiemu obrazu v Kristovi vtelenému 
Slovu. V Bohorodičke môžeme kontemplovať Boha, vstupujú
ceho do ľudského života a vidieť v nej model k napodobne
niu. Východná spiritualita je eschatologická. Panna Mária je 
eschaton, plné a dokonalé zbožštenie ľudskej bytosti v Kris
tovi.

Východ je kontemplatívny.
Panna Mária sa dáva ľuďom 
ako príklad, na ktorom 
môžeme vidieť Boha, jeho čin
nosť. Logos, ktorý sa narodil z 
jej tela, zostáva navždy v jej 
srdci, ako to pekne ilustruje 
ikona Znamenie — modliaca 
sa Panna Mária s obrazom 
Slova na prsiach (na snímke).
Tým modlitba Božej Matky má 
účasť na Božej moci, je teda 
útočišťom a silou všetkých, 
ktorí sa k jej modlitbe utiekajú.
Tieto súvislosti mali hlboký 
vplyv na umelecké stvárnenie 
Bohorodičky.

Byzantské umenie vytvorilo vznešený a pritom nesmierne 
ľudský typ Bohorodičky. Po Efezskom všeobecnom sneme (v 
roku 431), ktorý odsúdil Nestoriánovo bludné učenie a vyhlá
sil vieru cirkvi, že Panna Mária je Theotokos — Bohorodička, 
jej úcta a tým zároveň aj umelecké stvárnenie neobyčajne 
rýchlo rástlo. Najrozšírenejším a zvlášť slávnostným poníma
ním bola Bohorodička na tróne s Ježišom Kristom na kole
nách. Na mafóriu Božej Matky sú zobrazené tri hviezdy, sym
bolizujúce večné panenstvo. Tvár Božej Matky sa stáva 
nesmierne preduchovnenou, plnou vnútorného citu, lásky a 
nehy. Rysy jej tváre sú pravidelné, veľké a hlboké, všetko pre
nikajúce, ale súčasne láskavé oči, rovný nos, jemné pery. Na 
hlave má mafórion so znakom kríža. Nohy ma obuté do cisár
skej obuvi. Tento typ prevláda v pamiatkach byzantského 
umenia a nájdeme ho aj v starších pamiatkach stredovekého 
západného umenia. Dokonalým typom ikony Bohorodičky je 
byzantská ikona, známa z Ruska ako Vladimírska. Nie je to 
typ madony, ale vyjadrujuci tajomstvo Kristovho vtelenia.

Úcta východných kresťanov k Bohorodičke sa odzrkadľuje 
v množstve ikon, ktoré nemali svoje miesto iba v chrámoch, 
ale aj v každom príbytku veriaceho. Na týchto ikonách sa 
umelci snažili zachytiť veľkosť vyvolenia a utrpenia Bohoro
dičky. Mnohé z ikon sa preslávili zázrakom, ktorý bol skrze 
nich uskutočnený a tešia sa veľkej úcte.

Miróit
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Východný cirkevný zákonník
(Malá inform ácia)

Jedna, svätá, všeobecná a apoštolská cirkev, okrem Božfch 
zákonov, večne platných, obsiahnutých v Desatore, má aj cir
kevné zákony, má svoje cirkevné právo, svoj zákonník — kódex.
V roku 1917 západná cirkev z iniciatívy pápeža Pia X. (1903— 
1914), sa pápeža Benedikta XV. (1914— 1922), pričinením a pod 
vedením Petra kardinála Gasparriho, obdržala kompletný zákon
ník, zvaný Codex luris Canonici — Zákonník kanonického práva.

Naša východná cirkev a podobne všetky ostatné východné cir
kvi sa dovtedy riadili každá oddelene svojím partikulárnym prá
vom. Nejestvoval ucelený jednotný východný kódex, ktorý by 
zaväzoval všetky východné cirkvi. Keď v roku 1917 bol promulgo- 
vaný, vyhlásený C. I. C. (lat. skratka cirkevného zákonníka), naša 
gréckokatolícka cirkev, vtedy ešte v Rakúsko-uhorskej monarchii, 
z podnetu diecézneho biskupa Mukačevskej diecézy Antona 
Pappa, so súhlasom gr. kat. biskupov v Prešove a Nyígegyháze, 
požiadala (31. 12. 1917) Apoštolskú Stolicu v Ríme o rozšírenie 
platnosti latinského (západného) kódexu na diecézu Mukačevskú, 
Prešovskú a Hajdudorožskú (tá je dnes v Maďarsku) — „salvis 
tamen iuribus omnibus hucusque specialibus nostris“ — ovšem pri 
zachovaní všetkých našich doterajších špeciálnych práv. Dňa 15.
5. 1918 aj križevský gr. kat. biskup dr. Dionýz Nyárady (Juhoslá
via) požiadal Rím o rozšírenie platnosti latinského zákonníka aj na 
Križevskú diecézu.

Apoštolská Stolica v Ríme Gr. kat. biskupskému ordinariátu 
Mukačevskej diecézy v Užhorode, odpoveďou z 10. 3.1918, pros
bu diecézneho biskupa Mukačevskej eparchie — Matky eparchií 
Prešov, Hajdudorog . ... arozšírenie platnosti kódexu na uvedené 
východné diecézy rada akceptovala — „libenter et propensa 
voluntate Sanctitas Sua accepit“ — Jeho Svätosť rada a milostivé 
prijala. Podpísaný Pietro kardinál Gasparri a Aloisio Lorenzo, 
sekretár.

Tým však otázka cirkevného zákonníka nebola vyriešená, lebo 
nešlo len o nás, o spomenuté štyri diecézy východnej cirkvi. 
Východných cirkví, zjednotených s Rímom, je totiž veľa. Keďže 
západná cirkev po celom svete mala už jeden kódex, javila sa 
potreba, aby aj východné cirkvi mali jeden, jednotný kódex.

Otázka kodifikácie východného cirkevného práva bola po prvý 
raz nanesená na plenárnom zasadaní kardinálov, členov posvät
nej Kongregácie pre východné cirkvi, dňa 25. 7. 1927. Všetci prí
tomní jednohlasne vyslovili potrebu, ba nutnosť kódexu aj pre 
východné cirkvi, tak, ako to už mala západná cirkev. Po dotaze a 
kladných odpovediach jednotlivých ordinárov východných cirkví, 
pápež Pius XI. (1922— 1939) dňa 13. 7. 1929 ustanovil Komisiu 
kardinálov pre prípravné štúdium kodifikácie východného cirkev
ného práva (Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori 
delia Codificazone canonica orientale). Za predsedu komisie určil 
Petra kardinála Gasparriho. Dňa 17. 7. 1935 táto Komisia bola 
premenovaná na Pontificia Commissione per la redazione del 
Codice di diritto canonico orientale — Pápežská Komisia pre 
redakciu Kódexu kanonického východného práva. Predsedami 
komisie postupne boli: Luigi kard. Siri, Massimo kard. Massimi, 
Gregorio Pietro kard. Agagianian. Sekretárom bol P. Acacio G. 
Coussa.

Po mnohých štúdiách a diskusiách bolo plenárnej komisii pred
ložených 2666 kánonov (zákonov), z ktorých v rokoch 1949— 
1957 bolo schválených 1590 kánonov nového východného kóde
xu. Motu proprio (Z vlastného podnetu) pápeža Pia XII. (1939— 
1958) vyšli časti Kódexu O manželstve (M. P. „Crebrae allatae 
sunt“ — názov podľa začiatočných slov pápežského dokumentu) 
dňa 2. 2. 1949 — 131 kánony; O procesoch (M. P. „Sollicitudinem 
Nostram“),— 2. 2.1949 — 131 kánony; O rehoľníkoch, cirkevných 
majetkoch a terminológii (M. P. „Postquam Apostolicis Litteris“) —

9. 2. 1952 — 325 kánonov a o východných obradoch a osobách 
(M. P. „Cleri Sanctitati“) — 2. 6. 1957 — 558 kánonov.

Všetky tieto kánony a zbývajúca časť (O sviatostiach, o delik
toch a trestoch) mali byť, podľa priania pápeža Jána XXIII. 
(1958— 1963), dokončené čím skôr. Ba pápež Ján XXIII. v alokúcii 
ku kardinálom 23. 1. 1959 hovoril už o blízkej publikácii Kódexu 
východného cirkevného práva, ale pre nastávajúci Druhý vatikán
sky všeobecný cirkevný snem (1962— 1965), ohlásené časti 
východného kódexu ostali suspendované.

Časom sa ukázalo, že západný Kódex z roku 1917 je už zasta- 
ralý, preto pápež Pavol VI. (1963— 1978) rozhodol o jeho revízii. 
Bola ustanovená komisia (Pontificia Commissione Per La Revisi- 
one Di Diritto Canonico) na čele s kardinálom Pericle Felici ako 
prézesom, sekretárom Mons. José Castillo Lara Rosalio, SDB, 
atď. Jeho revízia bola ukončená za pápeža Jána Pavla II. (1978 
— ). Kódex bol promulgovaný 25.1.1983, platný od 27.11.1983.

