
p—*---------. ' " —— " ' ' í

r i

L i

í i o

m

o I1 e koj £{ŕjf k vT

1990
ROČ. XXII. 

Cena 2 Kčs

o. Marián P o t á š , OSBM

Narodenie Panny Márie

Ľudské pokolenie s túžbou očakávalo celé tisícročia 
príchod Spasiteľa sveta, ktorého nebeský Otec prisľú
bil naším prarodičom v raji po páde do hriechu. Pro
roci zajatým v otroctve prorokovali a súčasne ich pote
šovali, že je blízko čas, keď vyjde Slnko pravdy, Ježiš, 
Spasiteľ sveta. U proroka Izaiáša čítame: „Hľa, Panna 
počne a porodí Syna, a dá mu meno Emanuel!“ 
(7 ,14 )... Konečne prichádza na svet Panna — Mária, 
ktorá dáva telo Slovu, Božiemu Synovi a preto už jej 
narodenie prinieslo radosť celému svetu.

Kde sa narodila Panna Mária, o tom sú rôzne doha
dy. Sv. Ján Zlatoústy, Hieronym, Bernard, tvrdia, že to 
bol Nazaret. Iní dokazujú, že Božia Matka sa narodila 
v Jeruzaleme, lebo na tomto mieste sv. Helena dala 
postaviť chrám na pamiatku narodenia prečistej Panny 
Márie. . .  Evanjelium nám o narodení Panny Márie 
nehovorí nič, ani o jej rodičoch. Všetko vieme len 
z apokryfov a protoevanjelia sv. Jakuba.

Vieme však, že táto veľká udalosť príchodu Božej 
Matky na svet sa v cirkvi oslavovala už u prvých kres
ťanov. Píše o tom sv. Ján Zlatoústy, ďalej Epifán, 
Roman Sladkopevec, Augustín . . .

Hymny, verše, na pamiatku tohto sviatku zložil 
patriarcha Anatolij (r. 458), Andrej Krétsky a patriarcha 
Sergej v 7. stor., ďalej sv. Ján Damascénsky a patriar
cha Germán. Všetky tieto prekrásne chválospevy 
dokreslil sv. Jozef Studita v 9. storočí.

Tento sviatok z Východu na Západ sa dostal za 
pápeža Sergeja v r. 695. Cirkev túto radostnú udalosť 
oslavuje 8. septembra, pretože v tento deň uplynulo 
deväť mesiacov od počatia sv. Anny.

Príchod na svet malej Márie bol príčinou veľkej 
radosti pre sv. Joachima a Annu, ktorí už zostarli 
v bezdetnosti. Preto vo východnom obrade na veľkej 
večierni sviatku Narodenia Panny Márie spievame: 
„Blažení manželia, nad všetkých rodičov ste boli 
vyznamenaní, lebo ste dali život Kráľovnej vesmíru. 
Šťastný si, Joachim, otec dcéry nad všetkých vyzna
menanej. Požehnaná si Anna, že si nám darovala 
Matku nášho Pána. Veď tá, ktorú si v náručí nosila, 
nám Živiteľa tvorstva porodila . . . “

Preto i svätá cirkev nás vyzýva k radosti, lebo „Anna 
dáva život Kráľovnej vesmíru, predpovedanému prí
bytku Božiemu. Ona rozdrví hlavu padlému hadovi 
a pramatku Evu uvedie do večného života. Radostne

Narodenie presv. Bohorodičky — perokresba

jej zaspievajme: „Požehnaná si medzi ženami a požeh
naný je plod tvojho života“ (Na litiji sviatku).

„Dnes z neplodnej Anny vzišla Bohorodička, ako 
prekrásny kvet, čo svojou ľúbeznou vôňou naplnil 
končiny zeme. Vzdajme jej dôstojnú chválu, lebo zo 
všetkých ľudí Boh ju najviac vyznamenal“ (Svetilen 
sviatku).

Táto radosť z narodenia prečistej Panny Márie sa 
bude skvieť do konca sveta, lebo do našich dní prinie
sla nám večné šťastie v kráľovstve jej Syna, Ježiša 
Krista.

„Velebíme ťa, presvätá Panna, i tvojich ctihodných 
rodičov a oslavujeme tvoje požehnané narodenie“ (Ve
lebenie sviatku).
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KRESŤANSKÉHO S V E T A

September

Cirkevný nový rok (Načalo Indikta) 
Simeon, prepodobný

2. N 13. nedeľa po ZSD. — Hl. 4 Utr. ev. 2. Mamant, 
mučeník

m /iýá /re 'rts jA  ma, /ca Ä < /ý ' (len

„A potrebné je len jedno“ (Lk 10, 4).
Hovorí sa o jednom chlapcovi, ktorý našiel na ceste drobný 

peniaz. Odvtedy chodil stále so sklonenou hlavou.-Za-svojho 
života nazbieral množstvo špagátov, gombíkov, drobných peňazí, 
ale tiež zohnutý chrbát a zbytočne prežitý život.

Tento chlapec nám znázorňuje starostlivosť biblickej Marty, kto
rej Spasiteľ povedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre 
mnohé veci, a potrebné je len jedno“ (Lk 10, 41—4 2 ) . . .  Aj my 
sa neraz dostávame do Martinej situácie. Máme priveľa starosti 
„o mnohé veci“ a primálo času. V takýchto chvíľach aj sám Pán 
hovorí: „Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je 
len jedno!“

3. P Antim, mučeník
4. U Babyl, arcibiskup; mučeník
5. S Zachariáš, prorok
6. Š Spomienka na zázrak sv. arch. Michala v Kolosách
7. P Sozont, mučeník. Prvý piatok
8. S Narodenie presv. Bohorodičky

9. N 14. nedeľa po ZSD. —  Hl. 5. Utr. ev. 3. Joachim
a Anna, prepodobní
Nedeľa pred Povýšením sv. Kríža

10. P
11 . U
12. S

13. Š
14. P
15. S

17. P

18. U
19. S
20. Š 
21. P

22. S

Minodora, Mitrodora a Nymfodora, mučenice 
Teodora, prepodobná 
Autonom, biskup; mučeník 
Zakončenie sviatku Narodenia presv. Bohorodi
čky (Otdanije)
Kornel, stotník; mučeník 
Povýšenie sv. kríža 
Nikita, mučeník

16. N 15. nedeľa po ZSD. — Hl. 6. Utr. ev. 4. Eufímia, 
mučenica.
Nedeľa po Povýšení sv. kríža

Sofia (Žofia) a jej tri dcéry: Viera, Nádej a Láska, 
mučenice
Eumén, biskup; mučeník 
Trofim, Sabbat a Dorimedont, mučeníci 
Eustach a spol., mučeníci 
Kodrát, apoštol
Zakončenie sviatku Povýšenia sv. kríža 
(Otdanije)
Fokas, biskup; mučeník

23. N 16. nedeľa po ZSD.
sv. Jána Krstiteľa

Hl. 7. Utr. ev. 5. Počatie

24. P Tekla, mučenica; apoštoľom rovná
25. U Eufrosínia, prepodobná
26. S Zosnutie apoštola a evanjelistu Jána Bohoslova
27. Š Kalistrát a spol., mučeníci
28. P Chariton, prepodobný
29. S Kyriak, prepodobný

30. N 17. nedeľa po ZSD. — Hl. 8. Utr. ev. 6 Gregor,
biskup; mučeník

„Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. 
Ale oni nechceli prísť“ (Mt 22, 3).

Básnik' Francis Thompson píše, že cirkev nie je „mašina“, čo 
má „lepiť adresy, baliť Bohu ľudí a lifrovať ich do neba na súdy 
a súdy .. . “ Každý človek sa musí rozhodnúť na vlastnú odpoveď.
V podobenstve o svadbe kráľovho syna Spasitel’ hovorí, že ak prví 
pozvaní nechcú prísť, budú pozvaní iní ľudia. Boh zostane dobro
tivý, i keď mnohí pozvaní sklamú. On neodriekne hostinu, ale 
vytrvalo volá ďalších . . .  Tu je jasné tajomstvo Božej milosti 
a prozreteľnosti: Boh dosiahne cieľ, i keď človek nepoužije múdro 
Boží dar slobodnej vôle.
★

„Milovať budeš . . . ! (Mt 22, 37).
Slávny lekár dr. Albert Schweitzer povedal: „Nášmu svetu 

chýba radosť, lebo mu chýba láska. Čím je menej lásky, tým je 
menej radosti.“

Sám zanechal vlasť aj výhodné postavenie, vydal sa do hlbín 
africkej púšte, kde s najväčšou oddanosťou slúžil trpiacim’ murí
nom. Človek šťastný skrze lásku, už na zemi prežíva predchuť 
neba.

„A neužitočného sluhu vyhoďte von . . .  “  (Mt 25, 30).
Rozpráva sa o slávnom rímskom kazateľovi, že mal raz kázeň

o konci sveta a o Poslednom súde. Kázal tak dojímavo, že v chrá
me nebolo suchého oka. Všetok ľud plakal. Kazateľ stíšil hlas a 
pokračoval: „Vy plačete nad Posledným súdom. Utrite si slzy. 
Lebo je ešte niečo horšie než Posledný súd.“ V chráme nastalo 
ticho. Čo by to mohlo byť? A kazateľ pokračoval: „Strašnejšie než 
Posledný súd je to, že len čo prídete domov, prestanete myslieť 
na svoj koniec, zabudnete na svoj koniec. To je strašnejšie než 
Posledný súd.“

Je dobré pre každého kresťana, aby nezabúdal na túto hrozbu 
večného zavrhnutia a zamyslel sa nad existenciou pekla. Božie 
posolstvo je jasné: raz príde konečné účtovanie, konečné triede
nie k večnému bytiu u Boha, alebo k večnému zatrateniu. PšSnica 
zostane u Boha, kúkoľ pôjde na spálenie (Mt 13, 30). Konečný 
Kristov rozsudok bude len potvrdením toho, ako sa človek sám 
rozhodol — pre dobro či pre zlo.

-fd-

„Bohatstvo je skutočné a klamlivé. Klamlivé spočíva v 
majetku a skutočné v dobrých skutkoch“ (Sv. Ján Zlatoús
ty, Beseda na 11-ty žalm, 1, 145).
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V á c l a v  Havel
opäť na čele štátu

Dňa 5. júla 1990 sa vo Vladislavskej sále Pražského hradu zišli na 3. spoločnej schô
dzi poslanci oboch snemovní Federálneho zhromaždenia, aby zvolili na nadchádza
júce dvojročné obdobie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Za 
prezidenta bol trojpätjnovou väčšinou v oboch komorách parlamentu opäť zvolený 
V á c l a v  H a v e l .

Biskupi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zaslali prezidentovi Václavovi 
Havlovi telegram nasledujúceho znenia:

„Vážený pán prezident,
zhromaždení s veriacim ľudom našich krajín na posvätnom Velehrade a v Nitre s 

radosťou vítame Vašu voľbu za prezidenta republiky. Vaša osoba je zárukou, že naša 
vlasť a naše národy pôjdu ďalej cestou demokracie, slobody a ľudských práv, ku kto
rým patria na význačnom mieste náboženské slobody.

Zo srdca Vám blahoželáme a vyprosujeme k Vášmu úradu svetlo a silu od Boha.“
1 ....... —  ■ . ...........  ■ - -...

{?  ............................................................... -  - . . . . . . .  . -------------------------^

Jediný Koráb Noemov
(K 120. výročiu založenia Spolku sv. Vojtecha)

Kto pozná borbu za založenie Spolku sv. Vojtecha, 
ktorého význam ako národno-náboženskej inštitúcie 
ešte nie plne zhodnotený a patrične začlenený do roz
voja slovenskej národnej a duchovnej kultúry, musí sa 
s najväčšou úctou pokloniť pamiatke všetkých tých 
činiteľov, ktorí sa s nevšednou starostlivosťou a obe
tavosťou pričinili o vznik tejto tak významnej ustano
vizne. Medzi nimi na prvom mieste patrí naša úcta 
a vďaka veľkému duchu dr. Andreja Radlinského, 
publicistovi, redaktorovi, vydavateľovi a vedúcej 
osobnosti nášho národného života v minulom storočí.

A. Radlinský nechýbal pri nijakej akcii, keď išlo
o slovensko-národné a duchovné veci. Už v B. Štiav
nici zriaďoval nedeľné školy, spolky striezlivosti, 
vydával kázne; r. 1847 sa v Čachticiach zúčastnil na 
schôdzi o zjednotení slovenského spisovného jazyka 
a bol aj pri konečnej dohode o spisovnom jazyku v 
Bratislave roku 1851.

