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Vianoce — sviatky otvorených dverí
Keby Kristus dnes zaklopal na tvoje dvere? Keby? On klo
pe! On je vždy prichádzajúci a klopajúci: „Hľa, stojím pri dve
rách a klopem“ (Zjv 3,20). Na dverách sa ukáže kto prichádza.
Panovník prichádza portálom, domáci pán domovými dve
rami. Sluha kedysi prichádzal dverami do chlieva. Dverami do
chlieva prišiel aj Boží Syn do tohto sveta. Prišiel ako sluha.
V jeho dvorane je vôl a osol. Hosťami pastieri z poľa. Volá ry
bárov a colníkov do svojej blízkosti. Obracia sa na malých,
chudobných, malomocných, slepých, ochrnutých, hriešni
kov, takých, ktorí v tomto svete nič neznamenajú. V jeho prí
tomnosti zažijú ochranu, láskavosť, hrejivú blízkosť. Kristus
je bratom chudobných, priateľ hriešnikov.
Nie náhodou muži a ženy, ktorí sa obetovali milosrdnej lás
ke, prijali impulz pre svoje poslanie v chlieve Betlehema: sv.
František Assiský, sv. Alžbeta Durinská, sv. Maximilián Kol
be, zo súčasníkov Matka Tereza z Kalkaty a mnohí iní.
Zakladateľka Malých sestier Ježišových píše jednej sestre:
„Pozri na jasle. Nemajú ti pripomínať len Božiu lásku, ale vo
lajú k nasledovaniu.“
Vráťme sa k našim dverám. Kto stojí pred nimi? Kto čaká
na priateľský pohľad, na dobré slovo? Čím viac sú ľudia po
spolu vo veľkých činžiakoch, tým cudzejšími sa stávajú na
vzájom. Čím viac telefónov a diaľnopisov spája ľudí, tým osamelejšími sú mnohí. Čím viac počítačov spracováva údaje a
dáta ľudí, tým menej vieme jeden o druhom. Čím viac zvukov
sa prenáša cez tenké steny, tým hrubšie múry narastajú
medzi ty a ja. Čím sú lepšie zabezpečené deti, tým menej
srdečnosti a blízkosti dostanú starí od svojich rodín.
Ktosi povedal: „Nie je možné pomáhať všetkým, hovorí
úzkoprsý, a nepomôže nikomu.“ Keby každý pomohol aspoň
jednému, pomohlo by sa všetkým.
„Mamička, prosím, nechaj ma pozerať televízor do konca.“
„Dobre, potom bude dosť!“ Za hodinu rovnaký dialóg — a vie
me, ako to skončí.
Kto by nepoznal tieto slovné zápasy večer pred televízo
rom. Mnohí rodičia už kapitulovali, postavili druhý televízor
do detskej izby a majú pokoj. Ale či je to riešenie? Možno ar
gumentovať, že múdrejší ustúpi, že tie úbohé deti nič iné ne
majú, že treba zavše aj oko prižmúriť. Ide tu o neschopnosť
byť súčasne dobrým a pevným, zachovať domáci pokoj, ale
ani narušiť rodičovskú autoritu. Nie je ľahké vychovávať slo
bodných a samostatných ľudí.
Sv. apoštol Pavol, ktorý bol dobrým učiteľom,iakto píše Timotejovi: „Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa
o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, mier
nosť“ (1 Tim 6,11).
Či si to neprotirečí? Pevný v podstate, mierny vo forme
a spôsoboch. Pravdu možno druhému udrieť cez nos ako
mokrú handru, ale možno ju tiež ponúknuť ako plášť, do kto
rého rád vkĺzne. Keď prednesiem svoju vec bez jedu a zlosti,
môžem rátať s určitou šancou na úspech.
V našom prípade sa pokúsim dieťaťu vysvetliť, že nadmer
né sledovanie televízie škodí zraku, že mnoho obrazov, ktoré
vníma, narúša zdravý spánok. Predovšetkým sa budem dieťa-
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„Poďte, spievajme s anjelskými zbormi: „Sláva na výsostiach Bohu,
ktorý sa narodil v jaskyni“ (Z utiem i sviatku Narodenia Pána)
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ťu venovať. Možno o týždeň hra Človeče, nehnevaj sa mu
bude milšia, ako televízor.
Dieťa cíti: „Viem presne, či niečo odo mňa požaduješ z lá
sky a zodpovednosti, alebo či mi niečo prikazuješ len preto,
aby si mal odo mňa pokoj. Rád počúvam v prvom prípade,
nerád v druhom. A tvoje zdôvodnenie ma ovplyvnia len vtedy,
ak vychádzajú z úprimného srdca.“ Len pevnosťou a dobro
tou možno získať ľudí.
Rozhodnosťou a láskou ostanem aj sebe verný. Sv. Tomáš
Morus nikdy nejednal proti svojmu svedomiu, ostal mu verný
až do smrti. Necháva katovi vyplatiť zlatú mincu predtým, než
mu zotne hlavu. Treba sa nám tomu učiť a otvárať takto dvere
sebe i druhým.
Ale sú ešte dôležitejšie dvere, dvere nášho srdca. Boh pri
chádza na tento svet až k môjmu srdcu. Klope. Čo mám robiť?
Stíchnuť, aby som jeho klopanie počul, aby som ho mohol
pozvať. A potom? Keď mu otvoríme, otvoria sa mnohé zavre
té dvere — k Božiemu domu, k blížnemu.
Pokojné sviatky Božieho narodenia, radosť a šťastie z Bo
žej blízkosti želá a všetkým vám vyprosuje

Mons. Ján HI R K A , páp. prelát
ordinár, apošt. administrátor
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D Á R na M E S I A L
DECEMBER
1. P
2. S

Naum, prorok. Prvý piatok
Habakuk, prorok

3. N

29. nedeľa po ZSD. — Hl. 4. Utr. ev. 7.
Sofoniáš, prorok

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barbora, mučenica. Ján Damascénsky, ctihodný
Sáva, ctihodný
*
Mikuláš, arcibiskup; divotvorca
Ambróz, biskup
Nepoškvrnené počatie presv. Bohorodičky
Počatie sv. Anny
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„A naraz sa začali všetci vyhovárať“ (Lk 14, 18).
Pápež Ján XXIII. pri istej audiencii francúzskym parašutistom
povedal: „Nechcem, aby ste zabudli, keď skáčete zhora nadol,
ako sä skáče zdola nahor.“
Keď sa staráme o každodenný chlieb, nedajme, aby sme boli
natoľko zaujatí tou starosťou, aby nám nezostalo času rozmýšľať
nad tým, ako sa priblížiť k nebu. Opravdový kresťan má mať vždy
čas pre Boží hlas, lásku k tomu, aby obetoval i materiálne hodno
ty, ak je to potrebné. Nemôžeme byť kresťanom len vo voľnom
čase. Kresťanstvo musí určovať životné formy, musí stvárniť život
ný štýl.
•
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30. nedeľa po ZSD. — HL. 5. Utr. ev. 8.
Mínas, Ermogén a Eugraf, mučeníci

10. N
11.
12.
13.
14.
15.
16.

P
U

Daniel stípnik; ctihodný
Spiridon, biskup
Eustrata i., mučeníci. Lucia, panna a mučenica
Tyrs a i., mučeníci
Eleulér. mučeník
Aggeáš, prorok
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17. N

Nedeľa sv. Praotcov. — Hl. 6. Utr. ev. 9.
Daniel, prorok

18. P
19. U
20, s

Šebastián a i., mučeníci
Bonifác, mučeník
Ignác Bohonositeľ, mučeník
Príprava na sviatok Narodenia Pána
Juliána, mučenica
Anastázia, mučenica
Krétski mučeníci

21. s
22. P
23. s

Nedeľa pred Narodením Pána. —
Svätých Otcov. — Hl. 7. Utr. ev. 10.
Eugénia, mučenica

25. P
26. U

NARODENIE PÁNA. — VIANOCE
ZBOR PRESVÄTEJ BOHORODIČKY A
SV. JOZEFA
Sv. prvomučeník Štefan
Nikomedskí mučeníci
Betlehemské deti, mučeníci
Anízia, mučenica

31. N

„Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako prikázal Pánov anjel.. “
(Mt 1, 24).
Krištof Kolumbus na svojich objaviteľských cestách veril, že Boh
riadi všetkaa dobre. O tomto svojom presvedčení povedal: „Bože,
viem a som hlboko presvedčený, že všetko, čo konáš, je dobré . . .
Nemôžem ani myslieť ani usudzovať bez toho, že by si ty nemal
na tom účasť.“
Správny postoj dôvery voči Božím činom vidíme i u sv. Jozefa.
Akonáhle pozná Boží úmysel, nepochybuje, ale mlčky koná. . .
*.en ten, kto sa cvičí v poznaní Božieho slova, má zmysel pre
3ožiu vôľu i v rozhodujúcom okamžiku života a dokáže poslúchať.
To je príklad pre nás, ktorý nabáda k úcte pred Božím zámerom,
ktorý je často zahalený tajomstvom a vyžaduje pevnú dôveru
v Božiu múdrosť a lásku!

Nedeľa po Narodení Pána. — Hl. 8. Utr. ev.
Melánia, ctihodná.
Zakončenie obdobia po Narodení Pána

„ . . . a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14).
V
románe Boženy Nemcovej Babička sa hovorí o proroctve,
ktoré kedysi vyslovila Sibylia: „Na svete bude najhoršie, keď otec
synovi, syn otcovi a brat bratovi nebude hovoriť pravdu, a nebude
platiť ani slovo, ani sľub.“
Je to smutné konštatovanie. Nedaj Boh, aby sa tieto sloyá na- plnili. To by už nebol pokoj na zemi, ale peklo . .. Vianočná radosť
z Božieho narodenia dá nám aspoň cez sviatky zabudnúť na tieto
nešváry každodenného života. Prameňom tohto zaslúženého po
koja je pokoj s Bohom, obrátenie od zlého k dobrému a plnenie
Božej vôle podľa slov pastierov: Poďme do Betlehema.

11.
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ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA DECEMBER
•~ŕ.

Aby Panna Mária a svätý Jozef ochraňovali všetkých ro
dičov a slúžili im za vzor.

Srdce Ježišovo, odporúčame ti kňazov chudobných, sta
rých, chorých a odkázaných na pomoc iných.
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24. N

27. S
28. s
29. p
30. s

„Rodokmeň Ježiša Krisia, syna Dávidovho, syna Abrahámovho . . . (Mt 1,1).
Televízny kazateľ biskup Fulton Sheen hovorí: „Začiatok obrá
tenia je začiatkom rozvoja, vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše ne
šťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“
Pozrime sa na hriešne postavy Kristových predkov: vidíme Dá
vidovo cudzoložstvo, Uriášovu vraždu, Šalamúnov odpad a celý
rad pohoršivých praotcov. Boh však píše správne i na krivých riad
koch. Dokáže použiť ku stavbe svojho chrámu i menejcenné, neo
tesané kamene. Všetci máme teda nádej. Boh nás povolal ku
spáse i napriek našej slabosti či tmavej minulosti. Hore srdcia!

•

„Keď anjeli odišli od nich do neba . . . “ (Lk 2, 15).
Roku 310 videl rímsky dôstojník Hadrián kráčať kresťanov na
smrť, a nemohol pochopiť, ako môžu mať úsmev na tvári. Pýtal sa
ich: „Akú odmenu čakáte za tieto hrozné muky, ktoré tak pokojne
znášate?“ Odpoveď znela: „Čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo,
čo človeku ani na um neprišlo, to Boh pripravil tým, ktorí ho milu
jú.“ Hadriáti neodolal, stal sa kresťanom.
Božia láska stvorila človeka a už na neho nikdy nezabudne. To
je dôvod, že Boh má pre človeka miesto i vo večnosti, v nebi. Záru
kou a vzorom toho je vzkriesený Kristus a nanebovzatá Bohoro
dička. Kresťan je teda človekom, ktorý má dôvod hľadieť s dôve
rou do budúcnosti, radovať sa s nádejou a pracovať na budovaní
Božieho poriadku vo svete.
-fd-