Aj náš východný kódex (ktorý mnohí naši kňazi ani nevideli, lebo 
študovali sme a riadili sme sa západným kódexom) bol určený na 
revíziu. — Na základe smerníc a v duchu Druhého vatikánskeho 
snemu dňa 10. 6. 1972 bola ustanovená Komisia pre revíziu 
východného cirkevného práva (Pontificia Commissione Per La 
Revisione Del Codice Di Diritto Canonico Orientale). Prézesom 
komisie pápežom Pavlom VI. bol menovaný Jozef kardinál Pare- 
catil, arcibiskup-metropolita z Ernaculam (India); viceprézesom 
bol menovaný Mons. Klement Ignác Mansouratti, arcibiskup v 
Apame (Sýria), potom Mons. Štefan Miroslav Marusyn, arcibiskup; 
teraz je Mons. Emilio Aid, biskup. Kardináli, arcibiskupi, biskupi 
obidvoch rítov (s väčšinou východných) sú členmi komisie. Sekre
tárom komisie bol ustanovený prof. východného cirkevného práva 
na Východnom pápežskom inštitúte (Pontificio Istituto Per Gli 
Studi Orientali) P. Ivan Žužek, S. J. Konzultormi, ktorí na čele so 
sekretárom prakticky na pracovných zasadaniach v Ríme prevá
dzali revíziu kódexu, boli Apoštolskou Stolicou menovaní doktori 
teológie, alebo cirkevného práva po jednom za každú východnú 
eparchiu, celkom asi 75 (za Prešovskú eparchiu ThDr. Ján 
Seman, správca farnosti Rakovec n. Ond.). P. Ivan Žužek, ako 
vynikajúci znalec tak východného, ako aj západného cirkevného 
práva, je dušou či hlavným tvorcom revidovaného kódexu.

Revízna komisia kódexu bola rozdelená na 10 pracovné skupi
ny:

1) Centrálna — koordinovala celú prácu všetkých skupín
2) Všeobecné normy, rítus, osoby
3) Hierarchia
4) Klerici a cirkevné magistérium
5) Rehoľníci
6) Laici, cirkevné majetky
7) Manželstvo
8) Sviatosti s
9) Delikty a tresty 

10) Procesy.
Slávnostná inaugurácia, začiatok práce komisie bol dňa 18. 3. 

1974 vo Vatikáne v Sixtínskej kaplnke. Svätý Otec Pavol VI. slúžil 
pontifikálnu sv. liturgiu s asistenciou za prítomnosti členov a kon- 
zultorov revíznej komisie. V dňoch 20.—23. 3 1974 bolo plenárne 
zasadanie celej revíznej komisie v Ríme v Palazzo dei Converten- 
di, čím začala práca na revízii východného cirkevného práva a 
zostavení kódexu.

Konzultori boli rozdelení do jednotlivých skupín. Každoročne 
boli zvolávaní (každá skupina zvlášť a v inom termíne) na pra
covné zasadania. Autor týchto riadkov bol konzultorom, pracoval 
v skupine 7 a 10. Prejednával sa kánon (zákon) za kánonom. 
Každý konzultor mal po ruke schválenú už schému latinského 
kódexu, aby kódexy jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej cirkvi
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v základe sa nerozchádzali. Čítal sa kánon za kánonom. Po revízii 
a formulácii toho-ktorého zákona (niektoré kánony ako už neaktu
álne boli z kódexu vynechané), sa hlasovalo za schválenie či 
neschválenie textu revidovaného zákona. Hlasovalo sa slovami 
„placet“ , „placet secundum modum“, „non placet“ (Páči sa, súhla
sím, súhlasím s výhradou, nesúhlasím). Dvojtretinová väčšina 
bola potrebná pre prijatie či zamietnutie toho-ktorého zákona.

Detailná práca na kódexe bola veľmi zaujímavá. Bola to vlastne 
podrobné štúdium tej-ktorej právnej disciplíny. Každá skupina pra
covala v Ríme ročne 2—3 týžýdne, denne od 9.00 hodín a 12.30; 
odpoludnia od 16.00 do 18.30, pondelok až sobotu. Voľno bolo iba 
v nedeľu. Aj po inej stránke bola zaujímavá práca na revízii kóde
xu. Totiž, bola to jedinečná možnosť spoznať sa s konzultormi z 
rôznych častí takmer celého sveta. Ich postoje, názory ako 
zástupcov rozličných kultúr a rás, obohatili všetkých zúčastnených 
navzájom. Namiesto mnohých, menovaných časom za biskupov, 
arcibiskupov, kardinála (Mons. Paulos Tzadua, Adis Abeba), prišli 
iní, noví. . .

Revízia nášho východného kódexu je už ukončená. V roku 1986 
vyšlo krásne, knižné vydanie, ako: SCHÉMA CODICIS IURIS 
CANONICI ORIENTALIS — SCHÉMA KÓDEXU VÝCHODNÉHO 
KANONICKÉHO PRÁVA.

Svätá Ľudmila, kňažná a mučenica
Z dejín národov poznáme viaceré pripady, keď pri kolíske kres

ťanstva stáli sväté ženy, ktorým vďačila cirkev týchto krajín za 
ďalší úspešný rozvoj. V Anglicku to bola kentská kráľovná Berta, 
v severnom Taliansku lombardská kráľovná Teodolinda, vo Fran
cúzsku sv. Klotilda, v Škótsku sv. Margita, v Rusku sv. Oľga. Čosi 
podobné bolo aj v Čechách, kde pri kolíske tamojšieho kresťan
stva stála ušľachtilá a svätá žena — kňažná Ľudmila.

Bola dcérou lužického kniežaťa Slavibora a narodila sa okolo 
r. 859. Vo veľmi mladom veku (14—15-ročná) sa stala manželkou 
českého kniežaťa Boŕivoja. Kniežacím manželom sa postupne 
narodilo šesť detí: traja synovia a tri dcéry.

Boŕivoj a Ľudmila boli spočiatku pohania. Boŕivoj prijal krst 
pravdepodobne r. 874, a to údajne priamo od sv. Metoda na veľko
moravskom Velehrade. Odtiaľ si priviedol do Čiech kňaza Pavla, 
ktorý pripravil kňažnú Ľudmilu na prijatie krstu. Pokrstil ju údajne 
tiež sv. Metod.

Staré životopisy vyzdvihujú Ľudmilinu horlivosť pri šírení kres
ťanstva v Čechách a jej veľkú ľudomilnosť, od ktorej sa odvodzuje 
aj jej meno. Pre dobročinnosť ju nazývajú matkou chudobných.

V roku 894 zomrel Ľudmilin manžel knieža Boŕivoj. Vlády sa ujal 
ich syn Vratislav, ktorého manželka sa nazývala Drahomíra. Ľud
mila sa utiahla do ústrania, aby sa mohla lepšie venovať dobročin
nosti a nábožnému životu. Zmenu v jej živote spôsobila predčasná 
smrť kniežaťa Vratislava r. 916. Vládu v krajine vzala do rúk jeho 
manželka Drahomíra, lebo ich najstarší syn Václav, ktorý mal 
nastúpiť po otcovi, mal ešte len deväť rokov. Václav však neostal 
pri matke, ale českí šľachtici zverili jeho výchovu starej matke Ľud
mile. Tá sa usilovala splniť túto úlohu čo najlepšie. Ona má nepo
chybne najväčšiu zásluhu na tom, že sa z Václava stal ušľachtilý 
vladár a svätec.

Drahomíra však nebola naklonená kresťanstvu a okrem toho 
upodozrievala svokru, že ovplyvňovaním Václava ona sama chce 
dosiahnuť rozhodujúci vplyv v krajine. Preto odmedzovala Ľudmi
lu, ako len mohla a strpčovala jej život. Stará kňažná chcela ukon
čiť nepríjemné napätie, a preto sa odsťahovala z Prahy na svoj 
dedičný hrad Tetín pri Beroune.

Kódex je rozdelený na 30 titulov, ako:
I. Vstupné kánony. Veriaci, ich práva a povinnosti (Can. 1—26).
II. Cirkvi a obrady (Can. 27— 40).
III. Najvyššia cirkevná autorita (Can. 41—53).
IV. Cirkvi patriarchálne (Can. 54— 150).
V. Cirkvi archiepiskopálne (Can. 151— 154).
VI. Cirkvi metropolitné (Can. 155— 174).
VII. Eparchie a eparchovia (Can. 175—308) atď. a 1561 káno

nov.
Na základe zdelenia P. Ivana Žužeka, S. J. z jesene 1988, náš 

kódex bude promulgovaný koncom roku 1989 alebo začiatkom 
roku 1990. Posledná správa však z 22. 12. 1988 — oznámil ju 
Svätý Otec Ján Pavol II. v alokúcii ku kardinálom, ktorí mu prišli 
blahoželať k Vianociam, — hovorí, že kódex východných cirkví 
vyjde v roku 1989, teda ešte tohto roku.

Tešíme sa na náš nový kódex, lebo bude právnym zavŕšením 
východných cirkví a zákonným vyjadrením Druhého cirkevného 
snemu vo Vatikáne. Jeho zachovávanie a uvedenie do praktic
kého náboženského života gréckokatolíckej cirkvi, povznesie ju, 
právne upevní, prispeje k plnosti nášho náboženského života a 
tým aj ku nášmu večnému cieľu — spáse duše i tela.