R. 1848 vznikol v Pešti spolok pre vydávanie lacných 
kníh pre maďarskú, nemeckú a slovenskú katolícku 
národnosť — neskorší Spolok sv. Štefana. Po čase sa 
ukázalo, že má maďarské zameranie. Keď tento spo
lok odmietol vydávať časopis Cyrill a Method, Radlin
ský sa rozhodol založiť vlastný pod názvom Spolok sv. 
Vojtecha. Ležala mu na srdci snaha o dobrú knihu pre 
slovenský ľud. Vypracoval dva návrhy stanov, zorga
nizoval prípravný výbor a predložil ich s podpismi 
mnohých slovenských národovcov na schválenie cir
kevnej vrchnosti do Ostrihomu. Táto však odmietla ich 
schváliť, že vraj je tu Spolok sv. Štefana aj pre Slová
kov. Radlinského r. 1861 preložili z Pešti do Kútov, aby

mu zabránili v styku so slovenskými kultúrnymi čini
teľmi.

Táto diskriminácia Radlinského nezlomila a aj 
z Kútov redigoval a vydával viaceré časopisy. Vzácnu 
podporu maľ od F. V. Sasinka, učeného historika 
a publicistu. Radlinský opäť Stanovy prepracoval a na 
schôdzi šastínskeho dekanátu v Brodskom r. 1862 zís
kal súhlas s nimi a znovu ich predložil cirkevnej 
vrchnosti na schválenie. No ani na naliehanie ďalších 
slovenských činiteľov stanový v Ostrihome neschváli
li. Vtedy Radlinský, plný horkosti v duši, napísal uhor
skému prímasovi J. Simorovi osobný list, ktorý musel 
pohnúť aj.kamenné srdce. Píše v ňom: „Ľud slovenský

14. septembra t. r. oslávime 120 rokov trvania Spolku sv. Vojtecha. 
Našim veriacim nie je treba zvlášť pripomínať jeho význam. O tom všet
kom najpresvedčivejšie hovorí jeho doterajšia záslužná a požehnaná prá
ca. Nás však zaväzuje k vdáčnej spomienke a k úprimnému želaniu, aby 
Spolok sv. Vojtecha i naďalej požehnane a plodne plnil svoje veľké posla
nie. Na snímke: Veľká zasadacia sieň SSV v Trnave
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býval až dosaváď najnábožnejší, Cirkvi najvernejší. . .  
Lež bohužiaľ uderení sú pastieri a vodcovia tohoto 
veriaceho ľudu postrachom (terorizmom), rozličným 
upodozrievaním, udávaním, vyšetrovaním . . .  Prv, než 
pretrhnutím všetkých pekelných splavov záplava 
neznabožstva a znemravnelosti slovenský ľud zatopí,- 
Spolok sv. Vojtecha — ten jediný koráb Noemov . . .  — 
nech Vaša kniežacia svetlosť k povzbudeniu najmilos- 
tivejšie potvrdiť a stanový jeho schváliť ráči“ (J. Posté- 
nyi: Dejiny SSV, Trnava 1929, str. 16—17).

Tieto slová úprimnej a úzkostlivej starostlivosti
o slovenskom katolíckom ľude nezostali bez ozveny. 
No Radlinský musel ešte nejednu horkú pilulku pre
hltnúť (obžaloba z vlastizrady a i.). Napokon 8. júla 1870 
dosiahol SSV schválenie cirkevnej i svetskej vrchnos
ti. Zápas o založenie SŠV trval plných 14 rokov.

14. septembra 1870 sa zišlo v Trnave zakladajúce 
valné zhromaždenie, zvolilo predsedníctvo, výbor 
a pripravilo program činnosti SSV (vydanie Svätého 
Písma, kancionál, učebnice). Predsedom sa stal gen. 
vikár H. Szajbély a A. Radlinského zvolili za „čestného 
predsedu“ . . .  Bola to ďalšia horká pilulka. No Radlin
ský ani potom nezatrpkol a venoval Spolku i naďa
lej všestrannú pozornosť a zachoval svojmu dielu ver
nosť až do smrti 24. 4. 1879.

Spolok sv. Vojtecha v neľahkých pomeroch, za ras
túcej vlny maďarizácie, čestne plnil svoju úlohu. Vydá
val učebnice pre rím. kat. i gr. kat. školy (r. 1869 bolo 
na Slovensku 1822 cirkevných škôl, ale r. 1906 už iba 
241). Na 3. valnom zhromaždení r. 1872 správca J. 
Slotta oznámil, že SSV vydal už 50 tisíc učebmVa kníh 
a ďalších 45 tisíc je v tlači. V r. 1904—6 vydal SSV už 
za ťažko doliehajúcej maďarizácie 211 tisíc kníh — 
teda priam ohromujúce číslo. Svojimi knihami, najmä 
opätovným vydávaním Radlinského Nábožných výle
vov, Svätého Písma, veľkého ľudového katechizmu od 
F. Špirága, životopisov svätých a i. si SSV vyslúžil 
v národe hlbokú úctu a prítulnosť ľudu k nemu. Jeho 
činnosť po r. 1918 sa ešte zmnohonásobila za vedenia 
správcu Mons. J. Pôstényiho, Knihami a časopismi 
obsiahol skoro všetky vrstvy obyvateľov. Vybudoval 
tlačiareň, knižnicu, archív, múzeum, kníhkupectvá. 
Členskou základňou sa dostal takmer do každej obce.
V r. 1950 mal už vyše 250 tisíc členov. Možno teda 
povedať, že SSV sa zaslúžil o slovenský národ.

Spolku sv. Vojtecha venovala pozornosť aj Encyklo
pédia Slovenska (SAV, 1977—83). V hesle niet takmer 
ani slova o jeho zásluhách na zachovaní a udržaní 
národného povedomia v období tuhej maďarizácie'. Na 
činnosť SSV sa hľadí čiernymi okuliarmi triedneho a 
materialistického svetonázoru, ale najmä tŕňom v oku 
boli knihy a časopisecké štúdie a články o podstate 
marxistickej ideológie a o krutej realizácii stalinského 
modelu socializmu v ZSSR a slovenský ľud sa vystrí
hal pred týmto nevedeckým a falošným učením.
V hesle sa o i. hovorí: „Vydávaním podielovýcch kníh, 
propagovaných ako poučné a obranné spisy, spolok 
postupne dostával charakter nástroja politického kleri
kalizmu (!), využívajúc náboženské cítenie na otupova- 
nie triedneho a národného vedomia slovenského pra
cujúceho ľudu . . .  Význam SSV v štruktúre politického 
klerikalizmu na Slovensku stúpol, keď sa v pol. 20. sto
ročia stal súčasťou katolíckej ajtcie. . . ,  vydával 
a distribuoval nielen nábož. literatúru, ale na svoju

dobu v nezvyčajne vysokých nákladoch (!) aj spolkové 
knihy a časopisy, ktoré sa nevyhýbali politickej propa
gande, zneužívajúcej náboženstvo na protiľudové a v 
konečnom dôsledku aj protinárodné ciele . . . “ (ES, 5. 
zv. s. 571).

Ťažko k tomu niečo dodať. Nebolo to ani vedecké 
a ešte menej pravdivé hodnotenie záslužnosti tohoto 
tak významného spolku, lebo malo triedny, teda neob
jektívny charakter. A tak po roku 1948 bol SSV zba
vený členskej základne a vnútila sa mu úloha vydava
teľa liturgických kníh a vydávanie nedostatočného 
počtu JKS, Svätého písma, Kancionálu, kalendárov a 
2 časopisov pre rím. kat. a 2 pre gr. kat. veriacich — od 
r. 1968 (Slovo a Blahovistnik).

Teraz, keď sa pomery zmenili od základu, zaiste SSV 
opäť naširoko rozvinie svoju vydavateľskú a vý-- 
chovnú činnosť a zaujme miesto, ktoré mu patrí v ši
rokej palete slovenskej kultúry, ktoré si už dávno 
vybojoval svojou nekompromisnosťou a vernosťou ku 
kresťanským tradíciam nášho ľudu. Zvolávame naň 
hojnosť Božieho požehnania a Božej pomoci v jeho 
novej záslužnej činnosti.

Štefan M i k o

Katedrálny zbor v Poľsku
Keď som sa v  rozhovoroch s niektorými redaktormi našej 

tlače zmienil o pripravovanej ceste prešovského staroslovien
skeho zboru pri gréckokatolíckom chráme sv. Jána Krstiteľa 
do Čenstochovej v Poľsku prejavili o príspevok z tohoto zájaz
du. Tak ako uvítali ojedinelú možnosť vystúpiť na tomto sve
toznámom pútnickom mariánskom mieste členovia cirkev
ného spevokolu.

Zájazd sa uskutočnil v dňoch 18.—20. mája t. r. na pozva
nie otcov z kláštora Rádu paulínov na Jasnej hore, sprostred
kovanom o. Leandrom Pietrasom a za pochopenia a podpory 
J. E. Mons. Jána Hirku.

Pre účastníkov zájazdu bola zaujímavá už samotná cesta 
po území našich poľských susedov, najmä evidentné zmeny 
v procese dôslednej demokratizácie poľskej spoločnosti a 
citeľnej hospodárskej konjuktúry týchto dní. Tí z účastníkov 
zájazdu, ktorí nemali predtým možnosť navštíviť Čenstochovú 
boli po príchode prekvapení najmä rozsiahlosťou najvyššou 
106 metrov vysokou vežou chrámu, v ktorom sa nachádza 
uctievaný obraz Matky Čenstochovskej zo 6. storočia, ktorý v 
roku 1384 daroval kláštoru knieža Vladislav Opolský. V roku 
1910 bol obraz oficiálne korunovaný poľským štátom a pápe- 
žorr\ Piom X., preto je  madona aj nazývaná Kráľovnou 
Poľska.

V kaplnke pred týmto obrazom umiestnenom na Oltári vlasti 
zbor v prvý deň pobytu vystúpil počas východnej sv. liturgie za 
značného počtu veriacich. Druhý deň zbor účinkoval pri boho
službe v hlavnej lodi baziliky pred Belzoniho oltárom Nanebo
vzatia Panny -Márie. V deň návratu zbor navštívil starobylé 
mesto Przemyšel, kde mal možnosť spievať počas nedeľnej 
sv. liturgie v chráme Najsv. Srdca Ježišovho.

Záujem o vystúpenie zboru v týchto chrámoch a o staroslo
viensku liturgiu ako aj účasť veriacich na bohoslužbách bol 
uznaním tohoto amatérskeho cirkevného spevokolu a je pre 
zbor, ako sa vyjadril dirigent zboru pán Gabriel Mirossay, 
záväzkom a povzbudením do ďalšej činnosti pri upevňovaní 
čyrilometodskej bohoslužobnej tradície, najmä pri ďalších 
vystúpeniach, ktoré zbor na mnohých miestach čakajú.

dr. Peter K r a j ň a k 
 ̂ ..... ... . ^
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Kadidlo

á

Kadidlo ľudia používali pri svojich modlitbách a bohoslužbách 
od nepamäti:

Na označenie matérie, ktorá sa spaľuje pri kadení, máme dve 
pomenovania:

1. tymián — ide o slovo, ktoré v preklade znamená „pálenie prí
jemne voňajúcich látok“ ;

2. livaň (ladoň, ladan) — pochádza z gréckoho slova „libanos“ . 
Toto slovo označuje strom, z ktorého vyteká živica, a tiež tým 
istým slovom sa označuje i samotná živica. Domovinou ladoňu je 
Arábia. Tam tento strom rastie vo veľkom množstve. Samotnú 
prípravu tejto živice opisuje už Mojžišov zákon (Ex 30,34).

Kadidlo používali i pohania. Pálili ho pre svojich pohanských 
bôžikov. Používali ho starozákonní židia vo svojom chráme. 
U židov malo kadenie nielen symbolický, ale aj praktický význam.
V jéruzalemskom chráme prinášali Bohu ako obeť rôzne zvieratá, 
ktoré zabíjali, vykrvovali, štvrtili, a pá lili. . .

Kadidlo tu malo tento praktický význam:
1. Odstraňovalo nepríjemný zápach.
2. Odháňalo muchy a rôzny iný hmyz, ktorý nie je v Palestíne 

zriedkavosťou.
Symbolicky kadidlo predstavovalo modlitby prinášané Bohu (Ž 

140,2).
Tymián je známy svojou príjemnou vôňou. 

Je veľké množstvo typov tymiánov. V západ
nej cirkvi sa používajú rôzne zmeny tymiánov 
— pomiešané, mnohokrát až osem typov, aj 
viac. Byzantská cirkev kladie veľký dôraz na 
výber tymiánu v závislosti od sviatočných 
bohoslužieb, pri ktorých sa používa.

Na Západe sa používa najčastejšie tymián 
zomletý na prach, či drobné zrniečka. Na 
Východe sa najčastejšie používa tymián veľ
kosti zrniek hrachu. Jedno také zrniečko sta

čí, aby naplnilo celú cerkov príjemnou vôňou. Samozrejmé, od prí
jemnosti a potreby daného druhu tymiánu, závisia i jeho kúpne 
ceny. Preto drahšie tymiány sa používajú iba na veľké sviatky.

