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Radosť našei diecézy
Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove s radosťou 

oznamuje, že Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 21. 
decembra 1989

katolíckej cirkvi k pravosláviu, bol zatknutý a pre svoju ver
nosť Svätej Stolici odsúdený na nútené práce. Od roku 
1968 pôsobil ako dekan a správca farnosti v Prešove. Dňa
2. apríla 1969 ho Svätý Otec Pavol VI. vymenoval za ordi
nára s právom sídelného biskupa prešovskej gréckokato
líckej diecézy na území celej ČSSR. V tejto funkcii spravo
val našu diecézu vyše 20 rokov.
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Prešov, 31. júl 1949, katedrálny chrám.

Z rúk otca biskupa Vasila Hopku prijal sviatostné kňazstvo 
26-ročný mladík Ján Hirka.

V ten deň pri obradoch kňazského svätenia bol zasnúbený 
s oltárom, aby patril Ježišovi Kristovi a jeho cirkvi, aby priná
šal obetu lásky a bol sám obetou . . .  Vyznal vieru cirkvi a sľú
bil poslušnosť a vernosť Svätému Otcovi, biskupovi a jeho 
nástupcom . . .  Ležal na zemi s rozpätými rukami v znamení 
kríža, aby sa stal Kristom, ktorý prináša svetu spásu a vykú
penie.

V ten deň prijal epitrachil — odznak kňazskej hodnosti a 
symbol zodpovednosti; narukavnice, aby bol pohotový k 
službe Bohu i dušiam; felón, aby zahľadený do božej nádhery 
budoval v ľudských dušiach príbytok Pánovi. Do svojich, rúk 
prijal kalich a diskos, aby čerpal z prameňa nesmrteľnosti a 
privádzal k nemu Boží ľud. Liturgikon, aby denne slúžil sv. 
liturgiu a sprítomňoval v čase spásny čin Boha . . .  A Boží ľud 
spieval zakaždým axios — je hodný.

14. august 1949 — primičná slávnosť v rodných Abranov- 
ciach. A potom nasleduje život služby, aby sa napĺňal význam 
obradov a znakov kňazskej vysviacky. Začína ako kaplán v 
pútnickej Ľutine. Škola, chorí, mladí, deti, rodiny, starci i 
opustení sa stali najbližšou rodinou. Všetkým sa stal všetko, 
aby aspoň niektorých získal.

Mons. Jána H i r k u
doterajšieho administrátora prešovskej diecézy 

za sídelného biskupa prešovskej diecézy 
s pôsobnosťou pre celé Československo.

Mons. Ján H i r k a sa narodil 16. novembra 1923 v Abra- 
novciach, okr. Prešov. Gymnázium študoval v Prešove a 
teologické štúdia na Vysokej škole bohosloveckej v Pre
šove a Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. 
Kňazskú vysviacku prijal 31. júla 1949 v Prešove z rúk bla
hej pamäti biskupa ThDr. Vasila Hopku. Po vysviacke 
pôsobil ako kaplán v Ľutine. Po násilnom pripojení grécko

Rok 1950. — Ostáva verný viere otcov, zachováva kňazské 
sľuby, poslušnosť Svätému Otcovi a spolu s biskupmi, 
kňazmi a veriacimi.napĺňa kalich . . .

Panna Mária, Božia Matka!
•

Kňazská cesta otca biskupa začínala pri tebe v Ľutine. Na jeho 
výzvu zaznieva denne v našich chrámoch modlitba k tebe: „Ne
máme inej pomoci, nemáme inej nádeje, okrem teba, Bohorodič
ka . . Vezmi ho pod svoj plášť, ochraňuj ho, nes ho vo svojom 
srdci. Buď mu Matkou, miluj ho a zachovaj v radosti.

Urob ho verným modlitbe, silným v utrpení, slobodným od kaž
dého hriechu. Nech neustále vyžaruje svetlo tvojho Syna a prináša 
radostnú zvesť všetkým, ktorí sú mu zverení.



K a 'l e n d á r  NA M  E S ÍA C

F E B R U Á R

1. Š Trifon, mučeník
2. P Stretnutie Pána
3. S Simeon a Anna, ctihodní
4. N Mýtnika a farizeja.

hodný
Hl. 5. Utr. ev. 5. Izidor, cti-

5. P Agáta, mučenica
6. U Bukol, biskup
7. S Partén, biskup
8. Š Teodor Stratilat, mučeník
9. P Nikefor, mučeník

10. S Charalamp, mučeník
11. N Márnotratného syna.-

biskup a mučeník
Hl. 6. Utr. ev. 6. Blažej,

12. P Melét, arcibiskup
13. U Martinián, ctihodný
14. S Auxent, ctihodný. Cyril, apoštol Slovanov
15. Š. Onisim, apoštol
16. P Pamfil a i., mučeníci
17. S Teodor Tiron, mučeník

Z á d u š n á
18. N Mäsopôstna. — Hl. 7. Utr. ev. 7. Lev I., pápež .

19. P Archip, apoštol
20. U Lev Katanský, biskup
21. S Timotej, ctihodný
22. Š Eugenskí mučeníci
23. P Polykarp, biskup a mučeník
24. S Nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa

25. N Syropôstna. — Hl. 8. Utr. 8. Taras, arcibiskup

26. P Porfýr, arcibiskup
27. U Prokop Dekapolita, vyznávač
28. S Bažil, vyznávač

„Nelietaj vo vzdušných sférach, keď nevieš chodiť v obyčajných 
topánkach“  (sv. Terézia zAvily).

„Chcem, aby si žil nie z toho, čo dostávaš, ale z toho, čo dávaš, 
lebo len tým rastieš“  (A. S. Exupéry).

mAf/UlevwÁ na, /oaÄcí̂  deň
„Žila vtedy aj prorokyňa Anna. . .  Bola už vo vysokom 

veku. . .  Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila 
Bohu . . .  “  (Lk 2, 3&—37).

Ján Guitton, člen Francúzskej akadémie, v knihe Dialóg s Pa
vlom VI. má pozoruhodné myšlienky o rodine, o otcoch a najmä o 
matkách. Píše: „Keď sa v jeseni nášho života zamýšľame nad 
sebou, prvé, čo nachádzame v nás svojho, je otec a matka.“

Ctihodná starena Anna, ktorú spomína sv. Lukáš, je typom sta
rých zbožných ľudí, ktorí naplňujú jeseň svojho života hojnými 
plodmi modlitby, vernej oddanosti Bohu a starostlivosti o duše 
blížnych . . .  V tejto prorokyni sv. Lukáš postavil večný pomník 
všetkým tým starým zbožným starcom a starenkám. Koľko deti im 
vďačí za ich modlitby, obety a požehnanie. Sme im vďační? 
Potrebujú od nás nielen jedlo, ale predovšetkým naše srdce.

■
„Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia . . . “  (Lk 18,

11).
Keď prorok Samuel mal pomazať za kráľa jedného so synov 

Izaiho, Betlehemčana^ Pán mu pripomenul: „Človek hľadí na 
výraz, ale Pán hľadí na srdce“ (1 Sam 16, 7). Vopred ho tým upo
zornil, aby nesúdil podľa zovňajšku. Láska nám to zakazuje.

Hriech farizeja z podobenstva spočíval predovšetkým v zatvrdi- 
lom sebaklame, že jeho život je v poriadku a že preto nepotrebuje 
Božie odpustenie. Zbožnosť a dobré skutky mu boli poduškou, na/ 
ktorej chcel pokojne odpočívať. Avšak nikto z nás nemá zakú
penú vstupenku do neba. Každý musí zostať pred Bohom pokorný 
a tak s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse (Flp 2, 12).

■
„Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil

som . . .  “  (Lk 15, 18).
Na La Salette sa zjavuje Panna Mária deťom Melánii a Maxi- 

movi ako vznešená pani, ktorá však sadá na kameň, tvár si 
zakrýva dlaňami a plače. Obraz Božej Matky, ktorá plače. Svet sa 
naplnil hriechmi, neverou, čiňte pokánie!

Hriech vedie do slepej uličky — to musel zakúsiť aj mladší syn 
z podobenstva. Jediné východisko z hriechu je obrátenie: Vsta
nem, pôjdem k Otcovi. . . Teda sviatosť pokánia . . .  I v dejinách 
vidíme, že opustenie Božích ciest a sklon k modlám moci, 
mamone a sexualite vedie do slepej uličky vojen, sebectvu a zni
čeniu zdravia. Nie je tomu tak aj v posledných rokoch europských 
dejín? ■

„Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť . . . “  (Mt 25, 35).
Sv. Makar Egyptský, pustovník zo 4. storočia, takto poučuje:; 

„Znamením kresťanskej dokonalosti nie sú charizmy, ale doko
nalá láska.“

Nikto z nás nedokáže zostať trvalé bez hriechu; každý však 
môže a ako kresťan musí milovať. „Podľa toho spoznajú yšetci, že 
ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať?“ (Jn 13, 35). 
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, 
mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Kresťanská láska k blížnemu je lás
kou ku Kristovi a naopak: kto chce slúžiť Kristovi a klaňať sa mu, 
musí mu slúžiť v trpiacom človekovi. A máme i dnes príležitosť vo 
svojich slabých a trpiacich blížnych. Boh od nás vždy žiada sve
dectvo lásky, ktoré bude rozhodujúcim prvkom triedenia pri 
Poslednom súde. -fd-

ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY NA FEBRUÁR

Za kresťanstov, ktorí v rozličných častiach sveta znášajú 
prenasledovanie.

Srdce Ježišovo, nech v ovzduší čistoty a obetavosti 
kvitnú kňazské a rehoľné povolania.

2



Slávnostná chvíľa vo Vladislavskej sále Pražského 

hradu

Václav Havel
prezidentom ČSSR

Starobylá Vladislavská sála Pražského hradu sa dňa 29. 
decembra 1989 stala sa miestom historických udalostí v deji
nách našich národov — voľby prezidenta ČSSR. Po prvý 
raz po 41 rokoch bol do funkcie návrhnutý reprezentant 
širokého prúdu politických síl — nekomunista. Jediným 
kanditátom, na ktorom sa zhodli predstavitelia politických 
strán, Občianského fóra a Verejnosti proti násiliu na roko
vaní za okrúlym stolom 22. decembra 1989, sa stal bojov
ník za dodržiavanie ľudských a občianských práv, demok
raciu, slobodu a pravdu — spisovateľ a dramatik Václav 
Havel .

Heslo spojené s jeho menom Pravda a láska zvíťazí nad 
lžou a nenávisťou, charakterizujúce dianie predchádzajú
cich dni, ktoré sa do histórie Československa už zapísali 
ako pokojné, ako nežná revolúcia.

Novozvolený prezident Václav Havel sa narodil 5. októ
bra 1936 v Prahe. Jeho celoživotný statočný postoj voči 
nespravodlivosti a za pravdu vyvrcholil v závere roka. Stal 
sa popredným predstaviteľom Občianského fóra. Dnes 
stelesňuje nádeje všetkých českých a slovenských občanov 
na život v demokratickom a slobodnom štáte.

Po zvolení, ústavnom sľube a vojenskej prehliadke 
novozvolený prezident Václav Havel spolu s manželkou a 
členmi rodiny sa v chráme svätého Víta zúčastnil na 
ďakovnej bohoslužbe Te Deum. Po velebných tónoch 
Dvorákovej kantáty predniesol kardinál František Tomášek 
slová:

„Všemohúci Bože, štedrý darca všetkého dobrého, 
vzdávame ti vďaku za všetky tvoje dobrodenia a prosíme 
ťa: neprestávaj nás sprevádzať svojím pžehnaním, chráň 
nás od všetkého zlého a zachovaj nás navždy vo svojej 
láske. Bože, tebe patrí všetko na nebi i na zemi a tí, čo 
vládnu, sú i/ tvojich službách, vyslyš naše prosby za naj
vyššieho predstaviteľa nášho štátu: pomáhaj mu, nech 
poznáva, čo je správne a dobre vykonáva svoj úrad, aby 
bol vždy zabezpečený právny poriadok a slobodné rozvíja
nie ľudskej osobnosti. Prosíme o to srkze Krista, nášho 
Pána. Amen. “

Náš ndp. Mons Ján H i r k a, prešovský biskup, ktorý sa 
zúčastnil na voľbe prezidenta i na ďakovnej bohoslužbe vo 
svätovítskej katedrále, v mene všetkých gréckokatolíkov v 
Československu zaslal novozvolenému prezidentovi 
pozdravný telegram tohto znenia:

Vážený pán prezident,

dovoľte, aby som Vám v mene svojom i v mene všet
kých duchovných i veriacich občanov gréckokatolíc
kej cirkvi čo najsrdečnejšie blahoprial k zvoleniu za 
prezidenta Československej socialistickej republiky. 
Oceňujeme Vaše dlhoročné úsilie o nastolenie demok
racie a spravodlivosti.

Máme radosť, že ste práve Vy boli zvolený za najvyš
šiu hlavu štátu. Z plného srdca Vám vyprosujeme 
všetky potrebné dary, veľa trpezlivej štátnickej 
múdrosti, pevné zdravie a bohaté požehnanie pre Vašu 
najviac zodpovednú prácu.