ThDr. Ján Seman

Ale Drahomíra nebola ani tak spokojná a rozhodla sa svokru 
zabiť. Poverila touto úlohou svojich dôverníkov. Tí v noci 15. 
septembra 920 vnikli so skupinou ozbrojencov do tetínskeho hra
du, rozohnali služobníctvo a Ľudmilu zahrdúsili povrazom alebo 
dokonca jej vlastným závojom.

Ľudmilu pochovali neďaleko Tetína. Pri jej hrobe sa začali diať 
mimoriadne úkazy, ktoré medzi ľudom šírili úctu k zabitej kňažnej 
a potvrdzovali povesť o jej svätosti. Žiarlivá Drahomíra chcela 
zatieniť pamiatku svätej svokry, a preto dala rýchlo postaviť pri jej 
hrobe kaplnku zasvätenú sv. Michalovi, aby sa jemu pripisovali 
zázraky a mimoriadne úkazy, ktoré sa diali na tom mieste.

Avšak Drahomírin syn, mladý Václav, ostal verný pamiatke 
milovanej starej mati, ktorá ho vychovala. Len čo prevzal vládu v 
krajine, dal slávnostne preniesť telesné pozostatky svätej Ľudmily 
do Prahy. Bolo to v októbri r. 925. O rok neskôr uložili telo svätice 
do jej konečného hrobu v chráme sv. Juraja na Pražskom hrade.

Svätá Ľudmila sa uctieva ako patrónka kresťanských vychová
vateliek a kresťanských matiek. Prirodzene, najväčšiu úctu jej 
preukazujú spolurodáci, ktorí jej dali čestný titul Mátka českej kra
jiny.

Kaplnka na mariánskej hore v Čirči z r. 1899 
(Snímka o. J. Čverčko)



K miléniu pokresťančenia Kyjevskej Rusi
(Príhovor biskupa Mons. Jana Lebedu dňa 3. júla 1988 v chráme 

sv. Klementa v Prahe pri slávnostnej gréckokatolíckej sv. liturgii pri 
príležitosti tisícročia pokresťančenia Kyjevskej Rusi a sviatku sv. 
Cyrila a Metoda. Prepísané podľa magnetofónového záznamu).

Slávime památku slovanských vérozvéstu Cyrila a Metodéje a 
vzpomínáme tisícletí od pokŕesťanéní Kyjevské Rusi. Mám vám 
vyŕídit všem pozdrav nejdustojnejšího pana kardinála, který 
vyrostl duchovné z tisících výročí cyrilometodéjských, které byly 
pripomínaný v minulém století. Náš Otec kardinál je díté Velehra- 
du. Je poslední svécenec na knézství, kterého posvétil olomoucký 
arcibiskup Antonín Cyril Stojan béhem svého dvouletého krátkého 
biskupského úradu.

Jak všichni vite, náš Velehrad stal se ohniskem sbližování slo
vanských národú. Byly tam konány schúze unijní, jejichž smysl 
bylo pribi ížit se a splňovat vuli Božského veleknéze, kterou vyjadril 
ve své modlitbe pred utrpením, aby všichni byli jedno.

Máme-li vzpomenout zde v Čechách na Kyjevskou Rus, pak 
múžeme učinit tri zastavení na místech, která s Kyjevskou Rusi 
jsou spjata v naši zemi. Je to slavníkovská Libice, pŕemyslovský 
Levý Hradec a svatoprokopská Sázava, neboť Prokop je označo- 
ván za strážce a pokračovatele cyrilometodéjského odkazu.

Tedy pŕedevším Libice, dnes rozvaliny. Jsou tam zbytky dáv- 
ných staveb a jakoby ty stavby rostly najednou ze zemé. Z téch 
zboŕenišť múžeme vidét, kterak prichází trevírský misionár Adal
bert r. 861. A proč se tam zastavuje? Putuje na pozvání sväté 
knéžny Olgy na Rus do Kyjeva se svou družinou. Tenkrát ovšem 
ješté neprišla plnost času. Jeho výprava nesetkala se s žádoucím 
úspéchem pro odpor tamních pohanú. Adalbert odebral se nazpá- 
tek, patrné opét pŕes Libici a putuje do Magdeburgu, kde se stáva 
arcibiskupem a strážcem školy pro pokŕesťanéní slovanských 
kmenú. Vojtéch za deset let tam pŕichází, devét let je tam na ško
lách a po Adalbertové smrti se vrací domú, aby se stal za rok 
pražským biskupem, zvoleným na Levém Hradci. Co asi Vojtéch 
prijal z myšlenek svého učitele magdeburského Adalberta? Neje- 
nom jméno, které mu vtiskl Adalbert pri biŕmování. Prijal misijní 
koncepci k osvícení ducha a srdce smérem k slovanským náro- 
dúm. A když jednačtyŕicetiletý Vojtéch odchází z Prahy, kde neu- 
spél, obrací se k národúm dosud nepokŕténým, pravdépodobné 
chtél jíti k slovanským Luticúm, ale drive než začal, už je dokoná- 
no. Svou touhu misionárskou zpečetil svou mučednickou krvi a 
tím dal povzbuzení pro budoucí časy, že totiž pronikání kresťan
ského ducha nikdy se nebude dít snadné, ano, že je to dílo Kristo
vo, které musí být stigmatizováno premnohými obétmi. A jestliže 
pokŕesťanéní vždy vyžadovalo obéť, také tu obeť vyžaduje to, po 
čem toužíme: aby kŕesťané jedno byli. A k tomuto sjedinéní naši 
ŕeckokatoličtí bratŕi pŕinesli a pŕinášejí obétiplné prínosy, a tak to 
musí být. Nevyzpytatelné jsou cesty Boží, ale jakákoliv stigmati- 
zace je znamením velikonočních úsvitu.

A druhé zastavení, které duchovné múžeme zde prožít, je na 
posvátném Levém Hradci, v kostele svätého Klimenta. První kres
ťanský kostel, postavený u nás po velehradském kŕtu pražského 
knížete Boŕivoje. Je záznam, že ostatky svätého Klimenta, pape- 
že, který byl umučen na Krymu v kameňolomu, poslal práve pred 
tisíci lety pápež Jan XV. svätému Vladimírovi do Kyjeva, aby byla 
naznačena spojitost tohoto papeže se slovanskými národy, pro- 
tože ostatky jeho na Chersonesu mél naleznout svätý Cyril pri své 
misijní práci. Tedy ostatky, které jsou symbolem misie cyrilometo- 
déjské, toho velikého snu svätých vérozvéstú slovanských, kterí 
pred tolika staletími videli jinak nežli jejich doba. A to jejich vidéní 
se realizuje práve za našich časú, kdy prvním papežem — Slova- 
nem jsou prohlášeni za spolupatrony Evropy a jaksi ukazovateli 
cest mezi Východem a Západem ve sfére náboženské.

Za svého púsobení v pražském seminári častéji jsme putovali s 
bohoslovci na Levý Hradec a tam jsme konávali pobožnosti a

nékolikrát docela a slávné jsme tam slávili liturgii východní, protože 
nékteŕí z ŕeckokatolických bohoslovcú študovali u nás a tam jsme 
vzpomínali výslovné prvoknéze Kaicha, kterého svätý Metodéj 
poslal s družinou pomocníku, aby u nás upevnili kŕesťanství. 
Tento zájem o seskupení všech Slovanú na společné základné 
náboženské, to je smysl Metodéjových a Cyrilových životních obé- 
tí. Toto cíténí cyrilometodéjské se zvolna, zvolna, v rozličných 
dobách u nás probouzelo a je zvlášť významné, že práve dnes, 
jeden z našich novoknéží ve svém zájmu o liturgii východní bude 
dávat své novoknéžské požehnání v tomto ŕeckokatolickém kos
tele svätého papeže Klimenta.

A tretí zastavení, to je Sázava. Múžeme se vžít do posvätného 
dne, kdy na Sázavu putoval pražský biskup Kosmas, aby tam vlo
žil do nových oltáŕú ostatky svätých mučedníkú Borise a Gleba, 
synu svätého Vladimíra, kterí byli utraceni svým bratrem a kterí 
méli podobnost s naším svätým Václavem. Není divu, že první 
slovanská legenda svatováclavská nalezla právé v Kyjevské Rusi 
velké spŕíznéní a pochopení, neboť vyprávéla o tajemném, nám 
často téžko pochopitelním — že svétlo se rodí z bolesti, zítŕek rodí 
se z trpení. I když Prokopova Sázava trvala také jenom krátkou 
dobu, cyrilometodéjské úsilí je spjato stále s novými stigmaty, ale 
co jest nepochopitelné jedné generaci, stáva se pochopitelnéjší v 
retrospektívni m pohledu po odstupu času. Svätý Otec Jan Pavel
II. ve svém apoštolském listé napsaném ke kyjevskému výročí 
právé zdúrazňuje touhu, ke které zvolna, zvolna, dorustají kŕes
ťané ve smyslu Spasitelovy modlitby, aby všichni jedno byli. Pŕipo- 
míná v tom listé památku svätých vérozvéstú slovanských a 
naznačuje, že to sblížení, to políbení pokoje se jisté uskuteční. Je 
to zájem obou straň v téch nejlepších osobnostecn té i oné strany, 
v téch nejduchovnéjších, kterí s Kristem se modlí, aby všichni 
jedno byli, jako Ty Otče ve mné a Já v Tobé, aby svét poznal, že 
Tys mé poslal.