Jednoducho už podľa vône tymiánu pozná človek i so zavretými 
očami či ide o bohoslužbu v latinskom, alebo byzantskom obrade. 
Napr. gréckokatolícki baziliánski mnísi vo svojom generálnom 
dome v Ríme užívajú tieto typy tymiánu: tymián s vôňou ruží, 
tymián grécky a tymián s vôňou jazmínu. Pravda existuje ešte viac 
druhov východných tymiánov, ale v tomto monastieri sa používajú 
iba tieto. (Uviedli sme to ako príklad).

V prvých storočiach sa kresťania vyhýbali používaniu kadidla pri 
svojich bohoslužbách. Kadidlo bolo pre nich symbolom pohanstva. 
Bolo pre nich symbolom zrieknutia sa svojej viery. Tento názor 
vyplýval z toho, že keď prenasledovaní kresťania priniesli kadidlo 
ako obeť pohanským bohom, nezomreli, ale ich prepustili na slo
bodu.

Spaľovať tymián pri svojich bohoslužbách začali kresťania prak
ticky až v 4. storočí, keď dostali slobodu vyznania od cisára Kon
štantína Veľkého.

y  5. storočí sa kadidlo používa v cirkvi všade. Dokonca na Chal- 
cedonskom sneme r. 451 už karhajú episkopa Dioskora Alexan
drijského za to, že nepoužil tymián pri pohrebe jedného nábož
ného kresťana.

Zaujímavý bol vývoj nádob, v ktorých sa spaľoval tymián. Napr. 
v chráme sv: Sofie v Konštantinopole (Carihrade) boli v podlahe 
chrámu otvory, ktorými prichádzal voňajúci dym tymiánu.

Kadidelnica mala kedysi tvar našej dnešnej loďky (nádobka, 
v ktorej sa uchováva tymián). Nemala retiazky. Kňaz alebo diakon

hore Athos (v Grécku) to ešte aj dnes takto robia. Po grécky sa 
kadidelnica (bez retiazok) volá „kacija“ , alebo „kaceja“ .

Naša kadidelnica, v podobe, ako sa používa dnes, sa zaviedla 
v 11. alebo v 12. storočí. Najprv nemala prikrývku. Pre Východ sú 
dnes charakterizované malé kadidelnice na kratších retiazkach. 
(Aby boli lepšie manipulovateľné. V niektorých oblastiach 
Východu sú na retiazkach zavesené malé zvončeky, ktoré pri 
kadení ľubozvučne zvonia). Pre Západ sú charakteristické ťažké 
masívne kadidelnice na dlhších retiazkach.

Symbolika kadenia je na Východe veľmi hlboká.
Konštantinopolský patriarcha Ján Pôstnik ( t  595) hovorí, že kadi

dlo je symbolom dvoch prirodzeností Ježiša Krista: samotná kadi
delnica predstavuje ľudskú prirodzenosť, a oheň predstavuje bož
skú prirodzenosť.

Ďalšia symbolika kadidla a kadenia:
1. Dym z kadidelnice vystupuje nahor, preto je symbolom 

našich modlitieb a obety, ktoré stúpajú pred Boží trón.
I na večierni spievame: „Nech modlitba moja vznáša sa k tebe 

ako kadidlo. . . "  (Ž 140, 2). Tieto slová žalmu viackrát spievame v 
pôstnom období v Liturgii vopredposvätených Darov (preždeos- 
vjaščennych). V Zjavení sv. Ján hovorí (5, 8; 8, 4), že tymián pred 
Božím trónom označuje modlitby svätých.

2. Keď kňaz alebo diakon okiadza ikony, predstavuje to obeť; 
dar Bohu (keď sa okiadza oltár — prestol) a svätým (keď sa okia
dzajú ich ikony). Keď sa okiadzajú ľudia, znamená to prosbu, aby 
pán Boh prijal ich modlitby, podobne ako ten dym z kadidelnice.

Okiadzať ľudí má aj iný ešte hlbší význam. Všetci vieme ako 
často vyzerajú naše modlitby ,v cerkvi. Naše myšlienky neraz blu- 
diá sem a tam. A tu má kadidlo za úlohu vyhnať zlých duchov, zlé 
myšlienky, ktoré nás chcú odviesť od modlitby (Mt 13,19; Lk 8,12;. 
22, 31; Jn 13, 2; 1 Pt 5, 8; 2 Kor 2, 11).

Okiadzanie ľudí má aj význam, že ich očisťuje od nečistoty sve
ta, z ktorého prišli do cerkvi. Preto keď kňaz okiadza veriacich, títo

ho držal v rukách a kadil ním v podobe kríža (vo vzduchu). Na Gr. kat. cerkov v Poši z r. 1721



sa majú nábožne ukloniť a prežehnať (malé metanie). Na znak 
úcty veriaci pri akomkoľvek kadení vždy stoja!

3. Kadiť sa vždy začína od oltára, na ktorom stojí kivot (boho- 
stánok s Eucharistiou). Kňaz s kadidelnicou pri okiadzaní sa neus
tále vzdiaľuje od oltára. Je to symbol vychádzajúcej milosti Svä
tého Ducha. (Túto symboliku v 3 bode uvádza Simeon, solúnsky 
metropolita — 1428).

Žeravé uhlie v kadidelnici, na ktoré sa kladie tymián, predstavu
je, že s takou láskou k Bohu sa majú rozpáliť naše srdcia.

Ako vidíme, kadenie má hlboký význam. Pripomeňme si to 
vždy, keď (napr.) v nedeľu alebo vo sviatok vidíme, ako kňaz či 
diakon používajú kadidlo. Musíme využívať všetky prostriedky, 
ktoré nám pomáhajú k zdokonaleniu a prehĺbeniu vrúcnosti našej 
modlitby. Čím viac bude naša modlitba — rozhovor s Bohom 
vyvierať z nášho úprimného srdca, tým skôr bude vypočutá.

Vladimír Mariánsky, OSBM, Rím

Najradšej spievam o slobode

Ivan H o f f m a n ,  je spevák, ktorý aktívne a jednoznačne pridal 
svoj hlas k nežnej revolúcii a doslova revolučnou sa stala jeho pie
seň „Sľúbili sme si lásku.. . (Jeho obsah inšpiroval šéfredaktora 
nášho časopisu k úvahám, ktoré boli uverejnené v Slove č. 5, 6). 
Koncom mája navštívil aj Košice a tak vznikol nasledujúci rozho
vor.

Keď počul, že je reč o gréckokatolíckom časopise SLOVO, živo 
zareagoval:

Časopis Slovo poznám. Bolo ho dostať v bratislavských kosto
loch. Nebol v ňom duch Pacem in terris, takže ho ľudia radi čítali. 
Malo často lepšiu úroveň, ako iné katolícke periodiká. Všeobecne 
si časopis získal dobré meno.

Redakcia: Ďakujeme za slová uznania. Obráťme však pozor
nosť iným smerom. Povedzte, o čom najradšej spievate vo svojich 
pesničkách?

Ivan Hoffman: So mnou je to tak. Tým, že som protestný spe
vák, duchovný a lyrický, tak spievam o troch rôznych veciach. Asi 
najradšej spievam o slobode, o pravde a láske.

Red.: Čo podľa vás, náš národ v súčasnosti najviac potrebuje?
I. H.: Najviac by som samozrejme odporúčal takú základnú,pd- 

noduchú vlastnosť: dobrotu, porozumenie pre druhých, pre iných. 
Celkove snáď takú schopnosť, keď je niekto iný, tak sa tým oboha
tiť. Práve tým, čím je iný. Nestavať sa hneď do opozície. Nezazlie
vať mu to, že je iný. Mám dojem, že by sme mali byť rôzni a tou 
rôznosťou sa obohacovať. To je to, čo si myslím, že sa musíme 
zvlášť naučiť. A v tej rôznosti sa spájať. . .  V tom je práve takéto 
vyššie porozumenie.

Red.: Aj vo svojej najznámejšej pesničke spievate: Sľúbili sme 
si lásku .. .

I. H.: Už existuje i pokračovanie tejto pesničky — ako to dopa
dlo, ako sme si to nesplnili. Musím citlivo rozlíšiť, ktorú verziu kde 
hrať. Niekde je lepšie zahrať prvú, inde radšej druhú.

Red.: Kto je autorom vašich pesničiek?
I. H: Skladám si ich sám, hudbu i text.

Red.: Ste veriaci človek?
I. H.: Áno, som konvertita. Skúšal som rôzne náboženstvá. Zos

tal som pri katolíckej viere. Tá sa mi najviac páči. Moja dcéra je 
vychovaná v náboženskom duchu. Až teraz si uvedomujem, o čo 
všetko som prišiel, keď som vyrástol v inom prostredí.

Red.: Aký je váš názor na súčasné vzťahy medzi Čechmi a Slo
vákmi?

I. H.: Moja manželka je Češka, pochádza z Moravy. Detstvo 
som prežil v Prahe, kde sme bývali s rodičmi. Tam som sa vždy 
cítil Slovákom a nemal som nikdy s národným sebavedomím 
žiadny problém. Rád spomínam na to, ako ma pani učiteľka vyvo
lala, keď bol v čítanke článok v slovenčine. Ja som ho prečítal a 
spolužiaci ma obdivovali. Nebolo im to smiešne. Oni to obdivovali, 
že som dokázal to, čo oni tak dobre nevedeli. Doma sme hovorili 
po slovensky.

Veľmi dlho hrám v Čechách a publikum mi vždy rozumelo. Nikdy 
nikomu nevadilo, že si to vlastne musia prekladať. Ja mám osobné 
dôvody vidieť, že tieto dva národy sa môžu vzájomne obohatiť. . .  
Navyše mi to pripadá úplne absurdné, keď sme sa tu všetci spo
ločne oslobodili. Tak teraz sa máme oslobodzovať od seba? Mne 
dovoz tých „vlasteneckých“ rečí pripadá ako diverzia. Drvivá väč
šina ľudí tu u nás v republike, chce žiť v spoločnom štáte. A to je 
rozhodujúce.

Naplnená sála však už čakala. Čas sa naplnil. Ivan Hoffman 
berie svoju gitaru a odchádza na javisko, aby rozdával radosť, 
potešil svojou piesňou. Tak dovidenia, pán Hoffman . . .

Rozhovor pripravila dr. Mária Pešeková

Prepodobný Simeon stípnik učí národ. Jeho pamiatku si pripomíname 1. 
septembra



■ - r — ,

+  ¿m pn;Hňš sumu uicru ?

Sviatosť pokánia (zmierenia)

Táto sviatosť je pre mnohých veriacich kresťanov
• katolíkov dosť problematická. Pre mnohých je sku: 

točne zmierením sa s Bohom, duchovným obrodením, 
či posilou proti pokušeniam zlého ducha. Iní zasa k nej 
pristupujú bez toho, žeby si uvedomili, čo im Bol. 
v tejto sviatosti ponúka. A ďalší ju pokladajú za výme- 
sel cirkvi, aby mohla ľudí komandovať.

Dnes prejdeme touto sviatosťou viac všeobecne 
a neskôr sa zastavíme pri niektorých veciach, aby sme 
túto sviatosť lepšie pochopili a vo svojom živote čo 
najlepšie zužitkovali.

Hriechmi, zvanými smrteľnými — prinášajúcimi 
duchovnú smrť — pretrháme svoj zväzok s Bohom 
a strácame nadprirodzený život. Menšie hriechy, 
zvané všedné — lebo sú menej vážne alebo menej uvá
žené — nie sú odvrhnutím od Boha.

Posväcujúca milosť teda v prípade všedného hrie
chu zostáva v našej duši, ale všedné hriechy nepo
chybne oslabujú naše životné postoje voči Bohu, čím 
sa zväčšuje nebezpečenstvo smrteľného hriechu.

Vo Svätom písme nie je ľahko nájsť rozdiel medzi 
týmito dvoma druhmi hriechov, a to hlavne preto, že 
ono sa takmer výlučne zaoberá smrteľnými hriechami. 
Je však jasné aj tak, že takéto odstupňovanie jestvuje.
V oboch prípadoch sa dopúšťame porušenia Božieho 
zákona, avšak v jednom ide x> vzburu, kým v  druhom

1 nie. Možno to zrovnať s našim vzťahom k ľudským 
zákonom. Napomáhanie nepriateľa v čase vojny je 
protizákonné. Je ním aj vedenie automobilu nedovole
nou rýchlosťou. V prvom prípade máme však do čine
nia so zradou, kým zase veľa ľudí, ktorí by pohotové 
zomreli za vlasť, celkom bezstarostne prichádza do 
konfliktu s dopravnými predpismi.

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) ako prostriedok 
získania odpustenia hriechov bola ustanovená Kris
tom po jeho zmŕtvychvstaní, v ten istý deň večer. Zom
rel, aby nás vykúpil z hriechu, a hneď aj robí bezpro
stredné kroky na odpustenie každého jednotlivého 
hriechu.