Mons. Ján H i rka  
biskup prešovský

3



PISU NAM BOHOSLOVCI

SVIEČKA — MIESTO A VÝZNAM V CHRÁME
Na mnohých farnostiach našej eparchie, podľa tradície, držia 

zapálené sviečky počas čítania sv. evanjelia, akoby chceli pove
dať to, čo napísalo pero starozákonného žalmistu: „Tvoje slovo je 
sviečkou mojej nohe“ (Ž 119, lo5).

So sviečkami, či svietnikmi sa vo Svätom písme stretneme 
veľmi často. Z toho môžeme usudzovať, aký maju veľký význam.
V Skutkoch apoštolov (20, 8) sa hovorí o sieni, kde boli veriaci 
zhromaždení na bohoslužbách, pri ktorých bolo veľa svietiacich 
lámp (svietnikov). Slová „mnoho svietnikov“ vylučujú význam iba 
nevyhnutnosti. Svietniky sa používajú pri bohoslužbe nielen 
z nevyhnutnosti — v nočnom čase, ale aj vo dne, o čom svedčí 
sv. Pavlín, biskup z Noly. Podľa jeho slov, oltár pri večernej ale 
i pri dennej bohoslužbe bol osvetľovaný svietnikmi stojacími blízko 
seba.

Sviečky sú symbolmi svetla, pravdy a svätosti. Ukazujú na Kris
ta, ktorý je Svetlom sveta (Jn 8, 12) a napomínajú nás, aby sme 
sa obrátili od tmy ku Svetlu (Sk 26, 18).

K zvyklostiam východného obradu patrí zapaľovanie sviečok 
a svietnikov, ktoré stoja na oltári, zapaľovanie sviec pred ikonosta- 
som alebo inými ikonami. Horiace sviece sa tiež používajú v sprie
vodoch.

*| ži. A svojím slávnym vzkriesením nás z tmy povolal do svojho 
obdivuhodného svetla (1 Pt 2, 9).

Teplý plameň sviečky nám symbolizuje aj Božiu lásku k nám.
| A zároveň vyzýva k opätovaniu tejto veľkej lásky, ktorej ani nie 

sme hodní, Podľa sv. Hieronyma, svietnik vyjadruje aj radosť kres
ťana z toho, čo vyznáva a prečo žije.

Ak z chrámov odstránime svietniky, možno povedať, že ochlad
nú. Lebo svetlo, ktoré je symbolom života, radosti, a ktoré je záro
veň i okrasou bohoslužby, chýba.

M. Keruľ-Kmec

Je potrebné sa zmieniť i o ručných svietnikoch, ktoré biskup 
používa k žehnaniu. Dvojsvietnik nám pripomína Krista v dvoch 
prirodzenostiach — božskej a ľudskej. Dvojsvietnik má dve 
sviečky spojené hore — dikíriá. Trojsvietnik má spojené tri sviečky
— trikíriá — a ukazuje týmto spojením do jedného plameňa Najsv. 
Trojicu, tri Božské Osoby v jednom Bohu. Doba vzniku tejto sym
boliky sa viaže s koncom protiariánskych, protinestoriánskych 
a protimonofyzitských zápasov. Svietnik s jednou sviecou — primi- 
kira — symbolizuje jedného Boha, jedno evanjelium, jednu cirkev 
a podobne. Primikira sa nosí v sprievode pred biskupom, pred 
evanjeliom a pred Najsv. Eucharistiou.

Svetlom šíriacim sa od sviec sa však už dostávame do veľmi 
málo odlišnej významovej roviny. Predstavuje nám Krista, Pána 
a Spasiteľa všetkých ľudí, svetlo na osvietenie pohanov (Lk 2,22). 
Ježiš Kristus nám dal prísľub: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasle
duje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života (Jn 8,
12). On nás vedie na ceste k spáse. On je svetlo a pomáha nám 
pevne stáť na ceste pravdy, podobne ako fyzické svetlo pomáha 
človekovi vyhnúť sa v tme všetkým prekážkam.

Svetlo chrámového svietnika, ktoré sa rozlieha po celom chrá
me, nech je pre nás symbolom živej prítomnosti nášho Spasiteľa
— Ježiša Krista. Nech nám pripomína, že on, aby nás oslobodil od 
večnej tmy, vzal na seba kríž, trpel, bol ukrižovaný a zomrel na krí-

CIRKEVNÁ GENEALÓGIA 
KŇAZSKÝCH RODÍN (RODOV)

Skúmanie genealógie našich kňazských rodín (rodov) je meto
dologicky prínosné aj k syntéze dejín našej cirkvi. Zachovaná pra
menná báza dovoľuje sledovať ju veľmi presne nielen pre naše 
storočie, resp. 19., ale aj pre osemnáste storočie. Hlavne sú to cir
kevné matriky, potom protokoly, ak je, aj história domus, potom 
kanonické vizitácie a korešpondencia, prípadne protokoly zo 
zasadaní vicearchidiakonátov. Menej prameňov je pre 16. a 17. 
storočie.

Doterajšie výskumy umožňujú konštatovať, že rad našich kňaz
ských rodín má priam rodový charakter a ich rodokmeň siaha — 
do Haliče. Ide najmä o rodiny Bačinských, Balud’anských a Podhá- 
jeckých, ktoré sa presťahovali na juh Karpát ešte v 17. storočí, keď 
vrcholila posledná kolonizačná etapa osídľovania územia severo
východného Slovenska. Na východné Slovensko prichádzali kňazi 
aj z Volyne, napríklad v Miroli pôsobil v poslednej tretine 17. storo
čia ako kňaz Anton Strejukovský z mesta Volodymyr (okolo roku 
1678).

Treba ešte doložiť, že rodiny Bačinských a Podhájeckých patrili 
do šľachtického stavu, hoci strednej šľachty a mali aj vlastné erby
— rodové znaky. Treba tu tiež uviesť, že priezviska týchto rodín, 
resp. rodov pochádzali z lokalít, kde bývali: Bačinskí — z Bačyny, 
Baluďanskí — z Baluťanky a Podhájeckí — z mestečka Pidhajci 
nä haličskom Podilli. Tieto predikáty rodiny dostávali aj od lokalít, 
kde dlho pôsobili (ešte v 16. storočí) ako miestni duchovní ich 
predkovia. Zo západnej Ukrajiny pochádzali aj kňazské rodiny (ro
dy) Tarasovičovcov, ktorí neskôr pôsobili vo farnostiach v teraj
šom okrese Bardejov, ale aj staré rodiny Drozdovyčovcov, Iľnic- 
kých, Beskydovcov, Nehrebeckovcov a Dudinskovcov.

Cenným prameňom pre posudzovanie genealógie našich kňaz
ských rodín sú (okrem vydaných tlačou) aj eparchiálne schematiz
my, ktoré sa zachovali v archívoch eparchií v Mukačeve, resp. 
v poľskom Przemyšli. Ďalšie informácie poskytujú aj rukopisné 
poznámky, záznamy na titulných listoch starých rukopisných alebo 
tlačených bohoslužobných kníh, ktoré sa ešte zachovali po našich 
chrámoch. Cenné informácie sú aj v archíve Prešovskej eparchie.

Pravda, kňazské rodiny v nášej cirkvi, ktoré sa zapísali zlatými 
literami do pokladnice jej prínosu aj pre našu kultúru pochádzali aj 
z radov poddaných, slobodných sedliakov — libertínov alebo 
dedinských šoltísov. Sociálna paleta ich genealógie bola teda 
viacvrstevná.

(Poznámka: za zapožičanie odbornej historickej cirkevnej literatúry, 
k téme ďakujem o. F. Dancákovi a o. M. Potášovi, OSBM).

Andrej Kaput a
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Kristus —  naše svetlo
Na štyridsiaty deň priniesli malého Ježiška do chrámu, aby 

ho obetovali Pánu Bohu. Bol tam staručký Simeon, ktorému 
Svätý Duch prisľúbil, že neumrie, kým neuvidí prisľúbeného 
Vykupiteľa. Vzal ho na ruky, velebil Boha a nazval ho svetlom 
na osvietenie pohanov . . .  Svetlom nazýva nášho Spasiteľa i 
sv. Ján apoštol v úvode svojho evanjelia. Píše o ňom: Pravé 
svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

Náš Spasiteľ sám o sebe vyhlásil: Ja som svetlo sveta. Kto 
mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo 
života.

Svetlo je nutné k životu. Teplé lúče jarného slniečka prebú
dzajú prírodu k životu. Jeho teplo vyvoláva púčky na koná
roch, sviežu zeleň trávy, nádheru kvetov i chutné ovocie. 
Dáva zdravie človeku, umožňuje mu správnym smerom sa 
uberať a pracovať. Ešte dôležitejšie je pre nás duševné svet
lo, t. j. rozum, ktorým poznávame pravdu. Z hlbín našej prí
rody prýšti túžba po zdraví už od útleho detstva a sprevádza 
nás celý život. Snažíme sa ju nielen poznať, ale aj uskutočňo
vať. Tak vznikajú nové vynálezy, ktoré nás udivujú. Veď nimi 
vnikáme ďaleko do vesmíru. Pomocou nich sa dozvedámé, 
aké sú podmienky na ďalekých nebeských telesách.

Ale ľudstvo sa právom pýta: K čomu to smeruje? Veď ovo
cie neustáleho pokroku možno využiť tak pre blaho ľudskej 
rodiny ako na jej skazu. A to v ňom budí nádej a strach. Potre
bujeme svetlo mocnejšie ako je svetlo nášho rozumu, ktoré 
by ukázalo správny smer ľudskému napredovaniu. Tým svet
lom je Ježiš Kristus.

V dobe, keď sa náš Spasiteľ narodil, vládla svetom krutá 
nespravodlivosť. Spoločnosť sa delila na šľachticov, ktorí 
mali moc i majetky, na slobodných občanov, ktorí si vlastnou 
prácou zarábali chlieb a na otrokov, ktorí museli drieť na svo
jich pánov. V noci boli pripevnení reťazmi, aby neutiekli 
a nezbavili sa svojho strašného postavenia. A ak niektorý 
utiekol a bol chytený, jeho osud bol hrozný. Nikomu nezišlo 
na um, že je to nespravodlivé. Otroci sa občas pokúsili vzbu
rou zbaviť sa svojho postavenia a vydobyť si ľudské práva, 
boli však krvavo potlačení a ich situácia bola ešte horšia.

Do tejto atmosféry zazneli slová nášho Spasiteľa. Učil nás, 
že všetci máme jedného Otca na nebesiach a my sme si 
navzájom bratia a sestry. Preto nám uložil za hlavné príkaza- 
nie milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. 
Všetkým nám rovnako prikázal modliť sa modlitbu: Otče 
náš . . .  Bola to neslýchaná náuka, ktorá lahodila ušiam utrá
pených, ale priečila sa zmýšľaniu mocných, ktorí žili v prepy
chu z mozoľov otrokov. Nie div, že prví, čo sa hlásili ku Kris
tovi, boli z radov otrokov a biednych. No tátô náuka prenikala 
i do bohatších vrstiev, takže si časom našla prívržencov i na 
cisárskom dvore. V duchu tohto Kristovho prikázania píše sv. 
Pavol: Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet 
muža a ženy, lebo v Kristu Ježišovi ste všetci jedno. Táto 
náuka stále hlbšie vznikala do vedomia a sŕdc ľudí, pomáhala 
odstrániť otroctvo ako i vzájomnú nevraživosť medzi ľuďmi. 
A blahodárne, hoci len pomaly, učinkuje i dnes.

Ľudia sú od vekóv rozdelení podľa reči, pleti, národnosti, 
príslušnosti k jednotlivým štátom a pod. Ba rozdelení sú 
i v jednotlivých spoločnostiach, do ktorých patria. Delia sa na 
bohatých a chudobných, delia sa podľa zamestnania, podľa 
mravných kvalít na poctivých, snaživých i menej usilovných. 
Tieto rozdiely boli a dodnes sú často príčinou rôznych kon
fliktov a nepriateľstiev, ako to vidíme na rozhnevaných, na 
súdiacich sa, ohováraniach, bitkách a vo väčšom merítku na 
vojnách, ktoré sprevádzajú dejiny ľudstva a neustávajú 
dodnes. Do tohto zmätku žiari jasné svetlo zo slov nášho Spa
siteľa: Aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja 
v tebe, aby aj oni v nás jedno boli.

„Teraz prepustíš. Pane, svojho služobníka v p ok o ji podľa svojho slova, 
lebo m oje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 
národov" (L k  2, 29— 31)

Prví kresťania, ktorí dôsledne zachovávali Kristovo učenie, 
boli ozaj jedno srdce a jedna duša. A dnes svet potrebuje jed
notu, ohliada sa, ako by ju dosiahol. Na cestu k tejto jednote 
svieti Kristovo evanjelium. On zomrel za všetkých ľudí, aby 
ich vykúpil a žiada, aby sa všetci uberali v bratskej láske 
k svojmu poslednému cieľu do neba. To platí i pre dnešné 
časy. Kristov námestník, Svätý Otec Ján XXIII., povedal, že 
i dnes majú všetci ľudia viac spoločného ako toho, čo ich 
navzájom delí. V bratskej láske je kľúč k jednote, po ktorej 
volá naša doba.