Končíme rok 1989
S tarý rok končí a my sa pripravujeme privítať nový, keď sa
V júli (č. 7) naši čitatelia dostali do rúk Slovo sadzané najmoder
ďalšia stránka životnej knihy obracia a mizne v nenávratnej minu
nejšou technikou — fotosadzbou a tlačené ofsetom. Pre redakciu
losti, kým na stránke novej dominuje veľký otáznik.
nastali väčšie nároky na prípravu materiálov, ale výsledkom je tu
. Starým, prastarým zvykom človeka bolo, že skôr, než sa vydal
vkusnejšie upravený časopis, aj keď na počiatku sme sa stretávali
na cestu, obzrel sa ešte raz naspäť a rozlúčil sa pohľadom so všet
s malými nedostatkami. Patrí sa tu spomenúť na všetkých tých,
kým, čo mu bolo milé. Aj my kresťania na sklonku starého roku sa
ktorí sa podieľajú na jeho výrobe — sadzačov, majstrov, korekto
pozrime späť, pripomeňme si dni už prežité, chvíle minulé.
rov, metérov, i na tých, čo sprostredkujú jeho distribúciu.
V prvom rade sa poďakujme za všetko, čím nás obdaroval v sta
*
rom roku. Veď kto nám posielal počas celého roka blahodárne
Záverom ďakujeme všetkým našim priaznivcom, spolupracov
lúče a životodarné dažde na naše polia, kto nám daroval plný stôl,
níkom a dopisovateľom, bez pomoci ktorých by sme si našu prácu
pokojné dni a noci, odpočinok a istotu? Je to náš Pán a Boh! Preto
nevedeli predstaviť. A spomíname si aj na našich milých čitateľov,
„dobroreč, duša moja, Pánovi a celé vnútro moje menu jeho svä
ktorí ho s láskou mesiac čo mesiac berú do svojich rúk.
tému! . . . a nezabúdaj na všetky jeho dobrodenia . . . čo šťastím
A tak ďakujúc všetkým, predovšetkým Pánu Bohu, s požehna
nasycuje život tvoj“ (Ž 102, 1—2; 5).
ním ktorého sme prekonávali všetky-ťažkosti. K nemu sa obraciame i v tých posledných dňoch starého roka slovami vianočnej pies
*
Pre našu gréckokatolícku cirkev to bol rok niekoľkých vzácnych
ne: „Slava Bohu! zaspivajme. Česť Synu Božomu, i Panu našomu,
a milých výročí. Bolo to predovšetkým 20. výročie menovanie o.
pokloň oddajme.“
Jána Hirku za ordinára, apoštolského administrátora prešovskej
o. František D a n c á k , šéfredaktor
eparchie s právami sídelného biskupa. Toto vzácne výročie sme
si pripomenuli pri slávnostnej sv. liturgii 1. apríla t. r. v katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Vdp. Pavol Dancák, riaditeľ
Gr. kat. biskupského úradu v Prešove, ktorý vzácneho jubilanta
pozdravil v mene kňazov a veriacich našej eparchie, o. i. vtedy po
O c h ra n c a
) ;]
vedal: „Prevziať kormidlo gr. kat. cirkvi v tom čase bolo odvážne a m
vyžadovalo veľa úsilia i Božej milosti. Každý kňaz svojím postojom
& si n á s o p a tr o v a l, \
a na svojom mieste mal byť pevnou oporou pre svojho kormidelní
ka. Bolo treba doplniť stav kňazstva, zjednotiť rôzne názory . . . A
v ťenfo r o k m a l starosť o nás,
pozrite sa na tých, ktorí tu dnes prišli, i na tých, ktorí pre rôzne dô
od
o chraň oval m
vody nie sú tu prítomní. Šediny na hlavách mnohých sa prelínajú
s tmavými a zvráskavené tváre s mladými. Pod Vaším vedením sa
kňazstvo pomaly doplňuje. A ku všetkým ste vždy láskavý, spravo
dlivý ako dobrý a starostlivý otec. A ak boli ťažké chvíle, boli sme
vždy s Vami — kňazi i veriaci.. . Naše stretnutie nemá za cieľ vy
zdvihovať momenty z celého dvadsaťročného diania. Dôkladne by
sme to ani nedokázali. Má však byť veľkým poďakovaním Pánu
Bohu za jeho pomoc a našej nebeskej Matke Panne Márii za och
ranu, počas tejto dvadsaťročnej cesty pod Vaším vedením . . . “
K to kráča životom s otvorenými očami, nachádza veľa obdivu
Veľkú radosť prežívala naša eparchia i v sobotu a nedeľu 17. a hodných vecí. N iekoľko príkladov:
18- júna (v Trebišove a Prešove),1<eď z rúk J. E. Mons. Slavomira
ZE LE N Á TABUĽA
Miklovša, sídelného biskupa zo Záhrebu, prijalo šesť našich absol
Moderná školská budova.
ventov CMBF v Bratislave sviatosť kňazstva.
R iaditeľ mi hrdo vysvetľuje j e j najnovšie vymoženosti.
Koncom júna boli aj prijímacie pohovory na CMBF v Bratislave,
Najväčším výdobytkom j e zelená tabuľa.
po ktorých bolo prijatých štrnásť nových kandidátov bohoslovia z
Odborníci dlho študovali, skúmali a teraz vieme, že zelená
našej eparchie. A tak t. č. na CMBF v Bratislave študuje 42 našich farba j e pre školské tabule najvhodnejšia:
bohoslovcov. Bohu vďaka!
neunavuje oči a upokojuje nervy.
V júli sme si pripomenuli ďalšie milé jubileum pastiera našej
Pane, ty si nepotreboval na to veľa času . . . zafarbil si lúky
eparchie od tej chvíle, čo z rúk biskupa ThDr. Vasila Hopku prijal a lesy na zeleno. Tvoje výskumné strediská fungovali obdivuhod
kňazskú vysviacku. Slávnostná sv. liturgia, ktorú v tento jubilejný ne.
deň slúžil otec ordinár za veľkej účasti kňazov, bohoslovcov, re
A aby si nás nenudil, rozsial si p o lúkach nespočetné odtienky
hoľných sestier a veriacich našej eparchie, za krásneho spevu cir zelene. A tak ľudské „ o b ja v y “ odhaľujú iba to, čo si ty už od več
kevného zboru v Prešove a z Juhoslávie, bola veľkým vďakyvzda nosti rozhodol.
ním za tento dar kňazstva.
Vďaka ti, Pane, že sa k nám správaš ako dobrý otec rodiny.
Ojedinelú udalosť zažila naša gréckokatolícka cirkev v dňoch 7.
Dožičievaš deťom radosť z toho, že objavia poklady tvojej mú
a 8. septembra t. r. V týchto dňoch totiž navštívil Prešov J. E. arci drosti a lásky.
biskup Francesco Colasuonno, pápežský nuncius so zvláštnym
U ch ovaj nás však o d presvedčenia, že my sme ich vynálezcami.
poslaním z Vatikánu. Za tieto dva dni sa stretol s našimi kňazmi a
(M. Quoist 38)
predstavenými a bol prítomný aj na bohoslužbách v katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde sa prihovoril k veľkému
počtu našich veriacich.
*
Zajtrajšok — tvrdia mladí — je náš. A idú mu v ústrety viac
Aj náš časopis Slovo a jeho ukrajinská verzia Blahovistnik me
siac čo mesiac prichádzal do rúk našich čitateľov, aby sa prihová túžbou než činnosťou. A tak, keď zajtrajšok naozaj príde, '
ral rečou evanjelia a pripomínal nám povinnosť nášho zdokonaľo nachádza ich už starcami.
vania.
Verdinois
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Stvorenstvo
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Svätý Mikuláš a my
Sviatok svätého Mikuláša si pripomíname skoro vo všetkých ro
dinách. Najväčšiu radosť prežívajú naše deti, ktoré sa'tešia a s na
pätím očakávajú, čo pri tejto príležitosti dostanú.
Áno, na sviatok sv. Mikuláša sa všetci tešíme. Chceme urobiť
radosť svojim deťom, ktoré máme najradšej, chceme potešiť svo
jich blízkych, ktorých milujeme, chceme si úctiť blížnych, ktorých
si úctime.

Svätý Mikuláš vedel vo svojom živote pochopiť a uskutočňovať
Kristové slová: „Kto má moje prikázanie a zachováva ich, ten ma
miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho
budem milovať a zjavím mu seba samého“ (Jn 14, 21). A tiež
slová sv. Jána: „Ak niekto povie: „Milujem Boha“ , a nenávidí svoj
ho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže
milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho:
aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata“ (1 Jn 4,20—21).
Svätec priamo naplňoval najväčšie a najhlavnejšie prikázanie
lásky k Bohu a k blížnemu, na ktorých stoja nielen „Zákon i Proro
ci“ (Mt 22, 40), ale i naša spááa.
Svätý Mikuláš tak úporne bránil pravú vieru a vystupoval proti
heretikom, tak nežištne pomáhal núdznym a trpiacim, tak štedro *
rozdával svoj majetok chudobným.
Tu si možno povieme, že vtedy bola iná doba, iný život. Dnešný
svet však tiež túži po láske a dobrote, po pomoci a ochote, túži po
pravde a spravodlivosti. Je to odrazom každodenného života,
ktorý volá po náprave. Možno sú to maličkosti, ale skúsme sa po
obzerať okolo seba, či niekto nepotrebuje našu pomoc a ochotu.
Máme znášať bremená jeden druhého a tak tiež plniť zákon lásky
k Bohu cez lásku k nášmu blížnemu. Aby človek človeku bol člove
kom a nie vlkom.
Nemožno sa obmedziť len na jediný deň, na nejakú príležitosť
alebo sviatok, aby sme konali dobro, prinášali radosť a potešovali
iných, ale má to byť náplňou každodenného nášho života, celého
nášho bytia.
Tak dosiahneme veniec víťazstva, ako to dosiahol i svätý Miku
láš, nielen podľa zmyslu svojho mena, ale i podľa zmyslu svojho
života.
o. Juraj D a n k o

T o k a j í k žaluje: U ž nikdy viac vojnu

Akad. maliar Mikuláš Klimčák: Svätý Mikuláš

To bolo náplňou života a zostáva podstatou úcty veľkého bisku
pa svätej cirkvi a populárneho svätca medzi veriacim ľudom. Dô
kazom toho sú názvy niektorých miest a dedín. Mnohé naše chrá
my sú zasvätené tomuto svätcovi. Množstvo vzácnych obrazov sv.
Mikuláša ozdobuje naše domovy. Najviac však tomu nasvedčuje
fakt, že jediný zo svätcov v poapoštolských časoch má trvalé
a čestné miesto na každom ikonostase po boku Ježiša Krista
a Božej Matky, Panny Márie. Jeho úcta presahuje hranice našej
cirkvi, ba úctia si ho i neveriaci.
To nás priamo nabáda, aby sme sa zamysleli, prečo práve on
sa teší takej veľkej úcte. Celkom výstižne to vyjadruje aj kondák
sviatku: „V Myrách ako svätec si vysluhoval sviatosti, lebo si žil
podľa Kristovho evanjelia. Život si zasvätil službe Božiemu ľudu.
Nevinných si pred smrťou zachránil a svoj život vo svätosti zdoko
naľoval, ako veľký sprostredkovateľ Božej milosti.“
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Pred 45. rokmi, 19. novembra 1944 sa v Tokajíku odohrala tra
gédia, ktorá vošla do dejín. Udalosti krvavej tokajíckej nedele
spred 45 rokov žalujú a varujú: Už nikdy viac vojnu a fašizmus!
Mám pred sebou publikáciu Fašistické represálie na Slovensku,
ktorá vyšla v roku 1982. Jej zostavovateľ Štefan Pažur konštatuje:
„Obce Tokajík, Kalište, Baláže, Telgárt, Kľak, Ostrý Grúň, Lidice,
Ležáky a ďalšie v Československu spolu s Oradourom vo Fran
cúzsku, Marzabottou v Taliansku, 12 dalmatínskymi obcami
v Juhoslávii, a najmä 70 tisíc obcami a mestami zničenými na
území Sovietskeho zväzu nielen žalujú, ale aj varujú. Ich osudy sú
nevyčerpateľným zdrojom poučenia a výchovy
Zostavovateľ tejto publikácie právom dal neveľkú gréckokato
lícku obec Tokajík na prvé miesto. Čo sa tu vlastne odohralo
v krvavú nedeľu 19. novembra 1944, ktorá otriasla — bez nadsádzky — svedomím národov sveta? Príslušníci teroristických
oddielov Zvláštného komanda ZbV 27 so sídlom v Prešove spolu
s jednotkami SS vtrhli 19. novembra 1944 do Tokajíka, obec
vydrancovali, ženy a deti násilne vyhnali a 34 mužov vyviedli do
blízkeho lesíka pod Pereliskom, kde ich zastrelili (zachránil sa iba
Michal Medvec a Andrej Stropkovský, ktorí neboli smrteľne zrane
ní) a obec vypálili. Celkove zhorelo 27 domov a 28 hospodárskych
stavísk.
Áno, aj teraz po 45 rokoch Tokajík je mementom. Burcuje naše
svedomie, aby sme nijako nedopustili opakovanie vojnového bes
nenia, svetového požiaru, ktorý by nezahasili nijakí požiarnici.
Preto: Už nikdy viac vojnu!
-B-

Nerozmnožujme svoje pobožnosti. Radšej si dobre robme
tie, čo vyplývajú z nášho stavu.
Sv. František Saleský

Veľká radosť
Pri pastieroch, ktorí v noci strážili svoje stádo, zastal Pánov
anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Oni sa zľakli, ale anjel im po
vedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste na
rodil Spasiteľ, Kristus Pán. Túto radosť zvýšilo množstvo ne
beských zástupov, ktorí spievali: Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Celé ľudstvo čakalo túto radosť od čias našich prarodičov.
Oni maii v raji Božiu milosť, ktorou boli účastní na Božom ži
vote, patril im nekonečný Boh a oni jemu. Pretože mali túto
milosť, boli milé Božie dietky a. dedičia Nebeského kráľov
stva. Bolo to šťastie, nad ktoré si nemožno väčšie predstaviť.
Túto milosť prarodičia stratili svojou neposlušnosťou. Smut
ní odchádzali z raja. Ale už vtedy im Pán Boh prisľúbil Vykupi
teľa, ktorý im znova získa stratenú milosť, keď povedal hado
vi, ktorý zviedol našich prarodičov k hriechu: Nepriateľstvo
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom
a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu. Podľa toho mala
prísť žena, ktorej potomok mal rozšliapať hlavu hadovi a tak
nám získať, čo sme stratili jeho zvodom.
O tejto žene predpovedal veľký prorok izaiáš: Hľa, Panna
počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel (t. j. Boh s nami).
Tieto slová sa vzťahovali na Pannu Máriu, ktorú si Boh vyvolil
za Matku nášho Spasiteľa. O narodení jej potomka a či Vyku
piteľa sveta Izaiáš predpovedal: Chlapček sa nám narodil a
syn je nám daný. Kniežatstvo je položené na jeho ramená. A
jeho meno bude Boh, knieža pokoja. Áno, jej Syn je Boh,
druhá Božská Osoba. Pre nás sa stal človekom, keď sa naro
dil z Panny Márie. Preto je pravý Boh a pravý človek. A jeho
Matka Je Bohorodička. Náš Vykupiteľ je Boh, lebo len Boh
nám mohol získať posväcujúcu milosť, ktorá je účasť na
Božom živote a tak presahuje sily každého tvora i každého
púheho človeka i keby bol aký veľký a múdry.
Na Vjanoce Boh sa nám narodil, ktorý sa stal človekom. Je
to tajomstvo, ktoré náš rozum nevládze pochopiť. Najmä, ak
si uvedomíme, že Bohočlovek prišiel k nám ako útle dieťa,
ktoré ležalo v biednej betlehemskej maštaľke v chudobných
jasličkách. Cítime v tom poníženú Božskú lásku k nám hrieš
nikom. Veľkosť tejto lásky tvorí základ vianočného kúzla,
ktoré je rovnako priťahujúce i po stáročiach a bude vždy pri
ťahovať. Z neho vyviera neopísateľná vianočná nálada,
z neho pochádza čaro Štedrého večera, čo tiahne dietky z dia
ľok ku svojim rodičom, aby sa pokochali v ich teplom pohľa
de. To je radosť, ktorá blaží naše srdce len na Vianoce.
Vianoce sú sviatky tajomnej, hrejivej radosti, ktorou tušíme
veľkosť udalosti, ktorú oslavujeme. Veď narodenie nášho
Spasiteľa znamenalo začiatok nášho vykúpenia, ktoré nám
prinieslo najväčšiu radosť. Veď prinieslo nám zmierenie
s naším nebeským Otcom, pokoj medzi Bohom a nami, návrat
do plnej náruče Božej lásky. Vykúpenie otvorilo nám bránu do
večnej a nekonečnej radosti v nebi.
Náš Spasiteľ nás učil a potvrdzoval príkladom, že cesta
k večnej radosti je robiť radosť Bohu i ľuďom. Preto za hlav
né prikázanie nám uložil lásku k Bohu i blížnemu. Žiada od
nás, aby sme milovali Boha nadovšetko a blížneho ako seba
samého. Čo znamená milovať blížneho takou láskou, ukázal
nám názorne na podobenstve o milosrdnom Smaritánovi. On
radosť, ktorá plynie z tejto lásky, nielen hlásal, ale celý. svoj
pozemský život uskutočňoval. Predstavme si akú radosť spô
sobil chudobným ľuďom na svadbe v Káne Galilejskej, keď
premenil vodu na v íno a tým ich ochránil od hanby z nedos
tatku. Ako sa potešila naimská vdova, keď jej náš Spasiteľ
vzkriesil jediného syna, ktorého vynášali na cintorín. Nemož
no opísať radosť desiatich malomocných, ktorých jediným
slovom očistil z tejto hroznej choroby. Radosť robil hriešni-