Sv. apoštol Ján rozpráva, ako Spasiteľ vošiel do 
večeradla a zastal si medzi apoštolmi a povedal im: 
„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 
Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite 
Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú triu 
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 
21—23). Keď cirkev týmito slovami dostala od Krista 
moc odpúšťať hriechy v jeho mene, ustanovila v prie
behu času sama spôsob vysluhovania tejto sviatosti: 
katolík má vyznať hriechy kňazovi. Keď nie je súkrom
ná, osobná spoveď možná, napr. keď je veľký počet 
ľudí ohrozený bezprostredným nebezpečenstvom (po
čas vojny letecký nálet, veľké zemetrasenie), kňaz 
môže udeliť rozhrešenie bez osobného vyznania hrie

chov, ale pod podmienkou, že rozhrešení vyznajú 
neskôr, ak budú mať možnosť, tieto hriechy v spovedi 
kňazovi.

Kňaza viaže prísne zachovanie tajomstva a o hrie
chov zo spovedi nesmie vôbec hovoriť, ba mimo spo
vednice ani s tým, kto sa uňho spovedal.

Prvou nevyhnutnou podmienkou získania odpuste
nia hriechov je, aby sme ich ľutovali. Avšak nie každá 
ľútosť je dostatočná. Musíme ľutovať hriechy preto, že 
sú úražkou nekonečne dobrého Pána Boha. Hriech 
nerobí hriechom to, že sme spôsobili niekomu škodu. 
Škodu nám môže odpustiť aj ten poškodený. Hriech 
robí hriechom to, že sme neposlušní voči Bohu, lebo 
on prikázal: „Nepokradneš!“ Túto neposlušnosť môže 
odpustiť jedine Boh. Preto musí mať naša ľútosť jeho 
na zreteli. Ľútosť je vtedy dokonalá, keď hriešnik 
ľutuje preto, že urazil Boha, ako dobrého a milujúceho 
Otca, ktorému za všetko vďačí a ktorému je zaviazaný 
poslušnosťou. Ak sa vyspovedáme kňazovi z posluš
nosti voči Bohu, stačí aj menej dokonalá ľútosť. Za 
takú považujeme ľútosť nad stratou neba a obava pred 
Božím trestom za spáchané hriechy.

Niekedy veriacemu, ktorý je tlačený počtom i ťar
chou svojich hriechov, sa môže zdať, že kňaz tu nemá 
čo hľadať. Pokladá kňaza za nezvaného hosťa, ktorý 
sa mieša do jeho vecí. Veď vraj boí porušený Boží 
zákon a hriešnik túži po odpustení Boha. Prečo sa teda 
nestačí vyznať z hriechov iba samému Bohu? Ako 
možno získať odpustenie hriechov od niekoho iného 
než od samého Boha? Nuž, rozhodol Ježiš Kristus, 
Boží Syn, ktorý povedal apoštolom a cez nich aj ich 
nástupcom: „Komu odpustíte hriechy, budú mu 
odpustené . . . “ Teda nie je vecou hriešnika rozhodo
vať o tom, akým spôsobom má získať odpustenie hrie
chov.

Jednako sa zastavme pri tejto otázke, pretože v nej 
hrá vážnu úlohu dôležitá zásada Božského poriadku 
vykúpenia. Totiž Boh používa ľudí, aby dal ľuďom 
svoje dary. K Božiemu zjaveniu prichádzame prostred
níctvom druhých: Tí, ktorí sú takí presvedčení, že iba 
k samému Bohu sa treba obracať o odpustenie hrie
chov, by sa nikdy neboli dozvedeli, že Kristus za nich 
zomrel, keby im ô tom neboli povedali iní ľudia. Sú to 
či už živí učitelia, ktorí majú v cirkvi poverenie vyučo
vať, alebo ľudia dávno zomrelí, ktorí napísali Sväté 
písmo z vnuknutia Svätého Ducha. Ďalší zasa to 
Písmo preložili a iní im ho sprístupnili.

Nadprirodzený život sme získali, keď sme sa krstom 
„znova narodili“, a ten krst nám udelil človek. Od člo
veka dostávame aj Krista z Najsv. Eucharistii. Teda aj 
sprostredkovanie odpustenia hriechov patrí do tohto 
poriadku, teda cez človeka, ktorý má túto moc. Dôvo-
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dom odmietania pre mnohých je možno práve vyzna
nie hriechov pred druhým človekom a to nik nemá rád. 
Ale práve to je časťou pokánia.

Ak skutočne ľutujeme hriechy a sme odhodlaní 
spraviť všetko, čo je v našej moci, aby sme napravili 
škody, ktoré sme hriechami spôsobili iným (napr. vrá
tiť ukradnuté veci, alebo odvolať falošné obvinenie), 
dostávame rozhrešenie. Naša vina je zmazaná. Ak náš 
žiaľ, hoci i úprimný a primerane motivovaný, nie je 
však taký silný, ako to vyžaduje veľkosť našich hrie
chov, môže nás za ne ešte čakať trest. Ale vina pre
stala jestvovať a trest — môže byť na tomto svete 
alebo očistci — je obmedzený a bude mať raz svoj 
koniec. Takto sme ušli, vďaka odpusteniu hriechov, 
pred večným trestom.

Treba tu ešte spomenúť zadosťučinenie, alebo lep
šie kajúci čin (pokuta). Je to vyváženie, v istom zmysle

náhrada (compensatio) časného trestu zapríčineného 
hriechami. Toto vyváženie sa má uskutočniť dobrými 
a trestajúcimi skutkami, ktoré určuje spovedník 
a dobrovoľne prijíma spovedajúci sa. Spovedajúci sa 
tento kajúci čin má vykonať z lásky k Bohu, že mu jeho 
hriechy odpustil.

Sviatosť zmierenia nie je len odstránením viny. Naša 
duša prebývala v temnotách hriechu. Spoveď a roz
hrešenie nám vracajú Božiu milosť. V nadprirodzenom 
zmysle sme znovu živí, plní svetla. Ako členovia 
tajomného Kristovho tela sme boli vtelení doňho, do 
Krista. Ale prítok jeho života bol do našej duše zasta
vený neoľutovaným hriechom. A teraz po ľútosti, 
vyznaní a rozhrešení tento Boží Kristov život v nás 
nanovo pracuje.

(Podľa F. J. Sheeda a ThDr. J. Vrableca pripravil M. M.)

Som kresťan

Ním som sa stal vo sv. krste. Bol som prijatý do veľkej, 
vznešenej a jedinečnej spoločnosti — do Kristovej cirkvi. 
Krstom som obdržal nový život, stal som sa Božím dieťa
ťom. A keď som Božím dieťaťom, teda aj dedičom večného 
blaženého života (Rim 8, 17). Kristova cirkev je tou loďou, 
ktorá nás má preplaviť cez búrkou zmietané životné more 
do prístavu večnosti — k Bohu. Od neho sme vyšli, k nemu 
smerujeme, ako ku Tvorcovi všetkého i všetkých.

V krste, prostredníctvom krstných rodičov, zriekol som 
sa služby diablovi, slávnostne som sľúbil . vernosť 
Bohu . . . Zápis vo farskej matrike toto všetko dokumentu
je.

Treba si preto uvedomiť a ozrejmiť, aká zmena sa so 
mnou stala vo sviatosti krstu. Predovšetkým: stal som sa 
kresťanom, „obliekol" som Kristovo meno (porov. Gal 3, 
27), vzal som ho za svoje. Kristus a jeho učenie mi má byť 
teda všetkým. Ďalej: bol som zmierený s Bohom, znovu- 
získaný pre nebo, ktoré mi bolo pre dedičný hriech zatvo
rené. Pri krste som odumrel sebe, ako hovorí apoštol náro
dov sv. Pavol: „U ž nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 
2 , 20).

Preto, ak chcem byť ozajstným kresťanom, musím 
umŕtvovať svoj egoizmus, nezriadenú zmyselnosť, znášať 
trápenie, osočovanie, krivdy, nespravodlivosť, k ríže . . . 
„Kto chce ísť za mnou, nech . . . vezme svoj kríž a nasle
duje m a“ (Mt 16,24). — Áno, s Kristom nielen pri jeho sláv
nostnom vchode do Jeruzalema, keď mu zástupy volali: 
„Hosanna!“ (Jn 12, 13), ale s ním aj na Veľký piatok, keď 
tá masa ľudí zatínala päste a kričala: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 
(Jn 19, 6). Ba ešte ďalej. Až na vrch Kalvárie, na vrch svo
jej životnej Kalvárie, s tým, že pp každom Veľkom piatku 
príde aj slávne vzkriesenie . . . Lebo v každom Veľkom 
piatku pre kresťana je už predzvesť víťazstva, predzvesť 
slávy, predzvesť vzkriesenia . . . !

Veľká je to vec byť kresťanom, narodiť sa pre život 
s Kristom, nie menšia však a nie ľahšia je vec žiť s Kristom, 
pre Krista a takto pre večný život. — Ťažká je to úloha, prí

liš vznešený cieľ a my sme takí slabí, — hovoria, dôvodia, 
nariekajú mnohí.

Nepopieram.
Umŕtvovať svoje nezriadené vášne, svoju slepú zmysel

nosť, žiť v konzumnej spoločnosti, ale akoby mimo nej, 
postaviť sa proti spustlému svetu, jeho pýche, zvodom . .. 
Je to ozaj ťažký boj. Tu však Božia milosť vo sviatostiach 
dáva kresťanovi silu žiť podľa viery, premáhať prekážky, 
odolávať zvodom, neohrozene vyznávať svoju vieru, uče
nie lásky k Bohu a blížnemu. — Toto je byť kresťanom, o 
toto sa usilujme.

ThDr. Ján S e m a n

Úvaha o človekovi

„Dnes si bohatý, zajtra chudobný; dnes zdravý, zajtra 
chorý; dnes veselý, zajtra smutný; dnes slávny, zajtra v 
pohŕdaní; dnes mladý, zajtra starý. Či je niečo ľudské aj 
stálym, či netečie ono podobne ako riečne potoky? Len čo 
sa ono objavilo, a už nás zanecháva skôr ako tieň. Čože 
sa povyšuješ, ty, človeče, dym a silueta?“
(Sv. Ján Zlatoústy, Beseda IV. na slová proroka Izaiáša; 4, 
125 —  Vybral: V. M.)

8



PÍŠU N Á M  B O H O S L O V C I
T ŕ r r  -

duchovnosť tejto ikony. Šťastný je človek, ktorý v ikonách 
objaví ďalší prameň živej vody pre svoj duchovný život 
a rast.

(Poznámka redakcie: Suor Maria Donadeo v knihe Icone 
Mariane Russe, Brescia 1988, v ktorej krátko opisuje 51 ruských 
kon, kladie ikonu Vladimírskej Božej Matky na prvé miesto).

(Podľa Meaning of Icons preložil: M i r ó n)

Vladim írska Bohorodička

Jedným z najstarobylejších obrazov typu „U  m i le n  i - 
je  “ je slávna ikona — Vladimírska Božia Matka. Dátum 
vzniku tejto ikony siaha do 11. storočia alebo na začiatok
12. storočia.

Podľa tradície ikonu 
namaľoval sv. evanjelista 
Lukáš ešte za života Bohoro
dičky. Tá, keď uvidela tento 
obraz, opakovala proroctvo: 
„Hľa, od tejto chvíle blaho
slaviť ma budú všetky poko
lenia“ (Lk 1, 48), a dodala:
......s týmto obrazom je moja
milosť a sila“ . Podľa análov

ikona bola r. 1155 prinesená do Kyjeva z Carihradu. V tom 
istom roku bola prenesená do Suzdalu a r. 1161 do Vladi
míra. Podľa tohto mesta dostala svoje meno. R. 1395 bola 
ikona prenesená do Moskvy. V súčasnosti sa nachádza v 
Treťjakovskej galérii.

Táto ikona mala v starom Rusku zvláštne miesto. O tom 
svedčia záznamy v letopisoch. Ikona Vladimírskej Božej 
Matky bola uctievaná ako veľký svätý poklad národa, ktorý 
sa k nej utiekal ako k svojej ochrankyni. Dobrovoľník armá
dy, ktorá bojovala a bránila Moskvu pred dobyvačnými voj
skami Poliakov r. 1612 bojoval nielen za mesto, ále tiež za 
túto ikonu: „Je pre nás lepšie zomrieť, než dopustiť zne
svätenie obrazu nepoškvrnenej Vladimírskej Božej Mat
ky.“ Táto známa ikona viaže k sebe tri miestne sviatky, 
ktoré sú spomienkou na zázračnú ochranu Moskvy na prí
hovor Božej Matky pred Tatármi (26. august 1395, 23. jún 
1480 a 21. máj 1521).