Konečne ľudia si svoje nároky voči iným riešili mocou. Kto 
bol silnejší, kruté zaobchádzal s porazeným. Pripravil ho 
o všetko, neraz i o život. Platilo heslo: Beda premoženým! 
A tak nevinní trpeli i dosiaľ často trpia len pre svoju slabosť. 
Svedčia o tom dejiny i denná skúsenosť. Tu zaznievajú slová 
nášho Spasiteľa: Ak vytrváte v mojej náuke, budete naozaj 
mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ak 
chceme žiť všetci v pokoji a v istote, musíme sa riadiť prav
dou, i keď od nás vyžaduje obete. Jej ovocím je vzájomné 
porozumenie, šťastie, nádej na radostnú budúcnosť jednot
livcov, národov i celej ľudskej rodiny.

Kristus je naše svetlo, ktoré osvecuje nás i celé ľudstvo. 
Zachovávajme jeho príkazy a budeme svietiť aj my podľa slov 
nášho Spasiteľa: Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby 
videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na 
nebesiach.

ThDr. Ján BU B A N

S KRIZOM K BOHU
Zosnulý biskup ThDr. Jozef Hlouch vo svojej populárnej 

Minuténke napísal:
„Koľko krížov mohlo stratiť svoju tvrdosť a ťarchu, ak by 

človek vedel, kam s tým krížom má ísť.“
A mal pravdu. Veriaci človek oveľa ľahšie znáša bolesti, 

než neveriaci. Pohľad na Kristov kríž je najpresvedčivejšou 
školou trpezlivosti, sebazaprenia, statočnosti a lásky.
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Buďme ľudskí
Katechizmus nás učí, že medzi šesť hriechy proti Svätému 

Duchu patrí aj hriech: „Svojmu blížnemu závidieť Božiu milosť.“ 
Takýmto príkladom je nám starší syn z podobenstva o márnotrat
nom synovi.

Z podobenstva sa dozvedáme, že mladší syn sklamal otcovu 
dôveru. Vzal svoju časť majetku, odišiel do sveta a premárnil ju. 
Svoj skutok si uvedomil a s ľútosťou sa vrátil k svojmu otcovi. 
A otec ho prijíma a hneď mu vracia synovskú dôstojnosť. A zdá 
sa, že ho má radšej, ako predtým.

A tu vystupuje starší syn — ten, ktorý sa zdal poslušný otcovi vo 
všetkom. Ale bol človekom bez srdca. Preto keď počul, že jeho 
otec oslavuje návrat strateného syna, hovorí: „Už toľko rokov ti 
slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal 
ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď pri
šiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho 
si zabil vykŕmené teľa“ (Lk 15, 29—30). Pre neho bol teda jeho 
brat „vyradený“ a nestal mu ani za bratské oslovenie („tento tvoj 
syn“), ani za odpustenie. A tak možno povedať, že tento starší syn 
bol „márnotratnejším a stratenejším“ , než jeho mladší brat.

S takýmto názorom sa dosť často stretávame v každodennom 
živote. „Verejné mienenie“ dokáže niekedy veľmi sťažiť návrat do 
spoločnosti ľuďom, ktorí padli raz do podozrenia či viny, alebo sa 
vracajú z väzenia. Ako s nimi ľudia zaobchádzajú! Hovoria: „Po
zrite sa! Roky nechcel o Bohu ani počuť a teraz k nemu volá!“ Ale
bo: „Keď tento chodí na sv. prijímanie, tak ja tam už nemám čo 
robiť!“

A tento náš povýšený, farizejský názor nás môže vylúčiť 
z Božieho kráľovstva, pretože nedoprajeme Božiu milosť svojmu 
blížnemu. Ak sv. apoštol Pavol píše, že všetci sme zhrešili (Rim 3, 
23), tak potom nemáme opovážlivo tvrdiť ako ten starší syn z pod
obenstva, že sme nikdy neprestúpili Otcove prikázanie (Lk 15,29). 
Boh chce odpustiť, a my chceme so starším synom z podobenstva 
postaviť hrádzu Božej láske tým, že sa robíme strážcom mravnos
ti. Radšej odsudzujeme hriešnikov, bezbožníkov a zlý svet, než 
aby sme robili dobro.

Aby človek mohol znovu kráčať po ceste Božieho poriadku, 
k tomu je potrebné vedľa Božieho odpustenia i ľudského porozu
menia, prijať každého do bratského spoločenstva. Veď otcove 
slová z podobenstva, ktoré povedal staršiemu synovi, že „všetko, 
čo ja mám, je tvoje“ (Lk 15, 31), vzťahujú sa nielen na hmotný 
majetok, ale vedú k otcovsky dobrotivému vzťahu i k ostatným.

Aké poučenie si máme zobrať z toho?
Za protestom staršieho syna vidíme závisť a pýchu. Podobne, 

ako farizeji, ktorí Boha chceli mať len pre seba, a hnevali sa, ak 
Boh mal rovnako rád ich — i hriešnikov.

Z  detských kresieb (E. Tureková)

Ak sa stane, že niekto okolo nás padne do hriechu, neodsu
dzujme ho, nezvolávajme na neho Boží trest. Nevynášajme sa, že 
sme lepší, ale pamätajme na slová, ktoré sa modlime pred sv. pri
jímaním, keď vyznávame o Bohu Spasiteľovi, ktorý „prišiel na svet 
spasiť hriešnikov, z ktorých prvým som ja“ — teda každý jeden 
z nás.

Doprajme každému miesto vedľa nás a v tom bude najlepší 
dôkaz, že sme Kristovu náuku o láske dobre pochopili.

o. František D a n c á k

KRÁĽOVNÁ POKOJA!

Zachráň národy a ľudstvo celého sveta, ktoré v teba 
skladajú svoju nádej. Zachráň ich od vojny, nenávisti 
a prevratov. Urob, aby sa všetci učili žiť v pokoji, riadili 
sa spravodlivosťou a úctou k právam každého človeka 
a takýmto spôsobom zachovali pokoj!

(Ján Pavol II., Guadelupa, 27. 1. 1979)

„  Tisíckrát som prosil Pána, aby ma zbavil mojej prchkosti a on 
to neurobil. Tým, ma chce asi udržať v pokore“  (Klement Hofbau- 
er).
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¿»PNZHflS B U 0 J U UIERU ?

E U C H A R I S T I A  
KRISTOVA NOVÁ ZMLUVA

V stati Eucharistia ako pamiatka (č. 11/1989) sme povedali, 
že Eucharistia je cirkvou slávená pamiatka Kristovho vďaky- 
vzdávania Otcovi, do ktorého zapájame svoje vd’akyvzdáva- 
nie (o tom sme hovorili v č. 12/1989), ďalej, že je to pamiatka 
Kristovej obety na kríži (pozri č. 10/1989), a v tomto čísle si 
pohovoríme o Eucharistii ako o Kristovej novej zmluve medzi 
nebeským Otcom a jeho ľudom, ktorej obsah vzťahujeme na 
seba.

Najprv sa pozrime na to, ako bola uzavretá stará zmluva 
medzi Bohom a ľuďmi. (Slovo zmluva môžeme zameniť slo
vom dohoda alebo zákon. Totiž pri zmluve sa dohodnú dve 
alebo viaceré stránky na niečom, čo ich záväzuje). V Druhej 
knihe Mojžišovej v 19. hlave čítame, že v treťom mesiaci, po 
tom, čo vyšli Izraeliti z Egypta, prišli na púšť Sinaj. Postavili 
si tam stany. Mojžiš, ako vodca a zástupca ľudu pred Bohom, 
vystúpil na horu. Pán Boh mu povedal: „Sami ste videli, čo 
som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlích krí
dlach a priviedol k sebe. Ak teraz budete počúvať môj hlas 
a zachováte moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi 
všetkými národmi, lebo mne patrí celá zem. Budete mi kráľov
stvom kňazov a svätým ľudom“ (19, 4— 6). „Mojžiš šiel, zvolal 
starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu prikázal Pán, 
a všetok ľud spoločne odpovedal: Splníme všetko, čo pove
dal Pán“ (19, 7—8).

Mojžiš znova vyšiel k Pánovi na horu a dostal príkaz, že
o tri dni sa zmluva uskutoční, majú si k tomu všetci oprať šaty 
a zhromaždiť sa pod horou. Na tretí deň nastalo hromobitie, 
blýskanie. Zazneli trúby a ľud vyšiel zo stanov k úpätiu hory. 
Z hory vychádzal dym ako z pece. Oblak bol znamením Božej 
prítomnosti (pozri 19,16). Mojžiš vystúpil na vrch a doniesol 
dolu Boží odkaz: Ja som Pán, tvoj Boh,. . .  nebudeš mať 
iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Nevezmeš meno 
Božie nadarmo . . .  (pozri 20, 1 a n.). A ľud odpovedal: Všet
ko, čo povedal Pán, učiníme a budeme poslušní (pozri 24, 3 
a n.). A Mojžiš vzal krv z obetovaných zvierat, polovicou krvi 
polial obetný oltár, ktorý sprítomňoval Pána Boha a druhou 
polovicou pokropil ľud, pričom hovoril: „Hľa, toto je krv zmlu
vy, ktorú Pán uzavrel s vami podľa všetkých týchto slov“ (8).

Toto rozprávanie o Sinaji je vyjadrením dlhého historického 
procesu. Prikázania pochádzajú od Boha. V desiatich heslách 
bolo zahrnuté celé svedomie ľudstva, ktoré sa pokorilo pred 
Bohom, aby sa stalo hodným Božieho priateľstva, čiže 
zmluvy s Bohom.

Túto zmluvu si Izraeliti pripomínali každoročne veľkonoč
nou hostinou.

Táto zmluva však bola veľa ráz porušená zo strany izrael
ského národa. Izraeliti nezostali verní tejto zmluve, ako o tom 
svedčia dejiny izraelského národa. Preto bolo treba — ako sa 
tvrdí v liste Hebrejom — uzavrieť novú zmluvu založenú na 
lepších prisľúbeniach (zrov. 8, 6). „Veď“ — hovorí sa v Liste 
Hebrejom ďalej — „keby tá prvá (zmluva) bola bývala bez chy
by, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú . . .  Hľa, prichá
dzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraela novú zmlu
vu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami. . .  Lebo 
oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil. . .  Lebo 
toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela . . .  Svoje 
zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca . . . "  
(Hebr 8, 7—10).

Sprostredkovateľom starej zmluvy bol prorok Mojžiš, 
smrteľný človek. Sprostredkovateľom novej zmluvy sa stal 
Ježiš Kristus, síce človek ako Mojžiš, ale aj Boží Syn. Mojžiš 
potvrdil uzavretie zmluvy vyliatím krvi obetných zvierat. Pán 
Ježiš ako druhý nový Mojžiš vylial svoju vlastnú krv.

Ježiš si zasadol k veľkonočnej hostine, aby si spomenul na 
uzavretie starej zmluvy, ako to robili Židia. Ale neuspokojil 
sa spomienkou na starú zmluvu, na staré priateľstvo uzavreté 
medzi Bohom a vyvoleným ľudom. Sprítomnil svoju kalvar- 
skú obetu, svoju smrť na kríži, vyliatie svojej krvi, krvi „novej 
zmluvy“ (Mk 14, 24), ktorou preukázal Otcovi vernosť a po
slušnosť v takej miere, že vyvážil, prevážil a vynahradil, 
napravil všetku minulú i budúcu nevernosť a neposlušnosť 
ľudí k nebeskému Otcovi. Tým činom založil nové priateľstvo 
medzi Boljom a ľudstvom, založil novú zmluvu.

Túto zmluvu už netreba nahradzovať nejakou ďalšou 
novou, napr. preto, že sa prehrešujeme proti Bohu, lebo sme 
povedali vyššie, že Kristus prevážil a vynahradil všetku 
minulú i budúcu nevernosť ľudí. Stačí, keď obsah tejto novej 
Kristovej zmluvy vzťahujeme na seba.

Nová zmluva má tento obsah:
— Boží Syn sa stal človekom, naším bratom.
— My sa stávame jeho bratmi a sestrami, a tým
— sa stávame synmi a dcérami nebeského Otca,
— a keď synmi a dcérami, tak aj dedičmi.
Tak o tom tvrdí sv. ap. Pavol v Liste Rimanom (8,17).
Kresťan katolík pri slávení Eucharistie, čiže pri sv. liturgii, 

si uvedomuje obsah tejto novej zmluvy, zapája sa do nej. 
Vzťahuje na seba, že nemáme tu trvalé bydlisko a že naša 
vlasť je v nebi, pretože Pán Ježiš založil medzi mnou a nebes
kým Otcom nové priateľstvo založené na „lepších prisľúbe
niach“ (Hebr. 8, 6), ku ktorému sa pri sv. liturgii pridávam.