„Dnes sa stal veľký a slávny zázrak. Panna porodila a Pannou zosta
la. Slovo sa vtelilo a od Otca sa neodlúčilo. A njeli s pastierhii ho
oslavujú. A j my spolu s nim i spievajme: Sláva na výsostiach Bohu
a pokoj na zem i“ (Veršové slohy v predvečer sviatku Narodenia
Pána)

kom, ktorým odpúšťal hriechy: Márii Magdaléne, cudzoložnej
žene, kajúcemu lotrovi. . . Ba usiloval sa ju urobiť aj svojim
nepriateľom, keď sa za nich modlil z kríža. Jeho radosťou
bolo robiť radosť všetkým nám i keď ho to stalo život. Sám
povedal: Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a
položiť svoj život ako výkupné za mnohých.
Vianoce sú sviatky radosti, ktorá pochádza z lásky a priná
ša pokoj. Takú radosť spôsobil nám náš Spasiteľ svojím na
rodením. Takou radosťou usilujme sa odvďačiť aj my jemu.
Potešme ňou najmä svojich drahých rodičov, aby pocítili úp
rimnú lásku svojich detí. Usilujme sa ju spôsobiť chorým a
opusteným; milá im bude naša návšteva a.tým viac naša po
moc. Nezabudnime na zarmútených, ktorých postihlo nešťas
tie ako strata milovaných príbuzných. Naše slová útechy
budú pôsobiť ako balzam na rany. Pamätajme i na svojich ne
priateľov. Majme k nim láskavé slovo. Spôsobíme im radosť,
ktorej ovocím bude pokoj. Takú radosť vložme do jasličiek
ako dar nášmu Vykupiteľovi. Potešíme jeho a budeme sa ube
rať k nekonečnej radosti, ktorú on nám daruje.
ThDr. Ján B u b án

„V Betleheme dnes Mária prečistá, porodila v biednej skrýši nám
Krista: Sláva buď Bohu v nebi! Sláva buď Bohu v nebi a pokoj na
zem i“ (Modlitby a piesne, 34)
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Poklona mágov
(AKO JU ZAZNAMENÁVA ÚRYVOK LEGENDY V UJGURSKOM
JAZYKU)
Spomedzi všetkých legiend, osnovaných na podklade správy
o poklone Mudrcov z Východu novonarodenému židovskému krá
ľovi a Mesiášovi v Betleheme v evanjeliu sv. Matúša (Mt 2,1— 18),
osobitnú pozornosť si zasluhuje podanie, ktoré spája udalosť o po
klone Mudrcov s kultom ohňa v Perzii. Legenda sa iste zrodila zo
styku perzského obyvateľstva s kresťanstvom, ktoré v Perzii pre
trvávalo od jeho počiatkov aj cez stredovek, kde žili početné skupi
ny kresťanov. Na Východe rozšírené legendy tohto druhu nezíska
li v Európe osobitnú popularitu, hoci bolí aj tu známe, najmä zo spi
sov slávneho cestovateľa Marca Pola, stredovekého cestovateľa
po Ázii, ako aj zo spisov arabského geografa Masudiho a z
niekoľkých anonýmnych zápisov v rozličných východných jazy
koch. Práve z týchto jazykov je isto najzaujímavejší staroujgurský
variant, objavený na začiatku nášho storočia spolu s inými pamiat
kami písomníctva v čínskom Turkestane.
Ujguri, národnosť turkotatarskej jazykovej skupiny, žijú hlavne
v Číne v počte vyše 4 miliónov obyvateľov, ale aj v sovietskych re
publikách (Kirgizskej, Kazachskej, Uzbeckej), hovoria ujgurským
jazykom a vyznávajú islam.
Nájdený text je časťou väčšieho celku, ktorý sa celý nezachoval
a preto sú aj ťažkosti s jeho identifikáciou a dobou vzniku, ktoré sa
kladie medzi 9. až 13. storočie. Kto pozná správu sv. Matúša o po
klone Mudrcov, tomu tento úryvok nebude robiť vážnejšie ťažkosti,
hoci sa v texte zachováva originálna turecká (ujgurská) forma ta
kých mien, ako je Herodes alebo Jeruzalem, čo dodáva textu špe
cifický, miestny kolorit (zafarbenie). Uvádzame nájdený úryvok

>f. . . ísť a p o k lo n iť sa je h o veľk ém u m ajestátu (Ježišovi). P o 
tom , k eď sa v tej v e c i naňho o b rá tili, C h irod is-ch á n (H erodes)
im povedal: Ó, synáčkovia m ilí, ch oď te teraz v p o k o ji a u s ilo v 
ne hľadajte a vy p y tu jte sa. K e ď nájdete, tak v ra ca jú c sa zn ovu
p ríď te sem a dajte m i vedieť, aby som sa m u aj ja išiel p o k lo 
niť.
A hľa, len čo m ágovia vy šli z U ryšlym u (Jeruzalema)-, tá
hviezda sa op ä ť p oh la spolu s n im i. A k e ď m ágovia p riš li do
B id ilch im u (B etlehem a), hviezda zostala op ä ť stáť nehybne. A
tam p o to m našli B oha Mesiáša.
Vtedy p ris tú p ili k nem u s bázňou. R o zv ia za li svoje batohy
a ob etova li dary, k to ré p riv ie z li: zlato, k a d id lo a m yrhu. A p o 
k lo n ili sa m u hlásajúc slávu m ocn ém u Vládcu, B oha Mesiáša.
A m ágovia, čo p riš li, tak si m ysleli: ak je B o ž ím Synom , tak
vezm e kad id lo a m yrhu, ak je V lád com — vezm e zlato, ak je
U zd ra viteľom — vezm e lieky. A s tou m yšlien kou ob etova li
m u ich zložia c ich na podnose.
Syn večného Boha, Chán-M esiáš, rá č il uhádnuť, aké myš
lienky ta jili m ágovia vo sv o jo m srd ci a vezm ú c všetky tr i obe
tované drahocennosti p oved a l: Ó, m ágovia, p r iš li ste sem
v m ysli s trom a ro z lič n ý m i d ohadm i a pochybnosťam i. A ja
som aj B o ž í Syn, aj Vládca, aj U zd raviteľ. Strašte ša p o ch y b 
nosti a choďte. K e ď to povedal, z kra ja kam ennej k olísk y o d 
lom il, ako by bolo cesto, ok rú h ly käm eň a dal ho m ágom .
M á govia vz a li kameň, ale vla stn ý m i sila m i ho n e m o h li
uniesť. R a d ili sa a h o v o rili: T en to kam eň je priťažký, načo je
nám ten okrúHly kam eň? K ô ň ho nem ôže u n iesť a ani -my.
Tak h o v o rili m edzi sebou. A bolo ta m v id n o je d n u studňu.
Vzali teda ten kam eň a v h o d ili ho do studne. K e ď odchádzali,
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ešte sa ob zreli: zvn ú tra studne zrazu vyrazila m ocná žiara
s pla m eň a m i a siahala skoro až do neba.
K e ď ten neobyčajný zjav m ágovia vid eli, p o ch o p ili, čo sa
stalo. V úžase a strachu p a d li na tv á r a k la ň a li sa. Tak si p o v e 
dali: D o s ta li sme drahokam hodný c ti a slávy a m y sme si ho,
nehodní, n e u ctili. Vo svojej nevedom osti v h o d ili sme ho do
studne — a k a ja li sa. A to je p ríčin a , pre k to rú m ágovia u ctie
va jú oheň až dodnes. A neskôr sa im ukázal B o ž í anjel a vied ol
ich in ou cestou, takže n e p riš li k C h irod is-chánovi.
A ešte o je d n o m chcem napísať, o tom, ako arcikňaz Zachariáš po d s tú p il sm rť z rú k hriešneho Chirodis-chána.
Vtedy p ozn a l C hirodis-chán, že m ágovia sa v rá tili dom ov
in o u cestou, p o v e d a li si: „ U r o b ili si tí m ágovia zo mňa p o 
sm ech “ a z m o c n il sa ho strašný hnev. A tak p re h o v o ril k svo
jim zabijákom , š k rtičo m a ka tom : C hoď te a všetky deti poniže
dvoch ro k o v v m o je j k ra jin e zabite!
A le B o ž í anjel ukázal sa vo sne J ozefovi a p rik á za l m u . . .“

Potiaľ úryvok v staroujgurskom jazyku o Mudrcoch z Východu,
čo sa prišli pokloniť narodenému Mesiášovi do Betlehema.
Podľa porameňov spracoval: R. A. Slavický

Drevené cerkvi v súpise z roku
1788
Zo zachovaného súpisu (consignatio) farností a ťiliálok a jednot
livých ich správcov gréckokatolíckej Mukačevskej eparchie
z 1. apríla 1788, súčasťou ktorej bola aj terajšia Prešovská eparchia sa popri iných významných údajoch dajú zistiť aj drevené
chrámy (cerkvi) v jednotlivých lokalitách, hlavne filiálkach.
Treba povedať, že súpis je vypracovaný veľmi precízne, uvá
dzajú sa v ňom aj konkrétni správcovia farností a tiež počet obyva
teľstva a príjmy v sídlišfiých jednotkách. Okrem toho sa dá rekon
štruovať správne rozdelenie Mukačevskej eparchie, ktorá bola na
území až 12 žúp (komitátov) a členila sa na vicearchidiakonáty.
Podľa záverečného výťahu (extractus) žilo v nej roku 1788 737
265 gréckokatolíkov, z toho 560 tisíc Rusínov a 170 tisíc Valachov
(Rumunov). Súpis je tak cenným prameňom k skúmaniu vývoja
cirkevnej správy a demografie.
Drevené cerkvi sú označené krížikom (pri filiálkach). Vo vtedaj
šom Svidníckom vicearchidiakonáte, sa dozvedáme o existencii
drevených cerkvi v Lipovej, Vislave, Kožanoch, Brezovke, Rakovčíku, Vaľkovciach, Matejovciach a Nižnom Svidníku. V Makovic
kom vicearchidiakonáte drevené cerkvi boli v Regetovke, Kurimke,
Cigle, Roztokoch, Jedlinke, Nižnom Orlíku, Nižnej Polianke. V
Stropkovskom vicearchidiakonáte mali drevenú cerkov v Kolbovciach, Matovciach, Malej Poľane, Rázovciach, Prituľanoch, Piskorovciach, Girovciach, Pravrovciach, Bystrej a Jakušovciach.
Nemálo drevených cerkvi sa zaevidovalo v Zanastáskom vice
archidiakonáte, napríklad v Ruskej Volovej, Ruskom Potoku, Runine, Michajlóve, Kolbasove, Novej Sedlici.
V Bukovskom vicearchidiakonáte (Bukovce) v roku 1788 zistili
drevené cerkvi v Nižnom Komárniku, Vyšnom Komárniku, Príkrej,
Gribove, Suchej, Vladiči, Nižnej Jedľovej, Kapišovej, Krajnom
Čiernom, Korejovciach, Miroli, Kožuchovciach, Oľšavke, Svidníčke, Belejovciach a Krušinci. Súpis v Bardejovskom vicearchidiako
náte eviduje drevené cerkvi k roku 1788 v Krivom, Bogliarke, Krí
žoch, Venecii, Fričke, Lenartove (!) a Vyšnom Tvarožci. V celej
Mukačevskej eparchii k roku 1788 bolo 729 farností.
Terénny výskum z oblasti miestnych cirkevných dejín, najmä
prostredníctvom rozhovorov s najstaršími obyvateľmi, potvrdil
pravdivosť údajov citovaného súpisu, a tiež skutočnosť, že pamäť
nášho veriaceho ľudu na existenciu drevených cerkvi (hoci teraz
sú vo väčšine obcí murované) v minulosti je aj teraz stále živá!
KA

KRISTOVO A NAŠE VĎAKYVZDÁVANIE
Každé spoločné jedlo u Židov (a tým viac hostina) malo li
turgický charakter. Začínalo sa totiž modlitbou nad chlebom
a končilo sa modlitbou nad kalichom vína. Táto modlitba sa
po hebrejsky volá berakah. V gréčtine ju označili slovom eu
charistia, v slovenčine výrazom vzdávanie vďaky. Ale grécky
' a slovenský výraz vystihuje iba polovicu významu modlitby
berakah. Lebo berakah bola predovšetkým liturgickým ohla
sovaním veľkých spasiteľných zásahov Boha do dejín spásy.
Židia spomínali tu veľké Božie dobrodenia (mirabilia Dei),
ktoré im Boh preukázal , ako napr. povolanie Abraháma, vy
slobodenie z Egypta, zázraky na púšti, osídlenie Kanaánu,
Božia ochrana počas zajatia v Babylone, návrat zo zajatia a. i.
Modlitbou berakah nábožní Židia chválili Boha za zvláštnu
lásku, ktorú im preukazoval v minulosti. Nie je to teda hocija
ké vzdávanie vďaky Bohu, ale také, ktoré sa opiera na dielo
spásy, ktoré Boh vykonal v minulosti v prospech svojho
ľudu.
Táto skutočnosť má zakladný význam pre slávenie eucha
ristie (sv. liturgie) dnes. Lebo Pán Ježiš ustanovil eucharistiu
— kresťanské vďakyvzdávanie v rámci židovskej liturgie ve
čere. Prevzal z nej vzdávanie vďaky nad chlebom i nad kali
chom s vínom, pričom vyslovil nad chlebom slová: „Toto je
moje telo“, a nad vínom: „Toto je moja krv“. A pretože v ži
dovskej berakah sa na záver spomína, že toto je pamiatka, či
spomienka na Božie diela, Pán Ježiš tu vhodne vložil slová:
„Toto robte na moju pamiatku!“

Z toho vyplýva, že podľa Kristovho príkazu cirkev má pri
slávení eucharistie — sv. liturgie predniesť vzdávanie vďaky
(berakah) a v ňom Ježišove slová premenenia. A skutočne,
'V poapoštolskej dobe sa eucharistia slávila ako veťká ďakov
ná modlitba. Z tejto ďakovnej modlitby sa vyvinul názov, kto
rým sa celý úkon začal označovať ako eucharistia, čiže vzdá
vanie vďaky. Najstaršia eucharistická modlitba, ktorá sa nám
zachovala, sa nachádza v Hypolitovom spise Traditio apostó
lica (asi z roku 215). Modlitba velebí spasiteľné Božie dielo vo
stvorení a vykúpení a potom prechádza k opisu ustanovenia
(k tomu, čo robil Pán ježiš pri Poslednej večeri a čo robíme
my na jeho pamiatku).
Keď sa pozrieme na svätú liturgiu podľa sv. Jána Zlatoúste
ho alebo sv. Bažila Veľkého, tieto idú podľa Hypolitovej pred
lohy. V kresťanskej berakah eucharistická modlitba začína
výzvou diakona, resp. kňaza: „Zbožne a s bázňou . . . “ („Sta
nem dobrí. . . “), a pokračuje priamym vzdávaním vďaky: „Je
dôstojné a správne dobrorečiť ti, chváliť ťa, ďakovať t i ..