Rozlišujúcou črtou Vladimírskej ikony Božej Matky je 
postavenie Bohorodičky a Dieťaťa. Bohorodička drží Dieťa 
pravou rukou. Hlavu má naklonenú k Dieťaťu. Ľavou rukou 
sa dotýka pleca Ježiša Krista alebo častejšie ju drží na 
svojej hrudi. Gesto ľavej ruky preniknuté hlbokou modlit
bou upriamuje pozornosť na Dieťa, ktoré je vykreslené 
veľmi jemne a živo. Tvár pritíska k lícu matky. Zdá sa, 
akoby chcel utíšiť jej skrytý zármutok. Bohorodička pozerá 
do diaľky s pohľadom plným hlbokého citu a utrpenia. Jej 
ostrá sústredená tvár je naklonená k milovanému synovi, 
nie však ako k ľudskému dieťaťu, ale ako k Stvoriteľovi 
sveta, z nej narodeného. Nakláňa sa k Dieťaťu, čím hľadá 
u neho milosť pre tých, ktorí prišli k Nemu dôverujúc jej prí
hovoru.

Pozorného a duchovne disponovaného diváka naplno 
zasiahne jednoduchosť, ale zároveň neopísateľne hlboká

Ikona Černobyľskej Božej Matky — dielo Marusji Jarockej z Austrálie, 
pri príležitosti druhého výročia Černobyľskej tragédie.

Na tvári Božej Matky, čiernej od rádioaktívneho žiarenia, je skrytý sym
bol Černobyľskej katastrofy. Symbol žiarenia, ktoré otrávilo Ukrajinu, je 
na ramene Božej Matky a symbol žiarenia na svätožiare Ježiša Krista 
ukazujú na budúce následky rádioaktívneho žiarenia.

Trojzuby dole na rúchu Božej Matky symbolizujú hroby prvých Ukrajin
cov, ktorí zomreli na následky tejto strašnej katastrofy.

„Ak si myslíš, že sa tvoja sláva zmenší, ak to, čo teraz 
vieš iba sám, budeš vedieť spolu s mnohými? Naopak, 
vtedy sa zväčší tvoja sláva a úžitok, keď potlačíš v sebe 
závisť, keď zničíš v sebe nenávisť, keď ukážeš veľkú lásku 
k bratom (blížnym).“

(Sv. Ján Zlatoústy, Proti Anomejom, Slovo desiate, 1, 
785. Vybral: V. M .) ■
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Zastavenie v pražskom chráme sv. Klementa
V historickej časti Prahy — Karlova

1 — priamo v jeho srdci, je gréckoka
tolícky chrám sv. Klementa. Tu je cen
trum náboženského života gréckoka
tolíkov v hlavnom meste ČSFR. Pri
chádzajú sem i veriaci žijúci v 
Čechách. I návštevník zo Slovenska 
sem rád zavíta, aby sa niečo dozve
del o gréckokatolíckej cirkvi v českých 
podmienkach.

Práve toto miesto pôsobenia — 
hlavné mesto našej republiky — pri
náša so sebou určité špecifické posla
nie, ktoré táto farnosť plní. Odráža sa 
to i v jej celkovom pôsobení.

Správcom farnosti je o. Ivan L j a - 
v i n e c , t. kanonik, ktorý bol osobným 
tajomníkom otca biskupa Pavla Goj- 
diča a tiež aj otca biskupa Bažila Hop
ká. Kaplánom je o. Kornel Baláž.

Účinkovanie v Prahe je svojím spô
sobom veľmi významná funkcia; rep
rezentuje nás pred celou Európou, ba 
možno dokonca — aj pred celým sve
tom. Toto poslanie sa znásobuje v 
poslednom čase, kedy čoraz viac 
návštevníkov prichádza do Prahy.

Ako žijú gréckokatolíci v Prahe, 
spýtali sme sa otca Ivana Ljavinca. 
Odpovedal:

„Naša farnosť má trocha iné pod
mienky pre svoje pôsobenie, než je 
tomu v ktorejkoľvek inej farnosti, napr. 
na východnom Slovensku. Tento 
chrám nemá svoje zázemie. Tu 
veriaci žijú roztrúsení po celej Prahe. 
Kto pozná tunajšie komunikačné pro
striedky, vie, čo to znamená. Metro 
znemožnilo používať starým a chorým 
ľuďom pohyblivé schody, takže 
otázka dopravy je v Prahe pomerne 
zložitá. Preto sa duchovný život kon
centruje na nedeľné bohoslužby, 
ktoré začínajú ráno o ôsmej hodine. 
Je to čítaná Služba Božia s piatimi 
časťami v českej reči. Potom nasle
duje utiereň a o desiatej hodine veľká 
Služba Božia, na ktorú sa schádzajú 
veriaci z Prahy a okolia. Po veľkej 
Službe Božej máme hneď večiereň. 
Práve pre tie komunikačné podmien
ky, ktoré sú tu v Prahe. Túto situáciu 
by som prirovnal k staničnej pastorač
nej službe.“

Redakcia: To je veľmi výstižné pri
rovnanie.
O. Ivan Ljavinec: Je to naozaj tak. 
Ľudia sa tu stále menia. Dnes tu boli 
ľudia zo Závadky, USA, ZSSR, Užho

rodu, Rakúska i z Kralúp. Dnes sme 
sa stretli s tými, nabudúce prídu zasa 
iní. Dnes ste tu vy, zajtra prídu iní 
návštevníci. Cerkov je napriek tomu 
stále zaplnená. Je známa medzi praž
skými obyvateľmi tým, že sa tu pekne 
spieva. Dnes tu bolo Vatikánske tele
vízne štúdio, ktoré v spolupráci s 
inými natáčalo našu Službu Božiu. 
Robia prieskum, zaujímal ich tunajší 
náboženský život, naše pomery. 
Pochopiteľne ich zaujímali i naše 
vzťahy s pravoslávnou cirkvou. Naša 
situácia sa ozaj príkladne vyriešila už 
v roku 1968. Pražský pravoslávny 
metropolita Dorotej nám tento chrám 
v roku 1968 vrátil. Pochopil situáciu a 
bratsky riešil tento problém . . . Zho
dou okolností tu dnes natáčala i Mos
kovská agentúra Novosti. I tam už 
svitá pre gréckokatolícku cirkev nový 
život.

Red.: Ak berieme do úvahy všetky 
tieto skutočnosti, je záujem o čin
nosť vašej farnosti?

I. L.: Záujem o duchovný život tu 
ozaj je. Napr. stále sa nám hlásia laici, 
ktorí sa chcú naučiť naše krásne spe
vy. Mnohí sa už dobre naučili spievať 
utiereň, už menej večiereň, ale veľmi 
sa o to usilujú. Bohoslovci z Litoméŕíc 
(rím. kat.) nám veľmi radi pomáhajú a 
často asistujú pri bohoslužbách. 
Vytvorili si v seminári také neformálne 
spoločenstvo, krúžok záujemcov, 
ktorí študujú našu liturgiu a využívajú 
každú možnosť, aby svoje poznatky 
uplatnili v praxi.
Red.: Pre vás je to iste povzbudivé.
I. L.: Je to naozaj veľmi povzbudivé a 
posilňujúce. Dôkazom toho je i naša 
prvá Služba Božia vysielana Česko
slovenským rozhlasom (na českom 
okruhu) na Kvetnú nedeľu t. r., pri kto
rej asistovali rím. kat. bohoslovci z 
Litoméríc. Medzi poslucháčmi to malo 
mimoriadny ohlas.

Red.: Využijú bohoslovci tieto 
poznatky v praxi?
I. L.: Áno, mnohí z nich dosiahli 
potom kvalifikáciu — biritúalistov. 
Dvaja z nich mali dokonca primície v 
našom chráme. Veľkú zásluhu na tom 
ma ThDr. Stanislav Prokop, ktorý 
teraz prednáša na CMBF v Litoméŕi- 
ciach. Tu neďaleko jé známe pútnické 
miesto Stará Boleslav a práve tu orga
nizuje každý rok otec S. Prokop gréc
kokatolícku liturgiu, ktorú sám slúži za

asistencie všetkých bohoslovcov 
fakulty. Otec Prokop je rímskokatolík, 
poľského pôvodu a už počas svojho 
štúdia v našom chráme asistoval, 
neskôr aj kázal i na našich chrámo
vých sviatkoch. V súčasnosti patrí 
medzi najschopnejších kňazov. Má 
hlboký vzťah k našej východnej litur
gii.

Red.: Poznanie východného 
obradu iste každého obohatí a je 
vlastne predpokladom vzájomného 
zblíženia v budúcnosti. Z hľadiska 
budúcnosti je však dôležitá i 
výchova novej generácie. Vyuču
jete náboženstvo na školách?
I. L.: V roku 1968 sme verejne orga
nizovali výuku náboženstva v sakristii.
V dôsledku zosilneného dozoru nad 
cirkvami sme nahlásili, že pripravu
jeme ku sviatostiam len individuálne.
V školách nevyučujeme náboženstvo, 
a to práve preto, že veriaci sú roztrú
sení po celej Prahe. V tomto smere 
máme veľké ťažkosti, pretože rodičia 
deti nepustia, aby sa túlali po Prahe. 
Rodičia sú pracovne zaneprázdnení, 
takže na tomto všetko stroskotáva.

Tu by sme veľmi potrebovali 
sestričky, ktoré by sa tomu mohli 
venovať. A nielen tomu, ale i navšte
vovať chorých, vypomáhať pri boho
službách. My sme odkázaní na 
pomoc jednej obetavej, chorej ženy, 
ktorá má 76 rokov. Bohužiaľ, na moje 
viaceré prosby ani jedna rehoľa neza
reagovala a pokladajú iné miesta za 
dôležitejšie, ako hlavné mesto Prahu. 
Takže tu sa javí veľmi aktuálna 
potreba sestričiek. Všetky tie prázdne 
miesta, na ktoré nestačíme, rýchlo 
vypĺňajú svojou aktivitou rôzne sekty, 
ktoré majú čas i dostatok ľudí a 
venujú sa. starým, chorým a opuste
ným ľuďom. Sú tu nevyužité pasto
račné možnosti. U nás je len taká 
forma prijateľná — vytvoriť duchovné 
spoločenstvo i napriek podmienkam, 
v ktorých sa nachádzame. Robíme čo 
je v našich silách; pán kaplán pracuje 
veľmi obetavo, ale nestačíme na všet
ko. Hlavné mesto si žiada svoje.

Red.: Som svedkom toho, že je u 
vás ozaj veľmi rušno. Mohli by ste 
spomenúť niektorých významných 
návštevníkov?
I. L.: Pri príležitosti návštevy Svätého 
Otca pricestovali gréckokatolíci z 
Rumunska, baziliáni z Užhorodu s
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biskupom Ivanom Margitičom, ktorý 
sa zapísal do dejín tým, že prežil 
inscenovanú dopravnú nehodu, pri 
ktorej zahynul užhorodský gr. kat. bis
kup Teodor Romža. Ako bohcpslovec 
sprevádzal otca biskupa práve' v onej 
osudovej chvíli. Utrpel vtedy zranenia. 
Pracoval účin.ne ako tajný biskup až 
do dnešných dní.

Zastavil sa tu i ThDr. Libor Kovaľ z 
Freiburgu (SRN), ktorý pôsobí v služ
bách apoštolského vizitátora. Ďalej

Slováci z Kanady a USA, keď cesto
vali na biskupskú vysviacku do Prešo- 
va. Vítali sme ich na letisku i vyprevá
dzali. Bol tu arcibiskup Štefan Kočiš- 
ko, biskup Michal Dudick, biskup 
Tomáš Dolinay a ďalší!

Zvlášť milá bola návšteva otca bis
kupa Michala Rusnáka z Kanady, 
ktorý sa tu v r. 1950 skrýval. Prejavil 
veľké pochopenie pre naše pomery i 
pre túto obrovskú pražskú farnosť. Je 
veľmi potrebné ju administratívne

doriešiť a usporiadať. Podľa názoru 
otca biskupa M. Rusnáka by sa tu mal 
zriadiť vikariát. Toto riešenie navrho
val už otec Klement. Veríme, že náš 
otec biskup čím skôr bude riešiť naše 
problémy, aby sme spoločne vytvorili 
vhodné podmienky pre duchovný 
život našej farnosti.

Za rozhovor 
P e š e k o v á

ďakuje dr. Mária

Poodpustové reminiscencie...
Priblížila sa plnosť časov. Lúky okolo Mariánskej hory nad 

Levočou dozreli v šťavnatej tráve, modrých margarétach a zvonče
koch. Rozvoniavajú okolo hory k hranici storočných dubov, do 
dolín, smerom k Úloži a Toryskám. Vidno ich na vyrúbaných 
pásoch jedľových porastoch na svahoch Levočského pohoria tam, 
kde boli kedysi Dvorce. Dozrievajú už i polia a spievajú v klasoch 
pod Spišským hradom. Je to chorál, vlastne paraklis hučiaci mi 
v srdci a doznievajúci v reminiscenciách na odpust v Levoči. Už 
dávno som nebol svedkom takej mohutnej oslavy Krista, prostred
níctvom Božej Matky. Oslavy, ktorá sa niesla Mariánskou horou 
v modlitbách a pri speve po slovensky, vt rusínsko-ukrajinskom 
jazyku a nárečiach, po nemecky a maďarsky. Paraklis v srdciach 
mariánskych pútnikov. '

Mariánska hora obrastená storočnými dubmi, s malou bazilikou 
a kostolíkom gréckokatolíckych veriacich po celý deň kúpajúci sa 
v lúčoch slnka, so státisícimi pútnikmi sa zdala akoby obrovská 
pestrofarebná čiapka zhotovená z množstva súčiastok vlniacich sa 
ako dozrievajúce obilie. Pútnici sa modlia a striedavo spievajú. Zdá 
sa mi opätovne, ako pred rokmi, žepočúvam'a spievam s najväčším 
spevokolom na svete . . .