Ze Sázavy právé na Kyjevskou Rus dostalo se mnoho slovan
ských knih. Bylo to takové ohnisko vzdélanósti slovanské. I když 
taková stigmatizace nás naplňuje hofem, že to všechno se jakoby 
bortí do ničoty, kresťansky musíme vérit, že po Velkém pátku 
následuje velikonoční jitro, a to múžeme tušit právé za našich 
časú, když pred námi stojí naši slovanští vérozvésté Cyril a Meto
déj jako nové zrozeni, jako vzkŕíšeni, jako ukazovatelé cest do tŕe- 
tího tisíciletí kresťanské éry.

Budiž mi dovoleno ukončit vzpomínou. Za mého mládí navšté- 
voval jsem ŕeckokatolické bohoslužby v kostele svätého Kríže na 
Pŕíkopech, potom i zde čas od času. Byl to arcibiskup František 
Kordač, človék ryže ŕímský, který pochopil, co to znamená pohled 
k Východu a tak vyšel vstŕíc naším feckokatolickým bratŕím, aby 
tady v Praze méli svoji farnost. Zvlášť byli to dva knéži, kterí mimo- 
ŕádnym zpúsobem se u nás ujali tohto podnétu Antonína Cyrila 
Stojana a zŕídili zde v Praze pražskou odbočku apoštolátu svätého 
Cyrila a Metodéje pod ochranou Panny Márie. Prvním pŕedsedou 
byl neméné úctyhodný prelát Josef Vajs. Byla probouzena touha 
po tom, co za našich dnú už zdá se býti jaksi pochopitelnéjší.

Prelát Vajs, evropsky známý védec ve staroslovénštiné, bádal 
na dalmatském pobreží, kde se uchovala liturgie slovanská a 
vytvoril misál z’ nalezených tam textú, neboť Metodéjovi učedníci 
po ztroskotání Velké Moravy uchýlili se také na dalmatském 
pobreží a kupodivu tam liturgie slovanská pretrvala všechny též- 
kosti a pohromy a na mnohá místech trvá tam dodnes. Na dalmat
ském pobreží v mésté Nin žil biskup v dobé, kdy u nás vládl svätý 
Václav, který se stal neohroženým zastáncem chorvatského lidu, 
liturgie slovanské a toho, zač se modlíme v litanii, abychom na pŕí- 
mluvu svätého Cyrila a Metoda Stolci apoštolskému vždy vérné 
oddáni byli. Jmenoval se ňehor Ninský. Ä kupodivu, teprve naše 
doba ho oslavila, v blízkosti Ninu velikým pomníkem, který vytvoril 
slavný sochár Ivan Meštrovič. Meštrovič mél kdysi výstavu tady u



nás v Praze a jfmal tam jeho výtvor, ve kterém znázornil trpícího 
Jóba, pomník takŕka drásající. Sochár patrné chtél v ném vyjádfit 
utrpení, staletí utrpení slovanských kmenú a tento Meštrovič vedie 
tohoto pomníku bolesti vyjádfil v pomníku ňehoíe Ninského jakési 
vítezství velikonoční. fiehoŕ Ninský je ztvárnén jako prorok, jako 
véštec budoucnosti slovanských národu. Tisíciletí v Kyjevé je 
spjato s mpohými modlitbami. Není to slavnost pro slavnost.

Minulý týden dostal jsem malý balíček z Kyjeva. Jsou to kadi- 
dlová zrnka, která by méla být položena na oltár pri dnešní sväté

liturgii. Poslala mne ta zrnka duchovní dcéra saharského poustev- 
níka Karla Foucaulda. Foucauld celý život toužil mít následovníka, 
žáka. A teprve po jeho smrti v kresťanstvu vznikají tak zvaní Malí 
bratŕi Ježišovi, Malé sestry Ježíšovy. To jsou ti, ktéré Foucauld 
béhem dlouhých let své adorace na Sahaŕe jakoby vymodlil kres
ťanské budoucnosti. Je to duvod k tomu, abychom pri dnešní litur
gii, která je spojená s témi kadidlovými zrny, méli na paméti slova 
zaznívající k Pánu: Kéž naše modlitba pred Tebou, Hospodine, 
stoupá jako kadidlový dým a kéž na nás sestoupí Tvé milosrden- 
ství.

Úprimná a vytrvalá modlitba
Ako veriaci ľudia si iste uvedomujeme, 

že ak chceme, aby naša modlitba bola 
vypočutá, že musí byť nielen úprimná, ale
i vytrvalá. Koľko je napríklad takých ľudí, 
ktorí sa vrúcne modlili, kým bolo všetko 
dobre. Keď ale Boh dopustil nejaké 
nešťastie a bolesť, spustili ruky. Možno si 
povieme, že sa dosť modlime a že nie je 
potrebné o tom písať a hovoriť. Ale roz
hodne nie sme, ako sv. Monika, ktorá sa 
šestnásť rokov vytrvalo modlila za obráte
nie svojho syna.

Čítanie z evanjelia 17. nedele po Zoslaní 
Svätého Ducha nám uvádza príklad neo
byčajne vytrvalej modlitby. V okolí Týru a 
Sidonu prišla k Ježišovi istá kanaánska 
žena a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, 
Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi 
zlý duch“ (Mt 15, 22). Bola taká neodbytná, 
že apoštoli začali dohovárať Učiteľovi, aby 
dačo s ňou urobil, lebo kričí za nimi. Ježiš 
najprv nechcel, pretože bol poslaný predo
všetkým k izraelskému národu a svoju čin
nosť obmedzuje len na nich. Pohania mali 
dostať príležitosť ku spáse až na konci. 
Preto hovorí: „Nie je dobré vziať chlieb 
deťom a hodiť ho šteňatám“ (15, 26). Žena 
si uvedomila svoje postavenie, ale odísť 
nechcela. Preto vravela: „Áno, Pane, ale aj 
šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola 
ich pánov“ (15, 27). Jej viera je teda veľká. 
A takej viere Boh neodoprie pomoc. Preto 
tejto žene Ježiš hovorí: „Žena, veľká je 
tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš“ 
(15, 28). A evanjelista k tejto udalosti dodá
va: „A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá“ 
(Mt15, 28).

V tomto príbehu máme poučenie, akí 
vytrvalí máme byť v modlitbe. Vytrvale sa 
máme modliť, pretože vytrvalosť je dôka
zom dôvery, ktorú vkladáme v Boha, že 
nás vypočuje.

Metodistický kazateľ Dávid Wilkerson

spomína zo svojho detstva túto dojímavú 
udalosť:

Jeho otec ťažko ochorel a lekár sa už 
vzdal nádeje na záchranu. Mladého 
Davida nechceli ani pustiť k otcovi. Ale sám 
otec si želal, aby ho priviedli. Píše o tom:

Prešiel som okolo údivených príbuzných 
do otcovej izby. Otec poprosil lekára, aby 
chvíľu počkal v predizbe. V izbe sme ostali 
len ja, matka a na smrť chorý otec. Na žia
dosť otca matka otvorila Sväté písmo a 
našla evanjelium sv. Matúša 21. hlavu, 22 
verš a čítala: „A dostanete všetko, o čo 
budete s vierou prosiť v modlitbe.“ Bol som 
vzrušený. Nemohli by sme sa takto modliť 
aj za nášho otecka? A tak, kým otec ležal 
ochabnutý na posteli, matka čítala tento 
odsek znova a znova. Ja som medzitým 
vstal, podišiel k posteli, položil som ruku na 
čelo a modlil som sa: „Bože, verím tomu, 
čo si povedal. Uzdrav otecka!“ Potom som 
zavolal lekára a povedal mu: „Pán doktor, 
poďte ďalej. Ja som sa modlil s vierou, aby 
sa otecko uzdravil.“ Lekár vstúpil, pozrel sa 
na moju dvanásťročnú vážnosť a usmial

sa. Jeho úsmev však čoskoro prešiel do 
rozpakov a potom do údivu, keď sa sklonil 
k otcovi. „Niečo sa stalo“ — povedal 
doktor. Ešte raz zmeral tlak a povedal: 
„Práve som uvidel zázrak.“ Otec vstal z 
postele a ja som bol zbavený všetkých 
pochybnosti o sile modlitby (DP 197, 7).

Je to príbeh, o ktorom hádam povieme, 
že sa to často nestáva, že je to zázrak. 
Možno! Ale zamyslíme sa: Je naša modlit
ba opravdu dosť úprimná a vytrvalá, aby 
dokázala niečo podobného?