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

MALÝ POČET
Pane, ty si povedal, že tých, ktorí ťa budú nasledovať, 
nebude nikdy veľa: „Neboj sa, malé stádo, lebo váš
mu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo!" (Lk 12, 
32).
Ale keď  v našich farnostiach, v našich katolíckych or
ganizáciách a všade, kde je cirkev prítomná, vidíme 
tak málo ľudí, sme znechutení.
Obávame sa, že tento malý počet málo zaváži.
Daj nám preto vieru, čo prenáša hory, 
nádej, čo nevyjde nazmar, 
lásku, čo víťazí nad zlom.
Rozmnož naše rady. aby hlas tvojich apoštolov zaznel 
až po končiny sveta.
Sme si však vedomí, že nesmieme stavať svoju nádej na 
počte, ale na čistote úmyslu tých, ktorí s nami spo
lupracujú,
na ich pevnom rozhodnutí, 
na správnosti použitých prostriedkov 
a na zrelosti náhľadov.
Naša nádej spočíva predovšetkým v tom, že si ty medzi 
nami.

(Suavet 54)

7



U svätého Klementa v Ríme
Hoci sv. Metod zomrel až o plných 16 rokov neskôr ako jeho 

mladší brat Konštantín Cyril, doteraz sa nepodarilo bezpečne 
identifikovať miesto jeho posledného odpočinku a nájsť jeho 
telesné pozostatky. Vieme, kedy Metod zomrel, aj o jeho pohrebe 
sa podrobne dozvedáme z historických diel, o uložení jeho teles
ných pozostatkov „vo veľkom moravskom chráme na ľavej strane 
od oltára presvätej Bohorodičky“ — no chýba nám meno mesta, 
kde sa nachádzal tento „veľký moravský chrám“ .

Ináč je to s jeho bratom Cyrilom. Svätí bratia prišli do Ríma kon
com roku 867 a priniesli so sebou ostatky pápeža Klementa, ktoré 
našli na Kryme. Pápež Hadrián II. ich slávnostne privítal. Obaja 
bratia sa zdržali v Ríme celý nasledujúci rok. Išlo o schválenie slo- 
vienskej liturgie a liturgických kníh, o vysviacku učeníkov sv. bra
tov za kňazov a diakonov a o iné cirkevno-právne záležitosti. Kon
com roku 868 sa Cyrilovo zdravie silne zhoršilo a po dojímavej 
rozlúčke s bratom Metodom sv. Cyril nábožne zomrel 14. februára 
869 vo veku 42 rokov. Na rozdiel od jeho brata Metoda vieme 
presne, že sv. Cyril zomrel v Ríme a že bol na žiadosť brata 
Metoda pochovaný v bazilike sv. Klementa. Cyrilovo telo vložili do 
mramorovej rakvi a uložili „po pravej strane oltára“ v chráme sv. 
Klementa. Pri jeho hrobe sa stali mnohé zázraky: nad hrobom 
namaľovali krátko po pohrebe jeho obraz a zapaľovali svetlá, ktoré 
horeli vo dne i v noci.

BAZILIKA SV. KLEMENTA V RÍME

Bazilika sv. Klementa, v ktorej spočinuli telesné pozostatky 
pápeža Klementa a sv. Cyrila, patrí medzi najvýznamnejšie sta- 
rokresťanské chrámy. Podľa tradície rímsky senátor Titus Flavius 
Clemens, ktorý mal byť pokrstený sv. Petrom, daroval časť svojho 
paláca kresťanom na bohoslužby, takže to bolo vlastne najstaršie 
bohoslužobné miesto v Ríme, ešte z 1. storočia. V 4. storočí (384) 
postavili na základoch tohoto paláca baziliku na česť sv. Klemen
ta, 3. nástupcu sv. Petra. Normani (Vikingovia) za svojich lúpež
ných výprav sa v 11. storočí dostali až do Talianska a roku 1084 
zničili aj veľkú časť Ríma a aj baziliku sv. Klementa, ale pred jej 
zničením odviezli z nej cennosti, medzi nimi aj relikvie sv. Cyrila. 
Okolo r. 1108 postavili na múroch baziliky nový chrám v román
skom slohu a pôvodnú baziliku zasypali. Do tohoto nového 
chrámu preniesli aj relikvie sv. Cyrila a uložili ich pod oltár v ka
plnke na pravej strane pri hlavnom vchode. Tam zostali až do 
konca 18. storočia. V 17. storočí sa pri chráme sv. Klementa usa
dili írski dominikáni, ktorí sa aj teraz starajú o túto baziliku. Kapln
ku s pozostatkami sv. Cyrila zasvätili sv. Dominikovi, ale pone
chali v nej relikvie sv. Cyrila i naďalej. No keď ich učenci v 19. sto
ročí hľadali, nenašli ich.

OSUDY RELIKVIÍ SV. CYRILA

Posledné roky 18. storočia v Ríme boli veľmi búrlivé. Roku 1798 
francúzske oddiely obsadili Rím, vojaci sa ubytovali aj po kosto
loch a aj v chráme sv. Klementa a dali sa do rabovania hrobov. 
Podľa ústneho podania mali vylúpiť aj hrob sv. Cyrila. Podľa inej 
verzie relikvie preniesli na bezpečnejšie miesto, pretože bazilika 
mala byť zbúraná. Posledný záznam o relikviách sv. Cyrila je zo 
4. júla 1799 a odvtedy sa o nich nič nevedelo.

Hľadanie telesných pozostatkov sv. Cyrila sa pred r. 1963, keď 
sa mali v Ríme konať slávnosti 1100. výročia príchodu sv. bratov 
na Veľkú Moravu, zintenzívnilo. Usilovné pátranie nakoniec viedlo 
k úspechu.

Počas napoleonského ťaženia na Rím Mons. Vavrinec Mattel, 
správca Lateránskej baziliky, dostal príkaz z baziliky sv. Klementa 
zachrániť, čo sa dalo. Pri prenášaní sa pozostatky sv. Cyrila strati
li. Do pátrania po nich sa pustil írsky dominikán P. Leonard Boyle. 
Jemu sa napokon podarilo na základe archívnych dokumentov

zistiť, že veľká relikvia sv. Cyrila sa z tejto baziliky dostala koncom 
18. storočia najprv do kostola Chiesa Nuova v Ríme a potom do 
vlastníctva rodiny kanonika V. Matteiho. Táto rodina neskôr pre
dala svoj palác v Ríme a presídlila sa do svojho letného sídla 
v Recanati pri Jadranskom mori neďaleko známeho pútnického 
mesta Loreta. So svojimi pamiatkami preniesli aj relikviu sv. Cyrila. 
Terajší členovia tejto rodiny súhlasili, aby sa preniesla opäť do 
Ríma do baziliky sv. Klementa.

PRENESENIE POZOSTATKOV SV. CYRILA DO RÍMA

Titulárny kardinál baziliky sv. Klementa, A. G. Cicognani, sa 
oddávna zaujímal o osudy hrobu a relikvií sv. Cyrila. Jeho záujem 
sa stretol so snahou amerického biskupa Andreja Grutku, rodáka 
zo Spišskej Starej Vsi. Biskup A. Grutka študoval v Ríme a tu bol 
aj vysvätený na kňaza a svoju primičnú sv. liturgiu slúžil v bazilike 
sv. Klementa v decembri 1933. A tak aj záujem o relikvie sv. Cyrila
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sa stal vecou jeho srdca. Biskup A. Grutka odovzdal pamätný sp is;
o prenesení relikvií sv. Cyrila z Recanati do Ríma 20. októbra 
1963 kardinálovi Cicognanimu. Vatikán poveril touto úlohou práva 
biskupa A. Grutku.

Recanati je od Ríma na 280 km. Pre relikvie sa okrem biskupa I 
A. Grutku vybrali aj Mons. Štefan Náhalka a Mons. Jozef Tomko, 
teraz už kardinál. V nedeľu 27. októbra slúžil biskup A. Grutka 
sv. liturgiu v Lorete v slovanskej kaplnke, vyzdobenej obrazmi 
sv. bratov. Okolo obeda sa výprava odobrala k rodine Mattei, dnes 
Antici-Mattei, kde sa nachádzala vzácna relikvia v domácej kap
lnke. Kňažná Antici-Mattei odovzdala do rúk biskupa A. Grutku 
túto relikviu v pozlátenom relikviári, ktorý možno zozadu otvoriť. 
Po otvorení vidno pečať v pečatnom vosku cirkevného hodnostá
ra, ktorý relikviu zapečatil. Nad a pod relikviou je nápis dosvedču
júci jej pravosť.

SLÁVNOSŤ V SIXTÍNSKEJ KAPLNKE

Slávnostné odovzdanie relikvie pápežovi Pavlovi VI. sa konalo
14. novembra 1963 v Sixtínskej kaplnke za prítomnosti viacerých 
kardinálov a vyše 150 biskupov, najmä zo slovanských krajín tak 
západného ako aj východného obradu. Medzi nimi boli aj sloven
skí biskupi: E. Nécsey, R. Pobožný a A. Lazík. Okrem nich mnohí 
kňazi, seminaristi a veľa pútnikov zo Slovenska.

Pri vstupe Svätého Otca do kaplnky zaznel slovanský chorál 
„Mnogaja Ijeta“ . Potom biskup A. Grutka v talianskej reči pozdravil 
Svätého Otca a stručne načrtol históriu pozostatkov sv. Cyrila 
a ich nájdenie. Povedal, že ako kedysi sv. Cyril a Metod odovzdali 
relikvie sv. Klementa do rúk pápeža Hadriána II., tak teraz on, 
duchovný syn sv. Cyrila, pretože pochádza zo slovenských rodi
čov, má mimoriadne šťastie a veľkú výsadu odovzdať do rúk teraj
šieho pápeža relikvie sv. Cyrila.

Pri ich preberaní Svätý Otec relikvie pobozkal a odpovedal lat. 
prívetom, v ktorom sľúbil, že relikvie sa budú starostlivo opatrovať 
a poslúžia k roznieteniu kultu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Vyzdvi
hol význam oboch svätcov nielen pre pokresťančenie Slovanov 
a ich zaradenie medzi kultúrne národy, ale aj pre túžené zjednote
nie kresťanov v jednej Kristovej cirkvi. Potom zbor Sixtínskej ka
plnky spieval „Iste Confessor“ (Pánov vyznávač). Pre Slovákov 
však bolo mimoriadnym prekvapením, keď ten istý zbor začal 
spievať po slovensky krásnu pieseň o sv. Cyrilovi a Metodovi: 
Oslavujme hviezdy jasné od majstra M. Schneidra-Trnavského vo 
4-hlasnej úprave. Akiste bolo to po prvý raz, čo sa v tejto pamätnej 
kaplnke ozývala slovenská pieseň, a to v prítomnosti Svätého 
Otca a mnohých významných cirkevných osobností, najmä zo slo
vanského sveta.

ULOŽENIE RELIKVII V BAZILIKE SV. KLEMENTA

V nedeľu 17. novembra 1963 nájdenú relikviu slávnostne pre
niesli do baziliky sv. Klementa. Niesol ju sám Svätý Otec. Počas 
majestátnej byzantsko-slovienskej liturgie, ktorú celebrovali arci
biskupi a biskupi zo slovanských krajín, relikviu položili na hlavný 
oltár. Medzi celebrantmi za Slovákov bol prof. Michal Macko, dnes 
už nebohý a za Čechov P. Olšr. Okolo pápežovho trónu zaujali 
miesta kardináli: Tisserant, Cicognani, Bea, Testa, Wyszýnski, 
Rotter a Brown. Počas liturgie velebne zneli spevy chóru ruského 
kolégia a ukrajinských seminaristov z Ríma. Všetkých týchto sláv
ností sa zúčastnili aj slovenskí biskupi, prítomní v Ríme na Dru
hom vatikánskom koncile a mnoho Slovákov zo Slovenska i zo 
zahraničia. Na konci udelil Svätý Otec požehnanie v slovienskom 
jazyku. Po skončení sv. liturgie relikviu preniesli do kaplnky 
sv. Cyrila a Metoda v tej istej bazilike. Pre úplnosť je azda 
potrebné povedať ešte niekoľko slov o samom hrobe sv. Cyrila.

HROB SV. CYRILA
Sv. Cyril bol pochovaný v pôvodnej, dolnej bazilike. Už sme 

uviedli, že pred jej zničením v 11. storočí relikvie sv. Cyrila zachrá

nili a po výstavbe hornej baziliky ich tam uložili. Dolná bazilika bola 
zasypaná a po čase sa na ňu zabudlo. Objavil ju P. Mulooly 
z dominikánskeho kláštora pri sv. Klementovi, ktorý v r. 1857—70 
tam konal rozsiahle vykopávky. V predsieni tejto dolnej baziliky sa 
našli tri fresky. Prvá znázorňuje sv. Klementa na Kryme, druhá 
ukazuje prenesenie pozostatkov sv. Klementa z vatikánskej do 
tejto baziliky v procesii s pápežom Hadriánom II. a so sv. Cyrilom 
a Metodom. Tieto dve fresky sú z. 11. storočia. Tretia freska, asi 
z 9. storočia, poškodená vlhkosťou, znázorňuje osobný súd sv. 
Cyrila po jeho smrti. Spasiteľ sa predstavuje ako Pantokrator — 
Vševládca, vľavo je sv. Michal a sv. Andrej, vpravo sv. Gabriel a 
sv. Klement. Anjel drží ruku na pleci kľačiacej postavy. Je to sv. 
Cyril. Obraz predstavuje muža úzkej, podlhovastej tváre a asketic
kého vzhľadu. V ruke drží knihu, čo je znakom jeho titulu filozofa. 
Na druhej strane kľačí postava s kalichom v ruke, ktorá podľa ved
cov má predstavovať sv. Metoda. Táto freska bola namaľovaná 
v 9. storočí krátko po smrti sv. Cyrila a maliar mohol osobne 
poznať svätca, takže tento obraz možno pokladať za jeho najver
nejší a najstarší obraz. V dolnej bazilike sa nachádzajú ešte iné 
fresky.