Zastavujem sa pri rázovitom, skromnom gréckokatolíckom mini- 
kostolíku. Priestorove je malý, ale paraklis, na ktorom sa tu pravi
delne zúčastňujem je svojím obsahom a náplňou veľký . . . Kosto
lík navštevujem od detstva, každoročne. Obľúbil som si milostivú 
tvár sochy presvätej Bohoroúlčky i ľudový vokálny prejav pútnikov. 
Mnohé pútnický sú ešte vždy v kroji z Torysiek, Nižných Repáš, 
Oľšavice, Žakoviec, Blažova, Bajeroviec, Kojšova . . . Pútnici 
spievajú vo variantnej heterofónii v prechodne rozdvojenej do úzko- 
intervalového súzvuku a potom s návratom do unisono. Ako keby 
som bol práve v Jakubovanoch, Toryskách, Kamietike, či Kojšo- 
ve . . . Tu som pred dvadsiatimi rokmi (za Dubčeka) nakrútil na 
zvukový záznam baladu o smrti Božej Matky v simultánnom znení 
viacerých rovnocenných variantov melódie. Bolo to nádherné, uch
vacujúce . . .

Vtedy sa mi zdalo, že vidím pred sebou pohrebný sprievod s rak
vou. V nej leží Božia Matka. Rakvu nesú družbovia r šarišskom 
kroji, družice vedľa nich v partách . . . ako na dedine pred polstoro
čím v Šariši . . . Milujem drevený gréckokatolícky kostolík Božej 
Matky na „Levočskej hure". Patrí k môjmu detstvu i študentským 
rokom v Levoči, keď sme tu vždy na sviatok sv. Cyrila a Metoda 
prichádzali na paraklis. Kostolík bol a je súčasťou mojich ciest po  
svete. Realizujem ich vždy, keď je už po levočskom odpuste. 
V duchu sa do neho vraciam, keď som účastný na východnej sv* 
liturgii Kdekoľvek vo svete. Či už v Bratislave, Prahe, Mníchove, 
Monte Carlo, Nice, New Yorku, Ríme, Záhrebe, Bukurešti, Buda
pešti, Lvove, Vladimíre, Moskve, Leningrade . . . Putujem ulicami 
veľkomiest, kým nenájdem tento Boží stánok.

Stalo sa mi, že neraz mi zablúdila do uší variantná heterofónia 
piesne v. chráme sv. Klementa v Prahe a raz v gréckokatolíckom 
chráme na bulvári St. Germaine v Paríži. Súc prekvapený, stretol 
som sa tu so Slovenkami zo Zemplína. Ešte i tu mali hlavu zahalenú 
do „hustočky“ s uzlíčkom pod bradou (na dlhý krk), ako na 
Zemplíne, či v Šariši.

A  v masách, okolo dreveného kostolíka na Mariánskej hore ich 
bolo tohoto roku neúrekom ...

Živé a mocné sú moje reminiscencie na levočský odpust.
Prežívajú vo mne do najbližšieho odpustu. Ž ijú  v kroji, predspe

vákoch mariánskych piesní, v masovom vokálnom prejave, vy
zváňaní zvonov, v omamnej vôni sviežich dubov, kvitnúcich líp 
a hlbokých lesov okolo hory, nesú sa v stichirách a irmosoch pro
stredníctvom presvätej Bohorodičky na oslavu Ježiša Krista.

Prítomnosť krásy si uvedomujem vždy, keď sa s ňou lúčim.
A j tohto roku mi dýchali smútkami spriatelené steny kostolíka 

i malej baziliky a splývali v nostalgické hnutia. Nosím ich v sebe. Sú 
to moje nehasnúce, neblednúce reminiscencie na odpust v Levoči.

PhDr. Ján O  l e j  ník,  CSc.

„KÝM ĽUDIA SPALI. í í

Konečne sloboda! Sloboda v každom ohľade, aj sloboda náboženstva. 
Na televíznej obrazovke vidno Krišnových učeníkov, ako s nadšením 
spievajú Mahámantru, a v PNS sa predáva ich časopis „Návrat k Bohu“, 
v rozhlase sa robí reklama transcendentálnej meditácie, ktorá je najlep
ším „prostriedkom na odbúranie stresu . . . “ Naivný slovenský človek sa 
pýta: pre koho sa rozhodnúť? Jedna ponuka je vábivejšia, ako druhá...

Tí, čo poskytujú predstaviteľom týchto skupín priestor v rozhlase, 
televízii a novinách (iba mimochodom, na západe také niečo nevidno), 
nevedia alebo si neuvedomujú, čo je v hre. Ide o „deštruktívne kulty“, o 
odcudzenie človeka v plnom a pravom zmysle slova, o telesné, duševné 
a duchovné zotročenie. Na Západe začali vyvíjať činnosť od konca 60. 
rokov. Bilancia je katastrofálna. Mnohí mladí ľudia (lebo oni sú najviac 
ohrození) namiesto dosiahnutia sľubovaného „vyššieho povedomia“, 
„osvietenia“, „prekonania zemskej príťažlivosti“ atď. skončili po 
odchode a či úteku zo sekty (ak sa im to vôbec podarilo) na psychiatric
kej klinike, alebo sú poznačení na celý život. Keby tak niektorí z nich 
mohli vystúpiť v slovenskom rozhlase alebo v televízii!

„Kým ľudia spali, prišiel. . .  nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ.. 
(Mt 13,25). Pri pohľade na pasivitu, s akou sa prijíma horlivosť deštruk
tívnych kultov, mi nevdojak prichádza na um: Kým slovenskí katolíci 
spali, prišiel Šríla Prabhupáda, Mahariši, Maheš Jogí. Sun Myung 
Moon.. .  a . . musí to nadobudnúť také rozmery a také následky, ako 
na Západe? Nedá sa tomu predísť? Napríklad Informovanosťou a roz
hodným postojom biskupov a kňazov, masovokomunikačných pro
striedkov,'rodičov a vychovávateľov. V tejto súvislosti vyťahovať argu
ment náboženskej tolerancie alebo dokonca ekumenizmu je nielen 
nezmyselné, ale samovražedné.  Klára INOVECKÁ
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Cesta le Bohu Zhromažďovacie právo zaručené
(Pokračovanie)

V NEDEĽU SVÄTÁ CIRKEV OSLAVUJE PÁNA BOHA
Cirkev vedie ľud f do neba. Do rieba sa dostaneme, keď budeme 

oslavovať Boha dobrým životom a poklonou, ktorá mu patrí.
Pán Boh nám hovorí vo Svätom písme:
„Spomni, aby si zasvätil deň Pána“ (porov. Ex 20, 8).
Preto svätá cirkev prikazuje každému svojmu členovi:
„ V nedeľu a u prikázaný sviatok byť nábožne prítomný na sv. 

liturgii“ (Druhé cirkevné prikázanie).
Siedmy deň v týždni máme zasvätiť Pánu Bohu, lebo si to on 

sám žiadal.

My v cirkvi svätíme tento deň v nedeľu, lebo v nedeľu Ježiš Kris
tus vstal z mŕtvych. Schádzame sa do chrámov, aby sme spolu 
s Kristom vzdali poklonu Pánu Bohu a oslávili Kristovo vzkriese
nie. Robíme to slávením sv. liturgie, ktorú nám ustanovil sám 
Ježiš Kristus.

Z a p a m ä t a j  s i :
Čo je nedeľa?
Nedeľa je deň Pána.
Čo_ máme robiť v nedeľu?
V nedeľu máme oslavovať Pána Boha.
Ako oslavujeme Pána Boha .v nedeľu?
V nedeľu oslavujeme Pána Boha účasťou na sv. liturgii.

JEŽIŠ KRISTUS USTANOVIL SVIATOSTI

Svätá cirkev nám pomáha na ceste k večnej blaženosti. Pán 
Ježiš jej dal nato prostriedky, ktoré voláme sviatosťami. Sviatosti 
sú zvláštne obrady, skrze ktoré dostávame Božiu silu, milosť, ktorá 
nás posväcuje. Túto milosť získal pre nás Pán Ježiš svojím živo
tom a obetou na kríži. "

Sviatosti ustanovil sám Ježiš Kristus. Sväté písmo Nového 
zákona nám opisuje príležitosti a slová, ktorými ich ustanovil.

Sviatostí je sedem:
1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia
4. Pokánie
5. Pomazanie chorých
6. Kňazstvo
7. Manželstvo.
Sviatosti sú darom Božej lásky. Buďme za ne povďační a prijí

majme ich tak, aby sme z nich mali čím väčší úžitok.

Z a p a m ä t a j s i :
Čo sú sviatosti?
Sviatosti sú viditeľné obrady, ustanovené od-Krista Pána, 

ktoré nám udeľujú Božiu milosť.
Koľko je sviatostí?
Sviatostí je sedem.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Zhromaždenia veriacich, púte a procesie boli done
dávna predmetom kontroly, administratívnych bariér 
pri udeľovaní súhlasu zo strany orgánov a dohľadu 
orgánov bezpečnosti. Týmto prístupom štátu k cirkvi 
bolo právo zhromažďovania ako jedno zo základných 
občianskych práv formálne zaručené ústavou v reál
nom živote porušované. Veď navždy sa zapísal do 
pamäti nášho' národa zásah bezpečnostných síl proti 
pokojnej manifestácii veriacich na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave, ale podobných príkladov zásahu 
brachiálnej moci by bolo možné uviesť aj viac.

Novokoncipovaná právna úprava zhromažďova
ného práva na úrovni zákona Federálneho zhromažde
nia, ktorý bol v minulých dňoch publikovaný v zbierke 
zákonov pod čís. 84/1990 Zb. na ktorom sa náš naj
vyšší zákonodárny zbor uzniesol dŕ â 27. 3. 1990 
garantuje právo občanov slobodne sa zhromažďovať 
a zároveň jeho nerušený výkon za účelom využívania 
slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd. 
Prijatie zákona je dôkazom prehlbujúcej ša dôslednej 
demokratizácie našej spoločnosti a zároveň upevňo
vania právnych záruk rozvoja náboženskej slobody 
ako to vyplýva aj z úpravy postupu pri zvolá.vaní zhro
maždenia podľa § 4 prijatého zákona. V zmysle citova
ného ustanovenia sú vyňaté z povinnosti oznámiť 
zhromaždenia národnému výboru zhromaždenia 
usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoloč
nosťami v kostole alebo v inej modlitebni. Týka sa to 
tiež profesií, púti a iných sprievodov a zhromaždení 
slúžiacich na prejavy náboženského vyznania. Zákon 
berie na trestoprávnu zodpovednosť tých, ktorí by brá
nili iným vo výkone zhromažďovacieho práva.

dr. Peter Krajňak

I
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Sme tu !— a nie je nás málo!
Do redakcie sme dostali list našej čitateľky Gabriely Timkovej 

z Michaloviec, ktorá nás požiadala o uverejnenie svojich prí
spevkov, ktoré poslala do redakcií niektorých našich novín. 
Predpokladá, že jej tieto príspevky neuverejnia, alebo dokonca 
prekrútia. Že je to tak, už sme sa neraz presvedčili na stránkach 
našich novin (ale aj rozhlasu a televízie). O čo vlastne ide? 
O prinavrátenie chrámov a farských budov pôvodným majite
ľom — gréckokatolíckej cirkvi. Liknavosť v tejto záležitosti je 
vlastne príčinou, prečo je dnes situácia taká, aká je. A že naši 
veriaci nie sú o tom informovaní, vyhovujeme prosbe našej čita
teľky a obidva príspevky uverejňujeme.

REDAKCIA SLOVA

Odozva na článok Do kostolov spory nepatria

Nie som novinárkou, ani som nikdy nepísala do žiadnych novín, 
ale po prečítaní článku Do kostolov spory nepatria, ktorý bol 
uverejnený v SMENE dňa 26. 5. 1990 mi nedá,, aby som Vám 
nenapísala. '

O čo ide? Nepáči sa mi, že pisateľ tohto článku nie je objektívny. 
Kritizuje gr. kat. veriacich, že z ich strany dochádza k násiliu. 
Dovoľte, aby som mu položila zopár otázok. Prečo hovorí o násilí 
iba z jednej strany? Prečo sa napr. nezamyslí aj nad tým, čo nás 
k tomu núti? Alebo či nie sme k tomu provokovaní? Asi ho to až 
tak ďaleko nazaujíma.