Alebo podľa sv. Bažila Veľkéko: „Bože, všemohúci náš Otče,
je spravodlivé a primerané tvojej veľkej svätosti, keď ťa chvá
lime, zvelebujeme . . . “ Potom, v liturgii sv. Jána Zlatoústeho
stručnejšie a v liturgii sv. Bažila Veľkého obširnejšie, sa ďa
kuje za dielo stvorenia, za dielo vykúpenia a prichádza sa
k tomu, čo nám zanechal Pán Ježiš ako pamiatku na svoje
spasiteľné utrpenie. Po slovách ustanovenia je epikléza a po
nej prosba, aby tieto dary nás posilnili. Nasleduje vzdávanie
vďaky za tých, ktorí vynikajúcim spôsobom nasledovali Pána
Ježiša, medzi ktorými vyniká práve Božia Matka, Panna Mária.
Nasleduje prosba, aby Boh aj na nás ukázal svoju moc, aby
nás zjednotil, „aby sme ako jedny ústa a jedno srdce“ ho
oslavovali. Ľud svojím Amen zakončuje eucharistickú modlit
bu.
Bolo by vhodné na tomto mieste dopodrobná rozobrať a vy
svetliť eucharistickú modlitbu, ale o tom neskôr.
(Podľa ThDr. J. Vrableča a M. Schmausa pripravil M. M.)

Boh je Jediná moja nádej a dôvera
1. Pane, v koho nám skadať svoju dôveru v tomto živote, čo je
moja najväčšia útecha?
2. Či nie ty, môj Bože, ktorého milosrdenstvá sú bez počtu?
3. Kdeže mi bolo kedy dobre bez teba? Alebo kde sa mi mohlo
zle vodiť, keď ty si bol prítomný?
4. Volím byť radšej chudobný s tebou, než bohatý bez teba.
5. Radšej volím s tebou na zemi putovať, než bez teba nebom
vládnuť.
6. Kde si ty, tam je nebo; smrť a peklo tam, kde nie si.
7. Ty si moja túžba; preto musím po tebe vzdychať, volať a teba
žiadať.
8. Na nikoho sa nemôžem plne spoliehať, že mi v tiesni pomôže
v pravý čas, lež jedine na teba, Boh môj.
9. Ty si moja nádej, ty moja dôvera, ty si môj tešiteľ a najver
nejší priateľ vo všetkom.
10. Každý hľadá vlastný prospech; ale ty máš na zreteli len
moje blaho a môj prospech a všetko mi obraciaš na dobré.
11. I keď ma vystavuješ rozličným pokušeniam a protiven
stvám, to všetko mi robíš na osoh, lebo ty tisícerým spôsobom
skusuješ svojich verných.
12. V týchto skúškach ťa mám nie menej milovať a velebiť, než
keby si ma napfňal nebeskou útechou.
13. Preto na tebe staviam, Pane Bože, všetku svoju nádej a
útočište; do tvojich rúk skladám všetky svoje trápenia a súženia,
lebo vidím, aké slabé a neisté je všetko^čo je mimo teba.
14. Nič mi neosoží mať mnoho priateľov, a silní pomocníci mi
nepomôžu; ani múdri radcovia mi nebudú môcť poradiť, ani knihy
ma nepotešia.
15. Ani drahocenné poklady ma neoslobodia, ani nijaké skryté
miesto, hoci aké rozkošné, ma neochráni, ak mi ty sám neprispe
ješ, ak mi nebudeš pomáhať, posilňovať ma, potešovať, učiť a
chrániť.
16. Lebo všetko, čo naoko prináša pokoj a šťastie, bez teba nič
neznamená a v skutočnosti neprispieva k šťastiu.
17. Ty si vrchol všetkého dobra, plnosť života a hĺbka všetkých
múdrosti; v teba nadovšetko dúfať je mocnejšia útecha tvojich slu
žobníkov.
18. K tebe obraciam svoje oči; v teba dôverujem, Bože môj,
„ Otče milosrdenstva“ (2 Kor 1, 13).
19. Požehnaj a posväť moju dušu nebeským požehnaním, aby
sa stala tvojím príbytkom a sídlom tvojej večnej slávy; a aby sa v
chráme tvojej milosti nenašlo nič, čo by urážalo zrak tvojej veleb
nosti.
(Tomáš Kempenský: Nasledovanie Krista, III, 59)
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8. prosince oslavujeme svátek, který se nyní výstižnéji nazýva
svátek Panny Márie, počaté bez prvotního hŕíchu. Možná, že pred
5— 6 roky, presné to nevime, bylo tomu již 2000 let, co došlo k této
významné události. Je to výročí velmi duležité, protože od chvíle,
kdy byla Panna Maria počatá v lúné své matky sväté Anny, a to
bez prvotního hŕíchu, začal zde na zemi béh události, jejichž dúsledkem a vyvrcholením byla smrt Ježíše a Jeho slavné zmrtvýchvstání.
Cirkev si velmi váži skutečnosti, kterou je početí Matky Boží
bez prvotního hŕíchu. Velmi krátce po vyhlášení tohoto dogma,
došlo k jeho potvrzení samou Pannou Márií, když v Lourdech
o sobé prohlásila: „Já jsem Neposkvrnéné Početí.“ Prostá Bernadetta, která tato slova slyšela, nebyla jim schopná porozumét, ale
cirkev tomu porozuméla a uznala toto vidéní jako jedno z nejskutečnéjších. Bernadetta neuméla číst a psát. V této dobé nebyla televize ani další hromadné sdélovací prostŕedky. Jednaní 1. vati
kánskeho koncilu nebyla provázena zpravodajstvím a véhlasem
jako 2. vatikánský koncil. To mélo za následek, že dogma o početí
Panny Márie bez prvotního hŕíchu se stalo sice v plné šíri známe ■
pro teology, ale mene známé pro ostatní lidi.
Proto panuje i dnes dost často mylný názor na jeho obsah.
Velká část véŕících na otázku o co jde, odpoví, že to znamená že
Boží matka byla pannou. Ale pŕece o toto zde nejde. Pannenství
Márie také patrí k záväzné nauce církve, ale dogma o neposkvrnéném početí mluví o néčem jiném. Ftíka, že Matka Boha se
narodila bez prvotního hŕíchu, že od chvíle svého početí k Ní nemélo zlo žádne prístup, k Ní jediné.
Kdysi jeden biskup odpovídal z katolického hlediska na ruzné
otázkym, které dostával od nekatolíkú. Pritom vznikl takovýto dia
lóg:
Tazatel: „Véŕíte pane biskupe v neposkvrnéné početí Panny
Márie?“
Biskup: „Samozrejmé, a vy ne?“
Tazatel: „Samozrejmé, že ne“ .
Biskup: „A véŕíte v prvptní hŕích?“
Tazatel: „Také nevéŕím.“
A práve o to jde, že víru v neposkvrnéné početí musí pŕedcházet víra v prvotní hŕích a ve význam kŕtu. Panna Maria kŕest nepo
trebovala, protože byla již od svého počátku bez prvotního hŕíchu.
Máriino pannenství je ale jiná véc. K nedorozuméní dochází
proto, že se týká také početí, ale zde jde o početí Pána Ježíše.
Tento svátek slávime 25. bŕezna na svátek Zvéstování Bohorodičce. Pri tomto svátku si pŕipomínáme, že Maria po uvédoméní
prostŕednictvím andéla Gabriela o tom, že počne Božího Syna
odpovédéla: „Jak se to stane, když muže nepoznám.“ Na to jí
archandél odpovédél: „Duch Svätý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího té zastíní“ (Lk 1, 34— 35).
Pán Ježíš byl počatý bez pozemského otce a Maria zústala na
vždy pannou. Prijala toto neplánované téhotenství pŕes riziko, že
bude bez muže a bude lidmi pohŕdaná, prijala mateŕství i pŕes své
životní plány a tak dala svétu Vykupitele.
Cirkev prikladá velkou dúležitost početí Panny Márie bez prvot
ního hŕíchu a početí Pána Ježíše, od kterého začíname ruženco
vá rozjímaní. Ve východní cirkvi je i tretí svátek vénovaný početí
a to 23. 9., kdy oslavujeme početí svätého Jána Kŕtitele.
Cirkev však prikladá velkou dúležitosf početí každého človéka,
protože početi je prvním okamžikem jeho života jako samostatné
osoby.
Každý človék od okamžiku početí není částí matky, ale úplné
novou bytosti, která jen na chvíli pŕebývá v lúné matky a nikdo, ani
matka nemá právo toto popírat. Radujme se z každého nové klíčícího života, který stvoril Búh. Uvedomme si, že i od Boha jsou zá
kladní bunky materská a otcovská, z kterých početim vzniká nový
život, a rodiče jsou jen prostredníky pri pŕedávání života. Chráňme
všichni počatý život tím, že budeme pŕedevším svou laskavostf

nápomoci rodičúm a zejména matce v situaci, kdy jen ona sama
musí pečovat a chránit lidský život počatý ve svém lúné.
Tak jako musí téhotná žena dodržovat určitou télesnou životos
právu, na pŕ. jíst jen jídlo, které neškodí klíčícímu životu, neméné
duležitá je i duševní životospráva. Pro každou maminku bude po
silou, když vedie návštevy lékaŕe, který jí potvrdí, že počala
nového človéka, navštívi i knéze, který je lékaŕem duši. Již pri
vstupu do kostela, když se prežehná kŕížem, jisté si ráda uvédomí,
že jej nedélá jen za sebe, ale už i za to malé défatko, které počala.
Bude pro ní posilou, když vedie úklidu a pékného prostredí v do
mácnosti vykoná i širší zpovéď a tím úklid ve své duši, aby očekávané déťatko už nyní žilo v čistém prostredí své matky, zbaveném
od hŕfchu. A ve svatém pŕijimání když si uvédomí, že v ném s ní
pŕijímá nesmímou energii i to její déťatko.
Cirkev na celém svété oslavuje svými svátky existenci Panny
Márie a Pána Ježíše od prvních okamžiku jejich života, to je od jejich početí. Tento okamžik jejich početí je tak radostný, že se stal
svátkem. Dej Pane, abychom vedie oslavy početí tvé matky Panny
Márie a tvého syna Ježíše Krista se radovali z početí i každého lidského života.
Dr. Jan Č á s I a v k a
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Dar je prejavom lásky
Medzi dvoma manželmi nastali vážne nedorozumenia.
Nemohli sa už na ničom dohodnúť, ani po dobrom a ani po
zlom. Nakoniec sa predsa dohodli aspoň na jednom, že svoju
záležitosť prednesú miestnemu farárovi. Tak sa aj stalo.
Farár ich trpezlivo vypočul a venoval im celú hodinu. Neraz
musel krotiť jednu alebo druhú stránku, aby čakali, kým tá
druhá dohovorí svoje. Po hodinovom vysvetľovaní manželia
prišli na to, že to nie je nič iného, len ich osobná tvrdohlavosť.
Pomerili sa. Blížili sa Vianoce a manžel sa pýtal pána farára,
čo by mal darovať manželke k Vianociam. Kňaz sa len usmial
a povedal: „Ak ju ozaj milujete, viete, čo jej máte dať. Ak ju ale
nemilujete, nemusíte jej darovať nič.“

Tichá noc, svätá noc
Radostný deň Ježišovho narodenia stelesnil vidiny proroka Izaiáša. Od onoho dňa už uplynulo takmer 20 storočí, ale tento dlhý
čas neschladil a nezmrazil dávnu radosť. S každým rokom jej
vplyv je stále širší. V každé ďalšie výročie v tejto dejinách sveta
jedinečnej udalosti zahrňuje ona svojím zásahom stále početnej
šie zástupy Božieho ľudu, lebo si dobre uvedomujú ohromujúcu
pravdu, že Boh z l á s k y k ľuďom sa stal človekom.
Príchod nového človeka na svet je dôvodom radosti. Tešia sa
rodičia, radujú sa príbuzní a priatelia. Ale Ježišovo narodenie
malo iný rozmer. Nestalo sa príležitosťou k radosti iba jednej rodi
ny a jej úzkeho okruhu, ale dostalo sa do povedomia celého ľud
stva, lebo Kristus sa narodil všetkým ľuďom. Ježišovo narodenie
rozradostnilo nebo i zem, zadržalo moc zla, lebo„bude kniežatstvo
na pleci jeho a bude nazvaný: Zázračný radca, Boh mocný, Otec
večný, Knieža pokoja“ (12 9, 5).
Už aj vonkajšie okolnosti Ježišovho narodenia rozlíšili túto uda
losť od miliárd narodení ľudských detí. Fakticky prišiel na svet
v zime a do drsného prostredia maštaľky, ale len j e h o n á r o d e n i e uctilo nebo spevom anjelov. Narodil sa totiž panovník kráľov
stva, v ktorom Boh dostane patričnú slávu a ľudia dobrej vôle sa
budú tešiť radosťou pokoja.
Spoločenským systémom bolo vtedy otroctvo. Väčšina ľudí bola
bez akýchkoľvek práv. Otroctvo ubíjalo hmotne i na duchu. Po
hanský systém odrazil sa aj na spôsobe myslenia vyvoleného ná
roda. Aj Židia si mysleli, že bieda je dôkazom nedostatku Božieho
požehnania. Chudobní ľudia sa pokladali za Bohom opustených,
za hriešnych a chudoba za trest.
Na zemi vždy budú tvoriť väčšinu obyvateľov ľudia práce, kto
rých život sa bude pohybovať medzi pomerným dostatkom a chu
dobou. Preto sa Boží Syn stal chudobným a pripodobnil sa chu
dobným. Takto vyvrátil falošnú mienku, že chudoba je dôsledkom
hriechu a Božieho trestu.
Narodil sa v maštaľke pri ceste, kde azda neboli ani dvere, aby
každý mal k nemu prístup; každý tam mohol nazrieť bez ohlásenia
a uvádzania livrejovanými služobníkmi. Od mladosti zarábal na
chlieb prácou vlastných rúk. Učil, že žiť znamená z materiálnych
vecí vytvárať akoby veci živé, užitočné, uspokojujúce potreby bra
tov. Učil, že prácou a zdokonaľovaním seba a prostredia vzdáva
me Bohu najlepšiu chválu. Že cesta do neba sa začína tu, že vykú
penie sa odohráva na zemi.
Svojím príchodom medzi nás zdokonalil našu prírodu. K práci
nad jej premenou vyzval nás všetkých a zanechal nám aj pro
striedky a spôsob ako sa stať lepšími. Ale aj tu platí spev anjelov
o dobrej vôli ľudí.
Od zázraku betlehemskej noci už uplynulo veľa času, ale stavba
Božieho kráľovstva sa iba započala. My ľudia 20. storočia sa
máme tiež aktívne zúčastňovať na budovaní a rozširovaní Ježi
šovho panovania a vlády, ale bez meča, nenávisti a bez násilia.
Božie kráľovstvo na zemi, hoci nemá vlastnosti zemského kráľov
stva, nie je nijakou vyprahnutou ilúziou, nie je klamom či preludom
chudobného Žida spred dvetisíc rokov, ani vyhasnutou spomien
kou či premlčaným bláznovstvom, ale kráľovstvom dnešného i zaj
trajšieho dňa až po hranice vekov a času. Je terajšou i budúcou
skutočnosťou — vždy živou a vždy prítomnou. A to napriek tomu,
že dnes je dosť pochybovačov o fakte a zmysle príchodu Božieho
Syna na svet a aj dosť falošných prorokov (ako ich bolo dosť aj v
minulosti), čo hlásajú, že Kristov príchod na svet, oslava jeho na
rodenia, už nemajú čo povedať dnešnému ľudstvu a že jeho posol
stvo už nikoho nepriťahuje (franc. publicista J. Cioran, ale nielen
on).
V stredoveku a aj neskôr sa stavali obrovské katedrály, ktoré
horlivo zaplňoval Boží ľud. Dnes katedrálami sa stali velikánske
letištné plochy, štadióny, ohromné námestia veľkomiest či pristranstvá za mestami a nad nadšenými zhromaždenými zástupmi