V ľavej bočnej lodi je miesto, kde bol pochovaný sv. Cyril. Prav
daže, hrob je prázdny. Zachoval sa múrik do výšky 1 metra a tam 
bola uložená truhla s jeho telom. Nad hrobom, ako hovorí jeho slo- 
viensky životopis, namaľovali obraz, ale z neho sa len málo zacho
valo. Dobre čitateľný je nápis CIRILL. Obraz mal zobrazovať výjav, 
keď cisár Michal III. vysiela sv. bratov na Veľkú Moravu. Teraz 
v stene nad hrobom je mozaika sv. Cyrila, dar Bulharov k 1100. 
výročiu narodenia sv. Cyrila (1927) a vedľa pamätná tabuľa 
z r. 1935. Nad samotným hrobom je jednoduchý oltár, dar americ
kých Slovákov z r. 1952.

KAPLNKA SV. CYRILA A METODA
V HORNEJ BAZILIKE SV. KLEMENTA

Z nádherne a bohato vyzdobenej, tzv. hornej baziliky sv. Kle
menta z roku 1108 spomenieme iba prekrásnu kaplnku sv. Cyrila 
a Metoda, vybudovanú v r. 1882—86 na pamiatku tisíceho výročia 
smrti sv. Metoda (1885) zásluhou pápeža Leva XIII. a chorvát
skych biskupov, najmä Juraja Strossmayera. Na pravej strane je 
freska Salvatora Nobiliho a predstavuje bratov pri obrane slovien- 
skej bohoslužobnej reči pred Hadriánom II. Freska na ľavej strane 
predstavuje pohreb sv. Cyrila. Uprostred apsidy je Spasiteľ na 
tróne s otvoreným evanjeliom v slovienskej reči v hlaholike. Pred 
ním kľačí pápež Lev XIII. a odovzdáva mu model tejto kaplnky. Po 
bokoch stoja sv. Cyril a Metod v biskupských rúchach východného 
obradu. V okrúhlom výklenku uprostred oltára sa nachádza 
skrinka zo zeleného ónyxu s pozostatkami sv. Cyrila, ktoré, ako 
sme uviedli, sa našli roku 1963 a boli sem uložené pápežom 
Pavlom VI. pri slávnostných bohoslužbách 17. novembra v jubilej
nom roku 1963.

Návštevníci, a pútnici zo Slovenska i zo všetkých ostatných slo
vanských krajín s veľkou úctou, vďačnosťou i radosťou navštívia 
pamätné rímske baziliky pre všetkých Slovanov, a to baziliku 
Panny Márie Snežnej, v ktorej boli schválené liturgické knihy v slo
vienskej reči a slovienska liturgia a nemenej slávnu baziliku 
sv. Klementa, kde spočívajú telesné pozostatky nášho Učiteľa a 
Otca svätého Cyrila s vrúcnou prosbou a zbožnosťou v srdci, aby 
Kristovo učenie, ktoré on tak horlivo hlásal medzi našimi predkami, 
zostalo a sa upevnilo dnes i v budúcnosti.

T. M. Raslavický

BAVÍ, ALE AJ KLAME
Honorát, biskup arelatský ( t  429), bol prv pohan, ale súc 

obdarený veľkými schopnosťami, poznal márnosť sveta a dal 
sa pokrstiť. Jeho otec ho chcel odvrátiť od života kresťanskej 
dokonalosti lovom, divadlami, hrami — avšak statočný mlá
denec povedal: „Taký život síce baví, ale aj klame.“
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Mýtnik a farizej
Každá ľudská spoločnosť sa delí na mnohé skupiny, ktoré 

sú určené záujmom a potrebami jednotlivých osôb. Tak vzni
kajú rôzne zoskupenia a strany, ktoré vyjadrujú sociálne 
alebo politické postoje jednotlivcov.

V podobenstve o mýtnikovi a farizejovi Ježiš Kristus precP 
stavuje tiež dve skupiny alebo vrstvy izraelského národa. Sú 
to okrajové skupiny. Farizeji boli v spoločenskom rebríčku na 
najvyššom stupni a mýtnici na úplnom dne. Prví požívali vše
možnú úctu a slávu, tí druhí odpor a výsmech.

Spasiteľ však nechce konfrontovať tieto dve vrstvy židov
skej pospolitosti medzi sebou, ale ich predstaviteľov kon
frontuje pred samotným Stvoriteľom. Obidvoch predstavuje 
v chráme pri modlitbe. Obidvaja sa prišli modliť dobrovoľne. 
Teda obidvaja mali dobrý a musíme priznať i správny úmysel. 
Ba dokonca obidvaja sa modlili.

Keby sme chceli porovnať vonkajšiu stránku ich prednesu, 
hoci sa farizej modlil v sebe (Lk 18, 11), musíme z ľudského 
hľadiska pochváliť práve farizeja. Modlil sa viac a krajšie, 
používal lepšie slová a dokonalejší štýl, vybral si i to najčest
nejšie miesto v chráme. Zdalo by sa, že bol bližšie k Bohu, 
ako mýtnik. Ten zostal len vzadu, ani oči nezdvihol k nebu, 
teda ani k Bohu a hovoril tiež len málo. Pán však hovorí: „Ho
vorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tam
ten“ (Lk 18,14).

Všeobecne sa farizej považuje za pokrytca, farizejstvo za 
pretvárku. Naše podobenstvo však sleduje iný cieľ. Slová 
modlitby farizeja: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní 
ľudia: vydierači, nespravodlivej, cudzoložníci alebo aj ako 
tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky 
zo všetkého, čo mám“ (Lk 18,11—12).

Tieto slová sa zakladajú na pravde, niet v nich pretvárky, 
veď on naozaj taký bol. Nebol zločincom ani nemravníkom, 
ba priam vzorne si plnil svoje spoločenské i náboženské 
povinnosti. Ani Kristus ho neodsudzuje, len dodáva, že nebol 
ospravedlnený. Jeho modlitba bola bezvýznamná a neužitoč
ná, lebo jej chýbalo to najdôležitejšie — synovská láska

Cárske dvere na ikonostase chrámu  v r .  árch. Michala  v  B a čkore  —  dielo 
akad. mul. Mikuláša Klimčáka

k Bohu. To je podstata modlitby. Aj Spasiteľ na prosbu svo
jich apoštolov a učeníkov, aby ich naučil modliť sa, odpove
dal: „Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebe
siach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja 
vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6, 9—10).

Láska k Bohu sa potom odráža v láske k blížnemu, k ostat
ným ľuďom, lebo každý človek odráža v sebe Boží obraz. Boh 
stvoril človeka na svoj obraz (Gn 1, 27). Z nedostatku lásky 
farizej ukazuje prstom na mýtnika, ktorý sa práve v tom čase 
spolu s ním modli v chráme.

Nedostatok lásky k blížnemu a potom nedostatok lásky 
k Bohu (pozri 1 Jn 4,20), spôsobuje na druhej strane prebytok 
lásky k sebe samému. Prejaví sa to v egoizme, povýšenectve, 
ba až v pýche, ktorá ženie bytosti vyhlasovať sa za rovných 
Bohu, spôsobuje potom ich pád.

Egoizmus cítime: Postím sa (ja) dva razy do týždňa, dávam 
(ja) desiatky zo všetkého čo mám (LK 18,12).

Povýšenectvo vidíme: že nie som ako ostatní ľudia, alebo 
aj ako tento mýtnik (Lk 18,11).

Pod farizejskou pretvárkou sa skrýva pýcha: Bože, ďaku
jem ti, ale nemám za čo (Lk 18,11).

Mýtnik si však uvedomuje svoju závislosť na Bohu, bitím 
v prsia potvrdzuje svoju synovskú lásku k Stvoriteľovi a svo
jou modlitbou: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18,
13) vyjadruje poníženosť a pokoru, ktorá limituje lásku 
k sebe, čím otvára priestor pre lásku k Bohu i blížnemu, teda
i k náprave svojho konania a celého svojho života. Preto odi
šiel do svojho domu ospravedlnený. Z toho pohľadu pocho
píme i slová evanjelia: „Každý, kto sa povyšuje, bude poníže
ný, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18,14).

Tu sa nám núka otázka: Ako sa modlíme my? Nevyratú- 
vame všetky svoje zásluhy a zabúdame pritom na naše povin
nosti? Nechválime sa svojimi úspechmi a zatajujeme svoje 
nedostatky? Nehonosíme sa sami sebou a opovrhujeme 
našimi blížnymi?

Prichádzajme do našich chrámov stále a stále sa modlíme: 
Bože, ďakujeme ti, že sme ako ostatní ľudia a ty si nás prijal 
za svoje dietky. Buď milostivý nám hriešnym, lebo otvárame 
svoje srdcia pre všetkých ľudí na celej zemi.

Tak odídeme do našich domovov nielen ospravedlnení, ale
i obohatení o ďalšie milosti nevyhnutné pre náš život a našu 
spásu.

o. Juraj D a n k o

O B + I O
f  - i--------------

MODLITBA ZA BLAHOREČENIE 
SESTRY TERÉZIE DEMJANOVIČOVEJ

Najsvätéjšia Trojica. Sestra T e r é z i a  ťa tak 
vrúcne milovala. Udeľ nám milosti, aby sme si aj 
my, podobne ako ona, vždy viac a viac uvedomo
vali tvoju Božskú prítomnosť v našich dušiach. 
Prosíme ťa, ukáž nám znamenia, že tvoja 
skromná služobnica požíva slávu s tebou v nebe
siach a urýchli deň, keď ju budeme môcť verejne 
uctievať. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, ako 
bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na 
veky vekov. Amen.

V ............................................... J
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Na 11. februára pripadá v liturgickom 
kalendári spomienka na sv. B l a ž e j a ,  
biskupa v Sebaste v Arménii (dnes Sivas v 
Turecku), mučeníka, žijúceho pravdepo
dobne na začiatku 4. storočia. Sv. Blažej 
bol kedysi jedným z najpopulárnejších 
svätých. Spomína sa v mnohých legen
dách; patril k tzv. štrnástim pomocníkom a 
bol patrónom mnohých miest a chrámov. 
Dodnes zostala obyčaj tzv. blažejského 
požehnania. Svoj pôvod má v rozprávaní, 
že keď sv. Blažej Bol vo väzení, uzdravil 
tam chlapca, ktorý sa zadusil kosťou z 
ryby.

Rímsky rituál obsahuje formulu 
posviacky tzv. svätoblažejských sviec. V 
tejto modlitbe sa cirkev obracia k Bohu a 
prosí o posvätenie sviečok, aby veriaci, 
ktorých šije sa dotknú, boli pre zásluhy a 
na príhovor sv. Blažeja oslobodení od cho
rôb hrdla a iných chorôb. Kňaz potom 
sviece prikladá k hrdlu a hovorí: „Na prího
vor sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, nech 
ťa Boh ochráni od choroby hrdla a každej 
inej choroby. V mene Otca i Syna i Svätého 
Ducha.“ Požehnaný odpovedá: „Amen.“

Veriaci prichádzajú pre svätoblažejské 
požehnanie i dnes vo veľkom počte. Treba 
sa však spýtať: Privádza ich k tomu hlboko 
zakorenená tradícia v ich srdci alebo túžba 
zabezpečiť si zdravie?

Pán Ježiš často liečil rozličné choroby 
ľudí, ktorí sa započúvali do jeho slov, verili 
a dôverovali mu. Tým potvrdzoval svoje 
Božstvo. Kristovo uzdravenie treba zre
teľne a nutne odlíšiť a oddeliť od akýchkoľ
vek magických praktík. Náboženstvo sa 
musí jasne a jednoznačne dištancovať od 
mágie. Ani svätoblažejské požehnanie nie 
je nijakým magickým úkonom. V pravom 
náboženstve sa veriaci človek odovzdáva 
do Božej dobrotivosti a prozreteľnosti. 
Zásah do svojho života nech by to bolo v 
akejkoľvek forme a podobe, robí závislým

Požehnanie biskupa 
zo Sebasty

od rozhodnutia Pána Boha, ktorý je plný 
lásky a dobroty voči človekovi. Úplne sa 
spolieha na jeho svätú vôľu. V mágii je 
však obrátený proces. Človek chce urobiť 
božstvo závislé od seba a na-zámenu pri
náša za to obety. Chce takto akosi vynútiť 
rozličné dobrá pre seba. V zjavenom nábo
ženstve je to úplne ináč. Tí, čo prosia o 
rozmanité dobrá, robia to prostredníctvom 
Krista alebo jeho dokonalých nasledovate- 
ľov, prostredníctvom mučeníkov ä svä
tých.