Dňa 25. 5.1990 som bola aj ja medzi účastníkmi mítingu gr. kat. 
veriacich v Bratislave pred budovou SNR. Nechtiac som si vypo
čula útržok z veľmi zaujímavého rozhovoru, ktorý nebol určerný 
pre moje uši. Dvaja páni, ktorí vošli do tejto budovy sa medzi 
sebou rozprávali, citujem: „Predstav si, oni majú aj techniku! Ako 
to, veď prúd sme im nedali!“ Myslím, že komentár k tomu netreba 
a to hovorí za všetko. Aspoň vidíme ako nás chápe naša vláda, 
novinári, ale aj bratia pravoslávni. Každý z nás má „plné ústa“ 
kresťanskej lásky (čo je už trápne), ale keby táto bola iba z našej 
strany! Kde bola bratská láska, keď sa likvidovala gr. kat. cirkev a 
bratia pravoslávni obsadzovali naše objekty, ktoré im nikdy nepa
trili?! Neplatí rovnako aj pre nich desiate Božie prikázanie? Alebo 
vtedy snáď kresťanská jáska, s ktorou sa teraz tak radi oháňajú, 
ešte neexistovala?

Každý nás len odsudzuje, že začíname násilím. Ale je to hriech, 
keď si nárokujeme na to, čo nám právom patrí? Aj bratia komunisti 
museli ihneď opustiť svoje rezidencie (a každý z nás to schvaľo
val, hoci aj ich ľudia sa podieľali na ich budovaní, na rozdiel od 
našich bratov pravoslávnych) a PODOTÝKAM, že to bolí ateisti 
a nezanechali ich v takom žalostnom stave ako bratia pravoslávni 
našu rezidenciu v Prešove! Takto zdevastované objekty a ich oko
lie zanechávajú iba sovietske vojská a v minulosti dávno pred nimi 
Tatári!

Prečo aj o tom nenapíšete článok? Choďte sa na to spýtať 
našich veriacich do Prešova! Sama som to videla. Bolo to sku
točne „bratské“? A „kresťanské“ bolo aj spolunažívanie veriacich 
v Stropkove? Veriaci tohto mestečka by Vám toho vedeli naroz
právať. A nielen v Stropkove . . . Boli by z toho celé legendy. Taká 
láska omrzí aj svätca, nieto obyčajného človeka, ktorý chybuje. 
Skúste sa na to opýtať našich veriacich, kde spoločne užívajú 
chrámy. Určite si pridete na svoje a neobanujete! .

Sovietske vojská nás okupovali „iba“ 20 rokov. Bratské vzťahy 
sa pretrhli a púta, ktoré nás tak pevne spájali, tiež. O žiadnej brat
skej láske ďalej nemôže byť ani reči. Nikto z nás sa nečuduje, že 
UŽ IDÚ. Alebo nájde sa jediný človek, ktorý ŕ>y ich zdržiaval? Oni 
nás okupujú ■ už 40 rokov!. . . Viac „po lopate“ to povedať 
neviem . . .

Nie je hanbou, že si musíme vymáhať to, čo je naše a podľa- 
zákona nám právom patrí, aj takto? Už sme zunovali čakať a sľu
bom prestávame veriť! Všetko má svoje medze. Aj kresťanská 
láska iba z našej strany, aj naša trpezlivosť! Kedy už konečne ro
zoznáte ukrivdeného od zlodeja a prestanete ich klásť na jednu 
rovinu?

Vzťahy medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi — 
na východe stále aktuálna téma

V máji t. r. som napísala článok do denníka SMENÁ. Žiaľ, 
neviem z akých príčin nebol uverejnený. Každý slušný človek na 
list odpovie. Doteraz som nedostala žiadnu odpoveď. Na môj tele
fonický dotaz mi sekretárka spomínaného denníka odpovedala, 
že taký list nedostali. List som poslala poštou (č. 34465 z dňa 
29.5.1990).

Myslela som si, že môj článok je už neaktuálny. Mýlila som sa. 
Našou chybou — totiž všetkých gréckokatolíkov (i mojou) je, že sa 
neobhajujeme a nedáme všetky krivdy na verejnosť (tie čo boli, aj 
sú na nás páchané), a to qi už do tlače alebo rozhlasu. Čakáme 
ako slušní ľudia, až sa zákon naplní. Robíme chybu a takto 
to už ďalej neide. Naši súperi robia všetko možné, aby nám zne
možnili užívať naše objetky. Pre nich zákon neplatí. Akosi priveľmi 
zvykli na privilégia, ktoré im boli dávané predošlým režimom . 
Ťažko-preťažko sa im od toho upúšťa .. .

Zunovali sme už čakať so založenými rukami a naša trpezlivosť 
končí! Nie div, že si osud berieme do svojich vlastných rúk . ..

Dosť bolo urážok a krivých obvinení! Keď niekto trpel, tak to boli 
v prvom rade naši gréckokatolícki kňazi so svojimi rodinami 
a spolu s nimi aj veriaci, ktorí ich nezapredali. Nikto sa vtedy 
nestaral, kde budú bývat’, čo budú jesť, aká bude ich budúcnosť! 
Konkrétne aj môj otec Ján Belej z Lesného bol prepustený zo 
zamestnania, pretože nechcel zobrať zbraň a zaútočiť na vlast
ných kňazov. Nikoho vtedy nezaujímalo z čoho bude žiť on i jeho 
rodina. Ale všetci sme tu — A NIE JE NÁS MÁLO a Pán Boh sa 
postaral o každého z nás . . .

Od samého začiatku nežnej revolúcie sa vedelo, že ten, kto bol 
okradnutý, sa bude dožadovať toho, čo mu právom prináleží. 
Nepomáha ani výpoveď, že si treba hľadať náhradný byt. Ku všet
kému ostávajú hluchí a s lep í. . . Prekrútia všetko, čo sa len dá. 
Samozrejme, vo svoj prospech . .. Dokedy budú na nás kydať? 
Všetko má svoje hranice — a tak som si i ja povedala: Dosť! Preto 
píšem . . .

Gabriela T i m k o v á ,  M i c h a l o v c e
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Z KRESŤANSKÉHO s v e t a

•  Poľská Biskupská konferencia uverejnila v sobotu 16. júna 
program návštevy Svätého Otca Jána Pavla II, vo vlasti, ktorá sa 
uskutoční na budúci rok. Bude to už jeho štvrtá návšteva, pri ktorej 
navštívi 11 miest.

•  Arcibiskup Francesco Coiasuonno, predstaviteľ Apoštol
ského Stolca v ZSSR a osobitný nuncius pre východnú Európu, 
navštívil mesto Ľvov a gréckokatolícke spoločenstvá na Ukrajine. 
Hovorca Vatikánu, ktorý o tom informoval, dodal, že styky s týmito 
spoločenstvami patria do povinnosti arcibiskupa ako pápežovho 
vyslanca.

•  Na generálnej audiencii v stredu 20. júna t. r. bolo prítom
ných aj vyše 1200 pútnikov zo Slovenska. Im venoval Svätý Otec 
Ján Pavol II. tieto slová: „Vítam vás a pozdravujem z celého srdca. 
S radosťou vidím, že vás prichádza čoraz viac do Ríma . . . "

•  K mariánskym svätyniam, kam smerujú cesty slovenských 
pútnikov, tohto roku znova pribudla staroslávna bazilika v rakús
kom Mariazelli. Tradičné púte našich starých rodičov a prarodičov 
na toto miesto sa tak začínajú obnovovať.

•  V dňoch 25. — 26. júna t. r. bola v Ríme konferencia ukrajin
ských biskupov, na ktorej hodnotili situáciu gréckokatolíckej cirkvi 
na Ukrajine. Na stretnutí boli prítomní biskupi z Ukrajiny a biskupi 
žijúci v diaspóre — celkom 28 biskupov. Svätý Otec Ján Pavol II. 
na stredajšej audiencii 20. júna pri tejto príležitosti povedal: „Spo
ločne s týmto Soborom máme nádej, že táto cirkev pripravüje 
cestu k jednote medzi Východom a Západom — tej jednote, o 
ktorú sa modlil Ježiš Kristus vo Večeradlé. . . "

•  V dňoch 22. — 24. júna t. r. bolo v Krakove pracovné zasa
danie na tému Metropolita Andrej Šeptickij a duchovná kultúra 
národov strednej Európy. Na zasadaní boli prítomní nielen z 
Ľvova a Kyjeva, ale aj z Kanady, USA a SRN. Počas štvordňového 
zasadania bolo prednesených vyše štyridsať referátov. Otvárací 
prejav predniesol ukrajinský biskup z USA Bažil H. Losten. Zasa
danie viedol významný poľský ukrajinista prof. Štefan Kozák.

•  Vo varšavskom kostole otcov baziliánov sa uskutočnila 
slávnosť, na ktorej o. Jozafatovi Romanekovi, OSBM, bolo odov
zdané pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontífice, za jeho 
dušpastiersku prácu medzi gréckokatolíckymi veriacimi v Poľsku. 
Vyznamenanie mu odovzdal kardinál Jozef Glemp z rozhodnutia 
Apoštolskej Stolice za prítomnosti kňazov a veriacich gréckokato
líckej cirkvi v Poľsku.

•  Od 1. augusta t. r. poľská televízia každú nedeľu vysiela na 
1 -programe sv. liturgiu z chrámu sv. kríža vo Varšave.

•  V Dánsku prijal sviatosť kňazstva oteoštyroch detí. Bývalého 
luteránskeho pastora Pera Dolmera na osobitné povolenie z Vati
kánu vysvätil za kňaza kopenhagenský biskup Hans Martensen. 
Roku 1967 prestúpil s celou rodinou na katolícku vieru.

•  Dňa 24. mája t. r. zomrel vo veku 94 rokov kardinál Julijans 
Vaivods, apoštolský administrátor Rigy a Liepaje v Lotyšsku.

Spravodlivosť je konať čo treba, nespravodlivosť je  
nekonať čo treba, ale to odkladať (Démokritos). 

Ľudia sa často ako klasy najprv dvíhajú a vyvyšujú, 
ale keď dozrejú, začnú sa pokorne skláňať (Montaig- 
ne).

ŕ "

Vystúpili v Chuste
Štyridsaťpäť členov cirkevného zboru prešovskej 

gréckokatolíckej katedrály sv. Jána Krstiteľa vystúpilo 
dňa 5- júna t. r. v Chuste v Zakarpatskej oblasti USSR.
V tamojšom chráme za účasti niekoľko tisíc veriacich 
účinkoval zbor na slávnostnej bohoslužbe pri príleži
tosti prevzatia miestnej katedrály gréckokatolíkmi od 
pravoslávnej cirkvi.

Sv. liturgiu slúžili biskupi Mukačevskej diecézy Mons. 
Ivan Semedi a Mons. Ivan Margitič za asistencie viace
rých kňazov. Otec biskup I. Semedi svoju kázeň začal 
slovami nášho pána prezidenta Václava Havla: „Neviem, 
či viem, čo je to zázrak, ale dnes sme svedkami zázra
ku . . . “, a pokračoval, že dnes sme svedkami zázraku 
v Chuste, keď po rokoch zákazu sa chustský chrám vrátil 
svojim veriacim.

Po skončení bohoslužby vyhrávala pred chrámom 
dychová hudba náboženské piesne a veriaci sa dlho 
nevedeli rozlúčiť so svojou naspäť získanou svätyňou. 
Kytica kvetov pre dirigenta spevokolu bola vyjadrením 
uznania a vďaky za krásny duchovný zážitok.

Cesta domov viedla cez Mukačevo a Užhorod. A ako 
sa vyjadrili členovia zboru, všetci majú jedno tajné žela
nie: aby sa už čoskoro mohli zúčastniť podobnej sláv
nosti aj v užhorodskej katedrále. Vystúpenie v Chuste 
pri sv. liturgii, úprimnosť a nesmierna vďačnosť s akou 
prijali veriaci svojich hosti z Prešova, ostanú pre členov 
zboru nezabudnuteľným zážitkom.

Ing. Michal Dudič 
dr. Peter Krajňak

V : J )

G r. kat. cerkov llspenia presv. B ohorodičky  ľ  Him kovciacli (farnosť 
Bodružaľ)
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Kronika otca biskupa

Menovanie
Otec biskup Mons. Ján H i r k a , vymenoval za generál

neho vikára prešovskej eparchie o. Vojtecha B o h á č a ,  
správcu farnosti Košice, s platnosťou od 15. mája 1990. 
Nový generálny vikár sa narodil 23. októbra 1950 v Micha
lovciach, na kňaza bol vysvätený 9. júna 1974 v Prešove.

Nového generálneho vikára pozdravujeme a želáme mu 
veľa Božfch milostí v jeho zodpovednej práci.