Sv. Ján Vianney o význame modlitby 
povedal: „Keby sme sa spýtali zatratených, 
ako sa dostali do pekla? — časť by z nich 
odpovedala: Nemodlili sme sa. A druhá 
časť? Zle sme sa modlili.“

Toto by sme mali mať na pamäti všetci, 
až skladáme svoje ruky k modlitbe. Byť 
v modlitbe úprimní, a ak je treba, aj vytrva
lí. A potom i nám povie Boh: Ô, veľká je 
vaša viera. Nech sa vám stane, ako ste 
uverili!

o. F. D.

Takto to vidíme my . . .

BÚRKA NA MORI

HANA T..
Z detských kresieb
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Tri kalvárske veže trónia nad Prešovom
Z DEJÍN PREŠOVSKEJ KALVÁRIE

Pod Slanskými vrchmi v údolí rieky Torysy rozprestiera sa 
malebné mesto Prešov. Na jeho západnom okraji sa vypína 
neveľký kopec asi do 200-metrovej výšky ako nejaká záhrada. Na 
vrchu sa vypínajú tri barokové veže kostolíka na kalvárii. K nemu 
putujú každoročne v polovici septembra nielen obyvatelia Prešo- 
va, ale aj zo širokého okolia, aby načerpali sily a milosti pre každo
denný život.

Na začiatku osemnásteho storočia založili v Prešove Spoloč
nosť umierajúceho Krista, ktorá si zaumienila postaviť v Prešove 
kalváriu, ktorá by aspoň čiastočne mohla splatiť lásku ľudí voči 
Pánu Ježišovi. Táto spoločnosť propagovala medzi obyvateľstvom 
potrebu postavenia kalvárie a zbožný ľud, ktorý veľa vytrpel rozlič
nými vojnami a nepokojmi toto náležíte ocenil.

A tak sa stalo, že 14. septembra 1721 predstavený jezuitov 
Pavol Samaróci posvätil novú kaplnku, ktorá vyobrazovala Krista 
Pána na Olivovej hore. Toho istého roku požehnali 3. októbra aj 
kríž. O tomto mestský magistrát vydal 25. septembra 1722 
základný list. So súhlasom všetkých majiteľov odovzdáva Spoloč
nosť umierajúceho Krista potrebný priestor na stavbu jednotlivých 
zastavení či kaplniek. Po vydaní základného listu sa výstavba kal
várie oddialila. V tom čase po celej Európe zavládli nepokojné 
časy, ktoré bez ozveny neostali ani v Prešove. A tak až 3. mája 
1752 predstavený jezuitov Štefan Sali slávnostne posvätil 
základný kameň kalvárskeho kostola. Tohto roku uplynulo už 237 
rokov, čo kalvársky kostol sa zaskvel v takom rúchu, ako ho 
poznáme dnes. Veľkú zásluhu na dokončení veľkolepej stavby má 
jezuita František Perger. Tak sa zdá, že bola postavená podľa 
vzoru štiavnickej, ktorú on tiež vybudoval.

Za náboženských nepokojov v 18. storočí veľa vtedajších 
panovníkov muselo opustiť svoju vlasť a hľadať ochranu u svojich 
priateľov za hranicami. Poľské knieža Karol Radzivil po úteku z 
Litvy dňa 3. novembra 1764 prijal pohostinstvo slobodného kráľov
ského mesta Prešova. Jeho pozornosti neušla horlivosť prešov
ských veriacich pri stavbe kalvárie. A tak si aj on zaumienil prispieť 
a dal postaviť kaplnku — Sväté schody. Podľa rímskeho vzoru 
majú 28 stupňov z dreva a uprostred je oddelené miesto pre relik
vie svätých. Na priečelí vchodu je címer s nápisom: CAROLUS II. 
RADZIVIL PRINCEPS LITHUANIAE BENEFACTOR 1765 (Karol 
Iľ. Radzivil, knieža litovský, dobrodinec 1765).

Prešovská kalvária

Vnútro kaplnky zdobia prekrásne fresky, ktoré namaľoval roku 
1765 Andrej Trlina a obnovil ich roku 1904 Andrej Gratzl.

Roku 1765 v kostole na kalvárii postavili prekrásny oltár, pred
stavujúci Golgotu. Nástenné fresky vyhotovil prešovský rodák 
Andrej Trlina. V nasledujúcom roku boli pristavené po bokoch kos
tola dve podlhovasté kaplnky. Medzi kostolom a kaplnkou Sväté 
schody bola postavená kaplnka, znázorňujúca Piláta ako ukazuje 
Pána Ježiša ľudu (horná časť) a v prízemí ako na javisku vidno 
postavy: Ježiša s tŕňovou korunou na hlave a s previazanou šat
kou na očiach a okolo rozvášnený dav ako ho bije a pýta sa: Kris
te, hádaj, kto ťa udrel?

Po dokončení tejto kaplnky a ďalších štyroch obstarali pre kos
tol organ a tak 14. septembra 1769 stavba kalvárie sa skončila. Za 
zmienku stojí, že všetky tri zvony na kalvárskych vežiach uliali v 
prešovskej zvonolejárni. Najstarší zvon je z roku 1752 a ďalšie 
dva z roku 1774 a 1824. Roku 1916 za prvej svetovej vojny boli 
zvony vzaté na vojnové účely. Malý zvon, ktorý ešte aj dnes povo
láva do chrámu živých a mŕtvym vyzváňa na večný odpočinok, 
darovala kalvárii prešovská osada Vydumanec pri Cemjate. A 
nakoniec ešte jedna zaujímavosť: vrch kalvárie stojí na umele 
navŕšenom kopci, pod ktorým je krypta.

V kríži je spása! V tomto znamení zvíťazíš! Toto majú vždy na 
pamäti naši veriaci, ale najmä, keď prichádzajú 14. septembra, v 
deň Povýšenia svätého kríža na odpustovú slávnosť na prešovskú 
kalváriu. A jej nedávne obnovenie, keď všetky budovy sa zaskveli 
v novej kráse, svedčia o nevšednej ochote našich veriacich a o 
praktickom napĺňaní slov: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane!

k Jozef Fecko

DIEVČA NA ROHU ULICE
Pane, ty nás všetkých poznáš,
ty p ozn áš aj on o  dievča, s krikľavo  nam aľovaným i peram i, 
s vyzývavým správaním  sa a nevhodným  ob lekom , čo  čaká na 

rohu ulice.
Ty vieš. Pane, na čo  čaká , p o  čom  túži a kd e .skon čí jeh o  cesta 

dnešný večer.
Vezm i h o  p o d  svoju ochranu, poteš  ho.
Z aho j mu rany, ktoré spôsob ila  ľudská „láska".
Vezm i h o  do  svojich rúk, on o  ťa potrebu je viac a k o  toľkí iní.

4 (B eck a M ille r  309)

Bože môj, daj mi pocítiť aspoň niečo z ťarchy neútechy, 
ktorou si bol postihnutý pri pohľade na hriechy ľudstva. Urob 
ma* veľmi, veľmi citlivou voči zlobe hriechu a voči nevýslov
nej urážke, ktorú zapríčiňuje hriech tvojej Božskej velebnosti, 
aby sa splnili na mne slová, ktoré si povedal Kataríne, svojej 
vernej služobnici: „Ten, čo uráža mňa, uráža aj teba!“ Milo
vaný Ježišu, ja si uvedomujem, že moje túžby sú veľmi cha
bé; nie, Milovaný, ty môžeš všetko a ty vieš, že ťa milujem.

(Miriam Terézia Demjanovíčová)
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Naplniť do fliaš a nechať tri m esiace  
na tmavom a chladnom mieste, použí
vať až potom. Použitie: zabraňuje vzni
ku jaziev pri scelovani popálenín  
v tvári alebo na inom mieste tela. Vtie
ra sa na miesta omrzlín a ich násled
kov na tele.

Rumančekový olej (m atr icaria  chamo- 
milla L. — rumanček kamilkový). Po
užívajú sa kvety usušené na vzduchu. 
Príprava: Najprv sa nechá 40 dní vylú
hovať ná slnku, potom sa privedie do 
varu vo vodnom kúpeli a nakoniec sa 
vylisuje. Naplní sa do fliaš a 3 mesia
ce sa nechá odstáť na tmavom a stu
denom mieste.

Vnútorné použitie: užije sa jedna č a 
jová lyžička oleja  a zapije sa šálkou 
rumančekového čaju. Toto napraví po
kazený žalúdok, odstráni kolikové bo
lesti. posilní žalúdok, zmierni rozličná 
druhy kŕčov, podporí trávenie; pomáha 
pri nadúvaní a bolestiach v bruchu. Vo 
všetkých uvedených prípadoch možno 
vypiť aj šálku rumančekového čaju, čo 
urýchľuje a zvyšuje účinnosť.

Vonkajšie použitie: Vťahovať do nosa 
pri zahnisaní čelových dutín a upcha- 
tom nose. Vtieranie do ktorejkoľvek 
boľavej časti tela prináša úlavu. Pri 
opuchnutých nohách sa priloží obklad 
z rumančekového oleja, trochu o hria te 
ho. Boľavé nohy s ^ n a jp rv  kúpu v odvare 
z kôry bazy č iernej (Sambucus nigra).  
Čerstvá alebo sušená kôra bazy (60 g) ' 
sa rozdrobí, vhodí do jedného litra s tu
denej vody, dobre sa povarí a J nechá sa 
20 min. vylúhovať. Scedí sa, vleje  sa do 
nádoby a pridajú sa 2 litre horúce j vo
dy. Po kúpeli sa nohy utrú. Potom sa 
dobre zmieša 15 g ohriateho rum anče
kového oleja, 2 čajové lyžičky jemnej 
kuchynskej soli a 1 polievková lyžica 
koňaku. Táto zmes sa dôkladne vtiera 
do boľavých n ô h ' začínajúc od prstov 
až po kĺby. Po procedúre sa odporúča 
ľahnúť si do postele.