veriaceho ľudu sa dvíhajú nie klenby katedrál, ale klenba nebeskej
oblohy. Má teda pravdu J. Cioran a ostatní?
Ale tu ešte nepadlo ani slovko o inšpirácii Vianoc a narodení Bo
žieho Syna v ľudskej podobe vo všetkých druhoch umenia, v hud
be, maľbe, vo výtvarnom umení, v architektúre, v poézii dnešných
veľkých umelcov, ktorých pravda Vianoc nadchýňa k veľkolepej a
dojímavej tvorbe tak, ako vedela inšpirovať a nadchýňať umelcov
uplynulých vekov.
Spomienka na noc príchodu Božieho Syna na svet otvára ľud
ské srdcia. Na zem zostúpila Láska, aby vstúpila do tvrdej reality
ľudských dejín. Vyjdime teda aj my v ústrety našim blížnym s otvo
reným srdcom, so zapálenou, ale nevtieravou láskou. Deľme sa s
ňou s tými, čo ju tak veľmi potrebujú nielen vo sviatočné vianočné
dni, ale po celý rok, po celý život. Symbolické obdarovávanie sa
oblátkami nech sa stane skutočnosťou každého dňa nášho života.
Potom aj ten nádherný spev vianočnej koledy Tichá noc, svätá
noc — bude zaznievať z hĺbky nášho srdca ako veľkolepá vianoč
ná hymna vďaky, že Spasiteľ sveta skutočne prišiel na svet, medzi
nás.
Kristus. Spasiteľ je tu. Tešiteľ sveta je tu!
R. A. SLAVICKÝ

PISU NAM BOHOSLOVCI
Navzájom si slúžte v láske!
Pred niekoľkými rokmi jedna americká psychologička sa zame
rala na prieskum medziľudských vzťahov v New Yorku. Roztriedila
a zanalyzovala obrovské množstvo materiálu. Výsledok celého
svojho prieskumu zhrnula v jednom televíznom vystúpení do jedi
nej vety: Život medzi vlkmi.
Je veľmi nepríjemnou vizitkou, že ani kresťania v tomto priesku
me neobstali celkom dobre. V našej spoločnosti medziľudské
vzťahy sa tiež nevyznačujú veľkou srdečnosťou. Namiesto toho,
aby sme sa otvárali svojim blížnym, sťahujeme sa do ulity egoizmu
a falošného pocitu sebauspokojeniu.
Neraz pozorujeme, že služba blížnemu stratila na popularite.
Ospravedlňujeme sa určitými spoločenskými kritériami. Ale to, že
konáme alebo žijeme tak ako ostatní, ešte neznamená, že koná
me dobre. Človek sa nestáva veľkým úmerne so zvyšovaním spo
ločenského postavenia. Veľkosť človeka je tým väčšia, čím väčšia
je jeho skromnosť a ochota slúžiť všetkým.
Ježiš Kristus sa stal sluhom všetkým. Jeho príklad sa stal život
ným krédom mnohým kresťanom, ktorých mená sú v nebi zapísa
né zlatými písmenami.
Mahátma Gándhí napísal svoju skúsenosť o službe blížnym slo
vami: „Moje sklony opatrovať ľudí postupne vyústili do vášne, a to
až natoľko, že som pre ňu zanedbával svoju prácu, a občas som
na to využíval nielen svoju ženu, ale všetkých doma. Taká činnosť
má zmysel len vtedy, ak v nej človek nachádza potešenie. Keď to
človek robí len preto, aby sa predvádzal alebo zo strachu pred ve
rejnou mienkou, obmedzuje ho a ubíja. Služba, ktorá sa poskytuje
bez radosti, neprospieva ani tomu, kto slúži, ani obsluhovanému.
Ale nijaké potešenie a bohatstvo nemožno porovnávať so službou,
ktorá sa robí s radosťou.“
Naša služba blížnemu je obetou pre nebo. Avšak obeta z povin
nosti prináša bolesť bez ovocia na strane obetujúceho i toho, kto
obetu prijíma. Obeta z lásky je slastná na oboch stranách. Preto
navzájom si slúžme v láske.
Mifón

„Dnes Panna nebom sa stala a žijúcim v temnotách Svetlo darovala.'
Povýšila ponížených, aby radostne spievali: „Sláva na výsostiach
Bohu“ (Z litije sviatku Narodenia Pána)
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Svätý J á n Damascénsky
VEĽKÝ OBRANCA IKON
Ústav sv. Jána Damascénskeho v Kalifornii, ktorého náplňou
okrém výchovy mladých umelcov — ikonopiscov je aj šírenie
a štúdium ikonografie a ikonologie, právom si zvolil za svojho pa
tróna tohto veľkého svätca. Sv. Ján Damascénsky nebol síce ikonopisec, ale horlivo sa postavil na obranu ikon v čase ikonoklastických sporov.
Písať životopis tohto svätca, ktorý by sa zakladal na presných
údajoch, je dosť ťažko. Bol vynikajúcou osobnosťou svojho času,
uctievaný tak na východe ako aj na západe. Vznikli o ňom mnohé
životopisy, ale je v nich veľa legendárneho. Čo sa podarilo o ňom
zistiť, je to to :' ■
Narodil sa v dobre situovanej rodine v Damasku okolo roku 675.
Otec sa volal Sergius a bol vysokým úradníkom damašského kali
fa. Bol horlivý kresťan. Dobrá materiálna pomoc zo strany rodičov
umožnila Jánovi a jeho bratovi získať rozsiahle vedomosti z filozo
fie a teológie, ale aj veľkú náklonnosť k svätému životu. Po otcovej
smrti prevzal jeho úrad, ale o niekoľko rokov sa ho vzdal. Okolo
roku 732 Ján spolu s bratom vstupujú do chýrneho kláštora sv.
Sábu v Jeruzaleme. V roku 735 prijal kňazskú vysviacku. Zomrel
krátko pred zvolaním ikonoklastického snemu, kde bol odsúdený
spolu so sv. Germánom. Títo dvaja obrancovia uctievania ikon boli
rehabilitovaní na VII. všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei.
Spor o ikonách nebol len obradovým sporom, ale najmä spor
dogmatického rázu. Ikonoklazmus začala svetská moc. Nakoľko s
ním začali sympatizovať mnohí kňazi, ba dokonca i biskupi, uká
zala sa potreba bohoslovecký zdôvodniť a podoprieť potrebu uc
tievania ikon. Jedným z najväčších zástancov a apologétov pravej
náuky je sv. Ján Damascénsky.

Boh sám vytvoril prvý obraz stvorení m.človeka. V Starom záko
ne sa Boh viackrát zjavuje v podobe človeka. Vzťah medzi viditeľ
ným a neviditeľným sa stáva jasnejším pri príchode Ježiša Krista
na zem, keď Spasiteľ berie na seba ľudské telo a stáva sa ľuďom
podobný vo všetkom okrem hriechu. Boh sa stal teda viditeľným a
preto ho zobrazujeme nielen symbolicky.
Sv. Ján Damascénsky zakladá uctievanie ikon predovšetkým na
skutočnosti vteleného Slova, keď Boží Syn sa stáva svetlo zo
svetla (Jn 1, 4).
V
Starom zákone sa Boh zjavuje symbolicky, ako horiaci ker
a pod. Nebolo ani možné zobrazovať Boha, ktorý sa zjavuje raz
tak, druhý raz inak.
Sv. Ján Damascénsky poukazoval nepriateľom ikon na vtelené
Slovo, ktoré sa stalo Bohočlovekom, poukazoval na sv. kríž, Golgotu, Pánov hrob, na evanjelium, ktoré sú akoby ikonami — vyo
brazeniami a opísaním vteleného Slova. Odkedy sa Slovo spojilo
s našou pozemskou prírodou, človek sa stal podobný Bohu. Preto
nie je len dovolené zobrazovať Boha na ikonách, ale je aj našou
povinnosťou uctievať tieto obrazy ako sväté.
Ikony svätých sú symbolmi víťazstva. Božia milosť je prítomná
v tele i duši svätých. Svätých si uctievame pre Božiu milosť, ktorá
v nich prebýva, pre prebývanie Boha vo vnútri svätca.
Hlavný význam sv. Jána Damascénskeho je v tom, že s obdivu
hodnou plánovitosťou zhromaždil teologické poznatky svojej doby
a urobil z nich prvý teologický systém. Hlavný jeho spis O pravej
viere systematicky rozvíja učenie cirkvi. Toto mu získalo najväčšiu
úctu. Cirkev ho zaradila medzi cirkevných otcov. Všeobecných cir
kevný snem v Nicei (druhý nicejský) mu vzdal verejnú pochvalu.
Jeho spisy i popri učenosti dýchajú láskou, miernosťou, horlivos
ťou a oddanosťou k cirkvi. Tieto cnosti, ktoré aj horlivo pestoval,
vydobili mu chýr svätého. A v tomto chýre i umieral roku 749. Jeho
sviatok si východná cirkev pripomína 4. decembra.
“Veľký učiteľ Ján, všetkých si osvietil svojou náukou. Bol si hlá
sateľom pravovernosti, učiteľom čistoty a cnosti, svetlom celého
sveta. Dával si dokonalý príklad lásky k Bohu a neúnavne si učil
duchovné pravdy. Pros Krista Boha, aby spasil naše duše“ (Tropár svätého).
Mirón

Ctihodná M e l á n i a
MATKA A PUSTOVNÍCKA
Melánia sa narodila roku 383 v slávnej rímskej rodine Valériovcov.
Jej stará matka, Melánia staršia, sa ešte pred jej narodením venova
la pustovníckemu životu. Ako 14-ročnú ju vydali za bratranca Piniána. Po smrti dvoch detí so súhlasom manžela venovala sa aj ona na
predmestí Ríma pustovníckemu životu. Rodina v tom videla poníže
nie. Neskôr žila ako pustovnícka na Sicílii, potom v Afrike a napokon
v Palestíne. Na Olivovej hore v Jeruzaleme založila mužský a ženský
kláštor. Zomrela 31. decembra 439.

Sv. Ján Damascénsky sa modlí pred ikonou Božej Matky

ŽENA BOŽEJ VÔLE
Keď si Boh vyhradzuje duše, dosiahne svoj cieľ aj okľukou.
Jednou z týchto duší bola sestra Melánia Mladšia — na rozdiel
od jej starej matky, svätej Melánie Staršej.
Melánia pochopila intímny vzťah k Ježišovi. Pochopila že „man
želstvo je iba detským bľabotaním o tejto vyššej Láske, ktorá v za
svätenej čistote má svoj najdokonalejší predobraz. Zasvätená
duša so svojou nedelenou láskou ukazuje manželom, že ich láska
skôr-neskôr musí prekonať seba samu a dospieť k plnosti vo več-,
nej Božéj láske. Najopravdivejšfm manželstvom je manželstvo
s Bohom!” (J. Aubry).
Melánia chcela žiť zasväteným životom. Rodičia ju donútili vydať
sa za Piniána, syna afrického vladára. Mala dvoje detí, ale tie
skoro umreli. Odteraz chcela patriť jedine Bohu. Manžel s tým sú
hlasil. Obaja sa odsťahovali do ústrania. Melánia bola najbohatšou
ženou v rímskej ríši.

Práve v torrrčase prišla z Jeruzalema jej babička, Melánia Star
šia, ktorá žila na východe ako pustovnícka a rehoľníčka 37 rokov.
Prišla len usporiadať si dedičstvo. So svojou vnučkou, Melániou
Mladšou, rozpredala celý svoj majetok a rozdala pre cirkevné úče
ly. Melánia Mladšia, spolu s manželom a matkou Albínou sa od
sťahovali najprv na Sicíliu a potom do Afriky k svätému Augustíno
vi, ktorého pravidlá spoločného života prijali za svoje.
Po siedmich rokoch pobytu v Afrike sa všetci odsťahovali do Je
ruzalema. Manžel Pinián založil mužský kláštor a Melánia žila na
Olivovej hore najprv ako pustovnícka a neskôr založila taktiež
kláštor pre panny a zbožné ženy. Napísala aj pravidlá. Za predsta
venú ustanovila inú osobu; sama chcela skôr len pokorne slúžiť,
ako Božia Matka, Panna Mária. V úsjraní žila aktívne a apoštol
ský. Opisovala Sväté písmo a chudobným ľuďom rozdávala, aby
sa vzdelávali v náuke nášho Pána. Sama každý rok asi tri razy
prečítala celé Sväté písmo.
V tom čase do Carihradu s istým poslaním prišiel matkin brat
Volusián, ktorý bol pohanom. Celý život sa vzpieral kresťanstvu.