Dňa 3. júna 1990 J. E. Mons. Ján H i r k a , sídelný pre
šovský biskup, sa zúčastnil na odpustovej slávnosti v Krás
nom Brode, kde slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. — 
Dňa 10. júna 1990 navštívil obec Slánske Nové Mesto, 
kde pri slávnostnej sv. liturgii posvätil chrám po vonkajšej 
a vnútornej oprave. — Dňa 17. júna 1990 zavítal do obce 
Kožuchov, kde posvätil chrám po vonkajšej a vnútornej 
generálnej oprave. — Dňa 21. júna 1990 v Prešove viedol 
prijímacie pohovory uchádzačov o štúdium teológie za 
našu eparchiu. — Dňa 24. júna 1990 navštívil obec Malá 
Poľana pri príležitosti odpustovej slávnosti Božského 
Srdca Ježišovho, kde slúžil sv. liturgiu a kázal Božie slovo. 
— V dňoch 19. a 20. júna 1990 sa v Olomouci zúčastnil 
na Biskupskej konferencii všetkých biskupov ČSFR.

(M. M.)

í  \  Spievajme spoločne novú pieseň
Tohtoročná levočská púť bola po 40 rokoch opäť slobodná. Pre

javilo sa to na každom kroku. Zavládla tu radosť. Radosť z toho, 
že sme sa predsa dočkali, pretože u Boha nič nie je nemožné.

Zúčastnilo sa na nej okolo pol milióna veriacich, ktorí v počet
ných procesiách prišli z celej ČSFR, ako aj susedných štátov, 
sväté prijímanie prijalo do stotisíc veriacich.

Po dlhých rokoch boli na púti oficiálne prítomní naši slovenskí 
biskupi: prešovský biskup Mons. Ján Hirka, spišský biskup Mons. 
ThDr. František Tondra, košický biskup Mons. Alojz Tkáč, rožňav
ský biskup Mons. Eduard Kojnok, banskobystrický biskup Mons. 
Rudolf Baláž a vzácny hosť biskup Mons. Pavol Hnilica z Ríma.

Na slávnostnej sv. liturgii v nedeľu 8. júla boli prítomní aj pod
predsedovia federálnej a slovenskej vlády Jozef Mikloško a dr. Ján 
Čarnogurský, ktorí prečítali state zo Svätého písma.

Pre gréckokatolíkov bola tohtoročná púť zvlášť významná. Už 
preto, že sa po dlhom čase mohol prezentovať náš biskup a že 
naše spevy tu opäť mohli slobodne znieť.

Gréckokatolícke Služby Božie sa začali už v sobotu večer 7. júla 
v gymnáziálnom kostole sv. liturgiou, ktorú slúžil generálny vikár 
o. Vojtech Boháč. Bohoslužby potom pokračovali celú noc.

Na levočskej hore bola gréckokatolícka sv. liturgia v nedeľu 8. 
júla o 8 h, ktorú slúžil otec biskup Mons. Ján Hirka. Koncelebrovali 
riaditeľ biskupského úradu o. Pavol Dancák, rektor seminára o. 
Vasil Kormaník a mnohí ďalší kňazi. Nechýbali tu ani naši boho
slovci.

Sv. liturgia bola v slovenskej reči, aby jej rozumeli i ďalší pútnici. 
Niektoré spevy boli po starosloviensky, aby si ich všetci mohli 
vypočuť v pôvodnom znení.

Gréckokatolícki veriaci boli na tohtoročnej púti viditeľní. Nik im 
nebránil, aby sa slobodne spolu s rímskokatolíkmi modlili k Páno
vi. Všetci prišli k našej spoločnej Matke a všetci sa tam spoločne 
modlili. Kiež by to tak bolo aj v každodennom živote.

dr. M. Pešeková
v_______________________________________________________y

Naši jubilanti

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

Jozef Šoltýs, správca farnosti Orlov,— 65 rokov od 
narodenia (06. 09. 1925);

Michal Becza, správca farnosti Nižná Bodva — 50 
rokov od ordinácie (11. 09. 1940);

Jozef Vološin, správca farnosti Belža — 50 rokov od 
ordinácie (11. 09. 1940);

Ladislav Labanič, na odpočinku v Košiciach — 80 
rokov od narodenia (15. 09. 1910);

Juraj Bocko, na odpočinku v Bardejove — 75 rokov od 
narodenia (18. 09. 1915);

Ján Bajcura, na odpočinku v Krásnom Brode — 40 
rokov od ordinácie (18. 09. 1950);

Vladimír Poláček, správca farnosti Domaslavice'(Mora
va) — 65 rokov od narodenia (26. 09. 1925);

Andrej Vološin, na odpočinku v Košiciach — 70 rokov 
od narodenia (23. 09. 1920);

Andrej Grešš, na odpočinku v Králíkách — 65 rokov od 
ordinácie.

Spomeňme si na jubilujúcich duchovných otcov vo svo
jich modlitbách.

Mnohaja ľit, blahaja ľit!

Úmysel Apoštolátu modlitby na september
Za všetkých, čo sa starajú q hmotné i duchovné 

potreby utečencov a prisťahovalcov.
Srdce Ježišovo, sprevádzaj svojím požehnaním  

kazateľov, spovedníkov a duchovných radcov.
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nemôže podriadiť vo všetkom a naraz. To vyplýva z toho, že veľa 
vecí vidí a cíti ináč ako dospelí.

(Pokračovanie)

Druhý rok dieťaťa kladie veľké nároky na rodičov. Dieťa chce 
vždy viac, ako je schopné prijať, a to vo všetkom. Podľa nás nemá 
rozum. Má primálo skúsenosti z poznávania svojho okolia. Je bez
branné a slabé. Takže je ešte predsa len bábätko, odkázané na 
vašu lásku a starostlivosť.

Iste ste nezabudli, ako vaše dieťa v kojeneckom veku hltavo a 
sústredene pilo mlieko. Teraz to aj trochu postrádate. Jednoročné 
dieťa je priveľmi zaujaté poznávaním sveta, než aby s tým mohlo 
prestať pri tanieri. Oveľa zaujímavejšie ako dusená mrkva je lyži
ca, ktorou môže zamieriť rovno do úst, alebo do nosa. Ako nád
herne sa ňou dá klepať o tanier, až vystrekuje šťava! Buďme bez 
starosti: všetky tieto skúsenosti, ktoré sú pre prísediaceho skôr na 
ťarchu ako na zábavu, sú ďalšími krôčikmi k samostatnosti. Priro
dzeným napodobňovaním sa dieťa stále učí. Odporúčame, aby sa 
odteraz aspoň raz za deň zúčastnilo spoločného rodinného jedla. 
Na špeciálnej vysokej stoličke, tak ako vie, pustí sa do jedla. Učí 
sa prispôsobiť, učí sa samo nápravať svoje chyby a súčasne pre
žíva priateľské ovzdušie rodiny. Neznepokojujme sa, keď niekedy 
zje iba málo. Ani dospelí nemajú vždy rovnaký hlad. Každé nad
merné prejedanie je nezdravé a môže sa vypomstiť dlhotrvajúcimi 
poruchami.

Dieťa sa stále učí a objavuje: preskúma všetky zásuvky a skri
ne, porozhadzuje taniere, rozhádže matkin košík so šitím, cvičí na 
stoličkách, pokúša sa skombinovať všetky zmeny priestoru.

Najdôležitejšie je neustále pobiehanie. Prináša dieťaťu toľko 
radosti, že často zabudne na cieľ, ku ktorému pôvodne mierilo.

Dieťa potrebuje naše posmelenie. Posmeľovať jednoročné dieťa 
znamená predovšetkým dodať mu dôveru, odvahu, popasovať sa 
s prekážkami, na ktoré narazí, dať mu možnosť vyskúšať svoje 
sily, ukázať mu, čo smie a čo nie. Dieťa sa postupne učí poslúchať. 
Vrastá do poriadku rodiny a na tomto príklade bude raz poznať 
svoje možnosti-a postoj v rámci ľudskej spoločnosti.

Rodičia, ktorí s láskou a porozumením vychovávajú svoje dieťa, 
iste skoro nájdu sami od seba správnu výchovnú metódu. Áno, 
dieťaťu treba často prejavovať lásku. Hrať sa s ním, smiať sa, ba 
obdivovať aj jeho veľké pokroky. Ešte dôležitejšie je však rozpoz
nať, do akej miery toto všetko s ním robiť! Kedy sa prestať smiať a 
kedy ukázať pevnú tvár.

*  *  *

Ako sa dá dosiahnuť, aby dieťa postupne vrástlo do rodinného 
poriadku? Najjednoduchšie je využiť prirodzený sklon dieťaťa k 
napodobňovaniu. Najlepší učiteľ je dobrý príklad. Na začiatku 
pomôže, keď matka vztiahne danú požiadavku na seba: „Sme špi
naví, teraz sa musíme umyť.“ Alebo „Musíme byť teraz ticho, ocko 
spí.“ A matka skutočne aj robí to, čo hovorí. Inou, jemnejšou for
mou zákazu je odvedenie pozornosti od nežiadúceho predmetu. 
Namiesto zapaľovača dostane dieťa lyžicu. Oveľa zreteľnejšou 
formou je pevné „Nie!“ Vyjadruje jasný zákaz, a preto sa musí 
vždy dôsledne dodržať.

Pre začiatok sa však uspokojme s nevyhnutnými príkazmi. 
Nevychovávajme naslepo poslúchajúceho otroka. Dieťa sa

Trest narúša dôveru dieťaťa a v jeho dušičke zanecháva 
bolestný zmätok. Práve v druhom roku, keď malé tvrdohlavé stvo
renie je pre svoje okolie často na ťarchu, músia rodičia pozbierať 
všetku svoju schopnosť sebaovládania. Skutočne, niekedy je to 
priam hrdinský čin: dieťa nás vie nazlostiť do krajnosti. Z nevysvet
liteľných príčin fňuká, alebo sa chová ako divoch.

Získame však niečo tým, keď všetku svoju nevôľu vybúrime na 
hlave malého hriešnika? Čo dosiahneme hrozbami. .. ? Strach 
nikdy nevytvára skutočný rešpekt. Voľme trest, ktorý deti vedia 
pochopiť a súvisí s ich previnením.

Chvíle nesúladu nesmú trvať dlho. Malý nezbedník takto vycíti, 
že rodičia ho majú stále radi, len na určité veci majú iný názor. Nie 
zo strachu, ale z náklonnosti voči nim sa postupne naučí podria
ďovať ich vôli.

Schopnosť chápať u dieťaťa stále viac rastie a tiež jeho slovný 
prejav sa zo dňa na deň zdokonaľuje. Ako môžu rodičia podporiť 
svoje dietky, keď sa učia hovoriť? Možno ste sa rozhodli kúpiť 
vášmu maličkému prvú knihu. Obrázková knižka ponúka veľa. Učí 
dieťa rozlišovať, rozprávať a menovať jednotlivé predmety. Pritom 
sa dá využiť aj na iné veci. Dieťa je ešte primalé na to, aby si v nej 
listovalo: sadne si na ňu, dá si ju na hlavu, alebo ju použije ako 
auto. Prečo nie?

Zhruba v tomto čase vstupuje dieťa aj do rozhovoru s Bohom. 
Tak, ako sa dorozumieva s rodičmi, by malo vedieť aj to, že ho Boh 
miluje a prihovára sa k nemu.

Pre rodičov, ktorí sami majú živý vzťah k Bohu a ktorým na die
ťati veľmi záleží, je celkom prirodzené, že hovoria s Bohom aj o 
svojom dieťati. Vedia a denne sa presviedčajú, že ich starostlivosť 
sama nestačí, aby ho chránila pred všetkým. Preto ho zverujú 
Bohu do každodennej ochrany. K tomu nepotrebujeme okázalé 
slová. Modlíme sa „príď kráľovstvo tvoje“ , čím prosíme, aby Boh 
bol vždy v blízkosti nášho dieťaťa. A to isté máme na mysli, keď 
spolu s dieťaťom hovoríme: „Veľký Bože, zachovaj našu Moniku 
vo svojej láske. Amen.“

To stačí. Modlitba poldruharočného alebo dvojročného dieťaťa 
by nemala byť dlhšia. Veršované modlitby sú pre tento vek ešte 
zložité. Dieťa ich len bezmyšlienkovite odriekava. Nevyjadrujú 
ešte jeho skúsenosti. Preto nie sú vhodné, aby nimi začínal rozho
vor dieťaťa so živým Bohom. Dieťa musí modlitbu, ktorú rodičia 
spolu s ním hovoria, pochopiť. Musí sa naučiť povedať Bohu, 
z čoho má radosť a čo sa mu zdá byť ťažké.

Keď sa modlime spolu s dieťaťom, uľahčujeme mu tým rozhovor 
s Bohom. Zopnutými rukami a slávnostným „Amen“ ho učíme, ako 
sa má k neviditeľnému Bohu obracať.

Tento vonkajší prejav bude po celý život sprevádzať jeho stretá
vanie sa s Bohom. Zároveň je aj prípravou na toto budúce stretnu
tie.

(Listy rodičom)

Pravdu možno zahasiť, liché skrz zákony umoriť i 
pochovať, na čas však len (Hviezdoslav).
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