Ked dojčence bez zjavnej príčiny pla
čú. molno skúsiť opatrne -vtierať do 
bruška ohriaty olej.  Väčšinou sa ihnetf 
upokoja.  Ak by však malé deti ča s te j
šie vracali  medzi jedlami, treba sa bez
podmienečne ihned poradiť s lekárom.

III. Zelinkové t i n k t ú r y
V našich časoch sa opäť stal obľú

beným zelinkový lieh, čiže tinktúra. Na
zýva sa vždy pódia zelinky, z ktorej je 
vyrobený. Tinktúra sa ľahko pripravuje 
a možno ju používať vnútorne a j zvon
ka. Preto sa používa konzumný alko
hol, a nie denaturovaný lieh, a j  ked ten 
je lacnejší a na vonkajšie použitie by 
vyhovoval.

Ak sa na prípravu tinktúry použije 
vysokopercentný alkohol (vínny lieh), 
potom bude tinktúra obsahovať všetky 
látky rozpustné v liehu. Ak sa použije 
nízkopercentný alkohol, tak sa v ňom 
neextrahujú všetky rozpustné látky. Od 
borník tieto jemné rozdiely zbadá.

Pre znalca platí pravidlo, že lekárnik  
má podľa predpisov používať minimálne 
66-percentný alkohol, čím sa dosiahne

som 1131 
echtík

HERMAN-JOZEF WEIDINGER
dobrý priemer množstva rozpustných 
účinných látok. Konečný prípravok má 
potom dobré liečivé účinky.

Ja preto používam — a radím to aj 
druhým — * 75-percentný ovocný lieh.

Piati to is{é pravidlo ako pri m astiach  
a olejoch: 2S0 g zeliniek sa zaleje 1000 
gramami alkoholu. Sklená fľaša so ši
rokým hrdlom sa dobre uzavrie a na 
14 dni sa postavi na slnečné okno. Den
ne treba zatrepať a pomiešať. Koneč
ný prípravok bude 70-percentná tinktú
ra. Tá však je na domáce používanie 
silná, postačí 50-percentná. Aby sme to 
dosiahli, postupujeme takto: po scede
ní liehu sa na zelinky naleje 1/4 litra  
prevarenej a vychladnutej vody a ne
chá sa 3 hodiny vylúhovať, potom sa 
scedí, prefiltruje a  doleje do tinktúry. 
Tak sa získa asi 45— 50-percentná tink
túra. Tá sa ešte raz vyloži na 14 dní 
do okna na slnko, prirodzene, v dobre 
uzavretej fľaši. Potom sa zleje do fľaš
tičiek a skladuje sa asi 3 mesiace na 
chladnom a tmavom mieste. Potom sa 
môže tinktúra používať.

Papraď sam čia (dryopteris filix-mas). 
Používajú sa na jeseň vykopané a n a 
drobno posekané korene. Použitie: len 
vonkajšie použitie na vtieranie pri s i l 
ných reumatických bolestiach a pri bo
lestiach klbov.

Cesnaková tinktúra (allium sativum). 
Užívajú sa rozmliaždené strúčky. Po
užitie: ak sa dva razy denne užíva 6 " 
až 8 kvapiek v lyžici vody, utišuje  kŕče 
a pôsobí uvoľňujúco. Vyháňa červy. Pod
poruje prekrvenie celého organizmu. 
Zvyšuje chuť do jedlá. Posilňuje srdca, 
pľúca, pečeň a žlčník. Zmierňuje bo
lesti pri reumatizme a dne. Odstráni 
katary dýchacích ciest.

Hluchavková tinktúra (lamium album 
L — hluchavka biela).  Používa sa n a 
krá janá  vňať hluchavky bielej.  Použi
tie: vtiera sa do bolestivých ňadier 
žien. Pri pálení cez močsnie a pri po
ruchách močenia sa 3' razy denne uží
va 8 kvapiek.

Fialková tinktúra (viola odorata L.
— fialka voňavá). Používa sa celá kvit
núca vňať. Príprava: rastlina sa zome
lie na mäsovom mlynčeku a vylisuje sa 

šťava, ktoré sa zmieša s rovnakým 
množstvom 70-percentnej ovocnej pá
lenky. Použitie: užíva sa dvakrát denne
5 kvapiek. Pomáha pri kŕčoch podbru- 
šia u žien, pri poruchách nervového pô
vodu, hypochondrii a častom nadúvaní. 
Pri rakovine krku a hrtanu sa zvonka 
používa na vtieranie. To isté platí o 
ochrnutí.

T y a ia n o v i  tinktúra (thymus vulgaris

L. — dúška tymianová). Používa sa 
čerstvá nasekaná vňať. Použitie: pri za
hlienení pľúc, astme, ťažkostiach s vy- 
kašlávaním. Užíva sa 3 — 4 razy denne 
12 až 15 kvapiek. Pri znecitlivení údov, 
reume a ochrnutiach sa vtiera na bo
lestivé miesta.

Levanduľová tinktúra (Lavandula 
o ff .) .  Používajú sa čerstvé kvety levan
dule. Použitie: vtiera sa pri reumatic
kých bolestiach. Používa sa na natie
ranie  po kúpeli, či holení; pričom po
silňuje  pokožku a zlepšuje celkový zdra
votný stav. Tinktúra sa jemne rozpráši 
v šatníku a v byte — zaháňa hmyz, ba 
aj mravce.

Puškvorcová tinktúra (acorus ca la 
mus). Používa sa nadrobno nasekaný 
čerstvý koreň. PKprava: nasekaný ko
reň sa zomelie na mäsovom m’.ynčeku. 
Na vonkajš ie použtie  sa vylúhuj? v 
dsnaturovánom liehu. Po vylúhovaní ne
chať postáť tri  me"iace. Použitie: *na 
posilnenie pokožky hlavy pri vypadáva
ní vlasov a tvorení plešiny.

Šaiviová tinktúra (salvia offic inalis). 
Pokiaľ je  to možné, používajú sa pokrá
jané čerstvé listy a vrcholčeky rastliny. 
Použitie: vtiera sa pri nočnom potení, pri 
páchnucich nohách, na ošetrenie pokož
ky po holení a po kúpsii. Do vody na 
kloktanie sa dáva 15 až 20 kvapiek Pri 
nadmernej plynatosti čriev sa vnútorn? 
užije 10 kvapiek a brucho sa masíruje 
tinktúrou. Pri nechutenstve sa pol ho
diny pred jedlom vypije 1 polievková 
lyžica. Pri prepracovanosti sa vtiera 
na čelo a šiju. lebo pôsobí upokujúco 
a uvoľňuje napätie.

Vraličová tinktúra (tanacetum vulga- 
re — vratič obyčajný).  Používajú sa 
čerstvé rozmliaždené l iJty).  Priprava: do 
1 litra 70-percentného alkoholu sa dá
va 100 g. Použitie: len zvonka na na
tieranie boľavých kŕčových žíl — pô
sobí zmierňujúco.

Rozmarínová tinktúra (rosmarinus 
off .) :  používajú sa čerstvé rozkvitnuté 

~ konce vetvičiek. Použitie: vtiera sa na 
posilnenie krvého obshu a nervového 
systému ciev Vnútorne sa už.'va 3 razy 
denne 15 kvapiek pri nízkom krvnom 
tlaku, pri oslabení organizmu a po ťaž
kej chorobe, vhodná je pre telesne s la 
bých ľudí a pri prepracovanosti.

Ľubovníková tinktúra (hypericum per
foratum ): používajú-' sa čerstvo nazbe
rané kvety. Použitie: ak sa interns uží
va 3 razy denne 10 kvapiek, upokoja sa 
nervy. Zvonka sa vtiera po holení.

Pagaštanová tinktúra (aesculus hip- 
pocastanum — pagaštan konský): na j
účinnejšie  sú čerstvé kvety. Použitie: 
vtiera sa pri reumatizme, dne, kŕčo
vých žilách a hemoroidoch. Zároveň sa 
3-krát denná užije vnútorne 10 až 12 
kvapiek.

SILA NECHTÍKA

Človek môže niečo konať sám alebo 
v skupine. V spoločenstve alebo skrze 
spoločenstvo.

(Pokračovanie.)
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v n z  KRESŤANSKÉHO S V E T A

V nedeľu 18. júna t. r. Svaty Otec Jan Pavol II. v bazilike sv. 
Petra v Ríme blahorečil Božích služobníkov: biskupa z Bovina zo 
sklonku 17. a 18. stor., Antona Lucciho z rehole františkánov, a 
Alžbetu Renziovú, zakladateľku zbožných učiteliek od Sedembo- 
lestnej z Rimini.