Aj v gréckokatolíckej liturgickej praxi pa
tria Vianoce medzi najväčšie cirkevné
sviatky, či podľa západnej (gregoriánsky
kalendár) alebo východnej (juliánsky ka
lendár) paschálie.
Komplex vianočných zvykov, ktorý sa
zachoval v ľudovej kultúre gréckokatolíc
keho obyvateľstva východného Slovenska
bol práve kresťanskou motiváciou tridua
vianočných sviatkov (Norodenie Pána,
Zbor presvätej Bohorodičky a sv. Štefan,
prvý mučeník) sakralizovaný. Ľudovým
vianočným zvykom bola daná podstatne
väčšia slávnosť a vážnosť.
Najviac zvykových vianočných prejavov
bolo poviazaných so Štedrým večerom, v
predvečer Narodenia Pána (Navečeríje
Roždestva Christova), ľudovo nazývaným
Vilija, Svjatyj večir. Štedrý večer sa pova
žoval za osudový deň, cez ktorý platila nie
len cirkevne prísna pôstna disciplína, ale
pomocou rôznych úkonov sa mohli určiť
najhlavnejšie a najdôležitejšie udalosti bu
dúceho roka, týkajúce sa rodiny a jej roľ
níckeho hospodárstva. Veľká pozornosť sa
venovala príprave symbolu, obradového
chleba — kračuna a príprave tradičných je
dál. Rodinný charakter vianočných sviat
kov bol tak výrazný na ich vigíliu a mal vzor
v rodinke betlehemského Ježiška. Typické
to bolo pri obradnom omývaní sa v tečúcej
vode, v potoku pred štedrovečernou veče
rou. K vode chodila celá rodina spolu. Sa
motná večera bola tiež pôstna, pozostáva
la z deviatich jedál, a to cesnak, med, hu
bová omáčka (mačanka), opekance (bobaľky), pirohy, kapusta, hrach, fazuľa, va
rené slivky alebo hrušky, neskôr ryba a ob
látky, s ktorými sa delila celá rodina. Jedlo
sa pripravovalo zo strukovín, obilnín, hrí
bov, a sušeného aiabo čerstvého ovocia.
Pred jedlom za štedrovečerným stolom ne
chýbala, samozrejme, modlitba. Vianoč
ným kresťanským symbolom bola i slama v
izbe. Jej prítomnosťou si ľud pripomínal
Narodenie Pána na slame a ako jeho obeť
Ježišovi Kristovi. Rozhadzovala sa po celej

Melánia ho chela získať pre Krista. Prišla k nemu do Carihradu
a svojím zjavom mu povedala viac ako mnohými rečami. Bola ako
živá askéza a pritom tvár jej žiarila takou dobrotou a takou milotou,
že neodolal a dal sa pokrstiť. Tak odišiel k Pánovi. Ona sa vrátila
do Jeruzalema.
Je to žena Božej vôle!
Zastavme sa a pýtajme sa: Prečo?
—
Pretože keď raz spoznala, že Boh si ju vyhradzuje len pre
seba, dokázala obetovať pre neho všetko — majetky i manželstvo!
Ba i svoju vlasť! Nepoznaná svetu túžila byť známou iba Bohu! Ži
votom dokázala, že „najopravdivejšie manželstvo je manželstvo
s Bohom!“ To platí rovnako pre duše zasvätené ako aj pre man
želské dvojice. Skôr-neskôr poznajú, že manželské spojenie je len
prechodné. To trvalé začína vtedy, keď prvý raz nič neodoprú
Bohu!
Jej pamiatku si pripomíname 31. decembra.

Vianočné zvyky

izbe a často spávalo sa na nej. Na štedro
večernom stole bol často snop, zakrytý ob
rusom a v strede bola miska s obilím, v kto
rom bola zažatá sviečka a v käždom rohu
mali položený chlieb. Okrem toho na stole
musélo byť všetko potrebné na večeru.
Pod stôl sa ukladali reťaz, orné železo, se
kera, bič a dookola stola bola ovinutá
uzamknutá reťaz. Z každého jedla sa dáva
la prvá alebo prvé tri lyžice do šechtára s
vodou, pričom sa pozývali na večeru zos
nulí príbuzní alebo anjeli. Tu sa širšie pre
javila rodinná symbolika, zahrňujúca do ro'dinného spoločenstva aj zomrelých pred
kov a anjelov, vďakyvzdávajúcich „Slávu
Bohu na výsostiach“ .
Štedrovečerná večera, pravda, nebola
stroho unifikovaná, ale ľudovo tvorivá, va
riantná, čo iba umocňovalo neopakovateľ
ný kolorit, romantiku gréckokatolíckych ľu
dových Vianoc, tradovaných po stáročia.
Preplietala sa v nich rýdza religiozita ľudu
s očakávaniami od Jezuliatka, že slávenie
jeho narodenie pomôže zlepšiť budúcoroč
nú úrodu ä do každého domu priniesť pro
speritu.
Neoddeliteľnou súčasťou vianočnej obradovosti bolo koledovanie, koľaduvaňa,
ščedruvaňa, ktoré malo najviac cirkevný

L. M.

charakter. Po štedrovečernej večeri chodili
koledovať dospelí muži. Spievali pritom
rôzne koľadky a časo nezabudli aj zavinšo
vať. A tak večer sa po dedinách ozývali
prekrásne melódie koľadiek Božij Syn
dnes narodilsja, Divnaja novina, vo VíHejemi novina, Nebo i žemľa nyni toržestvujut,
Nova radosť stala a ďalšie skutočne hlboko
ľudsky radostné piesne o tom, že sa naro
dil Bohočlovek. Koľadky potom zneli i po
cerkvách za celé vianočné obdobie. Ďal
šou formou koiedovania bolo — polazovanie. Jeho podstatou bol príchod prvého návštevníká do domu s vinšom, ktorým zaže
lal domácemu hospodárovi dostatok všet
kého, čo potrebuje k dobrému gazdovaniu,
a napokon jeho obdarovanie. Aj vinšovačky mali rôzne varianty a polazníkmi boli
obyčajne mali chlapci. Vianočné vinše ne
chýbali po celé tri vianočné dni, pri každej
návšteve, keď sa príbuzní a známi vzájom
ne návštevovali.
Trvalou súčasťou vianočnej obradovosti
východoslovenských gréckokatolíkov boli
obchôdzkové betlehemské hry — Vjflejem,
Jasličky s rôznymi variantami. Tradovali sa
z pokolenia na pokolenie ústnou tradíciou
a mladí betlehemci zostali neodmysliteľne
vo vianočnom kolorite. Anjeli s hviezdou a
ľudovým betlehemom, pastieri, starý a
Kubo plasticky ukazovali svetu, že aj medzi
chudobný ľud pod Beskydom prišiel Ježiš
ko, malý Isusko.
Prevratné
hospodársko-spoločenské
zmeny na východoslovenskej dedine,
veľká migrácia obyvateľstva do miest a sekularizácia spôsobili postupné zanikanie
gréckokatolíckych ľudových vianočných
zvykov. Ich tradicía úplne nezanikla, zbie
rajú a študujú ich etnografi a rozvíjajú po
četné súbory ľudovej umeleckej tvorivosti a
masovokomunikačné prostriedky — televí
zia a rozhlasové ukrajinské štúdio v Prešove.
Andrej K a p u t a

Náš priateľ usnul. . .
Dňa 18. septembra 1989 odovzdal svoju šľachetnú dušu Naj
svätejšiemu Vykupiteľovi jeho verný služobník

o. prof. ThDr. Ján M a s t i I i a k, CSsR
po 55 rokoch kňazstva a 60 rokoch rehoľného života.
Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Na kňaza bol
vysvätený 12. augusta 1934 v Užhorode. Pôsobil ako profesor teo
lógie v Ríme a v Oboŕišti. Od roku 1965 ako kňaz — dôchodca
sa stal duchovným vodcom mnohých kňazov, rehoľných sestier
a veriacich. Prekladal duchovnú literatúru (v prekladateľskej čin
nosti známy pod menom Ivan Marianov) z mnohých jazykov. 12
rokov viedol gréckokatolíckych redemptoristov ako viceprovinciál.

Pohrebné obrady a sv. liturgia za jeho dušu bola v katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 22. septembra 1989, ktoré
viedol ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a, apošt. administrátor pre
šovskej diecézy, za veľkej účasti kňazov, rehoľníkov a veriacich.
Na pohrebných obradoch sa zúčastnil aj pražský svätiaci biskup
Antonín Líška a kanonik ThDr. Jozef Šesták, okr. dekan z Prešova.
Telesné pozostatky nebohého boli potom uložené do hrobky re
demptoristov v Michalovciach. Nad hrobom sa tu s nebohým rozlú
čil o. Štefan Lazor, CSsR.
*
Z pohrebnej reči ndp. ordinára Monš. Jána H i r k u vyberá
me:
Pochovávame rehoľného kňaza veľkého syna sv. Alfonza,
spisovateľa, básnika, významného teológa, vedca, profesora,
spovedníka, okrasu našej miestnej gr. kat. cirkvi a diecézy,
ale i celej katolíckej'cirkvi. Napísal, zpracoval, a preložil 103
knižných titulov. Najhlbšou múdrosťou tohto rehoľného kňa
za, nadaného, obdarovaného mnohými darmi bola predovšet
kým jeho úplná, ochotná poslušnosť Bohu, ktorý nám zjavuje
svoju múdrosť v Kristovi.
Evanjeliová múdrosť o. ThDr. Jána Mastiliaka nebola len
ovocím jeho skvelého nadania, ani kvalít jeho ducha a jeho
srdca, ale jeho hlbokej a pokornej viery v Božiu lásku a jeho
osobné priateľstvo s Kristom. Bol veľkým ctiteľom Matky us
tavičnej pomoci, sv. Jozefa, sv. Terezky, sv. Alfonza . . .

Preto tento človek, ktorý stále pracoval a hľadal pravdu vo
svojom živote našiel vo svojej smrti pokoj a odpočinok ako
prvý učeník Pána, ktorý mu bol učiteľom a priateľom; Ako
taký, staral sa o výchovu mnohých kňazov, bohoslovcov, ale
i laikov a pomáhal im veriť v osobu Krista, Svetla národov a v
jeho cirkev, ktorej tvár ožiaruje celý svet. I v najťažších pro
blémoch vždy obhajoval veľké princípy; jeho presvedčivé
slovo, jeho svedectvo a jasnosť spolu s jemnosťou a pokorou
mu získali obdiv priateľov, ale i protivníkov. Bolo radosťou sa
s ním stretnúť, navštíviť ho. Človek od neho odchádzal po
vzbudený, ale tiež s obdivom nad jeho neobyčajnou pokorou,
zanietenosťou pre Božie v e c i . . .
Keď skúmame Božie diela v tomto kňazovi a vynikajúcom
teológovi, sme predovšetkým dojatí jeho duchom viery a mo
dlitby. To bola podstata jeho teologického zmýšľania. Mal ra
dosť, keď u jedného nemeckého teológa čítal, že modlitba je
skutočnou matkou teológie.
Modliť sa znamená žiť z chudoby, biedy a nemohúcnosti ži
vota smerom ku slobode človeka, ktorý sám v sebe realizuje
vedomie lásky, ktorú má k nám Boh. A len tak uznávame Boha
ako svojho Otca a ľudí, ako svojich bratov.
Otec ThDr. Ján Mastiliak ako veriaci človek miloval Pána
Boha z celého svojho ducha. Pre svoju veľkú erudíciu, inte
lektuálnu jemnosť a svoj zmysel pre realitu sa stal autoritou
medzi teológmi svojej doby. Jeho znalosť Svätého písma
a svedectiev tradície mu umožnili ľahko prekladať pravdy
viery do jasnej, priamej a presvedčivej reči.
Je dôležité zdôrazniť , ako jeho láska k cirkvi poznamenala
jeho život viery a jeho teologické dielo. „Nikto — hovorí sv.
Augustín — nemôže Boha nazývať svojím Otcom, kto nenazýva cirkev svojou Matkou.“ Náš drahý žil túto pravdu osob
ne. Slúžil cirkvi i v čase plnej tmy. Trpel s cirkvou a pre cirkev,
miloval cirkev bez výhrady a celkom sa jej z celého srdca da
roval. Je Božím mužom a len Božím a za túto cenu mohol hlá
sať Božie skutky a prinášať dušiam slobodu.
Ak je nám dovolené skúmať dno srdca tohto muža, tak pla
chého a vždy veľmi skromného, ktorý vyhýbal uznaniu a slá
ve a ktorý občas túžil po väčšej láske, potom odhalíme v ňom
celkovú nezištnosť a toto ho viedlo k tomu, že vedel počúvať
druhých a uznávať všetko čo bolo v ich živote a zmýšľaní
kladné. Pre svoju nenáročnosť si vždý zachoval pokoj srdca.
Nikdy ho nenapadla myšlienka niekoho uraziť. Mal veľkú úctu
ku svojím blížnym. V škole utrpenia a modlitby sa naučil, aby
t^ol čo najiáskavejším najjemnejší a najzhovievavejší. Hĺbka
jeho pokoja vo chvíli, keď bol chorobou prinútený obmedzo
vať, ba aj prerušiť svoju prácu.
Oslávil svoje 55-ročné kňazské a 60-ročné rehoľné jubi
leum.
Dva dni pred svojou smrťou, netušiac, že sú to posledné
dni života na zemi, povedal: „Som plný vďaky Pánu Bohu,
pretože to, čo mi dal v živote, sú same radosti. Pán sám mi po
vie, ako mu mám v budúcnosti slúžiť. Chcem verne slúžiť
našej ťažkoskúšanej cirkvi, diecéze, ale i celej katolíckej cir
kvi.“
A Pán ukázal svojmu vernému služobníkovi, čo od neho
žiada. Prijal ho do svojej večnosti.
V blaženom zosnutí večný pokoj udeľ, Pane, svojmu zosnu
lému služobníkovi kňazovi Jánovi a zachovaj mu večnú pa
miatku.
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POMINUTEIINOSŤ VŠETKÉHO POZEMSKÉHO
V gréckych kláštoroch možno niekedy vidieť zobrazenie scény,
ako alexandrijský patriarcha stojí pred Alexandrovou otvorenou
rakvou, v ktorej nie je nič okrem úbohej kostry. Ukazuje na to, čo
zostalo z pozemskej moci a nádhery. (P. Bamm: Alexander Veľký)

Hospodárenie
telesnými
hormónmi
silne ovplyvňuje strava. Na kožu ne
priaznivo pôsobia: mastné jedlá, úde
niny, majo'néza, omáčky pečeného mäsa
a všetky obaľované a na masti vyprá
žané jedlá. Rovnako účinkujú všetky
skladkosti. biely chlieb a alkoholické
nápoje.
Priaznivo pôsobia: celozrný
chlieb,
knäckebrot, čerstvé maslo, čerstvé šťa
vy z ovocia a zeleniny. Mimoriadne cen
né sú šťavy z čiernych ríbezlí, z pŕhľa
vy, hlohu, rakytníka rešetliakového a z
čerešní.
Čajová
kože:

zmes

na

udržanie

mladistvej

50 g repik lekársky — Agremonia eupatoria L.
. 35 g arnika horská — Arnica montana L.
45 g kvety a listy hlohu — Crataegus
laevigata DC.
30 g rumanček kamilkový — M atri
caria recutita L.
20 g kvet levandulový — Lavandula
spica L.
20 g listy malinové — Rubus ideaeus
L.
Dve čajové lyžičky zmesi sa prelejú
2,5 dl vriacej vody, 15 minút sa vylú
hujú. Na prelome každého ročného ob
dobia sa tri týždne pije jedna šálka rá
no nalačno a jedna šálka hodinu večer
pred spánkom.