Skrz Krista máme smelý prístup k Otco
vi. Kristus je bránou oviec (Jn 10, 7). Nikto 
nemôže prísť k Otcovi, iba skrz Krista (Jn 
14, 6). Každý prístup k milosti sa odohráva 
skrz Krista. Boh ustanovil Ježiša za jedi
ného prostredníka. Modlitba teda nie je iba

vyznaním závislosti od Boha, ale sa ňou 
konkretizuje spasiteľný dialóg s ním. 
Modlitba skrz Krista znamená, že sa k 
Bohu obraciame s odvolaním sa na Ježi
šovo meno. Modliť sa skrz Krista — to zna
mená modliť sa v jednote s ním, chcieť to, 
čo on chce, vyjadrovať súhlas so spôso
bom realizácie našej prosby.

Zásadné ukončovanie našich modlitieb 
„skrze Krista“ však neznamená, že v litur
gii sa nikdy nemodlíme k samému Kristovi. 
Volanie: „Pane, zmiluj sa“ , alebo hymna: 
„Sláva Bohu na výsostiach“ sú adreso
vané Kristovi ako oslávenému Mesiášovi a 
Spasiteľovi.

Modlitba o zdravie prednášaná k Bohu 
Otcovi skrz Krista vždy ponecháva 
konečné rozhodnutie jemu. Ak Pán Boh v 
danej veci nás nevyslyší presne a práve 
tak ako prosíme, tak nás vyslyší ináč. 
Vypočuje nás často omnoho lepšie, ako 
my o to prosíme. Ak nás Pán Boh miluje, a 
iste nás miluje, tak hodno ponechať na 
jeho sväté a múdre rozhodnutie, lebo vie
me, že pre nás vždy koná dobro, ktoré 
však momentálne nemusíme postihnúť.

Sv. Blažej i dnes môže byť orodovníkom 
pred Bohom o milosť zdravia. Natoľko 
môže byť orodovníkom, nakoľko vo svojom 
živote a smrti sa pripodobnil Kristovi, jedi
nému Prostredníkovi všetkých milostí. 
Každá ľudská svätosť je vždy vo vzťahu k 
svätosti nášho Pána Ježiša Krista. Svätým 
jednoducho je ten, ktorý dokonale nasledo
val Ježiša Krista. Preto ak prosíme svätých
o akékoľvek dobrá, tak vlastne prosíme 
skrz Krista, skrz to, čo bolo Kristom vo 
svätých. Mučeníctvo vytrpené sv. Blaže
jom pre Boha je dokonalým nasledovaním 
Krista.

Preto aj dnes môžeme čerpať zo spasi
teľných plodov smrti sv. Blažeja a ostat
ných kresťanských mučeníkov a svätých.

TMRSvätý B l a ž e j ,  m učeník

CELODIECÉZNE ZHROMAŽDENIE 
GRÉCKOKATOLÍCKYCH DUCHOVNÝCH

V týchto i minulých dňoch vzplanula túžba a ochota 
nášho ľudu spoločne riešiť problémy, ktoré sa nahromadili 
za minulé desaťročia. Občania všetkých vrstiev sa stretá
vajú, diskutujú, formujú svoje názory a vyjadrujú sa k 
súčasnej situácii.

Ani naša gréckokatolícka cirkev nemôže mlčať vo chvíli, 
keď sa náš ľud zjednocuje k mohutnému procesu proti ber- 
zpráviu páchanému na nás po štyri desaťročia, v ktorých 
sme nemohli plne rozvíjať svoje pôsobenie. Museli sme 
bojovať s mnohými ťažkosťami, ktoré nemala žiadna cirkev 
u nás.

Preto nám nikto nemôže zazlievať, že na pozvanie ndp. 
ordinára Mons. Jána Hirku, apošt. administrátora prešov
skej eparchie, sa dňa 4. decembra 1989 zišlo na Grécko
katolíckom farskom úrade v Prešove 150 gr. kat. duchov
ných (z celkového počtu 218), aby na tomto celodiecéz- 
nom zhromaždení hodnotilo súčasnú situáciu. Prítomní

duchovní sa plne prihlásili k požiadavkám Občianského 
fóra a iniciatívy Verenosť proti násiliu i za všetky požiadav
ky, Ktoré chcú nastoliť právo, spravodlivosť a slobodu v 
demokratickom štáte.

S hlavným prejavom, ktorý si prítomní duchovní vypo
čuli a ktorý predniesol ndp. ordinár, boli oboznámení aj 
naši veriaci prostredníctvom obežníka.

Na záver tohto stretnutia bolo jednomyseľne prijaté 
Vyhlásenie gréckokatolíckych duchovných. Jeho plné zne
nie sme uverejnili v predchádzajúcom čísle (Slovo 1990, č. 
1).

r k h  H fftn»C Th M O A

BOH JE NAŠOU ODMENOU

O sv. Tomášovi Akvinskom hovorí legenda, že kedysi bol 
pod krížom pohrúžený do modlitby i počul z kríža hlas Pána: 
„Tomáš, dobre si o mne písal! Akú odmenu za to žiadaš?“ 
Tomáš odpovedal: „Žiadnu inú, lež teba samého!“
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Cesta  k Bohu
(Pokračovanie)

ČO VIEME O PÁNU BOHU?
Pán Boh je najvyšší a najdokonalejší. Náš rozum je obmedze

ný, preto nemôžeme všetko ani poznať ani pochopiť.
Boh je čistý duch, preto ho moje oči nemôžu vidieť. Môj zrak vidí 

iba pozemské, hmotné veci. Pána Boha poznávame teda Jen 
z toho, čo urobil a čo nám dal sám o sebe vedieť.

Prvá vec, ktorú vieme o ňom, je, že on stvoril svet (vesmír) a čo 
je v ňom. On mu dal zákony, podľa ktorých pokračuje a rozvíja sa. 

Naučme sa najprv, čo Pán Boh vykonal vo svete:

Pán Boh stvoril nebo a zem
Žijeme na zemi, nad nami je obloha, slnko, mesiac a hviezdy. 

Voľakedy ich vôbec nebolo. Kde sa teda vzali? Kto ich urobil? 
Pán Boh urobil toto všetko. Počujme jeho slová:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a Zem. Potom riekol:,Buď zem 

a voda.' A stalo sa tak .. . , Buď slnko a mesiac na nebeskej oblo
he. ’ A bolo slnko a mesiac“ (Kniha Pôvodu 1, 1— 18).

Pán Boh urobil zem, slnko, mesiac a hviezdy svojím rozkazom. 
Urobil ich z ničoho, teda ich stvoril.

Pokloňme sa pred ním a povedzme:
„Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba

i zem e . . . "

Z a p a m ä t a j  s i :
Odkiaľ je zem, slnko, mesiac a hviezdy?
Pán Boh stvoril zem, slnko, mesiac a hviezdy.
Ako stvoril Pán Boh zem, slnko, mesiac a hviezdy?
Pán Boh stvoril všetko svojím rozkazom.

PÁN BOH STVORIL VŠETKO NA ZEMI
Na zemi vidíme trávu, kvety a stromy. Na suchej zemi sú zviera

tá, vo vode sú ryby a vo vzduchu vtáky. A to všetko stvoril Boh. 
Pán Boh povedal:
„Zem vyžeň trávu, rastliny a strom y. . .  Vo vode nech plávajú 

ryby, vo vzduchu nech lietajú vtáky, na zemi nech behajú zvieratá. 
A zem vyhnala trávu, rastliny i stromy. Vo vode plávali ryby, vo 
vzduchu lietali vtáky a na zemi behali zvieratá“ (Podľa knihy 
Pôvodu 1, 11—25).

Pokloňme sa Pánu Bohu a spievajme:
„Hlboko sa ti klaniame, Bože náš na výsosti. Na kolená 

v prach padáme pred trón tvojej svätosti. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Odkiaľ sú rastliny, zvieratá, ryby a všetko na zemi?
Boh stvoril rastliny, zvieratá, ryby a všetko na zemi.

PÁN BOH STVORIL ČLOVEKA
Ja som človek. Môj otecko, mamička, bratia, sestry sú tiež ľudia. 

Na zemi žije veľmi mnoho ľudí. Kde sa tu vzali? Pán Boh ich stvo
ril.

Pán Boh urobil celého človeka. Dal mu telo, dušu a všetko, čo 
človek má. Zvieratá nemajú dušu. Iba človek má takú dušu, ktorá 
nikdy neumrie. Je nesmrteľná.

Počujme Božie slová o stvorení človeka:
„Učiňme človeka na náš obraz, nám podobný. Nech vládne nad 

rybami mora, nad'vtáctvom neba i nad dobytkom, divou zverou 
a nad všetkými plazmi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, muža 
a ženu stvoril ich“ (Podľa knihy Pôvodu 1, 26—27).

Prvý muž sa volal Adam a prvá žena sa volala Eva. Z nich 
pochádzajú všetci ostatní ľudia.

Pokloňme sa Pánu Bohu a povedzme:
„Bože, ty si mi dal život, dušu, telo i všetko. Ty si môj otec a ja 

som tvoje dieťa. “

Z a p a m ä t a j  s i :
Odkiaľ sú ľudia na svete?
Pán Boh ich stvoril.
Prečo voláme Pána Boha otcom?
Pána Boha voláme otcom, lebo dal život nám všetkým.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

TU SME, PANE

Ježiš, ty si povedal: „Poďte!“  a my sme počuli tvoj hlas. Prišli 
sme tu, do Bratislavy z rôznych kútov nášho Slovenska.

Ty si Cesta a my sme sa rozhodli po nej kráčať. Ty si Láska 
a my ju  chceme rozdávať. Splnil sa náš sen, za ktorý vďačíme tebe, 
ó, Bože.

Panna Mária, ty Kráľovná kňazstva, prijmi aj nás pod svoj 
ochranný plášť a pomáhaj nám v našom štúdiu a živote v seminá
ri.

Svätý Duch, osvieť nám rozum a nauč nás žiť životom boho
slovca, ktorý je  iný ako sme žili doma v rodičovskom dome, no 
o to krajší a čistejší, lebo je  v úzkom spojení s tebou.

Päť rokov v živote človeka je  veľa, no v živote ľudstva je  iba 
kvapkou v mori.

Pane, my tvoji najmladší gréckokatolícki bohoslovci veríme 
a sľubujeme, že budeme žiť a učiť sa tak, aby sme boli na radosť 
našim predstaveným a svojím životom pritiahli svojich rovesníkov 
k tebe a dosiahli náš cieľ— sviatosť kňazstva.

bohoslovec Peter

Gr. kat. bohoslovci (1 ročník), ktorí študujú na CMBF v Bratislave
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SVÄTÁ A G Á T A  
PANNA A MUČENICA

Bola umučená v 3. storočí pravdepodobne za čias cisára Décia 
(249—251) v Catanii na Sicílii. Podľa tradície pochádzala zo šľach
tického rodu Catanii. Vzoprela sa vábivým ponukám Quintiniána a 
ten ju dal hrozne trápiť. Zomrela 5. februára roku 151. Osobitne si 
ju uctievajú v Catanii, ktorú zachránila pri výbuchu sopky Etny. 
Pápež Symach jej zasvätil baziliku na Via Aurélia v Ríme.

STOJÍM NA SKALE . . .

Pane, Ježišu, dnes by som pozvala všetkých malomyseľných 
sveta, aby si vypočuli reláciu o mučenici-deve, svätej Agáte. To, 
čo dokázala pretrpieť, presahuje všetky sily rytierov, tvrdých 
mužov, všetky ľudské sily. To je ovocím iba tvojej milosti, Kráľ 
mučeníkov! Agáta si ju však prosila, a preto jej veľkosť je práve tu. 
Nespoliehala sa na seba, ale na teba, ktorý si Skalou a na túto 
Skalu slabá deva postavila svoju lásku.

Začalo to akoby románovo. Agáta je krásavica, je bohatá, je 
vzdelaná, je čnostná, lebo takto ju vychovali rodičia. Žila si spo
kojne v Catanii na Sicílii. Odrazu sa objavil cisársky námestník 
Quintinián. Lakomec, smilník, dopočuje sa o tejto deve. Zatúžil po 
nej i po jej majetku. Jej kresťanská viera mu prišla vhod. Začínajú 
súdne procesy. Agáta si kľaká a vrúcnou modlitbou si vyprosuje 
silu:

„Pane, moje srdce je slabé ako srdce holubice a baránka. Ty si 
však sila slabých. Vezmi si ma pod svoju ochranu a zachovaj ma 
čistú a silnú.“

Začína nevídaný súboj. Quintinián ju chce najprv morálne poní
žiť, vrhá ju do verejného domu, dáva ju do rúk jednej zvlášť spu- 
stlej žene na starosť po tridsať dní. Sestra Agáta si však prosila 
čistotu i silu. Spustlá Afrosia po mesiacoch takto referuje Quinti- 
niánovi: „Skôr obmäkčíš kameň, ohneš železo, ale túto devu 
nezlomíš. Skôr ma ona nahovorí na kresťanstvo, ako ja Agátu na 
hriech. Hovorí, že stojí na Skale.“

Chlipník obrátil žiadostivosť na nenávisť. Rozkáže pre útlu devu 
biče, škripec, klince, žeravé fakle. Agáta odpovedá už teraz silou 
Boha v sebe:'

„Železo, a okovy ma viac spútajú s Kristom. Oheň rozpáli viac 
moju lásku ku Kristovi. Blízka smrť roznieti moju túžbu po Kristovi. 
Pšenica nepríde do sýpky, pokiaľ sa klas nevymláti na humne, 
pokiaľ sa plevy neoddelia od zrna. Bite, stojím na Skale, ktorou je 
Kristus!“

Zviera na bitúnku nie je také bité, ako bola mučená sestra Agá
ta. Zúrivec sadisticky nariadil jej odrezať ešte prsia a váľať zmu
čenú po ohni. Zem sa zatriasla pred hrozným divadlom, sami 
pohania sa postavili pred Quintiána s hrôzou, že zahynú pre túto 
ukrutnosť všetci. Odvliekli ju do žalára a tu v cľakovnej modlitbe 
odovzdala svoju dušu tomu, komu náležala — Kristovi!