Pápež Ján Pavol II. bol v dňoch 1.— 10. júna t. r. na svojej 42. 
zahraničnej apoštolskej ceste. Navštívil tieto škandinávske krajiny: 
Nórsko, Island, Fínsko, Dánsko a Švédsko.

V Bazileji (Švajčiarsko) bolo Ekumenické stretnutie predstavite
ľov európskych kresťanov katolíkov, pravoslávnych, anglikánov a 
protestantov, venované otázke spravodlivosti a mieru. Stretnutie 
otvorili milánsky kardinál Carlo Maria Martini a pravoslávny metro
polita Leningradu Alexej. Zúčastnilo sa vyše 700 delegátov.

Vo veku 79 rokov zomrel kardinál Thimothy Manning, niekdajší 
arcibiskup Los Angeles (USA). Do hodnosti kardinála bol pový
šený 5. marca 1973 pápežom Pavlom VI. Arcibiskupom v Los 
Angeles bol v rokoch 1970— 1985.

V Ríme vyšli Hlavné myšlienky učenia Jána Pavla II. — ency
klopedický výber výpovedí Svätého Otca, ktorý zostavil Sergio 
Trasati.

Prezidenta Spojených štátov amerických G. Buscha prijal 27. 
mája t. r. na oficiálnej audiencii pápež Ján Pavol II. pri návšteve 
Talianska. Prezident si potom s manželkou prezrel Sixtínsku ka
plnku.

Litovská katolícka organizácia žien si vytvorila organižáciu 
Caritas, ktorej cieľom je pričiniť sa o oživenie národných nábožen
ských tradícií. Na zakladajúcom zhromaždení v Kovne sa zúčast
nilo vyše 5 tisíc predstaviteliek z celého kraja.

Arcibiskup Dom Helder Camara, ktorý žije v brazílskom meste 
Recife, sa t. r. dožil 80 rokov. Ján Pavol II. pri svojej nedávnej 
návšteve v Latinskej Amerike ho objal a nazval „bratom.chudob
ných“ . Helder Camara sa v pastoračnej činnosti osvedčil ako hor
livý bojovník za spravodlivé požiadavky miliónov utlačovaných roľ
níkov zbavených pôdy.

Podľa oznámenia Maďarskej biskupskej konferencie, v Maďar
sku sa začali prípravy na apoštolskú návštevu Jána Pavla II., ktorá 
by sa mala uskutočniť v jeseni 1991.

Na veľké množstvo vyhlasovania neplatnosti cirkevného man
želstva v niektorých diecézach si sťažoval v Ríme dekan najvyš
šieho cirkevného odvolacieho súdu Ernesto Fiore. Podľa cirkevnej 
štatistiky bolo v roku 1986 na celom svete vyhlásených za 
neplatné 52 000 uzavretých manželstiev, z toho 44 000 v Amerike,
6 100 v Európe.

Františkánske spoločenstvo, ktoré počíta 1,5 milióna kňa
zov, rehoľníkov a laikov, bude čoskoro prijaté ako neštátna organi
zácia do OSN. Dostane predbežne kanceláriu v oddelení pre 
verejné informácie a na rok 1990 bude žiadať o členstvo v Rade 
pre hospodárske a sociálne veci.

Podľa štatistiky je na svete 1 miliarda 600 tisíc kresťanov (z 
toho vyše 900 miliónov katolíkov), 858 miliónov moslimov, 676 
miliónov hinduistov, 317 miliónov konfucionistov a 309 miliónov 
budhistov. Zmenšuje sa počet ateistov, ale vzrastá počet vyznáva
čov rozličných siekt a náboženských hnutí.

V dánskom hlavnom meste Kodani a v malom nórskom 
meste Gjóviku tlačia ako dar piatich biblických spoločností sever
nej Európy pre Ruskú pravoslávnu cirkev trojzväzkové vydanie 
Svätého písma v náklade 150 000 výtlačkov. Ide o reedíciu obľú
benej tzv. Výkladovej biblie s komentármi ruského vedca Alexan
dra Lopuchina, ktorá vyšla ešte pred Októbrovou revolúciou. Polo
vicu z nákladu dostanú k dispozícii cirkevné ustanovizne v ZSSR,

ostatok sa rozpredá s tým, že zisk z predaja pôjde na konto Ruskej 
pravoslávnej cirkvi. Vydavateľský počin si vyžiadal investovať 
3 milióny dolárov.

Dňa 30. júna t. r. sa dožil kardinál ThDr. František Tomášek, 
arcibiskup pražský a prímas český, 90 rokov života. Toto požeh
nané jubileum si pripomenul pri slávnostnej ďakovnej sv. liturgii v 
sobotu 1. júla v chráme sv. Víta v Prahe, na ktorej sa zúčastnili cir
kevní hodnostári, medzi ktorými bolo 6 kardinálov, vyše 40 bisku
pov a arcibiskupov zo 14 európskych krajín. Arcibiskup Francesco 
Colassuono, apošt. nuncius so zvláštnym poslaním počas sláv
nostnej sv. liturgie prečítal osobitné posolstvo Jána Pavla II. kardi
nálovi F. Tomáškovi k jeho vzácnemu životnému jubileu. Na boho
službe boli prítomní zástupcovia vlád ČSSR a ČSR Vladimír 
Janku a František Jelínek, zástupcovia pražského diplomatického 
zboru a'zástupcovia cirkví a náboženských spoločností ČSSR.

Gr. kat. chrám Narodenia P. Márie v Krajnej Poľane z r. 1924 — farnosť
Bodružaľ

Zasadala informačná komisia VCNČ v ČSSR
Dňa 19. júna 1989 sa v Prahe zišla informačná komisia Výboru 

cirkevných a náboženských činiteľov v ČSSR, aby na svojom pra
videlnom štvrťročnom zasadaní zhodnotila svoju doterajšiu čin
nosť. Zasadanie viedol kanonik ThDr. Zdenék Adler z Pŕíbramu, 
moderátor VCNČ v ČSSR. Nasledovalo hodnotenie 3. čísla infor
mačného bulletinu. Bol zaznamenaný zvyšujúci sa záujem zo 
strany cirkví. Informačná komisia prijala návrh obsahu nasledujú
ceho čísla, ktorý vyjde v septembri t. r. Záver zasadania bol veno
vaný prípravou rozhlasového vysielania HLASU VERIACICH na
III. štvrťrok 1989. Nasledujúce zasadanie bude 5. septembra t. r. 
v Prahe.

Za gréckokatolícku cirkev sa na tomto pravidelnom zasadaní 
zúčastňuje o. František Dancák, vedúci redaktor gr. kat. tlače.

Keď milujeme ľudí, učíme sa milovať Boha. Prostriedkom, ako 
dosiahnuť lásku k Bohu, je cvičiť sa v láske k ľuďom.

Charles de Foucauld
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Kronika otca ordinára

Dňa 4. júna 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H irka, apošt. admini
strátor prešovský, navštívil obec Malú Poľanu (farnosť Miková), 
okr. Svidník, kde slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. — Dňa 15. 
júna 1989 v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove bol 
prítomný pri udeľovaní nižších svätení bohoslovcom 4. roč. a sub- 
diakonátu absolventom CMBF v Bratislave. — Dňa 16. júna 1989 
bol prítomný pri udeľovaní diakonátu absolventom CMBF v Brati
slave, ktorý prijal z rúk ndp. Mons. Slavomíra Miklovša, sídelného 
biskupa križevského v Juhoslávii. — Dňa 17. júna 1989 bol prí
tomný pri kňazských vysviackach v gr. kat. chráme v Trebišove 
(M. Gavala, P. Orenič a J. Štefanko) a dňa 18. júna 1989 v kate
drálnom chráme v Prešove (M. Kuzmiak, P. Vansač a M. Zorvan), 
ktorú títo absolventi CMBF v Bratislave prijali z rúk ndp. Mons. Sla
vomíra Miklovša. — Dňa 21. júna 1989 bol prítomný pri prijíma
cích pohovoroch na CMBF v Bratislave. — Dňa 24. júna 1989 na 
sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa slúžil v katedrálnom chráme 
v Prešove sv. liturgiu s novokňazmi, pri ktorej oslávil aj svoje meni
ny. — Dňa 25. júna 1989 vykonal funkciu manuduktora pri primič- 
nej sv. liturgii o. Milana Kuzmiaka v Prešove. — Dňa 27. júna 
1989 sa zúčastnil na dekanskej porade v Kojšove. — Dňa 29. júna 
1989 sa zúčastnil na oslavách 50. výročia kňazskej vysviacky 
správcu košickej diecézy ThDr. Štefan Onderku, ktoré sa konali 
v dóme sv. Alžbety v Košiciach.