Účinnosť tejto čajovej kúry možno
ešte zosilniť, ak sa v tom čase užíva
ráno, na obed a večer polievková lyži
ca šťavy z mrkvy. Namiesto šťavy mož
no zjesť jednili polievkovú lyžicu na
strúhanej mrkvy, ochutenú niekoľkými
kvapkami olivového oleja lisovaného za
studená a polovicou čajovej lyžičky cittrónovej šťavy.
Takto sa občas prečistí krv, čo je
veľmi cenné pre -celkový zdravotný stav
tela, a pritom to priaznivo pôsobí aj
na kožu.
Už mnohým ľudom pomohlo, ak pili
niekoľko týždňov ráno a večer jednu
šálku čaju z byliniek, ktoré tu uvediem.
Možno sa tým zbaviť aj nepríjemnej
vrbivosti kóže. Mastná koža sa stá
va normálnou. Pokožka dostáva svie
žu farbu a človek sa vo svojej koži cíti
príjemne. Po troch týždoch sa prejde
na inú z uvedených byliniek.
Spôsoby

prípravy:

Zápar: dve čajové lyžičky bylinky sa
zalejú 1/4 litrom vriacej vody. nechá S :i
15 minút vylúhovať, scedí sa.
Odvar: to isté množstvo sa dá do 1 4
litra studenej vody, varí sa 15 minút.
Odparená voda sa doplní prevarenou
vodou, nschá £a 15 minút vylúhovať,
scedí sa.

Čaje

z

byliniek:

Čerstvé alebo sušené kvety paliny oby

čajnej — zápar

(Artem isia vulgaris)

Čerstvé alebo sušené kvety arniky hor
skej — zápar (Arnica montana)
Čerstvé kvety a listy boráku lekárskeho

— zápar (Borago off

L.)
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Čerstvé alebo sušené kvety a listy ča
kanky obyčajnej — zápar (Cichorium
intybus L.)
Sušené listy jahody lesnej — zápar
(Fragaria vesca L.)
Čerstvé listy a kvety zemedymu lek. —
zápar (Fumaria off.)
Nadrobno posekaná slama z ovsa —
odvar (Stramentum ovenae)
Čerstvé vetvičky borovice lesnej — od
var (Pinus silvastris L.)
Čerstvé alebo sušené listy a kvety nech
tíka lek. — zápar (Calendula o ff.)
Čerstvé alebo sušené listy a kvetý šal
vie lek. — zápar (Salvia o ff.)
Čerstvé alebo sušené listy a kvety fia l
ky trojfarebnej — zápar (V iola trico
lor L.)
Čerstvé alebo sušené listy pŕhľavy —
zápar (Urtica dioica L) .
Čerstvá vňať a koreň púpavy lek. —
odvar (Taraxacum o ff.)
Pri abné, nečistotách pokožky, ekzé
moch, ale aj pri húževnatej svrbivosti
sa používa:
Vnútorne: listy jahody lesnej (F ra 
garia vesca). Dve čajové lyžičky ro z
drobených usušených listov sa zalejú
1/4 litrom vriacej vody, nechajú sa 15
minút vylúhovať (pri každom zápare je
toto vylúhovanie podstatne dôležité, lebo
takto sa, z byliniek uvoľňujú všetky
účinné látky). Vypiť každý deň ráno a
večer šálku nesladeného čaju.
Zvonka: umývanie
t e l a . Zmes
byliniek: 50 g pŕchfavy, 35 g rum anče
ka kamilkového, 25 g mäty piepornej
35 g tymianu, 55 g prasličky. Jedna plná
polievková lyžica zmesi sa zaleje 1/4 lit
rom studenej vedy,
nechá sa hodinu
vylúhovať, potom sa krátko povarí, vy
lúhuje sa 10 minút a scedí sa. Výťažok
sa použije čo najteplejší — postihnuté
časti tela sa riadne vybrhlia utierkou.
Neutiera sa, vlhkosť sa nechá, vsiaknuť.
Nakoniec sa vtiera tinktúra z nechtí
ka.
Posilnenie a otužovanie kože
V n ú t o r n é : kúra s cibuľovou šťa
vou. Tri týždne piť tri razy denne pred
jedlom za likérový kalíštek šťavy z ci
bule. Prípadne kúra z čajoviny: 35 g
rozmarínu, 25 g kvetov arniky, 40 g
šalvie, 20 g pastierskej kapsičky, 40 g
tymianu a 40 g kvetov levandule. Pri
praví . sa zápar. Dve čajové lyžičky na
1/4 litra vody. Pije sa ráno a večer 1
šálka teplého čaju. pomaly, po dúš
koch

Z v o n k u . Tú istú čajovú zmes možno
použiť r;iz týždene na celkový kúpef.
Očisťuje
kožu
a usmrcuje
zárodky

rovnako dobre, ako chemické prostried
ky na dezinfekciu kože alebo che
mické kozmetické prostriedky. Na cel
kový kúpeľ sa dáva 125 až 150 g zmesi
do litra vriacej vody. Po scedení sa vy
leje do kúpeľa. Zápar z čajoviny mož
no použiť aj v. saune na parný kúpeľ.
Zelinkové

celková

kúpele

Patria medzi najúčinnejšie prostried
ky na ošetrenie kože. Aj tu platí
zásada: Preháňanie škodí. Celkom sta
čia dva celkové kúpele za týždeň. Vý
nimkou sú intenzívne kúry, pri ktorých
sa treba pridržiavať zvláštnych pred
pisov.
Ten istý účinok sa dosiahne tak, že
sa do celého tela vtiera liehový výťa
žok z byliniek. Tento postup je vhodný
najmä vtedy, kecľ na kúpeľ nemáme do
statok času. Pre zmenu sa použije va
zelína alebo olej z tých istých lieči
vých rastlín.
Tu treba poukázať na kapitolu Liečivé
masti, oleje a tinktúry, kde nájdete
viaceré rady na hygienu tela
Príprava,
peľov

lelinkových

kú

Zápar: 125 g až 150 g čerstvých ale
bo Usušených zeliniek s'a zaleje litrom
vriacej vody: prikryté sa nechá pol ho
diny stáť. Potom sa scedí. Zelinky sa
ešte raz zalejú litrom
horúcej vody,
premiešajú sa, potom sa vylisujú a spo
lu s prvým výťažkom sa vlejú do vany.
Odvar: opäť sa použije 125 až 150 g
čerstvých alebo usušených zeliniek
a
zalejú sa litrom studenej vody. Varia
sa 15 minút a potom sa precedia. Zvy
šok sa ešte raz zaleje ako pri zápare.
Na kúpele nôh a predlaktia stačí 50 až
75 g drogy.
Použitie:

Kúpeľ v odvare ihličia smreka oby
čajného (Picea abies) upokojuje a mier
ni bolesti. Kúpeľ v odvare z kôry dubá
letného (Quercus robur) odstraňuje ne
čistoty
kože
a
zbavuje
svrbivosti.
Pomáhajú pri potení. Kožu urobí odol
nejšou. Kúpeľ v odvare pšeničných ot
rúb (Furfur tritici) je vhodný pre citli
vú kožu. Zápar z medovky lekárskej
(Melissa officin alis) upokojuje ťažkosti
nervového pôvodu (tu sa však treba
/spýtať lekára, či sa možno kúpať!). Po
máha v ťažkostiach so zaspávaním. Od
var z koreňov valeriány lekárskej (Va
leriana o ff.) pomáha pri poruchách
spánku. Pozor, vo vani sa nesmie za
spať! Kúpeľ zo záparu rozmarínu (RoSmarinus o ff.) robí sviežim a dodávj
dobrú náladu, preto sa nesmie použil
večer. Kúpeľ zo záparu tymianu (Thymus vulgaris) uvoľňuje kŕče v lýtku.
Pri chronickom kašli je dobré inhalo
vať pary tymianu. Kúpeľ v zápare z
kvetov levandule (Lavandula o ff.) pri
vegetatívnej dystónii, bolestiach žalúd
ka nervového pôvodu a pri citlivej koži.
I Pokračovanie)
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nom obrade, prvá tohto druhu v jej histórii — o. Jana Martyniaka,
doterajšieho gen. vikára pre gréckokatolíkov v Poľsku. Na túto
slávnosť prišiel z Ríma ako hlavný celebrant a konsekrator kardi
nál Ivan Miroslav Ljubačivskij, ľvovský arcibiskup . Ďalej boli prí
K R E S Ť A N S K É H O S V E T A tomní kardinál Jozef Glemp, poľský prímas, arcibiskup Štefan
Sulyk z Filadelfie (USA), biskup Bažil Losten zo Stamfordu (USA)
a deväť ďalších biskupov z Európy, Ameriky a Austrálie, medzi
Svätý Otec Ján Pavol II. poslal pri príležitosti 50. výročia vzniku
ktorými bol aj biskup Sofron Dmiterko zo Stanislavova (USSR)
druhej svetovej vojny všetkým ľuďom dobrej vôle Apoštolský list,
a predstavitelia poľského episkopátu. Menovaciu bulufTO~latinsky
v ktorom na dvadsiatich stranách na pozadí najstrašnejšej katak
prečítal Mons. M. Rici, po ukrajinsky o. Sofron Mudrý, rektor Pá
lizmy ľudstva hlása evanjelium bratskej lásky a porozumenia všet
pežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme. Biskup Jan
kých so všetkými na celom svete.
Martyniak sa takto stal tit. biskupom Vardimisským, pomocným
1. september — výročie začiatku druhej svetovej vojny — bol
biskupom poľského prímasa pre gréckokatolíkov v Poľsku.
v Poľsku Dňom modlitby za mier a zmierenie v bratskej láske.
V dňoch 24.9. — 8.10.1989 bola v Ríme VI. riadna Biskupská
V Budapešti 31. augusta 1989 náhle umrel biskup József Kacsynoda ukrajinských gréckokatolíckych biskupov. Zasadanie otvo
ziba, podpredseda Biskupskej konferencie Maďarska — jej Komi
ril sv. liturgiou v Pápežskom kolégiu sv. Jozafáta kardinál Ivan Mi
sie pre styk so zahraničím.
roslav Ljubačivskij. Na synode sa zúčastnilo 18 ukrajinských bis
V. kongres poľských teológov sa začal 12. septembra 1989 v
kupov z Kanady, USA, Francúzska, Švajčiarska, z krajín BeneluĽublinskej katolíckej univerzite pod heslom Kresťanské dedičstvo
xu, Veľkej Británie, Brazílie, NSR, Austrálie a Poľska.
byzantsko-slovanské. Pozdravil ho aj Svätý Otec.
V Karlových Varoch sa dňa 21. septembra 1989 skončil troj
V Ríme otvorili Dom starostlivosti o ženy choré na AIDS. Pracu
dňový seminár Výboru cirkevných a náboženských činiteľov
jú v ňom dvaja lekári, dve ošetrovateľky, tri sestry a jeden kňaz.
v ČSSR na tému: Účasť veriacich na diele spoločnosti v súčas
Sovietsky zväz zrušil zákaz dovozu náboženskej literatúry
ných podmienkach demokratizácie a prestavby.
a bohoslužobných predmetov s platnosťou od 15. augusta 1989.
Začal sa proces blahorečenia kardinála Štefana Višiňského,
Colnice boli o tom včas vyrozumené.
ktorý zomrel roku 1981. Proces blahorečenia usmerňuje a riadi
V Prnjavori (Juhoslávia), kde v roku 1988 bolo postavené a po
osobný tajomník zosnulého kardinála, terajší správca varšavskej
svätené veľké duchovné stredisko pre gréckokatolíkov, bol v katedrály.
dňoch 24. 7. — 5. 8. 1989 kurz pre kantorov a učiteľov cirkevného
Vo Vilne znovuvysvätil biskup Julionas Stepanovicius katolícku
spevu. Zúčastnilo sa na ňom vyše 20 osôb: chlapcov, dievčat,
katedrálu. Budovu vrátili cirkvi príslušné úrady v jeseni roku 1988.
žien, mužov i rehoľných sestier. Kurz otvoril sv. liturgiou J. E.
Pred 40 rokmi bola budova poštátnená, zpočiatku ju používali ako
Mons, Slavomir Miklovš, križevský biskup.
sklad, neskôr ako galériu výtvarného umenia. 78-ročný biskup vo
Na Jasnej hore, kde sa uctieva ikona Božej Matky Čenstochov- svojom príhovore ocenil pevnú vieru obyvateľov Litvy a vyzval ich,
skej, bola dňa 16. septembra 1989 vysviacka biskupa vo východ aby aj naďalej vydavali svedectvo o svojej viere svojím životom a
príkladom. Mimoriadne zdôraznil prosbu, aby sa deti zúčastňovali
na náboženskej výchove, čo je v zmysle nového zákona o cirkvi.