Pane, tu treba ostať ticho a nazerať.. .
Na akom močiari, na akom piesku je postavená naša viera .. . 

naša láska, keď tak chytro vieme ustupovať pred zvodmi a hrozba
mi! Akože sa budeme raz môcť pri súde pozrieť do tváre tejto 
hrdinskej sestry s našimi výhovorkami:

Prišiel by som o štúdiá . . .  o pár stovák platu . . .  Čo povedia 
tejto mučenici devy našej doby, keď ich čistota by nestála muče
nie, iba tu a tam viac sebazáporu, vyhnutie sa istej spoločnosti, 
opovrhnutie zvodcom?

Pane, daj nám silu, aby sme mohli vydržať!
Miriam

NA ZAMYSLENIE

STRATENÝ SYN

To je ten z Ježišovho podobenstva, ktorý sa nakoniec našiel. On 
okúsil otcovskú lásku, ale zažiadalo sa mu sveta. Chcel žiť bez otca 
a po svojom. Chcel žiť slobodne a stal sa otrokom  —  stratil sa. 
Nakoniec si to uvedomil a vrátil sa. V otcovom srdci nastala radosť.

On predstavuje tých, ktorí celkom vedome opustili Boha a začali 
užívať sveta. Podľa svojho rozumu a nezávisle na Bohu. A vedia 
o tom, a kedykoľvek sa môžu vrátiť. Zachránili by sa, našli by sa, 
a urobili by aj Bohu, aj anjelom len radosť.

V podobenstve sa spomína aj starší syn, ktorý z domu neodišiel. 
Navonok niet mu čo vytknúť. Lenže ako sa prejaví aj navonok pri 
bratovom návrate! A ko sebec a chamtivec. A  z návratu nejaví 
nijakú radosť, ba ani za brata ho nepovažuje. Otcovi hovorí: tento 
tvoj syn . . .

On prestavuje tých, čo v kádrovom posudku majú všetko v po
riadku. Len v srdci majú priveľa zloby, pýchy a ktovie ešte čoho. 
A ťažko predpovedať ich osud. Ani podobenstvo o tom nehovorí.

STRATENÁ OVCA

Zatúlala sa a stratila. Vie o tom, ale sama sa nájsť nedokáže. 
Dobrý pastier ju našiel a raduje sa.

Ona ovca predstavuje tých, čo sa akosi pozabudli a poodišli od 
stáda —  až tak ďaleko, že sami už nedokážu sa vrátiť, nedokážu sa 
nájsť. Môžu sa modliť, ba môžu si aj spievať: „Zabludich jako ovča 
pohibšeje, vzyšči raba tvojeho. “ Dobrý pastier —  aj naším prostred
níctvom —  aj ich určite nájde. A  nastane radosť aj v nebi.

STRATENÝ PENIAZ

V  dome, v izbe sa odkotúľal a stratil. Ale koľko roboty to dalo 
žene, kým ho nakoniec našla. S radosťou sa musí podeliť aj so 
susedkami.

Stratený peniaz predstavuje stratených ľudí v domácnostiach, 
v rodinách, ba aj v manželstvách. Oni to však nevedia —  tak ako 
ani peniaz nevie, že je stratený. Ale žena peniaz našla —  a vtedy sa 
zaskvel, začal mať hodnotu. To nech nás povzbudí —  hľadať treba 
do krajnosti, až pokiaľ nenájdeme.

Nakoniec nastane život a radosť pre tých, čo hľadali, aj pre tých, 
čo sa našli.

o. Mikuláš P a v l í k

•  V Manitowe (USA) umrel najstarší kňaz na svete — o. Paulín 
František Wilszynski z provincie otcov bernardínov. Narodil sa 8. 
januára 1881 v Bedzimyšli v Poľsku.
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•  V dňoch 5. — 8. októbra 1989 bol usporiadaný 44. Medziná
rodný Eucharistický .kongres v Soule, na ktorom sa zúčastnil aj 
Svätý Otec Ján Pavol II.

•  V nedeľu 29. októbra 1989 pri sv. liturgii na námestí pred 
Svätopeterskou bazilikou v Ríme vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. 
ďalších dvoch svätých. Sú to Gašpar Bertoni, veronský kňaz 
( f  1853), a Richard Pampuri, lekár z rehole milosrdných bratov 
( t  1930). Obaja sú Taliani. Ide o dvoch svätých, ktorí milovali chu
dobu — povedal Svätý Otec vo svojej homílii — a boli citliví na 
utrpenie druhých. Starali sa o opustených a zmierňovali bolesti 
a utrpenie svojich bratov. Ide o dvoch svedkov Kristovej lásky.

•  Svätý Otec Ján Pavol II. prijal dňa 1. decembra 1989 vo 
Vatikáne Michaila Gorbačova. Ich stretnutie v súkromnej knižnici 
hlavy katolíckej cirkvi bolo medzi štyrmi očami a trvalo jednu 
a štvrť hodiny.

•  Dňa 10. októbra 1989 bola v Londýne intronizácia nového 
apoštolského exarchu pre ukrajinských katolíkov vo Veľkej Británii
— vladyku Michala Kučmiaka, CSsR, rodáka z Haliče. Po prečí
taní menovacej pápežskej buly akt intronizácie vykonal vestmin- 
sterský arcibiskup kardinál Basil Hume, za asistencie vl. Maxima 
Hermaniuka. VI. Michal Kučmiak je tretím apoštolským exarchom 
vo Veľkej Británii. Podľa cirkevného práva je biskupom-ordinárom 
pre všetkých ukrajinských katolíkov na Britských ostrovoch, 
súčasne biskupom — sufráganom Vestminsterskej metropolie 
a členom Biskupskej konferencie katolíckej cirkvi vo Veľkej Britá
nii.

•  Prímas anglikánskej cirkvi arcibiskup Róbert Runcie sa sta
via pozitívne k „určitému“ druhu primátu pápeža. V interview 
s talianskym časopisom Jl regno povedal, že „nejaký zväzok“ 
autority by bol účinným prínosom pre kresťanskú jednotu. Cen
trálne menovanie biskupov však jeho cirkev neakceptuje.

•  Novým apoštolským administrátorom minskej diecézy 
v Bielorusku sa po sedemdesiatich rokoch stal biskup Tadeusz 
Kondrusiewisz. Katolíkov latinského obradu je v Bielorusku vyše 
dva milióny.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA UKRAJINE 
p o v o l e n á

Predseda záležitosti pre cirkevné veci na Ukrajine oznámil, že 
oficiálne miesta tejto republiky súhlasia s tým, aby ukrajinská kato
lícka cirkev mohla žiadať úradnú registráciu ako autonómne viero
vyznanie.

Podľa pozorovateľov táto registrácia otvára cestu pre jej 
zákonné uznanie. Tento oficiálny krok zo strany úradov vyvolal 
hlbokú radosť nielen médzí ukrajinskými katolíkmi vo vlasti ale
i v zahraničí.

Hlava ukrajinskej katolíckej cirkvi ľvovský arcibiskup kardinál 
Miroslav Ľjubačivskij žijúci v Ríme, ako aj metropolita vo Ľvove 
Vladimír Sterniuk hovorili o tomto dni ako o radostnom dni pre 
katolíkov ukrajinskej cirkvi na celom svete.

Ešte 1. decembra 1989 vo vyhlásení pri príležitosti stretnutia 
Svätého Otca Jána Pavla II., hlava ukrajinskej katolíckej cirkvi 
zdôraznil, že ukrajinskí katolíci si želajú byť zodpovednými 
občanmi štátu, účastnými na prestavbe, obnovy a skutočnej 
demokracie. Z tohto dôvodu — povedal kardinál M. Ľjubačivskij — 
ukrajinská katolícka cirkev podáva moskovskému patriarchátu 
a ruskej pravoslávnej cirkvi svoju ruku pokoja, kresťanskej lásky, 
odpustenia, zmierenia a rešpektovania, a vyhlasuje, že je pripra
vená ku konštruktívnemu dialógu pre spásu duší. Na druhej strane

však očakáva od ruskej pravoslávnej cirkvi rovnaký postoj rešpek
tovania, lásky a zmierenia v duchu evanjelia a spravodlivosti.

V sobotu 2. decembra 1989 kardinál lyL, Ľjubačivskij zverejnil 
ďalšie vyhlásenie, v ktorom oznámil rozhodnutie ukrajinských úra
dov o registrácii za prvý krok v procese normalizácie života kato
líckej cirkvi vo vlasti. Súčasne vyjadril svoju úprimnú a hlbokú 
vďačnosť Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. za neochvejnú pod
poru ukrajinskej katolíckej cirkvi. Kardinál M. Ľjubačivskij ďalej vo 
vyhlásení vyzval ukrajinských katolíckych veriacich, aby využili 
svoje právo a začali s úradným zaregistrovávaním svojich spolo
čenstiev na príslušných miestach, a to čím skôr. Ďalej odporúčal 
veriacim, aby konali s pokojom, aby aj, aby sa pri registrácii ozna
čovali za ukrajinských katolíkov. Vyzval ich ďalej, aby rešpektovali 
kostoly, dosiaľ určené pre pravoslávne bohoslužby, spolupracujúc 
s autoritami s trpezlivosťou a v súlade šo zákonmi.

Sovietska agentúra Novosti uverejnila v sobotu 2. decembra 
1989 vyhlásenie arcibiskupa V. Sterniuka, ktorý povedal: „Tento 
deň je skutočne radostným dňom pre gréckokatolíkov na Ukrajine 
a na celom svete.“ Ďalej vzdal hold veriacim, ktorých utrpenie 
urýchlilo príchod tohto dňa.
(Podľa Vatikánskeho rozhlasu dňa 4. decembra 1989 zapísal — F. D.).

-i

4-

BISKUPSKÁ KONFERENCIA 
UKRAJINSKEJ KATOLÍCKEJ CIRKVI

Dňa 15. augusta 1989 sa vo Ľvove konala Biskupská 
konferencia Ukrajinskej katolíckej cirkvi, ktorú zvolal a vie
dol arcibiskup Vladimír Sterniuk. Správovanie eparchií na 
Ukrajine bolo ustanovené takto:

Ordinárom Ľvovskej arcidiecézy a zástupcom prímasa 
kardinála Miroslava Ľjubačivského je arcibiskup Vladimír 
Sterniuk. Pomocnými biskupmi Ľvovskej arcidiecézy sú: 
biskup Filimon Kurčaba a biskup Julian Voronovskij.

Ordinárom Ivano-Frankovskej (Stanislavovskej) diecézy 
je biskup Sofron Dmiterko. Koadjuktorom ordinára Ivano- 
Frankovskej diecézy je biskup Pavol VasiNk, s právom 
nástupníctva.

Ordinárom Zakarpatskej Mukačevskej diecézy je biskup 
Ivan Semedi, apoštolský vikár. Pomocníkmi ordinára 
Mukačevskej diecézy je biskup Josif Holovač a biskup 
Ivan Margitič.

(Christ. holos, 3.12.1989)
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KRONIKA OTCA ORDINÁRA

Dňa 6. novembra 1989 ndp. ordinár Mons. Ján H i r k a , apošt. 
administrátor prešovský, navštívil farnosť Čičava, kde pri sv. litur
gii pozdravil správcu farnosti o. Michala Velikého, ktorý si pripome
nul 80, výročie narodenia. Pri tejto príležitosti mu udelil hodnosť 
t. arcidekan. — Dňa 7. novembra 1989 sa zúčastnil v Stropkove 
na porade kňazov okresu Svidník. — Dňa 11. novembra 1989 
navštívil farnosť Jovsa, kde si tamojší správca farnosti o. Juraj 
Guľa pripomenul 60. výročie narodenia. Jubilanta srdečne pozdra
vil a udelil mu hodnosť t. dekan. — Dňa 12. novembra 1989 
navštívil farnosť Vislanka, kde posvätil zvnútra obnovený chrám.
— Dňa 16. novembra 1989 v Ľutine viedol pohrebné obrady za 
o. Ireneja Bačinského, t. kanonika. — Dňa 21. novembra 1989 
vykonal vizitáciu niektorých našich farností v okrese Trebišov.