M. M.

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

Mikuláš Pružinský, správca farnosti Becherov — 50 rokov od 
narodenia (12. 9. 1939);

Mikuláš Rojkovič, správca farnosti Rešov — 80 rokov od naro
denia (21. 9. 1909);

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich 
modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Prečítali sme za vás
’’Možno odoprieť krst dieťaťa, ak jeho rodičia nie sú cir

kevne zosobášení?“
M. K.

j

Tak cirkevný zákonník (kán. 868), ako aj úvodné poznámky 
k obradu krstu dieťaťa sa zmieňujú o rodičoch dieťaťa. Nikde sa 
tam nehovorí, aby sa mali krstiť len deti, ktorých rodičia mali cir
kevný sobáš. Nikto sa napr. nezastavuje nad tým, či má byť 
pokrstené dieťa, ktoré sa narodilo mimo manželstva. Predpisy 
kánonov sú rozvedené v piatom odstavci úvodu ku krstu deti. 
Úlohy rodičov pri krste sú veľmi závažné a rozsiahle.

Predovšetkým, kto žiada o krst dieťaťa. V žiadnom prípade 
nestačí, ak o krst dieťaťa požiada dedko alebo babička. Je potreb
né, aby o krst svojho dieťaťa požiadali obidvaja rodičia. Veď ich 
úloha je oveľa vážnejšia ako úloha kmotrov. Preto spomínaný 
úvod žiada, aby sa rodičia sami pripravovali ku krstu svojho dieťa
ťa. Je potrebné, aby sa obidvaja rodičia zúčastnili na poučení o 
tejto základnej sviatosti, aby si boli vedomí svojich povinnosti pri 
kresťanskej výchove a aby sľúbili, že budú dieťa vychovávať vo 
viere. Krstný obrad vyžaduje, aby obidvaja rodičia boli prítomní pri 
krste, pretože sami vykonávajú niektoré služby pri krste. Okrem 
iného verejne žiadajú o krst dieťaťa, žehnajú ho znamením kríža, 
prinášajú dieťa ku krstnému prameňu a vyznávajú vieru. Rubrika 
výslovne žiada: Ak niektorý z nich nemôže vykonať vyznanie viery 
(napr. nekatolík), môže mlčať. Žiada sa však, aby pri žiadosti 
o krst dieťaťa dali záruku alebo aspoň súhlas, aby dieťa bolo 
vychované vo viere, ktorú prijalo pri krste. Po krste sú rodičia 
zaviazaní, z vďačnosti k Bohu i z vernosti k úlohe, ktorú prijali, 
viesť dieťa k poznaniu Boha, ktorého adoptívnym synom sa stalo. 
Rovnako ho majú pripravovať k sv. birmovaniu a sv. prijímaniu.

To sú v krátkosti podmienky, ktoré rodičia majú splniť, keď si 
prajú, aby ich dieťa bolo pokrstené.

(-LP — české Kat. noviny, 1989, 27)

Naše hroby

Z tohoročných kňazských vysviacok v katedrálnom chráme 
v Prešove (Snímka: F. D.)

Najlepšie miesto je tam, kde môžeme iným urobiť najviac dobra. 
Úplné zabudnutie na seba, úplné oddanie sa dietkam nášho 
nebeského Otca, to je život nášho Pána, to je život každého kres
ťana, to je predovšetkým život kňaza.

Charles de Foucauld

Dňa 7. júla 1989 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 77. roku 
svojho života a 49. roku kňazstva

o. Konštantín Kádar, gr. kat. duchovný na odpočinku vo Veľkých 
Kapušanoch.

Nebohý sá narodil 12. mája 1912 vo Výškové nad Tisou (na 
Zakarpatskú). Na kňaza bol vysvätený 12. júla 1940. Pôsobil vo 
farnosti Kaliny, Jelení, Milotice (farnosti na Morave), Malcov, 
Rešov, Podhoroď, Slavkovce a Porastov.

Pohrebné obrady vykonal ndp. Mons. Ján Hi r ka,  ordinár pre
šovský, dňa 10. júla 1989 vo Veľkých Kapušanoch.

Vičnaja lemu pamjaf!
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PISU NAM BOHOSLOVCI

Láska v akcii
Šľachetný a bohabojný človek vie v každej dobe konať skutky 

lásky. Najvyhranejšie a najvýraznejšie vyniknú v čase extrémneho 
nepokoja a napätia. Corrie ten Boomová naplno prejavila svoju 
veľkú vieru v Boha a bezhraničnú lásku k blížnym v rokoch sveto
vého požiaru druhej svetovej vojny, nasadiac pritom svoj vlastný 
život.

Corrie ten Boomová sa narodila v malom holandskom mestečku 
Haarlem 15. apríla 1892, ako najmladšie dieťa Kašpara a Kornélie 
ten Boomovcov. Vyrastala so sestrami Betsie a Nollie a bratom 
Willemom v ovzduší hlbokej zbožnosti. Hodinár Kašpar te Boom 
po smrti manželky viedol deti k príkladnému náboženskému živo
tu.

Starostlivá výchova prieniesla svoje ovocie. Willem sa stal kaza-

Ponte Milvio (Milvijský most) ¡e jedným zo starorímskych mostov, ktoré 
ešte aj dnes slúžia svojum cieľu. Pri ňom sa strhla bitka medzi Konštantí
nom a Maxenciom r. 312. Podľa tradície uzrel Konštantín pred bojom na 
nebi znak kríža so slovami: V tomto znamení zvíťazíš. Po víťazstve udelil 
cisár Konštatnín milánskym ediktom r. 313 slobodu kresťanom (Snímka:

F. D.)

teľom a Corrie za pomoci svojich sestier založila a viedla v rokoch 
1921— 1940 kresťanskú organizáciu pre dievčatá, ktorá sa neskôr 
rozrástla v celom Holandsku a v Indonézii. Cieľom týchto kresťan
ských klubov bolo viesť mladé dievčatá k vrelému náboženskému 
životu. Kluby poskytovali aj všestrannú praktickú pripravenosť 
dievčat pre život.

10. mája 1940 nemecká armáda napadla Holandsko, ktoré po 
krátkom boji obsadila. Činnosť klubov bola narušená, ale Corrie 
čoskoro našla inú formu, ako prejaviť svoju obetavú lásku k blíž
nym. Hitlerovská armáda v Holandsku, podobne ako v iných kraji
nách, začala s programom vyhladzovania židov. Corrie spolu s ce
lou rodinou ten Boomovcov začala nezištne pomáhať židovským 
rodinám. Zapojení v haarlemskom podzemnom hnutí neohrozene 
zachraňovali pred istou smrťou v koncentračných táboroch celé 
rodiny židov zo širokého okolia. Vo svojom dome vybudovali tajnú 
izbu, kde skrývali židov, ktorých ešte nestačili dopraviť do bezpe
čia.

Táto nebezpečná práca, najmä keď išlo o veľké množstvo osôb, 
nemohla uniknúť sledivému zraku gestapa. 28. februára 1944 ten 
Boomovci boli uväznení. Osemdesiatštyriročný Kašpar ten Boom 
zomiera o pár dní vo väzení následkom krutého vyšetrovania. 
Corrie a Betsie sa dostali do väznice v Scheveningene. Neskoršie 
boli presunuté do pracovného tábora vo Vughte v južnom Holand
sku a potom do koncentračného tábora v Ravensbrucku. Betsie 
zomiera následkom vyčerpania pred Vianocami 1944.

Napriek všetkým útrapám vo väzení Corrie nestrácala vieru 
v Boha a táto viera jej dávala silu nielen prežiť peklo koncentrač
ného tábora, ale z tohto prameňa povzbudzovala a pomáhala 
svojmu okoliu. Istá žena, ktorá ju poznala, neskôr povedala: „To 
peklo som prežila, lebo tam bola Corrie.“

Corrie bola prepustená 31. decembra 1944, niekoľko mesiacov 
pred ukončením hroznej vojny. Jej obetavé srdce nevedelo ostať 
nečinné. Venovala sa mnohým sociálnym prácam, ktoré uľahčo
vali život povojnových rokov. Veľa svojho času obetovala väzňom. 
Napísala niekoľko kníh o svojich skúsenostiach. Veľa cestovala a 
v mnohých krajinách rozprávala o veľkej Božej láske k ľuďom, o 
jeho pomoci v hrôzach väzeniá. Rozprávala, že aj v týchto neľud
ských podmienkach Boh dá silu ku konaniu dobra a apoštolátu.

Životný príbeh Corrie ten Boomovej nie je ojedinelým v toku 
dejín. Stále sa nájdu velikáni lásky, ktorí svojím životom napĺňajú 
veľké Božie prikázanie: „Miluj svojho blížneho.. .“ Corrie ten 
Boomová bola jednou z nich.

(Podľa D. Wallinghton: The Secret Room — M. Keruľ-Kmec)“

Modlitba na lepšie pochopenie manželstva

Pane, plný údivu stojíme pred tajomstvom manželskej lásky, 
ktorá je  odleskom tvojej lásky k ľuďom.
Ustanovil si ju  a uskutočnil vo svojom stvoriteľskom pláne, 
lebo si stvoril človeka ako muža a ženu a vložil si do nich túžbu, 
ktorou sa navzájom priťahujú.
Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme svoju lásku prežívali vo vďačnej 
radosti a s bedlivými zmyslami.
Pomôž nám, aby sme si pomáhali v plnení póvinností, ktoré nám 
ukladá rodina a spoločnosť.
Nech sa naša vzájomná láska stane svedectvom tvojej lásky.

Frankemolie-Stieler 39
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