MODLITBA ZA OSLÁVENIE
Všemohúci Bože, náš Pane, dobrorečíme ti,
velebíme ťa a ďakujeme ti za všetky milosti,
ktoré si nám vo svojom nekonečnom milosrden
stve udelil. Obzvlášť sme ti vďační za našich bis
kupov, biskupa Pavla G o j d i č a, OSBM a bisku
pa Bažila H o p k u, ktorí svojou odvahou, láskou
a neohrozenou vierou nadchli náš veriaci ľud
v ťažkých chvíľach ich života. Svojím utrpením
a svojou smrťou vydali živé svedectvo svojej
viery a oslávili tvoje vznešené meno. Preto milos
tivý Pane, osláv ich za to svojou Božskou mocou
a vpíš ich mená do knihy svojich svätých.
Lebo ty si Svätý, náš Boh a my ti vzdávame slá
vu, Otcu, Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen.
S cirkevným schválením

SLÁVA TI BUĎ, BOŽE

Sláva Ti buď, Bože, NEBESKÝ OTČE NÁŠ, ktorý si nás
stvoril a láskou ovievaš; buď sláva i Tebe, KRISTE SPASITEĽU, čo v znamení Kríža privádzaš nás k cieľu; i DUCHU
SVÄTÉMU večná nech je sláva, čo milosti svoje štedro nám ■
rozdáva; v TROJICI PRESVÄTEJ BOHA JEDINÉHO nech
každé stvorenie oslavuje vrelo.
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Andrej Štúň

Cesta k úplnému zasväteniu sa
Kristovi
Snaha o dokonalú lásku prostredníctvom evanjeliových rád má
pôvod v učení a príklade Božského Majstra a je skvelým zname
ním Nebeského kráľovstva.
Od počiatku boli v cirkvi veriaci, muži a ženy, ktorí sa neuspoko
jili len so zachovaním prikázaní, ale usilovali o dokonalejšie nasle
dovanie Krista, ktorý vytýčil ideál: „Buďte dokonalí, ako je dokona
KRONIKA OTCA ORDINÁRA
lý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).
Dňa 3. septembra 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a , apošt.
Tak podľa Božieho plánu vyrástli podivuhodné, rozmanité rehoľ
administrátor prešovský, sa zúčastnil na mariánskom odpuste né spoločnosti a v nich tí, ktorí sú povolaní, zasväcujú sa Pánovi
v Čirči, kde slúžil slávnostnú sv. liturgiu. — Dňa 5. septembra zvlášť tým spôsobom, že nasledujú Krista, ktorý žil v panovníctve
1989 mal rozhovory s 1. ročníkom CMBF. — Dňa 7. — 8. septem a chudobe (porov. Mt 8,20; Lk 9, 58) a svojou poslušnosťou až na
bra 1989 prijal vatikánsku delegáciu na čele s J. E. arcibiskupom smrť na kríži (porov. Flp 2, 8) vykúpil a posvätil ľudí. Povzbudzo
Francescom Colasuonnom, pápežským nunciom so zvláštnym vaní láskou, ktorú im Svätý Duch vlieva do sŕdc (porov. Rim 5, 5)
poslaním. — Dňa 9. septembra 1989 sa zúčastnil v Spišskom
čím ďalej tým viac žijú pre Krista a jeho telo, ktorým je cirkev.
Podhradí na vysviacke biskupa ThDr. Františka Tondru. — Dňa
Pán Ježiš radí mladíkovi, že ak chce byť dokonalý, nech predá
10. septembra 1989 posvätil obnovený chrám v Dúbravke'. — čo má a rozdá .chudobným (porov Mt 19, 21) a oceňuje tých, ktorí
Dňa 11. septembra 1989 bol na rokovaní u predsedu ONV Stará sa zriekli manželstva pre Nebeské kráľovstvo (Mt 19, 12) a vyzý
Ľubovňa. — Dňa 17. septembra 1989 spolu s. J. E. Slavomirom va: „Nasleduj ma!“ (Mt 8, 22; 19,-21; Mk 2, 14).
Miklovšom, križevským biskupom z Juhoslávie slúžil sv. liturgiu v
Kristus neprišiel, aby ši dal slúžiť, ale aby sám slúžil (Mk 10, 45)
katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. — 19. a obetoval život za druhých.
septembra 1989 mal rozhovory s našimi bohoslovcami (2. až 5
Na základe týchto argumentov vznikajú v priebehu dejín rehoľ
ročník).— 22. septembra 1989 viedol pohrebné obrady za o.
né spoločnosti mužov a žien v bohatej rozmanitosti, podľa toho,
ThDr. Jána Mastiliaka v katedrálnom chráme v Prešove. — Dňa ako Svätý Duch viedol ich zakladateľov v súlade s potrebami cirkvi
24. septembra 1989 posvätil novú faru vo Veľkých Slemenciach.
a ľudu k šíreniu evanjelia, k výchove ľudí, najmä mládeže, staro
— Dňa 26. septembra 1989 bol v Bratislave u predsedu vlády stlivosť o chudobných, chorých a malé deti.
SSR Pavia Hrivnáka na sľube vernosti novovymenovaných bisku
Charitatívne služby z lásky k Bohu preukazovali a preukazujú
pov rímskokatolíckej cirkvi SSR — Mons. Jána Sokola, arcibisku
ženské rehoľné spoločenstvá od najstarších čias až po dnes.
pa — metropolitu trnavskej arcidiecézy a Mons. ThDr. Františka
Starší z nás si pamätáme rehoľné sestry v nemocniciach, siro
Tondru, biskupa spišskej diecézy — Dňa 28. septembra 1989 na tincoch, v školách. I v našej dobe je však situácia, kde služba re
Gr. kat. biskupskom úrade v Prešove viedol redakčnú radu našich
hoľných sestier je nezastupiteľná. Je to najmä tam, kde trpiacemu
časopisov.
človekovi môže pomôcť len služba konaná z lásky, bez ohľadu na
M. M. čas, námahu a nepríjemnosti, pri čom sa nevidí a nehľadá vlastné
uspokojenie, ani zárobok, ale len služba Kristovi.
Služby rehoľných sestier sú potrebné v charitatívnych zariade
NAŠI JUBILANTI
niach cirkvi, v domovoch pre prestarlých kňazov, rehoľnice, v se
V tomto mesiaci si svoje životné jubileá pripomínajú títo duchov minároch, bohosloveckých fakultách, na biskupských úradoch,
pútnických miestach a pri zhotovovaní bohoslužobných potrieb.
ní otcovia:
.
Tieto dôležité služby pre život cirkvi i spoločnosti sú sťažené,
Vasil Ďulaj, správca farnosti Banské — 70 rokov od narodenia
pretože
u nás už dlhšiu dobu nemohli rehoľné spoločnosti pTijímať
(3. 12. 1919);
ThDr. Ján Seman, spfávca farnosti Rakovec nad Ondavou — dorast a väčšina sestier už zostárla.
Keďže už teraz môžu rehoľné spoločnosti prijímať nové členky
75 rokov od narodenia (11. 12. 1914);
Emil Ósz, správca farnosti Poľany — 70 rokov od narodenia od 18 rokov pre všetky tieto služby, ktoré sú obvyklé pre rehoľné
sestry, otvára sa tu cesta devám a slobodným ženám, ktoré by
(15. 12. 1919);
Mikuláš Pavlík, správca farnosti Malý Lipník — 50 rokov od na chceli s nerozdeleným srdcom slúžiť Kristovi, obetovať mu svoj
život v službách cirkvi. Snáď niektoré už po tom dlhšie túžia a za
rodenia (18. 12.1939).
Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich mo to sa aj modlia. Prebúdza sa v nich prianie vykonať niečo veľké,
čo je hodné schopností a síl dnešného človeka. Tu je veľké pole
dlitbách.
činnosti. V zasvätení sa Ježišovi Kristovi rehoľnými sľubmi a v ich
Mnohaja ľit, blahaja fit!
vernom zachovávaní nájdu cestu k hrdinstvu každého dňa.
Pri tejto príležitosti vrele ďakujeme rehoľným sestrám za ich
verné nasledovanie Krista Vykupiteľa a jeho presvätej Matky, za
obetavú službu cirkvi a národu, za svedectvo a prítomnosť kresťa
nov a kresťanských hodnôt v našej spoločnosti a za apoštolát,
ODPUSŤ V Č I R Č I .
ktorý tým vykonávajú.
*
Chceme povzbudiť tie, ktoré počujú vo svojom vnútri Boží hlas,
Aj tohto roku dňa 3. novembra sa zišli naši veriaci na mariánskej
hore, aby vyjadrili svoju úctu a lásku k našej nebeskej Matke pri aby za ním išli odhodlane. Chceme povzbudiť aj všetkých kresťa
príležitosti jej sviatku Uspenia. Odpustovej slávnosti sa zúčastnil nov k modlitbám a obetám na tento úmysel, aby za ním išli odho
ndp. ordinár Mons. Ján Hirka, páp. prelát a za asistencie o. cere dlane. Chceme povzbudiť aj všetkých kresťanov k modlitbám a
moniára Eugena Kočiša aj o. Mariána Potáša, OSBM a bohoslov obetám na tento úmysel, aby Boh na príhovor Panny Márie zasial
cov odslúžil slávnostnú sv. liturgiu. Príležitostnú kázeň predniesol do sŕdc kresťanov a kresťaniek rehoľné povolanie a dal im vy
o. Marián Potáš, OSBM. Odpust sa skončil obchádzkou okolo rásť v bohaté kvety a plody k svojej sláve, k spáse duší, k prospe
chu cirkvi a k blahu nášho národa.
chrámu a myrovaním.
(Obežník Gr. kat. biskupského úradu Prešov, 3/89)
M. P.

?o?IVOT3 ePMCHie

15

Vánoční úvaha o rovnosti

s p o lu p rá ci s českým cestovatelem K . Hansou, obracel se na
firm y K o lin e a v K o lín e , A ro s v P a rd u b icích , D é ln ick é pekárny
B uh s vá m i! N e zlo b te se, že p ŕic h á z ím bez pozvá n í, bez kle-m v Užhorodé, p ro m alé svéfence pá n é M u s tja n o v ičo v i porádala
páni. M á te svou p rá ci, já vím . Své chalupy, škodovky, v id e o 
verejn é sbírky D ív č í obecná a méšťanská škola v Praze-Bubrek ord éry a sterea. B u d ou však vánoce a to p rý všich n i lidé
nech i pražské ú stred í Č erveného kríže.
m a jí k sobé blíž. Poslyšte, véd í vubec vaše deti, p r o č vánoce
Já vím , ž ili jsm e v bídé, strašné bídé a čoboty do marastu
slávim e? Védí o K ris to v i? O našich d lu z ich v ú č i nem u a r o v 
jsm e si p ú jč o v a li — v dedine bývalý tak jedny na tr i „molodnosti p red ním ? Jsme zv lá š tn i bytosti. — Č ím ro v n o s t více p f i c e “ . A le obcházela nás láska, dotýkala se nás, setrvávala s
pom ínám e, h ov o rím e o n í a píšem e, tím m é n é jí rešpektujem e.
nám i, láska vzájem ná, byť v konfesionálne smíšených dedin
V
českém lite rá rn ím časopise K M E N jsem letos če tl svédec- ských societách. N a p rík la d u pana fa rá fe M ustjanoviče si
tví, p od ie néhož u nás ješte v roce 1976 existova ly školy, kde
často vybavuji, k o lik z p o s ta letí bezbožných bylo je jím procikánské díté, za každé slovo pronesé svým m aterským ja z y s tfe d n íc tv ím seznám eno s B oh ém a ja k sam ozrejm é — nejen
kem — tedy ro m š tin o u — m uselo z a p la tit k o ru n u (!). M ým a
d u ch ovn í — ta to seznám ení zp rostred kovávali.
rukam a p ro š lo m n oh o m a lu vek té ch to detí. Ve sp olečn osti osJsme zvlá štn i bytosti. Č ím ro v n o s t více pripom ínám e, hovo
ta tn ích k reslí sebe samé vždy sm utné a stranou s to jíci. N eus
rím e o n í a píšem e, tím m éné j i rešpektujem e. Jak je to nebez
tále je v id ím brouzdat se p a rč ík y své m á lozá vid én íh od n é —
p ečn é! C h ce m e -li to tiž k o h o k o liv p ŕesvéd čit o své víre,, musí
pod otýkam současné — spoločenské i náboženské izolova n os
m e tak č in it v o b je tí — n ik o liv s povýšeným odstupem. Všich
t i a často si kladu otá zku p ro č. P ro č , když se čím dál tím v íce
n i jsm e d éti K ris to v y . — S tejn é ve lk é a stejné malé, stejné po
zdobím e d eklaracem i hum anity, d em ok ra cie a sp ra ved lívosti' vin n é a stejné oprávnené, ale žádný z nás nem á právo suploa vzájem né si rozdávam e rády za lid skost.'
v a t ho v zatracení.
N ezlob te se, že jsem p fiš e l bez pozvání, bez klepání. Máte
svou p rá ci, já vím . Své chalupy, škodovky, videorekordéry a
sterea. B u d ou však vánoce . . .
B u h s vá m i!
-náí-

Z listov
JUBILEÁ, KTORÉ TEŠIA

V zpom ínám tricá ta léta . . . Jak jsm e se p o z d é ji u č ili v deje
pisu, n ep ou žíva li jsm e m y ch u d í a n ejch u d ší žádných vy m ože
n ostí společenských ani h m otných. P ŕe s to jsm e v „D erža vn e
národne š k o le “ v N o v o s e lici byli pa n em fíd íc ím posazeni tak,
aby vždy déčka cikánského sedelo d íté necikánské — z každé
strany je d n o a m o h li jsm e si vzá jem n é pom áhat. Náš fe ck o k a to lic k ý d u ch ovn í E m il M u s tja n o v ič byl d okon ce zn a lcem ro m štiny, v našem k ra ji pra vd ep od ob n é p rv n ím , kdo p ro s v é fa m íky do rom štin y p re lo ž il též n é k o lik m o d lite b a te x tu círk e v n ích písní. O bcházel i tábory C ikánu k očovn ý ch , zva l je na bo
hoslužby a po p osled n ím zvon en í s n im i je š té d lou h o setrvával
v la vicích , róm sky jim v y s v é tlu jíc p ís m o sväté, aby ho lépe p o 
ch op ili. Cikáňata u č il rom ský z p ív a t i nejznám éjší koledy
a jed n om u z n ejlepších róm skych žáku — p o z d é ji význam né
m u m aďarském u h ou slistovi — p la til se svou ženou, u č ite ľ
kou, z vla stn ích p ro s tfe d k u stu d iu m na gym náziu v B erehové.
O každých vá n ocích p ro ch á ze l cikánská lešení, p o lo z e m n ice
a cha trče, rozd á va jíc skrom né dárky „o d Ježiška“ . Z ísk a va l je

V-

V neveľkej gr. kat. obci Čičava, okr. Vranov nad Topľou, už 21
rokov pôsobí o. Michal V e l i k ý , t. dekan. T. r. sa dožíva troch
významných výročí, ktoré o. dekana môžu napĺňať hrdosťou.
V septembri bolo tomu 60 rokov, keď práve v Čičave začínal život
nú púť ako učiteľ na vtedajšej gr. kat. cirkevnej škole. V auguste si
spomenul na prvú sv. liturgiu, ktorú pred 54 rokmi odslúžil v Rudľove, a 8. novembra pri dobrom zdraví sa dožil 80 rokov svojho po
žehnaného života.
Veľmi nás teší všetkých jeho bývalých žiakov i terajších veria
cich, že práve tu v Čičave, kde začínal svoju kňazskú cestu, spolu
s ním sme oslávili toto významné životné jubileum. Ďakujeme mu
za všetko, čo pre nás urobil, vyslovujeme mu vďaku za duchovnú
výchovu i za Božie slovo, ktoré tak hojne rozsieva do našich sŕdc.
Prosíme Všemohúceho Pána Boha, aby i naďalej jeho práca pri
nášala hojný úžitok. Mnoho rokov, šťastných rokov . . .
(Ján Tkáč)

VZÁCNE JUBILEUM
Nie každodennú udalosť prežívali veriaci v Ruskej Voli nad Po
pradom — farnosť Čirč. Dňa 26. augusta 1989 sa náš veriaci Mi
chal K o l c u n dožil 100 rokov svojho života. Jubilant sa narodil
v Ruskej Voli. Prežil dve svetové vojny na frontách. Počas svojho
života zastával dôležité občianske i cirkevné funkcie. Má veľkú zá
sluhu na výstavbe Božieho chrámu. Za svojho života nebol ešte
hospitalizovaný. Pri tomto jeho životnom jubileu za účasti jubilan
ta, príbuzných a mnohých veriacich bola odslúžená ďakovná sv.
liturgia. Všetci mu prajeme, aby sa naďalej tešil dobrému zdraviu
— na mnohaja i blahaja lita!

o. M. P.
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