P. D.

NAŠI JUBILANTI

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

Ján Fenčák, správca farnosti Remeniny — 50 rokov od narode
nia (1. 2. 1940);

Ján Sivák, správca farnosti Šumiac — 50 rokov od narodenia 
(6. 2. 1940);

Emil Ósz, správca farnosti Poľany — 40 rokov od ordinácie (19. 
2. 1950);

Jozef Šoltýs, správca farnosti Orlov — 40 rokov od ordinácie 
(19. 2. 1950);

Imrich Vasilčák, správca farnosti Kuzmice — 70 rokov od naro
denia (20. 2. 1920);

Juraj Kocák, správca farnosti Trebišov — 40 rokov od ordinácie 
(24. 2. 1950);

Andrej Židišin, na odpočinku v Prešove — 90 rokov od narode
nia (28. 2. 1900).

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svojich 
modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

LIVOVSKÁ HUTA
V neveľkej dedinke Livovská Huta, ktorá leží hlboko v pohorí 

Čergov, tam, kde pramení rieka Topľa, prežívali gr. kat. veriaci 
dňa 29. októbra 1989 duchovnú radosť. V túto nedeľu mali svoj 
chrámový sviatok Krista Kráľa. Druhý dôvod duchovnej radosti bol 
obnovený a vymaľovaný chrám — zvonku nová omietka a vo vnú
tri jednoduchá, ale zato oku lahodná výzdoba. Posviacku chrámu 
vykonal a slávnostnú sv. liturgiu odslúžil vdp. Pavol D a n c á k ,  
riaditeľ Gr. kat. biskupského úradu v Prešove, za asistencie o. okr. 
dekana Pavla Chanáta z Bardejova a o. Vladimíra Drába, správcu 
farnosti z Hrabského, ktorý túto filiálku príkladne administruje. Na 
tvárach veriacich bolo vidieť radosť a spokojnosť z diela, ktoré 
vykonali na Božiu slávu.

V sobotu 17. februára bude Mons. Ján H i rk a  v 
športovej hale v Prešove o 10. h slávnostne vysvätený 
za prešovského biskupa.

Svätorečenie vo Vatikáne
Nedeľa 12. novembra 1989 patrilo Večné mesto pútnikom 

z Československa a z Poľska. Bolo to preto, že v tento deň boli 
povýšení na oltár bl. Anežka Česká a Poliak Albert Adam Chmie- 
lowski. Slávnosť svätorečenia bola vo Svätopeterskej bazilike, 
ktorú prítomní veriaci prijali s nadšením. Po liturgii slova povedal 
Svätý Otec Ján Pavol II. homíliu, v ktorej charakterizoval nových 
svätcov v troch rečiach: po taliansky, český a poľsky.

„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ — 
začal Svätý Otec. Rozjímajúc o týchto slovách cirkev dnes 
hľadí na dve osoby, ktoré celým svojím životom prijali toto 
pozvanie Božského Majstra: na bl. Anežku Českú a na bl. 
brata Alberta Chmielowského z Krakova. Oddeľujú ich stáro
čia — od 13. po 20. storočie. No spája ich duchovná podob
nosť: dedičstvo sv. Františka z Assisi a sv. Kláry, ako aj blíz
kosť krajín, z ktorých pochádzajú.

Dnes ich spája spoločné svätorečenie, ktorým ich cirkev 
zapíše do zoznamu svätých túto dcéru českého a tohto syna 
poľského národa.

Potom Svätý Otec pokračoval po česky, čo naši pútnici prijali 
búrlivým potleskom:

Hoci sv. Anežka Česká žila tak dávno i dnes ostáva žiarivým 
vzorom kresťanskej viery a hrdinskej lásky, ktorá pobáda na 
zamyslenie a nasledovanie. Na jej život a jej spiritualitu sa 
veľmi dobre vzťahujú slová z Prvého listu sv. Petra: „Žite roz
vážne a bedlite, venujte sa modlitbe.“ Tak písal prvý z apošto
lov kresťanom svojich čias. A dodal: „Predovšetkým majte 
vytrvalú lásku jedni k druhým. Buďte pohostinní bez šomra
nia.“

Práve toto bolo životným programom sv. Anežky. Od najút
lejšieho veku zameriavala svoj život k nebeským dobrám, 
a keď odmietla aj ponuky na sobáš, rozhodla sa oddať úplne 
Bohu, aby v jej živote bol oslávený skrze Ježiša Krista. Keď 
počula od menších bratov františkánov, ktorí prišli do Prahy, 
o duchovnej skúsenosti Kláry z Assisi, aj ona chcela ísť za 
príkladom františkánskej chudoby. Zo svojho vena založila 
v Prahe nomocnicu sv. Františka a kláštor pre chudobné 
sestry alebo damiánky, kam na Svätodušné sviatky r. 1234 aj 
sama vstúpila a zložila sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

Sú známe listy, ktoré jej napísala sv. Klára z Assisi, aby ju 
povzbudila k vytrvalosti na nastúpenej ceste. Takto sa zrodilo 
duchovné priateľstvo, ktoré dlho trvalo bez toho, že by sa 
tieto dve svätice boli stretli.

„Buďte pohostinní bez šomrania.“ — Touto smernicou sa 
riadila sv. Anežka vo svojej činnosti, prijímajúc vždy s plnou 
dôverou udalosti, ktoré na ňu Božia Prozreteľnosť dopúšťala, 
v istote, že všetko sa pominie, ale Božia pravda zostáva nave
ky. Tento odkaz odovzdáva nová svätica i vám všetkým.

Ľudské dejiny sú v ustavičnom pohybe. Časy sa menia 
s nástupom nových generácií a s novými objavmi vedy. Všet
ko, čo sa deje na zemi, je podľa úmyslu a Božieho dopuste
nia, aby ľudia cítili smäd po Božej pravde, aby ju hľadali 
a k nej sa približovali.

Sv. Anežka vo svojom dlhom živote plnom strastí uskutoč
nila svoju službu naozaj hrdinsky z lásky k Bohu, vidiac stále 
ako v zrkadle Ježiša Krista — ako jej radila sv. Klára. V tomto 
zrkadle žiari blažená chudoba, pokora a láska. Takto Anežka 
Česká, ktorú dnes vzývame ako svätú, aj keď žila tak dávno 
pred nami, ostáva nám blízkou pre svoju kresťanskú vieru 
a svojou láskou je vzorom odvahy a duchovnou oporou mla
dým dievčatám, ktoré sa veľkoryso zasväcujú rehoľnému 
životu. Je nebeskou ochrankyňou na našej káždodennej ces
te, plnej prekážok. Môžeme sa preto k nej obracať s veľkou 
dôverou a nádejou.
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^ ^ ^ R o d ič ia jp r e v á s
Milí rodičia!

Vieme, že charakter dieťaťa sa začína formovať už od začiatku. 
Je na vás, ako sa vyvinie. Prvý rok života je rozhodujúci pre celý 
ďalší vývin. Začať s výchovou nie je nikdy priskoro. Veď čo je 
výchova? Pôsobiť tak, aby sa všetky prednosti dokonale rozvinuli. 
Dieťa je bytosť ojedinelá. Výchova alebo vplyv okolia môže usmer
niť všetky jeho vlastnosti k dobrému alebo zlému.

Malý človiečik si musí sám hľadať cestu, v tom mu nesmie nikto 
prekážať. My ho však môžeme usmerniť, pomôcť mu vyrovnať sa 
so svojimi predpokladami, pudmi a s okolitým svetom. Predovšet
kým sa má dôkladne naučiť len jednému: nech sa s ním stane 
čokoľvek, nemusí sa ničoho báť. To sa naučí len vtedy, keď sa 
dobre cíti v styku so svojím vychovávateľom, keď sa môže spo
ľahnúť na pohotovú opateru, na lásku a trpezlivosť. Z tohto moc
ného pocitu bezpečnosti vyrastá jeho odvaha zvládnuť život 
a zvyknúť si na poriadok, do ktorého sa narodil. Treba vedieť, že 
dieťa — nemluvňa nikdy nie je vedome neposlušné. Tento prejav 
vôbec nepozná. Vyhýbajme sa tvrdosti a trestom v prvom roku 
života. Môžu pokaziť všetko.

Naopak, s láskyplnou dôslednosťou a presnosťou skôr dosiah
nete, že dieťa sa zariadi podľa vás. Podráždené matky majú pod
ráždené deti, veselí rodičia majú deti radujúce sa zo života.

Matka a otec, ako prví vychovávatelia, vtlačia dojčaťu nezmaza
teľné dojmy o ľuďoch, o bezpečnosti, ale aj o nemilosrdnom chla
de, nepokoji a nenávisti. Tu vznikajú základy pre jeho neskoršie 
chovanie. Tu klíči dôvera k ľuďom a k Bohu — alebo naopak.

*  *  *

Dieťa sa nerado učí byť samo. Občas sa cíti veľmi opustené, 
a preto úzkostlivo kričí. Nejde o žiadne rozmaznávanie, ak ho 
matka nežne upokojuje. Viete, že dojčence, s ktorými sa nikto 
nezabáva, sa doslova sužuje? Preto sa na svoje dieťa vždy usmie
vajte.

Plač môže mať aj iné dôvody. Čoskoro budete vedieť rozlišovať 
aj iné dôvody: od hladu, bolesti, úzkosti alebo nudy. Netreba ho 
zakaždým brať na ruky.

Pre zdravé dieťa normálnej váhy stačí ak na začiatku je päťkrát 
denne a iba v nevyhnutnom prípade malá dávka v noci. Na tento 
rytmus si dieťa čoskoro navykne samo, alebo s pomocou matky.

Deti odchované na fľaši majú pri dnešnom stave vedy rovnaké 
predpoklady pre zdravý vývin ako deti kŕmené materinským mlie
kom. Napriek tomu žiadna umelá výživa nedokázala doposiaľ 
nahradiť materinské mlieko. Len ono obsahuje tie vzácne zložky, 
ktoré nemôže poskytnúť nijaký iný výrobok.

Keď matka pridája, je so svojím dieťaťom najužšie spojená. 
Kojenie uprednostňujeme pred umelou výživou. Vyhýbajme sa 
zbytočnému prekrmovaniu. Neprehliadajme poruchy trávenia 
a včas sa poraďme s lekárom.

*  *  *

„Ako to len dokážem?“ — pýta sa matka často, keď sa vracia 
s dieťaťom z pôrodnice domov. Zdá sa jej, že sa jej nič nedarí: 
s kojením má problémy, dieťa často plače, ba stráca aj na váhe. 
Vedenie domácnosti je chaotické. Kôš s použitými plienkami je 
stále plný.. . Väčšina šestonedeliek trpí silným rozladením. 
Súvisí to s hormonalnými zmenami.

V prvých šiestich týždňoch je vítaná každá pomoc. Hádam 
poslúži stará mama alebo teta.

Otec má v týchto dňoch plné ruky práce. Keď je žena unavená, 
preberie jej úlohu muž, často aj v noci. Čím viac spolupracuje, tým 
viac získavá kontakt s dieťaťom. Pre mladého otca znamená naro
denie dieťaťa rozhodujúci medzník v celom živote.

* *  *

Prvé ťažkosti ste prekonali a určite túžite, milí rodičia, ísť sa 
sem-tam niekam zabaviť. Prečo nie? Príchod dieťaťa nesmie 
narušiť váš vlastný život, vaše manželstvo. Duševná pohoda man
želov priaznivo vplýva na harmonický vývin dieťaťa.

Ak je žena zamestnaná, rozmyslime si, či sa nemôže predbežne 
práce vzdať. Aj keď tým utrpí naše vrecko. Malé dieťa potrebuje 
svoju matku celú. Žiadna iná opatera mu nemôže vytvoriť také 
teplé hniezdočko ako ona.

Čo vám ešte poradiť? Nestrácajte humor! Vaše dieťa sa postará 
o mnoho prekvapení. Je normálne, ak vám drása nervy. Zaslintá 
vám nový vlnený kabátik a s veľkou potrebou počká, až dostane 
novú plienku. Ponáhľate sa preč a ono bude pomaličky piť a vašu 
drahocennú poludňajšiu prestávku v jednom ťahu rozkošne prere- 
ve. Ale to je len začiatok. Neskôr spoznáte, že prvé tri mesiace boli 
najpokojnejšie v živote vášho dieťaťa. Stále bude niečim zamest
nané. Ustavične sa bude učiť a prijímať nové.

* *  *

Dieťa často berieme na ruky, musíme ho však držať správne. 
Jazdenie na koni, na ramenách — obľúbený „špás“ otcov — nie 
je žiaden špás pre dieťa. Môže viesť k poškodeniu kĺbov.

Dieťa rado všetko oblizuje, odstráňte preto z jeho dosahu všetko 
nečisté, krehké a rozbitné. Vhodné sú hračky z dreva, z tvrdej 
umelej hmoty alebo z gumy. Všetko musí byť nerozhryznuteľné, 
ľahko umývateľné, farba nesmie púšťať. Dieťa chce veľa ohmatá
vať. Prvé bábiky majú byť z gumy alebo z vyvarenej bavlny.

(Listy rodičom)

Chrám Stretnutia Pána v K ožanoch z  r. 1760. (Snímka: F. D .)
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